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บทคดัย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์กับความภักดีของ

ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารรา้น
กาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การ
วเิคราะหแ์ปรปรวนทางเดยีว การหาความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัน้อยทีสุ่ด การทดสอบความสมัพนัธโ์ดยการหาค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
1. ผู้บรโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ มอีายุ 30-39 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี

พนกังานบรษิทัเอกชน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 40,001 บาทขึน้ไป 
2. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของรา้นกาแฟสตัว์เลี้ยง 

(แมว) ในกรุงเทพมหานคร เป็นรายด้านพบว่า ด้านลกัษณะทางกายภาพอยู่ในระดบัดีมาก ในส่วนด้านบุคลากร            
ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ด้านกระบวนการ ด้านช่องการจดัจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสรมิทางการตลาด            
อยู่ในระดบัด ีตามล าดบั 

3. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของรา้นกาแฟสตัว์เลี้ยง 
(แมว) ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัด ี 
 ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบว่า 

1. ผู้บรโิภคที่มอีายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอการมาใช้
บรกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องการจดัจ าหน่าย ด้าน
บุคลากร ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร และด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟ
สตัว์เลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพันธ์กันในระดับค่อนข้างต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั            
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ในดา้นสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟ
สตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั มนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ความภกัด ีรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว)  
 

Abstract 
 

This research aims to study the marketing mix factors affecting customer loyalty in Cat Cafe in 
Bangkok. The sample in this research consisted of four hundred customers who use cat cafes in Bangkok. It 
is conducted with questionnaires as a tool to collect the statistical data using percentage, mean, standard 
deviation, and one-way analysis of variance, least significant difference and the Pearson product moment 
correlation coefficient. 

The results are analyzed as follows:   
1 .  The majority of the customers were female, aged between thirty and thirtynine years, holding a 

bachelors degree, working as private company employees and earned an average monthly income of more 
than 40,001 Baht.  

2 .  The majority of customers have opinions towards the marketing mix of cat cafes in Bangkok at a 
very good level in Physical Evidence and People, Product and service, Process , Place, Price and Promotion 
were at a good level. 

3. The majority of customers  had opinions towards overall marketing mix of cat cafes in Bangkok at 
a good level 

The results of hypotheses testing area were as follows: 
1 .  The customers had different ages, educational levels, jobs and average monthly income 

demonstrated differences in customer loyalty in using cat cafés in Bangkok with a statistical significance levels 
of 0.05 respectively.  

2. The marketing mix aspects of Physical Evidence, Price, Place, People, Product and Service,  
Process had a relationship with customer loyalty in using cat cafes in Bangkok at a rather low level and in the 
same direction at statistically significant levels of 0.05.  Promotion had a relationship with customer loyalty in 
using cat cafes in Bangkok at a very low level in the same direction at statistically significant levels of 0.05. 
 
Keyword: Marketing Mix, Loyalty, Cat Cafe  
    
บทน า 

ในปัจจุบนัไดม้กีารเพิม่ขึน้ของธรุกจิประเภทรา้นกาแฟภายในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เน่ืองจากธุรกจิรา้นกาแฟ
เป็นธุรกจิทีน่ักลงทุนสามารถทีจ่ะเริม่ต้นกจิการไดง้่ายพร้อมทัง้ไดร้บัความนิยมในการใชบ้รกิารของลูกคา้เป็นจ านวน
มาก แต่ยงัพบว่าไดม้กีารเกดิขึน้ของรา้นกาแฟจ านวนมาก สง่ผลใหม้กีารแขง่ขนัระหว่างรา้นกาแฟอย่างรุนแรง จงึตอ้ง
มกีารสรา้งความแตกต่างภายในรา้นกาแฟเพื่อทีจ่ะสามารถดงึดดูลกูคา้มาใชบ้รกิารได้ 

โดยร้านกาแฟที่ประสบความส าเร็จจึงนิยมสร้างความแตกต่างให้กบัสนิค้าและบริการต่างๆ  เช่น ความ
หลากหลายของสตูรเครื่องดื่มกาแฟ ความสวยงามของรูปแบบบรรจุภณัฑ ์การสรา้งบรรยากาศของรา้นกาแฟ เป็นต้น
พร้อมทัง้มกีารใช้กลยุทธ์ใหม่ทางการตลาดที่เรียกว่า การตลาดเชงิประสบการณ์ (Experiential Marketing) ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ระบุถงึความต้องการของลูกค้า โดยผ่านการสื่อสารแบบสองทาง (Smilansky, 2009) ทัง้นี้ต้องมสีรา้ง
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ความประทบัใจใหแ้ก่ลกูคา้ ซึง่การตลาดเชงิประสบการณ์ใชน้ ามาก าหนดรปูแบบของรา้นกาแฟแนวใหม่คอื รา้นกาแฟ
สตัวเ์ลีย้ง ซึง่เป็นสิง่ทีม่คีวามแตกต่างจากรา้นกาแฟเดมิทีม่อียู่จงึไดร้บัความนิยมอยู่ในปัจจุบนั 

ในปัจจุบนัรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้งทีไ่ดร้บัความนิยมทีส่ดุคอื รา้นกาแฟทีส่ตัวเ์ลีย้งเป็นประเภทแมวหรอืทีเ่รยีกกวา่ 
“คาเฟ่ตแ์มว”เป็นชื่อทีค่นรกัแมวสว่นมากทีจ่ะรูจ้กัเป็นอย่างด ีเรยีกไดว้่าเป็นอกีหนึ่งธุรกจิทีม่กีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ 
โดยต้นแบบของคาเฟ่ตแ์มวนี้ โด่งดงัมาจากแดนปลาดบิ ซึง่มธีุรกจิประเภทนี้อยู่เป็นจ านวนมาก เนื่องจากคนญีปุ่่ นชื่น
ชอบการเลีย้งแมวเป็นชวีติจติใจ และเมื่อกระแสความนิยมของคนไทยทีเ่ริม่หนัมาเลีย้งแมวมากขึน้ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่าน
มา ก่อใหเ้กดิกระแสธุรกจิคาเฟ่ต์แมวขึน้มาในประเทศไทย และมแีนวโน้มเตบิโตเป็นอย่างมาก จะเหน็ไดจ้ากจ านวน
รา้นคาเฟ่ต์แมวใหม่ๆ ทีเ่ปิดใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง (ทีม่า:https://scbsme.scb.co.th/sme-inspiration-detail/sme-pet-
business .วนัที ่25 สงิหาคม 2558 ) 

