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พฤติกรรมของผู้บรโิภคในจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้ร้านบรกิารสัตว์เลี้ยง 

Behavior of Consumer in Chiang Mai Province Towards Using Pet Services Stores. 

อรชุมา  บุบผา* และวรรณัย สายประเสริฐ** 

บทคัดย่อ 

  การศึกษานี ้ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤตกิรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชยีงใหมใ่นการใชร้้านบริการสัตว์เลีย้ง 

โดยใช้แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 6W’s 1H ประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผู้บริโภคต้องการอะไร (What) 

ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

(Who participates) ผู้บริโภคซื้ออยา่งไร (How) และแนวคิดส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (7P’s) ประกอบด้วย 

ด้านบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ 

และด้านกระบวนการ ซึ่งกลุ่มตัวอยา่งคือ ผู้ท่ีเลี้ยงสุนัขและผู้ท่ีเลี้ยงแมวท่ีเคยใชบ้ริการร้านบริการสัตวเ์ลี้ยง อยา่งละ 100 

ราย รวม 200 ราย เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชงิพรรณนา ประกอบไปด้วย 

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) โดยใช้กับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดจ าแนกตามประเภทสัตว์เลี้ยง    และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) โดยใช้กับ              

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดจ าแนกตามวัตถุประสงค์หลักในการใช้บริการ และค่าบริการเฉลี่ย        

ในการใชบ้ริการร้านบริการสัตวเ์ลีย้ง 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ 

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ลักษณะท่ีอยู่อาศัยแบบ

บ้านเดี่ยว 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชร้้านบริการสัตวเ์ลีย้ง พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์หลักในการเลี้ยง 

คือ เพื่อเป็นเพื่อน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยตนเอง โดยเลือกร้านท่ีตั้งอยู่ใกล้ท่ีพัก/ใกล้ท่ีท างาน รวมท้ังดูราคา

ค่าบริการมคีวามเหมาะสมเทียบเท่ากับร้านอ่ืน ส่วนใหญ่ใชบ้ริการวันอาทติย ์เวลา 16.01-20.00 น. โดยใช้บริการ 1 เดือน

ตอ่คร้ัง และก่อนการตัดสินใจเลอืกใช้ร้านบริการสัตวเ์ลีย้งจะสังเกตสภาพแวดลอ้มของร้านบริการสัตวเ์ลีย้งกอ่น 

   ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้ร้านบริการสัตว์เลีย้ง โดยภาพรวม พบว่า ปัจจัยทางการตลาดบริการท่ีมีผล

ต่อการใช้บริการเป็นล าดับแรก คือ ปัจจัยด้านราคา ในปัจจัยย่อยเร่ืองราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการ รองลงมา คือ 

ปัจจัยด้านบุคลากร ในปัจจัยย่อยเร่ืองพนักงานมคีวามรักและเอ็นดูสัตว์ ปัจจัยด้านกระบวนการ ในปัจจัยยอ่ยเร่ืองบริการ

เป็นระบบและมขีั้นตอนชัดเจน ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ในปัจจัยยอ่ยเรื่องความสะอาด ไมม่ีกลิ่นเหม็น ปัจจัยด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ในปัจจัยย่อยเร่ืองสะดวกในการเดินทาง ปัจจัยด้านบริการ ในปัจจัยย่อยเร่ืองมี แนวทางป้องกัน

โรคติดตอ่ และปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด ในปัจจัยย่อยเร่ืองมแีพ็กเกจส่วนลดตามโอกาสตา่งๆ 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
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 เมื่อท าการวิเคราะห์ปัจจัยการตลาดบริการจ าแนกตามประเภทสัตว์เลี้ยง     วัตถุประสงค์การใช้ร้านบริการ

สัตว์เลี้ยง    ค่าบริการโดยเฉลี่ยในการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงพบว่า    มีผลต่อการใช้บริการร้านบริการสัตว์เลี้ยงมี     

ความแตกตา่งกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ในปัจจัยย่อย 

ABSTRACT  

 The objective of this independent study was to study the behavior of consumers in Chiang Mai towards 

using pet service stores.  The analysis was based on the 6W’s 1H concept of consuming behaviour namely Who, 

What, Where, When, Why, Who participates, and How.  Also the concept of marketing mix (7P’s) was used which 

were product, price, place, promotion, personnel, physical appearance, and process.  The samples were 100 dog 

owners and 100 cat owners, total of 200 pet owners who had used the services at pet service stores.  The tool to 

collect the data was questionnaire.  The data was analysed using descriptive statistics, namely frequency, 

percentage and mean, as well as t-test, and ANOVA. 

 The results of the study showed that most questionnaire respondents were female, 21-30 years old, with 

the highest education being Bachelor’s degree.  They had their own business, with monthly income of 20,001-

30,000 baht.  They lived in a house. 

 The results from the study of the consumers’ behavior showed that the main reason for keeping a pet was 

as a companion.  They made their own decision when choosing a pet service store.  They chose the store close to 

their house/work place, and they compared prices before making decision.  Most respondents used the service once 

a month.  They also made decision based on the store’s physical environment. 

 The study of marketing mix showed that the factor that influenced their behavior the most was price, and 

the highest ranked sub-factor was that the price matched the service quality.  The rest of the factors were ranked 

in the following order: personnel, the highest ranked sub-factor was  the staff were friendly to pets; process, the 

highest ranked sub-factor was the service was systematic; physical appearance, the highest ranked sub-factor was 

hygiene, the store had no odor; place, the highest ranked sub-factor was the store location was convenient; service, 

the highest ranked sub-factor was they offered ways to prevent contagious diseases; and lastly promotion, the 

highest ranked sub-factor was the store offered discounts at special occasions. 

  When analysing marketing mix in terms of types of pets, purposes of using per service stores, and average 

service cost, it was found that their influence on using the service was different at the significance rate of 0.05. 

บทน า  

ปัจจุบัน ความนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีมากขึ้น   โดยวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงแตกต่างกัน  เช่น เลี้ยงเพื่อเฝ้าบ้าน 

เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกในครอบครัว หรือแม้กระท่ังเลี้ยงเพื่อท าธุรกิจ เนื่องจากวิถีชีวิต
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ของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวเดี่ยวและมีโลกส่วนตัวสูงมากขึ้น นอกจากนี้

จากการแต่งงานท่ีช้าหรือนิยมการอยู่เป็นโสดมากกว่าในอดีต จึงต้องการเพื่อนแก้เหงา นั่นก็คือสัตว์เลี้ยงโดยสามารถ

สังเกตเห็นได้จากสินค้าต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมาตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยงต่อสัตว์เลี้ยง ท่ีผ่านมาความนิยมเลี้ยงสัตว์

เลี้ยงมีเพิ่มขึ้น ท าให้การประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมีจ านวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ปัจจุบัน   ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง มีมูลค่าตลาดเกือบ 20,000 ล้านบาท ต่อปี  

และมีอัตราการเตบิโตอยา่งน้อยร้อยละ 10 ต่อปี โดยส่วนมากสุนัขจะเป็นสัตวเ์ลีย้งท่ีนิยมอันดับ 1 ร้อยละ 70 รองลงมาคือ 

แมว และกระต่าย ร้อยละ 20 และสัตวต์ระกูลหนูหรือสัตว์แปลก ร้อยละ 10 ตามล าดับ (ข่าวเศรษฐกิจไทยพบีีเอส, 2557: 

ออนไลน์) โดยธุรกิจเกี่ยวกับสัตวเ์ลีย้งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ประเภทแรก คือ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

เลี้ยงท้ังอาหารเม็ดและอาหารกระป๋อง 7,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมี ขนม แชมพู เสื้อผ้า เป็นต้น อีก 3,000 ล้านบาท 

และประเภทท่ี 2 คือ ประเภทบริการ หรือร้านบริการสัตว์เลี้ยง เช่น โรงพยาบาล ร้านอาบน้ า ตัดขนสัตว์เลี้ยง  

ยาและเวชภัณฑ์ วัคซีนส าหรับสัตว์ และรับฝากสัตว์เลีย้งเป็นต้น อีก 10,000 ล้านบาท  (ฐานเศรษฐกิจ, 2555: ออนไลน์) 

ซึ่งธุรกิจร้านบริการสัตว์เลี้ยงเป็นธุรกิจด้านหนึ่งท่ีสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ เนื่องจากผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินกับ

สัตว์เลี้ยงมากกว่า 1,000  บาท/ตัว/เดือน     ซึ่ งคิดเป็น 5 - 10 % ของรายได้ของผู้ เลี้ยง  โดยเรียงล าดับจาก   

ค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหารเสริมและวิตามินค่าบริการอาบน้ า - ตัดขน และอื่นๆ เช่น สปา โรงแรม เป็นต้น ตามล าดับ 

(พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ, 2556: ออนไลน์) จากแนวโน้มในปัจจุบันมีผู้นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงและยินดีจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ       

