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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   
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ของร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง 

Loyalty, Commitment and Engagement Through experiential  
marketing of Pet Cafe 

วรมาศ   บุบผาชาติ1 
บุหงา ชัยสุวรรณ, Ph.D.2  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่
สัตว์เลี้ยง และเพ่ือศึกษาถึงความภักดี ความมั่นคงและความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง  รวมถึงศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดี ความมั่นคงและความผูกพันต่อร้าน
คาเฟ่สัตว์เลี้ยง โดยการวิจัยเชิงส ารวจจากผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
ระหว่าง 20-45 ปี จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึกและจากประสาทสัมผัส 
สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงได้มากที่สุด โดยสามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัสและเกิดเป็น
ความประทับใจของผู้มาใช้บริการ น ามาซึ่งความภักดีที่ต้องการกลับมาใช้บริการอีก โดยมีความมั่นคงตั้งใจ
ที่จะใช้บริการร้านนั้นๆ ประกอบกับเกิดทัศนคติที่ดีต่อร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง และสุดท้ายผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่
สัตว์เลี้ยงเกิดเป็นความผูกพัน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง แล้วท าการแนะน าบอกต่อผู้อื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  เพศหญิงและผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงจะมีการรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์มากกว่าเพศชายและผู้ที่ไม่มีสัตว์เลี้ยง  และพบว่า การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของ
ผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง มีความสัมพันธ์กับความภักดี ความมั่นคง และความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สัตว์
เลี้ยง                                                                   

ค าส าคัญ : ความภักด ี, ความมั่นคง , ความผูกพัน , การตลาดเชิงประสบการณ์ , ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง 
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Abstract 

 This research aims to study experiential marketing perception of Pet cafe 
customers and also examine loyalty, commitment and engagement that customers have 
for the cafe.  This also includes an objective to study a relationship between experiential 
marketing perception and loyalty, commitment and engagement for the cafe. The 
process to achieve this research by surveying and gathering information from 400 
customers being serviced in cafes located in Bangkok aged between 20-45 years old. 
Questionnaire is used as a tool for information gathering in this research. 

 This research reveals that experiential marketing perception via feeling and senses 
can reach customers the most. They perceive via senses, in turn creates customers 
impression. This then causes royalty for returning for services and goods. They tend to 
engage for a certain service along with good attitude toward pet cafe. Lastly, 
commitment is built resulting in a creation of being a part of pet cafe. This can be a 
suggestion for other new customers. 

 From assumption investigating, it is found that females and pet owners have a 
higher sense of experiential marketing perception than males and non-pet owners. Also, 
experiential marketing perception of pet cafe customers is strongly related to loyalty, 
commitment and engagement. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันโลกของธุรกิจได้มีการแข่งขันกันอย่างมาก  การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีชนิดต่างๆ  ท าให้
ธุรกิจจ าเป็นต้องปรับตัวเข้าหาผู้บริโภคและพยายามหากลยุทธ์ต่างๆที่ท าให้ได้เปรียบคู่แข่ง (ธเนศ ยุคันตว
นิชชัย, 2553) เพ่ือที่จะสามารถอยู่ในตลาดได้อย่างมั่นคง ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ หรือปรับเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้ งนี้แนวคิดทางการตลาดมีการพัฒนา
เรื่อยมาเริ่มตั้งแต่การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) จนมาถึงแนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการ (Integrated Marketing Communication) แต่เนื่องด้วยคนในสังคมมีวิธีการด าเนินชีวิตและ
พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้การใช้กลยุทธ์การตลาดแบบเดิมนั้นไม่สามารถครอบคลุม
พฤติกรรมผู้บริโภคได้   

ฉะนั้นจึงได้เกิดกลยุทธ์ใหม่ทางการตลาดที่เรียกว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential 
Marketing) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ระบุถึงความต้องการของลูกค้า โดยผ่านการสื่อสารแบบสองทาง 
(Smilansky, 2009) ทั้งนี้ต้องมีการสร้างความรู้สึกที่ดี น่าประทับใจและตอกย้ าเข้าไปในความทรงจ าของ
ลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความชื่นชอบและผูกพันภักดีในสินค้าหรือบริการ ส่งผลให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการ
นั้นๆอีก ซึ่งการตลาดเชิงประสบการณ์ถูกน ามาใช้เป็นกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
ธุรกิจแนวใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นธุรกิจที่แปลกใหม่ และเป็นเทรนด์ที่มาแรงอยู่ใน
ขณะนี้ โดยเป็นร้านอาหารที่น าสัตว์เลี้ยงมาเป็นสิ่งจูงใจและเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่มาใช้บริการ   

