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บทคดัย่อ  
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 2) เพื่อศกึษา
ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด1 ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งนานาชนิดใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยใช้เครื่องมอืในการศกึษา คอื แบบสอบถามเพื่อใช้ใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และสถติทิีน่ ามาวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณา1 คอื ค่าความถี่ ค่าอตัรารอ้ย
ละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน1 ดว้ยวธิ ีT-test, F-test, 
สถติถิดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามจ านวนมากเพศ หญงิ สถานภาพโสด 
อายุช่วง 26 - 35 ปี ระดบัการศึกษา อนุปรญิญา/ปรญิญาตร ีรายได้เฉลี่ย 15,000 – 25,000 
บาทต่อเดอืน และประกอบอาชพีนักเรยีน/นักศกึษา โดยปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์ด้านอายุ 
ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารคาเฟ่สตัว์เลี้ยง
นานาชนิดในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ส่วนเพศ สถานภาพและอาชพี ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งนานาชนิดในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ในส่วน
ปัจจยัผสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งนานาชนิดในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการและด้านลกัษณะทางกายภาพ ทีส่่งผล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคาเฟ่สตัวเ์ลี้ยงนานาชนิดในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
อยา่งมนีบัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05        



 จากผลการศึกษาวิจยัในครัง้นี้  สามารถน าไปประกอบใช้เพื่อเป็นแนวทางให้แก่
ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในธุรกิจคาเฟ่สตัว์เลี้ยงนานาชนิดในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลรวมไปถงึพืน้ทีอ่ื่นๆ เพื่อน าไปสรา้งแผนการตลาดและหากลยุทธ ์อยา่งละเอยีดเพื่อท า
ขอ้มลูทางการตลาดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ค าส าคญั : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสนิใจซือ้,คาเฟ่สตัวเ์ลีย้งนานาชนิด 

 
Abstract 
 This study interest to find the factors 1.)  To study about demographics factor 
affecting selection to use various pet cafes in Bangkok Metropolitan 2.) To study about 
marketing mix factors (7p’s) affecting selection to use various pet cafes in Bangkok 
Metropolitar . The instruments used for data collection were questionnaire frequency , 
percentage , mean ,S.D. ,T-test,F-test and  Multiple regression analysis result by online 
questionnaire . Total numbers are 402 subjects. 

 The study results found that the mast of them are female, status single, Age 26-
35 years, education level Bachelor’s Degrees, monthly income 15,000–25,000 baht and 
were mostly students. Demoqraphic factors such as age, education, income not 
affecting Selection to use various pet cafes in Bangkok Metropolitan. sex, status and 
occupation affecting Selection to use various pet cafes in Bangkok Metropolitan. For 
marketing mix factor affecting Selection to use various pet cafes in Bangkok 
Metropolitan and the product, Price, Place, Promotion, People, Process and physical 
Evidence that affection selection to use various pet cafes in Bangkok Metropolitan are 
not different , statisticaly significant at the 0.05 level. 

 The results of this research study can be used as a guideline for entrepreneurs 
and those interested in the business of pet cafes in Bangkok and its vicinity, as well as 
other areas before, to create a marketing plan and find a strategy.  In detail to make 
effective marketing information 
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บทน า 
 ในสงัคมปัจจุบนัมกีารท าธุรกิจต่างๆ เกดิขึน้อย่างมากและรวดเรว็เป็นธุรกิจที่ก่อตัง้
เพื่อการตอบสนองความต้องการของมนุษยใ์นทุกๆ กลุ่มผูบ้รโิภค และทุกช่วงวยั ซึง่พฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไปตามยุคสมยัและสิง่แวดลอ้มรอบตวั ซึง่ในทางธุรกจิมองเหน็ถงึช่อง
การในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในไตรมาส 1/2565 มธีุรกิจที่จดัตัง้ใหม่มี
ผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจใหม่ทัว่ประเทศในเดือนมีนาคม 2565 
จ านวน 7,164 ราย โดยมมีูลค่าทุนจดทะเบยีนจ านวน 25,939.56 ล้านบาทและประเภทธุรกิจ
จดัตัง้ใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ านวน 682 ราย คิดเป็น 
9% รองลงมา คอื ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์จ านวน 397 ราย คดิเป็น 5% และอนัดบั 3 คอื ธุรกจิ
ภตัตาคาร/รา้นอาหารจ านวน 247 ราย คดิเป็น 3% ตามล าดบั (กรมพฒันาธุรกจิการค้า,2565)  
ในปัจจุบนั หลงัจากการเกิดสภาวะเหตุการณ์โควดิ 19 ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจ 
ธุรกจิจงึจ าเป็นอย่างมากทีต่อ้งรูจ้กัการปรบัตวัและรว่มไปถงึการรบัมอืต่อสถานการณ์เหตุการณ์
ในอนาคต  
 หลงัจากการทีป่ระเทศเรามอีกาสเปิดการรว่มลงทุนต่างประเทศหรอืทุนขา้มชาตไิดเ้ขามามี
บทบาทมากยิง่ขึ้นหลงัจากมปัีญหาเศรษฐกิจฟ้ืนฟูร่วมด้วย ร่วมไปถึงประเภทของธุรกิจธุรกิจ
ภตัตาคาร/รา้นอาหาร แบ่งได้เป็นดงันี้ 1. รา้นอาหารแบบสบายๆ (Casual Dining) 2. รา้น Fine 
Dining 3. รา้นอาหารแบบครอบครวั (Family-style Restaurant) 4. รา้น Fast-casual 5. รา้นอาหาร
ฟาสต์ฟู้ต 6. รถขายอาหาร (Food Truck) Food Truck 7. รา้นอาหารแบบป็อปอพั 8. บารแ์ละผบั 
9. คาเฟ่ 10. บุฟเฟ่ต์  11. Chef’s Table ร้านเชฟส์เทเบิ้ล (อรรถสทิธ์ พฒันเสถียรกุล,2564) จะ
เหน็ได้ว่าได้ธุรกจิภตัตาคาร/ร้านอาหาร มหีลากหลายประเภทแต่ในวจิยัเรื่องนี้เราสนใจประเภท
ของคาเฟ่ 
 ในสภาวะเศรษฐกจิปัจจุบนัคาเฟ่เป็นธุรกจิที่สามารถก่อตัง้ขึน้ได้ง่าย แต่ก็ยงัมคีวาม
หลากหลายในทางลกัษณะต่างๆ ธุรกจิทีม่กีารเตมิโตและหายไปของบทัง้ “รา้นอาหาร” และ “คา
เฟ่ทัว่ไป” เป็นเรื่องปกตใินวงการของธุรกจิที่จะเกดิการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้สภาวะ
แวดล้องรวมไปถึงปัจจยัภายนอกและภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ช่วงของปี 2563 จาก
ศูนยว์จิยักสกิรทีค่าดคะเน ถงึแมจ้ะมกีารเตบิโตแต่ก็มสีภาวะทีต่้องเจอบทพสิูจน์ทางธุรกิจรอบ
ด้าน ทัง้ต้นทุนที่คาดการณ์ว่ามแีนวโน้มที่สูงขึ้น ร่วมไปถึงการกระท าพฤติกรรมและความ
ต้องการทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ สิง่ส าคญัทีต่้องท าการควบคุมและรวมไปถงึการรกัษาคุณภาพ
ขอผลิตภณัฑ์ตามมาตรฐานและรกัษาระดบัให้คงมาตรฐานหรอืมปีระสิทธิภาพที่มากยิง่ขึ้น 
(กรงุเทพธุรกจิออนไลน์, 2563)  