ดงันัน้ การศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรา้นกาแฟ 
สตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร จงึถอืเป็นส่วนส าคญัในการน าไปก าหนดแนวคดิในการประยุทธใ์ชส้ าหรบัพฒันา
คุณภาพสนิคา้และบรกิาร เพื่อไม่ใหก้ลุ่มลูกคา้เดมิเปลีย่นใจและสามารถสร้างความประทบัใจ และความพงึพอใจ ให้
ลกูคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ รวมทัง้เป็นแนวทางในการเพิม่จ านวนกลุ่มเป้าหมายทีม่กีารขยายตวัและมคีวามหลากหลายมากขึน้ 
รวมถงึใชเ้ป็นขอ้มลูช่วยในการตดัสนิใจในการขยายธุรกจิกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในอนาคตไดอ้กีดว้ย  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1. เพื่อศึกษาความภักดีของผู้บริโภคที่มาใช้บริการ ร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานครตาม
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการทางการตลาดบริการ (7PS) ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์และ
บรกิาร ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพของสถานที ่
ดา้นกระบวนการกบัความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิาร รา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผู้บริโภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย            
ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารร้านกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิาร
รา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร 

3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคามคีวามสมัพนัธ์กบัความภักดีต่อการมาใช้บริการร้านกาแฟ           
สตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร 

4. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอการมาใช้
บรกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร 

5. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการสง่เสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิาร
รา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร 

6. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารร้านกาแฟ
สตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร 

7. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารรา้น
กาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร 

8. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการมคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอการมาใช้บรกิารร้าน
กาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดและทฤษฎีด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

 ความหมายของประชากรศาสตร ์ 
 ประชากรศาสตร ์(Demography) หมายถงึ การวเิคราะหเ์ชงิสถติแิละการพรรณนาลกัษณะของกลุ่มประชากา
รนดา้นการแจกกระจายสถติ ิอาชพี อายุ เพศและสภานภาพในทางพลเมอืงในขณะใดขณะหนึ่งหรอืระเวลาหนึ่ง (ราช
บณัฑจิยสถาน. 2524:109) 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 53- 55) กล่าวว่าลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วยอายุ เพศ
ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมายในขณะที่
ลกัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสทิธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่า           
ตวัแปรอื่นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญั  

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
      ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บรโิภคยอมรบัได้ และผู้บริโภคยนิดจี่ายเพราะมองเหน็ว่าคุ้มค่า รวมถึงมกีารจดั
จ าหน่ายกระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการซื้อหา เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจให้
เกดิความเหน็ชอบในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรมอย่างถูกต้อง (เสร ีวงษ์มณฑา. 2542:11) ซึง่ส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้นส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงานผูใ้หบ้รกิาร ดา้น
ลกัษณะทางกายภาพของสถานที ่และดา้นกระบวนการ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2541: 35-36)  

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดี 
ความหมายของความจงรกัภกัดโีอลเิวอร ์(Oliver.1999: 34) กล่าวว่าความจงรกัภกัด ีคอื ขอ้ผกูมดัอย่างลกึซึง้

ทีจ่ะซือ้ซ ้าหรอืใหก้ารอุปถมัภ์สนิค้า หรอืบรกิารทีพ่งึพอใจอย่างสม ่าเสมอในอนคต ซึง่ลกัษณะการซือ้จะซือ้ซ ้าในตรา
สินค้าเดิม หรือชุดของตราสินค้าเดิม การเปลี่ยนพฤติกรรมนี้จะได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ที่มีผลกระทบและ
ศกัยภาพของความพยายามทางการตลาดดกิคแ์ละบาซ ู(Tsai. 2004: 19; cutting Dick; & Basu. 1994: 99-113) ความ
จงรกัภกัดคีอื ความสมัพนัธโ์ดยตรงระหว่างทศันคติทีเ่กี่ยวขอ้งของแต่ละบุคคล ( Indivdual’s Relative Attitude) และ
การอุปภมัภซ์ ้า (Repeat Patronage)  
 โจโคบ ีและไคเนอร ์(Jocoby; & Kyner 1972) ไดก้ล่าวว่าความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand loyalty) หมายถงึ 
การตอบสนองด้านพฤติกรรม และเป็นหน้าที่ของกระบวนการด้านจติวทิยา ดงันัน้จงึกล่าวได้ว่า ความภกัดต่ีอตรา
สนิคา้ คอืองคป์ระกอบดา้นทศันคตแิละพฤตกิรรม  
 ด ารงศกัดิ ์ ชยัสนิท (2537 :106-107) กล่าวว่า พฤตกิรรมทีเ่คยปฎบิตัอิย่างสม ่าเสมอคงเสน้คงวาในการซือ้ 
สนิคา้ตรายีห่อ้หนึ่งซ ้าๆ กนัอยู่เป็นประจ า ความภกัดใีนตรายีห่อ้เป็นสิง่ส าคญัและมคีวามหมายอย่างยิง่ ผูผ้ลติสนิค้า
ตอ้งการสรา้งความภกัดใีหแ้ก่สนิคา้ของตนกนัแทบทัง้สนิ ซึง่เป็นเรื่องยากและตอ้งใชเ้งนิทุนและเวลา แต่ถา้ท าไดส้ าเรจ็
แลว้กจ็ะเสมอืนหลกัประกนัความมัน่คงในการขายสนิคา้ในอนาคตต่อไป และยงัท าใหเ้กดิการโฆษณาแบบปากต่อปาก 
หรอืผูบ้รโิภคจะบอกต่อๆ กนัไปอกีดว้ย (Word of mouth advertisement) 
  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 130- 55) ไดก้ล่าวว่า ความภกัดขีองลูกคา้ (Customer loyalty) หมายถงึ
ความพอใจทีส่ม ่าเสมอและ/หรอืการซือ้ตราสนิคา้เดมิในผลติภณัฑข์องบรษิทัหนึ่ง (Shiffman and Kanuk 2007: 220)  
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วิธีด าเนินการวิจยั  
ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้  คอื ผู้บรโิภคที่มต่ีอร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่

ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั 
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นวจิยัครัง้นี้ หมายถงึ ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหา นคร เน่ืองจาก

ไม่ทราบจ านวนกลุ่มประชากรที่แน่นอน ดงันัน้จึงใช้การค านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการค านวณแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากรของ ทาโร ยามาเน่ (ประคอง กรรณสูตร. 2538: 10-11 อ้างองิจาก Taro Yamane. 1967) ที่ระดบั
ความเชื่อมัน่ 95% และยอมรบัความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตวัอย่าง 5%  
 
ผลการวิจยั 

ผลจากการวเิคราะหข์อ้มูลจากการวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดี
ของผู้บริโภคที่มีต่อร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน           
เพื่อทดสอบสมมตฐิานไดด้งัตารางต่อไปนี้ 

สมมุติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีความภักดีต่อการมาใช้บริการร้านกาแฟสัตว์เลี้ยง (แมว) ใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยมสีมมุตฐิานย่อยๆเป็นดงัต่อไปนี้ 

1.1 เพศ ที่แตกต่างกันมีความภักดีต่อการมาใช้บริการร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร     
แตกต่างกนั 

ผลการวิจัย พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความภักดีต่อการมาใช้บริการร้านกาแฟสัตว์เลี้ยง (แมว)                             
ในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

1.2 อายุ ที่แตกต่างกันมีความภักดีต่อการมาใช้บริการร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร  
แตกต่างกนั 

ผลการวิจัย พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความภักดีต่อการมาใช้บริการร้านกาแฟสัตว์เลี้ยง (แมว) ใน
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่รายคู่ของความภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มคีวามแตกต่าง
อยู่จ านวน 1 คอื ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีายุน้อยกว่า 29 ปี มคีวามภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) 
ในกรุงเทพมหานครมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 29 -39 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความภักดี            
อยู่ที ่0.399 คะแนน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   

1.3 ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีความภักดีต่อการมาใช้บริการร้านกาแฟสัตว์เลี้ยง (แมว) ใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 ผลการวจิยั พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ใน
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่รายคู่ของความภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มคีวามแตกต่าง
อยู่จ านวน 1 คอื ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีคีวามภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟ
สตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานครมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีโดยมผีลต่าง
ค่าเฉลีย่ของคะแนนความภกัดอียู่ที ่0.280 คะแนน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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1.4 อาชีพ ที่แตกต่างกนัมคีวามภักดีต่อการมาใช้บริการร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 
 ผลการวิจัย พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความภักดีต่อการมาใช้บริการร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ใน
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่รายคู่ของความภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มคีวามแตกต่าง
อยู่จ านวน 2 คอื ผูต้อบแบบสอบถามอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษามคีวามภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) 
ในกรุงเทพมหานครมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มอีาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ โดยมผีลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความภักดีอยู่ที่ 0.278 คะแนน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และในคู่ผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพนักเรยีน/
นักศกึษามคีวามภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานครมากกว่าผูต้อบแบบสอบถาม           
ที่มอีาชพีพนักงานเอกชนโดยมผีลต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความภกัดอียู่ที ่0.342 คะแนน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ           
ทีร่ะดบั .05 

1.5 รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีความภักดีต่อการมาใช้บริการร้านกาแฟสัตว์เลี้ยง (แมว) ใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 ผลการวจิยั พบว่า รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ใน
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่รายคู่ของความภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มคีวามแตกต่าง
อยู่จ านวน 2 คอื ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มคีวามภกัดต่ีอการมาใช้
บรกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานครมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001-
40,000 บาท โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่ของคะแนนความภกัดอียู่ที ่0.494 คะแนน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ
ในคู่ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มคีวามภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารรา้น
กาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานครมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนตัง้แต่ 40,000 บาท          
ขึน้ไป โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่ของคะแนนความภกัดอียู่ที ่0.287คะแนน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภณัฑ์และบริการมีความสมัพนัธ์กบั
ความภกัดีต่อการมาใช้บริการรา้นกาแฟสตัวเ์ลี้ยง (แมว) ในกรงุเทพมหานคร  

ผลการวจิยั พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอ
การมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร โดยมรีะดบัความสมัพนัธท์ีร่ะดบัค่อนขา้ งต ่าทศิทาง
เดยีวกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่าถงึต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั โดยม ีขอ้จ านวน
แมวเหมาะสมกบัจ านวนลูกคา้ภายในรา้น ขอ้ความน่ารกัและหลากหลายของสายพนัธุ์แมวภายในรา้น               ขอ้
รสชาตขิองเครื่องดื่มและอาหารทีบ่รกิาร และขอ้กจิกรรมทีส่ามารถด าเนินไดภ้ายในรา้นเช่น เล่นกบัแมว สมัผสัหรอืจบั
แมว กจิกรรมพเิศษ เป็นตน้ มคี่าความสมัพนัธเ์ท่ากบั .251  .241  .223  และ .123 ตามล าดบั 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคามีความสมัพนัธก์บัความภกัดีต่อการมา
ใช้บริการรา้นกาแฟสตัวเ์ลี้ยง (แมว) ในกรงุเทพมหานคร  

ผลการวจิยั พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิาร
ร้านกาแฟสตัวเ์ลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร โดยมรีะดบัความสมัพันธท์ีร่ะดบัค่อนขา้งต ่าทศิทางเดยีวกนัที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
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เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่าในทศิทางเดยีวกนั โดยม ีขอ้ความ
คุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ภายในร้านเทยีบกบับริการภายในร้านที่ได้รบั ข้อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายในร้าน เช่น ให้            
อาหารแมว ของทีร่ะลกึทีจ่ าหน่ายภายในรา้น เป็นต้น ขอ้ราคาอาหารและเครื่องดื่มภายในรา้น และขอ้ค่าใชจ้่ายต่างๆ 
ภายในรา้นมกีารแสดงราคาชดัเจน มคี่าความสมัพนัธเ์ท่ากบั .315  .262  .256  และ .214 ตามล าดบั 