การน าการตลาดเชิงประสบการณ์มาใช้ในธุรกิจนั้น มีความส าคัญและยังมีความสัมพันธ์กับการ
สร้างความภักดี ความมั่นคงและความผูกพันอีกด้วย เนื่องจากเมื่อผู้ใช้บริการมีความจงรักภักดีกับตรา
สินค้าแล้ว การกลับมาใช้บริการครั้งต่อไปก็จะเกิดความม่ันคง ซึ่งความมั่นคงนี้มีความสัมพันธ์กับความภักดี
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อตราสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคกล่าวคือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ที่จะใช้ตราสินค้านั้นๆ และท าการตัดสินใจซื้อ ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับทางเลือกหรือการแข่ งขันจากตรา
สินค้าอ่ืนๆก็ตาม (Utpal M. Dholakia, 1997) 

อย่างไรก็ตาม การที่จะท าให้ผู้ใช้บริการอยู่กับตราสินค้าได้นานที่สุด เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตในอนาคต
อย่างยั่งยืนก็คือ การสร้างความผูกพัน โดยในทางการตลาดนั้น การสร้างให้ลูกค้ามีความผูกพันกับตรา
สินค้า คือ การพยายามสร้างให้เกิดความผูกพันทางด้านอารมณ์ (Emotional Attachment) มีความรักใน
ตราสินค้านั้นๆ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีแนวโน้มที่จะใช้ต่อไปในอนาคตและหาลูกค้าเพ่ิมให้ด้วยความ
เต็มใจ 

ฉะนั้น การศึกษาเรื่องความภักดี ความมั่นคง และความผูกพัน จะช่วยให้เข้าใจและเข้า ถึง
ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น เพ่ือที่จะรักษาฐานผู้ใช้บริการเดิมให้คงอยู่ และสร้างทัศนคติและการจดจ าที่ดี ผ่าน
การตลาดเชิงประสบการณ์ เพ่ือเป็นการดึงผู้ใช้บริการรายใหม่ๆจากคู่แข่งอีกด้วย  
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง  

2. เพ่ือศึกษาความภักดีของผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง 

3. เพ่ือศึกษาความม่ันคงของผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง                                                                                    

4. เพ่ือศึกษาความผูกพันของผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง  

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์กับความภักดี ความมั่นคงและ     
ความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง 

นิยามศัพท์ 

1. ลูกค้า หมายถึง ผู้ที่ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง หมายถึง ร้านคาเฟ่ที่ให้บริการทั้ง อาหาร ขนม เครื่องดื่ม โดยจะมีสัตว์เลี้ยง
อยู่ในร้าน ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว ตามแต่ละคาเฟ่นั้นๆ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเล่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ข้อก าหนดของแต่ละร้าน  

3.การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ หมายถึง การเปิดรับถึงประสบการณ์ที่ผู้ใช้บริการได้รับจาก
ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง จนเกิดความรู้สึกที่ดีน่าประทับใจและตอกย้ าเข้าไปในความทรงจ าของผู้ใช้บริการ เกิด
เป็นความชื่นชอบและผูกพันภักดีต่อร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ส่งผลให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการนั้นอีก โดยแต่ละ
บุคคลอาจจะตอบสนองหรือมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมและการเรียนรู้ของ
ผู้ใช้บริการต่อร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ทั้งนี้การตลาดเชิงประสบการณ์มีองค์ประกอบ 5 อย่าง ได้แก่ การตลาด
จากประสาทสัมผัส (Sense Marketing) ,การตลาดจากความรู้สึก (Feel Marketing) ,การตลาดจาก
ความคิด (Think Marketing) ,การตลาดจากการกระท า (Act Marketing) และการตลาดจากการเชื่อมโยง 
(Relate Marketing) 

4.ความภักดี (Loyalty) หมายถึง การที่ผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงเกิดความพึงพอใจ อยาก
กลับมาใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงซ้ าอีก มีการบอกต่อแนะน าผู้อ่ืนให้มาใช้บริการ รวมถึงไม่ต้องการ
เลือกใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงอ่ืน 

5.ความมั่นคง (Commitment) หมายถึง การที่ผู้บริโภคมีความหนักแน่นและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่
ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง อยากแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ในร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง และมีทัศนคติที่
ดีที่จะใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงนั้นๆ อย่างไม่ลังเลใจ 

6.ความผูกพัน (Engagement) หมายถึง ความเชื่อมั่น ความไว้ใจ โดยผู้ใช้บริการเต็มใจที่จะทุ่มเท
เวลาให้กับร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง อีกทั้งมีความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกของร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
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แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้รับสาร (Demographic Characteristics of 
Receiver) 

ลักษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานทาง
เศรษฐกิจและสังคม  โดยผู้รับสารที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมความสนใจในการ
รับข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ลักษณะทางประชากรเป็นตัวแปรในการทดสอบ
สมมติฐาน ที่มีความเก่ียวข้องต่อการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ โดยใช้ตัวแปรเพศ ซึ่งเป็นลักษณะทาง
ประชากรที่บุคคลได้รับมาแต่ก าเนิด ประกอบด้วยเพศชาย และเพศหญิง โดยเพศจะเป็นตัวก าหนดบทบาท
หน้าที่ของบุคคล ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน กล่าวคือ 
เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มี
ความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์
อันดีให้เกิดจากการรับข่าวสารนั้นด้วย และตัวแปรการมีสัตว์เลี้ยง ซึ่งถือเป็นสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ที่จะเป็นเครื่องชี้ถึงเรื่องที่กลุ่มจะสนใจรับรู้ข่าวสารนั้น บุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่าง
กันทั้งการประกอบอาชีพ รายได้  ศาสนา  ย่อมส่งผลต่อการรับสารที่แตกต่างกันด้วย (สาระดีดี.คอม, 
2552) 

2. แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) 

การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing)  เป็นช่องทางในการสื่อสารตราสินค้า 
แนวคิดนี้เชื่อว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ ไม่ได้เพียงแต่เน้นที่ลักษณะและประโยชน์ของสินค้าเท่านั้น  
แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงเอกลักษณ์และความสนใจจากประสบการณ์ของผู้บริโภคแต่ละคน  (Kevin Lane 
Keller, 2012) โดยการตลาดเชิงประสบการณ์มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ (Schmitt, 1999)  ได้แก่ 
การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) ,การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel) ,
การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think) ,การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระท า (Act) และ
การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยง (Relate) ซึ่งในงานวิจัยนี้ การตลาดเชิงประสบการณ์มีความ
เกี่ยวข้องกับร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง เนื่องจากผู้ที่มาใช้บริการแต่ละบุคคลต่างมีประสบการณ์ที่ต่างกัน ซึ่งการ
เข้ามาใช้บริการในร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้ผู้ใช้บริการผ่านองค์ประกอบต่างๆของ
การตลาดเชิงประสบการณ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น   

ส าหรับวิธีการประเมินและเครื่องมือที่ใช้กับการตลาดเชิงประสบการณ์นั้น จากงานวิจัยของ 
Josko Brakus (อ้างถึงใน Schmitt, 1999) ได้มีการใช้เครื่องมือเฉพาะส าหรับวัด Sense, Feel, Think, 
Act และ Relate โดยใช้ค าถามที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งแบ่งช่วงสเกลเป็น 7 ช่วง จากไม่เคยไป
จนถึงมากที่สุด เพ่ือเป็นการวัดความน่าเชื่อถือและถูกต้อง อย่างไรก็ตามในการวัดผลของการตลาดเชิง
ประสบการณ์นั้น Schmitt (1999) เห็นว่า การวัดจากระยะเวลาการใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆของลูกค้า
เป็นวิธีที่ดีที่สุด นอกจากนี้ Kotler (1983) ยังได้เพ่ิมเติมว่า ควรจะวัดจากตัวบุคคลด้วยโดยจะเกี่ยวข้องกับ



 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   5-113 

การรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม เช่น การวัดระดับการระลึกถึงตราสินค้า หรือการรับรู้แบรนด์ในช่วงก่อน 
ระหว่างด าเนินการและหลังแคมเปญ  การเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ของลูกค้า รวมถึงพฤติกรรมการซื้อ เป็น
ต้น  

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ
งานวิจัยนี้ เนื่องจากการที่บุคคลจะเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงนั้น จะต้องมีกระบวนการคิด และท า
การตัดสินใจโดยอาศัยทั้งข้อมูล แรงจูงใจ ประสบการณ์ รวมถึงทัศนคติและรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่
ละบุคคล โดย Schiffman  and Kanuk (1987) ได้เสนอแบบจ าลองเพ่ือแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ก าหนด
พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมของผู้บริโภค ซึ่งแบ่งเป็นขั้นปัจจัยน าเข้า ( Input)  ขั้น
กระบวนการ (Process) และขั้นผลลัพธ์ (Output) ซึ่งเมื่อเกิดพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีแล้ว ก็จะเกิดการ
ซื้อซ้ า หรือ กลับมาใช้บริการจนเกิดเป็นความภักดี ความมั่นคง จนกลายเป็นความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สัตว์
เลี้ยงในที่สุด 

2.1 ความภักดี (Loyalty), ความมั่นคงต่อตราสินค้า (Brand commitment) และการสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้า (Customer Engagement) 

