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บทที่  1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
 ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย ์กล่าวว่า ธุรกิจร้านอาหารยงัมีโอกาส
เติบโตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน โดยคาดวา่จะขยายตวัราวร้อยละ 4-5 ในปี ค.ศ. 2019-2020 
โดยมีปัจจยัสนับสนุนจากโครงสร้างประชากรท่ี เปล่ียนแปลงไปทั้ งจากครัวเรือนท่ีเล็กลง การ
ขยายตัวของเมืองและลักษณะของผู ้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ี การขยายตัวของ
นกัท่องเท่ียวยงัช่วยสนับสนุนการเติบโตของร้านอาหาร แต่แนวโนม้การแข่งขนัจะรุนแรงมากข้ึน
โดยเฉพาะการขยายสาขาของเชนร้านอาหารต่าง ๆ ขณะเดียวกนั มีผูเ้ล่นรายใหม่ ๆ เขา้มาแข่งขนั
มากข้ึน ซ่ึงตอ้งจบัตามองร้านอาหารเอเชียโดยเฉพาะอาหารญ่ีปุ่นและร้านคาเฟ่อย่างร้านกาแฟท่ีมี
แนวโนม้แข่งขนัรุนแรง  (ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2019) 
 เน่ืองจากธุรกิจกาแฟมีการแข่งขนัทางธุรกิจกนัอยา่งรุนแรง เป็นผลท าใหเ้ม่ือไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา
ไดเ้กิดธุรกิจกาแฟรูปแบบใหม่ข้ึน คือมีการน าแมว สัตวเ์ล้ียงท่ีคนส่วนใหญ่ต่างรักและเอ็นดูมาเพื่อ
เป็นการดึงดูดลูกคา้และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ท่ีรู้จกักนัในช่ือ คาเฟ่ แมว (Cat Café)จากการ
สืบขอ้มูลประวติัของร้านคาเฟ่ แมว (Cat Café) ไดข้อ้มูลว่าร้านคาเฟ่ แมว (Cat Café) แห่งแรกมีตน้
ก าเนิดอยู่ท่ีประเทศไตห้วนั ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 1998 มีแนวคิดท่ีให้แมวอยู่ภายในร้านเพื่อสร้างความ
ผ่อนคลายให้กบัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ แต่กลบัไม่ไดรั้บความนิยม ต่อมาร้านคาเฟ่แมว (Cat Café) 
ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในประเทศญ่ีปุ่น เน่ืองจากคนญ่ีปุ่นส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในท่ีพกัเล็ก ๆ และ
ไม่สามารถเล้ียงสัตวไ์ด ้เปิดบริการแห่งแรกในประเทศญ่ีปุ่นโดยใชช่ื้อว่า Neko No Mise (เนะโกะ 
โนะ มิเสะ) หรือแปลเป็นภาษาไทยวา่ ร้านของแมว ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 2005 (Nekomimi, 2556) 
 ปัจจุบนัในประเทศไทยมีร้านคาเฟ่ แมว (Cat Café) อยู่มากมายหลากหลายร้าน ในจงัหวดั
นครปฐม มีร้านคาเฟ่ แมว (Cat Café) ท่ีน่าสนใจอยู ่1 ร้าน คือ ร้าน เพลย ์วิท แคท คาเฟ่  ( Play with 
cat Café ) ตั้งอยูท่ี่ : หมู่ท่ี 3 1/4 ต าบล คลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล นครปฐม  73170  โดยมีเวลาเปิด 
– ปิด : 10.00 - 19.00 น.  เบอร์โทร : 089 678 2614 
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ภาพท่ี 1.1 แผนท่ีร้าน  Play with cat Café 
ท่ีมา: เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ (Play with cat Cafe') นครปฐม - แผนท่ี รีวิว (2562) 

 
 ธุรกิจรูปแบบน้ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในบรรดาคนท่ีช่ืนชอบแมวแต่ไม่สามารถเล้ียงได ้
เน่ืองจากปัญหาทางดา้นท่ีอยูอ่าศยั คนในครอบครัว และค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดูแมวกย็งัสูงอีกดว้ยทุก 
ๆ ธุรกิจต่างกต็อ้งการท่ีจะใหผู้บ้ริโภคมีความภกัดีกบัธุรกิจของตน ในธุรกิจร้านคาเฟ่ แมว(Cat Café) 
ก็เช่นกนั การท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกภกัดีกบัธุรกิจมีหลายปัจจยัดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของ
คุณภาพการให้บริการ ภาพลกัษณ์ของธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้ นคือเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ผูป้ระกอบการบางท่านอาจมองขา้มไป มีความส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากการสร้างความภกัดีของ
ธุรกิจของตนใหเ้กิดกบัผูบ้ริโภคเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัธุรกิจในระยะยาวเน่ืองจากธุรกิจร้านคาเฟ่ 
แมว (Cat Café) ยงัถือเป็นธุรกิจท่ีแปลกใหม่ส าหรับคนไทยทางผูป้ระกอบการจึงยงัไม่ทันได้
ตระหนกัว่าผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการจะมีความภกัดีกบัธุรกิจประเภทน้ีหรือไม่เพราะคิดวา่เป็นช่วงเร่ิมตน้
ของธุรกิจ จะตอ้งมีลูกคา้แวะเวียนมาอยูเ่ป็นประจ า ท าใหอ้าจจะลืมนึกถึงในเร่ืองการสร้างความภกัดี
ของลูกคา้ 

จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงปัญหาของความภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อธุรกิจร้าน
คาเฟ่ แมว (Cat Café) จึงมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของ
ลูกคา้ของร้านคาเฟ่ แมว (Cat Café) จ านวน 1 แห่ง ในจงัหวดันครปฐม 
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1.2 ค าถามการวิจัย 
 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของร้านคาเฟ่แมวต่อร้าน 
เพลย ์วิท แคท คาเฟ่  จงัหวดันครปฐม มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

2. คุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อความภักดีของลูกค้าของร้านคาเฟ่แมวต่อร้าน เพลย ์     
วิท แคท คาเฟ่  จงัหวดันครปฐม มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

3. ความภกัดีของลูกคา้ของร้านคาเฟ่แมวต่อร้าน เพลย ์วิท แคท คาเฟ่  จงัหวดันครปฐม มี
ลกัษณะเป็นอยา่งไร 

 
1.3 วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของร้านคาเฟ่แมว
ต่อร้าน เพลย ์วิท แคท คาเฟ่  จงัหวดันครปฐม 

2. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของร้านคาเฟ่แมวต่อร้าน 
เพลย ์วิท แคท คาเฟ่  จงัหวดันครปฐม 

3. เพื่อศึกษาความภกัดีของลูกคา้ของร้านคาเฟ่แมวต่อร้าน เพลย ์วิท แคท คาเฟ่  จงัหวดั
นครปฐม  
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H2 
 

ปัจจัยการตลาด 
1.  Product (ผลิตภณัฑ)์ 
2.  Price (ราคา) 
3.  Place (ช่องทางการจดัจ าหน่าย) 
4.  Promotion (การส่งเสริมการขาย) 