สมมติฐานข้อท่ี 4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องการจดัจ าหน่ายมีความสมัพนัธก์บัความ
ภกัดีต่อการมาใช้บริการรา้นกาแฟสตัวเ์ลี้ยง (แมว) ในกรงุเทพมหานคร  

ผลการวจิยั พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดี
ต่อการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร โดยมรีะดบัความสมัพนัธท์ีร่ะดบัค่อนขา้งต ่าทศิทาง
เดยีวกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่าในทศิทางเดยีวกนั โดยม ีขอ้ท าเลทีต่ัง้
ของรา้น ขอ้มบีรกิารขนสง่สาธารณะใหเ้ลอืกมากมาย และขอ้ความสะดวกในการมาใชบ้รกิาร มคี่าความสมัพนัธเ์ท่ากบั 
.286 .260 และ .235 ตามล าดบั 

สมมติฐานข้อท่ี 5 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบั
ความภกัดีต่อการมาใช้บริการรา้นกาแฟสตัวเ์ล้ียง (แมว) ในกรงุเทพมหานคร  

ผลการวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัความภักดี         
ต่อการมาใช้บรกิารร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร โดยมรีะดบัความสมัพนัธ์ที่ระดบัต ่ามากทศิทาง
เดยีวกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าในส่วนความสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั โดยมขีอ้การโฆษณา
รา้นผ่านช่องทางต่างๆ และขอ้โปรโมชัน่ลดราคาผลติภณัฑแ์ละบรกิารภายในรา้น มคี่าความสมัพนัธเ์ท่ากบั .194  และ 
.128 ตามล าดบั ในสว่นขอ้การจดักจิกรรมในช่วงเทศกาลมคีวามน่าสนใจไม่มคีวามสมัพนัธ์ 

สมมติฐานข้อท่ี 6 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรมีความสมัพนัธก์บัความภกัดีต่อการ
มาใช้บริการรา้นกาแฟสตัวเ์ลี้ยง (แมว) ในกรงุเทพมหานคร  

ผลการวจิยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านบุคลากรมคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอการมาใช้
บรกิารร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร โดยมรีะดบัความสมัพนัธท์ี่ระดบัค่อนขา้งต ่าทศิทางเดยีวกนั            
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่าในทศิทางเดยีวกนั โดยม ีขอ้พนกังาน
สามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัการใช้บริการภายในร้านได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ข้อจ านวนพนักงานในร้านมจี านวน
เหมาะสม  และขอ้การบรกิารของพนักงานยิม้แยม้แจ่มใส มใีจในการบรกิารมคี่าความสมัพนัธเ์ท่ากบั .277  .258 และ 
.239 ตามล าดบั 

สมมติฐานข้อท่ี 7 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลกัษณะทางกายภาพมีความสมัพนัธก์บัความ
ภกัดีต่อการมาใช้บริการรา้นกาแฟสตัวเ์ลี้ยง (แมว) ในกรงุเทพมหานคร  

ผลการวจิยั พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอการ
มาใช้บริการร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร โดยมีระดบัความสมัพนัธ์ที่ระดบัค่อนข้างต ่าทิศทาง
เดยีวกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่าในทศิทางเดยีวกนั โดยม ีขอ้การวาง
พืน้ทีภ่ายในรา้นอย่างเหมาะสม ขอ้ความสะอาดภายในรา้น ไม่มกีลิน่รบกวน และขอ้การประดบัและตกแต่งรา้น มคี่า
ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .334  .331 และ .286 ตามล าดบั 
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สมมติฐานข้อท่ี 8 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการมีความสมัพนัธก์บัความภกัดีต่อ
การมาใช้บริการรา้นกาแฟสตัวเ์ลี้ยง (แมว) ในกรงุเทพมหานคร  

ผลการวจิยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการมคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอการ          
มาใช้บริการร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร โดยมีระดบัความสมัพนัธ์ที่ระดบัค่อนข้างต ่าทิศทาง
เดยีวกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่าในทศิทางเดยีวกนั โดยม ีขอ้รูปแบบ
การบรกิารภายในร้านสามารถ ขอ้การให้บรกิารต่างๆ อย่างรวดเรว็ และขอ้การให้บรกิารต่างๆ อย่างรวดเรว็ มคี่า
ความสมัพนัธเ์ท่ากบั .196  .168 และ .167 ตามล าดบั 

สมมตฐิานส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัว์
เลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวจิยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการมคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอการ            
มาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร โดยมรีะดบัความสมัพนัธท์ีร่ะดบัปานกลางทศิทางเดยีวกนั
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

ผลการศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบั ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ี
ต่อรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัอภปิรายผลไดด้งันี้   
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ที่แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอการมาใช้บรกิารร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั และ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ ที่แตกต่างกนัมีความภักดีต่อการมาใช้บริการร้านกาแฟ              
สตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

1.1 ดา้นอายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) 
ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยพบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุน้อยกว่า 29 ปีมคีวามภกัดต่ีอรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) 
มากทีสุ่ด ทัง้นี้เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่ีช่วงอายุน้อยกว่า 29 ปี กลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีย่งัไม่มภีาระหน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบมากนกั
และสนใจกจิกรรมต่างๆ ซึง่รา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) เป็นกจิกรรมใหม่ทีไ่ดร้บักระแสนิยมอยู่ในปัจจุบนั จงึท าใหม้เีวลา
มาใช้บริการร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร สามารถมาใช้บริการร้านกาแฟสตัว์เลี้ยงได้บ่อยครัง้            
ซึ่งสอดคล้องกบัการวจิยัของพมิานมาศ ลีเลิศวงศ์ภกัดี (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพงึพอใจ และพฤติกรรมการ
บริโภคของลูกค้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการใช้บริการร้าน Sorbet & Sherbet โกลเด้น เพลซ ซึ่งผลการวจิยั
พบว่า ลกูคา้ทีม่อีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤคกิรรมการใชบ้รกิารรา้น Sorbet & Sherbet ดา้นการกลบัมาใชบ้รกิารใน
อนาคตแตกต่างกนั และสอดคล้องกบัการวิจยัของ เรืองฤทธิ ์จนัทร์พิริยะพร (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ทศันคติและ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อแนวโน้มการมาใชบ้รกิารรา้น Coffee Alley ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายุทีแ่ตกต่างกนั มแีนวโน้มการใชบ้รกิารรา้น Coffee Alley ของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั   