 ดงันัน้ธุรกจิจงึจ าเป็นที่จะต้องสรา้งความแตกต่างออกไปจากลกัษณะของคาเฟ่ทัว่ไป 
มอีกีหนึ่งกระแสเกี่ยวกบัสตัว์เลี้ยงในยุคของโควดิ 19 เกดิปรากฏการณ์การเลี้ยงสตัวท์ี่สูงมาก
ยิง่ขึ้น จงึเป็นจุดที่เชื่อมไปถึงคาเฟ่สตัว์เลี้ยงที่เป้นอีกหนึ่งเทรนด์ธุรกิจก าลงัมากแรงเช่นกัน 



สามารถตอบโจทยข์องคนชื่นชอบสตัว์ต่าง ทัง้ที่เลี้ยงได้หรอืไม่สามารถเลี้ยงได้ดงึดูดกลุ่มคน
เหล่านี้เขา้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ (okmd,2564) ร่วมไปถงึคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งประเภททัว่ไปไป
จนถงึคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งชนิดพเิศษทีใ่ชจ้ ากดัความเฉพาะสตัวแ์ปลกๆ หลากหลายชนิด หลากหลาย
สายพนัธุ ์ (Thai mooc,2563) 

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจ ัยมีความต้องการอยากจะศึกษาพฤติกรรมทัว่ไปของ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บริการคาเฟ่สัตว์เลี้ยงนานาชนิดในพื้นที่กรุงเทพและ
ปรมิณฑล โดยใช้ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาด เป็นตัวแปรใน
การศึกษาการตัดสินใจเลือกเข้าใช้บรกิารคาเฟ่สตัว์เลี้ยงนานาชนิด เพื่อค้นหาข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ทีจ่ะน าไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธท์างการตลาด การพฒันาปรบัปรุงการบรกิารของ
ผูป้ระกอบการในธุรกจิคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งนานาชนิดและผูท้ีส่นใจอยากจะท าการศกึษาต่อยอดเรื่ อง
เกี่ยวกบัคาเฟ่สตัว์เลีย้งนานาชนิดในพืน้ที่กรุงเทพและปรมิณฑล หรอืจงัหวดัอื่นๆ ทัว่ประเทศ 
ในอนาคตโดยผู้วจิยัได้ก าหนดวตัถุประสงค์ในการวจิยัเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบและบทสรุป
ตามล าดบั 
สมมติฐานการวิจยั  

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคาเฟ่
สตัวเ์ลีย้งในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล แตกต่างกนั 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของผู้บรโิภคที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้
บรกิารคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารคาเฟ่
สตัวเ์ลีย้งในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
                     

       

   

 

 

 

 



การทบทวนวรรณกรรม 
 1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผู้บริโภค 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550, หน้า 41) กล่าวไวถ้งึ ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ 
 เพศ (Gender) ในความแตกต่างทางเพศส่งผลต่อบุคคลมกีารกระท าในพฤติกรรมที่
สื่อสารแตกต่างกนั ในทางเพศหญงิมีส่วนที่มคีวามอยากจะส่งสื่อและการรบัรู้สื่อสารมากกว่า
เพศชาย1 แต่ตรงขา้มกนัเพศชายอยากที่จะสรา้งความรูจ้กัที่เกดิจากการรบัการส่งข่าวสารนัน้ 
ถอืว่าเพศ เป็นตวัแปรทีส่ าคญัต่อการวเิคราะหก์ารตลาด 
 อายุ (Age) สนิค้าและบรกิารต้องการที่จะเข้าถงึใจลูกค้าตอบโจทย์สิง่ที่ลูกค้าต้องการ 
จากอายุที่แตกต่างกนั จงึน าเอาอายุไปใช้ประโยชน์ในการเป็นตวัแปรด้านความแตกต่างของ
ทางดา้นลกัษณะประชากร โดนเน้นเจาะจงไปทีเ่รื่อวของความคดิและพฤตกิรรมระหว่างคนที่มี
อายนุ้อยและคนทีม่อีายมุาก เพื่อหาถงึพฤตกิรรมของช่วงอายนุัน้ 
 การศกึษา (Education) เป็นรากฐานทีท่ าใหค้นมกีารนึกคดิ ความคดิ มคี่านิยม ทศันคติ
รวมไปถึงพฤติกรรมของการกระท าที่แตกต่างกัน คนที่มกีารศึกษาค่อนข้างดีหรอืสูงมกัจะ
ไดเ้ปรยีบในการรบัรูข้่าวไดเ้ป็นอย่างด ีเนื่องจากเป็นผูท้ีก่วา้งขวางและมกีารสื่อสารเขา้ใจได้ง่าย 
เป็นคนที่มีเหตุผลไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆถ้าไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเอง กลับกันถ้าเป็นคนที่มี
การศกึษาต ่า ใชส้ื่อประเภทขงิวทิย ุโทรทศัน์ ละครและสื่อภาพยนต ์แต่ขณะเดยีวกนัถ้ามเีวลาที่
ไมม่ากพอ กจ็ะคน้หาสื่อขา่วจากสิง่พมิพ ์
 รายได้ (Income) เป็นตัวแปรส าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการ
ตลาดจะสนใจผู้บรโิภคที่มคีวามร ่าารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครวัที่มรีายได้ต ่ามกัมตีลาดที่
ค่อนขา้งมาก เป็นตลาดระดบัใหญ่ ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยยดึถอืส่วนของรายรบั
อย่างเดยีวก็คอื รายได้หรอืรายรบัอาจจะถือได้ว่าเป็นตวัวดัระดบัสภาพคล่องทางการเงนิ มี
ความสามารถที่จะช าระหรอืความสามารถต่อการใชจ้่าย ผลติภณัฑต่์างๆรวมไปถงึการบรกิาร 
มองกลบักนัการเลอืกซื้อสนิค้าอาจจะเป็นส่วนของสนิค้าที่บ่งบอกได้ว่าไปทศิทางทางใดโดยมี
เกณฑร์ปูแบบการด ารงชวีติ ค่าความนิยม  
 การประกอบอาชพี รวมไปถงึความรูก้ารศกึษา และอื่นๆ แมว้่ารายได้อาจจะถงึเป็นตวั
แปร ที่ใช้เป็นประจ า นักการตลาดในส่วนมากจะจับคู่ เกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตรห์รอื อื่นๆ เพื่อใหก้ าหนดเจาะจงกลุ่มตลาดไดต้รงจุดเช่น กลุ่มของรายได้ที่จะ
เป็นไปไดว้่าสอดคลอ้งกนักบัเรือ่งของอายแุละรว่มกนักบัทางอาชพี 
 2.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีร ัตน์ และคณะ (2552, น. 80-81) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ส่วนผสม
การตลาดหมายถงึ.ตวัแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้เพื่อให้บรษิทัใช้ร่วมกนัเพื่อตอบ
โจทยถ์งึความพอใจ แก่กลุ่มเป้าหมายหลกั ประกอบดว้ยเครือ่งมอืดงั ต่อไปนี้ 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเครื่องมือทางการตลาดใช้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมพื้นฐานจะมอียู่ 4 ปัจจยั ได้แก่ 



