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บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ ว น
บุคคล ปั จจัยด้านแรงจูงใจ และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ในฐานะตัวแปรต้นทีส่ ่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สตั ว์เลีย้ งของผูใ้ ช้บริการในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ
2) เพื่อ จัดอันดับปั จ จัยที่ส่ งผลต่ อ การตัดสิ นใจใช้บ ริก ารร้า นคาเฟ่ สัต ว์เ ลี้ยงของผู้ใ ช้บ ริก าร
โดยเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ดาเนินการศึกษาด้ว ยการวิจยั แบบ
สารวจผ่านการใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่ สตั ว์เลีย้ งในอาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย จานวน 400 คน โดยอาศัยการใช้สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่
ค่ าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ค่ าส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่ า t-test การทดสอบค่ า F-test
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และการวิเคราะห์ค่ า
ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ด้วยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง
31 – 40 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน และ
มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยที่ 30,001 – 45,000 บาท และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่วน
บุคคลด้านอายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.05 เช่นเดียวกับปั จจัยด้านแรงจูงใจ และปั จจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สตั ว์เลีย้ งอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ 0.05
คำสำคัญ : ปั จจัยส่วนบุคคล, ปั จจัยด้านแรงจูงใจ, ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ,
คาเฟ่ สตั ว์เลีย้ ง, ผูใ้ ช้บริการในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

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

บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญ
“สัตว์เลี้ยง” ถือว่าเป็ นสิง่ สาคัญที่มคี วามสัมพันธ์อยู่คู่กบั มนุ ษย์มาอย่างยาวนาน แต่ด้วย
ยุคสมัยปั จจุบนั มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็ น ด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง หรือวัฒนธรรม ซึง่ ล้วนส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชวี ติ ของผูค้ นทีเ่ ปลีย่ นแปลงตาม
ไปด้วยอย่างมีพลวัต โดยเฉพาะวัฒนธรรมความเป็ นเมืองที่ทาให้เกิดการขยายตัวของเมือง และ
การเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างสังคมทีส่ ่งผลต่อการเจริญเติบโตของประชากร การโยกย้ายถิน่ ฐาน
จากชนบทสู่ในเมือง นามาซึง่ การต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ทแ่ี ตกต่างไปจากเดิม ต่าง
คนต่างเข้ามาอยู่ในพืน้ ทีใ่ หม่ (ปรีชา คุวนิ ทร์พนั ธุ์, 2547 : 117-118 อ้างถึงใน ณัฐปภัสร์ มนพิชญ์
สินี, 2557 : 2) เช่น จากบ้านก็ต้องย้ายมาอยู่บนอพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม หรือหอพัก ประกอบ
กับวิถชี วี ติ ทีต่ อ้ งเร่งรีบอยูต่ ลอดเวลา จึงทาให้การเลีย้ งสัตว์ภายในทีพ่ กั อาศัยกลายเป็ นเรือ่ งยาก
ดังกล่ าว จึงเป็ นที่มาของการก าเนิ ดขึ้นของร้า นคาเฟ่ สัต ว์เ ลี้ย งที่ก รุง ไทเป ประเทศ
ไต้หวัน ในปี พ.ศ. 2541 ชื่อว่า “Cat Flower Garden” โดยเจ้าของร้านมีแนวคิดเปิ ดร้านกาแฟที่
มีแมวอยู่ภายในร้าน เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กบั ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งเป็ นร้านที่เปิ ด
ให้บริการอาหารและเครือ่ งดื่มต่าง ๆ พร้อมทัง้ มีการสร้างจุดขายด้วยการให้ลกู ค้าผูเ้ ข้าใช้บริการ
ได้สมั ผัส หรือเล่นกับสัตว์เลีย้ งทีท่ างร้านเตรียมไว้ภายในร้าน (วิมาลี วิวฒ
ั นกุลพาณิชย์, 2559)
และเมื่อคาเฟ่ แมวได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากจากนักท่องเทีย่ วทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ทัวโลก
