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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้าน
จ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี
คือ เจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีปัจจุบนัเล้ียงสุนขัและแมว จ านวนทั้งหมด 400 ราย ประกอบดว้ย เจา้ของสัตว์
เล้ียงท่ีปัจจุบนัเล้ียงสุนัข จ านวน 200 ราย และเจา้ของสัตวเ์ล้ียงท่ีปัจจุบนัเล้ียงแมว จ  านวน 200 ราย 
การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-40 ปี มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตวั โดยมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท เล้ียงสัตว์เล้ียงมามากกว่า 10 ปีข้ึนไป เล้ียงสัตว์เล้ียง 1-3 ตัว และเล้ียงเพื่อเป็นเพื่อน ผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมดเคยเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ส่วนใหญ่รู้สึก
เฉยๆ กับสินคา้ท่ีซ้ือจากร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร ซ้ือสินค้า
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงช่วงเวลา 17.01-20.00 น. ซ้ือสินค้าส าหรับสัตวเ์ล้ียง 2-3 คร้ังต่อเดือน ซ้ือสินค้า
ส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีร้านจ าหน่ายอาหารสัตวเ์ล้ียง มีค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียง 
201-400 บาท เลือกซ้ือสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงดว้ยตวัเอง และซ้ือสินคา้ประเภทอาหาร/อาหารเสริม
มากท่ีสุด 

 ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบมีความคาดหวงัต่อ
ส่วนประสมการตลาดในการเลือกร้านจ าหน่ายสินคา้ส าหรับสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองสมุทรสาครใน
ระดับปานกลาง เรียงตามล าดับ คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  โดยปัจจัยย่อยในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังน้ี  ด้านผลิตภัณฑ์  ผู ้ตอบ
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แบบสอบถามมีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุดอนัดบัแรก คือ มีอาหารชนิดแห้งจ าหน่าย ดา้นราคา 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัในระดบัมากอนัดบัแรก คือ สินคา้ประเภทอาหารส าหรับสัตว์
เล้ียงราคาถูกกว่าร้านคา้ทัว่ไป ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัใน
ระดบัมากอนัดบัแรก คือ ร้านคา้อยู่ริมถนนสามารถมองหาไดง่้าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคาดหวงัในระดบัมากอนัดบัแรก คือ มีการแจกใบปลิวแผน่พบัคู่มือการดูแลสัตว์
เล้ียงส าหรับลูกคา้ แต่หากพิจารณาในปัจจยัยอ่ยพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสุด
เป็นดา้นผลิตภณัฑ ์มีรายละเอียดดงัน้ี มีอาหารชนิดแหง้จ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงตั้งแต่อาย ุ6 
อาทิตยข้ึ์นไป มีอาหารชนิดเปียกจ าหน่าย มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียงพนัธ์ุเล็ก มีอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียง
พนัธ์ุใหญ่ 
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ABSTRACT 
 
 This independent study aimed to examine the expectation of consumers towards pet 
shops in Mueang Samut Sakhon district. Sample group of this study was specified to 400 dog and 
cat owners in total, of which 200 persons were dog owners and another 200 persons were cat 
owners. Data analysis was conducted by the use of descriptive statistics, including frequencies, 
percentages, and means. 

 Results of the study indicated that most respondents were females aged between 21-40 
years old, holding Bachelor’s degree and working as self-employed/business owners, whose 
monthly income was at the amount of 20,001-30,000 baht. They had raised the pets for more than 
10 years. They had 1 - 3 pets and the reason of raising them was to be friend. All of them bought pet 
products in Mueang Samut Sakhon district and felt indifferent with them. They usually bought pet 
products at the pet shop during 17.01-21.00 at the frequency of 2 or 3 times per month. In each time 
of purchasing pet products, they spent 201-400 baht. They made purchasing decision towards the 
pet products by themselves and the product that they mostly bought was classified in the category of 
food/supplementary food for pet. 

 The findings of the study on marketing mix factors presented that the respondents had 
medium level of expectation towards marketing mix factors affecting their selection of pet shops in 
Mueang Samut Sakhon district as follows: product, price, promotion, and place, in orderly. 
Hereafter were shown the detailed element of each factor. In Product factor, the top element that the 
respondents paid the highest level of expectation on was the availability of dry food products. In 
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Price factor, the top element that the respondents paid high level of expectation on was the cheaper 
prices of pet food products comparing to other shops. In Place factor, the top element that the 
respondents paid high level of expectation on was the roadside location of the shop where was easy 
to find. In promotion factor, the top element that the respondents paid high level of expectation on 
was the distribution of brochures and pamphlets on pet care manual to customers. However, in 
consideration of elements of all factors, the findings presented that the following elements of 
product factor were rated at the highest level of expectation: the availability of dry food products, 
the availability of food for 6-week or upper pets, the availability of wet food products, the 
availability of food for small and large pets. 


