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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง(กระตาย)                           
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING OF CONSUMERS WHO 

LIVE IN BANGKOK AREAS IN PURCHASING THE RABBIT) 

สุชีรา  มณีสวางวงศ 1   กิตติพันธ  คงสวัสด์ิเกียรติ 2 

--------------------------------------------------------------  

บทคัดยอ 

รายงานการคนควาอิสระฉบับน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกซื้อกระตาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อกระตายในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางประชากรที่เคยซื้อสินคาและกําลังสนใจจะเลือกซื้อสินคา
ประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย 
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางผูวิจัยคํานวณโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro 

Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และความคลาดเคลื่อนที่รอยละ 5 โดยผูวิจัย
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามรานจําหนายสัตว
เลี้ยง และวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยกําหนดใหมี
การตอบคําถามเบ้ืองตน (Screening Question) การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

_____________________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
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สถิติ t (t-Test) สถิติ F (One-way ANOVA) และการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression Analysis)ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05สําหรับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อและการตอบสนองของผูซื้อกระตายปรากฎวา  ผูซื้อสินคาสัตวเลี้ยง 
(กระตาย) ในเขตกรุงเทพฯ สวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) โดยเห็นดวยในดานราคามาก
ที่สุด รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 
คําสําคัญ : ปจจัย, การเลือกซื้อกระตาย 

 

Abstract 

The purpose of this Independent study is to study the factors influencing 

decision to purchasing the rabbit in Bangkok areas. an individual factors and 

marketing mix factors influencing purchasing behavior. 

Respondents consisted of people who even been purchased the pet and 

interesting to purchase the pet (rabbit) in Bangkok areas of 400 people. Assign the 

sampling size by used Taro Yamane by confident interval 95% and sensibility 5%. 

The researcher is sampling by purposive sampling as the pet shop and convenience 

sampling by specific screening question who even purchased the pet (rabbit) totally 

400 sampling size. The researcher collect all data by own and use statistic to analyze 

the data thru various frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test 

(one-way ANOVA) and Multiple Regression Analysis. 

 With respect to buying decision process and buyer response to the 

processed consumer in Bangkok areas, it was shown that almost of the buyer 

perceive the marketing factor in kind of pricing is the most important and second is 

the product, channel distribution and promotion respectively. 

KEYWORDS : FACTORS, PURCHASING BEHAVIOR 
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1.  บทนํา 
ประเด็นปญหา  
3. ปญหาดานลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาประเภทสัตว

เลี้ยง(กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ปญหาดานพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง(กระตาย)ที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คําถามการวิจัย  
3. ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาประเภทสัตว

เลี้ยง(กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางไร 

4. ปจจัยดานพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง(กระตาย)จะมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อยางไร 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
     ในการวิจัยพฤติกรรมการซื้อและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะ กระตาย ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครคร้ังน้ี ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ สมรสและอาชีพ 
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4.เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน สถานภาพสมรสและอาชีพ 

5.เพ่ือรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะของผูบริโภคประเภทสัตวเลี้ยง 
(กระตาย) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง 
(กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี ผลของการศึกษาคนควา จะให
คุณคาและประโยชน ดังน้ี 

1.เพื่อเปนแนวทางใหแก ฟารมและผูเพาะเลี้ยง กระตาย  นําไปพัฒนาปจจัย
ทางดานสวนประสมทางการตลาดในดานตางๆ ที่ผูบริโภคใหอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตว เลี้ยง  (กระตาย ) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อชวยใหฟารมและผูเพาะเลี้ยง กระตาย สามารถนําผลวิจัยไปวางแผนกล
ยุทธทางการตลาดเพื่อเขาถึงกลุมผูบริโภคในระดับกวางท่ีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานและเปนประโยชนทางการศึกษาแกผูสนใจตองการ
ศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาประเภท
สัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภค 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

       ตัวแปรอิสระ                                                           
                                                                                                    ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) แตกตางกัน 

2.  พฤติกรรมการซื้อมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง 
(กระตาย) แตกตางกัน 

3. ปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภท
สัตวเลี้ยง (กระตาย) แตกตางกัน 

 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
 

พฤติกรรมการซ้ือ
 

สวนประสมทางการตลาด 

 

 

การตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาประเภทสัตวเลี้ยง 

(กระตาย) ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 



267

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อกระตาย  
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดทําการคนควาเอกสารถึงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ ยวของโดยจะเปนการศึกษาหลายปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค  อัน
ประกอบดวย     ปยจัยทางดานสวนประสมการตลาด ปจจัยดานประชากรศาสตร 
ปจจยัทางดานสังคม โดยในการวิจัยคร้ังน้ีไดใชแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของดังน้ี 

1. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ( Analyzing consumer behavior ) เปนการ
คนหาหรือวิจัย  เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค ทั้งท่ีเปนบุคคล 
กลุม หรือองคการ เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ การใช 
การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณที่จะทําใหผูบริโภคพึงพอใจคําตอบท่ีได
จะชวยใหนักการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธทาการตลาด   ( Market strategies ) ที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม ( ศิริวรรณ เสรีรัตน 
,2546 :193 ) 

2. โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

จุดเร่ิมตนของการทําความเขาใจกับพฤติกรรมของผูซื้อคือการศึกษาถึง 
"โมเดลสิ่งกระตุนและการตอบสนอง" (Stimulus-Response Model) 

งานของนักการตลาด คือ การทําความเขาใจกับความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer's 

Consciousness) หรือที่เรียกกันวากลองดํา (Black box)  
3.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค 

   การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงลักษณะ
ความตองการของผูบริโภคดานตางๆ และเพ่ือที่จะจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดให
เหมาะสม เมื่อผูซื้อไดรับสิ่งกระตุนอ่ืนๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่ง
เปรียบเสมือนกลองดําท่ีผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขาย คือ คนหา
ลักษณะของผูซื้อและความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลจากสิ่งไดบ าง การศึกษาถึง
ลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมายจะมีประโยชนสําหรับผูขาย คือ ทําใหทราบความ
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ตองการและลักษณะของลูกคา เพื่อที่จะจัดสวนประสมทางการตลาดตางๆ  กระตุน
และสนองความตองการของผูซื้อที่เปนหมายไดถูกตอง 

   ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัย
สวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ปจจัยทางวัฒนธรรม ( Culture factors ) เปนสัญลักษณและสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน 
เปนท่ียอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง โดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษยในสังคมหน่ึงคานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนด
ความแตกตางของสังคมหน่ึงจากสังคมอ่ืน วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีกําหนดความตองการ
และพฤติกรรมของบุคคล 

      2.  ปจจัยดานสังคม (Social factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ประกอบดวย 

     2.1 กลุมอางอิง เปนกลุมท่ีบุคคลเขาไปเก่ียวของดวย ซึ่งจะมีอิทธิพลตอ
ทัศนคติความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง โดยแบงออกเปน 2 ระดับ
คือ 2.1.1 กลุมปฐมภูมิ ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพ่ือนบาน 

     2.1.2 กลุมทุติยภูมิ ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม เพื่อนรวมอาชีพ และรวม
สถาบัน บุคคลในกลุมตาง ๆ ในสังคม 

     3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานตาง ๆ ไดแก 

   3.1 อายุ ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑที่แตกตางกัน 

   3.2 วงจรชีวิตครอบครัว เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของ
การมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอความตองการ
ทัศนคติ และคานิยมของบุคคล ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรม
การซื้อที่แตกตางกัน 

4. ปจจัยทางดานจิตวิทยา ( Psychological   factor ) การเลือกซื้อของบุคคลไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งถือไดวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือและการใชสินคา 
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4. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด ( Marketing mix หรือ 4 Ps ) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมได  ซึ่งบริษัทใชรวมกัน  เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก
กลุมเปาหมาย (Kotler,2003:16 อางอิงในศิริวรรณ เสรีรัตน,2546:53) 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สุวรรณา พรพจนศุภกิจ และคณะ (2523b) ไดศึกษาการเจริญเติบโตของลูก
กระตายลูกผสมเลือดพันธุนิวซีแลนดไวท 75 เปอรเซ็นต พันธุแคลิฟอรเนียน 75 
เปอรเซ็นตกับกระตายพ้ืนเมืองพบวาระยะเวลาอุมทองของกระตายพันธุตาง ๆ อยู
ในชวง 30-31 วัน 