สินค้า (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) (Kotler 1997,อ้างถงึในชยัสมพล ชาวประเสรฐิ 2547,น.63) โดยในส่วน
ของการตลาดสมยัใหม่โดยเฉพาะธุรกจิการบรกิารทีแ่ตกต่างจากธุรกจิทัว่ไป มปัีจจยัเขา้มาเพิม่ 
3ปัจจยั ที่เป็นปัจจยัในการส่งมอบการบรกิาร นัน่คอื บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) รวมแลว้สามารถเรยีกว่าเป็นส่วนประสมทาง
การตลาดแบบ 7Ps ดงันี้  
  1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) คอื สิง่ที่ผู้ขายหรอืองค์กรมอบให้แก่ลูกค้าเป็นการ
ตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกค้าซึ่งลูกค้าจะได้รบัผลประโยชน์และ
คุณค่าของผลติภณัฑน์ัน้ ๆ โดยสามารถแบ่งผลติภณัฑเ์ป็น 2 ลกัษณะ คอื ผลติภณัฑท์ีอ่าจจบั
ต้องได้(Tangible Products)และผลติภณัฑท์ี่จบัต้องไม่ได้ (Intangible Products) เช่น/การบรกิาร 
ความคดิ (Idea) ซึ่งทางผู้ขาย จะต้องมกีารพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อสร้างความพอใจและรกัษา
คุณค่าของสนิคา้ใหอ้ยูใ่นใจลกูคา้โดยการก าหนดกลยุทธด์า้นผลติภณัฑต์อ้งค านึงถงึปัจจยัต่างๆ 
ได้แก่ใ  ความแตกต่างของผลติภณัฑ์ (Product Differentiation)องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ 
(Product Component) เช่น ประโยชน์ รปูร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสนิคา้,การ
ก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์,การพฒันาผลติภณัฑ(์Product Development) กลยุทธเ์กี่ยวกบัส่วน
ประสมผลติภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลติภณัฑ ์(Product Line)  
  2. ด้านราคา (Price) สิง่ที่ลูกค้าใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย สนิค้า และบรกิาร
ต่างๆ ในรปูแบบของ ตวัเงนิ ซึง่ธุรกจิควรมเีป้าหมายในการตัง้ราคา เช่น เพื่อตอ้งการก าไร หรอื
เพื่อเพิม่ส่วนแบ่งทาง การตลาด (Market Share) การก าหนดราคาเป็นสิง่ที่ส าคญั เพราะโดย
ปกตแิล้วลูกค้าจะ เปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) กบัราคา (Price) ของสนิค้าและบรกิาร
นัน้ หากสามารถท าให้ ลูกค้ารูส้กึว่าสนิคา้และบรกิารนัน้มคีุณค่าสูงกว่าราคาที่ตัง้ไวลู้กค้ากจ็ะ
ตดัสนิใจซื้อดงันัน้การก าหนด ราคาจงึควรตัง้ให้เหมาะสมกบัคุณค่าของสนิค้าและบรกิารนัน้ๆ
ใดงันัน้สิง่ทีผู่ก้ าหนดกลยุทธ ์การตลาดดา้นราคาตอ้งค านึงม ีไดแ้ก่ 1) ความคุม้ค่าทีล่กูคา้สมัผสั
ได ้2) ตน้ทุนสนิคา้และค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 3) การแขง่ขนักนั 4) ส่วนประกอบอื่นๆ  
  3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คอื ช่องทางหรอืกจิกรรมทีน่ าเสนอและ
เคลื่อนยา้ยสนิคา้และบรกิารไปยงั ลูกคา้ ซึง่จะมผีลต่อการบัรูใ้นคุณค่าและประโยชน์ของสนิค้า
และบรกิารดงันัน้จงึต้องค านึงถึงด้านท าเลที่ตัง้(Location)และช่องทางในการน าเสนอบรกิาร 
(Channels) สามารถแบ่งกิจกรรม ออกเป็น 2 ส่วน คอื ช่องทางจ าหน่ายสนิค้า (Channel of 
Distribution) ทีข่ายสนิคา้ใหก้บั ผูบ้รโิภคทางตรง หรอื ทางอ้อม แบบผ่านสถาบนัคนกลาง อกี
ส่วนคอื การแจกจ่ายตวัสนิค้า (Physical Distribution) โดยสิง่ที่ต้องค านึงคอืเลอืกวธิขีนส่งให้
เหมาะสมกบัสนิคา้และเป็นวธิทีีค่่าใชจ้่ายต ่าแต่ต้องส่งทนัเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งตรงเวลา  



