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บทคดัย่อ 

 การค้นคว้าอิสระครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
บุคคล ปัจจยัดา้นแรงจงูใจ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในฐานะตวัแปรต้นทีส่่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งของผูใ้ชบ้รกิารในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย และ 
2) เพื่อจดัอันดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงของผู้ใช้บริการ  
โดยเป็นการวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) ที่ด าเนินการศึกษาด้วยการวิจยัแบบ
ส ารวจผ่านการใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืหลกัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

 ทัง้นี้ กลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาคอื ผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในอ าเภอเมอืงเชยีงราย 
จงัหวดัเชยีงราย จ านวน 400 คน โดยอาศยัการใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test การทดสอบค่า F-test  
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance) และการวเิคราะห์ค่า
ความถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) ดว้ยการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS  

 ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุอยู่ในช่วงระหว่าง 
31 – 40 ปี สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน และ
มรีายได้ต่อเดอืนเฉลี่ยที่ 30,001 – 45,000 บาท และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลด้านอายุ อาชพี และรายได้ต่อเดอืน ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยง
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 เช่นเดยีวกบัปัจจยัดา้นแรงจงูใจ และปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 

ค ำส ำคญั :  ปัจจยัส่วนบุคคล, ปัจจยัดา้นแรงจงูใจ, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสนิใจ,
       คาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง, ผูใ้ชบ้รกิารในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย  



ABSTRACT  

 This Independent study aimed to 1)  study the relationship between demographic 
factors, motivation factors, and marketing mix factors as independent variable that affect to 
decision making on using Pet Café  service of users in Mueang District, Chiangrai area and 
2)  ranking factors that affect to decision making on using Pet Café  service. This 
Independent study is the Quantitative research and use surveying for collect data by 
Questionnaire 

 The sample group used in this independent study was 400 pet café  service users 
in Mueang District, Chiangrai area. The statistics used in the data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, the t-test, the F-test, One-Way ANOVA 
Analysis of Variance, and Multiple Regression Analysis. Moreover, used the SPSS program 
for data analysis. 

 The results of study found that most of the respondents were single female, age 
between 31 – 40 years old, graduated with a Bachelor's Degree, and working in private 
sectors with income in the range of 30,001 – 45,000 baht per month. Furthermore, the 
hypothesis testing results showed that demographic factors consist of age, occupation, 
average monthly income, motivation factors, and marketing mix factors affect to decision 
making on using Pet Café  service of users in Mueang District, Chiangrai area, statistically 
significant at 0.05 

 

Keywords :  demographic factors, motivation factors, marketing mix factors, decision making,
        Pet café , service users in Mueang District, Chiangrai area   

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน ำ 

ท่ีมำและควำมส ำคญั 

 “สตัว์เลี้ยง” ถอืว่าเป็นสิง่ส าคญัที่มคีวามสมัพนัธ์อยู่คู่กบัมนุษยม์าอย่างยาวนาน แต่ด้วย
ยุคสมยัปัจจุบนัมกีารพฒันาเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ อย่างรวดเรว็ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสงัคม 
เศรษฐกจิ การเมอืง หรอืวฒันธรรม ซึง่ลว้นส่งผลต่อรปูแบบการใชช้วีติของผูค้นทีเ่ปลีย่นแปลงตาม
ไปด้วยอย่างมพีลวตั โดยเฉพาะวฒันธรรมความเป็นเมอืงที่ท าให้เกดิการขยายตวัของเมอืง และ
การเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้งสงัคมทีส่่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของประชากร การโยกยา้ยถิน่ฐาน
จากชนบทสู่ในเมอืง น ามาซึง่การต้องปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ ต่าง
คนต่างเขา้มาอยู่ในพืน้ทีใ่หม่ (ปรชีา คุวนิทรพ์นัธุ์, 2547 : 117-118 อ้างถงึใน ณฐัปภสัร ์มนพชิญ์
สนิี, 2557 : 2) เช่น จากบา้นกต็้องยา้ยมาอยู่บนอพารท์เมน้ท ์คอนโดมเินียม หรอืหอพกั ประกอบ
กบัวถิชีวีติทีต่อ้งเรง่รบีอยูต่ลอดเวลา จงึท าใหก้ารเลีย้งสตัวภ์ายในทีพ่กัอาศยักลายเป็นเรือ่งยาก 

