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 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถานออก
ก าลังกายสุนัขของผู้เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล       
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และพฤติกรรมการใช้บริการสถานออกก าลังกายสุนัขของผู้เลี้ยง
ในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการ
ใช้บริการสถานออกก าลังกายสุนัขของผู้เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร  3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่าง ของปัจจัยส่วนบุคคล กับระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับ
บริการสถานออกก าลังกายสุนัขของผู้เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้เป็นเชิงปริมาณ ท าการ
เก็บแบบสอบถามจ านวน 402 ชุด โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เลี้ยงสุนัขที่เคยใช้บริการสถานออกก าลัง
กายสุนัข และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษา พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี      
อาชี พพนั ก ง าน บริ ษั ท เ อ กช น  ร า ย ได้ เ ฉ ลี่ ย  15,000 - 30,000 บาท  มี ส ถ านภ าพ โ ส ด                        
ระดับการศึกษาปริญญาตรี และจ านวนสุนัขที่เลี้ยงในปัจจุบันเฉลี่ย คือ 2 ตัว โดยเป็นสุนัขสายพันธุ์
ขนาดเล็กมาก ซึ่งส่วนใหญ่น าสุนัขไปใช้บริการครั้งละ 2 ตัว ความถี่ในการใช้บริการ คือ 2 - 3 เดือน   
1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง คือ 250-500 บาท ผู้เลี้ยงสุนัขให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมระดับมาก  โดยให้ความส าคัญด้านกระบวนการในการท างานระดับมากที่สุด      
และให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์  ด้ านลักษณะทางกายภาพ ด้ านบุค ลากร ด้ านราคา                    
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายระดับมาก 2) ผู้เลี้ยงสุนัขที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ที่แตกต่างกัน ด้านอาชีพ และสถานภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถานออกก าลังกายสุนัข
ของผู้เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร 3) ผู้เลี้ยงสุนัขที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ด้านอายุ รายได้เฉลี่ย 
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับบริการสถาน
ออกก าลังกายสุนัขโดยรวมแตกต่างกัน 
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 The research study on “Marketing communication factors that affect behavior 
to utilize the dog service fitness center in Bangkok” its objectives are 1) to study 
demographic characteristics, marketing mix (7Ps) and behavior of dog owners to utilize 
the dog service fitness center in Bangkok 2) to compare the differences of demographic 
characteristics and behavior to utilize the dog service fitness center in Bangkok              
3) to compare the differences of demographic characteristics and degree of emphasis 
on marketing mix (7Ps) that affect on dog owner’s behavior to utilize the dog service 
fitness center in Bangkok. This Quantitative Research was conducted by online 
questionnaire from 402 respondents who experienced using the dog service fitness 
center and live in Bangkok. 
 The results of the study revealed that 1) majority of the sample is female      
aged between 20-30 years old, Occupational is private company’s employees          
who have average monthly income from 15,000-30,000 Baht, Single, Educational level 
is bachelor’s degree and the average number of dog bred at present is 2 which are 
small breeds. The majority of sample bring 2 dogs at a time, the frequency of using 
the service is 2-3 month/1 time, the average cost is 250-500 Baht. Dog owners emphasis 
on overall marketing mix (7Ps) at a high level by emphasis on the Process at the highest 
level and emphasis on Product, Physical Evidence, People, Price, Promotion and Place 
at a high level. 2) Dog owners with difference demographic characteristics (Occupation 
and Status) affecting behavior to utilize the dog service fitness center in Bangkok.          
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3) Dog owner with difference demographic characteristics (Age, Income, Education) 
emphasis on marketing mix (7Ps) factors of the dog service fitness center in Bangkok 
are different. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


