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ABSTRACT 

 
Title of Thesis   Loyalty, Commitment and Engagement  

                     Through Experiential Marketing of Pet Cafe 
Author    Miss Woramart  Bubpachart 
Degree     Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year     2014 
 

 
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. 
 

Keywords: Loyalty, Commitment, Engagement, Experiential Marketing, Pet Cafe 
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บทท่ี 1 

 
บทน า 

 
1.1  ความส าคญัและท่ีมาของงานวิจยั 
 

ปจัจุบนัน้ีในโลกของธุรกิจได้มกีารแข่งขนักนัอย่างมาก  การเกดิขึน้ของเทคโนโลยต่ีางๆ
ก าลงัทา้ทายธุรกจิ ซึง่ธุรกจิจ าเป็นต้องปรบัตวัเขา้หาลูกค้าอย่างมาก (ธเนศ ยุคนัตวนิชชยั, 2553) 
แต่ละธุรกจิได้มกีารพยายามหากลยุทธ์ต่างๆที่ท าให้ได้เปรยีบคู่แข่ง เพื่อที่จะสามารถครองตลาด
หรอือยู่ในตลาดได้อย่างมัน่คง ซึง่กลยุทธ์ทางการตลาดได้มกีารปรบัเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ใน
ขณะนัน้ หรอืปรบัเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค ทัง้นี้แนวคดิทางการตลาดนัน้มกีาร
พฒันาเรื่อยมาเริม่ตัง้แต่การตลาดแบบดัง้เดมิ (Traditional Marketing) ที่มลีกัษณะ คอื มุ่งเน้นที่
ประโยชน์และลกัษณะการใชง้านโดยมองว่าลูกคา้จะตัดสนิใจเลอืกสนิคา้ทีไ่ดป้ระโยชน์สูงสุด  มกีาร
จ ากัดกรอบประเภทสินค้าและคู่แข่งขนัโดยมแีบรนด์คู่แข่งในประเภทเดียวกันไม่มากนักและมี
วธิกีารแขง่ขนักบัคู่แขง่ในตลาดโดยตรง ซึง่บางครัง้ท าใหม้องขา้มคู่แขง่ทางอ้อมหรอืสนิคา้ทีท่ดแทน
ได ้ นอกจากนี้ยงัมองกระบวนการตดัสนิใจซือ้เป็นเหตุและผลโดยมองว่าการตดัสนิใจซือ้ของลูกคา้มี
ล าดบัขัน้ตอน และมเีหตุผลในทุกขัน้ตอนส่วนวธิกีารวเิคราะห์ข้อมูลนัน้จะเป็นไปในลกัษณะเชิง
ปรมิาณ โดยใชข้อ้มลูจากการส ารวจมาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่นัน่เอง (Schmitt, 1999) 

ตามแนวคดิของ Kotler (2011) ไดแ้บ่งการตลาดออกเป็นยุคสมยั  โดยแบ่งการตลาดตาม
ลกัษณะทีเ่น้นความส าคญัของส่วนนัน้ๆ เริม่ตัง้แต่ยุคการตลาด 1.0 ทีก่ารตลาดยดึสนิคา้เป็นส าคญั 
(The product centric era) ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ทีม่ลีกัษณะพืน้ฐาน ออกแบบมาเพื่อขายคนจ านวน
มากในตลาดมวลชน (Mass market) และยุคการตลาด 2.0 ที่เน้นความส าคญัของผู้บรโิภค(The 
customer-oriented era)  โดยมองว่าผู้บรโิภคมคีวามรอบรูแ้ละสามารถเปรยีบเทยีบ ประเมนิ และ
ก าหนดคุณค่าของสนิค้าได้ มคีวามเฉพาะตวัและมรีสนิยมที่แตกต่างกนั นักการตลาดจงึต้องแบ่ง
ตลาดออกเป็นส่วนๆและพฒันาสนิค้าที่มคีุณสมบัตแิละขอ้เสนอทีด่ขี ึน้ส าหรบักลุ่มเป้าหมายแต่ละ
กลุ่ม  ดงันัน้สนิคา้ชนิดเดยีวกนัจงึมใีหเ้ลอืกมากมาย  
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ส่วนยคุการตลาด 3.0 เป็นยคุทีข่บัเคลื่อนดว้ยค่านิยม (The value-drivenera) แทนทีจ่ะมอง
กลุ่มเป้าหมายเป็นเพยีงผู้บรโิภคธรรมดาๆ แต่ต้องมองผู้บรโิภคในฐานะมนุษย์อย่างสมบูรณ์ที่
ประกอบดว้ย ความคดิ (mind) จติใจ (heart) และจติวญิญาณ (spirit) ท าใหผู้บ้รโิภคมองหาบรษิทัที่
มพีนัธกจิ (mission) วสิยัทศัน์ (vision) และค่านิยม (values) ที่เขา้ใจและตอบสนองความต้องการ
สงูสุดทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มได ้(Kotler, 2011) 

จากแนวความคดิของ Kotler หากน ามาเปรยีบเทยีบกนัทัง้ 3 ยุคจะเหน็ว่ายุค 1.0 และยุค 
2.0 เป็นการตลาดแบบดัง้เดมิที่ลูกคา้จะตดัสนิใจเลอืกสนิคา้ทีไ่ดป้ระโยชน์สูงสุดและในกระบวนการ
ตดัสนิใจซื้อจะเป็นเหตุและผล  แต่ยุค 3.0 หรอืยุคปจัจุบนันี้ผู้บรโิภคพยายามมองหาสิง่ที่จะมา
บรรเทาความกงัวลใจเพื่อท าให้โลกน่าอยู่ขึน้ผู้บรโิภคไม่ได้ต้องการแค่สนิค้าที่ท างานตามหน้าที่ที่
ก าหนดและให้ความพึงพอใจทางอารมณ์เท่านัน้ แต่ยงัต้องการเติมเต็มความปรารถนาทางจติ
วญิญาณ (human spirit fulfillment)จากสนิคา้และบรกิารทีเ่ลอืกอกีดว้ย ดงันัน้การตลาด 3.0 จงึมี
พนัธกจิ วสิยัทศัน์และค่านิยมทีย่ ิง่ใหญ่กว่ายุคการตลาด 1.0 และ 2.0 โดยเน้นการสรา้งประโยชน์
และเสนอทางออกเพื่อแกป้ญัหาในสงัคมทัง้นี้สามารถสรปุการตลาดทัง้ 3 ยุคเป็นตารางเปรยีบเทยีบ
ไดด้งันี้  (ณงลกัษณ์ จารวุฒัน์, 2554) 
ตารางท่ี 1.1 เปรยีบเทยีบการตลาดยคุต่างๆตามแนวความคดิของ Kotler 

 การตลาด 1.0 

(The product centric 
era) 

การตลาด 2.0 

(The customer-
oriented era) 

การตลาด 3.0 

(The value-
drivenera) 

วตัถุประสงค ์ ขายสนิคา้ สรา้งความพงึพอใจและ
ท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจ
ในสนิคา้และบรกิาร
ต่อไป 

ท าใหโ้ลกน่าอยูข่ ึน้ 

แรงขบัเคลื่อนส าคญั การปฏวิตัอุิตสาหกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยคีลื่นลกู
ใหม่ 

ธุรกจิมองตลาด
อยา่งไร 

ผูบ้รโิภคจ านวนมากที่
มคีวามตอ้งการดา้น
กายภาพ 

ผูบ้รโิภคฉลาด รอบรู ้มี
ความคดิและจติใจ 

ผูบ้รโิภคเป็นมนุษย์
อยา่งสมบรูณ์ มี
ความคดิ จติใจและ
จติวญิญาณ 



3 

ตารางท่ี 1.1 (ต่อ) 

 

 การตลาด 1.0 

(The product centric 

era) 

การตลาด 2.0 

(The customer-

oriented era) 

การตลาด 3.0 

(The value-

drivenera) 

 
แนวคดิหลกัดา้น
การตลาด 

 
การพฒันาสนิคา้ 

 
การสรา้งความแตกต่าง
ใหส้นิคา้ 

 
ค่านิยม 

แนวทางปฏบิตัิ
ทางการตลาดที่
ธุรกจิน ามาใช ้

การก าหนดลกัษณะ
จ าเพาะของสนิคา้ 

การวางต าแหน่งองคก์ร
และผลติภณัฑ ์

พนัธกจิ วสิยัทศัน์
และค่านิยมของ
องคก์ร 

คุณค่าของสนิคา้ ใชง้านไดต้ามหน้าทีท่ี่
ก าหนด 

ใชง้านไดต้ามหน้าทีท่ี่
ก าหนดและใหค้วามพงึ
พอใจทางอารมณ์ 

ใชง้านไดต้าม
หน้าทีท่ีก่ าหนด ให้
ความพงึพอใจทาง
อารมณ์ และเตมิ
เตม็ความปรารถนา
ทางจติวญิญาณ 

ปฏสิมัพนัธก์บั
ผูบ้รโิภค 

หนึ่งต่อหลายๆคน หนึ่งต่อหนึ่ง ความรว่มมอื
ระหว่างกลุ่มคน
หลายๆคน 

 
แหล่งท่ีมา : Kotler (2011) 

นอกจากนี้ยงัมีแนวคิดการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ( Integrated Marketing 
Communication) เกิดขึ้น โดยเกิดจากการที่องค์กรพยายามผสมผสานเครื่องมอืการสื่อสารเพื่อ
ตดิต่อสื่อสารกบัผู้ที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองค์กรให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยตาม
แนวคิดของ Jackson (1995) เห็นว่า ปจัจุบนัเป็นยุคของปจัเจกบุคคล การตลาดจงึมกีาร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการตลาดมวลชนไปสู่ระบบการตลาดแบบใหม่ เพื่อเ ป็นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้บรโิภคที่มคีวามหลากหลาย โดยสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะส่วน
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บุคคลได้ด้วย การจะท าการตลาดให้ประสบผลส าเรจ็จงึต้องมองว่าผู้บรโิภคหรอืลูกค้าแต่ละคนมี
ลกัษณะของตนเอง กล่าวคอื แต่ละคนมคีวามต้องการและความพงึพอใจต่อสิง่ต่างๆแตกต่างกนั 
รวมถงึมมีมุมองทีต่่างกนัดว้ย 
 การตลาดเชิงบูรณาการมีลกัษณะส าคญั คือ การสื่อสารการตลาดมคีวามต่อเนื่องและ
สมัพนัธ์กนั โดยมทีัง้ความต่อเนื่องทางกายภาพ (Physical Continuity) และความต่อเนื่องทาง
จติวิทยา (Psychological Continuity) เช่น ภาพลกัษณ์ของการสื่อสารการตลาดโดยรวมต้อง
สอดคลอ้งกนักบัภาพลกัษณ์ของตราสนิค้า เป็นต้น และยงัค านึงถงึเป้าหมายเชงิกลยุทธข์องบรษิทั 
เพื่อทีจ่ะสามารถบรรลุเป้าหมายเชงิกลยุทธท์ีบ่รษิทัก าหนดไวไ้ดน้อกจากน้ีในกระบวนการสื่อสารที่
มคีวามต่อเนื่องนัน้ จะต้องมกีารวางแผนจากภายนอกสู่ภายใน คอื จะต้องเริ่มจากกลุ่มเป้าหมาย 
โดยใชฐ้านขอ้มลูลูกคา้เป็นขอ้มลูสนับสนุนในการวางแผน และใช้รปูแบบเครื่องมอืทีห่ลากหลายไป
ในทศิทางเดยีวกนั เพื่อตดิต่อสื่อสารสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูบ้รโิภค (Shimp,1997) 

แต่เน่ืองด้วยปจัจุบนัเทคโนโลยมีกีารพฒันาไปอย่างรวดเรว็และมกีารแข่งขนักนัทางธุรกจิ
มากยิง่ขึน้ ส่งผลใหค้นในสงัคมมวีธิกีารด าเนินชวีติและพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้นี้ 
Kardes , Cronley  และ Cline ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่า หมายถงึ “กจิกรรม
ทัง้หมดของผูบ้รโิภคทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซือ้ การใช ้การทิง้สนิคา้และบริการ รวมไปถงึอารมณ์ จติใจ 
และการตอบสนองเชิงพฤติกรรมทัง้ที่เกิดขึ้นล่วงหน้า ขณะใช้สินค้าหรือบริการ และภายหลัง
กจิกรรมนัน้” (Kardes, 2011) เช่นเดยีวกนักบัค าจ ากดัความของ  Blackwell , Miniard  และ Engel 
ทีร่ะบุว่า “พฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื กจิกรรมของผูค้นในการพยายามเพื่อใหไ้ดม้าบรโิภคและทิง้สนิคา้
หรอืบรกิาร” (วุฒ ิสุขเจรญิ, 2555) จากค านิยามดงักล่าว จะเหน็ว่าพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเกดิขึน้
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง  ซึง่นอกจากปจัจยัทางดา้นเทคโนโลยแีละสงัคมทีส่่งผลให้
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไปแล้วนัน้ ปจัจยัทางดา้นตวับุคคลกม็สี่วนเกี่ยวขอ้ง โดยกลุ่มช่วง
อายุต่างๆที่มลีกัษณะการด าเนินชวีติ รวมถงึลกัษณะนิสยัที่แตกต่างกนัจะส่งผลต่อพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคเช่นกนั 

ด้วยเหตุที่พฤติกรรมของผู้บรโิภคสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  ดงันัน้ในการท า
การตลาด นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศกึษาหรอืคาดการณ์แนวโน้มของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เพื่อเตรยีม
รับมือได้อย่างเหมาะสมด้วย  โดยผู้บริหารบริษัทเอเจนซี่สื่อโฆษณาชื่อดังอย่าง มายด์แชร์
(Mindshare) ไดม้คีวามเหน็ว่า แนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปนัน้ มผีลมาจากหลาย
ปจัจยัด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมอืง วถิีการด าเนินชวีติของผู้บรโิภค  การพฒันา
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เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสื่อที่ผู้บรโิภคเลอืกที่จะรบัข้อมูล  ซึ่ง
แนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปจัจุบนัจะเน้นตราสนิคา้หรอืบรกิารทีส่่งเสรมิใหผู้บ้รโิภคและคน
รอบขา้งเป็นคนที่ดขี ึน้ทัง้ทางร่างกายและจติใจ สามารถเชื่อมโยงและจบัความสนใจของกลุ่มได้ทัง้
ยงัต้องผสมผสานขอ้มูล (info/data) และภาพ (visual) เพื่อทีจ่ะดงึดูดผูบ้รโิภคในการรบัสาร โดย
น าเสนอไดต้รงประเดน็ รวดเรว็และน่าประทบัใจ (เรงิฤทธิ ์ จนิดาพรม, 2557) 

นอกจากแนวโน้มพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปของผู้บรโิภคทีก่ล่าวมาขา้งต้นแลว้ ยงัมพีฤตกิรรม
อกีอย่างหน่ึงทีป่จัจุบนัผูบ้รโิภคมแีนวโน้มเป็นเช่นน้ีมากขึน้ คอื Back to Basic ซึง่ผูบ้รโิภคจะกลบั
เขา้สู่ธรรมชาติมากขึน้  ต้องการใกล้ชดิธรรมชาต ิ ทัง้นี้เนื่องจากการที่เทคโนโลยมีกีารพฒันาไป
มาก ท าใหค้นเกดิความสะดวกสบายจนถงึจุดที่รูส้กึเบื่อหน่าย จงึต้องการขวนขวายสู่สิง่ทีธ่รรมดา   
ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าหรือบริการที่ท าจากธรรมชาติ ท าด้วยมือ ไม่ต้องผ่าน
ขบวนการแปรรปูมากนกั  ทัง้นี้ผูบ้รโิภคจะมองถงึคุณภาพมากกว่าปรมิาณ  เขา้ใจง่ายและไม่ยุ่งยาก 
โดยแนวคดินี้มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิความหวงัของเทคโนโลย ี(Technology Pessimism หรอื 
Technology Skepticism) โดย Marx (2011) นักประวตัศิาสตรช์ัน้น าของเทคโนโลยแีละวฒันธรรม
ชาวอเมรกินัระบุว่าเทคโนโลยไีดเ้ริม่มกีารพฒันาขึน้เรื่อยๆ โดยก่อนหน้านี้เทคโนโลยถีูกมองในแง่ดี
และมีวิว ัฒนาการที่โดดเด่น แต่ในขณะเดียวกันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีก็เป็นอันตราย
เช่นเดยีวกนั แต่คนเรากลบัมองขา้มหรอืเพกิเฉย เช่น บางครัง้นักวทิยาศาสตรม์กีารท าการศกึษา
ผดิพลาดหรอืไม่ครอบคลุม  อย่างเช่น ยาส าหรบัการบรรเทาอาการปวด ก็มผีลข้างเคยีงที่รุนแรง
มาก เป็นต้นด้วยสาเหตุนี้ท าให้ผู้บรโิภคขวนขวายหาสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ปลอดภยั และหาสิ่งที่
ตอบสนองความต้องการของตน นอกจากนี้ทางด้านนิตยสาร Positioning ยงัได้เก็บข้อมูลและ
น าเสนอถงึแนวโน้มของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไวว้่า  ผูบ้รโิภคในยุคปจัจุบนัน้ี ถงึแมจ้ะมรีสนิยมการใช้
สนิค้าหรอืบรกิารที่หรูหรา  แต่ก็ไม่ใช่แค่สนิค้าราคาแพงเท่านัน้  แต่ต้องหรูแบบ Cool Luxury 
กล่าวคอื ต้องมสีมัผสัเชงิประสบการณ์ เพื่อเพิม่ความพงึพอใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย (positioning 
magazine, 2011)  

โดยสรปุแลว้ มมุมองทีก่ล่าวมาสะทอ้นใหเ้หน็ว่า พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมกีารเปลีย่นแปลง
อยู่ตลอดเวลา  ส่งผลให้แบรนด์และนักการตลาดต้องตระหนักถงึการพฒันาและปรบักลยุทธ์ทาง
การตลาด รวมถงึทศิทางในการด าเนินธุรกจิต่อไป  ซึง่กลยุทธ์การตลาดแบบเดมินัน้ยงัไม่สามารถ
ครอบคลุมพฤตกิรรมผูบ้รโิภคได ้ อกีทัง้การทีจ่ะเน้นแต่ตวัสนิคา้และบรกิาร หรอืแมก้ระทัง่การใชส้ื่อ
ทางการตลาดแบบเดมินัน้ไมเ่พยีงพอเท่าทีค่วร  สอดคลอ้งกบัที่ Ries และ Jack (2001) กล่าวไวว้่า 
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“เราอยู่ในยุคของการสื่อสารทีเ่ต็มไปดว้ยความลม้เหลวเหตุเพราะทุกวนัน้ี การสื่อสารเป็นปญัหาใน
ตวัของมนัเอง วนัเวลาผ่านไป สงัคมของเราเฟ้อไปดว้ยการสื่อสาร เราสื่อสารออกมามากขึน้ แต่รบั
น้อยลงทุกวนั การโฆษณาเป็นเพยีงช่องทางหนึ่งของการสื่อสารเท่านัน้ ยงัมกีารสื่อสารที่สามารถ
เกดิขึน้ไดใ้นอกีหลายรปูแบบ” 

ฉะนั ้นจึงได้เกิดกลยุทธ์ใหม่ทางการตลาดที่ เรียกว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ 
(Experiential Marketing) ซึง่เป็นกระบวนการทีร่ะบุถงึความต้องการของลูกคา้ โดยผ่านการสื่อสาร
แบบสองทาง ที่จะน าไปสู่การสร้างเอกลักษณ์และเพิ่มคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมาย (Smilansky, 
2009) ทัง้นี้ตอ้งมกีารสรา้งความรูส้กึทีด่ ีน่าประทบัใจและตอกย ้าเขา้ไปในความทรงจ าของลูกคา้ใน
ขณะทีไ่ดค้รอบครองหรอืใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ เพื่อใหลู้กคา้เกดิความชื่นชอบและผูกพนัภกัดใีน
สนิค้าหรอืบรกิาร ส่งผลให้กลบัมาซื้อหรอืใช้บรกิารนัน้ๆอีก ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้มกีารน า
การตลาดเชงิประสบการณ์มาใช ้ เนื่องจากการสื่อสารการตลาดหรอืการโฆษณาในแบบเดมิถงึจุด
อิม่ตวัและไมม่คีวามแปลกใหม่แลว้ (Schmitt, 1999) กล่าวคอื การทีใ่ชโ้ฆษณาผ่านสื่อต่างๆ นัน่เอง 
ดา้นผู้บรโิภคก ็มกัใช้การเปิดผ่านหรอืการบัรูแ้บบผวิเผนิ  จนท าให้วธิกีารส่งเสรมิการขายแบบนี้มี
ประสทิธภิาพลดลง   ดงันัน้ การน าการตลาดเชงิประสบการณ์มาใช้ จงึเหมาะสมกบัการสื่อสาร
การตลาดยคุปจัจุบนั เนื่องจากช่วยใหเ้กดิการมสี่วนร่วม มกีารบอกต่อ อนัมาจากประสบการณ์ร่วม
และรูส้กึผูกพนัเป็นหนึ่งเดยีวกนักบัสนิค้าและบรกิารนัน้ๆ สอดคลอ้งกบัที่ Smilansky (2009) ได้
กล่าวไว้ว่า “การตลาดเชงิประสบการณ์เป็นวธิทีี่คนยงัน ามาใช้น้อย แต่เป็นวธิทีี่ดทีี่สุด เพราะใช้
ต้นทุนต ่ า และท าให้เกิดประสบการณ์การมีส่วนร่วมและเกิดการพูดปากต่อปาก(Word-of-
mouth)”โดยลกัษณะทีส่ าคญัของการตลาดเชงิประสบการณ์ คอื มุ่งเน้นทีป่ระสบการณ์ของผูบ้รโิภค
เป็นหลกั มกีารวเิคราะสถานการณ์ของผูบ้รโิภค โดยมองคู่แขง่ทางการตลาดในวงกวา้งมากกว่าเดมิ  
นอกจากนี้ยงัมองว่าผูบ้รโิภคใชท้ัง้เหตุผลและอารมณ์ในการตดัสนิใจใช้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ โดย
การสื่อสารแบบสองทางและการมปีฏสิมัพนัธถ์อืเป็นหวัใจหลกัในการสรา้งประสบการณ์ ทีจ่ะเปลีย่น
ผูบ้รโิภคใหเ้ป็นผูส้นับสนุนแบรนดแ์ละเป็นผู้เผยแพร่บอกต่อของแบรนดนัน้ๆ (Smilansky, 2009) 
ส าหรบัเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัผลของการตลาดประสบการณ์จะต้องใชท้ัง้ลกัษณะเชงิปรมิาณและคุณภาพ
มาผสมผสานกนัซึง่โครงสรา้งของการศกึษาการตลาดเชงิประสบการณ์ประกอบดว้ยการตลาดจาก
ประสาทสมัผสั (Sense Marketing) การตลาดจากความรูส้กึ(Feel Marketing) การตลาดจาก
ความคดิ (Think Marketing) การตลาดจากการกระท า (Act Marketing) และการตลาดจากการ
เชื่อมโยง (Relate Marketing)  
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 จากโครงสรา้งของการตลาดเชงิประสบการณ์นัน้ จะเหน็ว่าเป็นการใชใ้นเรื่องของความรูส้กึ
ภายใน และทศันคติเขา้มาเกี่ยวข้องมากกว่าการตลาดแบบดัง้เดมิที่เน้นที่สนิค้าและบรกิาร โดย 
Schmitt ไดก้ล่าวไวว้่า การตลาดเชงิประสบการณ์สามารถน ามาใชแ้ละเป็นประโยชน์ในสถานการณ์
ด้านต่างๆ ได้แก่ช่วยสร้างความแตกต่างจากสนิค้าคู่แข่ง   ช่วยสรา้งเอกลกัษณ์ตวัตนของบรษิัท   
อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิทางนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิการทดลองใช ้และทีส่ าคญัคอืผู้บรโิภคเกดิความ
ภกัดต่ีอสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ (Schmitt, 1999) 
 กลยุทธ์การตลาดเชงิประสบการณ์ถูกน ามาใช้เป็นกลยุทธ์การแข่งขนัทางธุรกจิในปจัจุบนั
โดยเฉพาะธุรกจิแนวใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงซึ่งเป็นธุรกจิที่แปลกใหม่และน่าสนใจ 
โดยเป็นรา้นอาหารที่น าสัตว์เลี้ยงมาเป็นสิง่จูงใจและเปิดประสบการณ์ให้กบัผู้ที่มาใช้บรกิาร ทัง้นี้               
เทรนด์ของร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงนับเป็นเทรนด์ที่มาแรงอยู่ในขณะนี้ พจิารณาได้จากตลาดของสตัว์
เลีย้งมกีารเตบิโตขึน้ในปจัจบุนัดงัภาพที ่1 

 
อตัราการเตบิโตของตลาดสตัวเ์ลีย้ง 
ในช่วง 15 ปีทีผ่่านมาเตบิโต 3-30% 

 
 
 
 

                      พ.ศ.2538                     พ.ศ.2553                    พ.ศ.2555 

 

                 15 ปี เตบิโตขึน้ 5,000 ลา้น                          2 ปี เตบิโตขึน้ 5,000 ลา้น 

 
ภาพท่ี 1  อตัราการเตบิโตของตลาดสตัวเลีย้ง 

แหล่งท่ีมา: สมาคมอุตสาหกรรมผลติภณัฑส์ตัวเ์ลีย้งไทย (TPIA) อา้งถงึในมหาวทิยาลยัมหดิล       
(2555) 