่ จนนาไปสู่การแพร่หลายของแนวคิดคาเฟ่ สตั ว์เลีย้ งทีถ่ ูกนาไปปรับใช้ในร้านกาแฟทีป่ ระเทศ
ญี่ป่ ุน และได้รบั ผลตอบรับทีด่ มี าก เช่นเดียวกับสังคมไทยที่มกั จะได้รบั อิทธิพลจากคลื่นวัฒนธรรม
ญี่ป่ ุนตลอดมา ทาให้เ ป็ นจุดเริม่ ต้นของคาเฟ่ แมวแห่งแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555
(ณัฐปภัสร์ มนพิชญ์สนิ ี, 2557 : 3) ตลอดจนเริม่ มีการพัฒนาปรับใช้แนวคิดไปทาเป็ นคาเฟ่ สุนัข
ทีแ่ พร่หลายมากขึน้ อย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั อีกด้วย เห็นได้จากกระแสความนิยมทีม่ กี ารแชร์
รูป แชร์แ หล่ งท่อ งเที่ยวเป็ นคาเฟ่ แมว คาเฟ่ สุ นัข และคาเฟ่ สัต ว์เ ลี้ยงอื่น ๆ มากมายในสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Youtube เป็ นต้น
ดังที่กล่าวถึงกระแสความนิยมคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงของผู้คนในสังคมเมือ งข้างต้น จึงนาสู่
ความสนใจของผูว้ จิ ยั ทีต่ อ้ งการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุทส่ี ่งผลต่อ การตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่
สัตว์เลี้ยง เพื่อจัดอันดับปั จจัยที่ม ผี ลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยง และเพื่อให้
ผูว้ จิ ยั ทีม่ คี วามสนใจในการทาธุรกิจคาเฟ่ สัตว์เลีย้ ง รวมถึงผูท้ ต่ี ้องการประกอบกิจการธุรกิจคาเฟ่
สัตว์เลีย้ ง สามารถเข้าใจพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคได้มากขึน้ และสามารถนาผลการวิจยั ไปปรับใช้
เป็ นแนวทางการพัฒนาการบริหารธุรกิจให้ประสบความสาเร็จในอนาคตได้ โดยในที่น้ี ผู้วจิ ยั
เลือกศึกษาเฉพาะพืน้ ทีใ่ นอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็ นสาคัญ

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลีย้ งของผูใ้ ช้บริการ
ในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อ จัด อัน ดับ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจใช้บ ริก ารร้า นคาเฟ่ สัต ว์เ ลี้ย งของ
ผูใ้ ช้บริการในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สมมติ ฐำนของกำรวิ จยั
1. ปั จจัยส่วนบุค คลที่แตกต่ างกันของผู้ใ ช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงในอ าเภอเมือ ง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สตั ว์เลีย้ งทีแ่ ตกต่างกัน
2. ผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่ สตั ว์เลีย้ งในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีแรงจูงใจที่
ต่างกันในการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สตั ว์เลีย้ ง
3. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการในการเข้าใช้
บริการร้านคาเฟ่ สตั ว์เลีย้ งในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ขอบเขตของกำรวิ จยั
1. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง - โดยประชากรคือ ผู้เข้าใช้บริการร้านคาเฟ่
สัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้วจิ ยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ ช ัด
จึงใช้วธิ กี ารคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ William Cox Cochran (1953) ที่ระดับความ
เชื่อมันร้
่ อยละ 95 และได้กลุ่ มตัวอย่างเป็ นผู้เข้าใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงในอ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย จานวน 400 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา - ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้าน
แรงจูงใจ และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ในแง่มุมของการส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้บริการ
ร้านคาเฟ่ สัต ว์เ ลี้ยงของผู้ใ ช้บริก ารในอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยอาศัย การ
ก าหนดกรอบการศึก ษาด้ว ยแนวคิดที่เ กี่ย วข้อ งกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล แนวคิด ด้า นแรงจูง ใจ
แนวคิดทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อ ของ