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ภาพท่ี 1.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
                            ตัวแปรต้น                                                                       ตัวแปรตาม 
    ( Independent Variables )                                                             (Dependent Variable ) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 
 

ความภักดขีองลูกค้า 

H1 

คุณภาพการให้บริการ 

1.  ความเช่ือถือได ้(Reliability) 
2.  ลกัษณะท่ีสัมผสัได ้(Tangible) 
3.  ความเอาใจใส่ลูกคา้ (Empathy) 
4.  ความมัน่ใจ (Assurance) 
5.  ความสามารถตอบสนอง 
(Responsiveness) 
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1.5 สมมติฐานการวจิัย 
 
 1. ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของร้านคาเฟ่แมว ต่อร้าน เพลย ์
วิท แคท คาเฟ่  จงัหวดันครปฐม 
 2. คุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของร้านคาเฟ่แมว ต่อร้าน เพลย ์วิท 
แคท คาเฟ่  จงัหวดันครปฐม 
 
 
1.6 ขอบเขตในการวจัิย 
 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  
   - ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการในร้านคาเฟ่แมว ต่อร้าน
เพลยว์ิท แคท คาเฟ่  ท่ีอยูใ่นจงัหวดันครปฐม  
   - กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้เขา้มา
ใชบ้ริการในร้านคาเฟ่แมว ต่อร้าน เพลย ์วิท แคท คาเฟ่  ท่ีอยูใ่นจงัหวดันครปฐม จ านวน 400 คน 

2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
- ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาด  และคุณภาพการใหบ้ริการ 
- ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความภกัดีของลูกคา้ 

3. ขอบเขตในเร่ืองของสถานท่ีท่ีใชห้าขอ้มูลในการวิจยั 
สถานท่ีท่ีผูว้ิจยัใชห้าขอ้มูลในการท าวิจยัคือ ร้านคาเฟ่แมว จ านวน 1 แห่ง ในจงัหวดันครปฐมไดแ้ก่ 
   - ร้านเพลยว์ิทแคทคาเฟ่  (Play with cat Café) ตั้งอยู่ หลงัม.สวนสุนัน วิทยาเขต
ศาลายา นครปฐม (หลงัโรงถ่ายกนัตนา) ซอยวดัหว้ยพลู พทุธมณฑล นครปฐม 
 
1.7 นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
 
 1. ส่วนประสมทางการตลาด (4P) หมายถึง การประกอบธุรกิจโดยวิเคราะห์จาก 4 
องคป์ระกอบ คือ  Product (ผลิตภณัฑ)์  Price (ราคา) Place (ช่องทางการจดัจ าหน่าย) และPromotion 
(การส่งเสริมการขาย) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
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 2. คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจ
ใหบ้ริการ คุณภาพของบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างความแตกต่างของธุรกิจใหเ้หนือกวา่คู่แข่ง
ขนัได ้การเสนอคุณภาพการให้บริการท่ีตรงกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท า 
ผูรั้บบริการจะพอใจถา้ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ เม่ือผูรั้บบริการมีความตอ้งการ ณ สถานท่ีท่ีผูรั้บบริการ
ตอ้งการ และในรูปแบบท่ีตอ้งการ  
 3. แคท คาเฟ่ ( Cat café ) เป็นนิยามใหม่ของไลฟ์สไตลค์าเฟ่รูปแบบหน่ึง โดยการน าเอาการ
เล้ียงแมวมาผนวกเพิ่มดว้ย ท่ีมาของ “คาเฟ่แมว” เกิดจากสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมเมืองมากข้ึน 
ผูค้นอาศยัอยู่คอนโดหรืออพาร์ตเมนต์มากข้ึน และดว้ยขอ้จ ากดัของการห้ามเล้ียงสัตวใ์นคอนโด
หรือการท างานท่ีตอ้งเดินทางบ่อยจนเล้ียงสัตวไ์ม่ได ้ส่ิงเหล่าน้ีเป็นจุดก าเนิดท่ีท าใหค้นโหยหาความ
ผอ่นคลายนอกบา้นกนัมากข้ึน และหน่ึงในนั้นคือการออกไปเล่นกบันอ้งแมว(ของคนอ่ืน) พร้อมกบั
กินอาหารและเคร่ืองด่ืมอร่อยๆ 
 4. ลักษณะที่สัมผัสได้ หมายถึง บริเวณผิวนอกของส่ิงต่างๆ ท่ีเราสามารถมองเห็น รับรู้ได้
ดว้ยสัมผสัทางตาและสัมผสัทางกาย เช่น ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในร้าน หรืออุปกรณ์เล่นกบั
นอ้งแมว 
 5. การกระท าต่อประชาชนหรือผู้บริโภค หมายถึง การบริการของเจา้ของธุรกิจท่ีดี มีการ
ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ใหก้ารปฏิบติักบัลูกคา้ทุกคนอยา่งเท่าเทียม 

6. ความภักดขีองลูกค้า หมายถึง  การท่ีผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ี ดีต่อตราสินคา้หน่ึงไม่วา่จะเกิด
จากความเช่ือมัน่ การนึกถึง และหรือตรงใจผูบ้ริโภค และเกิดการซ้ือซ ้ าต่อเน่ืองตลอดมา  ใชบ้ริการ
อย่างต่อเน่ือง และเกิดจากการท่ีลูกค้าบอกปากต่อปาก  ความผูกพันระหว่างผู ้ให้บริการกับ
ผู ้ใช้บริการท่ีมีพฤติกรรม  การซ้ือหรือใช้บริการอย่างสม ่ าเสมอด้วยความยินดี จนกลายเป็น
ความสัมพนัธ์เชิงบวกและผูใ้ชบ้ริการเกิด ความตั้งใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้าอีกในอนาคต ความภกัดีถือ
เป็นความตั้งใจของลูกคา้ท่ีท าให้ เกิดพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าอย่างต่อเน่ืองตลอดมา การศึกษาคร้ังน้ี 
ความภกัดีต่อตราสินคา้ยงัหมายรวมถึง เม่ือลูกคา้ตอ้งการทานของหวานลูกคา้จะนึกถึงร้านคาเฟ่ขนม
หวานแห่งน้ีเป็นอนัดบัแรก ลูกคา้มีความ ผูกพนัต่อตราสินคา้และมีความตั้งใจจะกลบัมาใชบ้ริการ
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต รวมถึงมีความคิดท่ีจะ แนะน าเพื่อน หรือคนท่ีรู้จกัใหม้าใชบ้ริการท่ีร้าน 
 7. ความเช่ือถือได้ หมายถึง การสร้างความรู้สึกให้กับลูกค้าว่า  บริการของคุณมีตวัตน, 
โปร่งใส, เขา้ถึงได้เม่ือเกิดปัญหา สามารถส่ือสารได้ตลอดเวลาหากเกิดปัญหาในตวัสินคา้ และ
บริการ เป็นความสามารถในการให้บริการให้ตรงกบัสัญญาท่ีให้ไวก้บัผูรั้บบริการ บริการท่ีให้ทุก
คร้ังจะตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม ่าเสมอน้ี
จะท าใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่บริการท่ีไดรั้บนั้นมีความน่าเช่ือถือ สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้
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 8. ความเอาใจใส่ลูกค้า หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการตามความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน 
 