ประกอบกบัแนวโน้มวถิกีารด าเนินชวีติของคนสมยัใหม่เป็นไปในลกัษณะBack to basic 
ตามทีก่ล่าวมาขา้งต้น ส่งผลใหค้นหนัมาเลีย้งสตัวก์นัมากยิง่ขึน้ เหน็ไดจ้ากสดัส่วนของผูท้ีเ่ลีย้งสตัว์
เลีย้งในประเทศไทยนัน้เป็นไปดงัภาพที ่2  

2,000 ลา้นบาท 

12,000 ลา้นบาท 
7,000 ลา้นบาท 
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ภาพท่ี  2  สดัส่วนผูท้ีเ่ลีย้งสตัวใ์นประเทศไทย 
แหล่งท่ีมา: สมาคมผูค้า้เวชภณัฑส์ าหรบัสตัวใ์นประเทศไทย (AHPA) อา้งถงึในมหาวทิยาลยัมหดิล 
(2555)                                 
ในขณะทีต่ลาดของธุรกจิรา้นกาแฟกม็สีดัส่วนทีม่ากขึน้เช่นกนัโดยสดัส่วนเป็นดงัภาพที ่3 

 
 

ภาพท่ี  3  สดัส่วนจ านวนผูท้ีป่ระกอบธุรกจิแฟรนไชส์ 

แหล่งท่ีมา:  เอก็ซเ์พลส นิวส ์อนิดสัทร ี(2556) 
 

งานพิมพ,์ 20% 

เบเกอร่ี, 21% 

ความงาม, 25% 

บริการ, 36% 

โอกาสทางธรุกิจ, 
37% 

การศึกษา, 62% 

อาหาร, 91% 

เครื่องดื่ม, 77% 
(ร้านกาแฟ 24%  
อ่ืนๆ 53%) 

ค้าปลีก, 16% อสงัหาริมทรพัย,์ 
10% 

                         แมว 

                               19%   

สุนขั65% 

 

                     อื่นๆ16% 
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ดว้ยเหตุน้ีธุรกจิแนวใหม่อย่างรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลี้ยง ทีม่กีารผสมผสานระหว่างรา้นกาแฟและ
สตัว์เลี้ยงนี้จงึเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่แมว หรอืคาเฟ่สุนัขซึ่งเกดิขึน้ในช่วงเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา 
และยงัคงไดร้บัผลตอบรบัอยา่งดจีนถงึปจัจบุนั 

ทัง้น้ีในบรรดาธุรกจิรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลี้ยง เดมิเกดิรา้นคาเฟ่แมวขึน้ก่อน โดยธุรกจิรา้นกาแฟ
แมว หรอื ทีเ่รยีกว่า "คาเฟ่แมว" ธุรกจิน้ีมตีน้ก าเนิดทีป่ระเทศไตห้วนั เมื่อปี 2541 แต่มาไดร้บัความ
นิยมอยา่งมากหลงัจากมกีารเปิดคาเฟ่แมวทีป่ระเทศญี่ปุ่น ซึง่ธุรกจิน้ีไดข้ยายตวัไปในประเทศต่างๆ 
รวมถงึประเทศไทย (ไทยพบีเีอส, 2557) หลงัจากทีร่า้นคาเฟ่แมวประสบความส าเรจ็ กเ็ริม่มรีา้นคา
เฟ่สุนขัเกดิขึน้ตามมา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

ส าหรบัรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งเป็นรา้นกาแฟทีม่แีนวความคดิให้มสีตัวเ์ลีย้งอยู่ภายในรา้น เพื่อ
สรา้งความผ่อนคลายใหก้บัผูท้ีไ่ดม้านัง่เล่นจบิกาแฟ นอกจากนี้ยงัเป็นการตอบสนองกลุ่มคนรกัสตัว์
ทัง้ผูบ้รโิภคทีไ่มส่ามารถเลีย้งสตัวไ์ด ้เนื่องจากพืน้ทีจ่ ากดั ค่าครองชพีสูง และขอ้หา้มเลีย้งสตัวใ์นที่
พกัอาศัย รวมถึงเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเปิดร้าน เพื่อตอบสนองความชอบของตนเอง  ตามที ่                       
วลิาสนีิ สุทธาวาศ เจา้ของธุรกจิคาเฟ่แมว Kitty Cat Cafe กล่าวว่า “เหน็ว่าแนวโน้มรา้นกาแฟมี
มากขึน้มาหลายปีแลว้ พอมแีมวเขา้มา เป็นอะไรทีใ่หม่ และน่าสนใจมาก ส่วนตวัเป็นคนรกัแมวอยู่
แลว้ ตอนน้ีมคีาเฟ่แมวหลายๆ รา้นกเ็ลยคดิไอเดยีทีอ่ยากจะท าขึน้มาบา้ง เราเองกม็แีมวเยอะ เมื่อ
เราไปนัง่ที่รา้นคาแฟ่แมวอื่นๆ แล้วเห็นลูกค้าที่ไปมคีวามสุขกบัการที่ได้นัง่เล่นแมว นัง่ดูแมวเล่น
แล้วมีอมยิ้ม  ทุกคนจะมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้า เ ป็นความรู้สึกที่ เ ราชอบก็เลยอยากท า ”                                
(ศากุน บางกระ, 2556) 

รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลี้ยงน้ีจงึถอืเป็นธุรกจิที่ใชก้ารตลาดเชงิประสบการณ์เขา้มาเกี่ยวขอ้งกว็่าได ้
เพราะผูท้ีม่าใชบ้รกิารส่วนใหญ่มกัจะมทีศันะคตทิีด่ต่ีอสตัวเ์ลีย้งหรอืมคีวามชื่นชอบอยู่แลว้ ประกอบ
กบัเทรนด์คนรกัสุนัข รกัแมว ก็มเีพิม่มากยิง่ขึ้น เห็นได้จากเพจสตัว์เลี้ยงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลก
โซเชยีลที่มคีนตดิตามอย่างมากมาย  ท าให้ร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ ซึ่งใน
กรงุเทพมหานครเองกม็อียูห่ลายรา้น รา้นเหล่านี้โดยทัว่ไปจะเป็นรา้นอาหาร โดยอาหารทีใ่หบ้รกิาร
ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทีร่บัประทานงา่ย เช่น เฟรนฟรายด ์แซนวชิ สปาเกตตี้ หรอืขนมเคก้ รวมถงึ
เครื่องดื่มประเภทนม ชา กาแฟ นอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้คือบรรดาสตัว์เลี้ยงที่อยู่ในร้าน ให้ลูกค้า
สามารถดูหรือจบัได้ ทัง้นี้ในเรื่องของการเล่นกับสตัว์เลี้ยง แต่ละร้านก็จะมกีฎที่ก าหนดไว้ให้
ผูใ้ชบ้รกิารปฏบิตัติาม เช่น ต้องถอดรองเทา้  ต้องลา้งมอืหรอืทาแอลกอฮอลก่์อน หา้มใหส้ตัวเ์ลีย้ง
เลยีมอื หรอืหา้มอุม้ หา้มใหอ้าหาร เป็นตน้ เพื่อเป็นการป้องกนัไมใ่หส้ตัวเ์ลีย้งเป็นอนัตราย  
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นอกจากเรื่องทัว่ไปแล้ว แต่ละรา้นย่อมจะต้องมจีุดขายเป็นของตวัเองเพื่อที่จะได้สามารถ
แข่งขนักับร้านอื่นที่อยู่ในตลาดเดียวกันได้ รวมถึงมีการน าการตลาดเชิงประสบการณ์เข้ามา
เกีย่วขอ้ง ดว้ย  ในทีน่ี้จะยกรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งทีอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร โดยเลอืกจากรา้นชื่อดงั
ตามที่เว็บไซด์กระปุกดอทคอมแนะน ามาเปรยีบเทียบจุดเด่นจุดด้อยต่างๆ (www.kapook.com, 
2558) ดงันี้ 

รา้น Purr Cat Café Clubเป็นรา้นคาเฟ่แมวทีต่ ัง้อยูท่ีซ่อยสุขมุวทิ 53   รา้นน้ีเป็นรา้นทีค่น
รูจ้กัเนื่องจากเป็นรา้นของดารา คอื คุณเพชร รตันารตัน์ เอือ้ทวกุีล ทีไ่ดร้ว่มหุน้กบัเพื่อน ๆ เป็นรา้น
ทีเ่ปิดในช่วงแรกๆของธุรกจิประเภทนี้ โดยมลีกัษณะรา้นทีค่่อนขา้งกวา้ง ตกแต่งดว้ยไมแ้ละสดี า มี
แมวเยอะ และแบ่งรา้นออกเป็น 4 โซน ไดแ้ก่  

โซนที ่1 คอื ส าหรบันัง่ทานขนมและเครือ่งดื่ม เพื่อรอควิเขา้ไปเล่นกบัแมว                                             
โซนที ่2 คอื เคาน์เตอรซ์าลอนของแมว ซึง่สามารถพาแมวมาอาบน ้า ตดัขนได ้
โซนที ่3 คอื โซนชัน้นอกทีส่ามารถพาแมวมาเทีย่วได ้แต่จะอยูไ่ดแ้ค่บรเิวณโซนนี้เท่านัน้ 
โซนที ่4 คอื โซนทีแ่มวอาศยัอยูจ่รงิ โดยกัน้จากหอ้งที ่3 ดว้ยกระจก สามารถมองเหน็ 

พฤตกิรรมของแมวไดแ้ละจะมเีครือ่งเล่นต่าง ๆ ส าหรบัแมว สามารถรองรบัคนไดไ้มเ่กนิ 20 คน 
สามารถลบูหรอืใชอุ้ปกรณ์เล่นกบัน้องแมวได ้แต่ไมอ่นุญาตใหอุ้ม้แมว  

นอกจากนี้ทางรา้นยงัมเีสือ้ผา้ส าหรบัแมว และเสือ้ผ้าของคนทีเ่จา้ของรา้นออกแบบไว้
จ าหน่ายอกีดว้ย 

รา้น kitty Cat Café เป็นรา้นคาเฟ่แมวทีต่ ัง้อยู่แถวลาดพรา้ว  รา้นมขีนาดไม่ใหญ่มาก เป็น
กระจกรอบรา้น และจ านวนแมวมน้ีอย  ลกัษณะเป็นกนัเองเหมอืนอยู่บา้น โดยทางรา้นอนุญาตให้
อุม้แมวถ่ายรปูได ้ เวน้แต่แมวทีไ่มส่บายหรอืแมวทีย่งัเลก็อยู่ 

รา้น Caturday Café ตัง้อยู่ที ่coco walk  โดยลงจากบทีเีอสราชเทว ีรา้นนี้เจา้ของรา้นคอื 
คุณกอล์ฟ ปวณี ผู้ก ากบัหนัง ค่ายจทีเีอช โดยลกัษณะของรา้นนี้ไม่ใหญ่มากนัก ตกแต่งเป็นลาย
การต์ูนรปูแมวสดใส  แต่จดุเด่นของรา้นนัน้จะมแีมวตวัเด่น คอื แมวของเจ้าของรา้นทีช่ื่อ คทัฉับ ซึง่
มคีนตดิตามอนิสตาแกรมเป็นฐานเดมิอยู่แลว้ และมแีมวสายพนัธุอ์ื่นอกีมากมาย  อกีทัง้รา้นนี้ยงัมี
ของทีร่ะลกึไมว่่าจะเป็นแกว้ หมวก กระเป๋า ทีท่ าเป็นรปูแมววางจ าหน่ายอกีดว้ย 

รา้น Makura Cat Café ตัง้อยู่ทีซ่.ศรนีครนิทร ์51 อยู่ใกล้กบัตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร ์
รา้นน้ีจะมบีรรยากาศคลา้ยบา้น ซึง่ตกแต่งดว้ยโต๊ะไมข้นาดเลก็มเีบาะรองนัง่แบบสบายๆ มทีัง้แมว
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ไทยและแมวเทศ โดยรา้นนี้มแีมวกว่า 30 ตวั แต่ว่าจะน าแมวมาไว้ที่รา้นแค่ 10 กว่าตวั และจะ
หมนุเวยีนสบัเปลีย่นกนัมาใหล้กูคา้ไดเ้ล่น 

รา้น Cataholic Café ตัง้อยู่ทีโ่ครงการ Ozono Plaza ชัน้ 2 ซอยสุขุมวทิ 39 รา้นนี้เป็น
สไตล์ญี่ปุ่น นัง่กบัเบาะที่พื้น ตกแต่งด้วยไม้และสีขาว มแีมวประมาณ 10 ตัว โดยลกัษณะร้าน
ค่อนขา้งเงยีบ คนทีไ่ปใชบ้รกิารส่วนใหญ่มกัจะนัง่นาน อาจอ่านหนงัสอืหรอืนัง่ท างานไปดว้ยได้ 

รา้น True Love Café ตัง้อยู่ทีซ่อยอารยี ์รา้นน้ีเป็นคาเฟ่ทีพ่ฒันามาจากฟารม์ทีเ่พาะพนัธุ์
สุนัขพนัธุ์ไซบเีรยีนฮสักี ซึ่งจุดเด่นของร้านคือ สุนัขพนัธุ์ไซบีเรยีสจ านวนมากกว่า 30 ตวั ที่จะ
ผลดัเปลีย่นกนัออกมาเดนิใหผู้ท้ีใ่ชบ้รกิารไดช้มและสมัผสั โดยแบ่งเป็น 3 รอบ คอืเชา้ กลางวนั เยน็ 
โดยมากผูท้ีม่าใชบ้รกิารทีน่ี่ คอื ผูท้ี่รกัสุนัขหรอืชื่นชอบสายพนัธุน์ี้ แต่บางคนอาจมขีอ้จ ากดัในการ
เลีย้ง จงึไมส่ามารถเลีย้งได ้ส่งผลใหต้อ้งหาทีท่ีต่อบสนองความตอ้งการของตนเอง  

จากตวัอยา่งธุรกจิรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งทีย่กมานัน้ จะเหน็ว่าแต่ละรา้นมจีุดเด่นแตกต่างกนัไป 
ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจของผู้เขา้ใช้บรกิาร ถงึแมว้่าการซือ้และการขายทางธุรกิจจะขึน้อยู่กบัราคา
เป็นปจัจยัพื้นฐาน แต่การน าการตลาดเชงิประสบการณ์เข้ามาใช้ก็มสี่วนช่วย โดยร้านคาเฟ่สตัว์
เลี้ยงจะเป็นตวัเปิดประสบการณ์ให้กบัผู้มาใช้บรกิาร และสรา้งประสบการณ์ใหเ้กดิคุณค่าโดยผ่าน
การท ากจิกรรมต่างๆ จนกระทัง่ลูกค้าเกดิความจดจ า และน าไปสู่ความภกัด ีความมัน่คงและความ
ผกูพนัในทีสุ่ด   

นอกจากนี้ยงัมปีจัจยัที่เกี่ยวขอ้งในการศกึษาการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ที่มคีวาม
น่าสนใจ อยา่งเรือ่งเพศ เนื่องจากเพศหญงิและเพศชาย มลีกัษณะประจ าเพศของตนและพฤตกิรรม
ทีแ่ตกต่างกนั โดยเพศหญงิจะมลีกัษณะการคดิแบบโยงความสมัพนัธ์ (Relational Style) ซึง่เป็น
การคดิทีส่มัพนัธก์บัอารมณ์ ส่วนเพศชายมลีกัษณะการคดิแบบวเิคราะห ์(Analytical Style) ซึง่เป็น
การคดิโดยอาศยัสิง่เร้าที่เป็นจรงิเป็นเกณฑก์ารคดิ (ชนิชา ปิยชยนัต์ และ จรญิาภรณ์ ช่วยเรอืง, 
2555) อาจส่งผลใหม้กีารรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งทีแ่ตกต่างกนัได ้ 

ดว้ยเหตุทีร่า้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง จดัว่าเป็นธุรกจิทีย่งัใหมแ่ละมคีวามเฉพาะตวั ดงันัน้ อกีปจัจยั
ทีน่่าสนใจในการศกึษาการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์กบัธุรกจิแนวนี้ คอื การมสีตัว์เลีย้ง โดย
จากบทความของ นพ.ทวศีกัดิ ์สริริตัน์เรขา ทีก่ล่าวว่า  “การมสีตัวเ์ลีย้งสามารถช่วยในเรื่องการรบัรู้
สมัผสั เพิม่ความไวว้างใจผู้อื่น เพิม่แรงจูงใจในการท ากจิกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และยงัช่วยให้
เดก็เรยีนรู้ในเรื่องสมัพนัธภาพ และการตอบสนองทางอารมณ์ไดด้ี” (ทวศีกัดิ ์สริริตัน์เรขา, 2554)  
จงึอาจเป็นไปไดว้่า ผูม้าใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งนัน้ มแีนวโน้มเป็นผูท้ีค่วามรกัและชื่นชอบสตัว์
เลีย้ง หรอืเป็นผูท้ีม่สีตัวเ์ลีย้งทีบ่า้นอยู่แลว้ ซึง่มกีารรบัรูส้มัผสัไดด้กีว่าผูท้ีไ่ม่มสีตัวเ์ลีย้งอกีดว้ย 
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การน าการตลาดเชงิประสบการณ์มาใชใ้นธุรกจินัน้ มคีวามส าคญัและยงัมคีวามสมัพนัธก์บั
การสรา้งความภกัด ีความมัน่คงและความผูกพนัอกีดว้ย เนื่องจากเมื่อผูใ้ชบ้รกิารมคีวามจงรกัภกัดี
กับตราสินค้าแล้ว การกลับมาใช้บริการครัง้ ต่อไปก็จะเกิดความมัน่คงซึ่งความมัน่คงนี้ มี
ความสมัพนัธก์บัความภกัดขีองผู้ใชบ้รกิารทีม่ต่ีอตราสนิคา้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเชงิพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคกล่าวคอื มคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจทีจ่ะใชต้ราสนิคา้นัน้ๆ และท าการตดัสนิใจซือ้ ถงึแมว้่าจะต้อง
เผชญิกบัทางเลอืกหรอืการแขง่ขนัจากตราสนิคา้อื่นๆกต็าม (Dholakia, 1997) 

อย่างไรกต็าม การทีจ่ะท าใหผู้ใ้ช้บรกิารอยู่กบัตราสนิคา้ไดน้านทีสุ่ด เพื่อใหธุ้รกจิเตบิโตใน
อนาคตอย่างยัง่ยนืก็คอื การสรา้งความผูกพนั โดยในทางการตลาดนัน้ การสรา้งให้ลูกค้ามคีวาม
ผูกพันกับตราสินค้า คือ การพยายามสร้างให้เกิดความผูกพันทางด้านอารมณ์ (Emotional 
Attachment) มคีวามรกัในตราสนิค้านัน้ๆ มคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของ และมแีนวโน้มทีจ่ะใช้ต่อไปใน
อนาคตและหาลกูคา้เพิม่ใหด้ว้ยความเตม็ใจ 

จากผลการสอบถามงานวจิยัทีผ่่านมาสาเหตุทีผู่ใ้ชบ้รกิารตดัสนิใจเลอืกตราสินคา้ในการซือ้
นัน้ ผลปรากฏว่า เหตุผลหลกัทีผู่บ้รโิภคเลอืกตราสนิคา้เป็นความเกี่ยวขอ้งและความผูกพนักบัตรา
สนิคา้ ส่วนการท าใหส้นิคา้เกดิความแตกต่างเป็นปจัจยัรองลงมาเท่านัน้ (วเิลศิ ภรูวิชัร , 2555) 

ดว้ยเหตุนี้ การสรา้งใหล้กูคา้มคีวามผกูพนัจงึต้องอาศยักลยุทธท์ี่เน้นการสรา้งประสบการณ์
ทางบวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่หากผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัการปฏบิตัอิย่างน่าประทบัใจและมปีระสบการณ์
ทางบวกอยา่งต่อเนื่องแลว้ความผกูพนักจ็ะเกดิขึน้ 

นอกจากนี้หากน าโมเดล BRANDZ มาใชอ้ธบิายจะท าให้เหน็ภาพชดัเจนมากยิง่ขึน้ โดย
โมเดลนี้ เป็นโมเดลที่แสดงความแข็งแกร่งของตราสินค้า  ซึ่งการสร้างตราสินค้าในโมเดลนี้มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคดว้ย โดยรายละเอยีดตามภาพดงันี้ 
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5.ไม่มตีราสนิคา้ใดทีจ่ะเอาชนะตรานี้ได ้                                                     ความสมัพนัธ์มาก/ใชจ้่ายมาก 

4.ตราสนิคา้นี้เสนอิง่ทีด่กีว่าตราอื่นหรอืไม่ 

 

3.ตราสนิคา้นี้มอบผลประโยชน์หรอืไม่ 

2.ตราสนิคา้นี้ใหบ้างสิง่แก่ฉนัหรอืไม่ 

                                                                                                                  ความสมัพนัธน้์อย/ 

1. ฉนัรูจ้กัตราสนิคา้นี้หรอืไม่                                                                              ใชจ้่ายน้อย 

  

ภาพท่ี  4  ความสมัพนัธร์ะหว่างการสรา้งตราสนิคา้และการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

แหล่งท่ีมา: Kotler & Keller, 2009 อา้งถงึใน ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552) 
 

จากภาพจะเหน็ว่าม ี5 ปจัจยัในการสรา้งตราสนิค้าซึ่งเมื่อน ามาเทยีบกบัการตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภค สามารถอธบิายไดว้่าขัน้แรก คอื การน าเสนอ (Presence) เพื่อใหผู้บ้รโิภครูจ้กัสนิคา้หรอื
บรกิารนัน้ๆ ต่อมาต้องสรา้งความส าคญั (Relevance) โดยท าใหต้ราสนิคา้นัน้มคีวามหมายหรอืมี
คุณค่า (Meaning) ในสายตาของผูบ้รโิภค ในดา้นการท างาน (Performance) ผูบ้รโิภคจะพจิารณรา
ว่าตราสนิค้าส่งใหผ้ลประโยชน์อย่างไรบา้ง  และจะน ามาสู่ข ัน้ขอ้ไดเ้ปรยีบ (Advantage) กล่าวคอื
เป็นการที่ตราสนิค้าน าเสนอสิง่ที่มคีุณค่าที่มากกว่าคู่แข่งขนัท าให้เมื่อผู้บรโิภคประเมนิแล้วเหน็ว่า
สนิคา้หรอืบรกิารนัน้เหนือว่าตราสนิคา้อื่นๆ และสุดทา้ยคอื ความผูกพนั (Bonding) โดยเป็นการที่
ตราสนิค้าสามารถสร้างความผูกพนักบัผู้บรโิภคนัน่เอง ซึ่งหากผู้บรโิภคมคีวามผูกพนัสูง ก็จะมี
ความสมัพนัธม์าก และจะใชส้นิค้าหรอืบรกิารนัน้มากตาม ท าใหม้คี่าใชจ้่ายมาก ในทางตรงกนัขา้ม
หากมคีวามผูกพนัต ่า ก็จะมคีวามสมัพนัธ์น้อย ท าให้มคี่าใช้จ่ายน้อยในการใช้สนิค้าหรอืบรกิาร 
นัน้ๆ  (Kotler and Keller, 2009 อา้งถงึในศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2552) 

ฉะนัน้ การศกึษาเรื่องความภกัด ีความมัน่คง และความผูกพนั จะช่วยใหเ้ขา้ใจและเขา้ถงึ
ผูใ้ชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ เพื่อทีจ่ะรกัษาฐานผูใ้ชบ้รกิารเดมิใหค้งอยู่ และสรา้งทศันคตแิละการจดจ าทีด่ ี
ผ่านการตลาดเชงิประสบการณ์ เพื่อเป็นการดงึผูใ้ชบ้รกิารรายใหม่ๆ จากคู่แขง่อกีดว้ย  

2. ความส าคญั (Relevance) 

5. ความผกูพนั (Bonding) 

4. ขอ้ไดเ้ปรยีบ (Advantage) 

3. การท างาน (Performance) 

1. การน าเสนอ (Presence) 
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อย่างไรก็ตามยงัไม่มงีานวจิยัที่ศกึษาในเรื่องกลยุทธ์การใช้การตลาดเชงิประสบการณ์กบั
ความภกัดคีวามมัน่คงและความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง และงานวจิยัทีศ่กึษาในเรื่องการตลาด
เชงิประสบการณ์ในประเทศไทย กย็งัมจี านวนใหศ้กึษาน้อยโดยงานวจิยัทีใ่กลเ้คยีงจะเป็นการศกึษา
เกี่ยวกบัการตลาดเชงิประสบการณ์ในเชงิคุณภาพ เช่น นิลาวรรณ มเีดช (2548) ท าการวจิยัเรื่อง 
กลยทุธแ์ละประสทิธผิลของการสื่อสารการตลาดเชงิประสบการณ์ของบรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั
(มหาชน) ซึง่ในส่วนทีศ่กึษาเรือ่ง “การสื่อสารการตลาดเชงิประสบการณ์ของบรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั(มหาชน)” จะเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ มกีารรวบรวมขอ้มูลและสมัภาษณ์แบบเจาะเกี่ยวกบั
การสื่อสารการตลาดเชงิประสบการณ์ของรา้นกาแฟ ทรู คอฟฟ่ี ที่มแีนวคดิเอาประสบการณ์ของ
ลูกค้าเข้ามาใช้โดยสร้างบรรยายกาศร้านให้มเีอกลกัษณ์เขา้กบัชุมชนในย่านนัน้ๆ  เป็นต้น หรอื
งานวิจยัที่ศึกษาความภกัดีในธุรกิจร้านกาแฟ เช่น สุภชา  ใสงาม (2552) ท าการวิจยัเกี่ยวกับ
ทศันคต ิความพงึพอใจ และความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรา้นกาแฟไทยในระดบัพรเีมีย่ม โดยเป็น
การวจิยัเชงิปรมิาณและใชว้ธิวีจิยัเชงิส ารวจ  จากกลุ่มตวัอย่างทีม่ชี่วงอายุระหว่าง 20-45 ปีทีอ่าศยั
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมรีา้นอเมซอน, แบลค็แคนย่อน, คาเฟ่ ดโิอโร่ และคอฟฟ่ีเวลิดเ์ป็น
กรณศีกึษา  เป็นตน้ 

นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัทีศ่กึษาในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการเลีย้งสตัว ์อย่างงานวจิยั
ของ ชนิชา ปิยชยนัต์ และ จรญิาภรณ์ ช่วยเรอืง (2555) ซึง่ท าการวจิยัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการเลีย้ง
และปจัจยัที่สมัพนัธ์กับความสุขจากการเลี้ยงนกกรงหวัจุกของผู้ที่อาศัยอยู่ในต าบลนาชุมเห็ด 
อ าเภอย่านตาข้าว จงัหวดัตรงั โดยเป็นการวิจยัเชิงปรมิาณและใช้วิธีวิจยัเชงิส ารวจ  จากกลุ่ม
ตวัอย่างในต าบลนาชุมเหด็ อ าเภอย่านตาขา้ว จงัหวดัตรงั โดยศกึษาทัง้ทางด้านปจัจยัส่วนบุคคล 
พฤตกิรรมการเลีย้งนก ความสุขในชวีติและดา้นจติวทิยา 

ส่วนงานวจิยัของต่างประเทศนัน้ มกีารศกึษาเรื่องการตลาดเชงิประสบการณ์เช่นกนั เช่น  
Al Bor (2011) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง “What Experiential Marketing Elements Create Memorable 
Customer Experiences in the Supermarket Environment?” โดยตรวจสอบและส ารวจการรบัรู้
ของลูกค้าที่มีต่อประสบการณ์การซื้อสินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ต โดยใช้แนวทางการตลาดเชิง
ประสบการณ์ และวดัจากประสบการณ์ที่น่าจดจ าของลูกค้าในสภาพแวดล้อมของซูเปอร์มารเ์ก็ต  
ความสะดวกสบายของสถานที ่รวมถงึความสุขทีไ่ดจ้ากการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 

ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะท าการศกึษาการตลาดเชงิประสบการณ์กบัธุรกจิแนวใหม่
อยา่งรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง  โดยเชื่อมโยงประสบการณ์กบัความภกัด ีความมัน่คงและความผูกพนัของ
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ผู้ใช้บรกิาร  ซึ่งท าการวจิยัเฉพาะผู้ที่ใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ 
เพื่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้หม่ๆ ทีจ่ะสามารถน าไปพฒันาธุรกจิประเภทน้ีไดใ้นอนาคต 

 

1.2  ค าถามน าวิจยั 
 

1. การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ส่งผลต่อผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งอย่างไร                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2. ผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมคีวามภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งอยา่งไร                                                                                                                   
3. ผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมคีวามมัน่คงต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งอยา่งไร                                                                                                                   
4. ผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมคีวามผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งอยา่งไร                                                                                                                   
5. การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ มคีวามสมัพนัธต่์อความภกัด ีความมัน่คง และความ 

ผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งอยา่งไร 
 
1.3  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 

1. เพื่อศกึษาการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ของผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง                                                                                                                                                            
2. เพื่อศกึษาความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
3. เพื่อศกึษาความมัน่คงของผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง                                                                                   
4. เพื่อศกึษาความผกูพนัของผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์กบัความภกัด ีความ 

มัน่คงและความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. เนื่องจากยงัมกีารศกึษางานวจิยัในเรือ่งนี้จ านวนไม่มาก จงึเป็นประโยชน์ทางดา้นวชิาการ
ในการศกึษาถงึความภกัด ีความมัน่คง และความผกูพนักบัการตลาดเชงิประสบการณ์ทีม่กีาร   
เชื่อมโยงกนั  

2. เพื่อเป็นประโยชน์แก่นกัการตลาดในกรณศีกึษาการตลาดเชงิประสบการณ์กบัธุรกจิแนว
ใหม่ 
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3. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการทีท่ าธุรกจิประเภทรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยสามารถน า
ขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิาร ไปปรบัปรงุด้านการสื่อสารการตลาดของรา้นใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

4. สามารถน าไปพฒันาต่อยอดกบัธุรกจิประเภทอื่นไดใ้นอนาคต 
 
1.5 สมมติฐานการวิจยั 
 

1. ประชากรทีม่เีพศต่างกนั มกีารรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั                                                            

2. การมสีตัวเ์ลีย้งและไม่มสีตัวเ์ลีย้ง มกีารรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั                             

3. การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์มคีวามสมัพนัธต่์อความภกัด ี                                                             

4. การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์มคีวามสมัพนัธต่์อความมัน่คง                                                                

5. การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์มคีวามสมัพนัธต่์อความผกูพนั          

                                                           

1.6 ขอบเขตการศึกษา 
 

ในการวจิยัเรื่อง “ความภกัดคีวามมัน่คงและความผูกพนัผ่านการตลาดเชงิประสบการณ์กบั
ร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยง” เป็นการศึกษาถึงการรบัรู้การตลาดเชงิประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความภกัด ี
ความมัน่คง และความผูกพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยง ซึง่กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ 
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลอืกสุ่มจากผู้ใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งจ านวน 400 คน
ทัง้เพศชายและหญงิ อายุระหว่าง 20-45 ปีเนื่องจากเป็นกลุ่มนักเรยีน นักศกึษาและวยัท างานที่มี
การตดัสนิใจซื้อ และมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเลอืกรา้นในการเขา้ไปใช้บรกิารรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยง 
โดยรา้นคาเฟ่สตัวท์ีท่ าการศกึษาตัง้อยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร       ในทีน่ี้จะท าการศกึษารา้นคาเฟ่ 
สตัวเ์ลีย้งจ านวน 6 รา้น ไดแ้ก่ รา้น Purr Cat Café Club  รา้น kitty Cat Café  รา้น Caturday 
Cafeรา้น Makura Cat Café รา้น Cataholic Café และรา้น True Love Café  
 
1.7 นิยามศพัท ์
 

1. ลกูคา้ หมายถงึ ผูท้ีใ่ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในเขตกรงุเทพมหานคร  
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2. รา้นคาเฟส่ตัวเ์ลีย้ง หมายถงึ รา้นคาเฟ่ทีใ่หบ้รกิารทัง้ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม โดยจะมสีตัว์
เลีย้งอยู่ในรา้น ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว ตามแต่ละคาเฟ่นัน้ๆ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเล่นได้ ทัง้นี้
ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละรา้น  

3. การรบัรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ หมายถึง การเปิดรบัถึงประสบการณ์ที่ผู้ใช้บรกิาร
ไดร้บัจากรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง จนเกดิความรูส้กึทีด่น่ีาประทบัใจและตอกย ้าเขา้ไปในความทรงจ าของ
ผูใ้ชบ้รกิาร เกดิเป็นความชื่นชอบและผูกพนัภกัดีต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง ส่งผลใหก้ลบัมาซือ้หรอืใช้
บรกิารนัน้อกี โดยแต่ละบุคคลอาจจะตอบสนองหรอืมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยูก่บัประสบการณ์
เดิมและการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการต่อร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ทัง้นี้การตลาดเชิงประสบการณ์มี
องคป์ระกอบ 5 อยา่ง ไดแ้ก่ 

    3.1 การตลาดจากประสาทสมัผสั (Sense Marketing) หมายถงึการตลาดที่เกดิจาก
ประสบการณ์ทีไ่ด้จากการรบัรูผ้่านประสาทสมัผสัด้วยการสื่อสารผ่านการมองเหน็ การได้ยนิ การ
สมัผสั การได้กลิน่ และการลิ้มรสโดยสิง่ที่ใช้วดัการตลาดจากประสาทสมัผสัในงานวจิยันี้ ได้แก่
ความผกูพนัจากประสบการณ์ทางประสาทสมัผสัความสนใจความรูส้กึรว่มเป็นส่วนหนึ่งกบัรา้น 

3.2 การตลาดจากความรูส้กึ (Feel Marketing) หมายถงึการตลาดทีเ่กดิจากประสบการณ์
ทีม่าจากอารมณ์ความรูส้กึภายในของลูกคา้ เพื่อสรา้งทศันะคตดิ้านบวก ส่งผลใหเ้กดิความผูกพนั
ต่อสินค้าและบริการนัน้ๆโดยสิ่งที่ใช้ว ัดการตลาดจากความรู้สึกในงานวิจัยนี้  ได้แก่  อารมณ์ 
ความรู้สึกมีความสุข การตอบสนองความรู้สึกของผู้ใช้บริการ รวมถึงความรู้สึกพอใจ 
           3.3 การตลาดจากความคดิ (Think Marketing) หมายถงึการตลาดที่เกดิจากการคดิที่
สนับสนุนให้ลูกคา้เกดิความผูกพนักบัแบรนด ์โดยความคดิเป็นไปในเชงิสรา้งสรรค ์ซึง่เป็นผลจาก
การทีล่กูคา้ประเมนิสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ โดยในงานวจิยัน้ี สิง่ทีใ่ชว้ดัการตลาดจากความคดิ ไดแ้ก่ 
การทีร่า้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้กดิการคดิวางแผนต่อยอด การกระตุ้นใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
อยากเลีย้งสตัวเ์ลีย้งและเกดิความคดิสรา้งสรรค ์
           3.4 การตลาดจากการกระท า (Act Marketing) หมายถงึ การตลาดทีเ่กดิจากประสบการณ์
จากการปฏิบตัิ หรอืจากการกระท า จนกลายเป็นพฤติกรมในการด าเนินชีวิตไปในที่สุด โดยใน
งานวิจยันี้สิง่ที่ใช้วดัการตลาดจากการมสี่วนร่วม ได้แก่การที่ร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงมผีลต่อวิถีการ
ด าเนินชวีติของผูใ้ชบ้รกิาร รวมทัง้กจิกรรมความคดิและพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิาร 
           3.5 การตลาดจากการเชื่อมโยง (Relate Marketing) หมายถึง การตลาดที่สร้าง
ความสมัพนัธจ์ากประสบการณ์ทีม่อีงคป์ระกอบจาก 4 ขอ้ขา้งต้น ซึง่เป็นประสบการณ์เฉพาะในแต่
ละส่วน น ามาผสมเชื่อมโยงกนัจนกลายเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล และท าการบอกต่อไปยงักลุ่ม
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คนระดบัต่างๆ โดยสิง่ที่ใช้วดัการตลาดจากการเชื่อมโยงในงานวจิยันี้ ได้แก่ การมปีฏสิมัพนัธ์กบั
กลุ่มคนรกัสตัวเ์ลีย้งมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น และการมสี่วนรว่มในสงัคม 

4.ความภกัด ี(Loyalty) หมายถงึ การทีผู่ใ้ชบ้รกิารคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งเกดิความพงึพอใจมทีศันคติ
ทีด่ ีและกลบัมาใชบ้รกิารคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งซ ้าอกี รวมถงึมกีารบอกต่อแนะน าคนอื่นๆดว้ย 

5.ความมัน่คง (Commitment) หมายถงึ การที่ผู้บรโิภคมคีวามหนักแน่นและมคีวามมุ่งมัน่
ตัง้ใจที่ใช้บรกิารรา้นคาเฟ่สตัว์เลีย้ง อยากแลกเปลี่ยนความคดิประสบการณ์ในรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยง 
และมทีศันคตทิีด่ทีีจ่ะใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งนัน้ๆ อยา่งไมล่งัเลใจ 

6.ความผูกพนั (Engagement) หมายถงึ ความเชื่อมัน่ ความไวใ้จ โดยผูใ้ชบ้รกิารเตม็ใจทีจ่ะ
ทุ่มเทเวลาให้กบัรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง อกีทัง้มคีวามปรารถนาทีจ่ะเป็นสมาชกิของรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง
ทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต 

 
 
 
 
 



 

 
บทท่ี 2 

 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัย เรื่องความภักดี ความมัน่คง และความผูกพันผ่านการตลาดเชิง
ประสบการณ์กบัรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง  ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
มาเป็นกรอบแนวทางในการศกึษา โดยใชแ้นวความคดิและทฤษฎอีา้งองิ ประกอบดว้ย 

 
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูร้บัสาร (Demographic Characteristics of 
Receiver) 
2.2 แนวคดิการตลาดเชงิประสบการณ์ (Experiential Marketing) 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Customer Behavior) 
2.3.1 ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty)  

     2.3.2 ความมัน่คงต่อตราสนิคา้ (Brand Commitment)  
     2.3.3 การสรา้งความผกูพนักบัลกูคา้ (Customer Engagement) 
2.4 หลกัการสรา้งตราสนิคา้ (Brand Communication) 
2.5 ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.6 กรอบแนวคดิการวจิยั 
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2.1  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูร้บัสาร (Demographic 

Characteristics of Receiver) 

ลกัษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา สถาน

ทางเศรษฐกิจและสงัคม  โดยผู้รบัสารที่มลีกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั จะมพีฤตกิรรมความ

สนใจในการรบัข่าวสารแตกต่างกนัไปด้วย ในงานวจิยันี้ ผู้วจิยัได้ใช้ลกัษณะทางประชากรเป็นตวั

แปรในการทดสอบสมมตฐิาน ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งต่อการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ โดยใช้ตวั

แปรเพศ ซึ่งเป็นลกัษณะทางประชากรที่บุคคลได้รบัมาแต่ก าเนิด ประกอบด้วยเพศชาย และเพศ

หญิง โดยเพศจะเป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคล ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมี

พฤตกิรรมการตดิต่อสื่อสารที่แตกต่างกนั กล่าวคอื เพศหญงิมแีนวโน้มและมคีวามต้องการทีจ่ะส่ง

และรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มคีวามต้องการที่จะส่งและรบัข่าวสารแต่

เพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ แต่มคีวามตอ้งการทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีหเ้กดิจากการรบัข่าวสารนัน้

ดว้ย และตวัแปรการมสีตัวเ์ลีย้ง ซึง่ถอืเป็นสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม ทีจ่ะเป็นเครื่องชีถ้งึเรื่องที่

กลุ่มจะสนใจรบัรูข้่าวสารนัน้ บุคคลทีม่สีถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมทีแ่ตกต่างกนัทัง้การประกอบ

อาชพี รายได ้ ศาสนา  ยอ่มส่งผลต่อการรบัสารทีแ่ตกต่างกนัดว้ย (สาระดดี.ีคอม, 2552) 

 

2.2  แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) 
             ความหมาย                                                                                                                                                                                                 
  ค าว่า “การสื่อสารการตลาด”  (Marketing Communication) คอื กระบวนการสื่อสารขอ้มลู
แนวคดิเกีย่วกบัตราสนิคา้สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ (Burnett,1998) โดยเป็นการด าเนิน
กจิกรรมทางการตลาด เพื่อสื่อสารความหมาย ความเขา้ใจ สรา้งการยอมรบัระหว่างธุรกจิกบั
ผูบ้รโิภค โดยใชก้ระบวนการน าเสนอขอ้มลูข่าวสารหลายรปูแบบเพื่อกระตุ้น เรง่เรา้ โดยมุง่หวงัให้
ผูบ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมตอบสนองตามลกัษณะและวตัถุประสงคท์ีผู่ผ้ลติคาดหมายไวล้่วงหน้า  
(นิลาวรรณ มเีดช, 2548)                                                                                                                                                            

จากความหมาย จะเหน็ว่า  การสื่อสารการตลาดเกดิขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค ซึง่แต่เดมิมทีัง้กลยทุธท์ีเ่น้นสนิคา้หรอืบรกิาร เน้นทีค่วามพอใจของผูบ้รโิภค ดงัทีไ่ดก้ล่าว
ในบทขา้งตน้  แต่ปจัจบุนัโลกมกีารเปลีย่นแปลงไป ท าใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ 
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กลยทุธใ์หม่ๆ จงึเกดิขึน้ ซึง่ปจัจยัทีเ่ขา้มามบีทบาทในการสื่อสารการตลาดน้ีไดแ้ก่ ประสบการณ์ของ
ผูบ้รโิภคนัน่เอง                                                                                                                                                                      
          ส าหรบัค าว่า “ประสบการณ์” ตามความหมายของราชบณัฑติยสถาน หมายถงึ ความชดัเจน
ทีเ่กดิจากการกระท าหรอืไดพ้บเหน็มา 
 Hoch ใหค้ านิยามค าว่า ประสบการณ์ คอื การมชีวีติผ่านเหตุการณ์หรอืส ารวจเหตุการณ์

และสามารถหมายความถงึการฝึกฝนและความรูท้ีไ่ดม้าและความเชีย่วชาญที่ม ี(Hoch, 2002) 

 Schmitt (1999) กล่าวว่า  ประสบการณ์ คอื เหตุการณ์ส่วนบุคคลทีเ่กดิขึน้ในการตอบสนอง

สิง่เรา้บางอย่าง  ประสบการณ์จะเกีย่วขอ้งกบัการมชีวีติ และมกัจะเป็นผลจากการสงัเกตโดยตรง 

หรอืมสี่วนรว่มในเหตุการณ์ไมว่่าจะเป็นความจรงิ ความฝนัหรอืเป็นการจ าลองความจรงิ  

ทัง้นี้ การตลาดเชงิประสบการณ์ จงึเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคซึง่

ผูบ้รโิภคจะประเมนิสนิคา้หรอืบรกิารรว่มกบัการตอบสนองทางอารมณ์ความรูส้กึ โดยเป้าหมาย

สงูสุด คอื การบรรลุความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ซึง่ทุกขัน้ตอนเกีย่วขอ้งกบัความรูส้กึถงึ

ประสบการณ์ของลกูคา้ทีม่ต่ีอบรษิทัหรอืแบรนดน์ัน้ๆ โดยลกัษณะของการตลาดเชงิประสบการณ์

สามารถแสดงออกมาตามภาพ (Rajput & Dhillon, 2013) 

                                                       ประสบการณ์ของผูบ้รโิภค 

 

ใชว้ธิกีารผสมผสาน                  การตลาดเชงิประสบการณ์                    การบรโิภคเป็น                                           

                                                                                                                      ประสบการณ์แบบองคร์วม 

ผูบ้รโิภคใชท้ัง้เหตุผล 

และอารมณ์ความรูส้กึ 

                                              
ภาพท่ี  5  ลกัษณะของการตลาดเชงิประสบการณ์ (The Characteristics of Experiential   

             Marketing) 

แหล่งท่ีมา: Schmitt, 1999  cite in  Namita Rajput and Rati Dhillon (2013) 
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โดยสรปุแลว้ การตลาดเชงิประสบการณ์ (Experiential Marketing) หมายความว่า เป็นการ

สรา้งสถานการณ์ในการบรโิภค เป็นช่องทางในการสื่อสารตราสนิค้า  แนวคดินี้เชื่อว่า  การตลาด

เชิงประสบการณ์ ไม่ได้เพียงแต่เน้นที่ลกัษณะและประโยชน์ของสินค้าเท่านัน้  แต่ยงัเป็นการ

เชื่อมโยงเอกลกัษณ์และความสนใจจากประสบการณ์ของผู้บริโภคแต่ละคน  โดยนักวิเคราะห์

การตลาดไดก้ล่าวว่า “ความคดิหรอืไอเดยีไม่ไดใ้ชเ้พยีงแค่ขายบางสิง่บางอย่างเท่านัน้ แต่ยงัแสดง

ใหเ้หน็ว่า  แบรนดน์ัน้สามารถช่วยส่งเสรมิชวีติของลกูคา้ดว้ย” (Keller, 2012) 

 การสื่อสารการตลาดเชงิประสบการณ์ได้ถูกน ามาใช้  เนื่องจากว่าสื่อมมีากขึ้นและมกีาร

แบ่งแยกกจิกรรมการสื่อสารทางการตลาดออกเป็นส่วนย่อยมากมาย ท าให้ลูกค้ายากที่จะเขา้ถึง                     

แบรนด์  ส่งผลให้แบรนด์ต่างๆมกีารเปลี่ยนแปลงด้านการตลาดโดยการใช้วธิกีารใหม่และสร้าง

ทางเลอืกของการสื่อสารทีจ่ะตอบสนองและเขา้ถงึลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  โดยเริม่ที่

จะรบัรูแ้ละนึกถงึความรูส้กึหรอือารมณ์ของลกูคา้   ทัง้นี้นกัการตลาดแสดงใหเ้หน็ว่าการสื่อสารแบบ

ทางเดยีวไม่มปีระสทิธภิาพอีกต่อไป การสื่อสารข้อความต่างๆของแบรนด์จะต้องไม่เพียงแต่จะ

สื่อสารออกไปใหล้กูคา้เท่านัน้  แต่ตอ้งไดร้บัการยอมรบัเขา้ใจและใหล้กูคา้มคีวามรูส้กึรว่มดว้ย       

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงการที่จะก าหนดหรอืนิยามการตลาดเชิงประสบการณ์

ค่อนขา้งยาก เพราะมเีรื่องของความรูส้กึเขา้มาเกี่ยวขอ้ง แต่จากผลการศกึษาของ  Joe Marconi  

ไดก้ล่าวไวว้่า การก าหนดประสบการณ์ดา้นการตลาดม ี2 แนวทาง คอื  (Marconi, 2005)  

1. การตลาดเชงิประสบการณ์จะเกี่ยวขอ้งกบัผูบ้รโิภคโดยตรงและผูบ้รโิภคจะมสี่วนร่วมใน

กจิกรรมต่างๆมากกว่าการสื่อสารการตลาดโดยทัว่ไป 

2. ผู้สนับสนุนหรอืผู้ผลติเริม่มองว่าผู้บรโิภคมกีารต่อต้านหรอืคดัค้านต่อชื่อแบรนด์หรอื              

โลโกท้ีม่กีารโฆษณาเชงิพาณชิยใ์นช่วงเวลา 15-30 วนิาท ี 

นอกจากนี้ในการก าหนดประสบการณ์นัน้ Schmitt (1999) ได้เสนอเพิ่มเติมว่า   

ประสบการณ์มาจากเหตุการณ์ส่วนตวัทีเ่กดิขึน้และท าใหเ้กดิการตอบสนองต่อการกระตุ้นบางอย่าง  

โดยอาศยัประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งไมว่่าจะเป็นจากเหตุการณ์ทีม่สี่วนรว่มหรอืจากการสงัเกต  

จุดมุ่งหมายของการตลาดเชงิประสบการณ์ คอื การสรา้งแบรนด์ในเชงิบวกโดยเฉพาะใน

ระยะยาว  ทัง้นี้จากบทความของ Fou (2011) ไดก้ล่าวไวว้่า การตลาดเชงิประสบการณ์  ชีใ้หเ้หน็

ว่า  ผู้บรโิภคในปจัจุบนัมกัจะมีความสบัสนกับแบรนด์ต่างๆที่มอียู่ในตลาด   ซึ่งการตลาดเชิง
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ประสบการณ์นี้เอง ที่จะช่วยให้ผู้บรโิภคสรา้งประสบการณ์ส่วนตวั และมกีารวางล าดบัการจดจ า

สนิคา้แบรนดต่์างๆไวใ้นใจ และมกีารบอกต่อ  

ทัง้นี้จากการส ารวจผู้บรโิภคของ Morton พบว่า 75% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า 

พวกเขาจะบอกคนอื่น ๆ เกี่ยวกบัการจดักจิกรรมการตลาดที่พวกเขาได้มสี่วนร่วมและ 70% ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า พวกเขาจะมแีนวโน้มที่จะลองใช้สนิค้านัน้หลงัจากที่ได้มสี่วนร่วมใน

ประสบการณ์  ส่วน 27% ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมดมสี่วนร่วมในประสบการณ์นัน้มาก่อน   

ผลการศกึษาดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า ลูกคา้จะมทีศันคตทิี่ดต่ีอสนิคา้และบรกิารกต่็อเมื่อไดเ้ขา้มามี

ประสบการณ์จรงินัน่เอง (Strazdina, 2009) 

นกัการตลาดส่วนใหญ่เชื่อว่า  การตลาดเชงิประสบการณ์สามารถสรา้งความสมัพนัธก์บั

ลกูคา้ในระยะยาว และยงัสรา้งยอดขายไดด้ว้ย โดยเพิม่การรบัรูจ้ากค าพดูปากต่อปาก  ทัง้นี้

การตลาดเชงิประสบการณ์สามารถน าไปใชแ้ละบรรลุเป้าหมายในดา้นต่อไปน้ี (Schmitt, 1999) 