ดงักล่าว จงึเป็นที่มาของการก าเนิดขึ้นของร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงที่กรุงไทเป ประเทศ
ไตห้วนั ในปี พ.ศ. 2541 ชื่อวา่ “Cat Flower Garden” โดยเจา้ของรา้นมแีนวคดิเปิดรา้นกาแฟที่
มแีมวอยู่ภายในรา้น เพื่อสรา้งความผ่อนคลายให้กบัลูกคา้ที่เขา้มาใช้บรกิาร ซึ่งเป็นรา้นที่เปิด
ใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดื่มต่าง ๆ พรอ้มทัง้มกีารสรา้งจดุขายดว้ยการใหล้กูคา้ผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร
ไดส้มัผสั หรอืเล่นกบัสตัว์เลีย้งทีท่างรา้นเตรยีมไว้ภายในรา้น (วมิาล ีววิฒันกุลพาณิชย์, 2559) 
และเมื่อคาเฟ่แมวไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเทีย่วทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ทัว่โลก จนน าไปสู่การแพร่หลายของแนวคดิคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งทีถู่กน าไปปรบัใชใ้นรา้นกาแฟทีป่ระเทศ
ญี่ปุ่ น และไดร้บัผลตอบรบัทีด่มีาก เช่นเดยีวกบัสงัคมไทยที่มกัจะไดร้บัอทิธพิลจากคลื่นวฒันธรรม
ญี่ปุ่ นตลอดมา ท าให้เป็นจุดเริม่ต้นของคาเฟ่แมวแห่งแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 
(ณฐัปภสัร ์มนพชิญ์สนิี, 2557 : 3) ตลอดจนเริม่มกีารพฒันาปรบัใชแ้นวคดิไปท าเป็นคาเฟ่สุนัข
ทีแ่พร่หลายมากขึน้อย่างต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนัอกีดว้ย เหน็ไดจ้ากกระแสความนิยมทีม่กีารแชร์
รูป แชร์แหล่งท่องเที่ยวเป็นคาเฟ่แมว คาเฟ่สุนัข และคาเฟ่สตัว์เลี้ยงอื่น ๆ มากมายในสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Youtube เป็นตน้  

ดงัที่กล่าวถึงกระแสความนิยมคาเฟ่สตัว์เลี้ยงของผู้คนในสงัคมเมอืงข้างต้น จงึน าสู่
ความสนใจของผูว้จิยัทีต่อ้งการศกึษาปัจจยัเชงิสาเหตุทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่
สตัว์เลี้ยง เพื่อจดัอนัดบัปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยง และเพื่อให้
ผูว้จิยัทีม่คีวามสนใจในการท าธุรกจิคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง รวมถงึผูท้ีต่้องการประกอบกจิการธุรกจิคาเฟ่
สตัวเ์ลีย้ง สามารถเขา้ใจพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ และสามารถน าผลการวจิยัไปปรบัใช้
เป็นแนวทางการพฒันาการบรหิารธุรกิจให้ประสบความส าเรจ็ในอนาคตได้ โดยในที่นี้ ผู้วจิยั
เลอืกศกึษาเฉพาะพืน้ทีใ่นอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เป็นส าคญั 

 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งของผูใ้ชบ้รกิาร
ในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 

 2.  เพื่อจัดอันดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงของ
ผูใ้ชบ้รกิารในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 
 
สมมติฐำนของกำรวิจยั 

 1.  ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของผู้ใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงในอ าเภอเมอืง
เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งทีแ่ตกต่างกนั 

 2.  ผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย มแีรงจงูใจที่
ต่างกนัในการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

 3.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสนิใจของผู้ใช้บรกิารในการเขา้ใช้
บรกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 
  
ขอบเขตของกำรวิจยั 

1. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตวัอย่าง - โดยประชากรคอื ผู้เขา้ใช้บรกิารรา้นคาเฟ่
สตัว์เลี้ยงในอ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชยีงราย ซึ่งผู้วจิยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่ชัด  
จงึใช้วธิกีารค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างด้วยสูตรของ William Cox Cochran (1953) ที่ระดบัความ
เชื่อมัน่ร้อยละ 95 และได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงในอ าเภอเมอืง
เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย จ านวน 400 คน  