1.2 ดา้นระดบัการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารรา้น
กาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยพบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีคีวาม
ภกัดต่ีอรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) มากทีสุ่ด โดยพบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรสี่วนใหญ่ยงัเป็น
กลุ่มที่ยงัอยู่ในระหว่างการศกึษาเล่าเรยีนมากกว่ากลุ่มระดบัการศกึษาอื่นๆ  ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มช่วงอายุน้อยกว่า          
29 ปี ทีเ่ป็นกลุ่มทีย่งัมรีะยะเวลาว่าง พรอ้มทัง้ชอบท ากจิกรรมร่วมกบัเพื่อนในวยัเดยีวกนั ซึง่รา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) 
สามารถทีจ่ะเป็นสถานทีพ่บปะสรา้งสรรคร์วมกบักลุ่มเพื่อนได ้ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั ชไมพร เลศิสริลดากุล (2559) 
ได้ศกึษาเรื่อง “ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารร้านกาแฟ True ในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ประสานมิตร” พบว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟ True                           
ในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ดา้นความถี่ในการบรโิภคแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ
เรอืงฤทธิ ์จนัทรพ์ริยิะพร (2551) ไดศ้กึษาเรื่อง ทศันคตแิละพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อแนวโน้มการมาใชบ้รกิารรา้น 
Coffee Alley ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มแีนวโน้มการใช้
บรกิารรา้น Coffee Alley ของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั   