  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่ งที่ใช้ในการ
ตดิต่อสื่อสารทางการตลาดระหว่างผูข้ายและผูใ้ช ้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสารและชกัจูง
ให้เกดิทศันคต ิความต้องการและดงึดูดให้เกดิพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าหรอืให้บรกิารนัน้ๆ ใกา
รส่งเสรมิการตลาดมเีครือ่งมอือยู ่4 ชนิด ไดแ้ก่  
   4.1 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการขายสินค้าแบบที่
พนักงานเข้าไปเสนอขายและพบปะลูกค้าโดยตรง วธินีี้เสยีค่าใช้จ่ายมากแต่เป็นวธิทีี่ประสบ
ผลส าเรจ็มากทีสุ่ด  

   4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง เป็นการใช้สื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 
วทิยุ หนังสอืพมิพ ์นิตยสาร ป้ายโฆษณา อนิเตอรเ์น็ต ในการส่งสารและเขา้ถงึผูบ้รโิภค เหมาะ
ส าหรบัสนิคา้ทีต่อ้งการกระจาย ตลาดกวา้ง  

   4.3 การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) หมายถงึ กจิกรรมที่ช่วยส่งเสรมิ
ใหเ้กดิการกระตุ้นความต้องการของ ผูบ้รโิภคในตวัสนิคา้ ซึง่อาจอยู่ในรปูแบบ การแสดงสนิคา้ 
การแจกของตวัอยา่ง การแจกคปูอง การ แจกของรางวลั เป็นตน้  

   4.4 การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ ์ (Publicity and Public Relation) หมายถงึ 
การเสนอขอ้มลูหรอืความคดิเหน็เกี่ยวกบัสนิคา้และบรกิารโดยไม่มกีารจ่ายเงนิวตัถุประสงค์เพื่อ
สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีระหว่างธุรกจิและประชาชนทัว่ไป 
  5. ด้านบุคลากร (People) บุคลากรควรผ่านขัน้ตอนในการคดัเลอืก รวมทัง้ผ่าน
การฝึกอบรม การจูงใจ เจ้าหน้าที่ต้องมีความเป็นมืออาชีพ แก้ไขปัญหาได้ เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ในดา้น การใหข้อ้มลูของสนิคา้ ใหบ้รกิารอย่างมคีุณภาพ ซึง่
จะสามารถสร้างความประทบัใจเป็นอันที่ชื่อชอบให้กับลูกค้าได้โดย.เป็นส่วนที่แตกต่างจาก
คู่แขง่และ ไดเ้ปรยีบทางธุรกจิ 
  6. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ1 (Physical Evidence and 

Presentation) โดยไดน้ าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหล้กูคา้ในเชงิรปูธรรมการสรา้งผลเชงิบวก 
ในภาพรวม ไดแ้ก่ ดา้นการแต่งกายทีส่าพเรยีบรอ้ยสะอาด การพูดจาดว้ยน ้าเสยีงทีสุ่ภาพ และ
การ ใหบ้รกิารทีก่ระชบัฉบัไว ซึง่จ าเป็นในธุรกจิบรกิาร  
  7. ด้านกระบวนการ (Process) สิ่งที่เกี่ยวเนื่ องในขัน้ตอนอย่างเป็นระเบียบ
วธิดี าเนินการการทางการบรกิารสามารถระบุและแสดงอย่างชดัเจนแสดงถงึผูท้ีจ่ะใชบ้รกิารเพื่อ
ตอบโจทยก์ารใหบ้รกิารอย่างถูกต้อง ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารประทบัใจจน
เกดิการบอกต่อ 
 3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 ตามแนวคดิและทฤษฎใีนกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผู้บรโิภค 5 แบบ ผูว้จิยัต้องการ
ศกึษาปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจซือ้ของลูกค้าในบรบิทของตลาดสนิค้านธุรกจิคาเฟ่สตัว์



เลี้ยงที่มีการแข่งขนัในตลาดค่อนข้างสูง ดังนัน้  ในมุมมองของผู้ประกอบการจึงต้องวาง
หลกัเกณฑป์ระกอบการท ากลยทุธท์างการตลาด ใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึง่ประกอบดว้ย 5 แบบดงันี้  

1. การตอ้งการถงึความรูท้ีเ่กดิขึน้จรงิ เป็นความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิจากสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการ
ไดร้บั เช่น ความต้องการทางดา้นปัจจยั 4 ของมนุษย ์ซึง่เป็นสนิคา้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทางกายภาพ 
ซึง่ไดแ้ก่ อาหาร อสงัหารมิทรพัย ์ทรพัยากรทีใ่ชใ้นการลงทุน รวมถงึอุปกรณ์ทางดา้นเทคโนโลยี
ต่างๆ ซึง่เหมอืนเป็นปัจจยัที ่5 ในศตวรรษ 21  

2. ความต้องการซื้อของผู้บรโิภคในปัจจุบนัผู้บรโิภคตื่นตวัในการค้นหาขอ้มูลข่าวสาร
เนื่องมาจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เขา้ถงึการศกึษา ในระดบัสูงจงึท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการศกึษาหา
ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด ารงชวีติประจ าวนั ดงันัน้ ในการเลอืกซือ้อสนิคา้ต่างๆ
ทัง้ อุปโภคและบริโภค ซึ่งมรีายละเอียดครอบคลุมตัง้แต่แหล่งก าเนิดของสินค้าว่ามีความ
น่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด มมีาตราฐานการผลติซึง่จะส่งผลต่อคุณภาพของสนิคา้  

3. เกณฑใ์นการตดัสนิใจเลอืกซือ้ของผูบ้รโิภค ตลาดสนิคา้ทัว่โลกในปัจจุบนั มรีปูแบบ
การผลติสนิค้าที่เหมอืนกนั และคุณภาพไม่ต่างกนั จะแตกต่างกนัที่ ยี่ห้อ (Brand) ของสนิค้า
นัน้ๆ จงึเป็นความทา้ทายของผูผ้ลติสนิคา้หรอืบรกิารทีจ่ะสรา้งแรงจงูใจ ในการตดัสนิใจซือ้ของ
ผู้บรโิภค ดงันัน้จงึต้องให้ความส าคญักับหลกัเกณฑ์พื้นฐานในการตดัสินใจซื้อของลูกค้าอัน
ได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพของสนิค้า ความน่าเชื่อถือของยี่ห้อสนิค้า (Brand) การให้ความ
คดิเหน็ของผูบ้รโิภคอื่นผ่านออนไลน์ (รวีวิ) ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความพงึพอใจทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้
ทีแ่ทจ้รงิต่อผลติภณัฑน์ัน้ๆ 