Templeton (1952) ไดทดลองเลี้ยงกระตายเน้ือพันธุนิวซีแลนดไวทเพื่อเปน
การคาจํานวน 48 แม และไดลูกกระตายท้ังหมด 2107 ตัว (279 ครอก) ในเวลา 19 
เดือน และพบวากระตายกินอาหารอัดเม็ดประมาณวันละ 2 ออนซ (ประมาณ 56 – 57 
กรัม) นอกนั้นเปนอาหารแหงลูกกระตายโตไดน้ําหนักประมาณ 1.76 กิโลกรัม (3.89 
ปอนด) เมื่ออาย ุ56 วัน ในระยะการเลี้ยงดูลูกกระตายตองการอาหาร 1.81 กิโลกรัม (4 
ปอนด) ในการทํานํ้าหนักตัวลูก 0.453 กิโลกรัม (1 ปอนด) และเม่ือลูกมีอายุมากข้ึน
ประสิทธิภาพการใชอาหารในการเพ่ิมนํ้าหนักตัวของลูกกระตายจะลดลงคือ แมจะใช
อาหาร 5.39 กิโลกรัม ในการทํานํ้าหนักตัวของลูกกระตาย 1 กิโลกรัม ลูกกระตายท่ี
เลี้ยงในการทดลองคร้ังน้ีพบวาจะมีอัตราการตายมากในชวง  2 สัปดาหแรก คือ 
ประมาณ 22% 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 งานวิจัยคร้ังน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary   Data) และ
นําเสนอในลักษณะการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)ในการศึกษาถึง
พฤติกรรมการเลือกซื้อกระตาย ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหไดขอมูลตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
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2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

4. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

5. วิธีวิเคราะหขอมูล      

ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

3.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือประชากรที่เคยซื้อสินคาและกําลัง
สนใจจะเลือกซื้อสินคาประเภทสัตว เลี้ยง  (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  

 3.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชเปนตัวแทนประชากร ไดมาจากการคํานวณหาขนาด
ของกลุมตัวอยาง     โดยใชสูตรของทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane ,1973 : 125 )   โดย
ใหมีคาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับรอยละ 5 

 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ  

1.  ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก   เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด  
รายไดเฉลี่ยตอเดือน  สถานภาพ อาชีพ 

2.  พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา  (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแก คาใชจายตอคร้ังในการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง  สาย
พันธกระตายท่ีชื่นชอบและนิยมมากท่ีสุด  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาประเภทสัตวเลี้ยงมากท่ีสุด สถานท่ีที่เลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง  เหตุผลที่
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง  ทานคิดวาอะไรคือสัตวเลี้ยงทดแทน
กระตายไดหากทานไมไดเลี้ยงหรือซื้อกระตาย 

3.  ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) 

ดานราคา (Price) ดานสถานท่ีจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
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ตัวแปรตาม 

1. การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร    

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยไดจําแนกออกเปน 3 สวน ตามกรอบแนวคิดท่ีผูวิจัย
กําหนดไวดังน้ี 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่ง
ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา   รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ  อาชีพ 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสัตวเลี้ยง (กระตาย) 
ไดแก สายพันธุกระตายท่ีชื่นชอบและนิยมมากท่ีสุด   สถานท่ีที่เลือกซื้อสินคา
ประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย)    คาใชจายตอคร้ังในการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตว
เล้ียง (กระตาย) 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาด 4 ดาน  ใหผูตอบ
แบบสอบถามเลือกระดับความสําคัญของปจจัยดังกลาวแบงเปน 10 ระดับ คือ 0 - 10 

โดยให 0 คือระดับความสําคัญนอยที่สุด (ไมมีผลตอการซื้อเลย) และ 10 คือระดับ
ความสําคัญมากที่สุด (มีผลตอการซื้อมากท่ีสุด) คือ 

1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

สวนที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง 
(กระตาย) ไดแก ความหลากหลายของสายพันธุ รางวัลรับประกันคุณภาพ ใบรับรอง
สุขภาพ พนักงานใหคําแนะนํา 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี ไดนําแบบสอบถาม  ไปแจกในสถานท่ีตางๆ 
โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ลักษณะ 
face to face ซึ่งเปนการตอบแบบสอบถามดวยตัวเองโดยกอนที่ผูวิจัยจะแจก
แบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง    ผูวิจัยจะทําการช้ีแจงใหผูตอบแบบสอบถามได
เขาใจถึงวัตถุประสงคและอธิบายถึงขอสงสัยและวิธีการตอบแบบสอบถามกอน 