ในการดูแลสัตวเ์ลีย้งมากขึ้น  ดังนั้นธุรกิจด้านบริการสัตวเ์ลีย้งจึงเป็นอีกธุรกิจที่นา่สนใจในอนาคต 

  จังหวัดชียงใหม่มีการขยายตัวของประชากร  โดยเกิดจากการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และจ านวน

ครัวเรือนท่ีมากขึ้น   มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร ดังนี้ จาก 1,646,144 คน ในปี 2555 เป็น 1,666,888 คน   

ในปี 2556 และ 1,678,284 คน ในปี 2557  นอกจากนี้   ยังมีจ านวนครัวเรือนท่ีเพิ่มขึ้น  ดังนี้ จาก 693,605 ครัวเรือน  

ในปี 2555 เป็น 713,053 ครัวเรือน ในปี 2556 และ 732,313 ครัวเรือน ในปี 2557 (ปัทมาพร  พงวาเรศ , 2558: 

สัมภาษณ์) จะเห็นว่าจ านวนประชากรมีการขยายตัวขึ้นทุกปี ครัวเรือนมีมากขึ้น การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็อาจจะเพิ่มขึ้นตาม

จ านวนครัวเรือน นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเท่ียวด้วยแล้ว นักท่องเท่ียวอาจมีการน าสัตว์เลี้ยงร่วมเดินทาง

มาท่องเท่ียวด้วย ร้านบริการสัตว์เลี้ยงในการรับฝาก อาบน้ า-ตัดขน เป็นต้น จึงอาจได้รับความนิยมตามพฤติกรรมท่ี

เปลี่ยนแปลงนี้  และในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2554 มีจ านวนสุนัขท่ีมีเจ้าของถึงจ านวน 214,561 ตัว จ านวนแมวท่ีมีเจ้าของ

มากถึง 75,491 ตัว (กรมปศุสัตว์เชียงใหม่ ภาค 5 , ออนไลน์) โดยจังหวัดเชียงใหม่มีการเลี้ยงสุนัขมากเป็นอันดับ 3  

รองจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครราชสมีา (พมิพกิา  ไชยปัญญา, 2554) 

  ผู้เลี้ยงสัตวเ์ลีย้งในยุคปัจจุบันนี้   ให้ความส าคัญกับสัตวเ์ลีย้งเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว มีการเอาใจใส่

ดูแล โดยเฉพาะด้านความสวยงาม ความสะอาดของสัตว์เลี้ยง ท่ีแตกตา่งจากกลุ่มคนในสมัยก่อนท่ีมักเน้นเลีย้งสัตว์เพื่อไว้

เฝ้าบ้าน ดังนั้น ธุรกิจบริการสัตว์เลี้ยงจึงมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้น เพื่อดึงดูด สามารถรองรับความต้องการรวมท้ังตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ท าให้ผู้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม ่  ในการใช้ร้านบริการสัตวเ์ลีย้ง และผลท่ีได้จะเป็นขอ้มูลเบือ้งตน้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการธุรกิจ

บริการสัตว์เลี้ยง หรือผู้ท่ีสนใจหรือผู้ศึกษาในธุรกิจดังกล่าวนี้ น าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางการในการพัฒนาบริการ  
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ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค

ตอ่ไป 

 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

พฤตกิรรมผู้บริโภค  (Consumer Behavior Theory 6W’s 1H)  

ศริิวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 193-194 กล่าวถึงการศกึษาพฤตกิรรมผู้บริโภคว่าเป็นการค้นควา้หรือวจิัย

เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชแ้ละการซื้อของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตอ้งการ ของผู้บริโภค โดยค าถามที่ใชเ้พื่อหา

ลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6W’s 1H ซึ่งประกอบด้วย ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who) ผู้บริโภคตอ้งการอะไร (What) 

ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

(Who participates) และผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How) ซึ่ง 6W’s 1H เป็นการหาค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ดังนี้ 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?) ค าถามเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 

(Occupants) โดยมี ก ารตอบโดยใช้ เกณ ฑ์ ในก ารแ บ่ ง ท้ั งหมด  4  ด้ าน  คื อ  ด้ านประชากร ด้ านภู มิ ศ าสต ร์  

ด้านจติวทิยา และด้านพฤตกิรรมศาสตร์ 

   2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คือ คุณสมบัต ิ

หรือ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ ์ว่าผู้บริโภคมีความตอ้งการในการซื้ออะไร 

   3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบวัตถุประสงค์การซื้อ 

(Objectives) โดยผู้บริโภคซื้อสินค้าเพื่อสนองความต้องการท้ังทางจิตวิทยาและทางร่างกาย เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซื้อท้ังภายใน ได้แก่ การจูงใจผู้บริโภคเกิดการรับรู้ การเรียนรู้ การเกิดทัศนคติ บุคลิกภาพ  

และแนวคดิของตนเอง ส่วนปัจจัยภายนอก ประกอบไปด้วย ปัจจัยดา้นวัฒนธรรม  ค่านยิม 

   4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) เป็นค าถามเพื่อทราบบทบาท

ของกลุม่ตา่งๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่ง ประกอบด้วย 

ผู้ริเร่ิม ผู้มีอิทธิพล  ผู้ตัดสนิใจซื้อ และผู้ซือ้และผู้ใช้ 

   5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เป็นการถามเพื่อทราบถึงโอกาสในการซื้อ 

(Occasions) ของผู้บริโภคว่าซือ้เมื่อใด เช่น ซือ้เมื่อมีช่วงโปรโมช่ันใหม่ออกมา  เชน่ การซื้อ1 แถม 1 การลดราคา เป็นต้น 

   6. ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงแหล่งหรือช่องทางท่ี

บริโภคจะไปซื้อ เช่น การเลอืกซือ้ตามร้านสะดวกซือ้ หรือ การเลอืกซือ้ในร้านขายของช า เป็นต้น 

   7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงกระบวนการขั้นตอนใน

การตัดสินใจซื้อหรือในการซื้อ ประกอบด้วยการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 

และความรูส้ึกหลังการซื้อ 

  แนวคิดส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing  Mix )      

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ, 2546: 434 กล่าวถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 

(Service  Mix) ของ Philip  Kotler ว่าเป็นขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) โดยท่ีราคาขายอยู่ในระดับ
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ท่ีรับได้ และผู้บริโภคสามารถจ่ายได้และยอมจ่าย ซึ่งส่วนประสมการตลาดเป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวกับธุรกิจให้บริการ โดยจะมี

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด ซึ่งประกอบด้วย 

1. ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ  (Product/Service) เป็นสิ่งท่ีสนองต่อความต้องการและความจ าเป็นของ

มนุษย์ได้คือ  สิ่งท่ีผู้ให้บริการหรือผู้ขายต้องให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับคุณค่าและประโยชน์ของบริการหรือสินค้านั้น 

สามารถแบ่งสนิค้าและบริการแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ บริการท่ีจับตอ้งไม่ได้ และ บริการท่ีอาจจับต้องได้ 

2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน โดยท่ีลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างราคา

ของบริการหรือสินค้านั้นๆ กับคุณค่าของบริการหรือสินค้าท่ีได้รับ ถ้าหากมีคุณค่าของบริการหรือสินค้าท่ีสูงกว่าราคาท่ี

ตอ้งจ่ายลูกค้าจะตัดสนิใจซื้อ ดังนั้น การก าหนดราคาควรมคีวามเหมาะสมกับระดับการให้บริการอยา่งชัดเจน และง่ายต่อ

การจ าแนกระดับบริการท่ีต่างกันไป 

3. ด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ สิ่งแวดลอ้มในการเสนอ

บริการหรือสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในเร่ืองของประโยชน์และคุณค่าของบริการ ซึ่งลูกค้าจะ

พจิารณาในดา้นช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) และท าเลท่ีต้ัง (Location) 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีส าคัญในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 

โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะชักจูงหรือแจ้งข่าวสารให้เกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค และยังเป็นกุญแจ

ส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์อีกดว้ย 

5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ต้องมีการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อท่ีจะ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้เกิดความแตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและ

ผู้ใช้บริการ พนักงานตอ้งมีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความสามารถ  มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถ

ในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านยิมให้กับองคก์รได้ 

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพให้กับลูกค้าได้รับรู้ โดยสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านรูปแบบและด้านกายภาพ การให้บริการเพื่อสร้าง

คุณค่าให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ี

รวดเร็ว หรือผลประโยชนอ์ื่นๆ ท่ีลูกค้าควรได้รับ 

7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบวธีิการ กระบวนการ ขั้นตอน และงาน

ปฏิบัติในด้านการบริการ ท่ีน าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว เป็นประโยชน์ และท าให้

ผู้ใชบ้ริการเกิดความประทับใจ พงึพอใจต่อบริการท่ีได้รับ 
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วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศึกษา   