ความภักดีต่อตราสินค้า(Loyalty) เป็นผลมาจากการเรียนรู้ของผู้บริโภคว่าตราสินค้าสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้  เป็นสิ่งที่แสดงทัศนคติในเชิงบวกต่อตราสินค้า ซึ่งผลก็คือ มีการซื้อ
ตราสินค้าเดิมอย่างต่อเนื่อง (Assael,1992)  ส่วนความมั่นคงต่อตราสินค้า (Brand commitment) คือ 
การที่ผู้บริโภคมีความหนักแน่นมั่นคงต่อตราสินค้านั้น โดยผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นเพียงตรา
สินค้าเดียวอย่างไม่ลังเลใจ  (จุฑามาศ ศาสตรวาหา, 2557) ซึ่งความมั่นคงต่อตราสินค้านี้สามารถน ามา
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง โดยใช้การคาดการณ์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคอีกด้วย (factum group, -)   

ส าหรับการสร้างความผูกพันกับลูกค้า(Customer Engagement) คือ การพยายามสร้างให้ลูกค้า
เกิดความผูกพันทางด้านอารมณ์ (Emotional Attachment) มีความรักในสินค้าหรือบริการนั้น มี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีแนวโน้มที่จะใช้สินค้าหรือบริการต่อไปในอนาคต รวมทั้งบอกต่อด้วยความเต็ม
ใจ (วิเลิศ ภูริวัชร, 2555) 

ดังนั้นเมื่อบุคคลได้รับประสบการณ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความภักดี พร้อมที่ จะซื้อ
ซ้ าหรือกลับมาใช้บริการอีก ทั้งยังบอกต่อกลุ่มคนข้างเคียง และเมื่อมาใช้บริการครั้งต่อไป บุคคลเหล่านี้จะมี
ความมั่นคงเกิดขึ้น กล่าวคือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาใช้บริการ โดยไม่เปลี่ยนใจไปร้านคู่แข่ง และเมื่อ
ระยะเวลาผ่านไปก็จะก่อให้เกิดเป็นความผูกพันต่อตราสินค้าในที่สุด  โดยผู้ใช้บริการจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของตราสินค้า มีความยึดมั่น ปกป้องและรักษาชื่อเสียงของตราสินค้านั้นๆ 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

4. หลักการสร้างตราสินค้า (Branding) 

การสร้างตราสินค้านั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ เนื่องจากตราสินค้าจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมยอดขาย สร้างผล
ก าไรและความมั่นคงทางธุรกิจ ถึงแม้ว่าตราสินค้าจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่สามารถอธิบายให้ความรู้สึก
และความหมายที่ดีได้ ท าให้ผู้บริโภคยอมที่จะซื้อหรือใช้บริการ เพ่ือให้ตัวเองได้สิ่งที่ตัวเองพอใจ ดังนั้น
นอกจากคุณสมบัติที่มีอยู่เดิมของสินค้าหรือบริการแล้ว ผู้ผลิตหรือเจ้าของตราสินค้าจะต้องสร้างความ
ผูกพัน (Emotional Connections) เพ่ือตอกย้ าให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจและพร้อมกลับมาใช้สินค้าหรือ
บริการนั้นๆด้วย เพ่ือไม่ให้เปลี่ยนใจไปใช้ตราสินค้าอ่ืน แต่การสร้างตราสินค้าต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
เพ่ือสร้างความทรงจ าที่ดีของตราสินค้าให้กับผู้บริโภค ต้องมีความสม่ าเสมอ (Consistency) และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย (ศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center, 2556) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ประชากรที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

2. ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงและไม่มีสัตว์เลี้ยง มีการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน  

3 .การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี 

4. การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์มีความสัมพันธ์ต่อความม่ันคง 

5. การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพัน 

ขอบเขตและวิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกสุ่มจาก
ผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงจ านวน 400 คน ที่มีอายุระหว่าง 20-45 ปี โดยท าการศึกษาร้านคาเฟ่สัตว์ที่
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 ร้าน ได้แก่ ร้าน Purr Cat Café Club , ร้าน kitty Cat Café , 
ร้าน Caturday Cafe,  ร้าน Makura Cat Cafe , ร้าน Cataholic Café และร้าน True Love Café  

การรับรู้การตลาดเชิงประการณ์ 

(Experiential Marketing) 
ความผูกพัน (Engagement) 

ความมั่นคง (Commitment) 

ความภักดี (Loyalty) 

       ลักษณะประชากร 
- เพศ 
- การมีสตัว์เลี้ยง 
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ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive  sampling) ซึ่งได้ท าการเลือกร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงจ านวน 6 ร้านที่มีชื่อเสียง และใช้วิธี
สุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) โดยสุ่มด้วยวิธีจับสลาก (Lottery) และท าการสอบถาม
ผู้ใช้บริการตามหมายเลขนั้นๆ ซึ่งในที่นี้ก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนเท่ากับ 400 คน แบ่งสุ่มตัวอย่าง
ร้านละ 70 คน  