การจัดทําขอมูล 

 หลังจากไดรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดจากผูตอบแบบสอบถามเรียบรอย
แลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามทั้งหมดมาดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
       1.การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก 

       2.การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองสมบูรณมาลงรหัสตามท่ีได
กาํหนดไวลวงหนา 
       3.การประมวลผลขอมูล (Processing) ขอมูลที่ไดลงรหัสแลวนํามาบันทึกใน
คอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติในการดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล 

 เมื่อผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางเรียบรอยแลว จึงทําการ
ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อทําการวิจัยทางสังคมศาสตรเพื่อหาคา
ทางสถิติ และวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธทางสถิติ    โดยใชระดับความ
เช่ือมั่นในระดับรอยละ 95 เปนเกณฑในการยอมรับหรือ ปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย 

วิธีการวิเคราะหขอมูล       

 จากการตรวจแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได และนําไปประเมินผลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (Statistical   Package   for   Social   Sciences   :    SPSS     

for   window)   SPSS     for   window version 11.5 ดวยคาความเช่ือม่ันในระดับรอย
ละ 95   และความคลาดเคลื่อนรอยละ 5  เปนเกณฑในการยอมรับหรือปฎิเสธ 
สมมติฐานในการวิจัย 
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การวิเคราะหทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics) ไดแก 
 1.ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 2 ประชากรหรือกลุมโดยสุมตัวอยางจากแต
ละกลุมอยางเปนอิสระตอกัน (Independent-Sample t-test) จากคาสถิติแบบ t – test ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

     2.ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางต้ังแต 3 กลุมข้ึนไปโดยใชสถิติ
วิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว ( One way analysis of variance : Oneway 

ANOVA )จากสถิติแบบ F-Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 3. ทดสอบความมีอิทธิพลระหวางปจจัยที่เปนตัวแปรตนและตัวแปรตามท่ีเปนตัว
แปรเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression 

Analysis) 
4. ผลการวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดศึกษา  “ปจจัยที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ประเภทสัตวเลี้ยง(กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูตอบ
แบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ลูกคาเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง(กระตาย) 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง จํานวน 400 คน 

วิเคราะหความมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสัตวเลี้ยง(กระตาย)ที่เปน
ขอมูลเชิงปริมาณ   กับปจจัยสวนสวนประสมทางการตลาด ที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression 

Analysis : MRA) 

เกณฑการตัดสินใจ คือ การเปรียบเทียบระดับนัยสําคัญที่คํานวณไดจากการ
ประมวลผลแบบสอบถาม หากคานัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดมีคานอยกวา 0.05 จะ
ยอมรับสมมติฐานหลัก แตหากคานัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณ ไดมีคามากกวา 0.05 จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  
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ตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบสมติฐานความมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสัตวเลี้ยง
(กระตาย) กับปจจัยสวนประสมทางการตลาด  (400 คน) 

Coefficients 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 0.561 0.202  2.771 0.006*   

ผลิตภัณฑ 0.469 0.054 0.409 8.630 0.000* 0.289 3.454 

ราคา 0.157 0.044 0.154 3.552 0.000* 0.346 2.888 

ชองทางจัด
จําหนาย 

0.017 0.054 0.017 0.310 0.757 0.220 4.548 

การสงเสริม
การตลาด 

0.347 0.057 0.348 6.067 0.000* 0.198 5.055 

 *ที่ระดับนัยสําคัญ Sig. <0.05 
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0.862 0.743 0.740 1.05869 1.607 

 

จากตารางท่ี 4.43 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ  
ราคา การสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R) = 0.862 หมายความวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย)ในทิศทาง
เดียวกันและมีระดับสูง  
 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) = 0.743 หมายความวาในการแปรผันของ
คาการตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถอธิบายไดดวย
ความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรสวนประสมทางการตลาด 74.3% สวนที่เหลืออีก 
25.7% มาจากตัวแปรอ่ืน 

 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการประมาณคา (Std. Error of The 

Estimate) = 1.05 การประมาณคาการตัดสินใจซื้อโดยใชสวนประสมทางการตลาด
เปนตัวประมาณ มีความคลาดเคลื่อนเกิดข้ึนเทากับ 1.05 