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวจิัย 
 
 1. ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของร้านคาเฟ่แมว
ต่อร้าน เพลย ์วิท แคท คาเฟ่  ท่ีอยู่ในจงัหวดันครปฐม เพื่อก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้กบัร้าน 
เพลย ์วิท แคท คาเฟ่  จงัหวดันครปฐม 

2. ทราบถึงคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของร้านคาเฟ่แมวต่อร้าน 
เพลย ์วิท แคท คาเฟ่  จงัหวดันครปฐม เพื่อก าหนดปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพ 

3. ทราบถึงความภกัดีของลูกคา้ของร้านคาเฟ่แมวต่อร้าน เพลย ์วิท แคท คาเฟ่  จงัหวดั
นครปฐม สามารถน าผลการศึกษาไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาความภกัดีของลูกคา้ให้
ดียิง่ข้ึน 
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บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 

 งานวิจยัเร่ือง อิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ของร้านคาเฟ่ แมว (Cat Café) ต่อร้าน เพลย ์
วิท แคท คาเฟ่  ( Play with cat Café )  ท่ีอยูใ่นจงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎี
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาประกอบการน าเสนอผลการวิจยั ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีไดก้ าหนด โดยแบ่งหวัขอ้อก ดงัน้ี 
  2.1 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคาเฟ่แมว 
  2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมดา้นการตลาด(4P’s) 
  2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
  
2.1 ข้อมูลท่ีเกีย่วข้องกบัคาเฟ่แมว 
 
 จุดเร่ิมตน้ของร้านคาเฟ่แมวคร้ังแรกเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1998 ช่ือร้าน Cat Flower Garden ท่ี 
กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยเป็นร้านกาแฟท่ีมีแมวอยูใ่นร้าน เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีสบายและผอ่น
คลายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาภายในร้าน จากนั้นไดมี้การเปิดร้านกาแฟลกัษณะดงักล่าวในประเทศญ่ีปุ่น 
ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีมาก จนท าให้กิจการคาเฟ่แมวเป็นท่ีนิยมและรู้จกัไปทัว่ประเทศญ่ีปุ่น ใน
ปัจจุบนัมีร้านคาเฟ่แมว มากกวา่ 160 แห่งทัว่ประเทศญ่ีปุ่น และ แพร่หลายไปทัว่เอเชีย เช่น ประเทศ
เกาหลีใต ้ฮ่องกง ประเทศไทย รวมถึงกลบัไปไดรั้บความนิยมท่ีประเทศไตห้วนัอีกคร้ัง (ฐิตินันท ์
จริยภูมิ, 2558) 
 โดยแนวคิดของร้านคาเฟ่แมวคือการผสมผสานระหว่างร้านคาเฟ่ อาหาร ขนม เคร่ืองด่ืม 
เขา้กับความน่ารัก ซุกซนของแมวภายในร้าน ด้วยบรรยากาศและการตกแต่งร้านท่ีสบาย ท าให ้
ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกผอ่นคลายและเพลิดเพลินไปกบัการเล่นและถ่ายรูปกบัแมวภายในร้าน ซ่ึงเหมาะกบั
วิถี ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ท่ีมีความเร่งรีบ มีความเครียดจากภาระงาน จึงอยากหาสัตวเ์ล้ียงท่ีเป็นเพื่อน
คลาย ทุกข ์แต่ในปัจจุบนัคนรุ่นใหม่ไดอ้าศยัอยู่ในคอนโดมิเนียมเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการ
เล้ียงสัตว ์ทั้งเร่ืองสถานท่ี การดูแลสัตวเ์ล้ียง จึงท าให้เกิดธุรกิจร้านคาเฟ่แมวและกลายเป็นท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากข้ึนในประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรุงเทพมหานคร(ธุรกิจคาเฟ่แมว, 2560) 
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2.2 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
 Kotler (2000) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้่า เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือ
ทางการตลาดท่ีองคก์รชใ้นการปฏิบติัตามวตัถุประสงคท์างการตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
 Engle, Blackwell and Miniard (1990) กล่าวไวว้า่ “พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท า
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าซ่ึงการบริโภค  และการจบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสินคา้และ
บริการ รวมทั้ งกระบวนการตัดสินใจท่ี เกิดข้ึนทั้ งก่อนและหลังการกระท าดังกล่าวด้วย”
 วิทยา อินทรพิมล (2557) ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าใด ๆ ของ
ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเลือกสรร การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการ
ตดัสินใจ ซ่ึงเป็นตวัน าหรือตวักระท าดงักล่าว เพื่อสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ใหไ้ดรั้บความพอใจ 
 พิมพพ์ิศา สังขสุ์วรรณ (2558) สรุปว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงกระบวนการตดัสินใจ 
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีก่อให้เกิดการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าหรือซ้ือ
สินคา้ การใชบ้ริการต่าง ๆ เพื่อน ามาตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 
  จิรดา นาคฤทธ์ิ และอนุพล ทองใหม่ (2560) อธิบายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การ
กระท าของ บุคคลท่ี เก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับ และการใช้สินค้าหรือบริการ รวมถึง 
กระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน และท่ีเป็นตวัก าหนดใหเ้กิดการกระท าต่าง ๆ ข้ึน 
 Schiffman and Kanuk (1991) กล่าวไว้ว่า “พฤติกรรมผู ้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ี
ผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรับการซ้ือ การใช้ การประเมินและการจบัจ่ายใชส้อย  ซ่ึง
สินคา้และบริการท่ีเขาคาดหวงัวา่จะท าใหค้วามตอ้งการของเขาไดรั้บความพอใจ”   
   Engle, Blackwell and Miniard (1990) กล่าวไวว้า่ “พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท า
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าซ่ึงการบริโภค  และการจบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสินคา้และ
บริการ รวมทั้ งกระบวนการตัดสินใจท่ี เกิดข้ึนทั้ งก่อนและหลังการกระท าดังกล่าวด้วย”  
  Solomon (2009) กล่าวไว้ว่า “พฤติกรรมผู ้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การ
กระท าของบุคคล ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และ
การก าจดัส่วนท่ีเหลือ (Dispose) ของสินคา้และบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความ
ปรารถนาของตน”   
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2.3 ทฤษฎีและแนวคดิเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาด  
  ส่วนประสมทางการตลาด เป็นแนวคิดท่ีส าคญัอย่างหน่ึงทางการตลาดเพราะการบริหาร
การตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ นักการตลาดจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย จากการคน้ควา้ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านได้
ใหค้วามหมายของการตลาดไวด้งัน้ี    
  Kotler`(1997) กล่าวไว้ว่า “ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service 
Marketing Mix) ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีแตกต่างสินค้า
อุปโภคและบริโภคทัว่ไป จ าเป็นจะตอ้งใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 
7P’s” ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย  
   ด้านผลติภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิง
ท่ีผูข้ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้ น ๆ 
โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งได ้และ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้ง
ไม่ได ้  
   ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ 
ดงันั้น การก าหนดราคาการใหบ้ริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อ
การจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั  
   ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มใน
การน าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการ
ท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะต้องพิจารณาในด้านท าเลท่ีตั้ ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ 
(Channels)  
   ด้านการส่งเสริมการขาย  (Promotions) เป็น เค ร่ืองมือห น่ึงท่ี มีความส าคัญในการ
ติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกญุแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์  
   ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การ
จูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆขององค์กร เจ้าหน้าท่ีตอ้งมีความสามารถมี
ทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร  
   ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็นการ
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แสดงให้เห็นถึงลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอให้กบัลูกคา้ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายาม
สร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่
วา่จะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 
หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ   
 ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัใน
ดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ  