1.3 ด้านอาชพี ผู้บรโิภคที่มอีาชพีที่แตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอการมาใช้บรกิารร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว)        
ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยพบว่าผู้บรโิภคทีม่อีาชพี นักเรยีน/นักศกึษามคีวามภกัดต่ีอร้านกาแฟสตัวเ์ลีย้ง 
(แมว) มากทีสุ่ด เนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคอาชพี นักเรยีน/นักศกึษา จะมเีวลาว่างในช่วงเยน็มากกว่าคนวยัท างาน จากที่
เลกิเรยีนเรว็ และยงัไปเที่ยวเล่นกบัเพื่อนก่อนแล้วจงึค่อยกลบับ้าน ส่วนในด้านของคนท างานนัน้ เมื่อเลกิงานแล้ว
อาจจะอยากกลบับา้นไปพกัผ่อนหรอือยู่กบัครอบครวัมากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรพพิล ศุภชยัสมานพนัธ ์
(2547) ทีท่ าการศกึษาเรื่อง ทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาดและความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ทีม่ผีลต่อแนวโน้ม              
การบรโิภคซ ้าไอศกรมีแดรี่ควนีของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อแนวโน้มการ
บรโิภคไอศกรมีแดรี่ควนีที่แตกต่างกนั เช่น ผู้บรโิภคที่มอีาชพีนักเรยีน นักศกึษา จะมแีนวโน้มการบรโิภคไอศกรมี           
แดรี่ควนีซ ้าแตกต่างกบัผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีรับรายการ รฐัวสิาหกจิ และสอดคล้องกบัการวจิยัของ สนิี ธนาสมบูรณ์ผล 
(2559) ได้ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟเซกาเฟรโด            
ซาเนตต ิเอสเพรสโซ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรม
กลบัมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโช แตกต่างกนั  
 1.4. ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมคีวามภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิาร
รา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยพบว่าผูบ้รโิภคทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเทา่กบั 
10,000 บาทมคีวามภกัดต่ีอรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) มากทีส่ดุ เน่ืองจากกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า
หรอืเท่ากบั 10,000 บาท ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นอาชพีนักเรยีน/นักศกึษา ซึง่ยงัไม่มรีายไดเ้ป็นของตวัเอง จะมรีายไดจ้าก
ผูป้กครองเป็นหลกั ท าใหม้กีารใชร้ายไดจ้ากสิง่ของทีเ่ป็นทีเ่ป็นของฟุ่มเฟือยได ้หรอืเมื่อมกีารไปใชบ้รกิารทีร่า้นกาแฟ
สตัวเ์ลีย้ง (แมว) ร่วมกบัผูป้กครองจะเป็นทางผูป้กครองทีช่ าระค่าบรกิารให ้ซึง่รา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) นบัเป็นสนิคา้
และบรกิารทีฟุ่่มเฟือยอย่างหนึ่ง ท าใหผู้ท้ีม่รีายไดอ้ื่นๆ ยกเวน้ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท ทีส่ว่นใหญ่จะเป็นกลุ่มที่
หารายไดด้ว้ยตนเองจงึอาจจะมองไม่เหน็ความจ าเป็นของการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) จนไม่เกดิความภกัดี
ในการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) เทยีบเท่ากบักลุ่มทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาทได ้
ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของคอตเลอร์และเคลเลอร์ (Kotler; & Keller.2009: 197-200) กล่าวว่า สภาพทางเศรษฐกจิ 
(Economic Circumstances) หรือรายได้ ( Income) จะมีผลกระทบต่อสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ 
สถานภาพเหล่านี้ประกอบด้วยรายได้ การออม อ านาจการซื้อและทศันคติเกี่ยวกบัการใช้จ่าย และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ตรยัรชัฒ ์มณีสว่างวงศ ์(2550) ไดท้ าการศกึษาคน้ควา้งอสิระเรื่องสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้น 94 คอฟฟ่ี ในกรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่าง
กนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้น 94 คอฟฟ่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ สนิี ธนาสมบูรณ์ผล 
(2559) ได้ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟ เซกาเฟรโด           
ซาเนตติ เอสเพรสโซ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมี
แนวโน้มพฤตกิรรมกลบัมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโช แตกต่างกนั 
 1.5  ด้านเพศ ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกนัมีความภักดีต่อการมาใช้บริการร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว)             
ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน เนื่องจากบริการของร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) สามารถที่จะใช้บริการได้ทัง้              
เพศหญงิและเพศชาย โดยไม่ไดม้สีนิคา้หรอืบรกิารส าหรบัเฉพาะเพศหญงิหรอืเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วรนิทรธ์ร สนุทรเลศิพศิาล (2559) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาด
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บรกิารของผูใ้ชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุคคาเฟ่ 24 ชัว่โมง โดยพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนัมี
ความพงึพอใจในการใชร้า้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุคคาเฟ่ห ์24 ชัว่โมง ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารไม่
แตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดี
ต่อการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05  พบว่า ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ให้ความส าคญัส่วนประสมทางด้าน
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร เนื่องจากในการบรกิารอาหารและเครื่องดื่มในรา้นกาแฟสตัว์เลีย้ง (แมว) จะเน้นรูปร่างหน้าตา
ของอาหารและเครื่องดื่มใหม้คีวามน่ารกัเขา้กบัรา้นดงักล่าว ในส่วนของความน่ารกัและความหลายหลายของสายพนัธ์
พรอ้มทัง้จ านวนของแมวภายในรา้นเป็นสว่นประกอบของรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) เป็นพืน้ฐานของรา้น ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ณัฐวุฒ ิจริพตัรไพรพี่า (2559) ได้ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อกาแฟจากร้าน"อินทนิล คอฟฟ่ี" ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟจากรา้น “อนิทนิล คอฟฟ่ี” ดา้นต านวนครัง้ที่
ซือ้กาแฟทีร่า้น “อนิทนิล คอฟฟ่ี” ต่อสปัดาห ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์
กนัในระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรนุช รตันางกูร (2559) ไดศ้กึษา ความสมัพนัธ์
ระหว่างความคดิเหน็ดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค "รา้นหน้ามน หนม
หวาน" ในจงัหวดัชลบุร ีพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “รา้นหน้ามน หนมหวาน” ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต แนวโน้มในการแนะน าใหผู้อ้ื่น
ใชบ้รกิาร  
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคามีความสมัพนัธ์กบัความภักดีต่อการมาใช้
บรกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากราคาทีส่งูเกนิไปของรา้นกาแฟสตัว์เลีย้ง (แมว) กจ็ะส่งผลใหท้างลูกคา้ไม่มาใชบ้รกิารได้ 
เน่ืองจากการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตวัเ์ลีย้ง (แมว)  นบัว่าเป็นบรกิารทีฟุ่่มเฟือย จงึไม่มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งใชง้าน หากมี
ราคาสงูเกนิไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐวุฒ ิจริพตัรไพรพี่า (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อกาแฟจากร้าน"อนิทนิล คอฟฟ่ี" ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟจากรา้น “อนิทนิล คอฟฟ่ี” 
ดา้นต านวนครัง้ทีซ่ือ้กาแฟทีร่า้น “อนิทนิล คอฟฟ่ี” ต่อสปัดาห ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตวัแปรทัง้สอง
มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั“อนิทนิล คอฟฟ่ี” ดา้นจ านวนครัง้ทีซ่ือ้กาแฟทีร่า้น “อนิทนิล คอฟ
ฟ่ี” ต่อสปัดาห ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรนิทรธ์ร สุนทรเลศิพศิาล (2559) 
ได้ศึกษาพฤติกรรมที่มีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้ใช้บริการร้าน            
Too Fast To Sleep ห้องสมุคคาเฟ่ 24 ชัว่โมง พบว่าพฤติกรรมการใชบ้รกิารของผู้ใช้บรกิารด้านจ านวนครัง้ทีม่าใช้