  ประชากรในการศึกษาครัง้นี้  คอื ผู้ท่ีเลีย้งสุนัขหรือแมวท่ีเคยใช้บริการร้านบริการสัตวเ์ลีย้ง เช่น อาบน้ า - ตัดขน 

ฝากสัตว์เลีย้ง เป็นต้น และเป็นผู้อาศัยอยูใ่นจังหวัดเชยีงใหม ่

2. ขั้นตอนการศกึษา 

2.1 ก าหนดขอ้มูลและแหลง่ข้อมูล 

   แหล่งข้อมูลหลักของการศึกษาคร้ังนี้ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data)   เก็บรวบรวมข้อมูลจาก     

การส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม ซึ่งเก็บจากกลุ่มประชากรตัวอย่างโดยการเลอืกตัวอยา่ง ใช้แบบโควตา้ (Quota Sampling)  

โดยสอบถามจากผู้เลีย้งสุนัขจ านวน 100 ราย และผู้เลีย้งแมวจ านวน 100 ราย 

   2.2 สร้างเครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

   เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษารวบรวมขอ้มูลปฐมภูม ิคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น  4 ส่วน คือ 

    ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน และประเภทของท่ีอยูอ่าศัย  

    ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง ประกอบด้วย ประเภทสัตว์

เลี้ยง วัตถุประสงค์หลักในการเลี้ยง วัตถุประสงค์การใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง ผู้มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ร้านบริการสัตว์

เลี้ยง ช่วงเวลาท่ีใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง วันท่ีใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง ความถี่ในการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง การรู้จักร้าน

บริการสัตว์เลี้ยง กระบวนการในการตัดสินใจเลอืกร้านบริการสัตวเ์ลี้ยง ค่าบริการโดยเฉลี่ยในการใช้ร้านบริการสัตวเ์ลีย้ง 

และเกณฑ์ส าคัญในการประเมินการตัดสินใจเลอืกใช้ร้านบริการสัตวเ์ลีย้ง 

    ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการร้านสัตว์

เลี้ยง ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้าง

น าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ สอบถามโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ (เตมิศักดิ์   สุขวิบูลย,์  2552: 3) เกณฑก์ารให้คะแนนขอ้ค าถาม ดังนี้ 

    มผีลตอ่การใชบ้ริการน้อยท่ีสุด หมายถงึ    1 

    มผีลตอ่การใชบ้ริการน้อย  หมายถงึ    2 

    มผีลตอ่การใชบ้ริการปานกลาง หมายถงึ   3 

    มผีลตอ่การใชบ้ริการมาก  หมายถงึ   4 

    มผีลตอ่การใชบ้ริการมากที่สุด หมายถงึ   5 

     ส่วนที่ 4   ข้อมูลเกี่ยวกับขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการใชร้้านบริการสัตวเ์ลีย้ง   

2.3 วเิคราะห์ขอ้มูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบไปด้วย 

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) สถิติเชิงอนุมาน ใช้การทดสอบค่าที  (t-test) โดยใช้กับ      

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดจ าแนกตามประเภทสัตว์เลี้ยง  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
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(ANOVA) โดยใช้กับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนประสมการตลาดจ าแนกตามวัตถุประสงค์หลักในการใช้บริการ 

และค่าบริการเฉลี่ยในการใชบ้ริการร้านบริการสัตวเ์ลีย้ง 

โดยคะแนนท่ีได้น ามาหาค่าเฉลี่ยและแปรความหมายคา่เฉลี่ยดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49  มผีลตอ่การใชบ้ริการในระดับนอ้ยท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49  มผีลตอ่การใชบ้ริการในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49  มผีลตอ่การใชบ้ริการในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49  มผีลตอ่การใชบ้ริการในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00  มผีลตอ่การใชบ้ริการในระดับมากทีสุ่ด 

  3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ในการศึกษาคร้ังนี้ ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 200 ราย โดยการก าหนดตัวอย่างตามการเปิดตารางกรณีไม่

ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน และเป็นการเก็บตัวอย่างแบบครอบครัวในระดับท้องถิ่นของ Seymour Sudman (1976: 

87) (กุณฑล ีเวชสาร, 2546) 

  วธีิการเลือกตัวอยา่ง ใช้แบบโควต้า (Quota Sampling) โดยสอบถามจากผู้เลีย้งสุนัขจ านวน 100 ราย และผู้เลี้ยง

แมวจ านวน 100 ราย โดยแบ่งเป็น  2 กลุ่ม  

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

  แหลง่ข้อมูลหลักของการศึกษาคร้ังน้ี คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  จากการศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีระดับการศกึษาสูงสุด  

ปริญญาตรีเป็นสว่นใหญ่  อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย รองลงมาคือ นักเรียน/นักศกึษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 20,001 – 

30,000 บาท รองลงมา 10,001-20,000 บาท ลักษณะท่ีอยูอ่าศัยแบบบ้านเดี่ยว รองลงมา คือ ทาวนเ์ฮ้าส์/ทาวนโ์ฮม 

  ส่วนที่ 2  ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง 

  จากการศกึษา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามแบง่เป็น ผู้เลีย้งสุนัข จ านวน 100 รายและผู้เลีย้งแมว จ านวน 100 ราย 

เท่ากันตามการก าหนดโควตา้  

 ผู้บริโภคซื้ออะไร จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง 

คือ บริการอาบน้ า รองลงมา คือ บริการตัดขน 

 ท าไมผู้บริโภคถึงซื้อ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการตัดสินใจเลือกใช้ร้านบริการสัตว์

เลี้ยง คือ ราคาค่าบริการมีความเหมาะสมเทียบเท่ากับร้านอื่น รองลงมา คือพนักงานมีความช านาญและมีประสบการณ์ 

และมีบริการอ่ืนนอกจากการบริการสัตว์เลีย้ง 
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 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ พบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง  

ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ตนเอง รองลงมา คือ บุคคลในครอบครัว 

 ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้บริการวันอาทิตย์ เวลา 16.01-20.00 

น. และส่วนใหญ่ใช้บริการ 1 เดอืนตอ่คร้ัง 

 ผู้บริโภคซื้อที่ไหน จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รู้จักร้านบริการสัตว์เลี้ยงท่ีใช้บริการ 

เนื่องจากตั้งอยูใ่กล้ท่ีพัก/ใกล้ท่ีท างาน รองลงมา คือ เคยใชบ้ริการมาก่อน 

 ผู้บริโภคซื้ออย่าไร จากการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ก่อนการตัดสินใจเลอืกใชร้้านบริการ

สัตว์เลีย้งจะสังเกตสภาพแวดลอ้มของร้านบริการสัตวเ์ลีย้ง รองลงมา คือ สอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการ มีค่าบริการ

โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 200-400 บาทต่อครัง้ รองลงมา คือ 

ต่ ากว่า 200 บาทต่อครัง้ 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลความสัมพันธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง 

  จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลี้ยงสุนัขมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้บริการร้านบริการสัตว์เลี้ยง 

คือ บริการอาบน้ า รองลงมา คือ บริการตัดขน มีความถี่ในการใช้บริการ คือ 1 เดือนต่อคร้ัง รองลงมา คือ 3 สัปดาห์ต่อ

ครัง้ และอื่นๆ และมคี่าบริการโดยเฉลี่ยในการใช้บริการ คือ 200-400 บาทต่อครัง้ รองลงมาคือ 401-600 บาทต่อครัง้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลี้ยงแมวมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้บริการร้านบริการสัตว์เลี้ยง คือ บริการอาบน้ า 

รองลงมา คือ บริการฝากสัตว์เลี้ยง มีความถี่ในการใช้บริการ คือ 1 เดือนต่อคร้ัง รองลงมา คือ 3สัปดาห์ต่อคร้ัง  

และมีคา่บริการโดยเฉลี่ยในการใชบ้ริการ คือ 200-400 บาทต่อครัง้ รองลงมาคือ น้อยกวา่ 200 บาทต่อครัง้ 

  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีค่าบริการเฉลี่ยในการใช้บริการ 200 - 400 

บาทต่อครัง้ รองลงมา คือ นอ้ยกว่า 200 บาทต่อครัง้   

   ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 10,001–20,000 บาท มีค่าบริการเฉลี่ยในการใช้บริการ 200 - 400 บาทต่อคร้ัง 

รองลงมา คือ น้อยกวา่ 200 บาทต่อครัง้  

   ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 20,001–30,000 บาท มคี่าบริการเฉลี่ยในการใช้บริการ 200 - 400 บาทตอ่ครั้ง 

รองลงมา คือ 401-600 บาทต่อครัง้  

  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 30,001–40,000 บาท มีค่าบริการเฉลี่ยในการใช้บริการ 200 - 400 บาทต่อคร้ัง 

รองลงมา คือ น้อยกวา่ 200 บาทต่อครัง้  

  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 40,001 – 50,000 มีค่าบริการเฉลี่ยในการใช้บริการ 200 - 400 บาทต่อคร้ัง 