          - สรา้งความสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภค  

          - สรา้งความตระหนัก  

          - ผูบ้รโิภคมคีวามจงรกัภกัดต่ีอแบรนดเ์พิม่ขึน้  

          - สรา้งความทรงจ า 

          - เป็นการกระตุน้การรบัรูจ้ากค าพดูปากต่อปาก   

          - เปลีย่นแปลงทศันะคตทิีไ่มพ่อใจของผูบ้รโิภค  

          - สรา้งความตอ้งการสนิคา้ 

          - เป็นการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายของสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ  

          - ผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้จากการลงทุนดา้นการตลาด  

นอกจากนี้การตลาดเชงิประสบการณ์จะไดผ้ลด ี กต่็อเมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามอ่อนไหวหรอืมี

ความสนใจทีจ่ะมสี่วนรว่มและเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการตลาดแบบบรูณาการนัน่เอง ส าหรบั

การวดัผลความส าเรจ็นัน้  สามารถวดัไดห้ลายวธิซีึง่ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคข์องกจิกรรมทาง

การตลาดของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ ไมว่่าจะเป็น จ านวนของผูบ้รโิภค  จ านวนของยอดขายที่

เกดิขึน้หรอืความตัง้ใจซือ้  การเพิม่ขึน้ของความไวว้างใจและความเชื่อมัน่ในแบรนด ์  รวมถงึ

คุณภาพของขอ้มลูทีไ่ด ้ เป็นตน้ 
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ส าหรบัแบบจ าลองกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ (Strategies of Experiential 

Marketing : SEM)  สามารถแสดงออกมาไดต้ามภาพดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  6  แบบจ าลองกลยทุธก์ารตลาดเชงิประสบการณ์ 

แหล่งท่ีมา: Schmitt (1999) 

จากแบบจ าลองขา้งต้นแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบทัง้ 5 ของ
การตลาดเชงิประสบการณ์ โดยการตลาดจากประสาทสมัผสั (Sense Marketing) การตลาดจาก
ความรูส้กึ (Feel Marketing)  การตลาดจากความคดิ (Think Marketing) เป็นสิง่ทีส่ามารถเกดิขึน้
ไดจ้ากภายในตวับุคคลนัน้ๆ แต่ละบุคคลสามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ส่วนการตลาดจากการเชื่อมโยง 
(Relate Marketing) เป็นการเกดิการรบัรูจ้ากการทีเ่ชื่อมโยงจากกลุ่มคนหรอืบุคคลรอบขา้ง และ
ส าหรบัการตลาดจากการกระท า (Act Marketing) นัน้ สามารถรบัรูไ้ดจ้ากการกระท า ซึง่เกดิขึน้ได้
ทัง้จากตนเองและการมสี่วนรว่มกบัผูอ้ื่น โดยรายละเอยีดในแต่ละส่วนสามารถอธบิายไดด้งันี้ 

2.2.1 ประสาทสมัผสั (Sense) 

เป็นการมุ่งเน้นการรบัรูผ้่านประสาทสมัผสัของลูกคา้ดว้ยการสื่อสารผ่านการมองเหน็  การ

ได้ยนิ การสมัผสั  การได้กลิน่ รวมถงึการลิ้มรส ซึ่ง Hyatt เชื่อว่า ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไม่ได้เป็น

เพยีงแค่ตวักระตุน้เท่านัน้ แต่ยงัเป็นการสรา้งความสุขความพอใจดว้ย 

 ประสบการณ์จากประสาทสมัผสันี้ถอืเป็นสุนทรยีศาสตรท์างการตลาดกว็่าได ้โดยเป็นการ

เอาประสบการณ์ดงึมาใส่เป็นกลยุทธท์างการตลาด ไม่ว่าจะเป็นกรอบแนวคดิ เครื่องมอืและวธิกีาร 

ซึ่งส่งผลต่อการสร้างตวัตนหรอืเอกลกัษณ์ของแบรนด์นัน้ๆ ทัง้นี้ภาพลกัษณ์ของแบรนด์มกัจะ

การตลาดเชิงประสบการณ์ 

แบบองคร์วม 

ส่วนประกอบการตลาดเชิง
ประสบการณ์ (แต่ละบุคคล) 

ส่วนประกอบการตลาดเชิง
ประสบการณ์ (แบบมีส่วนร่วม) 

 

ประสาทสมัผสั  ความรู้สึก  ความคิด การเช่ือมโยง การกระท า 
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ค านึงถงึทศันคต ิและการตอบสนองของลูกคา้ โดย Louis Cheskin เรยีกว่า การถ่ายโอนความรูส้กึ 

(Sensation transfer) กล่าวคอื ประสบการณ์จากประสาทสมัผสัจะเป็นตวัทีด่งึดูดลูกคา้และมสี่วนใน

การตดัสนิใจของลูกค้า ซึ่งหลายแบรนด์ดงัได้มกีารน า Sense หรอืประสาทสมัผสันี้มาใช้เป็นส่วน

หน่ึงในกลยุทธท์างการตลาดและสามารถบรรเป้าหมาย เช่น Absolute vodka , Starbucks , Four 

Season Hotel เป็นตน้ (Schmitt, 1999) 

แนวความคดิของประสบการณ์จากประสาทสมัผสันัน้ ประกอบดว้ย 

 การแสดงออกขององคก์ร (Corporate Expressions) ทีจ่ะท าใหลู้กค้ามคีวามประทบัใจใน

แบรนด ์ซึง่จะต้องค านึงถงึส่วนประกอบของการสรา้งภาพลกัษณ์ (Four P’S of  visual identity 

elements)ไดแ้ก่ สถานทีใ่หบ้รกิาร (Property)  สนิคา้ (Product)  การน าเสนอ (Presentation) และ

สื่อโฆษณา (Publication) โดยจะตอ้งมกีารท าอยา่งต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์และตวัตน

ขององคก์ร 

 องค์ประกอบหลกัและรปูแบบ (Primary Element ,Styles and Themes) องคป์ระกอบ

ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสทีัง้สพีื้นหลงัของเพจ  เวบ็ไซด ์สขีองสนิคา้หรอืโลโก้ จะต้องมคีวามสมัพนัธก์บั

ประสาทสมัผสั สามารถดงึดูดสายตาของลูกค้าได้ รวมถึงเพลงประกอบก็เป็นส่วนเพิม่เติมที่ช่วย

สรา้งประสบการณ์ใหลู้กคา้ นอกจากนี้รปูแบบของสนิคา้ต้องสรา้งความโดดเด่น และต้องสอดคลอ้ง

กบัเนื้อหาหรอืความหมายของแบรนดน์ัน้ๆ เพื่อทีจ่ะไดเ้ป็นทีจ่ดจ าไดง้า่ย 

 ความประทบัใจของลูกคา้ (Customer Impressions) โดยการท าใหลู้กคา้ประทบัใจจากสอง

ขอ้ขา้งตน้นัน้จะตอ้งท าใหช่้วงเวลาทีเ่หมาะสม และตรงกบักลุ่มเป้าหมาย  รวมถงึต้องค านึงถงึพืน้ที่

และความสะดวกสบายทีล่กูคา้จะไดร้บัดว้ย 

 วตัถุประสงค์ของการใช้ประสบการณ์จากประสาทสมัผสันี้ สามารถสรุปออกมาเป็นโมเดล

ของประสาทสมัผสั (The S-P-C Model of Sense) ดงัภาพที ่7 

ความแตกต่างแรงจงูใจเพิม่คุณค่า 

 

 

ภาพท่ี 7  โมเดลของประสาทสมัผสั (The S-P-C Model of Sense) 

แหล่งท่ีมา: Schmitt (1999) 

การกระตุน้ 

(Stimuli) 

ผลทีต่ามมา 

(Consequences) 

กระบวนการ
(Processes) 
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S (Stimuli) เป็นการกระตุ้นความสนใจของลูกค้า โดยสร้างประสาทสมัผสัจากความ

แตกต่าง ไมว่่าจะเป็นความต่างในรปูแบบสนิคา้ การน าเสนอ การสื่อสารต่างๆ ซึง่เมื่อกระตุ้นแลว้ก็

จะเขา้สู่ P (Processes) เป็นกระบวนการทีส่รา้งแรงจงูใจใหลู้กคา้มคีวามต้องการสนิคา้หรอืบรกิาร 

ซึง่ส่วนนี้ต้องค านึงถงึระยะเวลาที่เหมาะสมดว้ย จากนัน้จะส่งผลให้เกดิ C (Consequences)  หรอื

ผลที่ตามมา  โดยถอืเป็นประสบการณ์จากคุณค่าของผู้ให้บรกิาร ซึ่งหากลูกค้าถูกกระตุ้นและถูก

ดงึดูดความสนใจให้ตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ เมื่อลูกค้าใช้ก็จะเกิดความรูส้กึพอใจหรอืไม่

พอใจนัน่เองทัง้นี้ตวัชี้วดัเกี่ยวกบัการตลาดจากประสาทสมัผสั (Sense Marketing) มลีกัษณะ

ค าถามเกี่ยวกบัความผูกพนักบัประสบการณ์ทางประสาทสมัผสัของลูกค้ารวมถึงความสนใจและ

ความรูส้กึรว่มของลกูคา้ดว้ย 

2.2.2 ความรู้สึก (Feel) 

เป็นการมุ่งเน้นอารมณ์ความรู้สกึภายในของลูกค้า  เพื่อสร้างทศันะคติด้านบวกต่อตรา

สนิค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ ส่งผลให้เกดิความผูกพนัต่อสนิค้าและบรกิารนัน้ๆ   ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่มี

ความส าคญั เนื่องจากธรรมชาตขิองคนเราจะแสวงหาความรูส้กึที่ดแีละหลกีเลี่ยงความรูส้กึที่ไม่ด ี 

ทัง้นี้อารมณ์ความรูส้กึที่เกดิขึน้จะเป็นไปตามล าดบัของประสบการณ์ที่บุคคลนัน้ม ีซึ่งความรูส้กึมี

หลากหลายตัง้แต่ระดบัน้อยไปมาก  มทีัง้เชงิบวกและเชงิลบ  หากนักการตลาดสามารถน าเรื่อง

ความรูส้กึเหล่านี้มาใชเ้ป็นกลยทุธท์ีเ่หมาะสม กจ็ะท าใหเ้ขา้ใจลูกคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ ท าใหรู้ว้่าจะต้องมี

วธิกีระตุน้หรอืดงึดดูความสนใจของลกูคา้อยา่งไรในสถานการณ์ใด 

ความรู้สกึมอีิทธพิลทางจติใจอย่างมากในการตัดสินใจบรโิภคของลูกค้า โดยความรู้สึก

น่าเชื่อถอืและไวว้างใจของลูกคา้นัน้ เป็นผลมาจากการทีแ่บรนดม์กีารตดิต่อสื่อสารกบัลูกคา้ และมี

การพฒันาความสมัพนัธ์กับลูกค้าตลอดเวลา  โดยเฉพาะความสมัพันธ์ที่เป็นการสนทนาแบบ

เผชญิหน้า (Face-to-Face Interactions)  จะมผีลต่อความรูส้กึอย่างมาก เนื่องจากมกีารพูดคุยกนั

โดยตรง มกีารเหน็สหีน้าท่าทาง รวมถงึลกัษณะบุคลกิต่างๆ 

อยา่งไรกต็ามนกัการตลาดไดท้ าการศกึษาเกี่ยวกบัรปูแบบของอารมณ์ต่างๆในสถานการณ์

ทางการตลาด และสรุปออกมาเป็นอารมณ์ของผู้บรโิภคทัง้ 16 รูปแบบ (Sixteen types of 

Consumotion Emotions) ไดแ้ก่  โกรธ ,ไมพ่อใจ, กงัวล, เศรา้ ,กลวั ,อบัอาย, อจิฉา, เปล่  าเปลีย่ว

,  
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ภายใน 

เพ้อฝนั,รกั, สงบ พอใจ, มองโลกในแง่ด,ี  มคีวามสุข , ตื่นเต้น  และอารมณ์อื่นๆ เช่น รู้สกึผดิ, 

ภูมใิจ เป็นต้น โดยอารมณ์ต่างๆในสถานการณ์ทางการตลาดนัน้  เป็นตวัชี้วดัอารมณ์ของแต่ละ

บุคคล ซึง่จะมคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรู ้(Perceptual Map) ทีส่ามารถจดักลุ่มโดยแสดงถงึอารมณ์ใน

เชงิบวกไปเชงิลบ หรอืจากอารมณ์จนกลายเป็นความรูส้กึนึกคดิ (Schmitt, 1999) 

 

 

 

  เชิงบวก                                                                                   เชิงลบ  

 

 

 

 

ภาพท่ี 8  การจดักลุ่มแสดงอารมณ์ในเชงิบวกไปเชงิลบ 

แหล่งท่ีมา: Schmitt (1999) 

ทัง้นี้ตวัชีว้ดัเกี่ยวกบัการตลาดจากความรูส้กึ (Feel Marketing) มลีกัษณะค าถามที่เน้นใน
เรือ่งอารมณ์ ความรูส้กึ และการตอบสนองความรูส้กึของลกูคา้นัน่เอง 

2.2.3 ความคิด (Think) 

วตัถุประสงคข์องการคดิทางการตลาดนี้ เป็นการคดิเพื่อสนับสนุนใหลู้กคา้เกดิความผูกพนั

กบัแบรนด ์โดยความคดิเชงิสรา้งสรรค์นัน้เป็นผลจากการที่ลูกค้าประเมนิสนิคา้หรอืบรกิาร ซึง่การ

คดิเช่นนี้จะเป็นตวัชี้วดัในเรื่องความคาดหวงัและสามารถน าไปตัง้สมมตฐิานในการตดัสนิใจครัง้

ต่อไปทัง้นี้กระบวนการคดิเชงิสรา้งสรรคส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 2  ประเภท (Schmitt, 1999) คอื 
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การคดิแบบเอกนัย  (Convergent Thinking) เป็นการคดิทางเดยีว โดยเป็นกระบวนการ

แก้ปญัหาทีแ่คบ ซึ่งจะหาวธิทีีด่ทีี่สุดมาแก้ปญัหา มรีปูแบบการคดิโดยคดิวเิคราะหจ์ากเหตุผลหรอื

ความน่าจะเป็นจงึมลีกัษณะการคดิทีช่ดัเจน 

การคดิแบบอเนกนยั (Divergent Thinking) เป็นการคดิหลายทาง อาศยัจนิตนาการ ถอืเป็น

การคดิแบบอสิระ มคีวามยดืหยุ่นและช่วยในการคดิรเิริม่ ซึง่การคดิลกัษณะนี้ในการระดมความคดิ 

จะท าใหค้นมคีวามรว่มในการแสดงความคดิเหน็ 

ดงันัน้นักการตลาดควรจะต้องน าวธิคีิดทัง้สองรูปแบบนี้มาใช้เพื่อให้แบรนด์มคีวามชดัเจน

และโดดเด่น  โดยจะเป็นการสรา้งประสบการณ์ทีน่่าประหลาดใจและแปลกใหม่ใหก้บัลูกคา้  ซึง่ส่วน

ใหญ่มกัจะใช้กบัสนิค้าและบรกิารใหม่ๆในตลาด  เพื่อเป็นการปลุกเร้าให้ลูกค้าเกดิความคดิอย่าง

สรา้งสรรค์ คดิต่อยอดจากสนิคา้หรือบรกิารและเกดิความผูกพนักบัแบรนดใ์นทีสุ่ด ส าหรบัตวัชี้วดั

เกี่ยวกบัการตลาดจากการคดิ (Think Marketing) มลีกัษณะค าถามทีเ่กี่ยวกบัแรงบนัดาลใจในการ

วางแผนต่อยอดความคดิรวมถงึแรงช่วยกระตุน้ทางความคดิเมือ่ลกูคา้ไดร้บัประสบการณ์นัน้ๆ 

2.2.4 การกระท า (Act) 

เป็นกลยุทธ์ที่มีขึ้นเพื่อให้ลูกค้ามปีระสบการณ์จากการปฏิบัติ หรือจากการกระท า จน

กลายเป็นพฤติกรรมในการด าเนินชวีติไปในที่สุด ซึ่งการตลาดแบบดัง้เดมิไม่ได้ให้ความสนใจใน

แนวคดินี้ โดยแต่เดมินัน้จะมุ่งเน้นไปที่การจูงใจ การวเิคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมผู้บรโิภค

มากกว่าการทีจ่ะท าความเขา้ใจจากประสบการณ์ทีผู่บ้รโิภคไดร้บั (Schmitt, 1999) 

ประสบการณ์จากการกระท านี้ไม่ใช่เพยีงแค่การสรา้งประสบการณ์จากการสมัผสัและรบัรู้

เท่านัน้ แต่ผู้บรโิภคจะเกดิการกระท าหรอืพฤตกิรรมได้จะต้องขึ้นอยู่กบัหลายปจัจยั ไม่ว่าจะเป็น

ทางดา้นกายภาพที่สนิคา้จะมคีวามสัมพนัธ์กบัร่างกาย เช่น ผลติภณัฑท์ าความสะอาดร่างกาย ยา

บางชนิด เป็นตน้  ซึง่จะตอ้งค านึงถงึธรรมเนียมวฒันธรมของบุคคลนัน้ๆดว้ย เพราะสนิคา้บางอย่าง

ก็เหมาะกันเฉพาะกลุ่มเท่านัน้  นอกจากนี้การโน้มน้าวก็มีส่วนช่วยให้ผู้บรโิภคเกิดการเปลี่ยน

พฤตกิรรมได ้โดยเป็นการสรา้งทศันคตใิหก้บัผูบ้รโิภคอย่างเหน็ภาพอย่างชดัเจน เช่น การโน้มน้าว

ผ่านโฆษณาทางโทรทศัน์ การให้ผู้บรโิภคได้มกีจิกรรมร่วมกบัแบรนด์ ได้มกีารทดลองใช้ เป็นต้น 

รวมไปถึงภาษาท่าทางก็มีส่วนให้ผู้บริโภคเกิดการกระท า สัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

ประสบการณ์ของผูบ้รโิภคนัน้ๆดว้ย 



29 

ในบางครัง้การที่จะท าให้ผูบ้รโิภคเกดิการกระท าได ้ อาจจะใช้วธิใีห้ผูบ้รโิภคได้ลองปฏบิตัิ

เอง โดยทีไ่ด้ต้องคดิและไม่ต้องใช้เหตุผลในการตดัสนิใจมากนัก  อย่างไรกต็ามในระยะยาวการที่

ผูบ้รโิภคจะเกดิการกระท าไดจ้ะต้องค านึงถงึเรื่องบรรทดัฐานในสงัคม และกลุ่มของผู้บรโิภคดว้ยว่า 

มกีารปฏบิตักินัเช่นนัน้หรอืไม่ 

โดยสรุปแล้วประสบการณ์จากการกระท า เป็นการตลาดที่ส่งเสรมิประสบการณ์ด้านการ

บรโิภคสนิคา้ของลูกคา้ โดยน าเสนอทางเลอืกใหม่ให้ลูกคา้มสี่วนร่วมในกจิกรรม  มปีฏสิมัพนัธก์นั 

และมแีรงจูงใจส่งผลให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤตกิรรมใหม่ โดยมากจะสื่อผ่านบุคคลที่เป็นที่ยอมรบัของ

สงัคมนัน่เอง โดยตัวชี้วดัเกี่ยวกับการตลาดจากการกระท า (Act Marketing) จะเน้นค าถามที่

เกี่ยวกบัพฤตกิรรมของลูกค้า การท ากจิกรรมต่างๆ และผลกระทบจากประสบการณ์ที่มต่ีอวถิกีาร

ด าเนินชวีติของลกูคา้  

2.2.5 ความเช่ือมโยง (Relate) 

กลยุทธ์น้ีเน้นการมสี่วนร่วมกันเป็นกลุ่มมากกว่าการใช้แนวคิดแบบปจัเจกชน โดยเป็น

การตลาดที่สร้างความสัมพันธ์จากประสบการณ์ที่มีองค์ประกอบจาก 4 ข้อข้างต้น ซึ่งเป็น

ประสบการณ์เฉพาะในแต่ละส่วน น ามาผสมเชื่อมโยงกนั กลายเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล และ

บุคคลนัน้ๆจะท าการบอกต่อ หรอืส่งต่อขยายไปยงักลุ่มคนระดบัต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มญาต ิกลุ่มใน

สงัคม กลุ่มคนทีม่คีวามชอบคลา้ยกนั  หรอืแมก้ระทัง่ต่างวฒันธรรม (Schmitt, 1999) ทัง้นี้ตวัชีว้ดั

เกีย่วกบัการตลาดจากการเชื่อมโยง (Relate Marketing) มลีกัษณะค าถามเกี่ยวกบัการมปีฏสิมัพนัธ์

ของกลุ่มบุคคล การเชื่อมโยงและมสี่วนรว่มระหว่างกลุ่มต่างๆ 

จากองค์ประกอบทัง้ 5 ข้อข้างต้น สามารถน าการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์มา

ประยุกต์ใช้ในธุรกจิได้  โดยผู้ทีป่ระกอบธุรกจิต้องมองว่าประสบการณ์ในการบรโิภคของผู้บรโิภค

เป็นสิง่ที่ต้องวางแผนและจดัการ  ซึ่งจะต้องค านึงถงึประสบการณ์ของผู้บรโิภคมากกว่าการเน้นที่

คุณลกัษณะและประโยชน์ของสินค้าและบรกิาร  ทัง้นี้ควรให้ความส าคญักับทุกรายละเอียดที่

เกีย่วกบัประสบการณ์ของผูบ้รโิภค  โดยบุคลากรในองคก์รต้องร่วมมอืกนัสรา้งประสบการณ์และส่ง

มอบใหผู้บ้รโิภค  (สุรางคนา ณ นคร, 2546) จะเหน็ไดว้่า การสรา้งประสบการณ์ใหก้บัผูบ้รโิภคได้

กลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกจิ  ซึง่การสรา้งประสบการณ์มขีัน้ตอนดงันี้ (Pine, B. J. & Gilmore, J. 