หลังจากที่ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลแล้ว และท าการตรวจสอบความครบถ้วนของแบบทดสอบ
เพ่ือความสมบูรณ์แล้ว จึงท าการลงรหัส และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the Social Science) for Windows ในการค านวณค่าสถิติต่างๆในการวิจัย เพ่ือน าเสนอ
และสรุปผลในการวิจัย 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย สามารถแสดงออกมาเป็นตารางภาพรวมของการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์
ของกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี ้

ตารางที่ 1 ภาพรวมของการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ 

 

 ̅ 

 

 

 S.D           แปลผล 

การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส    

1.การมีโอกาสได้เล่น ได้สัมผัส และได้ให้อาหารสัตว์เลี้ยงในร้าน
คาแฟ่สัตว์เลี้ยง 

4.30 0.616 
มากที่สุด 

2.ความอยากท่ีจะเล่น สัมผัส และให้อาหารสัตว์เลี้ยงในร้านคาเฟ่
สัตว์เลี้ยง 

4.24 0.707 
มากที่สุด 

3.ความรู้สึกถูกกระตุ้นเร้าเมื่อเข้าไปใช้บริการในร้านคาเฟ่สัตว์
เลี้ยง 

3.73 0.948 
มาก 

รวม 4.09 0.602 มาก 

การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก    

4.ความรู้สึกมีความสุข เมื่อเข้าไปใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง 4.42 0.590 มากที่สุด 

5.ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายในการมาใช้
บริการได้ดี 

4.22 0.648 
มากที่สุด 
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6.ความพอใจต่อร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง 4.39 0.595 มากที่สุด 

รวม 4.34 0.529 มากที่สุด 

การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด    

7.เมื่อเข้าไปใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง บรรยากาศในร้านท าให้
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น 

3.98 0.720 
มาก  

8.ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงท าให้เกิดความคิดต่อยอดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
เช่น อยากเลี้ยงสัตว์ อยากมีร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง เป็นต้น 

3.79 0.925 
มาก 

การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ 

 

 ̅ 

 

 

 S.D           แปลผล 

9.ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงเป็นธุรกิจที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ 4.20 0.713 มาก 

รวม 3.99 0.601 มาก 

การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระท า    

10.การมาใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงเป็นกิจวัตรที่ต้องการจะ
ท าประจ า 

3.31 0.911 
ปานกลาง 

11.ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงมีกิจกรรมที่ต้องการท าหรือเข้าร่วม 3.55 0.827 มาก 

12.การมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม หลังจากมาใช้บริการร้าน
คาเฟ่สัตว์เลี้ยง 2.94 1.108 

 

ปานกลาง 

รวม 3.27 0.773 ปานกลาง 

การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากการเชื่อมโยง    

13.ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงท าให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง 3.85 0.753 มาก 

14.ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงท าให้มีเรื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับ
เพ่ือนได ้

4.10 0.627 
มาก 

15.ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงท าให้เป็นคนทันสมัยทันกระแสสังคม 3.79 0.824 มาก 

รวม 3.91 0.592 มาก 
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จากตางรางท่ี 1 การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.92) เมื่อพิจารณาแยกตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านของการตลาดเชิงประสบการณ์แล้ว 
องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (ค่าเฉลี่ย 4.34) รองลงมาคือ 
การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (ค่าเฉลี่ย 4.09) และองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ
การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระท า (ค่าเฉลี่ย 3.27)  

ผลการทดสอบสมมติฐานจากการใช้สถิติ T-Test พบว่า เพศหญิงและผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงมีการรับรู้
การตลาดเชิงประสบการณ์มากกว่าเพศชายและผู้ที่ไม่มีสัตว์เลี้ยง ส่งผลให้มีการมาใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์
เลี้ยงมากกว่า นอกจากนี้จากการหาค่าความสัมพันธ์โดย Correlation พบว่า การรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี ความมั่นคง และความผูกพันเป็นเชิงบวก โดยร้านคาเฟ่สัตว์
เลี้ยงท าให้เกิดความพึงพอใจและผู้มาใช้บริการมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาใช้บริการซ้ า ทั้งยังพูดถึงร้านคาเฟ่
สัตว์เลี้ยงด้วยทัศนคติที่ดีด้วย ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

การอภิปรายผล  

จากการศึกษาความภักดี ความมั่นคง และความผูกพันผ่านการตลาดเชิงประสบการณ์กับร้านคาเฟ่
สัตว์เลี้ยง มีประเด็นส าคัญที่น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะมีการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์มากกว่าเพศชาย ซึ่งจาก
การสังเกตการณ์แล้วจะเห็นว่า เพศหญิงมาใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงมากกว่าเพศชาย ทั้งนี้สอดคล้องกับ
ปัจจัยเรื่องเพศในงานวิจัยของ ชนิชา ปิยชยันต์ และ จริญาภรณ์ ช่วยเรือง (2555)  ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่า 
เพศหญิงมีลักษณะการคิดแบบโยงความสัมพันธ์ (Relational Style) ซึ่งเป็นการคิดที่สัมพันธ์กับอารมณ์ 
ท าให้มีความรู้สึกและรับรู้ต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ได้มากกว่าเพศชายที่มีลักษณะการคิดแบบ
วิเคราะห์ (Analytical Style) ส่งผลให้เพศชายส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการนั้น มาใช้บริการเนื่องจากถูกชักชวน
โดยคนรักหรือครอบครัว  