ผูบ้ ริโภค
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา - ศึกษาตัง้ แต่เดือนเมษายน 2565 จนถึงเดือน
กรกฎาคม 2565 รวมเป็ นระยะเวลาทัง้ สิน้ 4 เดือน

แนวคิ ด ทฤษฎี และงำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ทฤษฎีปัจจัยส่วนบุคคล หรือทฤษฎีลกั ษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) เป็ น
การอธิบายถึงลักษณะความแตกต่างหลากหลายของบุคคล ไม่ว่าจะเป็ น เพศ สถานภาพ อายุ
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึง่ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2553) กล่าวว่าเป็ น
ลักษณะที่สาคัญ และเป็ นสถิตทิ ่วี ดั ประชากรได้ สามารถช่วยในการกาหนดเป้ าหมายทางการ
ตลาดในแง่มุมของความต่างกันทางลักษณะประชากรศาสตร์ ย่อมจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยา
ต่างกัน อันส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมการเลือกบริโภคของบุคคล และการตัดสินใจ
เลือกบริโภคสินค้าบริการทีแ่ ตกต่างกันตามไปด้วย สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุและ
ผลระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าบริการ Kotler (2000, อ้างถึงใน
กัญญานัฐ ปิ่ นเกษ, 2561 : 10-11)
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในกำรซื้อสิ นค้ำ
ศุภรณ์ เสรีรตั น์ (2545) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็ นเหตุผลของการกระทา เป็ นกลไกทีก่ ระตุ้น
พลังของร่างกายให้เกิดการกระทา และเป็ นแรงบังคับให้กบั พลังของร่างกายที่จะกระทาอย่างมี
ทิศทาง สอดคล้องกับ Atkinson & Hilgard (1975) ทีก่ ล่าวถึงแรงจูงใจว่าเป็ นสภาวะทีบ่ ุคคลถูก
กระตุ้น เพื่อนาไปสู่พฤติกรรมที่จะบรรลุเป้ าหมายของตนเอง (Goal-directed behavior) โดย
แรงจูงใจประกอบไปด้วยแรงขับ การกระตุ้น เร่งเร้า แรงปรารถนา (Wishes) หรือความต้องการ
ทีจ่ ะก่อให้เกิดเหตุการณ์ทน่ี าไปสู่พฤติกรรมในทีส่ ุด
นอกจากนี้ จันทรานี สงวนนาม (2545) ได้แบ่งแรงจูงใจไว้เป็ น 2 รูปแบบ คือ
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มคี วามต้องการจะ
ทาบางสิ่งบางอย่างด้วยจิตใจของตนเอง โดยไม่ต้องมีส ิ่งใดๆ มากระตุ้น ซึ่งแรงจูงใจภายใน
ประกอบไปด้วย ความต้องการ ความปรารถนา ความทะเยอทะยาน ความสนใจพิเศษ และทัศนคติ
2. แรงจูง ใจภายนอก (Extinsic motivation) หมายถึง สภาวะของบุ ค คลที่ไ ด้ร บั แรง
กระตุ้นจากภายนอก เพื่อนาไปสู่การแสดงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของผู้กระตุ้น แรงจูงใจ
ภายนอก ได้แก่ เป้ าหมาย ความคาดหวัง ความก้าวหน้า สิง่ ล่อใจต่าง ๆ เช่น การชมเชย การติ
เตียน การให้รางวัล การประกวด การลงโทษ และการแข่งขัน เป็ นต้น
ดังกล่าว แรงจูงใจจึงมีส่วนส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมทีร่ วมไปถึงพฤติกรรม
การเลือ กซื้อ สินค้าบริก าร ตามที่ Rintamaki, Kanto, Kuusela,and Spence (2006) ได้ศึกษา
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงจูงใจทีก่ ่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของผูบ้ ริโภค และสรุปว่า
แรงจูงใจในการซือ้ สินค้า (Shopping motivation) แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ แรงจูงใจด้าน
อรรถประโยชน์ แรงจูงใจด้านความสุข และแรงจูงใจด้านสังคม

แนวคิ ดและทฤษฎีส่วนประสมทำงกำรตลำด
Kotler (1997 : 92 อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2552) ได้กล่าวถึงส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) ว่าหมายถึง ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดทีส่ ามารถควบคุมได้
บริษัทมักจะน ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลู กค้าที่เ ป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย โดยประกอบด้วยปั จจัยทัง้ หมด 7 ด้าน เรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7P’s
ดังนี้ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ ที่บริษัทนาเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความ
สนใจ สามารถทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เช่น รูปแบบ บรรจุภณ
ั ฑ์ กลิน่ สี ราคา ตราสินค้า
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความมีช่อื เสียงของผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จาหน่าย เป็ นต้น
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินตราทีต่ ้องจ่ายเพื่อให้ได้รบั ผลิตภัณฑ์ สินค้า
หรือ บริก าร โดยลูก ค้า จะเปรียบเทียบระหว่างราคา (Price) ที่ต้อ งจ่ายเงินออกไปกับคุ ณค่า
(Value) ทีล่ กู ค้าจะได้รบั กลับมาจากผลิตภัณฑ์นนั ้ ซึง่ หากว่าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าก็จะทาการ
ตัดสินใจซือ้ (Buying Decision)
3. ด้ านช่ อ งทางการจัดจ าหน่ า ย (Place/Channel Distribution) หมายถึง ช่ อ งทางการ
จาหน่ายสินค้าหรือบริการ รวมถึงวิธกี ารทีจ่ ะนาสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ ไปยังผูบ้ ริโภคเพื่อให้ทนั ต่อ
ความต้องการ ตลอดจนด้านทาเลทีต่ งั ้ (Location) และช่องทางในการนาเสนอบริการ
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครือ่ งมือการสื่อสารทางการตลาด เพื่อ
สร้างความจูงใจ ความรูส้ กึ ความต้องการ และความพึงพอใจ ในสินค้าหรือบริการ โดยสิง่ นี้จะใช้ใน
การจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายให้เกิดความต้องการตัวผลิตภัณฑ์
5. ด้านบุคคล (People) หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ทางานเพื่อก่อประโยชน์ ให้แก่
องค์กรต่าง ๆ โดยบุคลากรนับได้ว่าเป็ นส่วนผสมทางการตลาดทีม่ คี วามสาคัญ เนื่องจากเป็ นผู้
คิดวางแผนและปฏิบตั งิ าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็ นตามทิศทางที่ วางกลยุทธ์ไว้ นอกจากนี้
บทบาทอีกอย่างหนึ่งของบุคลากรทีม่ คี วามสาคัญ คือ การมีปฏิสมั พันธ์และสร้างมิตรไมตรีต่อลูกค้า
เป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะทาให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ
6. ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกระบวนการการออกแบบการส่งมอบบริการให้กบั ลูกค้า
ถ้ามีการออกแบบการบริการทีด่ ี การส่งมอบบริการจะมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตรง
เวลา จะทาให้ผใู้ ช้บริการเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้า แต่ถ้ามีการออกแบบกระบวน
การที่ไม่ดพี อจะทาให้การบริการไม่มปี ระสิทธิภาพ ไม่ได้คุณภาพ ช้า ซึ่งอาจจะ ทาให้ลูกค้าไม่
ประทับใจและไม่กลับมาใช้บริการอีก
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิง่ ที่ลูกค้าสามารถสัมผัส
ได้จากการเลือกใช้สนิ ค้าหรือบริการ เป็ นการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นและมีคุณภาพ
เช่น การตกแต่งร้าน การแต่งกายของพนักงานในร้าน การพูดจา การบริการทีร่ วดเร็ว เป็ นต้น

แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรตัดสิ นใจ
Kotler (2003 : 171 อ้า งถึง ใน ศัก ดิโ์ สภณ ดวงแก้ ว , 2553) กล่ า วว่ า ขัน้ ตอนในการ
ตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภค จะมีลาดับขัน้ ตอนในการตัดสินใจ 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ ความต้องการ
ได้ ร ับ การกระตุ้ น หรือ การรับ รู้ ถึ ง ความต้ อ งการ ( Need arousal or Problem recognition)
การแสวงหาข้อมูล (Information search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)
การตัดสินใจซือ้ (Purchase decision) และพฤติกรรมหลังการซือ้ (Post purchase behavior)
เอกสำรงำนวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ดาเรศ รังสีธรรมปั ญญา (2559) ศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ร้านคาเฟ่ แมวแคทเทอเดย์ (Caturday Cat Cafe) พบว่า ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และ
อาชีพที่แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อการมีความพึงพอใจในการใช้บริการร้านคาเฟ่ แมวแคทเทอเดย์
(Caturday Cat Cafe) แตกต่างกัน นอกจากนี้ ความพึงพอใจทีม่ ผี ลต่อการใช้บริการร้านคาเฟ่ แมว
ยังมีส่วนทาให้ผใู้ ช้บริการมีความต้องการทีจ่ ะเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ สตั ว์เลีย้ งอีกในอนาคต
