
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน  2560) 

 

Vol. 3 No. 2 (April – June 2017)   27 

 

ส่วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านจ าหน่ายสินค้า 

ส าหรับสัตว์เลี้ยงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

Retail Marketing  Mix Affecting  Consumers  

TowardsSelecting Pet Supply Shops in Mueang Chiang Mai district 

จติสุวรรณ กล่าวสุนทร* และนฤมล กิมภากรณ์* *  

บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการค้าปลีกท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้าน

จ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาคือกลุ่มผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง 

เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  จึงใช้วิธีการก าหนดตัวอย่างโดยการเปิดตารางกรณีไม่ทราบจ านวน

ประชากรท่ีแน่นอน และเป็นการเก็บตัวอย่างในท้องถิ่นของ Seymour Sudman (อ้างในกุณฑลี  ร่ืนรมย์, 2551) จ านวน 

400 ราย  โดยผู้ศึกษาได้เลือกตัวอยา่งแบ่งเป็นผู้ท่ีเลีย้งสุนัข จ านวน 150 ราย ผู้ท่ีเลี้ยงแมว จ านวน 150 ราย และผู้ท่ีเลีย้ง

สัตว์ประเภทอื่นๆ จ านวน 100 ราย และใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ

เชงิพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย    

ผลการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มสีถานภาพโสด  อายุชว่ง 20- 30 ปี ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี เป็นนักเรียนหรือนักศกึษา มีรายได้ตอ่เดอืน 10,000 - 20,000 บาท  

ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ส่วนใหญ่มีจ านวนสุนัขท่ีเลี้ยงคือ จ านวน 1 ตัว พันธ์ุท่ีนิยมเลี้ยง

มากที่สุดคือ พุดเดิ้ล จ านวนแมวท่ีเลี้ยงคือ จ านวน 1 ตัว พันธ์ุท่ีนยิมเลี้ยงมากที่สุดคือแมวไทยไม่ทราบพันธ์ุ และสัตวอ์ื่นๆ 

ท่ีเลีย้ง จ านวน 1 ตัว  โดยสัตวท่ี์นิยมเลีย้งมากที่สุดคือ ชูการ์ ไกรเดอร์  

ส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง คือ เพื่อเป็นเพื่อน ประเภทสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงท่ีเลือกซื้อคือ 

อาหาร    สถานท่ีประจ าที่ซื้อสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้งคือ ร้านจ าหนา่ยผลิตภัณฑส์ าหรับสัตว์  โดยมีความถี่ในการซื้อสินค้า

ส าหรับสัตว์เลี้ยง ไม่แน่นอน  ค่าใช้จ่ายต่อการซื้อสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง 1 คร้ัง (โดยเฉลี่ย)  201-400 บาท ช่วงเวลาท่ี

มักจะไปซื้อสนิค้าส าหรับสัตวเ์ลีย้งคือช่วงเย็นถึงค่ า โดยวันท่ีมักจะไปซื้อสนิค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง คือ วันหยุด เช่น วันเสาร์-

อาทิตย ์บุคคลที่มอีทิธิพลตอ่การเลอืกซือ้สนิค้าส าหรับสัตว์เลีย้งมากที่สุด คือ ตัวเอง  

ผลการศึกษาส่วนประสมการคา้ปลกีที่มผีลตอ่ผู้บริโภคในการเลอืกร้านจ าหนา่ยสนิค้าส าหรับสัตว์เลีย้งในอ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ มดีังนี้ ส่วนประสมด้านสินค้าและบริการ  มผีลตอ่การเลอืกร้านจ าหนา่ยสนิค้าส าหรับสัตว์เลีย้งในอ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ในระดับมาก 3 ล าดับแรกคือ การคิดเงินรวดเร็ว รองลงมาคือ การสง่มอบสินค้ารวดเร็ว และ สินค้ามีหลาย

ขนาดให้เลอืก 

 

                                                           
 * นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
**  รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ส่วนประสมด้านราคา มผีลต่อการเลือกร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตวเ์ลี้ยงในอ าเภอเมืองเชียงใหมใ่นระดับมาก 

3 ล าดับแรกคือ มีการแสดงราคาสินค้าทุกชนิดไว้อย่างชัดเจน รองลงมาคือ มีสินค้าราคาสูงคุณภาพดีให้เลือก  

และมีสินค้าหลายระดับราคาให้เลอืก   

ส่วนประสมด้านการกระจายตัวสินค้า  มีผลต่อการเลือกร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงในอ าเภอเมือง

เชยีงใหม่ในระดับมาก 3 ล าดับแรกคือ ภายในร้านมีความสว่างอย่างทั่วถึง รองลงมาคือ บรรยากาศภายในร้านเป็นกันเอง 

และร้านต้ังอยูใ่นจุดท่ีเห็นได้งา่ยชัดเจน 

ส่วนประสมด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีผลต่อการเลือกร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในระดับมาก 3 ล าดับแรกคือพนักงานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย รองลงมาคือ พนักงานสามารถ

อธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ชัดเจน ครบถ้วน และพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่ อลูกค้า เช่น  

กล่าวทักทาย ยิม้  แยม้แจ่มใส 

ABSTRACT  

 This independent study aimed to examine retail marketing mix affecting consumers towards selecting pet 

supply shops in Mueang Chiang Mai district. Samples were identified to 400 pet supply consumers:  150 persons 

purchased the product for dog, 150 persons purchased the product for cats, and 100 persons purchased the product 

for other types of pet. Questionnaires were used as the tool to collect data. Then, the data obtained were analyzed 

by the descriptive statistics namely frequency, percentage, and mean. 

 The findings presented that most respondents were female and single. They were over 20 years old but not 

over 30 years old. Their education background was undergraduate level. They were students and received monthly 

income at the amount between 10,000 – 20,000 Baht.  