2. ขอบเขตดา้นเนื้อหา - ท าการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น
แรงจูงใจ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในแง่มุมของการส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร
ร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงของผู้ใช้บรกิารในอ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย โดยอาศัยการ
ก าหนดกรอบการศึกษาด้วยแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจยัส่วนบุคคล แนวคิดด้านแรงจูงใจ 
แนวคดิทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และแนวคดิเกี่ยวกบัการตดัสนิใจเลอืกซื้อของ
ผูบ้รโิภค 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศกึษา - ศกึษาตัง้แต่เดอืนเมษายน 2565 จนถงึเดอืน
กรกฎาคม 2565 รวมเป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 4 เดอืน 

 

 



แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบคุคล 

ทฤษฎปัีจจยัส่วนบุคคล หรอืทฤษฎลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) เป็น
การอธบิายถงึลกัษณะความแตกต่างหลากหลายของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น เพศ สถานภาพ อายุ
ครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ซึง่ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2553) กล่าวว่าเป็น
ลกัษณะที่ส าคญั และเป็นสถติทิี่วดัประชากรได้ สามารถช่วยในการก าหนดเป้าหมายทางการ
ตลาดในแง่มุมของความต่างกนัทางลกัษณะประชากรศาสตร์ ย่อมจะมลีกัษณะทางจติวิทยา
ต่างกนั อนัส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤตกิรรมการเลอืกบรโิภคของบุคคล และการตดัสนิใจ
เลอืกบรโิภคสนิค้าบรกิารทีแ่ตกต่างกนัตามไปดว้ย สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและ
ผลระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคสนิค้าบรกิาร Kotler (2000, อ้างถงึใน 
กญัญานฐั ป่ินเกษ, 2561 : 10-11) 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจในกำรซ้ือสินค้ำ 

ศุภรณ์ เสรรีตัน์ (2545) กล่าวว่า แรงจงูใจเป็นเหตุผลของการกระท า เป็นกลไกทีก่ระตุ้น
พลงัของร่างกายใหเ้กดิการกระท า และเป็นแรงบงัคบัใหก้บัพลงัของร่างกายที่จะกระท าอย่างมี
ทศิทาง สอดคลอ้งกบั Atkinson & Hilgard (1975) ทีก่ล่าวถงึแรงจงูใจว่าเป็นสภาวะทีบุ่คคลถูก
กระตุ้น เพื่อน าไปสู่พฤติกรรมที่จะบรรลุเป้าหมายของตนเอง (Goal-directed behavior) โดย
แรงจงูใจประกอบไปดว้ยแรงขบั การกระตุ้น เร่งเรา้ แรงปรารถนา (Wishes) หรอืความต้องการ 
ทีจ่ะก่อใหเ้กดิเหตุการณ์ทีน่ าไปสู่พฤตกิรรมในทีสุ่ด 

นอกจากนี้ จนัทราน ีสงวนนาม (2545) ไดแ้บ่งแรงจงูใจไวเ้ป็น 2 รปูแบบ คอื 

1. แรงจงูใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถงึ สภาวะของบุคคลที่มคีวามต้องการจะ
ท าบางสิ่งบางอย่างด้วยจติใจของตนเอง โดยไม่ต้องมสีิ่งใดๆ มากระตุ้น ซึ่งแรงจูงใจภายใน
ประกอบไปดว้ย ความตอ้งการ ความปรารถนา ความทะเยอทะยาน ความสนใจพเิศษ และทศันคต ิ 

2. แรงจูงใจภายนอก (Extinsic motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ได้รบัแรง
กระตุ้นจากภายนอก เพื่อน าไปสู่การแสดงพฤตกิรรมตามจุดมุ่งหมายของผู้กระตุ้น แรงจูงใจ
ภายนอก ไดแ้ก่ เป้าหมาย ความคาดหวงั ความก้าวหน้า สิง่ล่อใจต่าง ๆ เช่น การชมเชย การติ
เตยีน การใหร้างวลั การประกวด การลงโทษ และการแขง่ขนั เป็นตน้ 

ดงักล่าว แรงจงูใจจงึมสี่วนส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤตกิรรมทีร่วมไปถงึพฤตกิรรม
การเลือกซื้อสินค้าบรกิาร ตามที่ Rintamaki, Kanto, Kuusela,and Spence (2006) ได้ศึกษา
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจทีก่่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการบรโิภคสนิคา้ของผูบ้รโิภค และสรปุว่า 
แรงจงูใจในการซือ้สนิคา้ (Shopping motivation) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ แรงจงูใจด้าน
อรรถประโยชน์ แรงจงูใจดา้นความสุข และแรงจงูใจดา้นสงัคม 



แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทำงกำรตลำด 

Kotler (1997 : 92 อ้างถงึใน ธรีกติ ินวรตัน ณ อยุธยา, 2552) ได้กล่าวถงึส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) ว่าหมายถงึ ตวัแปรหรอืเครื่องมอืทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมได ้
บริษัทมกัจะน ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย โดยประกอบดว้ยปัจจยัทัง้หมด 7 ดา้น เรยีกว่า ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7P’s 
ดงันี้ 1. ด้านผลติภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ที่บรษิัทน าเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความ
สนใจ สามารถท าให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจ เช่น รูปแบบ บรรจุภณัฑ ์กลิน่ ส ีราคา ตราสนิค้า 
คุณภาพของผลติภณัฑ ์ความมชีื่อเสยีงของผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ าหน่าย เป็นตน้ 

2. ดา้นราคา (Price) หมายถงึ จ านวนเงนิตราทีต่้องจ่ายเพื่อใหไ้ด้รบัผลติภณัฑ ์สนิค้า
หรอืบรกิาร โดยลูกค้าจะเปรยีบเทียบระหว่างราคา (Price) ที่ต้องจ่ายเงนิออกไปกับคุณค่า 
(Value) ทีล่กูคา้จะไดร้บักลบัมาจากผลติภณัฑน์ัน้ ซึง่หากว่าคุณค่าสงูกว่าราคาลกูคา้กจ็ะท าการ
ตดัสนิใจซือ้ (Buying Decision)  

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place/Channel Distribution) หมายถึง ช่องทางการ
จ าหน่ายสนิคา้หรอืบรกิาร รวมถงึวธิกีารทีจ่ะน าสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ๆ ไปยงัผูบ้รโิภคเพื่อใหท้นัต่อ
ความตอ้งการ ตลอดจนดา้นท าเลทีต่ ัง้ (Location) และช่องทางในการน าเสนอบรกิาร  

4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ เครือ่งมอืการสื่อสารทางการตลาด เพื่อ
สรา้งความจูงใจ ความรูส้กึ ความต้องการ และความพงึพอใจ ในสนิคา้หรอืบรกิาร โดยสิง่นี้จะใช้ใน
การจงูใจลกูคา้กลุ่มเป้าหมายใหเ้กดิความตอ้งการตวัผลติภณัฑ ์ 

5. ด้านบุคคล (People) หรอืบุคลากร หมายถงึ พนักงานที่ท างานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่
องคก์รต่าง ๆ โดยบุคลากรนับไดว้่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดทีม่คีวามส าคญั เนื่องจากเป็นผู้
คดิวางแผนและปฏบิตังิาน เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรให้เป็นตามทศิทางที่วางกลยุทธ์ไว้ นอกจากนี้
บทบาทอกีอยา่งหนึ่งของบุคลากรทีม่คีวามส าคญั คอื การมปีฏสิมัพนัธ์และสรา้งมติรไมตรต่ีอลูกค้า 
เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ 

6. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกระบวนการการออกแบบการส่งมอบบรกิารใหก้บัลูกค้า 
ถา้มกีารออกแบบการบรกิารทีด่ ีการส่งมอบบรกิารจะมคีุณภาพ มปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ ถูกตอ้งตรง
เวลา จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจและกลบัมาใชบ้รกิารซ ้า แต่ถ้ามกีารออกแบบกระบวน
การที่ไม่ดพีอจะท าให้การบรกิารไม่มปีระสิทธิภาพ ไม่ได้คุณภาพ ช้า ซึ่งอาจจะ ท าให้ลูกค้าไม่
ประทบัใจและไม่กลบัมาใชบ้รกิารอกี 

7. ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถงึ สิง่ที่ลูกค้าสามารถสมัผสั
ได้จากการเลอืกใช้สนิค้าหรอืบรกิาร เป็นการสรา้งความแตกต่างอย่างโดดเด่นและมคีุณภาพ 
เช่น การตกแต่งรา้น การแต่งกายของพนกังานในรา้น การพดูจา การบรกิารทีร่วดเรว็ เป็นตน้  

 



แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักำรตดัสินใจ 

Kotler (2003 : 171 อ้างถึงใน ศักดิโ์สภณ ดวงแก้ว, 2553) กล่าวว่า ขัน้ตอนในการ
ตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค จะมลี าดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ความต้องการ
ได้ร ับการกระตุ้นหรือการรับรู้ถึงความต้องการ (Need arousal or Problem recognition)  
การแสวงหาข้อมูล (Information search) การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of alternatives) 
การตดัสนิใจซือ้ (Purchase decision) และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ (Post purchase behavior) 