นภารัตน์ แก่นไร่ (2558) ได้ศกึ ษาเรื่อง การใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ า การใช้ปัจจัยส่ วน
ประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงตามลาดับค่าเฉลีย่ จะพบว่า อันดับแรก
คือ ผู้บริโภคใช้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในการตัดสินใจ ขณะที่ปัจจัยรองลงมาคือ ปั จจัยด้านช่ อง
ทางการจัดจ าหน่ าย ปั จจัยด้านราคา และอันดับสุ ดท้ายคือ ปั จจัยด้านการส่ งเสริมการตลาด
ตามลาดับ
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ผู้ศึกษาจะ
ดาเนินการศึกษาด้วยการวิจยั แบบสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้านแรงจูงใจ และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดในแง่มุมของการเป็ น
ปั จจัยตัว แปรต้ นที่ส่ งผลต่ อ การตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยง โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
และนามาวิเคราะห์อธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ – แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน จานวน 52 ข้อ และใช้มาตรวัด
ของ Likert’s scale ทีม่ เี กณฑ์ 5 ระดับ ในการให้คะแนนความคิดเห็น (Wade M Vagias, 2006
อ้างถึงใน พัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ และศศิธร สาราญจิต, 2559 : 59)

กำรวิ เครำะห์ข้อมูล และสถิ ติที่ใช้ในกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ของการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS for Windows โดยใช้รปู แบบสถิติ ดังนี้
1. การใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) วิเคราะห์ตวั แปรที่มรี ะดับการ
วัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
1.2 ใช้ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปร
ทีม่ รี ะดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการร้านคาเฟ่ สตั ว์เลีย้ งในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2. การใช้สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
2.1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย จาแนกตามเพศ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติ T - test ส่วนข้อมูลด้านอายุ อาชีพ
และรายได้ต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิตคิ วามแปรปรวนทางเดียว (One -way ANOVA)
2.2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้
บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิตถิ ดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่ วนบุคคล หรือข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จานวน 400 คน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 73.00 ส่วนใหญ่ มอี ายุระหว่าง 31 - 40 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 40.75 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 41.20 สถานภาพโสด ร้อยละ 55.30
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 72.70 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน คิดเป็ น
ร้อยละ 33.45 และมีรายได้ระหว่าง 30,001 – 45,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 35.00
โดยพบว่า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล สามารถทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ในเรื่อง
ปั จจัยส่วนบุคคลทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลีย้ งได้ว่า ปั จจัยด้านอายุ อาชีพ
และรายได้ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลีย้ งทีแ่ ตกต่างกัน
ซึง่ มีค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ < 0.05 คือ 0.003 0.000 และ 0.004 ตามลาดับ

ในขณะทีด่ า้ นปั จจัยเรื่องเพศ สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษา ไม่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลีย้ ง โดยมีค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ > 0.05 คือ 0.110