 

2.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  
  
 รัตนา กวีธรรม (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง  ความภกัดีต่อตราสินคา้ ค่านิยมของลูกคา้ และ
ทศันคติต่อแบรนด์หรูท่ีส่งผลตอความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
โดยการวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่้ อศึกษาความภกัดีตราสินคา้ ค่านิยมของลูกคา้ และทศันคติต่อแบ
รนด์หรูท่ีส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือสินค้าและบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิดท่ีผ่านการทดสอบความเช่ือมัน่และความตรงเชิงเน้ือหาในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีความสนใจท่ีจะซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม 
 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26–30 ปี มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
55,000 บาทข้ึนไป ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการตระหนกัรู้
ใน ตราสินคา้ ทศันคติต่อแบรนดห์รูดา้นการมีส่วนร่วมในแฟชัน่ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้และ
บริการ ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยร่วมกนัพยากรณ์ 
ความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครคิดเป็นร้อยละ 48.7 ในขณะท่ีความ
ภกัดีต่อตราสินคา้ดา้นการรับรู้คุณภาพ ค่านิยมของลูกคา้ ดา้นประโยชน์ใชส้อย ดา้นความชอบ และ
ดา้น สัญลกัษณ์และทศันคติต่อแบรนด์หรูดา้นวตัถุนิยม และดา้นความตอ้งการประสบการณ์ไม่
ส่งผลต่อ ความตั้งใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
  พกัตสุ์ดา พฒัน์คุม้ (2560) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในตรา
สินคา้ สก๊อต (SCOTCH) โดยมีวตัถุประสงคคื์อ เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูซ้ื้อผลิตภณัฑต์รา
สินคา้สก๊อต เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็น ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ของผูซ้ื้อผลิตภณัฑต์ราสินคา้ส
ก๊อต เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็น ความจงรักภกัดีในตราสินคา้สก๊อตของผูซ้ื้อผลิตภณัฑต์ราสินคา้ส
ก๊อต เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้สก๊อต เก็บ
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รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูซ้ื้อผลิตภณัฑต์ราสินคา้สก๊อต ท่ีไดข้นาดตวัอยา่งดว้ยกาค านวณ
จากสูตร Cochran  
 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
รู้จกัตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ อยูใ่นระดบัมาก และความคิดเห็น
เก่ียวกบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้สก๊อต ดา้นทศันคติ และดา้นพฤติกรรม อยูใ่นระดบัมาก  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ทั้งดา้นการรู้จกัตราสินคา้ 
ดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้ และดา้นคุณภาพท่ีรับรู้ มีอิทธิพลกบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้ สก๊อต
ทั้งในภาพรวม ดา้นทศันคติ และดา้นพฤติกรรม 
 ปุนยนุช รัตนสุดใส (2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง คุณค่าตราสินคา้ของรถยนตย์ี่ห้อฟอร์ดใน
มุมมองของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไป คุณค่าตราสินคา้
ยีห่อ้ฟอร์ด โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค
ท่ีใชร้ถยนตฟ์อร์ด จ านวน 400 ตวัอย่าง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรรณนา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน เพื่อหาความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรทั้ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Samples t-test) 
ความแปรปรวนทางเดียวของประชากรมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป (One-way ANOVA: F-test) และ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60 อาย ุ31-40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 43 ระดับการศึกษาจบปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.5 อาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 43 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 28,001-38,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.5 
 ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะสต๊ิกเกอร์ไลน์มี 6 องคป์ระกอบ คือ เพศ คน สัตว ์ลกัษณะนิสัย 
ขอ้ความประกอบ สีสนั ซ่ึงลกัษณะสต๊ิกเกอร์ไลน์น้ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจซ้ือของผูบ้ริโภค
โดยผา่นการบอกต่อผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของร้าน
คาเฟ่แมว ต่อร้าน เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ จงัหวดันครปฐม” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีจุดประสงคเ์พื่อ
ส ารวจการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการของร้านคาเฟ่แมว โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามระเบียบ
วิจยัดงัต่อไปน้ี 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.2 เคร่ืองท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  3.3 วิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  3.4 วิธีการด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  3.5 วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 กลุ่มประชากร และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการของลูกคา้ร้านคาเฟ่ 
แมว (Cat Café) ต่อร้าน เพลย ์วิท แคท คาเฟ่  ( Play with cat Café )  ท่ีอยูใ่นจงัหวดันครปฐม 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นประชากรซ่ึงอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ซ่ึงมีประชากรจ านวน
มากและผูว้ิจยัไม่สามารถทราบจ านวนท่ีแน่นอนได้ ท าให้การศึกษาในคร้ังน้ีมีการก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบขนาดประชากร โดยใช้สูตรก าหนดขนาดตวัอย่างของ 
(W.G.cochran,1953) ดงัน้ี 

 
 

   
  n = แทนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

p = แทนสดัส่วนของลกัษะท่ีสนใจในประชากร 
z = แทนระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
e = แทนสดัส่วนความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับใหเ้กิดข้ึน 
 

2

2

e
p)Zp(1n −

=



14 

 

แทนค่าสูตร n =  0.5 (1-0.5)1.962 
   0.052 
  n = 384.16 หรือ 385 ตวัอยา่ง 
 

จากการค านวณได้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเท่ากับ 385 คน ดังนั้นเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดจากกสรตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึงได้มีการส ารองกลุ่มตวัอย่างโดยเพิ่ม
จ านวน 15 คน รวมขนาดของกลุ่มกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั 400 คน 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั
ไดส้ร้างข้ึนเพื่อเป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลพลต่อความภกัดีของลูกคา้ของร้านคาเฟ่แมว ต่อร้าน เพลย ์
วิท แคท คาเฟ่  ท่ีอยูใ่นจงัหวดันครปฐม โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  
โดยมีลกัษณะค าถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพการปฏิบติัหน้าท่ี, การศึกษา, อาชีพ และ
รายไดโ้ดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 
 ส่วนที่ 2  ค  าถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ของร้านคาเฟ่แมว ต่อร้าน เพลย ์
วิท แคท คาเฟ่    ท่ีอยูใ่นจงัหวดันครปฐม ในดา้นของ Product (ผลิตภณัฑ)์ Price (ราคา) Place (ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย) และ Promotion (ส่งเสริมการขาย) เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายปิด เป็นค าถาม
แบบ Likert Scale จ านวน 24 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ระดบั ซ่ึงมีการก าหนดระดบัจากมากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 3  ค  าถามเก่ียวกบัการให้บริการของร้านคาเฟ่แมว (Cat Café)ต่อร้าน เพลย ์วิท แคท 
คาเฟ่  ( Play with cat Café )  ท่ีอยู่ในจังหวดันครปฐม ในด้านของ Reliability (ความเช่ือถือได้) 
Assurance (ความมั่นใจ) Tangible (ลักษณะท่ีสัมผัสได้) Empathy (ความเอาใจใส่ลูกค้า) และ 
Responsiveness (ความสามารถตอบสนอง) เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายปิด เป็นค าถามแบบแบบ 
Likert Scale จ านวน 25 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ระดบั ซ่ึงมีการก าหนดระดบัจากมากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 4 ค าถามเก่ียวกบัความภกัดีของลูกคา้ของร้านคาเฟ่แมว (Cat Café)ต่อร้าน เพลย ์วิท 
แคท คาเฟ่  ( Play with cat Café )  ท่ีอยูใ่นจงัหวดันครปฐม  เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายปิด เป็น
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ค าถามแบบแบบ Likert Scale จ านวน 5 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ระดบั ซ่ึงมีการก าหนดระดบัจากมากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
 