  
เอกสำรงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ดาเรศ รงัสธีรรมปัญญา (2559) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร
รา้นคาเฟ่แมวแคทเทอเดย ์(Caturday Cat Cafe) พบว่า ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ
อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการมีความพึงพอใจในการใช้บรกิารร้านคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
(Caturday Cat Cafe) แตกต่างกนั นอกจากนี้ ความพงึพอใจทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่แมว
ยงัมสี่วนท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามตอ้งการทีจ่ะเลอืกใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งอกีในอนาคต  

นภารตัน์ แก่นไร่ (2558) ได้ศกึษาเรื่อง การใช้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสนิใจ
ซื้อเสื้อผ้าของผู้บรโิภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การใช้ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่ จะพบว่า อนัดบัแรก
คือ ผู้บรโิภคใช้ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ในการตัดสินใจ ขณะที่ปัจจยัรองลงมาคือ ปัจจยัด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ปัจจยัด้านราคา และอันดับสุดท้ายคือ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดบั  

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

การค้นคว้าอิสระครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) ที่ผู้ศึกษาจะ
ด าเนินการศึกษาด้วยการวจิยัแบบส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านแรงจูงใจ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในแง่มุมของการเป็น
ปัจจยัตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมอืหลกัในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน  
และน ามาวเิคราะหอ์ธบิายเชื่อมโยงความสมัพนัธไ์ดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการศกึษา 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ  –  แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน จ านวน 52 ขอ้ และใชม้าตรวดั
ของ Likert’s scale ทีม่เีกณฑ ์5 ระดบั ในการใหค้ะแนนความคดิเหน็ (Wade M Vagias, 2006 
อา้งถงึใน พชัรนินท ์ธนทรพัยบ์ุรโชต ิและศศธิร ส าราญจติ, 2559 : 59)  
  



กำรวิเครำะหข้์อมลู และสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข้์อมลู 
 การวเิคราะห์ขอ้มลูของการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ขอ้มลูด้วยการใชโ้ปรแกรม
ส าเรจ็รปู SPSS for Windows โดยใชร้ปูแบบสถติ ิดงันี้ 

1. การใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวเิคราะหข์อ้มลู คอื 

1.1 ใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) วเิคราะหต์วัแปรที่มรีะดบัการ
วดัเชงิกลุ่ม ได้แก่ ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ  ช่วงอายุ ระดบัการศึกษา 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

1.2 ใชค้่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปร
ทีม่รีะดบัการวดัเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และการตดัสนิใจ
เขา้ใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 

 
 2. การใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะหข์อ้มลู คอื 

2.1. เพื่อศึกษาการตดัสนิใจเข้าใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงในอ าเภอเมอืงเชียงราย 
จงัหวดัเชยีงราย จ าแนกตามเพศ ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูโดยสถติ ิT - test ส่วนขอ้มลูดา้นอาย ุอาชพี 
และรายไดต่้อเดอืน จะใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูโดยสถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One -way ANOVA)  

2.2. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้ใช้
บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย จะใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วย
สถติถิดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression) โดยก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 

สรปุผลการวิเคราะหข้์อมูล 

1. จากการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล หรอืข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง คอื 
ผู้ใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย จ านวน 400 คน พบว่า  
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 73.00 ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 31 - 40 ปี  
คดิเป็นรอ้ยละ 40.75 มสีถานภาพสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 41.20 สถานภาพโสด รอ้ยละ 55.30  
มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 72.70 มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน คดิเป็น
รอ้ยละ 33.45 และมรีายไดร้ะหว่าง 30,001 – 45,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 35.00 

โดยพบว่า จากการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล สามารถทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 ในเรื่อง
ปัจจยัส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งไดว้่า ปัจจยัดา้นอายุ อาชพี 
และรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งทีแ่ตกต่างกนั 
ซึง่มคี่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั < 0.05 คอื 0.003 0.000 และ 0.004 ตามล าดบั 



ในขณะทีด่า้นปัจจยัเรื่องเพศ สถานภาพการสมรส และระดบัการศกึษา ไม่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั > 0.05 คอื 0.110 
0.137 และ 0.392 ตามล าดบั 