 According to the study on pet information, the results showed that the majority of those who raised dog had 

one dog: the poodle dog breed, in particular. The majority of those who raised cat had one cat: the Siamese cat with 

unknown origin cat breed, in particular. The majority of those who raised other types of pet had one pet:  Sugar 

Glider, in particular.  

 They had pet for being friend.  Type of pet supplies that they purchased the most was pet food.  Place 

where they regularly purchased the pet supplies was pet supplies shop. Frequency in purchasing the pet supplies 

was uncertain.   In each time of purchasing pet supplies, they averagely spent 201-400 Baht.  They usually 

purchased the pet supplies in the late afternoon or in the evening of their day-off such as Saturday and Sunday. 

Person influencing their decision towards purchasing the pet supplies the most was the respondents themselves.  

 Hereafter were showed results of the study on retail marketing mix affecting consumers towards selecting 

pet supply shops in Mueang Chiang Mai district. 
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 Goods and service mix affected the consumers towards selecting pet supply shops in Mueang Chiang Mai 

district at high level and the top three elements affecting their selection the most were rapid payment process, rapid 

product delivery, and product varieties, respectively.  

 Price mix affected the consumers towards selecting pet supply shops in Mueang Chiang Mai district at high 

level and the top three elements affecting their selection the most were clear price tag, availability of premium 

products with high price, and availability of products in wide ranges of prices, respectively.   

 Physical distribution mix affected the consumers towards selecting pet supply shops in Mueang Chiang Mai 

district at high level and the top three elements affecting their selection the most were sufficient light in the shop, 

friendly atmosphere, and easy-to-find location, respectively. 

 Integrated Marketing Communication mix affected the consumers towards selecting pet supply shops in 

Mueang Chiang Mai district at high level and the top three elements affecting their selection the most were the staff 

in clean and polite dress, the staff who could provide clear and complete explanation or information about products 

and services to the consumers, and the friendliness of the staff:  greeting the consumers with smile and friendly 

manner, respectively. 

บทน า  

 ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมามีอัตราการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องในอัตรา 10% มีมูลค่าตลาดประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท จากปี 2557 ที่มีมูลค่าตลาด 1.6 หมื่นล้านบาท ปัจจัยท่ี

ท าให้ตลาดยังคงเตบิโตเกิดจากกระแสการเลีย้งสัตวท่ี์มีมากขึ้น ท้ังจ านวนผู้เลีย้งสัตว ์และประเภทของสัตวเ์ลีย้ง โดยเฉพาะ

สุนัขและแมวท่ีถูกเลีย้งมากขึ้น นอกจากนี้ยังมสีัตว์เลีย้งอ่ืนๆ อาทิเชน่ ปลากัด เป็นต้น (ฐานเศรษฐกิจ, 2558 )  และปัจจัยท่ี

ท าให้สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและแมวมีการเลี้ยงมากขึ้น เพราะมีการแชร์ภาพและเร่ืองราวในโซเชยีลมีเดีย ท าให้เกิดเป็น

กระแสความชื่นชอบ หลายๆคนจึงหันมาเลี้ยงสุนัขและแมวกันมากขึ้น ขณะเดียวกันยังมีผู้ประกอบการท่ีเข้ามาจับตลาด

รองรับกับการเติบโตของสัตว์ เลี้ยงมากขึ้น เช่น การเปิดร้านแคทคาเฟ่ การเปิดร้านขายอุปกรณ์ ร้านสปา และการเปิด

โรงพยาบาลรักษาสัตว์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการจัดงานอีเวนต์ต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เช่น งานสมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต ์  

เพ็ทวาไรตี้ 2015 นอกจากนี้ ร้านอาหารหรือศูนยก์ารค้าหลายแห่งก็เปิดโอกาสให้ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถน าสัตวเ์ลีย้งเข้าไปใช้

บริการได้ เป็นผลท าให้ตลาดสัตว์เลี้ยงขยายตัวมากขึ้นตามไปด้วย โดยสัตว์เลี้ยงท่ีนิยมเลี้ยงมากท่ีสุด ได้แก่ สุนัข  แมว 

ปลาสวยงาม กระต่าย  สัตวต์ระกูลหนู  สัตว์ปีก และสัตว์เลื่อยคลานเป็นต้น  ดังนั้นแนวโน้มตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ี

เกี่ยวกับสัตวเ์ลี้ยงยังคงมีโอกาสเติบโตอยา่งต่อเนื่อง โดยเติบโตไมต่่ ากวา่ 10% ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยบวกจากจ านวนผู้เลี้ยง

ท่ีเพิ่มขึ้น  ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะมีกลุ่มสินค้าในหลายระดับราคาออกมารองรับ ท าให้ผู้เลี้ยงสัตว์สามารถเลือกซื้อ

สินค้าได้ตามความต้องการ ปัจจุบันพบว่าค่าใช้จ่ายส าหรับสัตว์เลี้ยงจะมีสัดส่วนประมาณ 10% ของรายได้ต่อครอบครัว 

(ฐานเศรษฐกิจ, 2558)    
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 จังหวัดเชยีงใหมถู่กก าหนดให้เป็นศูนย์กลางความเจรญิในภาคเหนือ จากการส ารวจ จ านวนสถานประกอบการท่ี

จัดจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผู้ศึกษา (ส ารวจเดือนกันยายน พ.ศ. 2558)  มีอัตราการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยประเภทร้านค้าปลีกของร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงมีลักษณะเป็นร้านขาย

สินค้าเจาะจงซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ ์ โดยจะมีจ านวยสายผลิตภัณฑ์น้อย  แต่มใีห้เลอืกมากมายหลายแบบ โดยบางรา้นมกีาร