3.3 วธีิการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวมรวบขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของร้านคาเฟ่
แมว ต่อร้าน เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ จงัหวดันครปฐม แลว้น ามาก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจยัเพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาตามขอ้ 1. มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ และ
พิจารณาเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวิจยั 

3. แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน น าเสนอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน า ปรับปรุง 
แกไ้ข 

4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 
5. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ทดลองใช้ (Pretest) กบักลุ่มตวัอย่าง ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่างในงานวิจยั จ านวน 40 คน และน าข้อมูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) 

6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใช้และแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์
เป็นคร้ังสุดทา้ย เพื่อตรวจสอบและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าฉบบัสมบูรณ์ ส าหรับน าไปใชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
3.4 วธีิด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นข้อมูลท่ีได้จากการใช้
แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยทางผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลจากการให้กลุ่มตวัอยา่งตอบ
แบบสอบถามโดยตรงหรือตอบแบบสอบถามผา่นทาง Google docs และผา่นทาง Social Media เช่น 
Facebook Line เป็นตน้ เน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นวา่เป็นวิธีท่ีท าใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีสะดวกรวดเร็ว
ในระยะเวลาอนัจ ากดั รวมถึงประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Sale) มีเกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมินเป็น 5 ระดบั 
ดงัน้ี 
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 ระดับคะแนน    ระดับความคดิเห็น 
5    เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4    เห็นดว้ยมาก 
3    เห็นดว้ยปานกลาง 
2    เห็นดว้ยนอ้ย 
1    เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม มีวิธีด าเนินการดงัน้ี 
1. ขอความร่วมมือจากผูท่ี้เขา้ใช้บริการร้าน เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ ท่ีจงัหวดันครปฐม โดย

อธิบายและช้ีแจงวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 
2. ผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอยา่งในการตอบค าถามตามเคร่ืองมือ

แต่ละชุดใหส้มบูรณ์และน าค าตอบท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
3. การรวบรวมขอ้มูลใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability) โดยใช้

การสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) 
 
3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ผูว้ิจยัตรวจสอบขอ้มูลในแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน 
แลว้น ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   
 

3.5.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statics) 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้ต่อเดือน  โดยใช้ค่าความถ่ี  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  

 
1. ใช้สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
  1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

- ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2541) 
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  เม่ือ        แทน ค่าเฉล่ีย 
   แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N    แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
1.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลว้น สายยศ และองัคณา, 2540)  
 
 
 
 
 

  เม่ือ   S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 
    แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 1.3 สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของแบบสอบถาม 
 
  หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (  -Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) (รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, 2562) 
 
  เม่ือ   แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
   n  แทน ค่าจ านวนของแบบค าถาม 
    แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 

     แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ ง
ฉบบั  

 
3.5.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 

 ซ่ึงไดแ้ก่การวิเคราะห์ สมมติฐานทั้ง 2 ขอ้ โดยมีวิธีการวิจยัดงัน้ี 
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  1.1 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะด้านความภักดีท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ และบริการ ท่ีร้านเพลย ์วิท แคท คาเฟ่ ท่ีจงัหวดันครปฐม โดยใช้สถิติไคส
แควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมติฐาน (Hartung, 2001) มีสูตรการค านวณดงัน้ี    
 
 
 
 
 
         X2     แทน ค่าไคสแควร์ 

  Oij  แทน  ค่าความถ่ีท่ีไดจ้ากการทดลองปฏิบติั  
  Eij  แทน  ค่าความถ่ีท่ีคิดวา่ควรจะเป็นหรือตามทฤษฎี 
 
  
  1.2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่มเท่านั้น โดย
ใชก้ารวิเคราะห์ t-test 
 
 

 
 
 
 เม่ือ t แทน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน (t-test) 

   แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 

   แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 

   แทน ความแปรปรวนของคะแนนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 

   แทน ความแปรปรวนของคะแนนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 

   แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 


=

−
=

n

i Ei

EiOi

1

2
2 )(X
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   แทน จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
   
  1.3 ค่าสถิติ One Way ANOVA ใชใ้นการทดสอบค่าความแตกต่างระหวา่งคะแนน 
เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เป็นการสุ่ม
ตวัอยา่งแต่ละกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั ระดบันยัส าคญัทางสถิติ α = 0.05 (รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, 2562) 
 
 

F =   
 

 

   =  ผลรวมก าลงั 2 เฉล่ียระหวา่งกลุ่ม 

   = ผลรวมก าลงั 2 เฉล่ียภายในกลุ่ม 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลจากการตอบแบบสอบถาม ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ร้านแมว 
เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ จงัหวดันครปฐม ใชแ้บบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ท า
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และจดัเรียงล าดบัการวิเคราะห์ดงัน้ี 
 4.1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแจงแจงความถ่ี 
และหาค่าร้อยละ 
  4.2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีของลูกคา้
ร้านแมว เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ จงัหวดันครปฐม และหาค่าร้อยละ 
 4.3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีของลูกคา้
ร้านแมว เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ จงัหวดันครปฐม 
  4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
 
สัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื่อความเข้าใจในการแปรความหมาย ผูว้ิจัยขอก าหนดสัญลกัษณ์และความหมายท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 n  แทน จ านวนตวัอยา่ง 
    แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 β  แทน สมัประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Sig.   แทน ความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
 *   แทน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 t  แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาการแจกแจงแบบที 
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4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
  

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล 
ลกัษณะทางข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
          ชาย 147 36.8 
          หญิง 253 63.3 
2. อาย ุ   
          อายไุม่เกิน 20 ปี 12 3.0 
          อาย ุ21-30 ปี 326 81.5 
          อาย ุ31-40 ปี 30 7.5 
          อาย ุ41-50 ปี 20 5.0 
          อาย ุ50 ปี ข้ึนไป 12 3.0 
ลกัษณะทางข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
3. สถานภาพ   
          โสด 382 95.5 
           สมรส 12 3.0 
           หมา้ย 6 1.5 
4. อาชีพ   
          นกัเรียน/นกัศึกษา 128 32.0 
          ชา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 36 9.0 
          พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 186 46.5 
          ธุรกิจส่วนตวั 50 12.5 
5. ระดบัการศึกษา   