รองลงมา คือ น้อยกวา่ 200 บาทต่อครัง้  

   ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป มีค่าบริการเฉลี่ยในการใช้บริการ 401 - 600 บาทต่อคร้ัง 

รองลงมา คือ 200-400 บาทต่อครัง้   
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  ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อผู้บรโิภคในจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้ร้านบริการ

สัตว์เลี้ยง 

  จากการศกึษาปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในจงัหวัดเชยีงใหม่ในการใชร้้านบริการสัตวเ์ลีย้ง 

พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมผีลกับปัจจัยสว่นประสมการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยดา้นราคา 

ปัจจั ยด้ าน บุคลากร   ปั จจั ยด้ านกระบวนการ   ปั จจัยด้ านลั กษณ ะทางกายภาพ   ปั จจัยด้ านช่อ งทาง                        

การจัดจ าหน่าย  ปัจจัยด้านบริการ ตามล าดับ และปัจจัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด  

 ปัจจัยด้านบริการ 

  ปัจจัยดา้นบริการโดยรวมมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามใน

ระดับมาก 3 ล าดับแรก คือ แนวทางปอ้งกันโรคติดต่อ รองลงมาคือ คุณภาพของบริการ และมพีนักงานที่คอยดูแลตลอด  

ปัจจัยด้านราคา 

  ปัจจัยด้านราคาโดยรวมมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม    

ในระดับมาก 3 ล าดับแรก คือ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการ รองลงมาคือ มีการแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่าง

ชัดเจน และมีการก าหนดราคาชัดเจน  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีมีผล         

ต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก 3 ล าดับแรก คือ สะดวกในการเดินทาง รองลงมาคือ ใกล้ท่ีพัก และความเพียงพอ

ของท่ีจอดรถ  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อ

ผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก คือ มีแพ็กเกจส่วนลดตามโอกาสตา่งๆ และระดับการมีผลในระดับปานกลาง  รองลงมา  

มเีว็บไซต์ของร้านท่ีสะดวกต่อการตดิตอ่ และหาข้อมูลรายละเอยีดต่างๆ และมีส่วนลดเมื่อแนะน าลูกค้าทา่นอื่น  

ปัจจัยด้านบุคลากร 

  ปัจจัยดา้นบุคลากรโดยรวมมผีลตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก ซึ่งปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม

ในระดับมาก 3 ล าดับแรก คือ พนักงานมีความรักและเอ็นดูสัตว์ รองลงมาคือ พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง 

และพนักงานมมีนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยท่ีด ี 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพโดยรวมมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก ซึ่งปัจจัยยอ่ยท่ีมีผลต่อผู้ตอบ

แบบสอบถามในระดับมาก 3 ล าดับแรก คือ ความสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น รองลงมาคือ ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม

ภายในและภายนอกรา้น และอุปกรณส์ะอาดทันสมัย  
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ปัจจัยด้านกระบวนการ 

ปัจจัยด้านกระบวนการโดยรวมมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก ซึ่ งปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อ  

ผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก 3 ล าดับแรก คือ ให้บริการอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจน รองลงมา คือ การสร้าง    

การบริการท่ีให้ความมั่นใจแก่เจ้าของสัตวเ์ลีย้ง และขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก  

  ส่วนที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับปัจจัยด้านบุคคล 

และปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บรโิภคในจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง 

  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับปัจจัยด้านบุคคลจ าแนกตาม

ประเภทสัตว์เลี้ยง 

ปัจจัยด้านบริการ 

  ปัจจัยด้านบริการมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลี้ยงสุนัขและผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลี้ยงแมวท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

เท่ากันในปัจจัยย่อยเร่ืองมีแนวทางป้องกันโรคติดต่อ นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบริการมีผลต่อ          

การเลือกใชร้้านบริการสัตวเ์ลี้ยงของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทสัตวเ์ลีย้งแตกต่างกัน และพบว่ามีปัจจัยยอ่ย

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ในเร่ืองชื่อเสียงของสถานท่ีให้บริการ มีพนักงานคอยดูแลตลอด มีบริการนัด

ล่วงหนา้ก่อนเข้ารับบริการ มบีริการรับ-ส่งสัตวเ์ลีย้ง และร้านบริการได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานตา่งๆ 

ปัจจัยด้านราคา 

  ปัจจัยด้านราคามีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลี้ยงสุนัขและผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลี้ยงแมวท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

เท่ากันในปัจจัยย่อยเร่ืองราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการ นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคามีผลต่อ    

การเลือกใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทสัตว์เลี้ยงไม่แตกต่างกัน แต่พบว่ามีปัจจัย

ยอ่ยแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ในเร่ืองมกีารก าหนดราคาชัดเจน 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมผีลตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลีย้งสุนัขและผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลีย้งแมวท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันในปัจจัยย่อยเร่ืองสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทาง        

การจัดจ าหนา่ยมีผลตอ่การเลอืกใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทสัตวเ์ลีย้งแตกตา่งกัน 

และพบว่ามีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ในเร่ือง ความเพียงพอของท่ีจอดรถ ขนาด/ชื่อเสียงของ

ร้านให้บริการ และเวลาเปิด-ปิดเหมาะสม 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลี้ยงสุนัขและผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลี้ยงแมวท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันในปัจจัยย่อยเร่ืองมีแพ็กเกจส่วนลดตามโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้าน    

การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้ร้านบริการสัตว์ เลี้ยงของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทสัตว์เลี้ยงไม่

แตกตา่งกัน   
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ปัจจัยด้านบุคลากร 

  ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลี้ยงสุนัขในปัจจัยย่อยเร่ืองพนักงานมีความรักและเอ็นดูสัตว์

มากท่ีสุด และมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลี้ยงแมวในปัจจัยย่อยเร่ืองพนักงานมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงมากท่ีสุด 

นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรมีผลต่อการเลือกใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงของผู้ตอบแบบสอบถาม

จ าแนกตามประเภทสัตว์เลี้ยงไม่แตกต่างกัน แต่พบว่ามีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ในเร่ือง  

มพีนักงานเพยีงพอในการให้บริการ 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลี้ยงสุนัขและผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลี้ยงแมวท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากันในปัจจัยย่อยเร่ืองความสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะ

ทางกายภาพมีผลต่อการเลือกใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทสัตว์เลี้ยงแตกต่างกัน 

และพบว่ามีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ในเร่ืองความสวยงามของสถานท่ี อุปกรณ์สะอาดและ

ทันสมัย บรรยากาศภายใน เช่น ความสว่าง การระบายอากาศ การตกแต่งร้านเหมาะสมกับสถานท่ี ความสะอาดของ

สิ่งแวดลอ้มภายในและภายนอก และมีกล้องวงจรปิด ความปลอดภัยสูง 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

  ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลีย้งสุนัขในปัจจัยยอ่ยเร่ืองการสร้างบริการท่ีให้ความมั่นใจ

แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงมากท่ีสุด และมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเลี้ยงแมวในปัจจัยย่อยเร่ืองให้บริการอย่างเป็นระบบมี

ขั้นตอนชัดเจนมากที่สุด นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการมีผลต่อการเลือกใชร้้านบริการสัตว์เลี้ยง

ของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทสัตว์เลี้ยงแตกต่างกัน และพบว่ามีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี

ระดับ 0.05 ในเร่ืองมีการบันทึกประวัติการให้บริการ ให้บริการรวดเร็ว ขั้นตอนการช าระเงินชัดเจน ขั้นตอนการให้บรกิาร

ไมยุ่ง่ยาก และการสร้างการบริการให้ความมั่นใจกับเจ้าของสัตวเ์ลีย้ง 

  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับปัจจัยด้านพฤตกิรรมจ าแนก

ตามวัตถุประสงค์การใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง 

ปัจจัยด้านบริการ 

 ปัจจัยด้านบริการมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีวัตถุประสงค์การใช้บริการฝากสัตว์เลี้ยง บริการอาบน้ า  

และบริการตัดขน ในปัจจัยย่อยเร่ืองมีแนวทางป้องกันโรคติดต่อมากท่ีสุด นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้าน

บริการมีผลต่อการเลือกใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวัตถุประสงค์การใช้ร้านบริการสัตว์

เลี้ยงไม่แตกต่างกัน แต่พบว่ามีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ในเร่ืองคุณภาพของบริการ  

และมีแนวทางปอ้งกันโรคติดต่อ  

ปัจจัยด้านราคา 

   ปัจจัยด้านราคามีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีวัตถุประสงค์การใช้บริการฝากสัตว์เลี้ยง บริการอาบน้ า  

และบริการตัดขน ในปัจจัยย่อยเร่ืองราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการมากท่ีสุด นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ด้านราคามีผลตอ่การเลอืกใช้ร้านบริการสัตวเ์ลีย้งของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวัตถุประสงค์การใชร้้านบริการสัตว์
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เลี้ยงแตกต่างกัน และพบว่ามีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ในเร่ืองราคาสินค้าเป็นมาตรฐานตาม