H.,1999) 
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1.หาสาระส าคญัของประสบการณ์ (Theme the Experience) โดยจะตอ้งหาสาระส าคญัทีม่ ี

ลกัษณะทีด่ ีสามารถชกัจงูใจและสรา้งความทรงจ าทีด่ใีหผู้บ้รโิภคได ้

2.สรา้งความประทบัใจใหส้อดคลอ้งกนัดว้ยตวักระตุน้แง่บวก (Harmonize Impression with 

positive cues) โดยความประทบัใจทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัประสบการณ์นัน้ จะท าใหเ้กดิผลต่อ

ผูบ้รโิภค โดยท าใหแ้ก่นเดมิแขง็แรงขึน้ และตวักระตุน้กต็อ้งสนบัสนุนสาระส าคญัของประสบการณ์

นัน้ๆดว้ย 

3.ก าจดัตวักระตุน้ทางลบออกไป (Eliminate negative cues) เพราะตวักระตุน้ในทางลบจะ

ดงึความสนใจของสาระส าคญัออกไป และจะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามสนใจทีน้่อยลง 

4.ผสมผสานเหตุการณ์ทีน่่าจดจ าลงไป(Mix in memorabilia) ทัง้นี้เนื่องจาก ผูบ้รโิภคมกัซือ้

สนิคา้หรอืบรกิารโดยใชค้วามทรงจ าของตนเองเป็นสิง่แรกทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ ถงึแมว้่าสิง่ของบางอย่าง

อาจดไูมม่รีาคาแต่อาจมคีุณค่ากบับุคคลนัน้ๆ ดงันัน้ในการขายความทรงจ า จงึตอ้งสมัพนัธก์บั

ประสบการณ์ทีบุ่คคลหนึ่งม ีเพื่อท าใหป้ระสบการณ์นัน้ยนืนาน 

5.สรา้งการเชื่อมต่อกบัประสาทสมัผสัทัง้หา้ (Engage the five sense)โดยแรงกระตุน้

ประสาทสมัผสัทีค่วบคู่กบัประสบการณ์นัน้  จะตอ้งสนับสนุนสาระส าคญัของประสบการณ์และท าให้

สาระส าคญัมคีวามโดดเด่นยิง่ขึน้  หากประสบการณ์เชื่อมต่อกบัประสาทสมัผสัไดม้าก ความน่า

จดจ ากจ็ะมมีากขึน้ตามมาเทา่นัน้ เช่น รา้นหนงัสอืทีม่รีา้นกาแฟในตวัรา้น ท าใหล้กูคา้ใชเ้วลาอยูใ่น

รา้นหนงัสอืไดน้านขึน้ และยงัมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้หนงัสอืมากขึน้ดว้ย  เป็นตน้ 

ส าหรบัวธิกีารประเมนิและเครื่องมอืทีใ่ชก้บัการตลาดเชงิประสบการณ์นัน้ จากงานวจิยัของ 

Brakus, J. J. ไดม้กีารใชเ้ครื่องมอืเฉพาะส าหรบัวดั Sense, Feel, Think, Act และ Relate โดยใช้

ค าถามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอารมณ์ความรูส้กึ ซึง่แบ่งช่วงสเกลเป็น 7 ช่วง จากไม่เคยไปจนถงึมากที่สุด 

เพื่อเป็นการวดัความน่าเชื่อถอืและถูกต้อง เช่น การมคีวามผูกพนัร่วมกบัสิง่นัน้ การมพีฤตกิรรม

ตอบสนอง การกระตุ้นให้เกิดความคิด  การเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการชักชวนผู้อื่น เป็นต้น

(Schmitt, 1999) 

 อย่างไรกต็ามในการวดัผลของการตลาดเชงิประสบการณ์นัน้ Schmitt (1999) เหน็ว่าการ

วดัจากระยะเวลาการใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆของลกูคา้เป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ดเช่นเดยีวกบั Kotler ทีม่องว่า  

วดัจากระยะเวลาการใช้สนิคา้หรอืบรกิารของลูกคา้ โดยหากนับเป็นจ านวนเงนิแลว้ รายได้ทีไ่ดร้บั
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จากลูกค้าจะต้องมากกว่าค่าใช้จ่ายของบรษิัท และนอกจากนี้ควรจะวดัจากตวับุคคลด้วยโดยจะ

เกี่ยวขอ้งกบัการรบัรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรม เช่น การวดัระดบัการระลกึถงึตราสนิคา้ หรอืการรบัรู้

แบรนด์ในช่วงก่อน ระหว่างด าเนินการและหลงัแคมเปญ  การเปลี่ยนแปลงในการรบัรู้ของลูกค้า   

รวมถงึพฤตกิรรมการซือ้ เป็นตน้ (Kotler, 2011) 

หากกล่าวโดยสรุปแล้ว การตลาดเชงิประสบการณ์ (Experiential Marketing) หมายถึง                 

การสร้างความรู้สึกที่ดีน่าประทับใจและตอกย ้าเข้าไปในความทรงจ าของลูกค้าในขณะที่ได้

ครอบครองหรอืใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ เพื่อใหล้กูคา้เกดิความชื่นชอบและผกูพนัภกัดใีนสนิคา้หรอื

บรกิาร ส่งผลใหก้ลบัมาซื้อหรอืใช้บรกิารนัน้ๆอกีโดยมอีงค์ประกอบ ไดแ้ก่ การตลาดจากประสาท

สมัผสั (Sense Marketing) การตลาดจากความรูส้กึ (Feel Marketing) การตลาดจากความคดิ

(Think Marketing) การตลาดจากการกระท า (Act Marketing) และการตลาดจากการเชื่อมโยง 

(Relate Marketing) นับว่าการตลาดประสบการณ์เป็นกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดทีเ่ป็นการสื่อสาร

แบบสองทาง โดยเป็นกลยทุธท์ีเ่กดิขึน้ใหม ่แต่เตบิโตอย่างรวดเรว็ ซึง่เมื่อเทยีบกบัแคมเปญทีม่กีาร

สื่อสารแบบทัว่ไปแลว้  การตลาดเชงิประสบการณ์มแีนวโน้มทีจ่ะสื่อสารในระดบัส่วนบุคคลไดด้แีละ

เจาะลกึมากกว่า โดยใชค้วามผูกพนัทางอารมณ์เขา้มาเกี่ยวขอ้ง ส่งผลให้ได้ผลตอบรบัที่สูงขึน้แต่

เสยีค่าใช้จ่ายที่ค่อนขา้งต ่า  การตลาดเชงิประสบการณ์ถูกน ามาใช้ เนื่องจากการสื่อสารการตลาด

หรอืการโฆษณาในแบบเดมิมกีารกระจายตวัและถึงจุดอิม่ตวั  จนท าให้วธิกีารส่งเสรมิการขายมี

ประสทิธภิาพลดลง    และผูบ้รโิภคเองเกดิความเคยชนิ  มกัใช้การเปิดผ่านหรอืส่งต่อแทนการบัรู ้ 

ดงันัน้การตลาดเชิงประสบการณ์จึงตอบโจทย์ในการสื่อสารการตลาดยุคปจัจุบัน  เพราะโดย

ธรรมชาตขิองการตลาดเชงิประสบการณ์ คอื เป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคไม่สามารถละเลยได ้ เพราะเกดิจาก

ประสบการณ์รว่มและรูส้กึผกูพนัเป็นหนึ่งเดยีวกนักบัสนิคา้และบรกิาร 

 ดงันัน้ การตลาดเชงิประสบการณ์ถอืเป็นเครือ่งมอืทางการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่ควร
น ามาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการ  เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่ทีีสุ่ด  และยงัช่วย
สรา้งการสนบัสนุนแบรนด ์จนกลายเป็นลกูคา้ที่ภกัดแีละเกดิความผกูพนัในทีสุ่ด 

นอกจากนี้การตลาดเชิงประสบการณ์ยังน ามาประยุกต์ให้เกิด แนวคิดการบริหาร
ความสมัพนัธจ์ากประสบการณ์ (Experiential Relationship Management หรอื ERM) ได ้โดยเป็น
กระบวนการท าการตลาดอยา่งหนึ่ง ทีไ่ม่ไดค้ านึงถงึการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้  
แต่ยงัเป็นการสร้างกลุ่มผู้ซื้อสินค้าหรอืใช้บรกิารที่มคีวามรู้สึกชื่นชอบและรกัในแบรนด์ มีการ
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ตดิตามและบอกต่อ  รวมถงึการเขา้มามสี่วนรว่มและเกดิความผกูพนัในแบรนดน์ัน้ดว้ย ทัง้นี้ลูกคา้ที่
ซือ้สนิคา้และบรกิารแบ่งเป็น 4 ประเภท ดงันี้ (บุรมิ โอทกานนท,์ 2552) 

1. Switcher Customers เป็นลกูคา้ทีไ่มไ่ดซ้ือ้สนิคา้หรอืบรกิารของแบรนดใ์ดแบรนดห์นึ่ง
อยา่งเจาะจง ความตอ้งการและการตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ไมไ่ดอ้ยูท่ีคุ่ณค่าของแบรนด ์แต่อยูท่ี่
ปจัจยัอื่น เช่น รปูลกัษณ์ ลกัษณะการใชง้านของสนิคา้ การทดลองใช ้เป็นตน้ 

2. Shift Loyal Customers เป็นกลุ่มลกูคา้ทีเ่คยมคีวามภกัดกีบัแบรนดน์ัน้ๆ แต่เปลี่ยนใจ
ไปใชแ้บรนดอ์ื่นดว้ยเหตุผลบางประการ เช่น ไมพ่อใจสนิคา้และบรกิารนัน้ๆหรอืเกดิความเบื่อหน่าย 
เป็นตน้ 

3. Split Loyal Customers เป็นลกูคา้ทีใ่ชส้นิคา้และบรกิารจ านวนสองหรอืสามแบรนดใ์น
เวลาเดยีวกนั ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ทีท่ดแทนกนัได้ 

4. Hard-core Loyal Customers เป็นกลุ่มลกูคา้ทีจ่ะกลายเป็นแฟนคลบั เนื่องจากว่ากลุ่ม
ลกูคา้กลุ่มนี้มคีวามภกัดแีละมคีวามเชื่อในแบรนด ์พรอ้มทีจ่ะรว่มท ากจิกรรมต่างๆ และมคีวามรูส้กึ
รกัและตอ้งการปกป้องแบรนดส์นิคา้และบรกิารนัน้ๆ 

 จากลกัษณะของลูกคา้ดงักล่าว จะเหน็ว่ากลุ่มสุดทา้ยเป็นกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะสรา้งแฟนคลบั
ได้ง่าย โดยอาศยัปจัจยัที่ส าคญัคอื ความผูกพนั (Engagement) ต่อสนิค้าและบรกิารนัน้ๆ  ผ่าน
ประสบการณ์ร่วม ซึ่งหากน ามาผสมกบัโมเดลทางการตลาด สามารถน าโมเดล CRM  (Customer 
Relationship Management) และโมเดล CEM (Customer Experiential Management) มา
ประยุกต์ใช้ และสรา้งเป็นโมเดลของแฟนคลบั ERM (Experiential Relationship Management)  
โดยมแีนวคดิดงันี้ (บุรมิ โอทกานนท,์ 2552) 

แนวคิด CRM เป็นการท าการตลาดในลักษณะที่เจ้าของสินค้าและบริการจะเป็นผู้เก็บ
รวบรวมขอ้มลูและพฤตกิรรมต่างๆของลกูคา้ ไมว่่าจะเป็นความถี่ของการใชบ้รกิาร ช่วงเวลาทีม่าใช้
บรกิาร ความชื่นชอบในสนิคา้  รวมถงึสาขาทีไ่ปใชบ้รกิาร ซึง่ขอ้มลูเหล่านี้จะถูกน ามาวเิคราะหแ์ละ
แปรผลออกมาในรปูแบบของกจิกรรมทางการตลาดของรา้นใหก้บัลูกคา้ และแนวคดิ CEM เป็นการ
ท าการตลาดโดยมองว่า การรบัรูข้อ้มลูของลูกคา้โดยใชก้ระบวนการ CRM นัน้ ถงึแมเ้จา้ของสนิคา้
และบรกิารจะรูถ้งึความต้องการของลูกคา้ แต่การจดักจิกรรมทางการตลาดนัน้ต้องนึกถงึความรูส้กึ 
อารมณ์ และประสบการณ์ทีล่กูคา้จะไดร้บั รวมถงึความคาดหวงัของลกูคา้ไดร้บัการบรกิารดว้ย 
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ฉะนัน้การท า ERM จงึเป็นการบรหิารลูกค้าของแต่ละหน่วยงานให้มคีวามผูกพนัและ
จงรกัภกัดทีีต่อ้งการจะใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ ๆ ต่อไป ทัง้นี้ความจงรกัภกัดนีัน้จะต้องครอบคลุมทัง้ 
2 ส่วน  ไดแ้ก่ (อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธุ,์ 2557) 

Emotional Loyalty  คอื เป็นความรูส้กึทีม่ต่ีอสนิคา้และบรกิาร ทัง้ความรูส้กึในด้านบวก 
ไดแ้ก่ความชอบ ความพอใจ ความประทบัใจ หรอื ความรูส้กึในดา้นลบ เช่น ความโกรธ ความกงัวล
ใจ ความหงุดหงดิ เป็นต้น  โดยแบรนดจ์ะต้องรูข้อ้มูลเหล่านี้ เพื่อทีจ่ะพฒันารูปแบบการใหบ้รกิาร
และสินค้าของตนให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ ซึ่งในการหาข้อมูลอาจใช้วิธี
สอบถามโดยตรง การสมัภาษณ์ การใชแ้บบส ารวจ การสงัเกตลูกคา้ เพื่อหาขอ้สรุปใหไ้ดว้่าลูกคา้มี
ความรูส้กึหรอืสภาวะอารมณ์อยา่งไรเมือ่ตอ้งมาซือ้สนิคา้หรอืใชบ้รกิารนัน้ๆ  

Behavioral Loyalty   คอื ความตอ้งการจากลกูคา้ทีก่ลบัมาซือ้สนิคา้หรอืหนัมาใชส้นิคา้ของ
แบรนดน์ัน้อกี เพราะนอกจากจะท าใหลู้กคา้มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอสนิคา้หรอืบรกิารแลว้ จ าเป็นอย่างยิง่
ที่จะต้องพยายามท าให้ลูกค้าอยากใช้สนิค้าหรอืได้รบัการบรกิาร โดยแสดงพฤตกิรรมซื้อซ ้า ทัง้นี้
อาจใช้วธิีการสร้างแบรนด์เพื่อให้ลูกค้าจ าได้ เมื่อนึกถึงแบรนด์ ก็จะนึกถึงสินค้าหรอืบรกิาร  ซึ่ง
ลกัษณะของแบรนดอ์าจใชเ้ป็นค าพดู ประโยคสัน้ ๆ หรอืสญัลกัษณ์ต่าง ๆ  

โดยสรุปแล้ว จะเห็นว่าแนวคดิการตลาดเชงิประสบการณ์นัน้เป็นกลยุทธ์ที่ท าให้เข้าถึง
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บรกิารได้ง่ายกว่ากลยุทธ์ทางการตลาดแบบเดิมที่มุ่งเน้นเพียงสินค้าหรือตัว
ผู้ใช้บรกิารเพียงอย่างเดียว โดยการตลาดเชิงประสบการณ์จะอาศัยประสาทสมัผสั ความรู้สึก 
ความคิด การกระท าและการเชื่อมโยงกันในส่วนต่างๆกับกลุ่มคนข้างเคียง หรอืแม้กระทัง่จาก
ประสบการณ์ที่มอียู่ของผู้ใชบ้รกิารนัน้ๆมาเป็นส่วนช่วยให้เข้าใจและตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ชบ้รกิารไดต้รงจุด โดยในงานวจิยันี้การศกึษาการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ จะท าให้ทราบ
ถงึความตอ้งการของผูม้าใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง รวมถงึเหตุผลทีต่้องการมาใชบ้รกิาร เช่น มา
ใชบ้รกิารเน่ืองจากตามเทรนดใ์นปจัจบุนั หรอืมาใชบ้รกิารเพราะมคีวามชื่นชอบสตัวเ์ลีย้ง หรอือาจมี
ประสบการณ์ร่วม เป็นต้น ซึง่หากทราบขอ้มูลในส่วนนี้กจ็ะสามารถน าขอ้มูลไปปรบัปรุงและพฒันา
รา้นไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัส่วนต่างๆ  
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer Behavior) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บรโิภคเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มคีวามเกี่ยวข้องแล ะ
สมัพนัธ์กับงานวิจยัน้ี เน่ืองจากการที่บุคคลจะเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงนัน้ จะต้องมี
กระบวนการคดิ และท าการตดัสนิใจโดยอาศยัทัง้ขอ้มลู แรงจงูใจ ประสบการณ์ รวมถงึทศันคตแิละ
รปูแบบการด าเนินชวีติของแต่ละบุคคล ซึง่เมือ่เกดิพฤตกิรรมและทศันคตทิีด่แีลว้ กจ็ะเกดิการซือ้ซ ้า 
หรอื กลบัมาใชบ้รกิารจนเกดิเป็นความภกัด ีความมัน่คง จนกลายเป็นความผูกพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัว์
เลีย้งในทีสุ่ด 

ความหมาย 

 Kardes, Cronley และ Cline (2011) ใหค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่า หมายถงึ 
กิจกรรมทัง้หมดของผู้บรโิภคที่เกี่ยวข้องกบัการซื้อ การใช้ การทิ้งสนิค้าและบรกิาร รวมไปถึง
อารมณ์ จติใจ และการตอบสนองเชงิพฤติกรรมที่เกดิขึ้นล่วงหน้า  ขณะใช้สนิค้าหรอืบรกิาร และ
ภายหลงักจิกรรมนัน้  จากความหมายน้ี พบว่า การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการศกึษากจิกรรม
ของกระบวนการในการใชส้นิค้าหรอืบรกิาร โดยครอบคลุมตัง้แต่กระบวนการก่อนซือ้ ขณะซื้อ ใช ้
และหลงัใชส้นิคา้หรอืบรกิาร โดยใหค้วามสนใจในการตอบสนองของผูบ้รโิภคในดา้นต่างๆ ทัง้ดา้น
อารมณ์ จติใจ และพฤตกิรรม  ดงันัน้การศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภคจงึเป็นการน ากจิกรรมต่างๆมา
แยกเป็นกจิกรรมยอ่ย เช่น การคน้หาขอ้มลู การเปรยีบเทยีบมลูค่า การเปรยีบเทยีบราคา ความพงึ
พอใจในการใชส้นิคา้ เป็นต้น  จากนัน้จงึท าการศกึษาการตอบสนองของผูบ้รโิภคในแต่ละกจิกรรม 
ซึง่ท าใหน้กัการตลาดสามารถเขา้ใจพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคได ้ส่งผลใหว้างแผนการตลาดไดอ้ย่างมี
ประสทิธผิล 

 Loudon และ Bitta (อ้างถงึใน วุฒ ิสุขเจรญิ, 2555) ระบุบว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ 
กระบวนการตดัสนิใจและกิจกรรมทางกายภาพของบุคคลที่เขา้ไปมสี่วนในการประเมนิ ได้มา ใช ้
หรอืทิง้สนิคา้และบรกิาร จากนิยามดงักล่าวนี้จะเหน็ว่า มคีวามมุ่งเน้นในเชงิกระบวนการ แต่ยงัขาด
ในเชงิรายละเอยีดของกจิกรรมยอ่ยในแต่ละกระบวนการ  

 Noel ใหค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่า หมายถงึ การศกึษากระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการทีผู่บ้รโิภคไดม้า บรโิภคและทิง้สนิคา้ บรกิาร กจิกรรม แนวคดิ เพื่อตอบสนองความต้องการ
และความปรารถนา ซึ่งการได้มาของสนิค้าหรอืบรกิาร ไม่ใช่จ ากดัเพยีงการซื้อเท่านั ้น แต่รวมถึง
การแลกเปลี่ยน (Barter) เช่าซื้อ (Leasing) หรือขอยมื (Borrowing) เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือ
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บรกิารนัน้ (อ้างถงึใน วุฒ ิสุขเจรญิ, 2555) จากความหมายนี้จะเหน็ว่า Noel เน้นไปทีก่ระบวนการ
ในการตดัสนิใจซือ้ ใช ้และทิง้สนิคา้นัน่เอง 

ปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ปจัจยัทีส่่งผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

1) ปจัจยัภายนอก (External Factors) หมายถึง ปจัจยัที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอก
ผู้บรโิภค เช่น สภาวะแวดล้อมต่างๆ สังคม ครอบครวั เป็นต้น ซึ่งปจัจยัน้ีจะเป็นตัวกระตุ้นให้
ผูบ้รโิภคเกดิการตอบสนองหรอืเกดิความตอ้งการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิาร 

2) ปจัจยัภายใน (Internal Factor) หมายถงึ ปจัจยัที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในผู้บรโิภค 
เช่น การรบัรู้ แรงจูงใจ ทศันคติ ค่านิยม เป็นต้น ปจัจยัภายในน้ีจะเป็นตัวก าหนดรูปแบบการ
ตอบสนองทีแ่ตกต่างกนัของผูบ้รโิภคแต่ละคน 

แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

Kotler ไดเ้สนอโมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior model) โดยเป็นการศกึษา
ถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้น จากการเกิดสิ่งกระตุ้น 
(Stimulus) ท าให้เกดิความต้องการ เมื่อสิง่กระตุ้นนัน้ผ่านเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิของผูบ้รโิภค 
(Buying’s black box) ซึ่งเปรยีบเสมอืนกล่องด าที่ผู้ผลติหรอืผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ซึ่ง
ความรู้สกึนึกคดิต่างๆ จะได้รบัอิทธพิลต่างๆ ภายในใจของผู้บรโิภค แล้วจะมกีารตอบสนองของ
ผูบ้รโิภค (Buyer’s response) หรอืการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค (Buyer’s purchase decision) โดย
การซื้อหรอืไม่ซื้อสรุปแล้วจุดเริม่ต้นของโมเดลนี้อยู่ที่ การมสีิง่กระตุ้น (stimulus) ให้เกดิความ
ต้องการก่อนแลว้ท าใหเ้กดิการตอบสนอง (Response) ดงันัน้โมเดลนี้จงึอาจเรยีกว่า S-R Theory 
ซึง่แสดงดงัแผนภาพในรปูดงัต่อไปนี้ 

 Stimulus       Buyer’s black box        Response 

 

 

 

ภาพท่ี 9  รปูแบบพฤตกิรรมผูบ้รโิภคอย่างงา่ย หรอื S-R Theory 

แหล่งท่ีมา: Kotler, 1997 อา้งถงึใน วุฒ ิสุขเจรญิ (2555) 

กล่องดาํ หรือความรู้สึก 

นึกคิดของผูบ้ริโภค 
 

ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด 

และส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ 
 

การตอบสนอง 

ของผูบ้ริโภค 
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Schiffman และ Kanuk ไดเ้สนอแบบจ าลองเพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึปจัจยัทีก่ าหนดพฤตกิรรม
ผู้บรโิภค รวมถงึการเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมของผู้บรโิภค โดยแบ่งเป็นรูปแบบกระบวนการ 3 ขัน้ 
(Schiffman, 1987) ดงันี้ 

ขัน้ปจัจยัน าเขา้ (Input)  คอื ปจัจยัภายนอกทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภค (External influences) 
ประกอบด้วย ความพยายามด้านการตลาดของธุรกจิ (Firm’s marketing efforts)หมายถงึการที่
บรษิัทต่างๆพยายามจดักิจกรมทางการตลาดในด้านต่างๆ ได้แก่ สนิค้า (Product) การส่งเสรมิ
การตลาด(Promotion) ราคา (Price) และช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channels of distribution)ส่งผล
ให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และความต้องการสินค้าหรือบริการ นอกจากน้ียังมีอีกปจัจัย ได้แก่ 
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรม (Sociocultural environment) เช่น ครอบครวั  กลุ่มอ้างองิ
(Reference)แหล่งข้อมูลอื่นๆที่ไม่เป็นการค้า (Noncommercial sources) ชัน้ทางสงัคม (Social 
class) วฒันธรรมและวฒันธรรมยอ่ย (Culture and Subculture) 

ขัน้กระบวนการ (Process) คอื การที่ผู้บรโิภคได้รบัอทิธพิลจากปจัจยัภายนอกท าให้เกิด
กระบวนการตดัสนิใจซื้อสนิค้า  โดยเริม่จากเกิดความตระหนักถงึความต้องการสนิค้าหรอืบรกิาร 
จากนัน้จงึเริม่ท าการค้นหาขอ้มลูก่อนการซื้อ (Prepurchase search)  และการประเมนิทางเลอืก
(Evaluation of alternatives) ทัง้น้ีกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคจะไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยั
ภายในของผู้บรโิภคทางจติวิทยา ได้แก่ แรงจูงใจ  การรบัรู้  การเรียนรู้  บุคลิกภาพ ทศันคต ิ
รวมทัง้ประสบการณ์ในอดตีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ  ดงันัน้ปจัจยัภายในของผูบ้รโิภค
จงึถอืเป็นปจัจยัส าคญัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการทีจ่ะซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้หรอืไม ่

ขัน้ผลลพัธ์ (Output) คอื การที่ผู้บรโิภคได้ตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ แล้วได้
ทดลองใช ้หากผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจสนิค้าหรอืบรกิาร อาจมกีารซือ้ซ ้า โดยทุกครัง้ทีม่กีารใช้
สินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคจะมีการประเมินความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการนัน้ๆ  และเกิด
ประสบการณ์และความทรงจ า ทีจ่ะส่งผลในการตดัสนิใจซือ้ครัง้ต่อไป 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อส่ือ 

กระบวนการตอบสนองของผูบ้รโิภคต่อสื่อ หมายถงึ การทีผู่บ้รโิภคไดร้บัสื่อแลว้เกดิการ
เปลีย่นแปลงไปทลีะระยะ และน าไปสู่การตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ โดยกระบวนการ
ตอบสนองของผูบ้รโิภคต่อสื่อแบบดัง้เดมิแบ่งเป็น 3 ระยะ (วุฒ ิสุขเจรญิ, 2555) ไดแ้ก่ 



37 

ระยะการรบัรู ้(Cognitive stage) เป็นระยะทีผู่บ้รโิภคไดร้บัสื่อแลว้เกดิการรบัรูแ้ละเขา้ใจใน
สนิคา้หรอืบรกิาร 

ระยะเกดิความรูส้กึ (Affective stage) เป็นระยะทีผู่บ้รโิภคเกดิความชอบหรอืไม่ชอบใน
สนิคา้หรอืบรกิาร 

ระยะเกดิพฤตกิรรม (Behavior stage) เป็นระยะทีผู่บ้รโิภคเกดิการยอมรบัหรอืปฏเิสธ และ
เกดิพฤตกิรรมการตดัสนิใจหรอืเกดิความตอ้งการทีจ่ะซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 

แต่เนื่องจากระยะต่างๆทีเ่กดิขึน้เป็นกระบวนการทีไ่มไ่ดค้ านึงถงึความเป็นธรรมชาตขิองคน
มนุษย ์โดยมองว่าการตอบสนองของมนุษยเ์ป็นเครือ่งจกัร Holbrook (อา้งถงึใน วุฒ ิสุขเจรญิ, 
2555) จงึไดน้ าเสนอแบบจ าลอง ซ-ีอ-ีว ี(C-E-V : Consciousness – emotion – value) โดยระบุว่า
กระบวนการจะเริม่จากการทีไ่มเ่คยรบัรูม้าก่อน(Unconscious)พฒันาไปเป็นจติใตส้ านึก
(Subconscious)และกลายเป็นการรบัรู ้ (Conscious awareness) แลว้จงึเกดิเป็นอารมณ์ 
(Emotion) และเกดิเป็นคุณค่า (Value)ในทีสุ่ด 

ทัง้นี้มนีกัการตลาดไดท้ าการศกึษาแบบจ าลองไวจ้ านวนมาก เพื่อทีจ่ะไดม้คีวามเขา้ใจและ
น ามาประยกุตใ์ชใ้หส้ามารถสื่อสารไปยงัผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ Lewis (อา้งถงึใน ณภคัอร 
ปณุยภาภสัสร, 2553) ไดน้ าเสนอแบบจ าลอง AIDA เป็นแบบจ าลองทีม่กัถูกน ามาใชเ้พื่อเป็น
ขัน้ตอนในการขายสนิคา้ และน ามาประยกุตใ์ชก้บัสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์โดยส่วนประกอบของ 
AIDA ยอ่มาจาก 

A (Attention) คอื การท าใหผู้บ้รโิภครบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร 

I (Interest) คอื การท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจในตวัสนิคา้หรอืบรกิาร 

D (Desire) คอื การท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการสนิคา้หรอืบรกิาร 

A (Action) คอื การท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการซือ้สนิคา้และบรกิาร 