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 66 16.5 
ปริญญาตรี 308 77.0 
ปริญญาโท 20 5.0 
สูงกวา่ปริญญาโท 6 1.5 

6. รายได ้   
          รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท   103 25.8 
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          รายได ้10,001-20,000 บาท 187 46.8 
          รายได ้20,001-30,000 บาท 54 13.5 
          รายไดม้ากกวา่ 30,001 บาทข้ึนไป 56 14.0 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.3 มีอายอุยูใ่นช่วง 21-30 ปีจ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 มีสถานภาพโสดจ านวน 382 คน
คิดเป็นร้อยละ 95.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77 มีอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน/รับจา้งจ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 และส่วนใหญ่มีรายได ้10,001-20,000 บาท 
จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.2 ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อความภักดขีองลูกค้าร้านแมว 
เพลย์ วทิ แคท คาเฟ่ จังหวดันครปฐม  
 

ปัจจยัทางการตลาด  S.D. การแปลค่า ล าดบั 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.93 .960 มาก 1 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.93 .930 มาก 2 
2. ดา้นราคา 3.92 .969 มาก 3 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.84 .820 มาก 4 

รวม 3.91 0.919 มาก  

 
 จากตาราง ท่ี 4.2 พบวา่ปัจจยัการตลาดมีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีของลูกคา้ร้านแมวเพลย ์
วิท แคท คาเฟ่ จงัหวดันครปฐม โดยปัจจยัทางการตลาด มีความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 
3.91 , S.D. = 0.919) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัดา้น
ผลิตภณัฑ ์และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด (  = 3.93.22, S.D. = 0.960) รองลงมาให้
ความส าคญัดา้นราคา  (  = 3.92 , S.D. = 0.969) และผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (  = 3.84, S.D. = 0.820) ตามล าดบั   
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ตารางที่ 4.3 คุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์ต่อความภักดขีองลูกค้าร้านแมว เพลย์ 
วทิ แคท คาเฟ่ จังหวดันครปฐม  

คุณภาพการใหบ้ริการ  S.D. การแปลค่า ล าดบั 
1. ดา้นความเช่ือถือได ้ 3.96 .936 มาก 3 
2. ดา้นลกัษณะท่ีสัมผสัได ้ 4.05 1.049 มาก 1 
3. ดา้นความเอาใจใส่ลูกคา้ 3.80 .868 มาก 4 
4. ดา้นความมัน่ใจ 3.87 .965 มาก 2 
5. ดา้นตอบสนอง 3.74 .847 มาก 5 

รวม 3.91 0.919 มาก  
  
 จากตาราง ท่ี 4.3 พบวา่คุณภาพการใหบ้ริการมีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีของลูกคา้ร้าน
แมว เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ จงัหวดันครปฐม โดยดา้นลกัษณะท่ีสัมผสัได ้มีความส าคญัโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (  = 3.91 , S.D. = 0.919) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบวา่ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัดา้นลกัษณะท่ีสมัผสัไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.05, S.D. = 1.049) และดา้น
ความเช่ือถือไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (  = 3.96.22, S.D. = 0.936) รองลงมาใหค้วามส าคญัดา้น
ความมัน่ใจ  (  = 3.87 , S.D. = 0.965) รองลงมาใหค้วามส าคญัดา้นความเอาใจใส่ลูกคา้(  = 3.80, 
S.D. = 0.868) และผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการตอบสนอง (  = 3.44, S.D. = 
0.847) ตามล าดบั 

 
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัการตลาดมีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีของลูกคา้ร้านแมว เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ 
จงัหวดันครปฐม 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจยัทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของลูกคา้ร้านแมว เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ 
จงัหวดันครปฐม จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งั
ตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 สรุปผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์
กบัความภกัดีของลูกคา้ร้านแมว เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ จงัหวดันครปฐม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลา (4P) 

ความภักดขีองลูกค้าร้านแมว เพลย์ วทิ แคท คาเฟ่ จังหวดันครปฐม  

การใช้บริการ การบอกต่อ สถานที ่ แหล่งข้อมูล 

ด้านผลติภัณฑ์ .000* .000* .000* .000* 
ด้านราคา .000* .000* .000* .000* 
ด้านทางการจดัจ าหน่าย .000* .000* .000* .000* 
ด้านส่งเสริมการค้า .000* .000* .000* .000* 

หมายเหตุ : ระดบันัยส าคญั *p < 0.05 
 
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการใหบ้ริการมีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีของลูกคา้ร้านแมว เพลย ์วิท แคท 
คาเฟ่ จงัหวดันครปฐม 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ คุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นความเช่ือถือ ดา้นลกัษณะท่ี
สมัผสัได ้ดา้นความเอาใจใส่ลูกคา้ ดา้นความมัน่ใจ ดา้นความสารถตอบสนอง มีความสมัพนัธ์กบั
ความภกัดีของลูกคา้ร้านแมว เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ จงัหวดันครปฐม จากผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 
2 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 คุณภาพการใหบ้ริการมีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีของลูกคา้ร้านแมว เพลย ์วิท แคท คา
เฟ่ จงัหวดันครปฐม 

คุณภาพการให้บริการ 
ความภักดขีองลูกค้าร้านแมว เพลย์ วทิ แคท คาเฟ่ จังหวดันครปฐม  

การใช้บริการ การบอกต่อ สถานที ่ แหล่งข้อมูล 
ความเช่ือถือได ้ .000* .000* .000* .000* 
ลกัษณะท่ีสัมผสัได ้ .000* .000* .000* .000* 
ความเอาใจใส่ลูกคา้ .000* .000* .000* .000* 
ความมัน่ใจ .000* .000* .000* .000* 
ความสามารถ
ตอบสนอง 

.000* .000* .000* .000* 

หมายเหตุ : ระดบันยัส าคญั *p < 0.05 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวจิัย อภิปลายและข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ร้านแมว เพลย ์วิท แคท คาเฟ่  จงัหวดั