ราคาตลาด 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีวัตถุประสงค์การใช้บริการฝากสัตว์เลี้ยง 

บริการอาบน้ า และบริการตัดขน ในปัจจัยย่อยเร่ืองสะดวกในการเดินทางมากที่สุด นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการเลือกใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวัตถุประสงค์   

การใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงไม่แตกต่างกัน แต่พบว่ามีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ในเร่ืองความ

พอเพยีงของท่ีจอดรถ และขนาด/ชื่อเสียงของร้านให้บริการ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีวัตถุประสงค์การใช้บริการฝากสัตว์เลี้ยง  

บริการอาบน้ า และบริการตัดขน ในปัจจัยย่อยเร่ืองมีแพ็กเกจส่วนลดตามโอกาสต่างๆมากท่ีสุด นอกจากนี้ปัจจัย  

ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลตอ่การเลือกใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก

ตามวัตถุประสงค์การใชร้้านบริการสัตวเ์ลีย้งแตกต่างกัน และพบว่ามีปัจจัยย่อยแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 

ในเร่ืองการลงโฆษณาในสื่อต่างๆ 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

   ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีวัตถุประสงค์การใช้บริการฝากสัตว์เลี้ยง และบริการตัดขน  

ในปัจจัยย่อยเร่ืองพนักงานมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงมากท่ีสุด และมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการอาบน้ า  

ในปัจจัยย่อยเร่ืองพนักงานมีความรักและเอ็นดูสัตว์    นอกจากนี้  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรมีผลต่อ          

การเลือกใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวัตถุประสงค์การใช้ร้านบริการสัตวเ์ลี้ยงไม่แตกต่าง

กัน แต่พบวา่มีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ในเร่ืองพนักงานช านาญในการให้บริการ 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีวัตถุประสงค์การใช้บริการฝากสัตวเ์ลีย้ง บริการ

อาบน้ า และบริการตัดขน ในปัจจัยย่อยเร่ืองความสะอาด ไมม่ีกลิ่นเหม็นมากท่ีสุด นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ด้านลักษณะทางกายภาพมผีลต่อการเลือกใช้ร้านบริการสัตวเ์ลี้ยงของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวัตถุประสงค์การใช้

ร้านบริการสัตวเ์ลีย้งไม่แตกต่างกัน  

 ปัจจัยด้านกระบวนการ 

  ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีวัตถุประสงค์การใช้บริการฝากสัตว์เลี้ยง ในปัจจัยย่อย

เร่ืองขั้นตอนการให้บริการไมยุ่ง่ยากมากที่สุด และมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการอาบน้ า ในปัจจัยย่อยเร่ืองบริการ

อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจนมากท่ีสุด  และมผีลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการตัดขนในปัจจัยย่อยเร่ืองบริการท่ีให้

ความมั่นใจแก่เจ้าของสัตว์เลีย้งมากที่สุด   นอกจากนี้  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการมีผลต่อการเลือกใช้

ร้านบริการสัตวเ์ลี้ยงของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวัตถุประสงค์การใชร้้านบริการสัตวเ์ลี้ยงแตกต่างกัน และพบวา่มี

ปัจจัยย่อยแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ในเร่ืองขั้นตอนการช าระเงินท่ีชัดเจน 
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  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับปัจจัยด้านพฤตกิรรมจ าแนก

ตามค่าบริการโดยเฉลี่ยในการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง 

ปัจจัยด้านบริการ 

   ปัจจัยด้านบริการมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าบริการเฉลี่ย ต่ ากว่า 200 บาทต่อคร้ัง ในปัจจัยย่อยเร่ือง

คุณภาพของบริการมากท่ีสุด และมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าบริการเฉลี่ย 200 - 400 บาทต่อคร้ัง และมากกว่า 

400 บาทต่อคร้ัง ในปัจจัยย่อยเร่ืองมีแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบริการท่ีมี

ผลต่อการเลือกใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าบริการโดยเฉลี่ยในการใช้ร้านบริการสัตว์

เลีย้งไม่แตกต่างกัน และพบวา่ไมม่ปัีจจัยย่อยเร่ืองใดแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยด้านราคา 

 ปัจจัยด้านราคามีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าบริการเฉลี่ยต่ ากว่า 200 บาทต่อคร้ัง ในปัจจัยย่อยเร่ืองมี   

การแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายอยา่งชัดเจนมากท่ีสุด และมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าบริการเฉลี่ย 200 - 400 บาท

ตอ่ครั้ง และมากกว่า 400 บาทต่อคร้ัง ในปัจจัยย่อยเร่ืองราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการมากท่ีสุด   นอกจากนี้ ปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดด้านราคาท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าบริการ

โดยเฉลี่ยในการใชร้้านบริการสัตวเ์ลีย้งไม่แตกตา่งกัน และพบวา่ไมม่ปัีจจัยย่อยเร่ืองใดแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 

0.05 ในเร่ืองราคาสินค้าเป็นมาตรฐานตามราคาตลาด 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าบริการเฉลี่ยต่ ากว่า 200 บาทต่อคร้ัง  

ในปัจจัยย่อยเร่ืองใกล้ท่ีพักมากท่ีสุด และมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าบริการเฉลี่ย 200 - 400 บาทต่อคร้ัง  

และมากกว่า 400 บาทต่อคร้ัง ในปัจจัยย่อยเร่ืองสะดวกในการเดินทางมากท่ีสุด นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ด้านชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย ท่ีมผีลตอ่การเลือกใชร้้านบริการสัตวเ์ลี้ยงของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าบริการโดย

เฉลี่ยในการใชร้้านบริการสัตว์เลี้ยงไม่แตกต่างกัน แต่พบว่ามีปัจจัยยอ่ยแตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ในเร่ือง

มหีลายสาขาให้บริการ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าบริการเฉลี่ยต่ ากว่า 200 บาทต่อคร้ัง  

ในปัจจัยย่อยเร่ืองมีแพ็กเกจส่วนลดตามโอกาสต่างๆ และมีเว็บไซต์ของร้านท่ีสะดวกต่อการติดต่อและหาข้อมูล

รายละเอียดต่างๆ มากท่ีสุด และมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าบริการเฉลี่ย 200 - 400 บาทต่อคร้ัง และมากกว่า 

400 บาทต่อคร้ัง ในปัจจัยย่อยเร่ืองมีเว็บไซต์ของร้านท่ีสะดวกต่อการติดต่อและหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มากท่ีสุด 

นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงของ  

ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าบริการโดยเฉลี่ยในการใชร้้านบริการสัตว์เลีย้งไมแ่ตกต่างกัน และพบว่าไมม่ีปัจจัยย่อย

เร่ืองใดแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05  
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ปัจจัยด้านปัจจัยด้านบุคลากร  

 ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าบริการเฉลี่ยต่ ากว่า 200 บาทต่อในปัจจัยย่อยเร่ือง

พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง และพนักงานมีความรักและเอ็นดูสัตว์ เลี้ยงมากท่ีสุด และมีผลต่อ 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมคี่าบริการเฉลี่ย 200 - 400 บาทต่อคร้ัง ในปัจจัยย่อยเร่ืองพนักงานมมีนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยดี

มากท่ีสุด และมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าบริการเฉลี่ยมากกว่า 400 บาทต่อคร้ัง ในปัจจัยย่อยเร่ืองพนักงานมี  

ความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงมากท่ีสุด นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากร ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ร้าน

บริการสัตว์เลี้ยงของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าบริการโดยเฉลี่ยในการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงแตกต่างกัน และ

พบว่ามีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05  ในเร่ืองพนักงานสามารถให้ค าปรึกษาได้และชื่อเสียง       

และประสบการณ์ของผู้ให้บริการ 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าบริการเฉลี่ยต่ ากว่า 200 บาทต่อคร้ัง 

ค่าบริการเฉลี่ย 200-400 บาทต่อคร้ัง และมากกว่า 400 บาทตอ่ครั้ง ในปัจจัยย่อยเร่ืองความสะอาด ไมม่ีกลิ่นเหม็นมาก

ท่ีสุด นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงของ

ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าบริการโดยเฉลี่ยในการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงไม่แตกต่างกัน แต่พบว่ามีปัจจัยย่อย

แตกตา่งกันในเร่ืองมเีครื่องปรับอากาศอย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

   ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าบริการเฉลี่ยต่ ากว่า 200 บาทต่อคร้ัง ในปัจจัยย่อย

เร่ืองบริการอย่างเป็นระบบมขีั้นตอนท่ีชัดเจนมากท่ีสุด และมีผลตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าบริการเฉลี่ย 200-400 บาท

ตอ่คร้ัง ในปัจจัยย่อยเร่ืองบริการอย่างเป็นระบบมขีั้นตอนท่ีชัดเจนและบริการท่ีให้ความมั่นใจแก่เจ้าของสัตว์เลีย้งมากที่สุด 