นอกจากนี้ Colley ยงัไดเ้สนอแนวคดิการตัง้เป้าหมายของการโฆษณาเพื่อใชใ้นการวดัผลที่
เกดิจากการโฆษณาโดยใชช้ื่อว่า DAGMAR  ซึง่ยอ่มาจาก Defining Advertising  Goals for 
Measuring Advertising Result โดยระบุว่าการสื่อสารไปยงัผูบ้รโิภคทีม่ปีระสทิธผิล ตอ้งท าให้
ผูบ้รโิภคผ่านไปตามกระบวนการ 4 ขัน้ตอน (อา้งถงึใน วุฒ ิสุขเจรญิ, 2555)  ไดแ้ก่  

ขัน้ตอนการรบัรู ้(Awareness) หมายถงึ การท าใหค้นทีย่งัไม่รูจ้กัสนิคา้หรอืบรกิารเกดิการ
รบัรูว้่ามสีนิคา้หรอืบรกิารนี้  ขัน้ตอนการเขา้ใจ (Comprehension) หมายถงึ การทีผู่บ้รโิภคมคีวามรู้
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และเขา้ใจในสนิคา้หรอืบรกิาร ขัน้ตอนการโน้มน้าว (Conviction) หมายถงึ การทีผู่บ้รโิภคเกดิ
ทศันคตต่ิอสนิคา้หรอืบรกิารในเชงิบวก และขัน้ตอนการตดัสนิใจ (Action) หมายถงึ การตดัสนิใจซือ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 Defining AdvertisingGoals for Measuring Advertising Result 
แหล่งท่ีมา: วุฒ ิสุขเจรญิ (2555) 

จากแบบจ าลองกระบวนการตอบสนองของผูบ้รโิภคดงักล่าว มสี่วนช่วยใหน้ักการตลาดหรอื
เจ้าของธุรกิจมีความเข้าใจและน ามาประยุกต์ใช้ให้สามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยในงานวจิยันี้จะใช้มาวเิคราะห์ผู้บรโิภคว่ามกีารรบัรู้การตลาดเชงิประสบการณ์
อยา่งไร ตลอดจนสิง่ทีโ่น้มน้าวในการตดัสนิใจของผูท้ีม่าใชบ้รกิารคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งนัน่เอง 

แบบจ าลองกระบวนการตดัสินใจ 

ในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภคนัน้ มลีกัษณะเป็นกระบวนการ กล่าวคอื มี
การด าเนินไปอย่างเป็นขัน้ตอน ซึ่งกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคนัน้มผีู้ศึกษาและอธิบาย
ออกมาเป็นแบบจ าลองไวห้ลายท่านดว้ยกนั 

Moody ได้เสนอแบบจ าลองกระบวนการตดัสนิใจโดยระบุว่า การตดัสนิใจมทีัง้ทีเ่ป็นเรื่อง
ง่ายและซับซ้อน โดยการตัดสินใจเป็นกระบวนการที่เป็นระบบปิดแบบวนรอบ (Closed-loop 
decision process) โดยเริม่จากการตระหนักถงึปญัหา จากนัน้จงึเกดิการรบัรูป้ญัหา มกีารวเิคราะห์
ทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดแ้ละผลกระทบ แลว้จงึท าการเลอืกทางเลอืกนัน้ๆและน าไปปฏบิตั ิหลงัจากนั ้น
จะเกดิการตอบกลบั (feedback) และกลบัไปตระหนกัถงึปญัหาใหม ่(อา้งถงึใน วุฒ ิสุขเจรญิ, 2555) 

 

การตดัสินใจ 

การโน้มน้าว 

การเข้าใจ 

การรบัรู ้
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ภาพท่ี 11  แบบจ าลองกระบวนการตดัสนิใจของ Moody (วุฒ ิสุขเจรญิ, 2555) 

แหล่งท่ีมา: วุฒ ิสุขเจรญิ (2555) 

จากภาพจะเหน็ว่า แบบจ าลองกระบวนการตดัสนิใจของ Moody ใหมุ้มมองดา้นการวนรอบ
ของการตดัสนิใจ ซึง่นักการตลาดสามารถน าเอาแบบจ าลองไปประยุกต์ใชไ้ดไ้ม่ว่าจะเป็นในกรณีที่
กระตุน้ใหเ้กดิการตดัสนิใจ เช่น การสื่อสารเพื่อใหผู้บ้รโิภคตระหนักถงึปญัหา หรอืแมก้ระทัง่การใช้
เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการเปลีย่นใจ เช่น การทีผู่บ้ริโภคตดัสนิใจซือ้สนิค้าหรอืบรกิารของตราสนิค้าอื่น 
เป็นตน้  จากแบบจ าลองนี้ระบุว่า ถงึแมผู้บ้รโิภคจะตดัสนิใจท าการเลอืกแลว้ แต่กย็งัเกดิผลสะทอ้น
กลบัของการตดัสนิใจ  ดงันัน้นักการตลาดจงึสามารถกระตุ้นให้ผู้บรโิภคได้ตระหนักถงึผลสะท้อน
กลบัในการตดัสนิใจนัน้ได้ ซึ่งในงานวจิยันี้สามารถน ากระบวนการดงักล่าวมาศึกษาในส่วนของ
ผู้บริโภคในด้านการตัดสินใจมาใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงในครัง้ต่อไปได้นอกจากนี้ย ังมี
นกัวชิาการอย่าง Kotler ทีไ่ดน้ าเสนอกระบวนการตดัสนิใจไวเ้ช่นกนั โดยเป็นกระบวนการตดัสนิใจ
แบบ 5 ขัน้ตอนดงันี้ 

 

  

 

 

ภาพท่ี 12  กระบวนการตดัสนิใจแบบ 5 ขัน้ตอน  

แหล่งท่ีมา: Kotler (1983) 

เกิดส านึกในปัญหา วิเคราะหท์างเลือก
และผลกระทบ 

ตระหนักและระบปัุญหา 

เกิดผลสะท้อนกลบั ด าเนินการตดัสินใจ เลือกวิธีแก้ปัญหา 

การตระหนัก
ถึงปัญหา 

การหา
ข้อมลู 

การประเมิน    
ทางเลือก 

การ

ตดัสินใจ

ซ้ือ 

พฤติกรรม                      
หลงัการซ้ือ 
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1. การตระหนกัถงึปญัหาหรอืความตอ้งการ (Problem recognition) โดยผูบ้รโิภครูส้กึถงึ
ความแตกต่างระหว่างสนิคา้และบรกิาร รวมถงึความตอ้งการ ซึง่ความตอ้งการอาจถูกกระตุน้จากสิง่
เรา้ภายในหรอืภายนอกนกัการตลาดจงึจ าเป็นตอ้งระบุสถานการณ์ทีก่ระตุน้ความต้องการอยา่งใด
อยา่งหนึ่งขึน้มาใหไ้ด ้โดยการเกบ็ขอ้มลูจากผูบ้รโิภคนัน่เอง 

2. การหาขอ้มลู (Information Search) เมือ่ผูบ้รโิภคไดร้บัการกระตุน้จะมแีนวโน้มทีจ่ะ
คน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ โดยคน้หาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆทัง้
แหล่งขอ้มลูภายใน (Internal Search) และแหล่งขอ้มลูภายนอก (External Search) โดยผูบ้รโิภคจะ
คน้หาขอ้มลูจากแหล่งต่อไปนี้ 

      2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั  

      2.2 แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ไดแ้ก่ สื่อการโฆษณา พนกังานขาย  

      2.3 แหล่งชุมชน (Public Sources) ไดแ้ก่ สื่อมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้รโิภค 

      2.4 แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ไดแ้ก่ หน่วยงานทีส่ ารวจคุณภาพ     
หน่วยงานวจิยัต่างๆ 

3. การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of alternatives) เมื่อไดข้อ้มลูต่างๆแลว้ผูบ้รโิภคจะ
ประมวลข้อมูลเกี่ยวกบัตราสนิค้า และท าการตดัสนิใจมูลค่าของตราสนิค้านัน้ๆ ซึ่งผู้บรโิภคจะมี
เกณฑก์ารประเมนิผลทัง้ในดา้นความเชื่อทศันคตแิละความสนใจทีจ่ะซือ้ ซึง่เป็นสิง่ที่ถูกปลูกฝงัอยู่
ในจติใจของคนนัน้ๆ อยู่แลว้มาใชใ้นการประเมนิ 

4. การตดัสนิใจซือ้ (Purchase decision) เมือ่ท าการประเมนิแลว้ ผูบ้รโิภคกจ็ะสามารถ
ก าหนดความพอใจระหว่างสนิคา้หรอืบรกิารต่างๆทีเ่ป็นทางเลอืกไดแ้ละตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีไ่ด้
พจิารณามาใชใ้นทีสุ่ด ในส่วนของตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
(Variable Influencing Decision Process) สามารถแบ่งเป็น 

     4.1 ปจัจยัของตวับุคคล (Individual Characteristics) ไดแ้ก่ แรงจงูใจทศันคตวิธิกีาร
ด าเนินชวีติลกัษณะท่าทางและนิสยั 

     4.2 ปจัจยัทางสงัคม (Social Influence) ไดแ้ก่ วฒันธรรมกลุ่มครอบครวั 

     4.3 สถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ผชญิอยู ่(Situation Influence) ซึง่อาจมผีลท าใหก้ระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้ด าเนินต่อไป หรอืหยุดลง โดยเหตุการณ์เหล่านี้เรยีกว่า สถานการณ์ทีไ่ม่อาจคาดคะเน
ได้ (UnanticipatedCircumstance) กล่าวคือ ขณะที่ผู้บริโภคก าลงัจะซื้อสินค้าหรือบรกิาร อาจมี
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ปจัจยับางอย่างเขา้มากระทบ ท าให้มผีลต่อความตัง้ใจซื้อ เช่น ความไม่พอใจพนักงานขาย ความ
กงัวลใจเกีย่วกบัรายได ้ตกงาน เป็นตน้ 

5. พฤตกิรรมหลงัการซือ้ (Postpurchase Behavior) หลงัการซือ้หรอืทดลองใชส้นิคา้แลว้
ผูบ้รโิภคจะมปีระสบการณ์เกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ หากเกดิความพอใจกจ็ะเกดิทศันคตทิีด่ต่ีอ
สนิคา้หรอืบรกิาร ส่งผลใหม้คีวามสนใจซือ้ซ ้าและอาจบอกต่อผูอ้ื่น ในทางตรงกนัขา้ม หากไมพ่อใจ 
กจ็ะไมส่นในซือ้สนิคา้หรอืบรกิารน้ีอกี ซึง่ความไมพ่อใจหลงัการซือ้หรอืใชส้นิคา้นัน้ๆมสีาเหตุทัว่ไป 
4 ประการ คอื 

     5.1 ความรูส้กึไมแ่น่ใจ เพราะในขัน้การตดัสนิใจซือ้ ผูบ้รโิภคพบว่าสนิคา้มทีัง้ขอ้ดแีละ
ขอ้เสยี เมือ่ซือ้มาใชแ้ลว้ผูบ้รโิภคกย็งัมคีวามรูส้กึไมแ่น่ใจตดิอยูต่ลอดเวลา 

     5.2 ความรูส้กึไมด่หีลงัการซือ้ และไดย้นิไดฟ้งัเรือ่งบกพรอ่งต่าง ๆ ของสนิคา้ทีซ่ือ้มา 

     5.3 ทราบภายหลงัว่าสนิคา้อย่างเดยีวกนันัน้ สามารถซือ้ไดถู้กกว่าถา้ซือ้จากทีอ่ื่น 

     5.4 พบว่าสนิคา้นัน้ท างานไดไ้มเ่ป็นทีพ่อใจ เมือ่เกดิความไมพ่อใจ ผูบ้รโิภคมวีธิทีีจ่ะลด
ความไมพ่อใจไดโ้ดยการขายสนิคา้นัน้ใหค้นอื่น หรอืคนืสนิคา้ไปหรอืพยายามหาขอ้มลูอื่นมาเสรมิ
ความเชื่อมัน่ว่าสนิคา้นัน้ยงัมคีุณสมบตัเิด่นดา้นอื่นอยู ่ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่กล่าวมานัน้ ไม่ว่าจะเป็นปจัจยัที่ก าหนด
พฤตกิรรม กระบวนการตอบสนองของผูบ้รโิภค รวมถงึกระบวนการคดิการตดัสนิใจ จะเหน็ไดว้่ามี
หลายปจัจยัทีส่ าคญัทีท่ าใหผู้้บรโิภคมพีฤตกิรรมที่แตกต่างกนัไปและมกีารเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
ไดต้ลอดเวลา ซึง่ในเชงิธุรกจินัน้การแสดงออกของพฤตกิรรมต่างๆรวมถงึทศันคตขิองผูบ้รโิภคย่อม
ส่งผลต่อธุรกจินัน้ๆหลายดา้น เช่น กลยทุธท์างการตลาด ภาพลกัษณ์ ยอดขาย เป็นต้น ซึง่สามารถ
อธบิายไดเ้ป็นประเดน็ส าคญั โดยความภกัด ีความมัน่คง และความผูกพนัเป็นสิง่ทีม่คีวามสมัพนัธ์
กนั ในงานวจิยัน้ีเมือ่บุคคลไดร้บัประสบการณ์ทีด่ ีมทีศันคตทิีด่แีลว้ กจ็ะก่อใหเ้กดิความภกัด ีพรอ้ม
ที่จะซื้อซ ้าหรอืกลบัมาใช้บรกิารอกี ทัง้ยงับอกต่อกลุ่มคนขา้งเคยีง และเมื่อมาใช้บรกิารครัง้ต่อไป 
บุคคลเหล่านี้จะมคีวามมัน่คงเกดิขึน้ กล่าวคอื มคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจทีจ่ะมาใชบ้รกิาร โดยไม่เปลีย่นใจ
ไปร้านคู่แข่ง และเมื่อระยะเวลาผ่านไป พฤติกรรมเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดเป็นความผูกพนัต่อตรา
สนิค้าในที่สุดโดยผู้ใช้บรกิารจะรู้สกึเป็นส่วนหน่ึงของตราสนิค้า มคีวามยดึมัน่ ปกป้องและรกัษา
ชื่อเสยีงของตราสนิคา้นัน้ๆโดยรายละเอยีดของแต่ละส่วนสามารถอธบิายไดด้งันี้ 
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2.3.1 ความภกัดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)   
ความหมาย 
สมาคมบรษิทัตวัแทนโฆษณาแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา (The American Marketing 

Association) ใหค้วามหมายตราสนิคา้ (Brand) ว่าหมายถงึ ชื่อ เงื่อนไขรปูลกัษณ์ สญัลกัษณ์ หรอื
เครื่องหมายต่างๆที่รวมกนัแล้วสามารถท าให้สนิค้าแตกต่างไปจากสนิค้าอื่นๆหรอืแตกต่างจาก
สนิคา้คู่แขง่ (Kotler & Armstrong, 2000) 

Kotler และ Armstrong (2000) กล่าวว่า ตราสนิคา้เป็นมากกว่าชื่อและตราสญัลกัษณ์ แต่
เป็นตวัแทนของการรบัรูแ้ละความรูส้กึทีผู่บ้รโิภคมต่ีอผลติภณัฑห์รอืตราสนิคา้นัน้ ทุกสิง่ของสนิค้า
และบรกิารมคีวามหมายในใจของผู้บรโิภค ดงันัน้ตราสนิคา้ที่มคีวามแขง็แกร่ง จะสามารถสรา้งให้
ผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจและน าไปสู่ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ในทีสุ่ด  
 วทิวสั ชยัปาณี  (2546) ระบุว่า  ตราสนิค้า หมายถงึ ทุกสิง่ทุกอย่างทีผ่ลติภณัฑม์ทีัง้หมด
รวมทัง้ส่วนทีจ่บัต้องได ้(Tangible) และจบัต้องไม่ได ้(Intangible) เช่น ความน่าเชื่อถอื ความมัน่ใจ 
ประสบการณ์ทีส่ะสมมา ความผกูพนั สถานภาพ บุคลกิภาพ  
 ฉะนัน้ ความส าคญัของตราสนิคา้ คอื ช่วยใหผู้้บรโิภคผูกพนัและมคีวามภกัดต่ีอตราสนิค้า 
ซึง่จะเป็นประโยชน์มากต่อเจา้ของสนิคา้ และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของ
คุณค่าตราสนิค้า ส าหรบัในแง่ของกลยุทธ์ทางการตลาด ความภกัดต่ีอตราสนิค้าเป็นแนวคดิที่มี
ความส าคญัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสภาพของการแขง่ขนัสงูเช่นในปจัจุบนั ความพยายามในการ
รกัษาลูกค้าที่มคีวามภกัดต่ีอตราสนิคา้ เป็นเรื่องส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัความอยู่รอดของบรษิทั และ
เป็นกลยทุธท์ีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่าการพยามดงึดดูลกูคา้ใหม่ 
 ส่วนความภกัด ีหรอื Loyalty หมายถงึ ความซื่อสตัย ์การอุทศิตวั ซึ่งการศกึษาถงึความ
ภกัดใีนช่วงแรก มกัจะศกึษาในแง่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิคา้ทีจ่บัต้องได ้มากกว่าการศกึษาในแง่มุมของ
องคก์รทีเ่กีย่วกบัการบรกิาร 
 Assael (1992) กล่าวว่า ความภกัดต่ีอตราสนิคา้นัน้เป็นผลมาจากการเรยีนรูข้องผูบ้รโิภค
ว่า ตราสนิคา้สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได ้เป็นสิง่ที่แสดงทศันคตใินเชงิบวกต่อ
ตราสนิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง ซึง่ผลกค็อื การซือ้ตราสนิคา้เดมิอยา่งต่อเนื่อง  

ความภกัดนีัน้ยงัท าให้ผูบ้รโิภคมกีารซื้อมากขึน้ และมกีารบอกต่อทีเ่ป็นเชงิบวกต่อองคก์ร 
บางครัง้ท าให้องค์กรสามารถตัง้ราคาสนิค้าให้สูงกว่าคู่แข่งได้ ซึ่งสิง่เหล่านี้เป็นส่วนที่ช่วยเพิม่ผล
ก าไรใหก้บัองคก์ร 

ลกัษณะของความภกัดจีะมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยความภกัดจีะเกดิจากที่เราส่ง
คุณค่า (Value) ทีด่ใีหแ้ก่ลูกคา้อย่างต่อเนื่อง อาจจะเป็นในเรื่องของความสม ่าเสมอ (Consistency) 
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หรอืในเรื่องของคุณภาพ (Quality) จนท าให้ลูกค้าเกดิความภกัดใีนสนิคา้และการบรกิาร รวมถงึมี
ความภกัดต่ีอบรษิทัดว้ย เพราะคุณค่าทีล่กูคา้ไดร้บัจากผูผ้ลตินัน้ยงัมอียู่ 
 การศกึษาเรือ่งความภกัดต่ีอตราสนิคา้สามารถแบ่งแนวทางในการศกึษาออกเป็น 2 แนวคดิ 
โดยแนวคดิแรกเสนอว่า ความภกัดต่ีอตราสนิค้า เป็นวธิกีารใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขที่น าเสนอ 
(Instrumental Conditioning Approach) โดยมองว่าการซือ้ตราสนิคา้ใดสนิคา้หนึ่งเป็นเวลานาน 
เป็นเครื่องหมายบอกถงึความภกัดต่ีอตราสนิค้าได้ และพฤตกิรรมการซื้อซ ้าของผูบ้รโิภคสามารถ
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเสรมิแรงและความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่เรา้และการตอบสนอง  การศกึษาวธิแีรก
นี้ เรยีกไดว้่าเป็นการใชร้ปูแบบของ Stochastic Models  คอื การแสดงแนวโน้มที่น่าจะเกดิของ
พฤติกรรมการซื้อ  เมื่อความต้องการของผู้บรโิภคได้รบัการตอบสนองในทิศทางที่พึงประสงค ์
ผูบ้รโิภคกจ็ะแสดงพฤตกิรรมเช่นนัน้ต่อไปเรื่อยๆ (Assael, 1992)   

แนวคดิทีส่องเป็นการใชร้ปูแบบ Deterministic Models คอื การแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง
ตวัแปรต่างๆทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม และความพยายามทีจ่ะท านายพฤตกิรรม ซึง่มรีากฐานมาจาก
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านัน้  ส าหรบัแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากนักการตลาดและนักวิจยัด้าน
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคหลายท่านมคีวามคดิว่าพฤตกิรรมการซือ้ซ ้าอยา่งเดยีว  ไม่สามารถอธบิายความ
ภกัดีต่อตราสินค้าได้  โดยเชื่อว่าความภักดีต่อตราสินค้าเป็นวิธีการใช้ความคิดพิจารณาของ
ผู้บรโิภค เพราะความภกัดต่ีอตราสนิค้ามคีวามหมายเป็นนัยถึงความผูกพนัต่อตราสินค้า  ซึ่งไม่
สามารถสะท้อนโดยพฤตกิรรมที่ต่อเนื่อง  ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นที่จะใช้องค์ประกอบของทศันคติ
และพฤตกิรรม  เพื่อแสดงความภกัดต่ีอตราสนิคา้ทีแ่ทจ้รงิ (Assael, 1992) 

ส่วน Mowen (1993) เสนอว่า การศกึษาความภกัดต่ีอตราสนิค้าโดยใช้การซื้อสนิค้าตรา
เดมิซ ้าอยา่งเดยีว ปญัหาทีเ่กดิขึน้คอื เหตุผลแทจ้รงิในการซือ้สนิคา้ตรานัน้ของผูบ้รโิภคไม่สามารถ
ระบุได้  และถ้ามปีจัจยัตวัใดตวัหน่ึงเปลี่ยนแปลง ผู้บรโิภคอาจจะเปลี่ยนไปซื้อตราสนิค้าอื่นอย่าง
รวดเรว็ 

จากงานวจิยัของ Jacoby (1978) อธบิายแนวคดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ว่า ก่อนทีผู่บ้รโิภค
จะแสดงความภกัดต่ีอตราสนิคา้โดยการซือ้ซ ้านัน้ จะมพีืน้ฐานมาจากปจัจยัดา้นความรู ้(Cognitive) 
ความชอบ (Affective) การประเมนิ (Evaluative) ซึง่สิง่เหล่านี้ลว้นเป็นองคป์ระกอบของทศันคตแิละ
งานวจิยัต่อมายงักล่าวอกีว่า ความภกัดต่ีอตราสนิค้าเป็นกระบวนการทางจติวทิยา ประกอบด้วย 
การตดัสนิใจและการประเมนิ และนอกจากนี้ ความภกัดต่ีอตราสนิคา้จะบอกเป็นนัยถงึความสมัพนัธ์
ในเชงิความผูกพนัทางจติวทิยา ไดแ้ก่ ความเชื่อ  ความรูส้กึ และความตัง้ใจ ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิการ
ซือ้ซ ้าทีต่่อเนื่องในสนิคา้ตราเดมิ  



44 

จากแนวทางการศกึษาและความหมายของความภกัดต่ีอตราสนิคา้ทีก่ล่าวมาขา้งตน้  จะ
เหน็ว่า ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ทีม่อีงคป์ระกอบของทศันคตต่ิอตราสนิคา้รวมอยูก่บัพฤตกิรรมดว้ย
นัน้ จะไดร้บัการยอมรบัจากนกัการตลาดมากกว่าดา้นพฤตกิรรมเพยีงดา้นเดยีว  ซึง่จากการศกึษา
ดงักล่าว ไดอ้ธบิายความหมายของความภกัดต่ีอตราสนิคา้ทีไ่ดร้บัการยอมรบัมากทีสุ่ดไวด้งันี้ 