4. การตดัสนิใจซือ้ หลงัจากศกึษาวเิคราะหถ์งึเกณฑก์ารตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้สิง่ส าคญั 
ถดัมา คอืองคป์ระกอบการตดัสนิใจที่มผีลมาจากปัจจยัที่ไม่สามารถควบคุมได ้หรอืคาดการณ์
ได ้เช่น ทศัคตขิองผูอ้ื่นทีน่ าเสนอถงึจุดเด่นของยีห่อ้ทีแ่ตกต่างกนัออกไป ฉะนัน้ ผูผ้ลติจงึต้อง
พยายามรกัษาความผูกพนัที่มต่ีอยี่ห้อ (Brand Royalty) นัน้คอืคุณภาพของสนิค้ารวมถึงการ
บรกิารทีค่รอบคลุมในทุกมติ ิ 

5.  ความรูส้กึภายหลงัการซือ้หลงัจากผูบ้รโิภคพงึพอใจต่อยีห่อ้ของสนิคา้แลว้นัน้ปัจจยั
ต่อมาคือการสร้างพฤติกรรมหลังการซื้อให้ลูกค้าเกิดการซื้อซ ้าให้ได้ ซึ่งจะครอบคลุม
กระบวนการการผลติสนิค้า การโฆษณาสนิค้า ให้สะท้อนถึงภาพลกัษณ์ของผู้ผลติตลอดจน
ความน่าเชื่อถอืต่อสนิคา้ในสงัคมผูบ้รโิภคในวงกวา้งเผื่อใหเ้กดิการโน้มน้าวการตดัสนิใจซือ้ของ
ผูบ้รโิภคในระยะยาว 
 4.ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัคาเฟ่สตัวเ์ล้ียง 

 คาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง คอื คาเฟ่ทีม่อีาหาร เครือ่งดื่มและขนมเบอเกอรี ่แต่จะมสีตัวเ์ลีย้งต่างๆ
เขา้มาประกอบหลกัทีม่าเป็นทีด่งึดูดจากผู้คนทีส่นใจหรอืผู้ที่ชื่นชอบสตัวเ์ลี้ยง ในปัจจุบนัคาเฟ่
สตัวเ์ลีย้งไดก้ระจายเปิดคาเฟ่ตามแหล่งสถานทีต่่างๆ ซึง่เริม่จาก สุนัข แมว กระต่าย จนมเีพิม่



ขึน้มาอย่างหลากหลายสายพนัธุแ์ละชนิดต่างๆทีท่ ัง้น าเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลท าใหเ้กดิกลุ่ม
คนรกัสตัว์ขึน้มาจ านวนไม่น้อย โดยการเลอืกใช้บรกิารเขา้มาเล่นมาสมัผสักบัสตัว์เลี้ยงเพื่อใช้
เวลาอยูก่บัสตัวเ์ลีย้งกบัผูค้นทีร่กัและชื่นชอบ  แต่กม็กีลุ่มผูบ้รโิภคทีไ่ม่สามารถเลีย้งไดเ้นื่องจาก
ความไม่เอื้ออ านวยจากปัจจัยต่างๆในการเลี้ยง คาเฟ่สัตว์เลี้ยงนานาชนิดจึงเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลอืก ส่วนภายในรา้นออกแบบตกแต่งเขา้กบัสภาพแวดล้อมของสตัวเ์ลี้ยงแต่ละชนิด การ
เลี้ยงดูแล รูปแบบสถานที่เพื่อความเหมาะสม จะมขีองเล่นต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ไว้เล่นกับสตัว์
เลีย้ง ยงัมกีารจดัโซนทีเ่ป็นเฉพาะโซนเรื่องของการบรกิารเล่นกบัสตัวเ์ลีย้ง การถ่ายรปูกบัสตัว์
เลีย้ง การใหอ้าหารร่วมไปถงึการรบัประทานอาหาร ทีส่ าคญัต้องมกีารขายของทีร่ะลกึ อุปกรณ์
การเลี้ยงดูสตัว์ ขนมหรอือาหารส าหรบัสตัว์เลี้ยง จดัเต็มบรกิารที่ครบรูปแบบ แต่ความพเิศษ
ของคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง เป็นไปในรปูแบบการให้บรกิารทัง้การเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องสตัวช์นิดและ
สายพนัธุน์ัน้ ๆ ผูบ้รโิภคยงัสามารถขอค าปรกึษาและการดูแลจากผูเ้ชี่ยวชาญได้ และสิง่หนึ่งที่
เป็นขอ้ควรปฏบิตัสิ าหรบัผูท้ีม่าใชบ้รกิารเรื่องของความสะอาด ซึง่ไม่ว่าจะเป็นทัง้ในส่วนของคา
เฟ่ และผูใ้ชบ้รกิาร ทีต่อ้งรกัษาความสะอาดในการเขา้ชม สตัวเ์ลีย้งกเ็ปรยีบเสมอืนหนึ่งชวีติ คา
เฟ่สตัว์เลี้ยงก็เป็นอีกหนึ่งค าตอบที่ท าให้คนรกัสตัว์ชนิดต่าง ๆ ได้ศึกษาเรยีนรู้และท าความ
เขา้ใจสภาพชวีติความเป็นอยู่ ลกัษณะนิสยั ถ้ามเีวลาว่าง ลองใชว้นัหยุดพกัผ่อน แลว้คุณจะได้
พบ ไดส้มัผสักบัสตัวเ์ลีย้งแสนน่ารกัชนิดและสายพนัธุต่์าง ๆ  (เดก็หญงิลปิดา,2559)        
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