และมผีลต่อผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าบริการเฉลี่ยมากกว่า 400 บาทตอ่ครั้ง ในปัจจัยยอ่ยเร่ืองบริการท่ีให้ความมั่นใจแก่

เจ้าของสัตว์เลี้ยงมากท่ีสุด นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ ท่ีมีผลต่อการเลือกใชร้้านบริการสัตว์

เลีย้งของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าบริการโดยเฉลี่ยในการใชร้้านบริการสัตวเ์ลีย้งไมแ่ตกต่างกัน แต่พบวา่มีปัจจัย

ยอ่ยแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ในเร่ืองขั้นตอนการช าระเงินท่ีชัดเจน 

อภิปรายผลการศึกษา 

  การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง สามารถอภิปรายผล

การศึกษาได้ดังนี ้

  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บรโิภค 

 ใครอยู่ในตลาดป้าหมาย จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ระดับ

การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย รายได้เฉลี่ย 20,001-30,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของพิมพิกา ไชยปัญญา (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ส าหรับสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัขใน

อ าเภอเมอืงเชียงใหม่ในบางส่วน โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี รายได้เฉลี่ย 20,001 
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บาทขึ้นไป นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศกึษาของสุพรรณี  สุริยะ (2554) ที่ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ริการร้าน

อาบน้ า ตัดแต่งขนสุนัขของเจ้าของสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในบางเร่ือง โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริยญาตรี และยังสอดคล้องผลการศึกษาของพรประภา  ยงสถาพรพิสิฐ (2555)  

ท่ีศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อเจ้าของสุนัขในการใช้บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่  

โดยพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มอีาชพีธุรกิจส่วนตัว แต่ไมส่อดคล้องกับผลการศึกษาของกมลชนก  

เนยพลับ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสัตว์แปลกของกลุ่มผู้ซื้อเพศหญิง  

ซึ่งสาเหตุความไม่สอดคล้องนา่จะมาจากเป็นการศึกษาการเลอืกซือ้สัตวแ์ปลกท่ีเนน้การสัมภาษณ์เชงิลึก และมาจากกลุ่ม

ตัวอยา่งที่แตกตา่งกัน 

 ผู้บริโภคซื้ออะไร จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการอาบน้ า ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของสุพรรณี  สุรยิะ (2554) ที่ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาบน้ า ตัดแตง่ขนสุนัขของเจ้าของสุนัข

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการอาบน้ ามากท่ีสุด  แต่ไม่สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของกมลชนก  เนยพลับ (2554) ท่ีศกึษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการเลือกซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสัตว์แปลก

ของกลุ่มผู้ซื้อเพศหญิง โดยผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสัตว์แปลก เนื่ องจากเป็นการศึกษา

เกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีต่างกัน รวมท้ังไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมพิกา  ไชยปัญญา (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ส าห รับสุนัขของผู้ เลี้ยงสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  โดยผลการศึกษา พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อแชมพูอาบน้ าสัตว์เลี้ยง เนื่องจากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์ และไม่สอดคล้องกับ   

ผลการศึกษาของพรประภา  ยงสถาพรพิสิฐ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อเจ้าของสุนัขในการใช้

บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการฝากสัตว์

เลีย้ง เนื่องจากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใชบ้ริการฝากสัตว์เลีย้ง 

 ท าไมผู้บริโภคถึงซื้อ จากการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าราคาเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของพรประภา  ยงสถาพรพิสิฐ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อเจ้าของสุนัขในการใช้

บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่โดยพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังเกตสิ่งแวดล้อมและค่าบริการ 

แตไ่มส่อดคล้องกับกมลชนก  เนยพลับ (2554) ที่ศกึษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลอืกซือ้สัตวเ์ลีย้งประเภทสัตว์แปลก

ของกลุ่มผู้ซื้อเพศหญิง โดยผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเพราะสีสัน ความสวยงาม เนื่องจากเป็นการศึกษา

เกี่ยวกับการซื้อสัตวแ์ปลกจึงค านึกถึงความแปลกและสวยงามก่อน รวมท้ังผลการศกึษาของพิมพิกา ไชยปัญญา (2554) 

ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ส าหรับสุนัขของผู้ เลี้ยงสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผลการศึกษา  

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อตามความพึงพอใจของผู้เลี้ยง เนื่องจากกลุ่มประชากรแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะ    

ซื้อแชมพู ซึ่งเป็นความสนใจในผลิตภัณฑ์มากกวา่บริการ ดังนั้นจึงค านงึถึงความพึงพอใจมากกวา่ราคาและไม่สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของสุพรรณี  สุริยะ (2554) ที่ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาบน้ า ตัดแตง่ขนสุนัขของเจ้าของ

สุนัขในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ โดยพบวา่ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านท่ีประทับใจ  

 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจด้วยตนเอง  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของของพิมพิกา ไชยปัญญา (2554) ที่ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ส าหรับสุนัข
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ของผู้เลี้ยงสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผลการศึกษา พบว่าตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของสุพรรณี  สุริยะ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาบน้ า ตัดแต่งขนสุนัขของเจ้าของสุนัขในอ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ โดยพบวา่ ผู้มีสว่นร่วมในการตัดสนิใจส่วนใหญ่ คือ ครอบครัว  

 ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการในวันอาทิตย์ เวลา 16.00-

20.00 น. โดยใช้บริการ 1 เดือนต่อคร้ัง ซึ่งสอคล้องกับผลการศึกษาของสุพรรณี  สุริยะ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรม

การใช้บริการร้านอาบน้ า ตัดแต่งขนสุนัขของเจ้าของสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในบางส่วน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนใหญ่ใชบ้ริการในวันเสาร-์อาทิตย ์แต่ไม่สอดคล้องในดา้นเวลาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใชบ้ริการในช่วง 9.01-12.00 น.  

 ผู้บริโภคซื้อที่ ไหน จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้บริการร้านท่ีอยู่ใกล้ท่ีพัก/ 

ใกล้ท่ีท างาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของของพิมพิกา ไชยปัญญา (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ส าหรับสุนัขของผู้เลีย้งสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใชบ้ริการร้านท่ีเดินทาง

สะดวก เนื่องจากเป็นการศกึษาเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เน้นท่ีจะซื้อ แชมพู จึงเน้นการ

เดินทางท่ีสะดวกเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ยุ่งยากในการเดินทางมากนัก นอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

สุพรรณี  สุริยะ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาบน้ า ตัดแต่งขนสุนัขของเจ้าของสุนัขในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้บริการร้านท่ีสามารถเดินทางสะดวก เนื่องจาก ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ผู้ตัดสินใจในการเลอืกร้าน คือ ครอบครัว ดังนั้น การน้ าสุนัขไปอาบน้ าถึงเนน้ความสะดวกในการเดินทางและใน

การรอบริการโดยท่ีร้านบริการใกล้ห้างสรรพสินค้า และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรประภา  ยงสถาพรพิสิฐ 

(2555) ที่ศกึษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมผีลตอ่เจ้าของสุนัขในการใช้บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่

โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใชบ้ริการร้านรับฝากสัตว์เลี้ยงท่ีเคยใช้บริการมาก่อน  เนื่องจากบริการฝากสัตว์เลี้ยง

ส่วนใหญ่จะฝาก 2-3 วันต่อคร้ัง เป็นการฝากแบบค้างคืน จึงต้องเลือกร้านท่ีไว้ใจได้ จึงใช้บริการร้านท่ีเคยใช้บริการมา

ก่อน 

 ผู้บริโภคซื้ออย่างไร จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้บริการเฉลี่ยคร้ังละ 200-400 

บาท และมีขั้นตอนในการตัดสินใจใช้บริการเมื่อสังเกตสภาพแวดล้อมของร้านให้บริการก่อน ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของพรประภา  ยงสถาพรพิสิฐ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อเจ้าของสุนัขในการใช้

บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก่อนการตัดสินใจใช้บริการจะสังเกต

สภาพแวดล้อมของร้านก่อน  แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของของพิมพิกา ไชยปัญญา (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ส าหรับสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะซื้อ

สินค้าคร้ังละไม่เกิน 300 บาท และก่อนการตัดสินใจซื้อจะเน้นความคงทน ใช้งานได้นาน เนื่องจากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

การซื้อผลิตภัณฑ์ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุพรรณี  สุริยะ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการ 

ร้านอาบน้ า   ตัดแตง่ขนสุนัขของเจ้าของสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม่   ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการ   ครั้งละ 

101-300 บาท     เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ต่ ากว่า 5,000 บาท อายุไม่เกิน 20 ปี   ดังนั้น           

ราคาค่าบริการจงึตา่งกันจากกลุ่มตัวอย่างท่ีต่างกัน 
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  แนวคิดทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ปัจจัยด้านบริการ 