นครปฐมซ่ึงสรุปผลการวิจยัและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

 1. การวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแจงแจงความถ่ี และ
หาค่าร้อยละ  
   พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 มี
อายอุยูใ่นช่วง 21-30 ปีจ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 มีสถานภาพโสดจ านวน 382 คนคิดเป็น
ร้อยละ 95.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77 มีอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน/รับจา้งจ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 และส่วนใหญ่มีรายได ้10,001-20,000 บาท 
จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อความภกัดีของลูกคา้ร้านแมว เพลย ์วิท แคท คาเฟ่  จงัหวดันครปฐม  
  2. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีของลูกคา้ร้านแมว เพลย ์วิท แคท 
คาเฟ่ จงัหวดันครปฐม  
   พบวา่ปัจจยัการตลาดมีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีของลูกคา้ร้านแมวเพลย ์วิท แคท 
คาเฟ่ จงัหวดันครปฐม โดยปัจจยัทางการตลาด มีความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.91 , 
S.D. = 0.919) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัดา้นผลิตภณัฑ ์
และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด (  = 3.93.22, S.D. = 0.960) รองลงมาใหค้วามส าคญัดา้น
ราคา  (  = 3.92 , S.D. = 0.969) และผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(  = 3.84, S.D. = 0.820) ตามล าดบั  
  3. คุณภาพการใหบ้ริการมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีของลูกคา้ร้านแมว เพลย ์วิท แคท คา
เฟ่ จงัหวดันครปฐม  
   พบวา่คุณภาพการใหบ้ริการมีความสมัพนัธ์ต่อความภกัดีของลูกคา้ร้านแมว เพลย ์
วิท แคท คาเฟ่ จงัหวดันครปฐม โดยดา้นลกัษณะท่ีสัมผสัได ้มีความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(  = 3.91 , S.D. = 0.919) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัดา้น
ลกัษณะท่ีสมัผสัไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.05, S.D. = 1.049) และดา้นความเช่ือถือได้
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (  = 3.96.22, S.D. = 0.936) รองลงมาใหค้วามส าคญัดา้นความมัน่ใจ  (  = 
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3.87 , S.D. = 0.965) รองลงมาใหค้วามส าคญัดา้นความเอาใจใส่ลูกคา้(  = 3.80, S.D. = 0.868) และ
ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการตอบสนอง (  = 3.44, S.D. = 0.847) ตามล าดบั 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผูใ้ชบ้ริการร้านแมว เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ จงัหวดันครปฐม ให้ความส าคญัต่อปัจจยัทาง
การตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดี อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเพราะก่อนท่ีลูกค้าจะมาใช้บริการ
จะตอ้งศึกษา คน้หาขอ้มูล ประเมินผลทางเลือก เพื่อท่ีจะตดัสินใจมาใชบ้ริการ ซ่ึงการประเมินผล
ทางเลือกนั้น ผูใ้ช้บริการจะค านึงหรือให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ อาหาร และเคร่ืองด่ืม และ
ช่องทางในการจดัจ าหน่าย การก าหนดราคาของผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ลด แลก แจม แถม ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Kotler, Phillip. (2000)ได้กล่าวถึง ส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mix) 4 อย่าง หรือ 4P’s” ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย1.
ดา้นผลิตภณัฑ(์Product 2.ดา้นราคา(Price) 3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4.ดา้นการส่งเสริม
การขาย(Promotions)   
 2. ลูกค้าร้านแมว เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ จังหวดันครปฐมให้ความส าคัญต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะก่อนท่ีลูกคา้จะเขา้ไปใชบ้ริการจะตอ้งมีการศึกษา คน้หาขอ้มูล 
ประเมินทางเลือก เพื่อท่ีจะได้ตดัสินใจไปใช้บริการท่ีค่าเฟ่แมว ซ่ึงการประเมินผลทางเลือกนั้น 
ลูกคา้จะค านึงหรือให้ความส าคญักบั ดา้นลกัษณะท่ีสัมผสัได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิด Ziethaml, 
Parasuraman & Berry (1990) ไดก้ล่าวไว่วา่ คุณภาพการบริการ (Service quality) เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ทุก
คนคาดหวงัท่ีจะไดรั้บจากการบริการในการให้บริการ ลูกคา้จะวดัจาก เคร่ืองมือวดัคุณภาพ การ
บริการซ่ึงเป็นการวดัคุณภาพจาก 5 ดา้นดงัน้ี 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ความน่าเช่ือถือ 
3) การตอบสนองลูกคา้ 4) การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ 5) การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้  
 3. จากผลการวิเคราะห์พบว่า  ความภกัดีของลูกคา้ร้านแมว เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ จงัหวดั
นครปฐม ไดแ้ก่ การให้บริการ การบอกต่อ สถานท่ี แหล่งขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของ
ลูกคา้ร้านแมว เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ จงัหวดันครปฐม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปัจจยัทางการตลาดซ่ึงถือ
ว่าเป็นปัจจยัท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความตอ้งการของสินคา้และบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
Skogland and Siguaw (2004) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความภกัดี หมายถึง พนัธสัญญาหรือขอ้ผกูพนัธ์ระหวา่ง
ผูท่ี้ให้บริการกบัผูรั้บบริการท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือหรือใชบ้ริการอย่างสม ่าเสมอดว้ยความยินดี จน
กลายเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกและผูรั้บบริการเกิดความตั้งใจกบัมาใชบ้ริการอีกในคร้ังต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาพบว่า ลูกคา้ท่ีใช้บริการร้านแมว เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ จงัหวดันครปฐม 
เพราะผลิตภณัฑ ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด ดงันั้นเจา้ของธุรกิจร้านค่าเฟ่แมวควรมุ่งเนน้
ในดา้นผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพเพราะปัจจยัหลกัในการดึงดูดลูกคา้ ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่านั้นประกอบ
ไปดว้ยอาหารและเคร่ืองด่ืม และการก าหนดราคาใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพ จึงควรมีการพฒันาจุดแขง็
ของร้านแมว เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ จงัหวดันครปฐม เพื่อเสริมสร้างความแขง็แกร่งอยา่งต่อเน่ือง โดย
มีการใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และสร้างบรรยายกาศภายในร้านเพื่อท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุด และเกิดการบอกต่อให้บุคคลอ่ืนเข้ามาใช้บริการร้านแมว เพลย ์วิท แคท คาเฟ่ จังหวดั
นครปฐม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
แบบสอบถามเร่ือง ปัจจยัท่ีผลต่อความภกัดีของลูกคา้ของร้านคาเฟ่แมว ต่อร้าน เพลย ์วิท แคท คาเฟ่  

ในจงัหวดันครปฐม 

 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 
ขอ้มูลของจะถูกน าไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชนท์างดา้นการศึกษาเท่านั้น 

........................................................... 
 

ส่วนที่ 1   สถานภาพท่ัวไปของผู้บริโภค 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง □ เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
1. เพศ            
  □ 1. ชาย     □ 2. หญิง 
2. อาย ุ           
 □ 1. ต ่ากวา่ 20 ปี    □ 2. อาย ุ20 - 30 ปี 
 □ 3. อาย ุ31 – 40 ปี    □ 4. อาย ุ41 - 50 ปี 
 □ 5. อาย ุ50 ปี ข้ึนไป 
3.สถานภาพสมรส 
 □ 1.โสด     □ 2. สมรส  
 □ 3. หมา้ย     □ 4. หยา่ร้าง 
4. อาชีพ 
 □ 1. นกัเรียน / นกัศึกษา    □ 2. รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
 □ 3. ท างานบริษทัเอกชน/รับจา้ง   □ 4. ธุรกิจส่วนตวั  
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5. ระดบัการศึกษา 
 □ 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี    □ 2. ปริญญาตรี  
 □ 3. ปริญญาโท     □ 4. สูงกวา่ปริญญาโท 
6. ระดบัรายไดต่้อเดือน 
 □ 1. รายไดต้ ่ากวา่ 10,000 บาท   □ 2. รายได ้10,000 – 20,000 บาท 
 □ 3. รายได ้20,001 – 30,000 บาท   □ 4. รายได ้30,000 บาทข้ึนไป 
 