บรกิารในรอบระยะเวลา 3 เดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุด
คาเฟ่ 24 ชัว่โมง ในส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์           
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
 สมมติฐานข้อท่ี 4 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดี
ต่อการมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ท าใหท้ราบไดว้่าสถานทีต่ัง้และการเขา้ไปใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้งมสี่วนในการความภกัดี
ของผู้บรโิภค เพื่อที่จะสะดวกใช้บรกิารได้ในแต่ละสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของวรินทร์ธร สุนทรเลศิพิศาล 
(2559) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของผูใ้ชบ้รกิารรา้น 
Too Fast To Sleep ห้องสมุคคาเฟ่ 24 ชัว่โมง พบว่าพฤติกรรมการใชบ้รกิารของผู้ใช้บรกิารด้านจ านวนครัง้ทีม่าใช้
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บรกิารในรอบระยะเวลา 3 เดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้น Too Fast To Sleep หอ้งสมุด
คาเฟ่ 24 ชัว่โมง ในส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์           
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิญลกัขณจ ์จกัรสทิธิ ์(2555) เรื่องความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความพงึพอใจและความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของทอ็ปสซ์ุปเปอรม์าเกต็ในกรุงเทพมหานคร พบว่าถา้
ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของทอ็ปสซ์ุปเปอรม์ารเ์กต็ ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมาก จะมี
ความภกัดขีองผูบ้รโิภคโดยรวมมากขึน้ 
 สมมติฐานข้อท่ี 5 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดี
ต่อการมาใช้บริการร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในการใช้บริการร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ในการประชาสมัพนัธ์ในสื่อต่างๆ เช่น             
ทางระบบ Internet หรอื Social media กจ็ะไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัทางรา้นจนเกดิความสนใจในการใชบ้รกิารได ้
พร้อมทัง้ในส่วนของโปรโมชัน่ หากตรงกบัความต้องการลูกค้ากจ็ะเกดิการใชโ้ปรโมชัน่ดงักล่าวร่วมในการใชบ้รกิาร  
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ คอตเลอร ์(Kotler, 1997: 93-94) ซึง่เป็นแนวความคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ว่าเป็นเครื่องมอืส าคญัทางการตลาดของบริษัทในการที่จะท าให้ประสบความส าเรจ็ทางด้านการตลาด ในด้านการ
ส่งเสรมิการตลาดนัน้ เป็นการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย เพื่อส่งเสรมิและสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ 
โดยใชพ้นักงานหรอืบุคคลในการสื่อสารและสื่อสารโดยไม่ใชบุ้คคล ใชผ้่านเครื่องมอืต่างๆทีม่อียู่มากมาย ซึง่ในการใช้
งานควรใชผ้สมกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กอ้งเกยีรต ิอทิธาภชิยั (2559) ไดศ้กึษา ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ แรงจูงใจที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นใน
ศนูยก์ารคา้ เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี พบว่าดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเขา้
ใช้บรกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ นในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎ์ธานี ด้านความถี่ในการเขา้ใชบ้รกิารร้านอาหารญี่ปุ่ นต่อ
เดอืน มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
รตันา แซ่เดยี (2556) ไดศ้กึษา ลกัษณะสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค
ที่ร้านอาหารคิงคองบุฟเฟ่ต์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาด              
มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารคิงคองบุฟเฟ่ต์ด้านจ านวนครัง้ที่ใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือน               
มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั       
 สมมติฐานข้อท่ี 6 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคลากรมคีวามสมัพนัธ์กบัความภกัดต่ีอการมาใช้
บรกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 แสดงว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักับพนักงานจะเป็นส่วนผูช้่วยใชบ้รกิารภายในรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) 
ได้สะดวก ซึ่งในการใช้บรกิารจะมขี ัน้ตอนเฉพาะที่ต้องมบีุคลากรที่มคีวามรู้แนะน า เช่น การเล่นกบัแมวภายในรา้น  
การอุ้มแมว เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ณัฐวุฒิ จิรพตัรไพรีพ่า (2559) ได้ศึกษา เรื่อง ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟจากร้าน"อินทนิล คอฟฟ่ี" ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟจาก
ร้าน “อินทนิล คอฟฟ่ี” ด้านต านวนครัง้ที่ซื้อกาแฟที่ร้าน “อินทนิล คอฟฟ่ี” ต่อสัปดาห์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั และสอดคลอ้ง รตันา แซ่เดยี 
(2556) ไดศ้กึษา ลกัษณะส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคทีร่า้นอาหาร
คงิคองบุฟเฟ่ต์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใช้บรกิารร้านอาหารคงิคองบุฟเฟ่ต์ด้านจ านวนครัง้ที่ใช้บรกิารเฉลี่ยต่อเดอืน  มคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่า ทศิทาง
เดยีวกนั  
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 สมมติฐานข้อท่ี 7 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอ
การมาใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แสดงว่าในการประดบัและตกแต่งของรา้นเป็นส่วนประกอบทีส่ าคญั ความสะอาดภายในรา้นทีม่ี
สตัว์เลี้ยง หากขาดการบรหิารจดัการที่เป็นระเบยีบ จะส่งผลต่อความภกัดขีองผู้บรโิภคได้ เมื่อพจิารณาเฉพาะส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิารด้านต่างๆ พบว่าส่วนประสมทางตลาดบริการด้านลกัษณะกายภาพมคี่าความสมัพันธ์           
สูงที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคจะพิจารณารูปแบบสถานที่และความสะอาดเป็นหลัก หากพบว่ามีสิง่สกปรกหรือกลิ่น             
เป็นตวับ่งชีว้่าจะขาดการดูแลรกัษา พรอ้มทัง้รูปแบบสถานทีท่ีส่วยงาม สามารถทีจ่ะถ่ายรูปในมุมรา้น เพื่อเกบ็เป็นที่
ระลกึได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัวุฒ ิจริพตัรไพรพี่า (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ี
ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟจากร้าน"อินทนิล คอฟฟ่ี" ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า              
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกาแฟจากร้าน   
“อนิทนิล คอฟฟ่ี” ดา้นต านวนครัง้ที่ซือ้กาแฟทีร่า้น “อนิทนิล คอฟฟ่ี” ต่อสปัดาห ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 8 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอการมา
ใชบ้รกิารรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากขัน้ตอนการสัง่อาหารและขัน้ตอนการเขา้มาใชบ้รกิารภายในร้านกาแฟสตัวเ์ลี้ยง (แมว)            
ทีไ่ม่ยุ่งยากและเขา้ใจง่ายของผูใ้ชบ้รกิารจะมผีลต่อความภกัด ีเช่น ขัน้ตอนการเขา้มาใชบ้รกิารทางรา้นทีต่้องมที าการ
ความสะอาดก่อนของผูใ้ชบ้รกิาร เป็นต้น สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ ธนิตา เวสารชักติต ิ(2557) ไดท้ าการศกึษาส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชัว่โมง พบว่าส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านกระบวนการ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชัว่โมงยี่ห้อหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัวุฒ ิจริพตัรไพรพี่า (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง สว่นประสมทางการตลาด
บรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อกาแฟจากร้าน"อนิทนิล คอฟฟ่ี" ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้กาแฟจากรา้น “อนิทนิล 
คอฟฟ่ี” ดา้นต านวนครัง้ทีซ่ื้อกาแฟทีร่้าน “อนิทนิล คอฟฟ่ี” ต่อสปัดาห ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตวั
แปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากในทศิทางเดยีวกนั  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจยั 