ส่วนปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลอีกปัจจัยหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงและไม่มีสัตว์เลี้ยง มี
การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน โดยในงานวิจัยนี้ ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงในบ้านจะมาใช้บริการร้าน
คาเฟ่สัตว์เลี้ยงมากกว่าผู้ที่ไม่มีสัตว์เลี้ยง สอดคล้องกับแนวคิดของ ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา (2554) ที่กล่าวว่า  
“การมีสัตว์เลี้ยงสามารถช่วยในเรื่องการรับรู้สัมผัส และการตอบสนองทางอารมณ์ได้ดี ” ทั้งนี้สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงจะสามารถมีการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีสัตว์เลี้ยง อีก
ทั้งมีความรักและชื่นชอบสัตว์เลี้ยงเป็นการส่วนตัว ท าให้ต้องการมาใช้บริการเพ่ือที่จะได้ใกล้ชิดหรือเล่นกับ
สัตว์เลี้ยง  
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          2.ปัจจัยด้านการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง  ผลการวิจัยพบว่า มี
ความสัมพันธ์กับความภักดี ความมั่นคง และความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง โดยในส่วนของการตลาด
เชิงประสบการณ์ ตามแนวคิดของ Kevin Lane Keller (2012) เชื่อว่า “การตลาดเชิงประสบการณ์ ไม่ได้
เพียงแต่เน้นที่ลักษณะและประโยชน์ของสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงเอกลักษณ์และความสนใจ
จากประสบการณ์ของผู้บริโภคแต่ละคน” ซึ่งในผลการวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มาใช้บริการที่ร้านคาเฟ่
สัตว์เลี้ยงแต่ละคน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์กับสัตว์เลี้ยง บางรายมีสัตว์เลี้ยงที่บ้าน บางรายมีความชื่นชอบ
ส่วนตัว จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้มาใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง  

 นอกจากนีผู้้ใช้บริการที่มีการรับรู้ หรือมีประสบการณ์ร่วมกับร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มที่จะมา
ใช้บริการอีกต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Schmitt (1999) ที่กล่าวไว้ว่า “การตลาดเชิง
ประสบการณ์สามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวและยังสร้างยอดขายได้ด้วย โดยเพ่ิมการรับรู้
จากค าพูดปากต่อปาก”  

          หากน าผลการวิจัยมาวิเคราะห์แยกเป็นรายองค์ประกอบ จะเห็นว่าการับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) นั้น ผู้ที่ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้มาก ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการ
สื่อสารโดยตรงผ่านการมองเห็น  การได้ยิน การสัมผัส  การได้กลิ่น รวมถึงการลิ้มรส ตามแนวคิดของ 
Hyatt (อ้างถึงใน Schmitt ,1999) เชื่อว่า ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้น แต่ยัง
เป็นการสร้างความสุขความพอใจด้วย เมื่อมีการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ดีแล้ว 
ย่อมส่งผลต่อการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel) ที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกภายในของ
ผู้ใช้บริการ หากพิจารณาประกอบกับการสังเกตการณ์และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ จะเห็นว่า ผู้ที่เข้า
มาใช้บริการรู้สึกมีความสุข สนุก และอบอุ่น เมื่อได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้อ่ืนในร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง  

ส่วนการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think) จะเห็นว่า ธุรกิจร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง
นี้เป็นธุรกิจแนวใหม่ ซึ่งมีวิธีการคิดที่สอดคล้องกับ Schmitt (1999) โดยร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงมีการคิดแบบ
เอกนัย (Convergent Thinking) และแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) ซึ่งมีการท าการตลาดที่อยู่บน
หลักเหตุผล เป็นไปได้ แต่ในขณะเดียวกันก็จัดรูปแบบร้านอย่างสร้างสรรค์ ท าให้ผู้เข้ามาใช้บริการเกิด
จินตนาการ โดยมีการสร้างประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ   