ขายสินค้าแบบครบวงจร คือมีท้ังอุปกรณ์ส าหรับสัตวเ์ลีย้งทุกชนิด  ยารักษาโรค  และอาหารสัตว์ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละร้าน

นั้นจะมีการแบ่งพื้นท่ี จัดโซนแยกประเภทชนิดของสินค้าอย่างชัดเจน  โดยร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงในอ าเภอ

เมอืงเชยีงใหมท่ี่เปิดให้บริการได้แก่  ร้านน้ าปิงปศุสัตว์ ร้านเอเชยีปศุสัตว์ชา้งเผือก   ร้าน The Petshop ร้านแม่เหียะอาหาร

สัตว์  ร้าน BP PetShop  ร้านอันธิกาเพ็ทเวลิด์   ร้านปอยหลวง ร้าน Dog Town ร้านรักสัตว ์ โอเวอร์ซีส ์เพ็ทซ็อพ  เป็นต้น   

นอกจากนี้ยังมีการจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตวเ์ลี้ยงตามร้านค้าในตลาดสด  ตลาดนัด  คลีนิกรักษาสัตว์ โรงพยาบาลสัตว ์ 

และจ าหน่ายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น  แมคโคร  โลตัส บิ๊กซี เป็นตน้ จึงท าให้มีการแข่งขันสูงในธุรกิจจ าหน่ายสินค้า

ส าหรับสัตว์เลี้ยงในปัจจุบัน  โดยจากข้อมูลท่ีพบว่ากลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงในปี 2558 ท้ังประเทศท่ีผ่านมามีมูลค่ากว่า 

10,000 ล้านบาท  และกลุ่มผลิตภัณฑส์ าหรับสัตว์เลีย้งมีมูลค่ากว่า  5,000 ล้านบาท  (Marketeer, 2558)    

 จากประเด็นท่ีเกิดขึ้น  ผู้ศึกษาจึงก าหนดโจทย์การวิจัยและค าถามว่าส่วนประสมการค้าปลีกด้านไหนท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลอืกร้านจ าหนา่ยสนิค้าส าหรับสัตว์เลีย้งในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ของผู้บริโภค   

แนวคดิและทฤษฎี  

ส่วนประสมการค้าปลีก (Retailing Mix) แสดงถึงส่วนประสมการตลาดท่ีใช้ในการบริหารธุรกิจค้าปลีก  

โดยผสมผสานกลยุทธ์ส่วนประสมการค้าปลีกกับแผนการตลาด ท่ีสอดคล้องกับการบริหารธุรกิจค้าปลีก ส่วนประสม

การค้าปลีก (Retailing Mix) ประกอบด้วย (ศริิวรรณ  เสรีรัตน์, 2552)  

ส่วนประสมด้านสินค้าและบริการ  (Goods and Services Mix)  เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีผู้ขายมอบ

ให้แก่ลูกค้าเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ท้ังหมดท่ีทางธุรกิจท าการเสนอขายประกอบด้วยจ านวนสายผลิตภัณฑ์ (Product line)  

ท่ีธุรกิจจ าเป็นต้องมีไว้ขาย ความหลากหลายของสินค้า (Merchandise assortment)  เป็นการจัดหา สินค้าประเภทต่างๆ 

และตราสินค้าต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น มีสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงทุก

ประเภทครบถ้วน  มีสินค้าประเภทท าความสะอาดส าหรับสัตว์เลี้ยงหลากหลาย  และความหลากหลายของตรายี่ห้อท่ี

น ามาจ าหน่าย (มท้ัีงตรายี่ห้อตา่งประเทศ และตรายี่ห้อในประเทศ  ความกว้างของสินค้า (breadth of merchandise)  เป็น

การพิจารณาถึง จ านวนสายผลิตภัณฑ์ท่ีธุรกิจค้าปลีกควรมีไว้ขาย ตัวอย่าง  ความกว้างของสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ท า

ความสะอาดส าหรับสัตว์เลีย้ง  เช่น  แชมพู  ครมีนวด  แชมพูผสมครีมนวด น้ ายาลา้งหู  น้ ายาหยอดตา  หยอดหู  แป้งทา

เห็บหมัด  สินค้าประเภทขนม เช่น หัดเคีย้วเล่น  ท าความ  สะอาดฟัน  และดับกลิ่นปากสัตวเ์ลี้ยงหลากหลายครบถ้วน ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถือว่าเป็นคนละสายการผลิตภัณฑ์  ความลึกของสินค้า (Dept of merchandise)  เป็นจ านวนรายการ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายภายในแต่ละสายผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าหลากหลายรูปแบบ  หลายขนาด  และแสดงวันผลิต  

วันหมดอายุของสินค้าไวช้ัดเจน  เป็นต้น 
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ส่วนประสมด้านราคา (Price mix)  คือ เป็นมูลค่าในรูปของเงินตรา  โดยการตั้งราคาจะต้องยืดหลักคุณค่าท่ี

รับรู้ในสายตาลูกค้าและมีการน าเสนอให้ลูกค้าสามารถรับรู้ได้  เชน่  ระดับราคา  มีการแสดงราคาสินค้าทุกชนิดไวอ้ย่าง

ชัดเจน  มีสินค้าราคาสูงคุณภาพดีให้เลือก มสีินค้าหลายระดับราคาให้เลือก  มีสินค้าราคาประหยัด วธีิการตั้งราคา  เช่น  

ราคาสินค้าสามารถยืดหยุ่นได้ตามปริมาณการสั่งซื้อ ระดับราคามีความหลากหลายตามคุณภาพสินค้า  สามารถต่อรอง

ราคาได้เมื่อซือ้ปริมาณมาก  มกีารให้ส่วนลดพิเศษท่ียอมให้ลูกค้า  เป็นต้น 

ส่วนประสมด้านการกระจายตัวสินค้า  (Physical Distribution Mix)  เป็นการช่วย ให้สินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้