2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 สามารถทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2  
เรื่องปัจจยัแรงจงูใจทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งของผูใ้ชบ้รกิารในอ าเภอ
เมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ได้ว่า ผู้เข้าใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงนัน้ มแีรงจูงใจในการ
ตดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทัง้หมด ทว่าเมือ่พจิารณาราย
ดา้นจะพบว่า แรงจงูใจดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตอ้งการของผูอ้ื่นส่งผลต่อการตดัสนิใจมากทีสุ่ด 

ขณะที ่แรงจงูใจดา้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความต้องการทางร่างกายส่งผลต่อการตดัสนิใจในระดบั
รองลงมา และแรงจูงใจด้านที่เกี่ยวข้องกบัความสามารถหรอืความส าคญัของตนเองส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจในระดบัทีน้่อยทีสุ่ด ซึง่สรุปไดว้่า แมว้่ากลุ่มผูใ้ชบ้รกิารจะมกีารเขา้ใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัว์
เลีย้งเหมอืนกนั แต่ในแงม่มุของแรงจงูใจนัน้จะมคีวามต่างกนัไปตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล  

3. จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 3 สามารถทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3  
เรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงของ
ผูใ้ชบ้รกิารในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ไดว้่า ผูเ้ขา้ใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลี้ยงนัน้ มี
แรงจูงใจด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเข้าใช้บรกิารที่แตกต่างกัน ซึ่งใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทัง้หมด ทว่า เมื่อพจิารณารายดา้นจะพบปัจจยัด้านที่มผีลต่อการตดัสนิใจ
ใช้บริการเรียงตามล าดับ ดังนี้  ด้านการส่งเสริมการตลาด > ด้านราคา > ด้านกระบวนการ >  
ดา้นบุคคล > ดา้นผลติภณัฑ ์> ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย > ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

กำรอภิปรำยผลกำรศึกษำ 

ส่วนท่ี 1 เป็นการอภปิรายผลการศกึษาด้านปัจจยัส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยง ของผู้ใช้บรกิารในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย โดยจากการ
สรปุผลจะเหน็ไดว้่า ปัจจยัดา้นอาย ุอาชพี และรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ดาเรศ รงัสีธรรมปัญญา 
(2559) ที่ศึกษาปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บรกิารร้านคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
(Caturday Cat Cafe) พบว่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน และอาชพีที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการมคีวามพงึ
พอใจในการใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่แมวแคทเทอเดย ์(Caturday Cat Cafe) แตกต่างกนั  

ดงักล่าว แมว้่าผลการศกึษาของผูว้จิยักบัผลการศกึษาของดาเรศ รงัสธีรรมปัญญา (2559) 
จะมคีวามเหมอืนกนัในเรื่องของปัจจยัดา้นอาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ ทีส่่งผลต่อการเขา้ใชบ้รกิารรา้น
คาเฟ่สตัว์เลี้ยง ทว่าหากสงัเกตจะเห็นได้ว่า ผลการศึกษาของผู้วจิยัมคีวามต่างออกไปในเรื่อง
ปัจจยัดา้นอายุที่แตกต่างกนั กม็สี่วนส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงดว้ย ทัง้นี้ 



อนุมานได้ว่า ด้วยพื้นที่ในการศกึษา และลกัษณะกลุ่มตวัอย่างที่ต่างกนั จงึมกีารแสดงผลปัจจยั
ดา้นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัตามไปดว้ยเช่นกนั  

อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่มุมหนึ่งพบว่า ปัจจยัเรื่องเพศ สถานภาพการสมรส และระดบั
การศกึษา กลบัไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยง เช่นเดยีวกบังานวจิยั
ของ กรวกิา ตระการวจิติร (2560) ทีพ่บว่า ปัจจยัดา้นอาย ุเพศ สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดอืนไม่
มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่แมวในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

ส่วนท่ี 2 เป็นการอภปิรายผลการศึกษาปัจจยัด้านแรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยง ของผูใ้ชบ้รกิารในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ซึง่สรุปผลได้
คอื แม้ว่ากลุ่มผู้ใช้บรกิารจะมกีารเข้าใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงเหมอืนกัน แต่ในแง่มุมของ
แรงจูงใจนัน้จะมคีวามต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล โดยพบว่า แรงจูงใจด้านที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้อื่นส่งผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Higard (1962) ที่กล่าวถงึเรื่อง แรงจูงใจทางสงัคม (Social shopping motivation) คอื แรงจูงใจที่
เกิดจากความต้องการทางสังคมของมนุษย์ในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เช่น ความ
ต้องการต าแหน่งในสงัคม ความต้องการความรกั เป็นต้น ซึ่งความต้องการเหล่านี้กระตุ้นให้เกิด
พฤตกิรรมทางสงัคม  