หนึ่งฤทยั เซีย่งฉิน (2557) ท าการศกึษา “ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดและพฤตกิรรม
การบรโิภคร้านกาแฟ สตาบคัส์ และทมั เอ็น ทมัส์ คอฟฟ่ี สาขาวคิตอเรยี การ์เด้นส์” ศึกษา
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค รวมทัง้หมด 400 คน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ21 – 30 ปี 
ส่วนใหญ่สถานภาพ โสด การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีอาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกิจ รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ผลการวจิยัปัจจยัสว่นผสม
ทางการตลาดทมีอีทิธพิลต่อผู้บรโิภคในการเข้าใช้บรกิาร รา้นกาแฟสตารบ์คัส์สาขาวคิตอเรยี 
การเ์ดน้สผ์ูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในระดบัมากในทุกดา้น โดย ปัจจยัทีม่อีทิธพิลสูงสุด 5 อนัดบั
แรก ได้แก่  ตกแต่งร้านสวยงาม มบีรรยากาศทดี ีได้รบัสนิค้า ถูกต้องตามค าสัง่ซื้อ อุปกรณ์
เครื่องใช้มคีวามสะอาดถูกสุขลักษณะที่ตัง้ร้านท าเลเหมาะสม  สะดวกต่อการเดินทางและ
พนักงานมีความสุภาพและอัธยาศัยดีถือเป็นจุดแข็ง ทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ผลการวจิยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทมีอีทิธพิลต่อผู้บรโิภคในการเข้าใช้บรกิาร รา้นทมั 
เอ็น ทมัส์ คอฟฟ่ี สาขาวคิตอเรยี การเ์ด้นส์ ปัจจยัที่มอีทิธพิลสูงสุด 5 อนัดบัแรก ได้แก่ เปิด
ให้บริการทุกวันไม่มีว ันหยุด บริการที่จอดรถเพียงพอกับผู้ใช้บริการ ที่ตัง้ร้านอยู่บนท าเล
เหมาะสมสะดวกต่ออการเดนิทาง มโีต๊ะเก้าอี้ เพยีงพอกบัลูกค้าที่เข้าใช้บรกิารและอุปกรณ์
เครื่องใชม้คีวามสะอาดถูกสุขลกัษณะถอืเป็นจุดแขง็ การศกึษาครัง้ต่อไปควรเป็นการศกึษาเชงิ
ลกึต่อไป  
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รชันก พฒันะกุลก าจร (2563) ท าการศกึษา “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ และกลุ่มอ้างองิ ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารรา้นกาแฟ NON FRANCHISE ใน
ลกัษณะของคาเฟ่ของผูบ้รโิภคในจงัหวดันนทบุร”ี มกีารเกบ็แบบสอบถามจ านวน 400 คน  กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่พบว่าเป็นเพศหญงิ อายุ 25 – 35 ปี มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนเป็นส่วน
ใหญ่ มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมีสถานภาพโสด และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ที่ 25,001 – 
35,000 บาท โดยท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ วเิคราะหค์วามถี่ ค่าอตัรา
รอ้ยละค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตราฐาน1  และท าการวเิคราะหส์ถติอินุมาน ดว้ยวธิ ีT-test, F-
test และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยสรุปผลขอ้มูลเป็นรายด้าน ผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวนมากมรีะดบัความคดิเห็นส่วนใหญ่ด้านของการขายโดยบุคล และด้านการส่งเสรมิการ
ขาย และน้อยที่สุดคอืด้านการตลาดทางตรง และทางด้านประชากรศาสตร ์ด้านเพศ ด้านอายุ 
ด้านอาชีพ และด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ NON 
FRANCHISE รา้นกาแฟในจงัหวดันนทบุร ี

ธฤภศั ประทองศลิ และ ชยัฤกษ์ แก้วพรหมมาลย ์(2564) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง (“ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งของผูใ้ชบ้รกิารในพืน้ทีเ่ขตกรุงเทพมหานคร”) โดยน า
เครื่องมอืมาใช้ คอืเก็บแบบสอบถาม ซึ่งมผีู้ตอบขอ้มูลเป็นจ านวน 400 คน ผลการวจิยัพบว่า 
ด้านประชากรศาสตร์มีกลุ่มตัวอย่างจ านวนมากเป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี 
สถานภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ มรีะดบัการศกึษา ปรญิญาตรแีละส่วนของรายไดเ้ฉลีย่ 30,001 – 
45,000 บาทต่อเดอืน พบว่า อายุ อาชพีและดา้นรายได ้ส่งผลต่อการผลการตดัสนิใจใช้บรกิาร
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยแรงจูงใจ อันดับแรก คือเรื่องแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถหรอืความส าคญัของตนเอง ส่วนประสมทางการตลาด เมื่อวเิคราะหเ์ป็นรายด้าน 
ปัจจยัทีม่รีะดบัความส าคญัมากสุด คอื ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซึง่ผลวเิคราะหไ์ดค้่าออกมาว่า
ส่วนผสมการตลาดทัง้ 7 ดา้นมผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งของผูใ้ชบ้รกิารใน
เขตกรงุเทพมหานครทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

กนกวรรณ พมิพจ์นัทร ์และ ชณิโสณ์ วสิฐินิธกิจิา (2561) ท าการศกึษา “พฤตกิรรมและ
ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดคาเฟ่ขนมหวานร้าน After You สาขาเมกะบางนา” โดยการเก็บ
แบบสอบทัง้หมด 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เพศหญิง มอีายุ 26 – 30 ปี มี
สถานภาพโสด การจบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีพนักงานเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ 20,001 
-30,000 บาทต่อเดือน ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์พบว่าด้านที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
เลอืกใชบ้รกิารขนมหวานรา้น After You ทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้น เพศ อายุ สภานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนและส่วนทางด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มี
ผลต่อเลอืกใช้บรกิารขนมหวานร้าน After You ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดั



จ าหน่าย และทางด้านการส่งเสริมการตลาด และพฤติกรรมส่วนใหญ่ส่วนทางด้านที่นิยม
รบัประทาน น ้าแขง็ไสคากโิกร ิมกัเขา้ใชบ้รกิารวนัเสาร ์– อาทติย ์ขณะเวลา 15.01 – 18.00 น. 
เพื่อน/เพื่อนร่วมงานมสี่วนในการตดัสอนใจ จ านวนที่ใช้บรกิารมากสุด 3 ครัง้/เดอืน ค่าใช้จ่าย
เขา้ใชบ้รกิารต่อครัง้ประมาณ 500 บาทต่อครัง้ 