  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบริการท่ีมีผลต่อการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงมากท่ีสุด คือ มีแนวทางป้องกัน

โรคติดต่อ เช่น ความสะอาด แยกประเภทสัตว์เลี้ยงในการให้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกมลชนก   

เนยพลับ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสัตว์แปลกของกลุ่มผู้ซื้อเพศหญิง  

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสัตว์แปลก คือ ลักษณะท่ัวไป รูปร่าง สีสัน 

เนื่องจากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คือ สัตว์แปลก นอกจากนี้ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมพิกา  

ไชยปัญญา (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ส าหรับสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่  

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยการตัดสินใจซื้ออันดับแรก คือ ใช้งานได้นาน เนื่องจากเป็นการศึกษา

เกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์  รวมท้ังไม่สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของสุพรรณี  สุริยะ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรม  

การใช้บริการร้านอาบน้ า ตัดแตง่ขนสุนัขของเจ้าของสุนัขในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม

ให้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดอันดับแรก คือ มีบริการฝากสัตว์เลี้ยง เนื่องจากน่าจะมาจากการออกแบบตัวเลอืกภายใน

แบบสอบถาม ซึ่งงานวิจัยคร้ังนี้ได้มีการสร้างทางเลือกของปัจจัยย่อยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน  

และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรประภา  ยงสถาพรพิสิฐ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

เจ้าของสุนัขในการใช้บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดอันดับแรก คือ สถานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน เนื่องจากเป็นบริการเกี่ยวกับฝากสัตวเ์ลีย้งคา้งคืน 

ดังนัน้ การได้การรองรับมาตรฐานจึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 

ปัจจัยด้านราคา  

   ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคาท่ีมีผลต่อการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมเมื่อ

เทียบกับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกมลชนก  เนยพลับ (2554) ที่ศกึษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลอืก

ซื้อสัตว์เลี้ยงประเภทสัตว์แปลกของกลุ่มผู้ซื้อเพศหญิงโดยเน้นปัจจัยด้านราคาในเร่ือง ราคาเหมาะสม นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมพิกา  ไชยปัญญา (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ส าหรับสุนัขของ 

ผู้เลี้ยงสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเน้นปัจจัยด้านราคาในเร่ือง ราคาเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

สุพรรณี  สุริยะ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาบน้ า ตัดแต่งขนสุนัขของเจ้าของสุนัขในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ โดยเน้นปัจจัยด้านราคาในเร่ือง ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

พรประภา  ยงสถาพรพสิิฐ (2555) ที่ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อเจ้าของสุนัขในการใชบ้ริการรับฝากเลี้ยง

สุนัข ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดอันดับแรก คือ  

บอกราคาชัดเจน เนื่องจากส่วนใหญ่จะใช้บริการฝากสัตว์เลี้ยง 2-3 วัน จึงต้องทราบราคาท่ีชัดเจนเพื่อประกอบ          

การตัดสินใจ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงมากท่ีสุด คือ 

สะดวกในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมพิกา ไชยปัญญา (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซื้อ
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ผลิตภัณฑ์ส าหรับสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเน้นปัจจัยช่องทางการจัดจ าหน่ายในเร่ือง สะดวกใน  

การเดินทาง แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุพรรณี  สุริยะ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการร้าน

อาบน้ า ตัดแต่งขนสุนัขของเจ้าของสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดอันดับแรก คือ เวลาเปิด-ปิดเหมาะสม เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการ 09.01-12.00 

น. และใช้บริการเสาร์-อาทิตย์ จึงเน้นเวลาให้บรกิารในวันหยุดและเวลาเปิดปิดท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของพรประภา ยงสถาพรพสิิฐ (2555) ที่ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ่เจ้าของสุนัขในการใชบ้ริการ

รับฝากเลี้ยงสุนัข ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดอันดับ

แรก คือ มีพื้นท่ีให้บริการกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการใช้บริการฝากสัตว์เลี้ยงจึงต้องมีพื้นท่ีเพียงพอในการให้บริการ  

และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกมลชนก เนยพลับ (2554) ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการเลือกซื้อสัตวเ์ลีย้ง

ประเภทสัตว์แปลกของกลุ่มผู้ซือ้เพศหญิง ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เนน้เร่ืองระยะทางมีการขนส่ง 

เนื่องจากเป็นธุรกิจขายสัตว์แปลก ดังนั้นร้านบริการยังไม่กว้างขวาง ระยะทางและบริการขนส่งจึงเป็นส าคัญในการส่ง

สินค้าให้ปลอดภัยถึงมอืผู้บริโภค 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ ยงมากท่ีสุด คือ  

มแีพ็กเกจส่วนลดตามโอกาสตา่งๆ ซึ่งไมส่อดคล้องกับผลการศึกษาของกมลชนก  เนยพลับ (2554) ที่ศกึษาเร่ือง ปัจจัยท่ี

มอีิทธิพลตอ่การเลือกซื้อสัตวเ์ลีย้งประเภทสัตว์แปลกของกลุ่มผู้ซื้อเพศหญิง ผลการศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสัตว์แปลก คือ มีการขนส่ง เนื่องจากการขายสัตว์แปลกมีไม่กวา้งขวางการบริการขนส่ง

ระยะไกลจึงเป็นท่ีจ าเป็น นอกจากนี้ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมพิกา  ไชยปัญญา (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ส าหรับสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม

ให้ปัจจัยการตัดสินใจซื้ออันดับแรก คือ มกีารแจกของพรีเมียม เนื่องจากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์ และไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุพรรณี  สุริยะ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาบน้ า ตัดแต่งขนสุนัข

ของเจ้าของสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดอันดับ

แรก คือ จัดสัมมาวิชาการเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรประภา  ยงสถาพรพิสิฐ 

(2555) ที่ศกึษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมผีลตอ่เจ้าของสุนัขในการใช้บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่

โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เน้นเร่ืองสมาชิกมีส่วนลดพิเศษ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามต้องเดินทางไกล และมี  

การฝากสัตวเ์ลีย้งหลายวัน ค่าใช้จ่ายตอ่วันค่อนขา้งสูง ดังนั้นจึงเนน้สว่นลดพเิศษจากการสมัครสมาชิก 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงมากท่ีสุด คือ พนักงานรักและ

เอ็นดูสัตว ์ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุพรรณี  สุริยะ (2554) ที่ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านอาบน้ า 

ตัดแต่งขนสุนัขของเจ้าของสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดอันดับแรก คือมีพนักงานเพียงพอในการบริการ เนื่องจากบริการอาบน้ าและตัดขนค่อนข้างใช้เวลานานจึงควรมี

พนักงานที่เพยีงพอต่อความตอ้งการ และไมส่อดคล้องกับผลการศกึษาของพรประภา ยงสถาพรพสิิฐ (2555) ที่ศกึษาเร่ือง 
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ส่วนประสมการตลาดที่มผีลตอ่เจ้าของสุนัขในการใชบ้ริการรับฝากเลีย้งสุนัข ในอ าเภอเมอืงเชียงใหม ่ผลการศกึษา พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดอันดับแรก คือ พนักงานมีบุคลิกดี และสะอาด เนื่องจากเป็นการสร้าง

ความนา่เช่ือถือใหก้ับผู้บริโภค 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงมากท่ีสุด คือ  

ความสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพรประภา  ยงสถาพรพิสิฐ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีผลตอ่เจ้าของสุนัขในการใชบ้ริการรับฝากเลีย้งสุนัข ในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่โดยผลการศึกษา พบว่า 

เน้นปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพในเร่ือง ความสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุพรรณี  

สุริยะ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาบน้ า ตัดแต่งขนสุนัขของเจ้าของสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่ 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดอันดับแรกคือ  มีห้องพักระหว่างรอบริการ 

เนื่องจากเป็นเป็นการใชร้้านบริการสัตวเ์ลีย้ง ซึ่งแตล่ะบริการมีระยะเวลานาน  

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการท่ีมีผลต่อการใช้ร้านบริการสัตวเ์ลี้ยงมากท่ีสุด คือ ให้บริการอย่าง

เป็นระบบมขีั้นตอนชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพรประภา  ยงสถาพรพิสิฐ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลต่อเจ้าของสุนัขในการใช้บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนใหญ่เน้นปัจจัยด้านกระบวนการในเร่ือง ให้บริการอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจน และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของสุพรรณี  สุริยะ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาบน้ า ตัดแต่งขนสุนัขของเจ้าของสุนัขในอ าเภอ

เมอืงเชียงใหม ่ผลการศกึษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดอันดับแรก คือโทรศัพท์มาแจ้งเมื่อ

กระบวนการเสร็จสิ้น เนื่องจากการใช้บริการอาบน้ าตัดขน ใช้เวลาในการให้บริการนาน จึงต้องมีบริการด้านโทรศัพท์มา