ท่ัวถึง และอย่างรวดเร็ว การจัดหาท าเลท่ีต้ัง (Accessibility of location)   โดยท าเลท่ีตั้งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญมากส าหรับผู้ค้า

ปลีก  โดยจะต้องค านึงถึงความสะดวกของผู้บริโภคเป็นหลัก  ซึ่งท าเลท่ีตั้งท่ีดีจะช่วยสร้างภาพลักษณ์และช่วยในการ

ส่งเสริมร้านค้าปลีกได้  ตัวอย่างของร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง  เช่น ร้านตั้งอยู่ในจุดท่ีเห็นได้ง่ายชัดเจน    

มีท่ีจอดรถบริเวณท่ีตั้งของร้านไม่ต้องเดินไกล  มีท่ีจอดรถจ านวนมาก  ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า มีรูปแบบและการให้บริการ

เป็นร้านท่ีเป็นส่วนหนึ่งหรืออยูใ่นคลินิก/โรงพยาบาลสัตวเ์ลี้ยง  เป็นสาขาท่ีมาจากร้านท่ีเป็นท่ีรู้จักมีชื่อเสียงระดับประเทศ  

เป็นร้านท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงท่ีครบวงจร  เป็นต้น นอกจากนั้นมีการออกแบบภายใน

ร้านค้าและการวางผังร้านค้าอยา่งเหมาะสม (Layout)  ร้านค้าปลีกมีการจัดการภายในร้านท่ีทันสมัย และวางผังร้านค้าให้

ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่าย เช่น  มีการแต่งตู้หน้าร้าน การจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ชัดเจน การจัดผังร้าน จัด

ทางเดินดูโล่งสะดวกตอ่การเดินชมสินค้าได้ท่ัวถึง  มีการจัดแสดงสินค้าตามเทศกาลโชวห์นา้รา้น การจัดสนิค้าในร้านท าให้

ดูแล้วเป็นร้านท่ีมีสินค้าให้เลือกจ านวนมาก การจัดบรรยากาศภายในร้านและการตกแต่ง ภายในร้านมีความสว่างอย่าง

ท่ัวถึง  การตกแต่งภายในร้านไว้อย่างสวยงาม และทันสมัย มีการตกแต่งเป็นธีม ตกแต่งร้านโดยใช้โทนสีท่ีดูสว่างและ

สะอาด เป็นต้น  ความสะดวกด้านเวลา (Convenience of timing)  ผู้ค้าปลีกท่ีจะประสบความส าเร็จจะต้องท าให้ผู้บริโภค

เชื่อมั่นว่ามีสินค้าและบริการไว้พร้อมขายและให้บริการในเวลาท่ีผู้บริโภคต้องการ  ตัวอย่างของร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ส าหรับสัตว์เลี้ยง  เช่น   แจ้งเวลาเปิด-ปิดร้านท่ีชัดเจน เวลาเปิดให้บริการของร้านครอบคลุมเสาร์-อาทิตย์ และวัน

ธรรมดา (จันทร์-ศุกร์  เวลาเปิดให้บริการของร้านนานกวา่รา้นอื่น เป็นต้น 

 ส่วนประสมด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated Marketing Communication Mix)  

เป็นการส่งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าไปสู่ผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์   

การขายโดยใช้พนักงานขาย  การสง่เสริมการขาย และการตลาดทางตรง รวมถึงมกีารให้ข้อมูลแก่ลูกค้าด้วย ตัวอย่าง เช่น 

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ได้แก่  มีการโฆษณาสื่อทางวทิยุ และหนังสอืพิมพ์  โฆษณาทาง Facebook มแีผ่นพับ  

ใบปลิว ของร้านแจก การขายโดยพนักงานขาย (พนักงานประจ าร้าน)  พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อลูกค้า เช่น กล่าว

ทักทาย ยิ้ม  แย้มแจ่มใส พนักงานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย พนักงานสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ

บริการได้ชัดเจน ครบถ้วน  พนักงานมีเพียงพอในการให้บริการ  พนักงานให้บริการรวดเร็ว การส่งเสริมการขาย  เช่น มี

การลดราคาชว่งเทศกาลส าคัญ เชน่ วันปีใหม่ สินค้าลดพเิศษส าหรับสมาชกิ  มีการแนะน าสนิค้าโดยพนักงานขายของร้าน  

มกีารจัดกิจกรรมสง่เสริมการขายเป็นประจ า มสี่วนลดเมื่อสมัครเป็นสมาชกิ การตลาดทางตรง เช่น การสง่โบร์ชัวร์แนะน า

สินค้าไปให้ลูกค้าหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารของร้านค้า  มีการให้ข้อมูลผ่านช่องทาง Social Media เช่น Line/facebook ร้านมี

บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call center) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าท่ีจ าหนา่ย  ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลผ่าน website 
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หรือ facebook ของร้านค้าได้  ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหรือสั่งจองสินค้าผ่านช่องทางonline เช่น website, facebook/line       

เป็นต้น 

วิธีการด าเนินการวิจัย   

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบส ารวจ  โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงภายในเดือน

พฤศจิกายน-ธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมา  จ านวน 400 ราย  เลือกตัวอย่างแบบโควตา จากผู้ท่ีเลี้ยงสุนัข จ านวน 

150 ราย ผู้เลี้ยงแมว จ านวน 150 ราย และผู้ท่ีเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ จ านวน 100 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม  

โดยแบ่งค าถามออกเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยง 

สัตวเ์ลี้ยง ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าส าหรับสัตวเ์ลีย้ง  และ ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการค้าปลีกท่ีมี

ผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ซึ่งประกอบด้วย ส่วนประสมด้าน

ผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมด้านราคา  ส่วนประสมด้านการกระจายตัวสินค้า และส่วนประสมด้านการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ 

 การพัฒนาแบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถามแล้วน าไปสัมภาษณ์เชงิลึก (In-depth Interview) จากผู้ท่ีเคยซื้อสินค้าส าหรับสัตวเ์ลี้ยงจากร้าน

จ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง จ านวน  5 ราย โดยแบ่งเป็นเพศชาย 2 ราย เพศหญิง 3 ราย อายุ 20 -30 ปี 2 ราย อายุ 

31-40 ปี 2 ราย อายุ 41-50 ปี 1 ราย  เพื่อทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงตาม

กรอบแนวคิดกลยุทธ์การค้าปลีก และน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 ชุด น ามาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาคของแบบสอบถามท้ัง 4 องค์ประกอบ ดังนี้  ส่วนประสมด้านสินค้าและบริการ  ได้ค่า 0.930   

ส่วนประสมด้านราคา ได้ค่า 0.864  ส่วนประสมด้านการกระจายตัวสินค้า ได้ค่า 0.936  ส่วนประสมด้านการสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ  ได้ค่า 0.940 ซึ่งเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นท่ียอมรับได้ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 (เกียรติ

สุดา. ศรีสุข, 2552 หนา้ 144) จึงถือวา่อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความเชื่อม่ันสูงเป็นท่ียอมรับได้ 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) รอ้ยละ  

(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  โดยแบบสอบถามส่วนประสมการค้าปลีกลักษณะค าถามท่ีใช้ เป็นแบบมาตร 

ส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น  5 ระดับ (Rating Scale) (1 = มีผลน้อยท่ีสุด และ 5 = มีผลมากท่ีสุด)  คะแนนท่ีได้น ามา

วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต การแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ยโดยการอ่านค่าจากระดับท่ีมีผล  แบ่งเป็น 5 ระดับ 

ดังนี้  
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   ค่าเฉลี่ย         ระดับที่มีผล 

           4.50 – 5.00   มากที่สุด 

           3.50 – 4.49   มาก 

           2.50 – 3.49   ปานกลาง 

           1.50 – 2.49   น้อย 

          1.00 – 1.49   นอ้ยท่ีสุด 

สรุปผลการศึกษา  

ด้านข้อมูลท่ัวไป  พบว่าเป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.5 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 69.8  อายุ มากกว่า 20 ปีแต่ไม่เกิน 

30 ปี ร้อยละ 50.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 71.0 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ร้อยละ 34.8 รายได้ต่อเดือน 

10,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 34.8  

ด้านข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง   พบว่าจ านวนสุนัขท่ีเลี้ยงคือ จ านวน 1 ตัว ร้อยละ 67.5  พันธ์ุท่ีนิยมเลี้ยง    

มากท่ีสุดคือ พุดเดิ้ล ร้อยละ 19.6 จ านวนแมวท่ีเลี้ยงคือ จ านวน 1 ตัว ร้อยละ 51.6 พันธ์ุท่ีนิยมเลี้ยงมากท่ีสุดคือแมวไทย

ไม่ทราบพันธ์ุ ร้อยละ 22.9 และจ านวนสัตว์อื่นๆ ท่ีเลี้ยง จ านวน 1 ตัว ร้อยละ 43.3 โดยสัตว์ท่ีนิยมเลี้ยงมากท่ีสุดคือ  

ชูการ์ ไกรเดอร์ ร้อยละ 26.0 ส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ในการเลี้ยง คือ เพื่อเป็นเพื่อน ร้อยละ 63.5 ประเภทสินค้าส าหรับ

สัตว์เลี้ยงท่ีเลือกซื้อคืออาหาร  ร้อยละ 99.0  สถานท่ีประจ าท่ีซื้อสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงคือ ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ส าหรับสัตว์  ร้อยละ 45.8 ความถี่ในการซื้อสินค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง คือ ไมแ่นน่อน ร้อยละ 34.2 ค่าใชจ้่ายตอ่การซื้อสินค้า

ส าหรับสัตว์เลี้ยง 1 คร้ัง (โดยเฉลี่ย) คือ 201-400 บาท ร้อยละ 35.8  ช่วงเวลาท่ีมักจะไปซื้อสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง คือ 

ช่วงเย็นถึงค่ า ร้อยละ 66.0 วันท่ีมักจะไปซื้อสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง คือ วันหยุด เช่น วันเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 62.8  

บุคคลที่มอีทิธิพลมากที่สุดตอ่การเลอืกซือ้สนิค้าส าหรับสัตว์เลีย้ง คือ ตัวเอง ร้อยละ 50.5  

ส่วนประสมการคา้ปลกีที่มผีลตอ่ผู้บริโภคในการเลอืกร้านจ าหนา่ยสนิค้าส าหรับสัตว์เลีย้งในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

พบวา่  

ส่วนประสมด้านสินค้าและบริการ   ปัจจัยยอ่ยท่ีมีผลในการเลือกร้านจ าหนา่ยสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงในระดับมาก

คือ  จ านวนสายผลิตภัณฑ์ ได้แก่มีสินค้าประเภทอาหารส าหรับสัตว์เลีย้งทุกชนิดครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย 3.71) ความกวา้งของ

สินค้า ได้แก่สินค้าประเภทขนม เช่น หัดเคี้ยวเล่น  ท าความสะอาดฟัน  และดับกลิ่นปากสัตว์เลี้ยงหลากหลายครบถ้วน 

(ค่าเฉลี่ย 3.67) ความหลากหลายของสินค้า ได้แก่ มีสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภทครบถ้วนหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 

3.68)  ความลึกของสินค้า ได้แก่ สินค้ามีหลายขนาดให้เลือก (ค่าเฉลี่ย 3.76) รองลงมาคือ สินค้ามีหลากหลายรูปแบบ 