1. ความโน้มเอยีง (The Biased : Nonrandom) 
 2. เป็นการตอบสนองทางพฤตกิรรม (Behavioral Response : Purchase) 
 3. เป็นพฤตกิรรมทีต่่อเนื่อง (Expressed Over Time) 
 4. ประกอบดว้ยหน่วยทีเ่ป็นผูต้ดัสนิใจซือ้สนิคา้ (By Some Decision-making Unit) 
 5. มคีวามเกีย่วขอ้งกบัตราสนิคา้หนึ่งหรอืมากกว่าจากกลุ่มของตราสนิคา้หรอืประเภทของ
ตราสนิคา้ (With Respect to One or More Alternative Brands out of A Set of Such Brands) 
 6. เป็นกระบวนการทางจติวทิยา ซึง่ประกอบดว้ยการตดัสนิใจและการประเมนิ (Function 
of Psychological Processed: Decision-making, Evaluative) 
 ทัง้นี้ Jacoby (1978) ไดอ้ธบิายถงึความส าคญัของแต่ละเงือ่นไขทีป่ระกอบเป็นความภกัดี
ต่อตราสนิคา้ไวด้งันี้ 
 ความภักดีต่อตราสินค้าเกิดจากความโน้มเอียง คือ ถ้าความภักดีต่อตราสินค้าเป็น
สถานการณ์แบบสุ่มหรอืไม่มคีวามโน้มเอยีง กจ็ะไม่มวีตัถุประสงค์ในการกระท า บางครัง้ประโยคที่
แสดงเกีย่วกบัความโน้มเอยีง ไมว่่าจะเป็นความชอบหรอืความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ ถอืว่าไม่เพยีงพอในการ
อธบิายความภกัดต่ีอตราสนิค้า เพราะความภกัดต่ีอตราสนิคา้ต้องการประโยคของความโน้มเอยีง
ที่มาพรอ้มกบัพฤตกิรรมการซื้อที่โน้มเอียงด้วย เช่น พนักงานคนหนึ่งพูดเสมอว่าชอบใช้น ้าหอม
ยีห่อ้ B มากกว่ายีห่อ้อื่นๆ และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะซือ้ยีห่อ้ B แต่กม็หีลายครัง้ทีซ่ือ้ยีห่อ้อื่นแทนยีห่อ้ B 
แสดงว่าพนักงานคนนี้ไม่มคีวามภกัดต่ีอตราสนิค้า เป็นต้น นอกจากนี้พฤตกิรรมการซื้อแบบโน้ม
เอยีง จะต้องไม่แสดงพฤตกิรรมเพยีงครัง้เดยีว แต่ต้องแสดงพฤตกิรรมซ ้าๆในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ดว้ย 
 การที่จะเกดิความภกัดต่ีอตราสนิค้าได้นัน้ จะต้องประกอบด้วยผู้ที่ตดัสนิใจซื้อสนิค้าด้วย
ตนเอง (Decision-making Unit) หมายถงึ ผูบ้รโิภคอาจจะไม่ไดเ้ป็นผู้ใชส้นิคา้หรอืเป็นผูซ้ือ้สนิค้า
นัน้ แต่เป็นผูต้ดัสนิใจว่าจะซือ้สนิคา้ตราอะไร 
 ความภักดีต่อตราสินค้าจะต้องเกี่ยวข้องกับการเลือกตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งหรือ
มากกว่าออกมาจากกลุ่มของตราสนิคา้เหล่านัน้  ทัง้นี้โดยทัว่ไป บุคคลหนึ่งสามารถมคีวามภักดต่ีอ
ตราสนิค้าหลายตราสนิค้าส าหรบัสนิค้าประเภทเดยีวกนั  นอกจากนี้ความภกัดต่ีอตราสนิค้าเป็น
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ลกัษณะของความสมัพนัธ์ซึ่งเป็นการอธบิายพฤติกรรมที่พอใจไปยงัตราสนิค้าใดสนิค้าหนึ่งหรอื
มากกว่า แยกออกมาจากกลุ่มของตราสนิคา้เหล่านัน้ 
 สุดท้าย เงื่อนไขที่ว่าความภกัดีต่อตราสินค้าเป็นกระบวนการของการตัดสินใจและการ
ประเมนินัน้ สะท้อนให้เหน็ถึงการตดัสนิใจซื้อ เมื่อตราสนิค้าหลายตราถูกเปรยีบเทยีบกนัในทาง
จติวทิยา และถูกประเมนิโดยมกีฎเกณฑท์ีแ่น่นอนมาเกี่ยวขอ้ง ในทีสุ่ดตราสนิคา้ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ก็
จะได้รบัการเลอืก ซึ่งผลสุดท้ายของ กระบวนการตดัสนิใจและประเมนินี้ จะท าให้ผู้บรโิภคพฒันา
ระดบัของความผูกพนัไปสู่ตราสนิคา้  ความเขา้ใจเกี่ยวกบัความผูกพนัจะใหเ้หตุผลพืน้ฐานทีส่ าคญั
ในการที่จะแยกความแตกต่างระหว่างความภกัดต่ีอตราสนิค้ากบัพฤติกรรมการซื้อซ ้า และความ
ผูกพนันี้จะถูกใช้เป็นเครื่องหมายในการประเมนิระดบัความสมัพนัธ์ของความภกัดต่ีอตราสนิค้า
นัน่เอง 

ส าหรบั Hill และ Alexander (2000) ไดแ้บ่งความภกัดต่ีอตราสนิคา้ของผูบ้รโิภคเป็นระดบั
ต่างๆ ไดแ้ก่  

1. Suspects คอื ผูบ้รโิภคเป็นเพยีงผูซ้ือ้เท่านัน้ โดยไม่มคีวามโน้มเอยีงต่อตราสนิคา้หรอื
รบัรูใ้นสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ 

2. Prospects คอื ผูบ้รโิภคทีม่คีวามชื่นชอบในตราสนิคา้ แต่ยงัไมไ่ดเ้ขา้มามสี่วนรว่มหรอื
ท าการซือ้ในตราสนิคา้ 

3. Customers คอื ผูบ้รโิภคทีเ่กดิการซือ้แมห้นึ่งครัง้ขึน้ไป แต่ยงัไมม่คีวามรูส้กึภกัดต่ีอตรา
สนิคา้นัน้ 

4. Clients คอื ผูบ้รโิภคทีม่พีฤตกิรรมการซือ้และมคีวามรูส้กึทีด่ใีนความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
แต่มกีารสนบัสนุนโดยไมแ่สดงออก 

5. Advocates คอื ผูบ้รโิภคทีม่พีฤตกิรรมการซือ้และสนับสนุนตราสนิคา้อยา่งแสดงออก 
(Active) โดยการแนะน าตราสนิคา้นัน้แก่ผูอ้ื่น 

6. Partners คอื ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มามสี่วนรว่มและสนบัสนุนในตราสนิคา้อยา่งเตม็ตวั 
เนื่องจากเลง็เหน็ถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 

การวดัความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty Measurement) 
 จากแนวคดิที่แตกต่างกนัในการพยายามอธบิายความหมายของความภกัดต่ีอตราสนิค้า 
ส่งผลใหก้ารวดัความภกัดต่ีอตราสนิคา้แบ่งออกเป็น 3 แนวคดิ ดงันี้ 

1. แนวคดิการวดัความภกัดต่ีอตราสนิคา้จากพฤตกิรรม ซึง่สามารถแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอื  
    1.1 การวดัจากการซื้อสนิค้า โดยเกณฑก์ารวดัจากการซื้อสนิค้านัน้ได้มกีารน าเสนอ

แนวคดิต่างๆ ได้แก่ Exclusive Purchase คอื ผู้บรโิภคที่มคีวามภกัดตี้องซื้อสนิค้าตราสนิค้า
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เดยีวกนัตลอด ต่อมามกีารเสนอแนวคดิ Market-share Concept คอื การพจิารณาจ านวนรอ้ยละ
ของการซื้อทัง้หมดที่มต่ีอการซื้อตราสนิค้าเดียวที่บ่อยที่สุด โดยต้องต้องมพีฤติกรรมในการซื้อ
มากกว่ารอ้ยละ 50 ของการซือ้ทัง้หมด และแนวคดิ Two-Thirds Criterion คอืผูบ้รโิภคต้องมคีวาม
ภกัดต่ีอตราสนิคา้เดมิจ านวน 4 ครัง้ หรอืมากกว่านัน้ ในระยะเวลา 6 สปัดาห ์

    1.2 การวดัล าดบัการซือ้ มกีารเสนอแนวคดิ Three-in-a-Row Criterion คอืการวดัความ
ภกัดจีากการทีผู่บ้รโิภคมกีารซือ้สนิคา้ตราสนิคา้ที่ภกัดอียา่งต่อเนื่องอยา่งน้อย 3 ครัง้ หรอืมากกว่า 
     จากเกณฑก์ารวดัทัง้สองแบบ จะเหน็ว่ามขีอ้จ ากดั ซึง่ Jacoby และChestnut (1978) 
มองว่าการวดัความภกัดจีากพ ฤตกิรรมเพยีงดา้นเดยีว ไมม่กีารก าหนดหน่วยในการวดัทีแ่น่นอนได้
อย่างชัดเจน ท าให้การวัดไม่มีความแม่นย าและไม่สามารถให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความ
เทีย่งตรง ความน่าเชื่อถอื และความอ่อนไหวของเครือ่งมอื  

2. แนวคดิการวดัความภกัดต่ีอตราสนิค้าจากทศันคต ิสามารถช่วยในการอธบิายให้เขา้ใจ
ถงึปจัจยัทีม่สี่วนในการผลกัดนัและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการภกัดต่ีอตราสนิคา้ โดย Guest (อ้าง
ถงึใน Jacoby, 1978) เสนอการใชค้วามชื่นชอบในตราสนิค้า คอื ผูบ้รโิภคทีส่ามารถบอกได้ว่าชื่น
ชอบ คอื ผูบ้รโิภคทีม่คีวามภกัดตีอ้งมทีศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้นัน้เป็นระยะเวลานานหลายปี 

3. แนวคดิการวดัความภกัดต่ีอตราสนิคา้จากการพจิารณารวมกนัทัง้พฤตกิรรมและทศันคติ 
จากการศกึษาวจิยัของ Baldinger และ Rubinson (1996) ไดผ้ลทีส่นับสนุนแนวคดินี้ โดยมองว่า
เป็นแนวคดิการวดัที่มคีวามน่าเชื่อถอืในการน ามาใช้ โดยผลการศกึษาชี้ว่า ตราสนิค้าที่มสี่วนแบ่ง
การตลาดมากทีสุ่ดนัน้ดเูหมอืนว่าจะมจี านวนผูบ้รโิภคทีภ่กัดต่ีอตราสนิคา้นัน้มากทีสุ่ด  แต่ผูบ้รโิภค
ที่ภกัดนีัน้ไม่จ าเป็นต้องรกัษาระดบัความภกัดต่ีอตราสนิค้าในทางบวก (High-loyal Buyers) มี
แนวโน้มในการภกัดต่ีอตราสนิค้าเดมิ  แต่ขณะเดยีวกนัผู้บรโิภคที่มพีฤติกรรมความภกัดต่ีอตรา
สนิคา้ในทางบวก แต่มทีศันคตทิี่ภกัดต่ีอตราสนิคา้ในทางลบ จะมแีนวโน้มในการเปลีย่นตราสนิค้า 
ดงันัน้การวดัความภกัดทีัง้ทางพฤตกิรรมและทศันคตจิะชีว้ดัการซือ้หรอืการใชบ้รกิารของตราสนิคา้
ซ ้าไดด้ ี ในทางตรงขา้ม ผูบ้รโิภคทีไ่มเ่คยใชต้ราสนิคา้หรอืมคีวามภกัดต่ีอสนิคา้ต ่า แต่มทีศันคตทิีด่ ี
ต่อตราสนิคา้อื่น จะมแีนวโน้มในการเปลี่ยนไปใช้ตราสนิค้าอื่นมาก ซึ่งช่วยในการชี้วดัการทดลอง
สนิคา้หรอืบรกิารของตราสนิคา้อื่นๆ  
 ดงันัน้ส่วนผสมของการศกึษาทัง้พฤตกิรรมและทศันคตขิองการภกัดต่ีอตราสนิคา้จะช่วยใน
การชีว้ดัความภกัดต่ีอตราสนิคา้ไดอ้ย่างด ี
 นอกจากนี้ Schiffman and Kanuk (1987) ไดร้ะบุไวว้่า การวดัทศันคตแิละพฤตกิรรมเป็น
การสะท้อนถงึความภกัดต่ีอตราสนิค้าของผู้บรโิภค ซึ่งมรีะดบัแตกต่างกนั โดยสามารถแบ่งความ
ภกัดไีดเ้ป็น 4 ระดบั ดงันี้  
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1. ระดบัจงรกัภกัด ี(Premium loyalty) คอื ผูบ้รโิภคมคีวามผูกพนักบัตราสนิคา้อย่างมาก มี
ทศันคติที่ดีต่อตราสินค้า และมพีฤติกรรมการซื้อซ ้า ส าหรบักลุ่มนี้  นักการตลาดควรเน้นสร้าง
ความสมัพนัธก์บัลูกคา้เป็นพเิศษ เพราะบุคคลในกลุ่มนี้จะช่วยใหข้อ้มลูกี่ยวกบัสนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภค
อื่น และช่วยปรบัทศันคตขิองผูบ้รโิภคอื่นใหเ้กดิทศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้ 

2. ระดบัจงรกัภกัดแีฝง (Covetous loyalty) คอื ผู้บรโิภคมคีวามผูกพนักบัตราสนิค้า มี
ทศันคติที่ดต่ีอตราสนิค้า แต่มพีฤติกรรมการซื้อซ ้าต ่า อาจมสีาเหตุจากการที่ผู้บรโิภคไม่มคีวาม
จ าเป็นตอ้งใชส้นิคา้นัน้อกีหรอืใชน้้อย ท าใหเ้กดิการซือ้ซ ้าต ่า นกัการตลาดจงึควรสรา้งความสมัพนัธ์
กบัลกูคา้กลุ่มนี้และส่งเสรมิใหม้กีารใชส้นิคา้อยา่งต่อเนื่อง หรอืหากมสีนิคา้ใหม่ควรแนะน าสนิคา้กบั
ลกูคา้กลุ่มนี้   

3. จงรกัภกัดเีทยีม (Inertial loyalty) คอื ผูบ้รโิภคไม่มคีวามผูกพนักบัตราสนิคา้ หรอือาจมี
ทศันคตทิีไ่ม่ด ีแต่มพีฤตกิรรมการซือ้ซ ้า อาจเนื่องมาจากไม่มทีางเลอืก หรอืซือ้เพราะความสะดวก 
นกัการตลาดควรหาทางปรบัทศันคตกิบัผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ เพื่อยกระดบัไปสู่ระดบัจงรกัภกัด ี

4. ไม่จงรกัภกัด ี(No loyalty) คอื ผูบ้รโิภคทีไ่ม่มคีวามผูกพนักบัตราสนิคา้ หรอืมทีศันคต ิ   
ไม่ดต่ีอ ตราสนิคา้และมพีฤตกิรรมการซือ้ต ่า อาจเกดิจากเคยมปีระสบการณ์ไม่ดกีบัสนิคา้ นักการ
ตลาดควรสรา้งกจิกรรมเพื่อใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้ทดลองใชส้นิคา้อกีครัง้ เพื่อปรบัทศันคตขิองผูบ้รโิภค
ทีม่ต่ีอตราสนิคา้ 

ความภกัดต่ีอการบรกิาร (Service Loyalty) 
ความหมาย 

 ความภกัดต่ีอการบรกิาร (Service Loyalty) คอื ความเตม็ใจของลูกคา้ทีจ่ะยงัคงใชบ้รกิาร
จากผู้ใหบ้รกิารหรอืบรษิทัเดมิ หรอืพฤตกิรรมการซือ้ซ ้า และเป็นตวัเลอืกแรกในการตดัสนิใจเลอืก
ผูใ้ห้บรกิาร  แมว้่าในสถานการณ์นัน้อาจจะมตีวัเลอืกมาก หรอืเมื่อต้องท าการเลอืกก็จะเลอืกแต่ผู้
ให้บรกิารนัน้เพยีงรายเดยีวเท่านัน้  ซึ่งผลที่เกิดจากความภกัดนีัน้ เป็นสิง่ที่เกดิจากทศันคต ิและ
พฤติกรรมในเชิงบวกของผู้บริโภคที่มีต่อผู้ให้บริการ  และเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ให้เกิดการเปลี่ยน
พฤตกิรรมไปใชก้ารบรกิารของผูใ้หบ้รกิารรายอื่น (Caruana, 2002) 
 ความหมายดงักล่าวมลีกัษณะทีค่ลา้ยระหว่างความภกัดต่ีอตราสนิคา้และความภกัดต่ีอการ
บรกิาร โดยเฉพาะการซือ้ซ ้าของผูบ้รโิภคนัน้ เป็นเหมอืนพืน้ฐานของความภกัดใีนธุรกจิทุกประเภท  
และยงัเป็นกลยทุธท์ีส่ าคญัในการสรา้งความสมัพนัธใ์นการสรา้งผลก าไรใหก้บัองคก์ร แต่นักวชิาการ
หลายท่านมองว่า “ความภกัดต่ีอตราสนิค้านัน้ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัความภกัดต่ีอการ
บรกิารได้ เพราะการบรกิารนัน้เป็นกระบวนการที่มกีารพัฒนาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล คอืผู้
ให้บรกิารและผู้รบับรกิารมปีฏสิมัพนัธ์แบบตวัต่อตวั ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัในการบรกิาร ที่
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แตกต่างจากความภกัดต่ีอตราสนิค้าที่การสื่อสารระหว่างบุคคลนัน้อาจไม่ใช่สิง่ส าคญัในการสรา้ง
ความภกัด”ี (Caruana, 2002) 
 การศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความภกัดสี่วนใหญ่จะเป็นในแงข่องความภกัดทีีม่ต่ีอตราสนิคา้
มากกว่าความภกัดทีีม่ต่ีอการบรกิาร  ทัง้นี้ในการศกึษาความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการบรกิาร ผู้
ศกึษาต้องระมดัระวงัว่าความภกัดนีัน้อาจเป็นความภกัดเีทยีม หรอื Spurious loyalty ก็เป็นได ้
เนื่องจากการทีล่กัษณะของการบรกิารเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถจบัต้องได ้ซึง่ท าใหก้ระบวนการตดัสนิใจ
นัน้มคีวามเสี่ยงสูง และเพื่อเป็นการเลี่ยงความเสี่ยงนัน้ ผู้บรโิภคอาจจะเลือกความภกัดต่ีอการ
บรกิารเพื่อลดความเสีย่งนัน้กไ็ด ้  จงึท าใหก้ารรบัรูคุ้ณภาพของการบรกิารนัน้มบีทบาททีส่ าคญัมาก
ในเรื่องการสรา้งและรกัษาความภกัด ีเพราะคุณภาพของการบรกิารสามารถลดความเสี่ยงในการ
ตดัสนิใจและท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามมัน่ใจในการใชบ้รกิารมากขึน้ (Dick, 1994) 
 ฉะนัน้ การทีจ่ะเพิม่การซือ้ซ ้าของผูบ้รโิภค อาจท าไดโ้ดยมกีารสื่อสารทีต่่อเนื่องกบัผูบ้รโิภค  
การรบัประกนัการให้บรกิาร  การให้บรกิารเฉพาะบุคคล  การจดัการแก้ปญัหาของผูบ้รโิภค  หรอื
แมก้ระทัง่การทีใ่หผู้บ้รโิภคมสี่วนร่วมในการส่งมอบบรกิารมากขึน้  กส็ามารถท าใหผู้บ้รโิภคมคีวาม
ภกัดต่ีอการบรกิารมากขึน้ดว้ย 

การวดัความภกัดต่ีอการบรกิาร 
 Pong และ Yee (อ้างถงึใน ผุดผ่อง ตรบีุบผา, 2547) กล่าวว่า ความภกัดต่ีอการบรกิารนัน้
เป็นสิง่ที่เกดิขึน้จากพฤติกรรม ทศันคต ิและความรู ้จงึสรุปปจัจยัที่ใช้ในการวดัความภกัดต่ีอการ
บรกิารไดด้งันี้ 

1. พฤตกิรรมการซื้อซ ้า (Repeat purchase behavior) เป็นการแสดงถงึความผูกพนัที่
ลกูคา้มต่ีอผูใ้หบ้รกิาร 

2. ค าบอกเล่า (Words of mouth) เป็นการวดัผลของความภกัดทีีด่แีละมปีระสทิธภิาพ การ
บอกเล่านี้รวมถงึการแนะน าผูอ้ื่นดว้ย ซึง่คนทีม่คีวามภกัดกีม็กัจะส่งผลในทางบวกกลบัสูผู้ใ้หบ้รกิาร 

3. ช่วงเวลาทีผู่บ้รโิภคเลอืกรบับรกิาร (Period of usage) คอื เป็นการวดัการเขา้รบับรกิาร
นัน้ๆ ว่ามคีวามต่อเนื่องหรอืไม่ หรอืรบับรกิารเดอืนละกี่ครัง้ ซึ่งสามารถสะท้อนสถานการณ์การ
บรโิภคว่าจะเป็นความภกัดใีนระยะยาวหรอืไม่ 

4. ความไม่หวัน่ไหวต่อราคาที่เปลี่ยนแปลง (Price tolerance) คอื การที่ราคาสูงขึ้น
ผู้บรโิภคที่มคีวามภกัดกี็ยงัเลอืกการบรกิารของร้านเดมิอยู่ ท าให้เหน็ว่าราคาไม่ได้ส่งผลต่อการ
เลอืกการบรกิารของผูบ้รโิภค 

5. ความตัง้ใจซื้อซ ้า (Repeat purchase intention) เป็นการเลอืกซื้อในบรกิารเดมิเป็น
ประจ า 
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6. ความชอบมากกว่า (Preference) ผู้บรโิภคมคีวามภกัดทีี่แท้จรงิจะแสดงความชอบ
มากกว่าออกมาเหน็ไดช้ดั 

7. การลดตวัเลอืก (Choice reduction behavior) ผูบ้รโิภคทีม่คีวามภกัดจีะมกีารหาขอ้มลู
เพื่อการตดัสนิใจน้อยลง 

8. การเป็นอนัดบัแรกในใจ (First-in-mind) หากผูบ้รโิภคมคีวามภกัด ีการบรกิารนัน้จะเป็น
ตวัเลอืกแรกเสมอ  

2.3.2 ความมัน่คงต่อตราสินค้า (Brand commitment) 
ความหมาย 
ความมัน่คงต่อตราสนิคา้ (Brand commitment) คอื ความมุ่งมัน่ทีจ่ะซือ้สนิคา้ ใชส้นิคา้หรอื

บรกิารนัน้ๆ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงทางจติวิทยาระหว่าง
ผู้บริโภคกับแบรนด์ของสินค้าหรือบริการ และยังสามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่ง โดยใช้การ
คาดการณ์พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคอกีดว้ย   ฉะนัน้การเกดิความมัน่คงต่อตราสนิคา้จะขึน้อยู่
กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ไม่ว่าจะเป็นพฤตกิรรมการซื้อ การใชง้านและทศันคตทิีม่ต่ีอแบรนด ์ ความ
พงึพอใจกบัแบรนดท์ีใ่ช ้รวมถงึภาพลกัษณ์ของแบรนด์ (Factum Group, n.d.) 

ความมัน่คงต่อตราสนิคา้ (Brand commitment) สามารถแบ่งเป็นกลุ่มตามพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคไดด้งันี้ 

1) ผู้ใช้ที่มคีวามมัน่คง (Committed users) คอื การซื้อและใช้เพยีงแบรนด์ที่ตนมคีวาม
มัน่คงเท่านัน้ โดยการสื่อสารทางการตลาดของคู่แขง่ไมส่่งผลต่อความรูส้กึใดๆของคนกลุ่มนี้ 

2) ผูใ้ชท้ีม่แีนวโน้มความมัน่คง (Inclined users) คอื มคีวามมัน่คงทีจ่ะใชส้นิคา้หรอืบรกิาร
ของแบรนดน์ัน้ๆแต่ยงัมทีางเลอืกอื่นในสนิคา้หรอืบรกิารประเภทเดยีวกนั 

3) ผูใ้ชแ้บบมคีวามเสีย่ง (Risk users) คอื การซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั
ได ้ผูบ้รโิภคไมค่่อยใหค้วามส าคญักบัแบรนดส์นิคา้ หรอืบรกิารในประเภทนัน้ๆ 

4) ผูท้ีค่น้หาขอ้มลูแต่ไม่ไดใ้ช้ (Searching non-users) คอื ผูบ้รโิภคไม่ไดม้คีวามมัน่คงและ
มุง่มัน่ทีจ่ะซือ้แบรนดน์ัน้ๆ โดยผูบ้รโิภครูจ้กัและมคีวามรูส้กึในเชงิบวกต่อแบรนดน์ัน้ แต่กซ็ือ้และใช้
แบรนดอ์ื่นดว้ย 

5) ผูท้ีไ่ม่ใช ้(Unavailable non-users) คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชแ้บรนดอ์ื่น ๆ ถงึแมจ้ะรูจ้กัแบรนด์
นัน้กต็าม เนื่องจากว่ามทีศันคตทิีไ่มด่ต่ีอแบรนดน์ัน้ 

6) ผูใ้ช้ทีไ่ม่รูจ้กัแบรนด ์(Uninformed non-users) คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชส้นิคา้หรอืบรกิาร โดย
ไมรู่จ้กัแบรนดน์ัน้ๆ 
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ดงันัน้ การทีส่รา้งใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่คงต่อตราสนิคา้  ท าใหเ้ป็นการเพิม่การซือ้สนิคา้
หรอืบรกิาร ส่งผลใหแ้บรนดม์คีวามแขง็แกรง่ในตลาดเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่อกีดว้ย 

2.3.3 การสร้างความผกูพนักบัลกูค้า (Customer Engagement)   

ความหมาย 

Patterson, Yu และ De Ruyter (อ้างถงึใน Hollebeek, 2009) นิยามความผูกพนัของลูกคา้
ว่า คอืความสมัพนัธร์ะหว่างองค์กรกบัระดบัการแสดงออกดา้นกายภาพ ความคดิ และอารมณ์ของ
ลกูคา้  

Bowden (อ้างถงึใน Hollebeek, 2009) นิยามว่า ความผูกพนัของลูกคา้ เป็นกระบวนการ
ทางจติวทิยาทีล่กูคา้แสดงออกมา มผีลท าใหล้กูคา้เกดิพฤตกิรรมการซือ้ซา้ และเกดิความภกัดี  

 จากค านิยาม จะเหน็ว่าการสรา้งความผูกพนักบัลูกคา้ หรอื Customer Engagement (CE) 
คอื การพยายามสรา้งใหลู้กคา้เกดิความผูกพนัทางดา้นอารมณ์ (Emotional Attachment)  มคีวาม
รกัในสินค้าหรอืบรกิาร มคีวามรู้สึกเป็นเจ้าของ และมแีนวโน้มที่จะใช้สนิค้าหรอืบรกิารต่อไปใน
อนาคตและบอกต่อใหด้ว้ยความเตม็ใจ  จากผลงานวจิยัในเรือ่งสาเหตุทีลู่กคา้ตดัสนิใจเลอืกใชส้นิคา้
หรอืบรกิารของแบรนดน์ัน้ๆ พบว่า ผูบ้รโิภคเลอืกซือ้แบรนดข์องสนิคา้จากความเกี่ยวข้องและความ
ผูกพนักบัแบรนดน์ัน้ มากกว่าการเลอืกสนิคา้ทีม่คีวามแตกต่าง (Differentiation)  (วเิลศิ ภูรวิชัร, 
2555) 