ต่อมาส าหรบัปัจจยัดา้นแรงจงูใจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความตอ้งการทางรา่งกายทีส่่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งของผูใ้ชบ้รกิารในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงรายนัน้ 
มคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิของ กมลรตัน์ หล้าสุวงษ์ (2528) ที่กล่าวถึง แรงจูงใจทางด้าน
ร่างกาย (Physical motivation) เป็นความต้องการทางด้านร่างกายที่เกี่ยวกบัอาหาร น ้า การ
พกัผ่อน การได้รบัความคุ้มครอง การได้รบัความเพลดิเพลนิ การลดความเคร่งเครยีด ความ
กระหาย เป็นแรงจงูใจทีต่ดิตวัมาแต่ก าเนิด มคีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติ ซึง่อภปิรายไดว้่า ใน
สดัส่วนที่รองลงมาของกลุ่มผู้เข้าใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดั
เชยีงรายนัน้ มกีารตดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิารดว้ยเหตุผลส่วนตวั เป็นความต้องการเขา้ไปใชบ้รกิาร
เพื่อพกัผ่อนหยอ่นใจ สรา้งความผ่อนคลาย ลดความเครยีดจากเรือ่งต่าง ๆ รวมถงึเขา้ใชบ้รกิาร 
เนื่องจากมคีวามชื่นชอบในสตัว์เลี้ยง เป็นความต้องการผ่อนคลายอยู่กบัสิง่ที่ชอบ หรอืก็คอื
แรงจงูใจภายใน (Intrinsic motivation) จากความสนใจพเิศษ (จนัทราน ีสงวนนาม, 2545)  

ส่วนท่ี 3 เป็นการอภปิรายผลการศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง ของผูใ้ชบ้รกิารในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ซึง่
ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ดา้น ลว้นส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร
รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงของผู้ใช้บรกิารในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย โดยด้านการส่งเสรมิ
การตลาดส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
กฤตยา จนัทรแ์สนตอ (2558) ทีศ่กึษาเรื่อง กลยุทธส์่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าส าเรจ็รูปผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตในจงัหวดัอุตรดติถ์ พบว่า กลยุทธ์ส่วนประสม



การตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในจังหวัด
อุตรดติถ ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทกุดา้น ซึง่ดา้นสงูสุดคอื ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

ต่อในดา้นราคาทีม่สี่วนส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง ของผูใ้ชบ้รกิาร
ในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ในล าดบัรองลงมา กล่าวคอื ผูใ้ชบ้รกิารจะให้ความส าคญั
กบัราคาที่จบัต้องได ้และเป็นราคาทีเ่หมาะสมกบัปรมิาณอาหาร เครื่องดื่ม หรอืขนมเป็นหลกั และ
ในล าดบัสุดทา้ยส าหรบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง ของผูใ้ชบ้รกิารใน
อ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย คอื ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ที่ให้ความส าคญักับ
สถานที ่และการจดัองค์ประกอบภายในรา้น เช่น รา้นมคีวามสะอาด และไม่มกีลิน่ไม่พงึประสงค์ 
การออกแบบตกแต่งสิง่ของภายในร้านให้น่าสนใจ การจดัวางพื้นที่ใช้สอยภายในร้าน และมโีต๊ะ 
เกา้อี ้สิง่อ านวยความสะดวกเพยีงพอต่อการใชบ้รกิาร 

 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร 

ผูว้จิยัเสนอใหม้กีารศกึษาเชงิลกึไปถงึกระบวนการของความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัตวัแปร
ต้น กับ ตัวแปรตาม เพื่อตรวจสอบผลการศึกษาให้ชดัเจน และควรใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ
เพิม่เตมิในงาน โดยอาศยัการเกบ็ขอ้มลูการสมัภาษณ์เชงิลกึจากบุคคลทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ
ดา้นการประกอบธุรกจิคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง รวมไปถงึการสมัภาษณ์จากกลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามน่าเชื่อถอื
ต่อการอ้างองิผลการศกึษา เพื่อใช้ค าถามปลายเปิดในการช่วยขยายองค์ความรู ้และสรา้งความ
หนกัแน่นใหก้บังานวจิยัในการน าไปอนุมาน และปรบัปฏบิตัใิชจ้รงิ 