ส าหรับด้านการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากกระท านั้น จากผลวิจัยพบว่า ร้านคาเฟ่สัตว์
เลี้ยงยังเป็นธุรกิจแนวใหม่ และยังมีการจัดกิจกรรมน้อย ท าให้ผู้มาใช้บริการอาจจะยังไม่ค่อยมีส่วนร่วม
เท่าใดนัก บางรายอาจจะยังไม่รู้จักธุรกิจแนวนี้หรือมาใช้บริการครั้งแรก ท าให้ยังไม่ซึมซับจนเป็นพฤติกรรม
ที่ท าเป็นกิจวัตร  อย่างไรก็ตามในด้านความเกี่ยวโยง (Relate) จากองค์ประกอบทั้ง4 ข้างต้น ท าให้ก่อเกิด
เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล และบุคคลนั้นๆจะท าการบอกต่อ Schmitt (1999) ซ่ึงผลวิจัยในส่วนนี้
ค่อนข้างสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ เนื่องจากผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะท าการบอก
ต่อด้วยทัศนคติที่ด ี
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3.ปัจจัยด้านความภักดี  จากผลการวิจัย พบว่า ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงท าให้เกิดความพึงพอใจและผู้
มาใช้บริการอยากกลับมาใช้บริการอีก ถึงแม้ว่าผู้ที่มาใช้บริการบางรายอาจจะมาเพราะครอบครัว หรือเป็น
ผู้ใช้บริการทางอ้อม เช่น ผู้ปกครองพาลูกๆมาเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่ร้าน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความ
ภักดีที่ว่า การที่จะเกิดความภักดีต่อตราสินค้าได้นั้น  จะต้องประกอบด้วยผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยตนเอง 
(Decision-making Unit) หมายถึง  ผู้บริโภคอาจจะไม่ได้เป็นผู้ใช้สินค้าหรือเป็นผู้ซื้อสินค้านั้น แต่เป็นผู้
ตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าตราอะไรหรือใช้บริการนั้นหรือไม่ 

เงื่อนไขที่ว่าความภักดีต่อตราสินค้าเป็นกระบวนการของการตัดสินใจและการประเมินนั้น สะท้อน
ให้เห็นถึงการตัดสินใจซื้อ  เมื่อตราสินค้าหลายตราถูกเปรียบเทียบกันในทางจิตวิทยาและถูกประเมินโดยมี
กฎเกณฑ์ที่แน่นอนมาเกี่ยวข้อง ในที่สุดตราสินค้าที่เหมาะสมที่สุด ก็จะได้รับการเลือก ซึ่งผลสุดท้ายของ
กระบวนการตัดสินใจและประเมินนี้ จะท าให้ผู้บริโภคพัฒนาระดับของความผูกพันไปสู่ตราสินค้า  หาก
วิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ จะเห็นได้ว่า ถ้าผู้มาใช้บริการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์ใดและมีความพึงพอใจ ก็
จะมาใช้บริการร้านเดิมซ้ า แต่หากผู้ใช้บริการยังท าการประเมินและมีการเปรียบเทียบหาร้านที่ดีกว่านั้น 
เมื่อร้านอื่นมีการจัดโปรโมชั่น ผู้ใช้บริการก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้บริการที่ร้านอื่นได้  

นอกจากนี้ความภักดียังมีความสัมพันธ์กับการับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ โดยผลวิจัยพบว่า ผู้ที่
มีความประทับใจหรือพึงพอใจจะกลับมาใช้บริการซ้ า สอดคล้องกับ J.Josko Brakus (2009) ที่ท าการวิจัย
เรื่อง Brand Experience: What Is It? How Is It Measured? Does It Affect Loyalty? โดยได้ระบุว่า   
“ประสบการณ์มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในตราสินค้าของผู้บริโภค และความจงรักภักดีทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม” นั่นเอง 

   4.ปัจจัยด้านความความม่ันคง ตามแนวคิดความมั่นคงต่อตราสินค้า (Brand commitment) 
สามารถน าไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้ โดยใช้การคาดการณ์พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การใช้งานและ
ทัศนคติที่มีต่อแบรนด์ (factum group, -) เมื่อพิจารณาประกอบกับผลการวิจัยนี้ หากพูดกับคนอ่ืนถึงร้าน
คาเฟ่สัตว์เลี้ยง ผู้ใช้บริการจะพูดด้วยทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงทางจิตวิทยาระหว่างผู้มาใช้บริการกับร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ที่สอดคล้องกับ
แนวคิดดังกล่าว และสามารถจัดกลุ่มผู้ใช้บริการได้เพียง 3 กลุ่ม คือผู้ใช้ที่มีความมั่นคง (Committed 
users) ได้แก่ ผู้ใช้บริการจะใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงที่ตนมีความมั่นคงเท่านั้น , ผู้ใช้ที่มีแนวโน้มความ
มั่นคง (Inclined users)ได้แก่ ผู้ใช้บริการมีความม่ันคงท่ีจะใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์นั้นๆแต่ยังมีโอกาสไปใช้
บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงอ่ืนๆได้ และผู้ใช้ที่ไม่รู้จักแบรนด์ (Uninformed non-users) ได้แก่ ผู้ใช้บริการ
มาใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง โดยไม่รู้จักร้านแนวนี้มาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ คือ ผู้มาใช้บริการครั้งแรก โดยมา
ตามครอบครัว เพ่ือน หรือคนรัก 