0.137 และ 0.392 ตามลาดับ
2. จากการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามส่ วนที่ 2 สามารถทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
เรื่องปั จจัยแรงจูงใจทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลีย้ งของผูใ้ ช้บริการในอาเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้ว่า ผู้เข้าใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงนัน้ มีแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทัง้ หมด ทว่าเมือ่ พิจารณาราย
ด้านจะพบว่า แรงจูงใจด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับความต้องการของผูอ้ ่นื ส่งผลต่อการตัดสินใจมากทีส่ ุด
ขณะที่ แรงจูงใจด้านทีเ่ กี่ยวข้องกับความต้องการทางร่างกายส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับ
รองลงมา และแรงจูงใจด้านที่เกี่ยวข้องกับความสามารถหรือความสาคัญของตนเองส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในระดับทีน่ ้อยทีส่ ุด ซึง่ สรุปได้ว่า แม้ว่ากลุ่มผูใ้ ช้บริการจะมีการเข้าใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์
เลีย้ งเหมือนกัน แต่ในแง่มมุ ของแรงจูงใจนัน้ จะมีความต่างกันไปตามความต้องการของแต่ ละบุคคล
3. จากการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามส่ วนที่ 3 สามารถทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3
เรื่องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่ อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงของ
ผูใ้ ช้บริการในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้ว่า ผูเ้ ข้าใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงนัน้ มี
แรงจูงใจด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเข้าใช้บริการที่แตกต่ างกัน ซึ่งใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทัง้ หมด ทว่า เมื่อพิจารณารายด้านจะพบปั จจัยด้านที่มผี ลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านการส่ งเสริมการตลาด > ด้านราคา > ด้านกระบวนการ >
ด้านบุคคล > ด้านผลิตภัณฑ์ > ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย > ด้านลักษณะทางกายภาพ
กำรอภิ ปรำยผลกำรศึกษำ
ส่ วนที่ 1 เป็ นการอภิปรายผลการศึกษาด้านปั จจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยง ของผู้ใช้บริการในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยจากการ
สรุปผลจะเห็นได้ว่า ปั จจัยด้านอายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงที่แตกต่ างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดาเรศ รังสีธรรมปั ญญา
(2559) ที่ศึกษาปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่ อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านคาเฟ่ แมวแคทเทอเดย์
(Caturday Cat Cafe) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการมีความพึง
พอใจในการใช้บริการร้านคาเฟ่ แมวแคทเทอเดย์ (Caturday Cat Cafe) แตกต่างกัน
ดังกล่าว แม้ว่าผลการศึกษาของผูว้ จิ ยั กับผลการศึกษาของดาเรศ รังสีธรรมปั ญญา (2559)
จะมีความเหมือนกันในเรื่องของปั จจัยด้านอาชีพ และรายได้เฉลีย่ ทีส่ ่งผลต่อการเข้าใช้บริการร้าน
คาเฟ่ สัตว์เลี้ยง ทว่าหากสังเกตจะเห็นได้ว่า ผลการศึกษาของผู้วจิ ยั มีความต่างออกไปในเรื่อง
ปั จจัยด้านอายุท่แี ตกต่างกัน ก็มสี ่วนส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงด้วย ทัง้ นี้

อนุ มานได้ว่า ด้วยพื้นที่ในการศึกษา และลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกัน จึงมีการแสดงผลปั จจัย
ด้านบุคคลทีแ่ ตกต่างกันตามไปด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่มุมหนึ่งพบว่า ปั จจัยเรื่องเพศ สถานภาพการสมรส และระดับ
การศึกษา กลับไม่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยง เช่นเดียวกับงานวิจยั
ของ กรวิกา ตระการวิจติ ร (2560) ทีพ่ บว่า ปั จจัยด้านอายุ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือนไม่
มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่ แมวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ส่ วนที่ 2 เป็ นการอภิปรายผลการศึกษาปั จจัยด้านแรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยง ของผูใ้ ช้บริการในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึง่ สรุปผลได้
คือ แม้ว่ากลุ่ มผู้ใช้บริการจะมีการเข้าใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงเหมือนกัน แต่ในแง่มุมของ
แรงจูงใจนัน้ จะมีความต่ างกันไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล โดยพบว่า แรงจูงใจด้านที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้อ่ืนส่ งผลต่ อการตัดสินใจมากที่สุ ด สอดคล้องกับแนวคิด ของ
Higard (1962) ที่กล่าวถึงเรื่อง แรงจูงใจทางสังคม (Social shopping motivation) คือ แรงจูงใจที่
เกิดจากความต้องการทางสังคมของมนุ ษย์ในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เช่น ความ
ต้องการตาแหน่ งในสังคม ความต้องการความรัก เป็ นต้น ซึ่งความต้องการเหล่านี้กระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมทางสังคม
ต่อมาสาหรับปั จจัยด้านแรงจูงใจทีเ่ กี่ยวข้องกับความต้องการทางร่างกายทีส่ ่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลีย้ งของผูใ้ ช้บริการในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายนัน้
มีความสอดคล้องกับ แนวคิดของ กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2528) ที่กล่าวถึง แรงจูงใจทางด้า น
ร่างกาย (Physical motivation) เป็ นความต้องการทางด้านร่างกายที่เกี่ยวกับอาหาร น้ า การ
พักผ่อน การได้รบั ความคุ้มครอง การได้รบั ความเพลิดเพลิน การลดความเคร่งเครียด ความ
กระหาย เป็ นแรงจูงใจทีต่ ดิ ตัวมาแต่กาเนิด มีความจาเป็ นต่อการดารงชีวติ ซึง่ อภิปรายได้ว่า ใน
สัดส่วนที่รองลงมาของกลุ่มผู้เข้าใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงรายนัน้ มีการตัดสินใจเข้าใช้บริการด้วยเหตุผลส่วนตัว เป็ นความต้องการเข้าไปใช้บริการ
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สร้างความผ่อนคลาย ลดความเครียดจากเรือ่ งต่าง ๆ รวมถึงเข้าใช้บริการ
เนื่องจากมีความชื่นชอบในสัตว์เลี้ยง เป็ นความต้องการผ่อนคลายอยู่กบั สิง่ ที่ชอบ หรือก็คอื
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) จากความสนใจพิเศษ (จันทรานี สงวนนาม, 2545)
ส่วนที่ 3 เป็ นการอภิปรายผลการศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลีย้ ง ของผูใ้ ช้บริการในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึง่
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ด้าน ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงของผู้ใช้บริการในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยด้านการส่งเสริม
การตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สตั ว์เลีย้ งมากทีส่ ุด สอดคล้องกับการศึกษาของ
กฤตยา จันทร์แสนตอ (2558) ทีศ่ กึ ษาเรื่อง กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสาเร็จรูปผ่านระบบอินเทอร์เน็ ตในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า กลยุทธ์ส่วนประสม

การตลาดที่ส่ งผลต่ อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสาเร็จรูปผ่ านระบบอินเทอร์เน็ ตในจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ซึง่ ด้านสูงสุดคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด
ต่อในด้านราคาทีม่ สี ่วนส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สตั ว์เลีย้ ง ของผูใ้ ช้บริการ
ในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในลาดับรองลงมา กล่าวคือ ผูใ้ ช้บริการจะให้ความสาคัญ
กับราคาที่จบั ต้องได้ และเป็ นราคาทีเ่ หมาะสมกับปริมาณอาหาร เครื่องดื่ม หรือขนมเป็ นหลัก และ
ในลาดับสุดท้ายสาหรับปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สตั ว์เลีย้ ง ของผูใ้ ช้บริการใน
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย คือ ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ที่ให้ความสาคัญกับ