ส่วนที่ 2 ค าถามเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ของร้านคาเฟ่แมว   
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดบัความพงึพอใจของท่านเพยีงค าตอบเดยีว 
  5 หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นดว้ยมาก  
  3 หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นดว้ยปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ย 
  1 หมายถึง   มีระดบัความคิดเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด/ไม่มีเลย  
 

 
 

ข้อ 

ค าถาม 
 

ส่วนประสมทางการตลาด (4P) 

ระดับความคดิเห็น 

5 
มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านผลติภัณฑ์ 

7 อาหารและเคร่ืองด่ืมภายในร้านมีรสชาติอร่อย      

8 
อาหารและเคร่ืองด่ืมภายในร้านสะอาด ถูก
สุขลกัษณะ 

     

9 ใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ      

10 มีเมนูใหเ้ลือกหลากหลาย      

11 อาหารและเคร่ืองด่ืมแตกต่างจากร้านอ่ืน      
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ข้อ 

ค าถาม 
 

ส่วนประสมทางการตลาด (4P) 

ระดับความคดิเห็น 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านราคา 

13 ราคาอาหารเหมาะสมกบัปริมาณ      

14 ราคาอาหารเหมาะสมกบัคุณภาพของวตัถุดิบ      

15 ราคาอาหารไม่แพงจนเกินไป      

16 ราคาอาหารคุม้ค่ากบัคุณค่าทางโภชนาการท่ีไดรั้บ      

17 มีหลากหลายระดบัราคาใหเ้ลือก      

ด้านทางการจดัจ าหน่าย 

18 ท าเลท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง      

19 มีพื้นท่ีจอดรถรองรับผูใ้ชบ้ริการไดเ้พียงพอ      

20 ท่ีตั้งของร้านอยูใ่กลถ้นนใหญ่ สะดุดตา      

21 เวป็ไซตอ์งผูใ้หบ้ริการใชง้านง่าย      

22 ขอ้มูลท่ีแสดงในเวป็ไซตต์รงกบัขอ้มุลในร้าน      

ด้านส่งเสริมการขาย 
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มีการลงโฆษณาร้านผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 
วิทย ุใบปลิว หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 

     

24 
การแจง้ข่าวสารขอ้มูลประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ
อินเทอร์เน็ต 

     

25 
การสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆ 
เช่น ส่วนลด กินฟรี   

     

26 การมีบตัรสะสมแตม้      

27 มีโปรโมชัน่อาหารตามฤดูกาล      
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ส่วนที่ 3 ค าถามเกีย่วกบัการให้บริการของร้านคาเฟ่แมว   
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดบัความพงึพอใจของท่านเพยีงค าตอบเดยีว 
  5 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจมาก  
  3 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
  1 หมายถึง   มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด/ไม่มีเลย  
 

 
 

ข้อ 

ค าถาม 
 

คุณภาพการให้บริการ 

ระดับความคดิเห็น 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านความเช่ือถือได้ 

28 พนกังานใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง      

29 พนกังานมีความรู้และมีทกัษะในการใหบ้ริการ      

30 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ขิงร้านตรงกบัท่ีโฆษณา
จากเวป็ไซตห์รือส่ืออ่ืนๆ 

     

31 การตรวจสุขภาพแมวในร้านอยา่งต่อเน่ือง      

32 
สามารถเช่ือถือไดใ้นในดา้นช่ือเสียง และภาพพจน์
ของร้าน 

     

ด้านลกัษณะท่ีสัมผสัได้ 

 
33 

สถานท่ีตั้งของร้านมีความสะดวกสบายในการ
เดินทาง หาไดง่้าย 

     

34 การตกแต่งภายในร้านมีความสวยงาม      

35 มีท่ีจอดรถเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้      

36 หอ้งน ้าในร้านสะอาด      

37 ในร้านมีแมวเพียงพอต่อจ านวนของลูกคา้      
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ข้อ 

ค าถาม 
 

คุณภาพการให้บริการ 

ระดับความคดิเห็น 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านความเอาใจใส่ลูกค้า 

38 พนกังานเอาใจใส่ต่อความตอ้งการของลูกคา้      

39 
พนกังานสามารถรับรู้ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมี
ความแตกต่างกนัไดดี้ 

     

40 
พนกังานสามารถจดจ าช่ือลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการท่ี
ร้านเป็นประจ าได ้

     

41 
พนกังานสามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ 

     

ด้านความมั่นใจ 

42 ท่านมีความมัน่ใจในความปลอดภยัระหวา่งการเขา้
มาใชบ้ริการ 

     

43 ท่านมัน่ใจในทกัษะ ความรู้ ความสามารถของ
พนกังานวา่สามารถใหบ้ริการไดเ้ป้นอยา่งดี 

     

44 ท่านมัน่ใจในเร่ืองของความสะอาดภายในร้าน      

45 ท่านมัน่ใจวา่แมวในร้านสุขภาพดี      

46 ท่านมัน่ใจวา่ทางร้านไม่อาเปรียบลูกคา้      

ด้านความสามารถตอบสนอง 

47 พนกังานสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
แต่ละบุคคลเป็นอยา่งดี  

     

48 พนกังานแสดงความเอาใจใส่และเตม็ใจในการ
ใหบ้ริการ 

     

49 จ านวนพนกังานในร้านเพียงพอกบัจ านวนลูกคา้      

50 พนกังานมีอธัยาศยัท่ีดีในการใหบ้ริการ      
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ส่วนที่ 4 ค าถามเกีย่วกบัการความภักดขีองลูกค้าของร้านคาเฟ่แมว (Cat Café) 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดบัความพงึพอใจของท่านเพยีงค าตอบเดยีว 
  5 หมายถึง  มีระดบัความภกัดีมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีระดบัความภกัดีมาก   
  3 หมายถึง  มีระดบัความภกัดีปานกลาง  
  2 หมายถึง  มีระดบัความภกัดีนอ้ย   
  1 หมายถึง   มีระดบัความภกัดีนอ้ยท่ีสุด/ไม่มีเลย  
 

ข้อ ค าถาม 
 

ความภักด ี

ระดับความภกัด ี

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

ความภักดขีองลูกค้าของร้านคาเฟ่แมว (Cat Café) 

51 ท่านมาใชบ้ริการท่ีร้านเป็นประจ า      

52 ท่านบอกต่อถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีดีของร้าน
ใหก้บัญาติหรือคนรู้จกัของท่านเสมอ 

     

53 เม่ือท่านตอ้งการพกัผอ่น ร้านคาเฟ่แมวเป็นสถานท่ี
แรกท่ีท่านนึกถึง 

     

54 ท่านใหค้วามสนใจกบัค าแนะน าของพนกังาน
เก่ียวกบัอาหารเคร่ืองด่ืม และขอ้มูลแมวภายในร้าน 

     

 

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ หรือ ข้อคดิเห็นเพิม่เติม 
 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………. 
  

*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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