ธญิาดา กรีต์ะเมคนิทร ์และ พุฒธิร จริายุส (2559) “ปัจจยัส่วนผสมการตลาด (7P’S) 
และปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟระดบัพรเีมยีมของผู้บรโิภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร”      ใช้เครื่องมอืในการวเิคราะห์ คอืการเก็บแบบสอบถาม จ านวน 400 คน 
ซึ่งผลออกมา จ านวนมากเป็นเพศชาย อายุ 24 – 28 ปี การศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพี 
พนกังานบรษิทัเอกชนเป็นหลกั รายไดเ้ฉลีย่อยู่ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาทต่อเดอืน ในดา้น
ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเข้าใช้บรกิารข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ อายุ และรายได้เฉลี่ย
แตกต่างกนั มลีกัษณะในการเขา้รบัการบรกิารในรา้นกาแฟ เพราะ สภาวะแวดล้อมและการมี
บรรยากาศทีด่กีว่ารา้นทัว่ไป ท าการรบัประทานเฉลี่ย 1 – 2 ครัง้ และทางดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีส่งต่อการตัดสินใจเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟระดบัพรเีมยีม มผีลว่าทุกด้านทัง้  7 
ส่วนผสมทางการตลาดไดส้่งผลต่อการตดัสนิใจ โดยล าดบัแรกสุดคอื ดา้นของผลติภณัฑ ์เรื่อง
ของเครื่องดื่มทีม่รีสชาตทิีถู่กใจและรองลงมา ดา้นต่อมาคอืดา้นราคา ทีห่มายถงึราคาที่มคีวาม
หลากหลาย 

ทพิานันท ์เพชรนาถ (2561) การศกึษา “ทศันคตแิละปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีม่ ี
ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หนึ่งต าบล หนึ่งผลติภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร ของผูบ้รโิภคในเขต
กรงุเทพมหานคร” จากผลการศกึษาขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่งโดยการสุ่มตวัอยา่ง
มาแบบหลายขัน้ตอน พบกว่ากลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากเป็นเพศหญงิ จ านวน 285 คน มชี่วงอาย ุ
21 – 30 ปี จ านวน 126 คน มสีถานภาพโสด จ านวน 211 คน ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
จ านวน 206 คน ประกอบอาชพี พนกังาน/ลกูจา้งเอกชน จ านวน 144 คน และรายเฉลีย่ต่อเดอืน 
15,001 – 25,000 บาท จ านวน 108 คน ซึง่ทางดา้นขอ้มลูส่วนตวัพบว่า เพศและอาชพีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร ทีแ่ตกต่างกนั มต่ีอการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลติภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร ส่วนดา้นอาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิคา้หนึ่งต าบล หนึ่งผลติภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 งานวิจัยนี้ เ ป็นงานวิจัย เชิงปริมาณ ที่ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในพื้นที่  
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยมปีระชากรเป็นบุคคลที่สนใจและเคยใช้บรกิารคาเฟ่สตัว์
เลีย้งในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลทีไ่มท่ราบจ านวนทีช่ดัเจน การเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง ใช้
วธิกีารค านวณตามวธิกีารของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถงึใน ธรีวุฒ ิเอกะกุล, 2543, 
หน้า 29) ขัน้ต ่าจ านวน 385 คน แต่ในงานวจิยันี้ไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีารสุ่มแบบ



บงัเอญิ (Accidental Sampling) จากกลุ่มตวัอย่างทัง้สิ้น 402 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวม

ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบออนไลน์ กบัผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างเดอืนกรกฎาคม จนถึง 
เดอืนสงิหาคม พ.ศ.2565 เพื่อน าขอ้มลูไปท าการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปดว้ยสถติกิาร
วเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา คอื ค่าความถี่ ค่าอตัรารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถติเิชงิอนุมานดว้ย T-test, F-test และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู  

ผลการวิจยั  
1. ผลการวจิยัปัจจยัประชากรศาสตร ์สรุปไดว้่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญงิ จ านวน 204 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.75 สถานภาพโสด จ านวน 295 คน คดิเป็น
อัตราร้อยละ 73.38 มอีายุอยู่ในช่วง 26 - 35 ปี จ านวน 129 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 32.09 
ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี279 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.40 มรีายไดเ้ฉลีย่ 15,000 – 25,000 บาท
ต่อเดอืน จ านวน 132 คน คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 32.84 และมอีาชพีเป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา จ านวน 
136 คน คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 33.83  

2. ผลการวจิยัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด สรุปได้ว่า ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคาเฟ่สตัวน์านาชนิดเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า 

ระดบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 4.09, S.D. = 0.591) โดยมผีลแต่ 

ดงันี้ ดา้นผลติภณัฑ ์มรีะดบัความคดิเหน็เฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.07, S.D. = 0.580) ดา้น

ราคา มรีะดบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.04, S.D. = 0.647) ดา้น

สถานที ่มรีะดบัความคดิเหน็เฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.07, S.D. = 0.645) ดา้นโปรโมชัน่ มี

ระดบัความคดิเหน็เฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.08, S.D. = 0.689) ดา้นบุคลากร มรีะดบัความ

คดิเหน็เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.11, S.D. = 0.634) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มรีะดบัความ

คดิเหน็เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.13, S.D. = 0.639) ด้านกระบวนการ มรีะดบัความคดิเห็น

เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.10, S.D. = 0.632) 
4. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

คาเฟ่สตัวน์านาชนิดเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 3.97, S.D. = 
0.712) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า เมื่อท่านได้ผลลพัธ์จากการประเมนิทางเลอืกท่านจะ
ตดัสนิใจเลอืกเขา้รบับรกิารคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งนานาชนิดโดยไม่มคีวามลงัเล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

(�̅� = 4.04, S.D. = 0.838) 
5. ผลการทดสอบสมมตฐิานปัจจยัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารคาเฟ่สตัวน์านาชนิดเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทัง้ 2 สมมติฐาน พบว่า สมมติฐานปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ดา้นเพศ สถานภาพและการประกอบอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคา
เฟ่สตัวน์านาชนิดเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 



0.05 และสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาเฟ่สัตว์นานาชนิด เขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
อภิปรายผลการวิจยั  

จากการวจิยัเรื่อง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
เลือกใช้บริการคาเฟ่สตัว์นานาชนิดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ” สามารถอธิบาย
ผลการวจิยัได ้ดงันี้  