สถานที่ และการจัดองค์ประกอบภายในร้าน เช่น ร้านมีความสะอาด และไม่มกี ลิน่ ไม่พงึ ประสงค์
การออกแบบตกแต่งสิง่ ของภายในร้านให้น่าสนใจ การจัดวางพื้นที่ใช้สอยภายในร้าน และมีโต๊ ะ
เก้าอี้ สิง่ อานวยความสะดวกเพียงพอต่อการใช้บริการ
ข้อเสนอแนะเชิ งวิ ชำกำร
ผูว้ จิ ยั เสนอให้มกี ารศึกษาเชิงลึกไปถึงกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยตัวแปร
ต้น กับ ตัวแปรตาม เพื่อตรวจสอบผลการศึกษาให้ชดั เจน และควรใช้ว ิธ ีการวิจยั เชิงคุ ณภาพ
เพิม่ เติมในงาน โดยอาศัยการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ
ด้านการประกอบธุรกิจคาเฟ่ สตั ว์เลีย้ ง รวมไปถึงการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือ
ต่อการอ้างอิงผลการศึกษา เพื่อใช้คาถามปลายเปิ ดในการช่วยขยายองค์ความรู้ และสร้างความ
หนักแน่นให้กบั งานวิจยั ในการนาไปอนุ มาน และปรับปฏิบตั ใิ ช้จริง
หากจะทาการวิจยั เชิงปริมาณ ควรมีการสารวจกลุ่มประชากรเบือ้ งต้น เพื่อให้ทราบขนาด
ประชากรอย่างแท้จริง และสามารถนามาคานวณกลุ่มตัวอย่างได้ในสัดส่วนทีเ่ พียงพอต่อการนาผล
การศึกษาไปอนุ มานอ้างอิงกับกลุ่ มประชากรผู้เข้าใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงในอ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงรายทัง้ หมดได้ รวมถึงเสนอให้มกี ารนาแนวคิดทฤษฎีไปใช้กบั การศึกษา
ประเด็นอื่น หรือพืน้ ทีก่ ารศึกษาอื่นทีม่ คี วามแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดการขยายองค์ความรูท้ ก่ี ว้างขึน้
และมีความทันสมัยมากยิง่ ขึน้
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ
จากผลการศึก ษาด้านปั จจัยต่ าง ๆ และการจัดเรียงล าดับปั จจัยด้านที่ส่ งผลต่ อ การ
ตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงของผู้ใช้บริการในอาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ผู้วจิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะต่อผูท้ ่ตี ้องการนาไปปรับใช้จริง ดังนี้ ควรให้ความสาคัญกับการตกแต่ง
ร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงให้ดูทนั สมัย เหมาะสมกับบุคคลในทุกช่วงวัย เพื่อตอบโจทย์ปัจจัยด้านอายุ
ต่อมาควรให้ความสาคัญกับการจัดวางพื้นที่ภายในร้านให้เหมาะสมกับการรองรับการทางานนอก
สถานที่ จัดพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสมกับการประชุมหารือของกลุ่มผูป้ ระกอบกิจการ และให้ความสาคัญ
กับการแบ่งโซนทีม่ เี สียงรบกวนน้อย มีการจัดพืน้ ทีใ่ ห้สตั ว์เลีย้ งสามารถอยูร่ ่วมกับคนในระหว่าง

ทีม่ กี ารทางานได้ เพื่อตอบโจทย์ปัจจัยด้านอาชีพ ตลอดจนให้ความสาคัญกับการควบคุมต้นทุน
สินค้า และการบริการอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้สนิ ค้าบริการภายในร้านมีราคาไม่สงู เกินไป ซึง่ จะ
ดึงดูดให้ลกู ค้าสามารถมาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ปัจจัยด้านรายได้
ปั จจัยแรงจูงใจ ควรสร้างตาแหน่ งทางการตลาดให้รา้ นคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงเป็ นที่ยอมรับ และมี
ชื่อเสียง เพื่อให้เป็ นส่วนหนึ่งในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ตลอดจน
ควรให้ความสาคัญกับการสร้างตราสินค้าให้มมี ลู ค่าทีส่ งู ขึน้ โดยทางร้านคาเฟ่ สัตว์เลีย้ งอาจใช้วธิ ี
สร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในคาเฟ่ สัตว์เลีย้ ง หรือทาให้สตั ว์เลีย้ งภายในร้านของตนเอง
มีเรือ่ งราวทีเ่ ป็ นทีช่ ่นื ชอบในโลกออนไลน์ เพื่อดึงดูดให้เกิดแรงจูงใจในการใช้บริการต่อไป
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด(7P’s) ควรให้ ค วามส าคัญ กั บ การก าหนดราคาให้
สมเหตุสมผล กับ คุณค่าทีล่ กู ค้าได้รบั ตลอดจนมีการจัดโปรโมชันด้านราคาให้แก่ลูกค้าที่มกี ารใช้
บริการอย่ างต่ อเนื่ อง เช่ น การสะสมยอดการเข้าใช้บริการเพื่อแลกส่ วนลด โดยอาจมีการเพิ่ม
ระยะเวลาสะสมยอดการเข้าใช้บริการ หรือยอดใช้บริการในระดับทีก่ าหนด เพื่อให้เกิดความต้องการ
ตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ สตั ว์เลีย้ งมากยิง่ ขึน้ ในอนาคต
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