(ค่าเฉลี่ย 3.71) และมีการแสดงวันผลิต/วันหมดอายุของสินค้าไว้ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.58)  ด้านบริการของร้าน  

จัดจ าหน่าย ได้แก่ การคิดเงินรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 3.86) ส าหรับปัจจัยย่อยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือ มีการรับคืน   

แลก เปลี่ยนสนิค้าเมื่อมีการช ารุด (ค่าเฉลี่ย 3.43) 

ส่วนประสมด้านราคา  ปัจจัยย่อยท่ีมีผลในการเลือกร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงในระดับมากคือ ระดั บ

ราคา  ได้แก่ มีการแสดงราคาสินค้าทุกชนิดไว้อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.90)  วิธีการตั้งราคา ได้แก่ ระดับราคามีความ
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หลากหลายตามคุณภาพสนิค้า  (ค่าเฉลี่ย 3.71) ส าหรับปัจจัยย่อยท่ีมผีลในระดับปานกลางคือสามารถตอ่รองราคาได้เมื่อ

ซื้อปริมาณมาก 

ส่วนประสมด้านการกระจายตัวสินค้า ปัจจัยย่อยท่ีมผีลในการเลอืกร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงในระดับ

มากคือ ท าเลท่ีต้ัง  ได้แก่  ร้านตัง้อยูใ่นจุดท่ีเห็นได้ง่ายชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 3.73)  รูปแบบของร้าน ได้แก่ เป็นร้านท่ีมชีื่อเสียง

เป็นท่ีรู้จักทั่วไปในท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 3.47)  การจัดผังออกแบบร้าน  ได้แก่ การจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมูช่ัดเจน (ค่าเฉลี่ย 

3.71) บรรยากาศภายในร้าน ได้แก่ ภายในร้านมีความสว่างอย่างท่ัวถึง (ค่าเฉลี่ย 3.80) การตกแต่งร้าน ได้แก่ เวลาเปิด

ให้บริการของร้านครอบคลุมเสาร์-อาทิตย์ และวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) (ค่าเฉลี่ย 3.67)  ส าหรับปัจจัยย่อยท่ีมีผลใน

ระดับปานกลางคือเป็นร้านท่ีเป็นสว่นหนึ่งหรืออยู่ในคลินิก/โรงพยาบาลสัตวเ์ลีย้ง 

ส่วนประสมด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยย่อยท่ีมีผลในการเลือกร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับ

สัตว์เลี้ยงในระดับมากคือ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ได้แก่  แผ่นพับ ใบปลิว ของร้านแจก (ค่าเฉลี่ย 3.07) 

พนักงานประจ าร้าน  ได้แก่ พนักงานแต่งกายสะอาดเรียบร้อย (ค่าเฉลี่ย 3.87) การส่งเสริมการขาย ได้แก่มีการแนะน า

สินค้าโดยพนักงานขายของร้าน (ค่าเฉลี่ย 3.37) การตลาดทางตรง ได้แก่ ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลผ่าน website หรือ 

facebook ของร้านคา้ได้ (ค่าเฉลี่ย 3.00)  ส าหรับปัจจัยย่อยท่ีมีผลในระดับปานกลางคือมีการตกแต่งร้านเป็นธีม 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลดังต่อไปนี ้

ส่วนประสมด้านสินค้าและบริการ  ผลการศึกษาด้านสินค้า (ของร้านจัดจ าหน่าย) หมวดผลิตภัณฑ์ประเภท

อาหารและอุปกรณ์ของใช้ส าหรับสัตว์เลี้ยง พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านจ าหน่ายในระดับมาก โดยเฉพาะเร่ือง

สินค้ามหีลายขนาดให้เลือก  สินค้ามีหลากหลายรูปแบบ มีสินค้าประเภทอาหารส าหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดครบถ้วน  สินค้า

มี ท้ังตรายี่ห้อท่ีเป็นของต่างประเทศและในประเทศให้เลือกหลากหลาย ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

วศินี ยศวิไล (2557)  ท่ีศึกษาเร่ืองความคาดหวังของผู้บริโภคท่ีมีต่อร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงในอ าเภอเมือง

สมุทรสาคร  ผลการศึกษาด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคาดหวังมากท่ีสุด โดยเฉพาะเร่ือง  

การมอีาหารท้ังชนิดแหง้ ชนิดเปียก อาหารส าหรับสัตว์เล็กสัตวใ์หญ่จ าหน่ายครบถ้วน และมีอาหารส าหรับสัตว์เลีย้งต้ังแต่

อายุ 6 อาทิตย์ขึ้นไป แต่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมพิกา ไชยปัญญา (2554)  ท่ีได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ส าหรับสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัขในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ผลการศึกษาด้านผลิตภัณฑ์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้

ระดับท่ีมีผลในระดับมาก โดยเฉพาะในเร่ือง การมีสินค้าหลากหลายให้เลือก  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

วราภรณ์  อ่ าศรีเวียง (2550) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้ออาหารสุนัขส าเร็จรูปในเขตเทศบาลเมือง 

จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาด้านผลิตภัณฑ์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลในระดับมากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ี

จ าหนา่ยมสีารอาหารท่ีจ าเป็นครบทุกหมวดหมู่ มีอาหารทุกสูตรซึ่งเหมาะกับสุนัขแตล่ะวัน 

  ส่วนประสมด้านราคา  พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านจ าหน่ายในระดับมาก โดยเฉพาะเร่ืองมีการแสดง

ราคาสินค้าทุกชนิดไว้อย่างชัดเจน  มีสินค้าราคาสูงคุณภาพดีให้เลือก  มีสินค้าหลายระดับราคาให้เลือก ระดับราคามี