 จากการวิเคราะห พบวาคา VIF สูงสุดท่ีไดคือ การสงเสริมการตลาด มีคา
เทากับ 5.055 ซึ่งไมเกิน 10 หรือคา Tolerance ที่นอยท่ีสุด คือการสงเสริมการตลาด มี
คา 0.198 ซึ่งนอยกวา 0.2 แสดงวาอาจเกิดกรณีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกัน หรือ 
เกิด Multicolinearlity  

 ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) อีกครั้งดังตารางท่ี 4.44 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบสมติฐานความมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสัตวเลี้ยง
(กระตาย) กับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ยกเวน ตัวแปรดานชองทางจําหนาย  
(400 คน) 

Coefficients 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 0.562 0.202  2.781 0.006*   

ผลิตภัณฑ 0.474 0.052 0.414 9.198 0.000* 0.321 3.117 

ราคา 0.159 0.044 0.155 3.607 0.000* 0.350 2.858 

การสงเสริม
การตลาด 

0.357 0.048 0.358 7.486 0.000* 0.284 3.518 

*ที่ระดับนัยสําคัญ Sig. <0.05 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0.862 0.743 0.741 1.057 1.610 

 

จากตารางท่ี 4.44 พบวา คา R ,คา R2 คา Std. Error of the Estimate มีคาใกลเคียงกับ 
ตารางท่ี 4.43 ดังน้ัน สมการถดถอยที่ไดเปนดังน้ี 
 การตัดสินใจ =  0.562 + 0.474(ดานผลิตภัณฑ) + 0.159(ดานราคา) + 0.357 

(ดานการสงเสริมการตลาด) 
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5.  สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  และเพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผูบริโภคประเภทสัตว
เลี้ยง (กระตาย) ในเขตกรุงเทพมหานครโดยเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยางประชากรที่เคยซื้อสินคาและกําลัง
สนใจจะเลือกซื้อสินคาประเภทสัตว เลี้ยง  (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางผูวิจัยคํานวณ
โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 และ
ความคลาดเคลื่อนที่รอยละ 5 โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามรานจําหนายสัตวเลี้ยง และวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยกําหนดใหมีการตอบคําถามเบ้ืองตน (Screening 

Question) วาเปนผูเคยซ้ือสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ตั้งแต 1 ตัวขึ้นไปใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) สถิติ t (t-Test) สถิติ F (One-way ANOVA) และการวิเคราะหความถดถอย
เชิงซอน (Multiple Regression Analysis : MRA) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
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การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบวา ผูตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.0  

สวนใหญมีอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 33.75 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 
51.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 48.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.75 มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ
บํานาญ  คิดเปนรอยละ 35.25  

2. พฤติกรรมการซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบวา ผูตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคาใชจายตอคร้ังใน
การเลือกซื้อนอยกวา 800 บาท คิดเปนรอยละ 51.50 โดยชื่นชอบสายพันธุ Teddy 

Bear   มากเปนลําดับที่หนึ่ง คิดเปนรอยละ  47.50 สวนใหญเปนการตัดสินใจเลือกซื้อ
ดวยตนเอง  คิดเปนรอยละ  50.00 สวนใหญเลือกซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย)  จาก
ตลาดนัด/สวนจตุจักร คิดเปนรอยละ  48.00 โดยมีเหตุผลที่เลือกซื้อสวนใหญ คือ 
ความช่ืนชอบ / นารัก  คดิเปนรอยละ  49.75 และสินคาสัตวเลี้ยงทดแทนกระตายสวน
ใหญตอบวาสุนัข คิดเปนรอยละ 33.75  

3.  ความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
สัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบวา ผู
ตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยคอนขางสูง เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยคอนขางสูงทุกดาน 
โดยเห็นดวยในดานราคามากท่ีสุด (6.85) รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ (6.35) ดาน
ชองทางการจําหนาย (6.33) และดานการสงเสริมการตลาด (6.21) ตามลําดับ 