แจ้งเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น เพื่อไมเ่สียเวลาในการรอ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาพฤตกิรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชยีงใหม่ในการใชร้้านบริการสัตวเ์ลีย้ง มขี้อเสนอแนะ ดังนี ้

  การศึกษาพฤตกิรรมผู้บริโภค 

 จากการศกึษา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยในการใชบ้ริการคร้ังละ 200-400  บาท และมีท่ีพัก

อาศัยแบบบ้านเดี่ยว ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามยังเน้นในเร่ืองราคาท่ีเหมาะสมกับบริการ ดังนั้น ร้านให้บริการสัตว์เลี้ยงควร

ก าหนดราคาให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเพื่อดึงดูดด้านราคาท่ีกลุ่มลูกค้าสามารถจ่ายได้  หรืออาจมี          

การจัดเป็นแพ็กเกจให้บริการพิเศษจากทางร้านในราคาที่ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ราคาท่ีก าหนดควรจะมีความ

เหมาะสมกับคุณภาพของบริการ ในปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนท่ีแตกต่างไปจากอดีต  

ผู้เลี้ยงย่อมมีการดูแลสัตว์เลี้ยงย่อมดูแลเป็นอย่างดี ดังนั้นร้านบริการสัตว์เลี้ยงควรมีความน่าเชื่อถือ บริการอย่างมี

คุณภาพจากพนักงานจนถึงบริการท่ีจะตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลูกค้า  เพราะเม่ือสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาลองใช้

บริการ อาจเกิดความประทับใจจนเกิดการมาใชบ้ริการซ้ าจนกลายเป็นลูกค้าประจ าได้ การดูแลและให้บริการท่ีมคีุณภาพ 
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บุคลากรท่ีมีความช านาญและมีอัธยาศัยดี รวมท้ังราคาเหมาะสมกับบริการจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

กลุ่มลูกค้าได้ 

 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใชบ้ริการอาบน้ าในวันอาทติย์ เวลา 16.01-20.00 และใช้บริการเฉลี่ย 1 เดอืน

ตอ่ครั้ง ดังนั้นผู้ประกอบการร้านบริการสัตวเ์ลี้ยงควรจัดให้มีพนักงานเพียงพอในการรองรับบริการด้านอาบน้ าโดยเฉพาะ

ในวันและเวลาท่ีกลุม่ลูกค้าส่วนใหญ่มักมาใชบ้ริการ  

  นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังเลอืกตัดสนิใจเข้าใช้ร้านบริการสัตว์เลีย้งจากการสังเกตสภาพแวดลอ้มของร้าน

บริการสัตว์เลี้ยง ดังนั้นการตกแต่งและจัดพื้นท่ีร้านให้เป็นสัดส่วน การรักษาความสะอาดของสถานท่ีไม่ให้มีกลิ่นอับ  

กลิ่นสาบจากสัตว์เลี้ยงจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ นอกจากนี้ควรมีการประดับไฟในเวลากลางคืนเพื่อความสวยงาม ง่ายต่อ    

การสังเกต และเพ่ิมโอกาสในการดึงดูดลูกค้าเพ่ือมาใชบ้ริการ 

  การศึกษาส่วนประสมการตลาด 

ปัจจัยด้านบริการ จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านบริการมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมีผลมาก  

โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได้แก่ มแีนวทางป้องกันโรคตดิต่อ ดังนั้น ร้านบริการสัตว์เลี้ยงควรมีการแบ่งพื้นท่ีร้านท่ี

สามรถแยกสัตว์ป่วย กับสัตวไ์มป่่วยออกจากกัน หากระหวา่งให้บริการเกิดมสีัตว์เลีย้งป่วยสามารถแยกสัตว์ป่วยออกมาได้

ทันที ควบคู่ไปกับการบริการท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถปอ้งกันการแพร่เชื้อโรคที่ท าได้จริงสามารถสรา้งความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

ได้ เมื่อผู้บริโภคมีความมั่นใจและเชื่อใจจะสามารถจูงใจผู้บริโภคให้มาใชบ้ริการอีก 

  ปัจจัยด้านราคา จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านราคามผีลตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมีผลมาก โดยปัจจัย

ยอ่ยท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได้แก่ ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริการ ดังนัน้ร้านบริการสัตวเ์ลีย้งควรตัง้ราคาท่ีเหมาะสมตาม

คุณภาพของบริการของร้าน และไม่ตั้งราคาสูงเกินไป และต้องตั้งราคาท่ีผู้บริโภคสามารถยอมรับและจ่ายได้ มีจัดการ

บริการกับราคาให้เหมาะสอดคล้องกันในแต่ละบริการ โดยบริการท่ีมีขั้นตอนในการให้บริการมากหรือยุ่งยากก็ตั้งราคาท่ี

สูงกว่าการให้บริการท่ีมีขัน้ตอนท่ีไม่มากนัก 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมีผลมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได้แก่ สะดวกในการเดินทาง ดังนั้น 

ส าหรับร้านบริการสัตว์เลี้ยงควรพิจารณาเลือกสถานท่ีตั้งร้านโดยค านึงในเร่ืองความสะดวกในการเดินทาง มีท าเลท่ีตั้งท่ี

ไม่ซับซ้อน ไม่ไกลจากตัวเมอืง หมู่บ้าน หรือเขตชุมชนมากนัก สามารถเข้าถึงได้สะดวก และควรเสริมสถานท่ีจอดรถเพื่อ

ความสะดวก แตห่ากรา้นท่ีต้ังอยูไ่กลชุมชน อาจเสริมหรือใชก้ารให้บริการนอกสถานท่ี   

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาดมผีลตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามในระดับ

มีผลมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได้แก่ มีแพ็กเกจส่วนลดตามโอกาสต่างๆ  ดังนั้น ร้านบริการสัตว์เลี้ยงควร    

จัดแพ็กเกจเสริมตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการอาจมีการรวมบริการหลายลักษณะ เช่น อาบน้ าและตัดขน  

ในแพ็กเกจเดียวกัน เพ่ือดึงดูดกลุ่มผู้ใชบ้ริการ หรือหากมลีูกค้าประจ าหรือสมาชกิที่ใชบ้ริการบ่อยอาจมีการเสริมโปรโมช่ัน

พเิศษส าหรับลูกค้าประจ าเพ่ือรักษากลุ่มผู้ใชบ้ริการกลุม่นี้ไว้  

 ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า ปัจจัยดา้นบุคลากรมผีลตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมผีลมาก โดยปัจจัยยอ่ยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได้แก่ พนักงานมีความรักและเอ็นดูสัตว์ ดังนั้น ร้านบริการสัตว์เลี้ยงควรคัดเลือกหาพนักงานท่ีมีพื้นฐาน
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ความเมตตาและรักสัตวเ์พื่อสร้างความมั่นใจให้กลุม่ผู้ใชบ้ริการ ซึ่งด้านบุคลากรเป็นสว่นส าคัญของธุรกิจ ควรมกีารอบรม

ให้มีความช านาญในการให้บรกิารในแตล่ะด้าน รวมท้ังมคีวามรับผิดชอบ สามารถดูแลสัตวเ์ลีย้งในขณะให้บรกิารได้อยา่ง

ปลอดภัย  นอกจากนี้พนักงานควรมีอัธยาศัยดี และมีการจัดการประเมินการท างานของพนักงานเป็นประจ า เป็น          

การกระตุ้นและท าให้พนักงานมกีาร 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ พบวา่ ปัจจัยดา้นลักษณะทางกายภาพมผีลตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมี

ผลมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได้แก่ ความสะอาด ไมม่กีลิ่น ดังนัน้ รา้นบริการสัตว์เลีย้งควรมีระบบการก าจัด

ของเสียท่ีถูกสุขลักษณะ เนื่องจากการบริการนั้นเร่ืองความสะอาด ท าให้บรรยากาศท้ังภายในและภายนอกน่าใช้บริการ 

นอกจากนี้ควรมกีารแบ่งพืน้ท่ีเป็นสัดส่วนส าหรับสัตว์เลีย้งในดา้นบริการต่างๆ และส าหรับลูกค้าพักระหวา่งรอบริการ   

  ปัจจัยด้านกระบวนการ พบวา่ ปัจจัยดา้นกระบวนการมผีลตอ่ผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมผีลมาก โดยปัจจัย

ย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได้แก่ บริการเป็นระบบมีขั้นตอนท่ีชัดเจน ดังนั้น ร้านบริการสัตว์เลี้ยงควรมีการแจ้งขั้นตอน  

และระยะเวลาในการให้บริการเพื่อให้กลุ่มผู้ใช้บริการทราบถึงขั้นตอนท่ีชัดเจนหรือแม้กระท่ังการบริการในแต่ละวันท่ี

แตกต่างกัน ควรแจ้งให้ชัดเจนว่ามีการให้บริการอีกกี่ราย ระยะเวลาในการใช้ รวมท้ังควรมีการโทรศัพท์แจ้งเมื่อเสร็จ

ขั้นตอนในการให้บริการ  
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