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากธุรกิจแนวใหม่มีการขยายตัวและเป็นที่รู้จั กมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
งานวิจัยมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเชิงลึก ก็อาจจะสามารถแบ่งกลุ่มของผู้ที่มาใช้บริการได้ละเอียด
มากยิ่งขึ้น 
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5.ปัจจัยด้านความผูกพัน ผลการวิจัยนี้ พบว่า ผู้ใช้บริการจะยังคงใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงทั้ง
ในปัจจุบันและคาดว่าจะใช้บริการต่อในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ วิเลิศ ภูริวัชร (2555) ระบุว่า “การสร้าง
ความผูกพันกับลูกค้า หรือ Customer Engagement คือ การพยายามสร้างให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน
ทางด้านอารมณ์ (Emotional Attachment) มีความรักในสินค้าหรือบริการนั้น มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
และมีแนวโน้มที่จะใช้สินค้าหรือบริการต่อไปในอนาคตและบอกต่อให้ด้วยความเต็มใจ”  

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มาใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ มีความผูกพัน
กับสัตว์เลี้ยงในร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง โดยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  วิเลิศ ภู ริวัชร 
(2555) ที่ระบุถึงสาเหตุที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้สินค้าหรือบริการของแบรนด์นั้นๆว่า “ผู้บริโภคเลือกซื้อ
แบรนด์ของสินค้าจากความเกี่ยวข้องและความผูกพันกับแบรนด์นั้น มากกว่าการเลือกสินค้าที่มีความ
แตกต่าง” และเม่ือพิจารณาประกอบกับผลการวิจัยที่พบว่า ผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงมีความปรารถนา
ที่จะเป็นลูกค้าประจ าแล้ว จะเห็นว่าผู้ใช้บริการเกิดความผูกพันและมีความรักชื่นชอบในร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง 
ซึ่งสอดคล้องกับ วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง (2554) ที่มองว่า การสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้ากับแบรนด์นั้น 
ประโยชน์ที่แบรนด์จะได้รับ คือ สามารถช่วยสร้างแฟนพันธุ์แท้ (Brand Advocate)โดยเป็นกลุ่มลูกค้าที่รัก
และสนับสนุนแบรนด์ ช่วยปกป้องเมื่อถูกกล่าวหาในแง่ลบ และยังช่วยบอกต่อให้ผู้อ่ืนได้รู้จักและสนับสนุน
แบรนด์นั้นๆด้วย  

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 

1. เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีความคิดที่สัมพันธ์กับอารมณ์ จึงควรจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มาใช้บริการ เช่น การจัดกิจกรรมถ่ายรูปกับสัตว์เลี้ยง การจัดวันพิเศษให้
ผู้ใช้บริการอุ้มสัตว์เลี้ยงได้ เป็นต้น ส าหรับผู้ใช้บริการที่เป็นเพศชายซึ่งมีความคิดแบบวิเคราะห์ตามเหตุผล 
ทางร้านควรจะดึงดูดความสนใจด้วยบรรยากาศของร้านและเมนูอาหาร 

2. ควรท าให้ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงมีความน่าสนใจและน่าใช้บริการ โดยเน้นในเรื่องคอนเซปของร้าน
ที่น่าดึงดูดใจ รวมถึงรักษาความสะอาดในร้าน เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจเมื่อเข้ามาใช้บริการ 

            3. เพ่ือให้ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทางร้านจึงควร
ปลูกฝังและสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ โดยสร้างผ่านพนักงานในร้านด้วยการให้บริการด้วยความ
เต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และตอบข้อซักถามหรือให้ค าแนะน าเกี่ ยวกับร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ซึ่งจะท าให้
ผู้ใช้บริการประทับใจและเกิดความมุ่งม่ันตั้งใจที่จะใช้บริการร้านนั้นๆต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

1.ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อที่จะได้น าข้อมูลจากส่วนสัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่ม
มาวิเคราะห์ในเชิงลึกอย่างละเอียด และน ามาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในปัจจุบัน  
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2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงในเขตต่างจังหวัด เนื่องจากธุรกิจนี้
มีการขยายไปในพ้ืนที่ต่างจังหวัด เพ่ือจะได้น าผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละเขต
พ้ืนที ่

3.ควรท าการศึกษาวิจัยปัจจัยด้านอื่นที่อาจส่งมีผลต่อความจงรักภักดี ความมั่นคงและความผูกพัน
ต่อร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง เช่น ด้านการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการขาย เป็นต้น เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลมา
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม รวมถึงควรศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องด้วย 
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