จากผลการศกึษา เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีองผู้บรโิภคทีม่ต่ีอ
ร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีอง
ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
            ในการศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอการมาใชบ้รกิารร้านกาแฟ
สตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานครพบว่ามคีวามสมัพนัธ ์จงึควรมปีรบัปรุงพฒันาในดา้นต่างๆ ของส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารดงัต่อไปนี้ 
 1.1 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร เจา้ของรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ควรพฒันา
ในดา้นรสชาตแิละอาหารทีบ่รกิาร ให้มรีสชาตทิีด่ขี ึน้และการตกแต่งใหเ้ขา้กบัรา้น ทัง้พจิารณาจ านวนแมวภายในรา้น
ใหเ้หมาะสมกบัลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร เน่ืองจากดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารในหวัขอ้ดงักล่าวมคีวามสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภคทีม่ี
ต่อรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ในกรุงเทพมหานคร 
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  1.2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา เจา้ของรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ควรใหค้วามส าคญัในเรื่อง
ราคาอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากผลการวิจัยด้านราคามีความสมัพันธ์กับความภักดีของร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง           
โดยมุ่งเน้นในด้านความคุ้มค่าของอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อเทียบกบัสิง่ที่ได้รับจากภายในร้านเป็นหลกั พร้อมทัง้
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายในร้าน เช่น ให้อาหารแมว ของที่ระลึกที่จ าหน่ายภายในร้าน ที่เหมาะสม หากมีการปรบัราคา             
ที่สูงขึน้อาจจะท าให้เสยีผู้บรโิภคได้ แต่ในการปรบัราคาที่เพิม่มากขึน้ หากได้มกีารเพิม่ผลติภณัฑ์และบรกิารที่ทาง
ผูบ้รโิภคไดร้บักย็งัคงสามารถกลุ่มผูบ้รโิภคดงักล่าวได ้ 
 1.3 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องการจดัจ าหน่าย ในการจดัตัง้สาขาหรอืเพิม่สาขาของรา้นกาแฟ
สตัวเ์ลีย้ง (แมว) ควรมสีถานทีต่ัง้อยู่ในพื้นที่สะดวกในการเขา้ไปใช้บรกิาร หรอืมบีรกิารรถสาธารณะในการเขา้ไปใช้
บรกิารและพจิารณาในสถานทีม่ผีูบ้รโิภคในช่วงอายุต ่ากว่า 29 ปี เช่น โรงเรยีน มหาวทิยาลยัต่างๆ ในการเขา้ถงึรา้น
กาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) เมื่อมเีวลาว่างของกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มดงักล่าว 
 1.4 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นส่งเสรมิทางการตลาด เจา้ของรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ควรมกีาร
ประชาสมัพนัธถ์งึโปรโมชัน่ใหม่ๆ ทัง้ในส่วนการลดราคาหรอืบรกิารภายในร้าน เน้นการโฆษณาทางช่องทาง Social 
Media เพื่อใหเ้กดิกระแสใหเ้กดิการมาใชบ้รกิาร เนื่องจากมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีองรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง พรอ้ม
ทัง้มกีารจดักจิกรรมตามเทศกาลต่างๆ เช่น การจดัประดบัและตกแต่งรา้นตามเทศกาล หรอืเพิม่กจิกรรมพเิศษในรา้นก็
จะช่วยสง่เสรมิใหเ้กดิความภกัดขีองกลุ่มผูบ้รโิภคได้ 
 1.5 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากร เจ้าของร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ควรมีการอบรม
พนักงานภายในร้านบรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพในการแนะน าอาหาร เครื่องดื่ม การให้ค าแนะน าเกี่ยวกบักจิกรรมที่
สามารถด าเนินการกบัแมวไดแ้ละมจี านวนพนกังานเพยีงพอส าหรบับรกิารลกูคา้ได ้โดยจะตอ้งใหบ้รกิารยิม้แยม้แจ่มใส 
มใีจในการบรกิาร 
 1.6 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นลกัษณะกายภาพของรา้น เจา้ของรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) ควรที่
จะมกีารตกแต่งรา้นและประดบัรา้นทีส่วยงามใหเ้ป็นไปตามรูปแบบของทางรา้นใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ การจดั Layout ของ
รา้นในส่วนของการจดัโต๊ะหรอืแบ่งโซนพืน้ทีใ่หส้ามารถท ากจิกรรมกบัแมวภายในรา้นไดด้ ีการจดัโซนใหพ้ืน้ทีถ่่ายรปู
ได ้พรอ้มทัง้การดูแลความสะอาดของรา้นมคีวามส าคัญทัง้ในส่วนการก าจดัขนแมว กลิน่ฉี่และอุจจาระของแมวภายใน
ร้าน ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการใชบ้รกิารของผู้บรโิภค โดยผลจากการวจิยัพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้น
ลกัษณะกายภาพของรา้นมคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดขีองผูบ้รโิภค อยู่สงูทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นอื่นๆ ดงันัน้ ทางเจา้ของรา้นกาแฟสตัวเ์ลีย้ง (แมว) จงึควรมุ่งเน้นในพฒันาดา้นดงักล่าวใหด้ี 
 1.7 ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ ทางเจ้าของร้านกาแฟสตัว์เลี้ยง (แมว) ควรที่จะออกแบบ
รูปแบบบรกิาร เงื่อนไขของการใชบ้รกิารใหส้ามารถเขา้ใจไดง้่ายและรวดเรว็ เช่น เงื่อนไขการเล่นกบัแมว ทีต่้องมกีาร
ท าความสะอาดผู้ใช้บรกิารก่อน ระยะเวลาที่สามารถใช้บรกิารภายในร้าน (ในบางร้านจะมกีารก าหนดระยะเวลาใช้
บรกิาร บางร้านจะไม่มกีารก าหนดระยะเวลาภายในร้าน) ควรมกีฎในการใช้บรกิารภายในร้านที่เท่าเทยีมในลูกค้า             
แต่ละราย เช่น กลุ่มลกูคา้บางรายสามารถทีจ่ะอุม้แมวได ้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ได้ด้วยดโีดยได้รบัความช่วยเหลอือย่างยิง่จากอาจารย์ทีป่รกึษา ผศ.ดร.กาญณ์ระว ี
อนนัตอคัรกุล ทีค่อยใหค้ าแนะน าช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆอนัเป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยั ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักรู และ อาจารย ์ดร.สนัด ิเตมิประเสรฐิกุล ทีใ่หค้วามอนุเคราะห์
เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์รวมถงึใหข้อ้เสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขจอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยันี้ 
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 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครวั เพื่อนร่วมงานของผู้วิจยัที่ช่วยเหลือ และสนันสนุนในทุกๆ           
ดา้นมาโดยตลอดมา  
 ขอขอบคุณคณาจารยแ์ละเจา้หน้าทีใ่นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ทุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอืแก่ผุว้จิยัดว้ยความเมตตาเสมอมา 
 ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น MBA การจัดการทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนในการเรียนทัง้ทางด้านความรู้และ             
แชรป์ระสบการณ์สว่นบุคคลเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ทีม่คี่าต่อไป 
 สุดทา้ยนี้ผลการศกึษาวจิยัอนัพงึไดจ้ากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบใหเ้ป็นประโยชน์แก่สาธรณะ เพื่อเป็น
แนวทางทีด่แีละมคีุณค่าในการใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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