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์1 ค้นพบว่า อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืน ทีแ่ตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจบรกิารคาเฟ่สตัวน์านาชนิดเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลส่วนเพศ สถานภาพและอาชพีส่งผลต่อการตัดสินใจบรกิารคาเฟ่สตัว์นานาชนิดเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ทัง้นี้ผลการศกึษาสอดคลอ้ง
บางส่วนกับการศึกษาของ รชันก พัฒนะกุลก าจร (2563) “ท าการศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ และกลุ่มอ้างองิ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นกาแฟ NON 
FRANCHISE ในรปูแบบคาเฟ่ของผูบ้รโิภคในจงัหวดันนทบุรี” พบว่า ทางดา้นประชากรศาสตร ์
ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชพี และด้านสถานภาพที่แตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจเลือกใช้
บรกิารรา้นกาแฟ NON FRANCHISE ในรูปแบบคาเฟ่ของผู้บรโิภคในจงัหวดันนทบุร ีและยงั
สอดคล้องกับ ทิพานันท์ เพชรนาถ (2561) การศึกษา “ทศันคติและปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หนึ่งต าบล หนึ่งผลติภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร” ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร หนึ่งผลติภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร ส่วนดา้นอาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้สนิค้าหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลติภณัฑ ์(OTOP) กลุ่มอาหาร ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ 
ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจบรกิารคาเฟ่สตัวน์านาชนิดเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
         2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจบริการคาเฟ่สัตว์นานาชนิดเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งบางส่วนกบั ธญิาดา กรีต์ะเมคนิทร ์และ พุฒธิร จิ
รายสุ (2559) “ปัจจยัส่วนประสมการตลาด (7P’S) และปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ใชบ้รกิาร
ร้านกาแฟระดับพรีเมียมของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร” ทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟระดบัพรเีมยีม มผีลว่าทุกด้านทัง้  7 
ส่วนผสมทางการตลาดได้มผีลต่อการตดัสนิใจเข้าใช้บรกิารร้านกาแฟระดบัพรเีมยีม และไม่
สอดคลอ้งกบักนกวรรณ พมิพจ์นัทร ์และ ชณิโสณ์ วสิฐินิธกิจิา (2561) “ท าการศกึษาพฤตกิรรม
และปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดคาเฟ่ขนมหวานร้าน After You สาขาเมกะบางนา” ส่วน



ทางดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มผีลต่อเลอืกใชบ้รกิารขนมหวานรา้น After You ไดแ้ก่ 
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และทางดา้นการส่งเสรมิการตลาด  

2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจ
บรกิารคาเฟ่สตัว์นานาชนิดเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องนางสาวหนึ่งฤทัย เซี่ยงฉิน (2557) “ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมการบริโภคร้านกาแฟ สตาบัคส์ และทัม เอ็น ทัมส์ คอฟฟ่ี สาขา
วคิตอเรยี การเ์ดน้ส์” พบว่า ดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 และยงัสอดคล้องกบัธฤภศั ประทองศลิ และ ชยัฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ (2564) 
ท าการศกึษา “ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงของผู้ใช้บรกิารในเขต
กรงุเทพมหานคร” ส่วนประสมการตลาดทัง้ 7 ดา้นส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัว์
เลีย้งของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรงุเทพมหานครทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 
ข้อเสนอแนะ  
 1. จากผลการศกึษาพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตรจ์ากทีผู่ว้จิยัท าการศกึษาแสดงให้
เหน็ว่า ปัจจยัทางประชากรศาสตร ์ด้านเพศหญงิ ด้านสถานภาพโสดและด้านอาชพีนักเรยีน/
นักศึกษา มกีารตัดสินใจเลือกใช้บรกิารคาเฟ่สตัว์เลี้ยงนานาชนิดเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ดังนั ้น สามารถน าข้อมูลในการวิจัยเป็นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าหรับ
ผูป้ระกอบการหรอืผูท้ีม่คีวามสนใจทีจ่ะเริม่ตน้ประกอบธุรกจิ น าไปวางแผนและท าการก าหนดยทุธท์าง
การตลาดได ้ไมใ่ช่เพยีงพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑลรวมถงึในพืน้ทีอ่ื่นๆ  
 2. จากผลการศึกษาที่ผู้วิจ ัยท าการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารคาเฟ่สตัว์เลี้ยงนานาชนิดเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล มรีะดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการและปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ ดงันัน้
ผู้ประกอบการหรอืผู้ที่มคีวามสนใจที่จะเริม่ต้นประกอบธุรกิจ ทางด้านกระบวนการ รา้นควรมคีวาม
ปลอดโปรง่ มกีารท าความสะอาดเป็นช่วงเวลาทีค่รอบคลุมอย่างเคร่งครดั การรกัษาความสะอาด คาเฟ่
มกีารตกแต่งที่มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ของทางรา้นอย่างชดัเจน การจดัพื้นที่การจดัมุม จดัโซนอย่าง
หลากหลายและสวยงาม โต๊ะเก้าอี้พยีงพอสะดวกต่อการนัง่เล่น นัง่รบัประทาน และส่วนปัจจยัด้าน
กระบวนการ ควรมกีารระบุขัน้ตอนหรอืเงื่อนไขการใช้บรกิารคาเฟ่ทัง้ประเภทของอาหาร เครื่องดื่ม 
ขนม รว่มไปทัง้การเล่นกบัสตัวเ์ลีย้งมขีอ้มลูอยา่งครบถว้น มกีารจดัการบรหิารรา้นคาเฟ่อยา่งสมบูรณ์
ในทุกดา้น กรณเีกดิเหตุหรอืปัญหามกีารรองรบัและสามารถจดัการแกไ้ขไดอ้ยา่งรวดเรว็  

3. จากผลการศกึษาที่ผูว้จิยัได้ท าการศกึษาการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารคาเฟ่สตัว์เลี้ยง
นานาชนิดเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผูท้ีส่นใจประกอบธุรกจิสามารถน าผลการศกึษาไป
ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางศึกษาต่อยอดในการวางแผนประกอบธุรกิจคาเฟ่สตัว์เลี้ยงและ



สามารถน าขอ้มลูการวจิยัไปปรบัปรุงแก้ไขเพื่อท าการพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้รวมไปถงึ
การหา กลยทุธท์างการตลาดในการด าเนินธุรกจิคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งไดต่้อไป 
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