4. การตัดสินใจเลือกซื้อสัตว เลี้ยง (กระตาย )ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็น
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ของการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาสัตวเลี้ยง (กระตาย) ในระดับคอนขางสูง  คือ  มี
คาเฉลี่ยอยูที่  6.87  โดยใหความคิดเห็นในประเด็นความม่ันใจในสัตวเลี้ยงท่ีมี
ใบรับรองสุขภาพ  มากเปนลําดับที่หนึ่ง  มีคาเฉลี่ยอยูที่  7.14  รองลงมาไดแก  มี
รางวัลประกันคุณภาพชวยใหตัดสินใจเลือกซื้อสัตวเลี้ยงเร็วขึ้น มีคาเฉลี่ยอยูที่ 6.85 

และซื้อกระตายที่มีพนักงานคอยใหคําแนะนํา  มีคาเฉลี่ยอยูที่  6.81  ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาปจจัยที่มี อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาสัตวเลี้ยง 

(กระตาย) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนําไปเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาวางแผนกลยุทธทางการตลาด  เพื่อสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน ไดดังน้ี 

1. กลยุทธปจจัยดานผลิตภัณฑ  เปนปจจัยที่ควรเนนมากท่ีสุดเพราะมี
ความสัมพันธกับการตัดสินเลือกซื้อในระดับสูง ควรขายจุดเดนของกระตายท่ีเนน
เร่ืองความมีอุปนิสัยขี้เลนของกระตายมีอุปกรณของเลนสําหรับกระตายประกอบเพื่อ
เปนทางเลือกหนึ่งสําหรับลูกคา ควรใหความสําคัญกับการเพิ่มสายพันธุกระตายใหมี
ความหลากหลาย ควรเนนที่สายพันธุ Teddy Bear สายพันธุ Holland Lop และสาย
พันธุ Woody Toy ควรมีกระตายหลากหลาย  

2. กลยุทธปจจัยดานราคา เปนปจจัยที่ควรใหความสําคัญเพราะผูตัดสินเลือก
ซื้อมีความเห็นในระดับคอนสูง ควรใชกลยุทธในการกําหนดราคาสินคาสัตวเลี้ยง 
(กระตาย) ใหมีความเปนธรรม หลากหลายราคา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายพันธุ รูปราง สีสัน 
ลักษณะเดนของพอพันธุ แมพันธุ และมาตรฐานการรับรองจากสมาคม  ARBA  ของ
อเมริกา โดยสามารถตอรองราคาไดตามความเหมาะสม 

3. กลยุทธปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ควรใหความสําคัญกับการ
ใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับผูซื้อสินคาสัตวเลี้ยงใชบริการภายในราน /

ฟารม/ตลาด เชน เปดบริการทุกวันตามหางสรรพสินคา บรรยากาศการตกแตง
ทันสมัย และบริการรวดเร็ว สงมอบสินคาไดรวดเร็ว เปนตน นอกจากน้ี ควรเพิ่มชอง
ทางการเขาชมใหมากขึ้นโดยเพ่ิมความสะดวกสบายในการใชบริการผานทางเว็บไซต 



280

(วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปที ่2 ฉบับที่ 1)

เบ้ืองตนอาจโฆษณาประชาสัมพันธผานทางชองทางส่ือสารออนไลนทาง Facebook 

ฯลฯ 

4.  กลยุทธดานการสงเสริมการขาย ควรใหความสําคัญกับการสงเสริมการ
ขายในดานมีระบบสมาชิกเพื่อการใหสวนลด / ของแถมสัตวเลี้ยงอาทิ อาหาร เสื้อผา
กระตาย ของเลนสําหรับกระตายหรืออุปกรณอ่ืนใดที่เกี่ยวของ และหากซื้อสินคาเปน
จํานวนมากเพ่ือจําหนายควรมีสวนลดเปนพิเศษ และควรมีบริการจัดสงถึงบาน เพื่อให
ที่ผูตัดสินใจซื้อสามารถรับสินคาอยางรวดเร็ว เพื่อตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิต 
(Lifestyle) อยางตอเน่ือง  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

ในการวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยควรศึกษาความสัมพันธระหวางการตัดสินใจซื้อ
สินคาสัตวเลี้ยง(กระตาย) กับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาสัตว
เลี้ยงในดานตางๆ ทั้ง 4Ps และดานอ่ืนๆ เชน ดานกระบวนการใหบริการ และดาน
บคุลากร เปนตน รวมถึงการศึกษาความแตกตางดานขนาดของสินคา ราคาของสินคา 
สายพันธุจําแนกตามขนาดสินคา ที่ผูตัดสินใจเห็นวามีความเหมาะสม 
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