ความหลากหลายตามคุณภาพสินค้า มีสินค้าราคาประหยัด  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวราภรณ์ อ่ าศรีเวียง 
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(2550) ท่ีพบว่ามีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก  โดยเฉพาะเร่ือง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร ราคาเหมาะสม

กับปริมาณของอาหาร   และสอดคล้องกับผลการศึกษาของพิมพิกา   ไชยปัญญา (2554) ท่ีพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านจ าหน่ายในระดับมาก  โดยเฉพาะในเร่ือง ราคาเหมาะสมกับก าลังซื้อ  ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพ มีหลายระดับราคาให้ เลือก ราคาถูก  (ประหยัด )  มี ป้ายราคาแสดงชัดเจน และมีส่ วนลดเงินสด    

แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวศินี ยศวิไล (2557)  ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคาดหวังต่อร้าน

จ าหนา่ยในระดับปานกลางเท่านัน้   

  ส่วนประสมด้านการกระจายตัวสินค้า  ผลการศึกษาด้านท าเลท่ีตั้งของร้านจัดจ าหน่าย พบว่ามีผลต่อการ

ตัดสนิใจเลอืกร้านจ าหนา่ยในระดับมาก โดยเฉพาะเร่ืองร้านต้ังอยูใ่นจุดท่ีเห็นได้งา่ยชัดเจน  มท่ีีจอดรถบริเวณท่ีต้ังของร้าน

ไม่ต้องเดินไกล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวศินี ยศวิไล (2557) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คาดหวังมาก โดยเฉพาะเร่ืองร้านค้าอยู่ ริมถนนสามารถมองหาได้ง่าย และสอดคล้องกับผลการศึกษา พิมพิกา   

ไชยปัญญา (2554)  ท่ีผลการศึกษาพบวา่ด้านท าเลท่ีตัง้ของสถานที่จ าหน่ายมีผลตอ่การตัดสนิใจในระดับมาก  โดยเฉพาะ

สถานท่ีจ าหนา่ยเดินทางสะดวก   

ผลการศึกษาด้านรูปแบบและการให้บริการ  พบว่ามีผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกร้านจ าหน่ายในระดับมาก โดยเฉพาะ

เร่ืองเวลาเปิดให้บริการของร้านครอบคลุมเสาร์-อาทิตย์ และวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) และเวลาเปิดให้บริการของร้าน

นานกวา่ร้านอื่น  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวศนิี ยศวไิล (2557) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คาดหวังมาก โดยเฉพาะเร่ืองเวลาปิดช้ากว่าร้านจ าหนา่ยสนิค้าส าหรับสัตว์เลีย้งท่ัวไป  

ผลการศึกษาด้านการจัดผังออกแบบร้าน  พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านจ าหน่ายในระดับมาก โดยเฉพาะ

เร่ืองการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ชัดเจน  และสอดคล้องกับผลการศึกษาพิมพิกา  ไชยปัญญา (2554)  ที่ผลการศึกษา

พบวา่ด้านท าเลท่ีตัง้ของสถานท่ีจ าหนา่ยมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก  โดยเฉพาะการตกแต่งผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายมี

ความนา่สนใจ 

 

ส่วนประสมด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   ผลการศึกษาด้านการส่งเสริมการขาย พบว่ามีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกร้านจ าหน่ายในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวศินี ยศวิไล (2557) ท่ีพบว่าด้าน   

การส่งเสริมการตลาดผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาพิมพิกา          

ไชยปัญญา (2554) ผลการศึกษาด้านการสง่เสริมการตลาดพบวา่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก     

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง  ส่วนประสมการค้าปลีกท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลอืกร้านจ าหนา่ยสนิค้าส าหรับสัตว์เลีย้งใน

อ าเภอเมอืงเชียงใหม่  มีขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาดังตอ่ไปนี้ 

ส่วนประสมด้านสินค้าและบริการ  ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ  

การคิดเงินรวดเร็ว  การส่งมอบสินค้ารวดเร็ว และสินค้ามีหลายขนาดให้เลือก  ดังนั้นร้านจัดจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์

เลีย้งในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการในการคิดเงินท่ีรวดเร็วไมใ่ห้ลูกค้ารอนาน และการสง่มอบ
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สินค้ามีความรวดเร็วไม่รอนาน  นอกจากนั้นการน าสินค้ามาจ าหน่ายภายในร้านต้องมีความหลากหลายรูปแบบและมี

สินค้าหลายขนาดให้ลูกค้าเลอืก 

ส่วนประสมด้านราคา   ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือมีการแสดงราคา

สินค้าทุกชนิดไว้อย่างชัดเจน  มีสินค้าราคาสูงคุณภาพดีให้เลือก และมีสินค้าหลายระดับราคาให้เลือก ดังนั้นร้านจัด

จ าหนา่ยสนิค้าส าหรับสัตว์เลีย้งในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่ควรให้ความส าคัญกับการแสดงราคาสินค้าทุกชนิดไวอ้ย่างชัดเจน  

นอกจากนั้นในการน าสินค้ามาจ าหน่ายควรเน้นสินค้าท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา  และวิธีการตั้งราคาควรตั้งราคา

สินค้าหลายระดับราคาให้ลูกค้าเลือก  การก าหนดราคาสินค้าแตล่ะชนิดควรอยู่บนพืน้ฐานของการรับรู้คุณค่าของสินค้าใน

สายตาของผู้บริโภค ไมใ่ชก่ าหนดบนพืน้ฐานของต้นทุนของสินค้า เป็นต้น  

ส่วนประสมด้านการกระจายตัวสินค้า ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ  

ภายในร้านมีความสวา่งอยา่งท่ัวถึง  บรรยากาศภายในร้านเป็นกันเอง  และร้านตั้งอยูใ่นจุดที่เห็นได้ง่ายชัดเจน  ดังนัน้ร้าน

จัดจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ควรให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศของร้านค้าโดย

อาศัยองค์ประกอบส าคัญต่างๆ เช่น ภายในร้านมีความสว่างอย่างท่ัวถึง  มีแสงสว่างเพียงพอ การจัดบรรยากาศของ

ร้านค้าเป็นกันเอง  การจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่มีระเบียบ การจัดเรียงสินค้าสามารถหาสินค้าได้ง่าย หากมีการขยาย

ร้านเพิ่มควรเลือกท าเลท่ีตั้งของร้านให้อยู่ในจุดท่ีลูกค้ามองเห็นได้ชัดเจน  และควรมีท่ีจอดรถให้เพียงพอส าหรับลูกค้ามา

ใชบ้ริการ 

ส่วนประสมด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปัจจัยยอ่ยท่ีมผีลต่อการตัดสินใจซื้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 

ล าดับแรกคือพนักงานแตง่กายสะอาดเรียบร้อย พนักงานสามารถอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ชัดเจน 

ครบถ้วน และพนักงานมมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดตีอ่ลูกค้า เชน่ กล่าวทักทาย ยิม้แย้มแจ่มใส  ดังนัน้ร้านจัดจ าหนา่ยสินค้าส าหรับ

สัตว์เลี้ยงในอ าเภอเมืองเชยีงใหม่ ควรให้ความส าคัญกับพนักงานขายท่ีให้บริการแก่ลูกค้า โดยพนักงานขายตอ้งแต่งกาย

สะอาดเรียบร้อย  สามารถอธิบายหรือให้ขอ้มูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้อย่างชัดเจน มีความรอบรู้เกี่ยวกับตัวสนิค้าแต่

ละประเภทท่ีน ามาจ าหน่าย  สามารถให้ข้อมูล เกี่ ยวกับตั วสินค้ าแต่ละชนิดให้แก่ลูกค้ าได้อย่างครบถ้วน  

และพนักงานขายควรมมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดตีอ่ลูกค้า เช่น กล่าวทักทาย ยิม้  แยม้แจ่มใสเมื่อลูกค้าเข้ามาซื้อสนิค้าในร้าน 

 

นอกจากนี้  ยังมขี้อเสนอแนะเพิ่มเตมิส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มดังนี้    

1. ส าหรับกลุ่มผู้เลี้ยงแมวพนัธุ์ตา่งประเทศ 

1) ควรให้ความส าคัญกับการน าสินค้ามาจ าหน่ายในร้านโดยสินค้าประเภทอาหารต้องมีท้ังชนิดเม็ดและ

ชนิดเปียก  มีหลายตรายี่ห้อให้เลือกท้ังตรายี่ห้อท่ีผลิตในประเทศและตรายี่ห้อผลิตตา่งประเทศ  รวมถึงผลิตภัณฑ์ส าหรับ

ท าความสะอาดประเภทขนม เช่น ขนมหัดเคี้ยวเล่น  ท าความสะอาดฟัน และดับกลิ่นมาจ าหน่ายให้ครบถ้วน  และสินค้า

ประเภทท าความสะอาด เชน่ แชมพู  ครมีนวด น้ ายาล้างหู น้ ายาหยอดตา หยอดหู แป้งทาเห็บหมัดให้หลากหลายรูปแบบ 

หลายขนาด หลายยี่ห้อ โดยสินค้าทุกชนิดต้องมีการแสดงวันเดือนปีท่ีผลิตวันหมดอายุของสินค้าไว้อย่างชัดเจน 

นอกจากนั้นควรมกีารรับคืน แลก เปลี่ยนสนิค้าเมื่อมีการช ารุด   
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2) การตัง้ราคาสินค้าควรยดืหยุ่นได้ตามปริมาณการสั่งซือ้ของลูกค้า และให้ลูกคา้ช าระค่าสินค้าด้วยบัตร

เครดิตได้ 

3) ควรให้บริการท่ีครบวงจรท้ังดา้นสินค้าท่ีน ามาจ าหนา่ยและการให้บริการเกี่ยวกับ 

สัตว์เลีย้ง  และการจัดผังออกแบบร้านควรมกีารตกแต่งร้านเป็นระเบียบสวยงาม มีการจัดผังรา้น จัดทางเดินท่ีโล่งสะดวก

ตอ่การเดินชมสินค้า และมีการจัดแสดงสนิค้าตามเทศกาลโชว์หนา้รา้น  เชน่ สินค้าส าหรับชว่งฤดูหนาว เสื้อผ้า ผา้ห่ม ท่ี

นอน เป็นต้น 

4) ควรมสีินค้าลดพเิศษส าหรับการเป็นสมาชกิของร้าน  มีสว่นลดเมื่อลูกค้าสมัครเป็นสมาชกิ รวมถึงมีการ

ลดราคาชว่งเทศกาลส าคัญ เชน่วันปีใหม่ หรือมกีารจัดกจิกรรมสง่เสริมการขายเป็นประจ า  

2. ส าหรับกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขขนาดใหญ่ 

1)  ควรให้ลูกค้าเปลี่ยนสนิค้าหรือรับคืนสินค้าเมื่อลูกค้าซือ้สนิค้าไปแลว้สนิค้ามกีารช ารุด  

2) ควรให้ความส าคัญกับชื่อเสียงของร้านให้เป็นท่ีรู้จักทั่วไปในท้องถิ่น   

3. ส าหรับกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขขนาดเล็ก 

1) ควรมกีารแสดงวันผลิต/วันหมดอายุของสินค้าให้ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจน  

2) ควรพจิารณาให้ลูกค้าสามารถช าระดว้ยบัตรเครดิตได้  

3) ควรให้ความส าคัญกับการมสีถานท่ีจอดรถให้เพยีงพอส าหรับลูกค้า 
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