หากจะท าการวจิยัเชงิปรมิาณ ควรมกีารส ารวจกลุ่มประชากรเบือ้งต้น เพื่อใหท้ราบขนาด
ประชากรอย่างแทจ้รงิ และสามารถน ามาค านวณกลุ่มตวัอย่างไดใ้นสดัส่วนทีเ่พยีงพอต่อการน าผล
การศึกษาไปอนุมานอ้างอิงกับกลุ่มประชากรผู้เข้าใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงในอ าเภอเมอืง
เชยีงราย จงัหวดัเชยีงรายทัง้หมดได้ รวมถึงเสนอให้มกีารน าแนวคดิทฤษฎีไปใช้กบัการศึกษา
ประเดน็อื่น หรอืพืน้ทีก่ารศกึษาอื่นทีม่คีวามแตกต่างกนั เพื่อใหเ้กดิการขยายองคค์วามรูท้ีก่วา้งขึน้ 
และมคีวามทนัสมยัมากยิง่ขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ 

จากผลการศึกษาด้านปัจจยัต่าง ๆ และการจดัเรยีงล าดบัปัจจยัด้านที่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใช้บรกิารรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงของผู้ใช้บรกิารในอ าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 
ผู้วจิยัจงึมขีอ้เสนอแนะต่อผูท้ี่ต้องการน าไปปรบัใช้จรงิ ดงันี้ ควรให้ความส าคญักบัการตกแต่ง
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลี้ยงใหดู้ทนัสมยั เหมาะสมกบับุคคลในทุกช่วงวยั เพื่อตอบโจทยปั์จจยัดา้นอายุ 
ต่อมาควรใหค้วามส าคญักบัการจดัวางพื้นที่ภายในรา้นใหเ้หมาะสมกบัการรองรบัการท างานนอก
สถานที ่จดัพืน้ทีใ่หเ้หมาะสมกบัการประชุมหารอืของกลุ่มผูป้ระกอบกจิการ และใหค้วามส าคญั
กบัการแบ่งโซนทีม่เีสยีงรบกวนน้อย มกีารจดัพืน้ทีใ่หส้ตัวเ์ลีย้งสามารถอยูร่่วมกบัคนในระหว่าง



ทีม่กีารท างานได ้เพื่อตอบโจทยปั์จจยัดา้นอาชพี ตลอดจนใหค้วามส าคญักบัการควบคุมต้นทนุ
สนิคา้ และการบรกิารอย่างมมีาตรฐาน เพื่อใหส้นิคา้บรกิารภายในรา้นมรีาคาไมส่งูเกนิไป ซึง่จะ
ดงึดดูใหล้กูคา้สามารถมาใชบ้รกิารไดอ้ยา่งต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทยปั์จจยัดา้นรายได ้

ปัจจยัแรงจูงใจ ควรสรา้งต าแหน่งทางการตลาดให้รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงเป็นที่ยอมรบั และมี
ชื่อเสยีง เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการดงึดูดกลุ่มลูกค้าให้เขา้มาซื้อสนิค้าหรอืใช้บรกิาร ตลอดจน
ควรใหค้วามส าคญักบัการสรา้งตราสนิคา้ใหม้มีลูค่าทีส่งูขึน้ โดยทางรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งอาจใชว้ธิี
สรา้งเรื่องราวของผลติภณัฑต่์าง ๆ ในคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง หรอืท าใหส้ตัวเ์ลีย้งภายในรา้นของตนเอง
มเีรือ่งราวทีเ่ป็นทีช่ื่นชอบในโลกออนไลน์ เพื่อดงึดดูใหเ้กดิแรงจงูใจในการใชบ้รกิารต่อไป 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดราคาให้
สมเหตุสมผล กบั คุณค่าทีล่กูค้าได้รบั ตลอดจนมกีารจดัโปรโมชนัด้านราคาให้แก่ลูกค้าที่มกีารใช้
บรกิารอย่างต่อเนื่อง เช่น การสะสมยอดการเข้าใช้บริการเพื่อแลกส่วนลด โดยอาจมีการเพิ่ม
ระยะเวลาสะสมยอดการเขา้ใชบ้รกิาร หรอืยอดใชบ้รกิารในระดบัทีก่ าหนด เพื่อใหเ้กดิความต้องการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมากยิง่ขึน้ในอนาคต 
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