การพฒันาใหลู้กคา้เกดิความผูกพนักบัแบรนด ์(Customer Engagement) นัน้ ต้องเริม่จาก
การพฒันาความสมัพนัธก์บัลกูคา้และวเิคราะหล์กูคา้ในระดบัต่างๆ (วเิลศิ ภรูวิชัร, 2555) ดงันี้ 

1. การสรา้งใหลู้กคา้เกดิความมัน่ใจ (Confidence) ในระดบันี้ลูกค้ามคีวามไว้วางใจและ
เชื่อถอืในตวับรษิทั เพราะบรษิทัสามารถท าไดจ้รงิตามทีส่ ื่อสารกบัลกูคา้ไว ้

2. การสรา้งใหเ้กดิความซื่อสตัยแ์ละความจรงิใจ (Integrity) โดยท าใหลู้กคา้รูส้กึว่าบรษิทัมี
ความจรงิใจ มคีวามเป็นธรรมและสามารถตดิตามแกไ้ขปญัหาต่างๆไดอ้ยา่งน่าประทบัใจ 

3. ท าใหล้กูคา้เกดิความภาคภูมใิจ (Pride) เป็นระดบัทีส่ าคญั เพราะเป็นการสะทอ้นใหเ้หน็
ถงึความภูมใิจที่ได้ใช้สินค้าหรอืบรกิาร   แบรนดท์ี่ใช้จะสะท้อนความเป็นตวัตนของลูกคา้ ลูกค้ามี
ความรูส้กึดทีีไ่ดใ้ชแ้ละบอกต่อบุคคลรอบขา้งถงึความภาคภมูใิจทีไ่ดใ้ชส้นิคา้นี้ 

4. การพฒันาใหล้กูคา้เกดิความหลงใหล (Passion) มคีวามผกูพนัลกึซึง้ เหน็คุณค่าของการ
ใช้แบรนด์นัน้ๆ และรู้สกึว่าไม่มอีะไรที่จะสามารถแทนที่แบรนด์นัน้ได้  ในการพฒันาให้ลูกค้าเกิด
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ความหลงใหลนัน้ ตอ้งอาศยัการบูรณาการกลยุทธท์ีเ่น้นการพฒันาสมัพนัธภาพกบัลูกคา้หลายดา้น 
ไมว่่าจะเป็นกลยทุธส์รา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (Customer Relationship Management : CRM) ที่
มุ่งพฒันาความสมัพนัธก์บัลูกคา้แต่ละกลุ่ม หรอืกลยุทธก์ารสรา้งประสบการณ์ทางบวกใหก้บัลูกค้า 
(Customer Experience Management : CEM) และเมื่อลูกค้าได้รบัความประทบัใจและมี
ประสบการณ์ทางบวกอยา่งต่อเนื่อง ความผกูพนัอยา่งลกึซึง้กจ็ะเกดิขึน้ 

ทัง้นี้ความลกึซึ้งของความผูกพนัระหว่างลูกค้ากบัแบรนด์สามารถแบ่งออกเป็นระดบัของ 
ความผกูพนัได ้5 ระดบั (วรวสิุทธิ ์ภญิโญยาง, 2554) ดงันี้ 

 1. Lurking เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ที่เกิดจากการที่ต่างฝ่ายต่างมี
ผลประโยชน์มาแลกเปลีย่นกนั เช่น การกด like หน้าเพจของแบรนดส์นิคา้ใน Facebook ลูกคา้หวงั
ทีจ่ะไดร้บัข่าวอพัเดทเกี่ยวกบัสนิคา้ หรอืคาดหวงัว่าจะไดร้บัสทิธพิเิศษจากเพจ ส่วนเจา้ของเพจ ก็
หวงัให้ลูกค้าได้รบัรู้ในสิ่งที่ตนเองอยากจะสื่อสาร ซึ่งการวดัอาจวดัด้วยตัวเลขการกด like และ
จ านวนผูเ้ขา้มาชม เป็นตน้ 

 2. Casual เป็นระดบัความสมัพนัธ์ที่สูงขึ้นจาก lurking โดยลูกค้าจะพยายามตดิตาม                    
แบรนด์ในช่องทางอื่นเพิ่มเติม และเริ่มให้ความสนใจในตัวแบรนด์หรอืเนื้อหาของแบรนด์ ซึ่ง
สามารถวดัไดด้ว้ยจ านวนของ Repeat Visitors หรอื จ านวน Comment 

 3. Active เมื่อลูกคา้เกดิความชอบมากยิง่ขึน้กจ็ะเขา้ไปตดิตามเป็นประจ า และเริม่พูดคุย
กบัคนอื่นๆ ในเพจหรอืกลุ่มคนทีม่คีวามชอบเหมอืนกนั มกีารน าขอ้มลูในเพจไปแชรต่์อให้เพื่อนของ
ตนไดร้บัรู ้และพยายามชวนเพื่อนของตนเขา้มาร่วม กลายเป็นความสมัพนัธท์ีเ่รยีกว่า "Communal 
Relationship" ทีลู่กคา้จะเกดิความหวงัดกีบัคนอื่น เมื่อพบเจอสิง่ทีช่อบและคดิว่าเกดิประโยชน์กบั
คนอื่นกอ็ยากจะเอาไปแชร ์ซึง่สามารถวดัไดด้ว้ยตวัเลข จ านวนครัง้การแชรน์ัน่เอง 

4. Committed ลูกค้าเริม่มคีวามไว้ใจกบัแบรนด์มากขึน้ จนสามารถให้ขอ้มูลส่วนตวัหรอื
เรือ่งส่วนตวัได ้ 

 5. Loyalist เป็นระดบัสูงสุดของการสรา้งความผูกพนั โดยลูกคา้จะเกดิความจงรกัภกัดใีน
แบรนดส์นิคา้และบรกิาร เกดิพฤตกิรรมการซือ้ซ ้า มกีารชกัชวนเพื่อนใหม้าช่วยกนัซือ้สนิคา้และเมื่อ
แบรนดถ์ูกกล่าวถงึในทางลบ ลกูคา้จะช่วยปกป้องและพยายามพดูถงึแบรนดใ์นแงบ่วกแทน 

ฉะนัน้ เมื่อมกีารสรา้งความผูกพนัระหว่างลูกค้ากบัแบรนด์แล้วประโยชน์ที่องค์กรหรอืแบ
รนด์จะได้รบั คอื สามารถช่วยสรา้ง แฟนพนัธุ์แท ้(Brand Advocate)โดยเป็นกลุ่มลูกค้าที่รกัและ
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สนับสนุนแบรนด์ช่วยปกป้องเมื่อถูกกล่าวหาในแง่ลบ และยงัช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้รู้จ ักและ
สนบัสนุนแบรนดน์ัน้ๆดว้ย อกีทัง้ยงัช่วยเสรมิสรา้งและพฒันาสนิคา้ของแบรนดน์ัน้ๆใหด้ยีิง่ขึน้ (Co-
creation) โดยลูกค้าจะให้ค าแนะน าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสนิค้าและบรกิาร ทัง้ข้อดีและข้อเสีย
เพื่อที่จะสามารถปรบัปรุงให้ดยีิง่ขึน้ รวมไปถงึมมีุมมองของสนิค้าคู่แข่งที่มคีวามส าคญัในมุมมอง
ของผู้บรโิภค  ซึ่งแบรนด์สามารถน าค าแนะน าเหล่านี้มาพฒันาปรบัปรุงสนิค้าตวัเดมิหรอืออกเป็น
สนิคา้ใหมไ่ด ้(วรวสิุทธิ ์ภญิโญยาง, 2554) 

 

2.4 หลกัการสร้างตราสินค้า (Brand Communication) 

 

ตราสนิค้า (Brand) หมายถงึ ชื่อ รูปลกัษณ์ สญัลกัษณ์ หรอืเครื่องหมายต่างๆ ที่รวมกนั
แล้วสามารถท าให้สนิค้าแตกต่างจากสนิค้าอื่น หรอืแตกต่างจากสินค้าคู่แข่งโดย Kotler and 
Armstrong (2000) กล่าวว่า ตราสนิค้าเป็นมากกว่าชื่อและตราสญัลกัษณ์ แต่เป็นตวัแทนของการ
รบัรู้และความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้านัน้ ทุกสิ่งของสินค้าและบริการมี
ความหมายในใจของผู้บรโิภค ดงันัน้ตราสนิค้าทีม่คีวามแขง็แกร่ง จะสามารถสรา้งให้ผูบ้รโิภคเกดิ
ความพงึพอใจและน าไปสู่ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ได ้

การสร้างตราสนิค้านัน้เป็นสิง่ที่ส าคญัอย่างยิง่ในปจัจุบนัเน่ืองจากตราสนิค้าจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพิม่ยอดขาย สรา้งผลก าไรและความมัน่คงทางธุรกจิ ถงึแม้ว่าตราสนิค้าจะเป็นสิง่ที่จบัต้อง
ไมไ่ด ้แต่สามารถอธบิายใหค้วามความรูส้กึและความหมายทีด่ไีด ้ท าใหผู้บ้รโิภคยอมทีจ่ะซือ้หรอืใช้
บรกิารแมว้่าจะราคาสงูเพื่อใหต้วัเองไดส้ิง่ทีต่วัเองพอใจ  

ดงันัน้นอกจากคุณสมบตัทิี่มอียู่เดมิของสนิคา้หรอืบรกิารแลว้ ผูผ้ลติหรอืเจา้ของตราสนิค้า
จะต้องสรา้งความผูกพนั (Emotional Connections) เพื่อตอกย ้าใหผู้้บรโิภคเกดิความพอใจและ
พรอ้มกลบัมาใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆด้วย เพื่อไม่ใหเ้ปลีย่นใจไปใชต้ราสนิค้าอื่น แต่การสรา้งตรา
สนิคา้ต้องใชร้ะยะเวลายาวนาน เพื่อสรา้งความทรงจ าทีด่ขีองตราสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภค ต้องมคีวาม
สม ่าเสมอ (Consistency) และมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องอกีดว้ย (ศูนยข์อ้มลู SMEs Knowledge 
Center, 2556) 

ปจัจยัในการการสรา้งตราสนิคา้ 

1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายทีช่ดัเจนและแคบลง (Consumer Segmentation) เนื่องจากตลาด
มคีู่แขง่มากและเป็นวงกวา้ง ฉะนัน้จงึควรจะตอ้งเจาะกลุ่มเป้าหมายทีแ่คบลงของสนิคา้ในตลาดนัน้ๆ 
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ซึง่การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation) ท าใหใ้ชง้บประมาณในการท าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์
น้อยลงและตรงเป้าหมาย และยงัสามารถบรหิารการใชส้ื่อไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเตม็ทีด่ว้ย 

2. การพฒันาสนิคา้ (Product Development) ต้องมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ
เนื่องจากแต่ละสนิค้าหรอืบรกิารมวีงจรชวีติสัน้ลงและการแข่งขนัสูงขึน้ ฉะนัน้จงึต้องมกีารพฒันา
สนิคา้เพื่อใหแ้ขง่ขนักบัคู่แขง่ได ้

3. การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ (Advertising and Public Relation) เมื่อก าหนด
ภาพลกัษณ์ของสนิคา้ไดแ้ลว้ การโฆษณาและการประชาสมัพนัธจ์ะเป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วยสร้าง หรอื
เปลีย่นแปลงภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ โฆษณาทีด่นีอกจากจะช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ของสนิคา้แล้ว 
ยงัจะตอ้งท าใหส้ามารถถูกจดจ าไดง้า่ย ซึง่จะน าไปสู่การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค  

4. การบรกิารลูกคา้ หรอื ลูกคา้สมัพนัธ ์(Customer Relation) เป็นสิง่ส าคญัในธุรกจิยุค
ปจัจบุนัทีล่กูคา้เป็นใหญ่ โดยผูท้ีเ่ป็นพนักงานตดิต่อลูกคา้และใหบ้รกิารจะต้องสรา้งความประทบัใจ 
ใหแ้ก่ผู้บรโิภค ไม่ว่าจะเป็นการพูดจาการแต่งกาย ทศันคต ิและความรูใ้นผลติภณัฑ ์รวมถงึการใส่
ใจและใหค้วามส าคญักบัลกูคา้  

จะเหน็ว่าปจัจยัทัง้หมดทีก่ล่าวมาจะแสดงออกถงึภาพลกัษณ์โดยรวมของตราสนิคา้นัน้ๆ ซึง่
หากผูบ้รโิภคสามารถรบัรูแ้ละรูส้กึในเชงิบวก มกีารจดจ าทีด่ต่ีอตราสนิคา้ ก็จะก่อใหเ้กดิความภกัดี
ต่อตราสนิคา้นัน้ๆได ้

ขัน้ตอนการสรา้งตราสนิคา้ (Brand Building Dynamic) 

1. รูเ้ขา รูเ้รา โดยท าการวจิยัเพื่อตรวจสอบแนวคดิเกี่ยวกับสนิคา้ใหม่กบักลุ่มเป้าหมาย ว่า
มคีวามประทบัใจหรอืมคีวามชอบในไอเดยี การใชส้นิคา้ ราคา รวมถงึความเป็นไปได๎ในการซือ้และ
การยอมรบัในคุณสมบตัขิองสนิคา้นัน้ๆ 

2. เขา้ใจพฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดยท าความเขา้ใจว่ากลุ่มเป้าหมายมพีฤตกิรรมการซือ้ การใช้
สินค้าอย่างไร มีความต้องการ ความชื่นชอบแบบใดซึ่งหากเข้าใจพฤติกรรมเหล่านี้ก็ จะเป็น
ประโยชน์ในการก าหนดบทบาทของการสื่อสารในแต่ละขัน้ตอนและเขา้ถงึจุดทีต่ดิต่อสมัผสักบัลูกคา้
ได ้(Contact Point) 

3. การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตรข์องตราสนิคา้โดยตัง้ค าถามพืน้ฐาน เช่น ลูกคา้ต้องการ
อะไร สนิค้าใดที่เป็นคู่แข่งในความคิดของลูกค้า เป็นต้น เพื่อศึกษาการเชื่อมโยงปจัจยัที่คุณค่า
ประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าทางอารมณ์ โดยข้อมูลอาจได้จาก 2 ทาง คือ จากความนึกคิดของ
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ผูบ้รหิารและนกัการตลาด และจากการท าวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และความรูส้กึนึกคดิต่อตรา
สนิคา้ 

4. ก าหนดบุคลกิภาพของตราสนิคา้เช่น บรรยายดว้ยค าพดู การตคีวามจากภาพ เป็นตน้ 

5. การสรา้งองคป์ระกอบสนิคา้ เช่น ชื่อตราสนิค๎า โลโก ้สญัลกัษณ์ สโลแกน เป็นตน้  

6. การสรา้งแบรนดไ์อเดยี ถอืเป็นหวัใจของการสรา้งสื่อสารทุกชนิด เพราะผูบ้รโิภคเกดิการ
จดจ าตราสนิคา้ไดอ้ยา่งแม่นย า 

 

2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

      สุภชา  ใสงาม (2552) ไดว้จิยัเกีย่วกบัทศันคต ิความพงึพอใจ และความภกัดขีองผูบ้รโิภค
ที่มต่ีอร้านกาแฟไทยในระดบัพรเีมีย่ม โดยเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณและใช้วธิวีจิยัเชงิส ารวจ  จาก
กลุ่มตวัอย่างที่มชี่วงอายุระหว่าง 20-45 ปีที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมรี้านอเมซอน                    
แบลค็แคนยอ่น คาเฟ่ ดโิอโร่ และคอฟฟ่ีเวลิดเ์ป็นกรณีศกึษา  ทัง้น้ีจากผลการศกึษาพบว่าทศันคติ
ของผู้บรโิภคที่มต่ีอรา้นกาแฟไทยในระดบัพรเีมีย่มมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพงึพอใจของ
ผูบ้รโิภค  และทศันคตขิองผูบ้รโิภคที่มต่ีอรา้นกาแฟไทยในระดบัพรเีมีย่มมคีวามสมัพนัธ์ทางบวก
กบัความภกัดขีองผูบ้รโิภค  และความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรา้นกาแฟไทยในระดบัพรเีมีย่มมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความภกัดขีองผูบ้รโิภค  โดยทีอ่งคป์ระกอบของทศันคตทิีม่ต่ีอภาพลกัษณ์
รา้นกาแฟไทยระดบัพรเีมีย่มที่กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในการพจิารณาเลอืกใชบ้รกิาร 2 อนัดบั
แรก คอื ความสะดวกของท าเลทีต่ ัง้ และการบรกิารของพนักงาน ส่วนความพงึพอใจนัน้ ผูบ้รโิภคมี
ความพอใจต่อองคป์ระกอบดา้นต่างๆ คอื คุณภาพของกาแฟทีจ่ าหน่าย ความสะดวกของท าเลทีต่ ัง้ 
ส าหรบัความภกัด ีกลุ่มตวัอย่างมคีวามภกัดต่ีอรา้นกาแฟไทยในระดบัพรเีมีย่มที่น ามาศกึษาทัง้ 4 
รา้นในระดบัปานกลาง 

 นิลาวรรณ มเีดช (2548) ท าการวจิยัเรื่อง กลยุทธแ์ละประสทิธผิลของการสื่อสารการตลาด
เชงิประสบการณ์ของบรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึง่แบ่งการวจิยัศกึษาเป็น 2 ส่วน คอื
1) ศกึษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดเชงิประสบการณ์ของบรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)” 
โดยเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ มกีารรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง
กับการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ และหาข้อมูลจากเอกสาร บทความและงานวิจยัที่
เกีย่วขอ้ง  2) ศกึษาเรื่องความพงึพอใจ ทศันคตแิละภาพลกัษณ์ของบรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั



55 

(มหาชน) ในส่วนนี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างที่เคยใช้บรกิารการสื่อสารการตลาดเชงิประสบการณ์ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 
400 คนเพื่อวดัประสทิธผิลการสื่อสารการตลาดเชงิประสบการณ์ของบรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั
(มหาชน) โดยผลการวจิยัพบว่า ในส่วนแรกการสื่อสารการตลาดเชงิประสบการณ์มกีลยุทธ์ในการ
สรา้งประสบการณ์ผ่านเว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์ของบรษิทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) และ
สรา้งเอกลกัษณ์ในรา้นทรคูอฟฟ่ี  ส าหรบัความพงึพอใจในส่วนทีส่อง พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึ
พอใจและมทีศันคติต่อการสื่อสารการตลาดเชงิประสบการณ์ในเชงิบวก รวมทัง้มภีาพลกัษณ์ต่อ
บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ในเชงิบวกเช่นกนั 

 ภทัรนันท์ หนุนภกัดี (2550) ท าการวิจยัเรื่อง “แฟนคลบั : กระบวนการกลุ่ม  และ
พฤติกรรมสมาชกิ” โดยมวีตัถุประสงค์การท าวจิยัเพื่อศึกษาถึงกระบวนการกลุ่มแฟนคลบั และ
พฤตกิรรมของสมาชกิ รวมถงึปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขา้เป็นสมาชกิแฟนคลบั ซึ่งได้ท าการวจิยั
เชงิคุณภาพ ประกอบดว้ยการสงัเกตอย่างมสี่วนร่วมและสมัภาษณ์แบบเจาะลกึจ านวน 20 คน ทัง้นี้
ผลการวจิยัพบว่ากลุ่มแฟนคลบั คอืคนที่ชื่นชอบในศิลปินคนเดยีวกนั รวมกลุ่มกันสร้างพื้นที่ใน
สงัคมเพื่อเป็นการแสดงถงึตวัตน องคป์ระกอบทีท่ าใหก้ลุ่มแฟนคลบัยงัคงอยูใ่นสงัคม คอื โครงสรา้ง
กลุ่มทีแ่ขง็แรง, สมาชกิมคีวามผูกพนักันเหนียวแน่น,บรรทดัฐานของกลุ่มไม่ขดัต่อบรรทดัฐานหลกั
ของสงัคม และสถานภาพกลุ่มทีส่ามารถดงึดดูใหส้มาชกิตอ้งการเขา้เป็นส่วนหนึ่ง 

 ผุดผ่อง  ตรบีุบผา (2547) ได้ท าการวจิยัเรื่อง “ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูคุ้ณภาพของ
การบริการและความภักดีต่อการบริการ” โดยธุรกิจบริการ 4 ประเภทที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่                       
1) ธุรกจิรา้นอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นตวัแทนของธุรกจิบรกิารที่มลีกัษณะที่จบัต้องได้และก่อใหเ้กดิผล
โดยตรงต่อรา่งกายของบุคคล 2) ธุรกจิหา้งสรรพสนิคา้เป็นตวัแทนของธุรกจิบรกิารทีม่ลีกัษณะทีจ่บั
ตอ้งไดแ้ละก่อใหเ้กดิผลโดยตรงต่อทรพัยส์นิ 3) ธุรกจิโรงภาพยนตรเ์ป็นตวัแทนของธุรกจิบรกิารทีม่ ี
ลกัษณะที่จบัต้องไม่ได้และก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อจติใจ 4) ธุรกิจธนาคารเป็นตวัแทนของธุรกิจ
บรกิารที่มลีกัษณะที่จบัต้องไม่ได้และก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อผู้รบัการบรกิาร ซึ่งผลวิจยัพบว่า                   
1) การรบัรูคุ้ณภาพของการบรกิารของธุรกจิบรกิารทีม่ลีกัษณะจบัต้องไดแ้ละก่อให้เกดิผลโดยตรง
กบัทรพัยส์นิของผูร้บับรกิารมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติกิบัธุรกจิบรกิารทีม่ลีกัษณะ
ทีจ่บัต้องไม่ไดแ้ละก่อใหเ้กดิผลโดยตรงต่อจติใจและจบัต้องไม่ได้ก่อใหเ้กดิผลโดยตรงกบัทรพัยส์นิ 
2) ความภกัดต่ีอการบรกิารของผูบ้รโิภคในธุรกจิบรกิารทีม่ลีกัษณะที่จบัต้องไม่ไดแ้ละก่อใหเ้กดิผล
โดยตรงต่อจติใจมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกับความภักดีของธุรกิจบรกิารที่
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สามารถจบัต้องได้และก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อร่างกายของบุคคล ธุรกิจบรกิารที่จบัต้องได้และ
ก่อใหเ้กดิผลโดยตรงต่อทรพัยส์นิ และธุรกจิบรกิารทีไ่ม่สามารถจบัต้องไดแ้ละก่อใหเ้กดิผลโดยตรง
ต่อทรพัยส์นิ 3) การรบัรูคุ้ณภาพของการบรกิารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความภกัดต่ีอการบรกิาร
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติกิบัทุกธุรกจิบรกิาร 

ชนิชา ปิยชยนัต์ และ จรญิาภรณ์ ช่วยเรอืง (2555) ท าการวจิยัเรื่อง “พฤตกิรรมการเลีย้ง
และปจัจยัที่สมัพนัธ์กับความสุขจากการเลี้ยงนกกรงหวัจุกของผู้ที่อาศัยอยู่ในต าบลนาชุมเห็ด 
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง” ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้วิธีวิจ ัยเชิงส ารวจ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมการเลีย้งนกกรงหวัจุกของผูท้ีอ่าศยัอยู่ใน ต าบลนาชุมเหด็ อ าเภอ
ยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั และเพื่อศกึษาปจัจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีส่่งผลต่อความสุขในชวีติจากการ
เลี้ยงนกกรงหวัจุก รวมถึงเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านจติวทิยาและด้านสงัคมกับ
ความสุขในชวีติจากการเลี้ยงนกกรงหวัจุก ทัง้นี้ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัด้านประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความสุขในชีวิตจากการเลี้ยงนกกรงหวัจุกของผู้ที่อาศัยอยู่ใน ต าบลนา
ชุมเหด็ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั เป็นผลมาจากกลุ่มตวัอย่างมคีุณสมบตัสิ่วนบุคคลทีใ่กล้เคยีง
กนัมาก ส่วนปจัจยัด้านจติวทิยาและด้านสงัคมนัน้ มคีวามสมัพนัธ์ในทางเดยีวกนักบัความสุขใน
ชวีติจากการเลีย้งนกกรงหวัจกุของผูท้ีอ่าศยัอยูใ่น ต าบลนาชุมเหด็ อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรงั 

 Strazdina (2009) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง “Experiential marketing – entertaining events or 
a crucial part of the marketing mix?”  โดยจุดมุ่งหมายของงานวจิยันี้เพื่อศกึษาถงึการตลาดเชงิ
ประสบการณ์ที่สามารถใช้ในการสร้างและจดัการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้และการตลาดเชิง
ประสบการณ์เป็นวธิกีารในการเสรมิสรา้งความภกัดต่ีอแบรนด์  ซึง่ใช้วธิกีารวจิยั เชงิคุณภาพ โดย
ท าการเกบ็ขอ้มูลจากเอกสารขอ้มลูปฐมภูมแิละทุตยิภูม ิและการสมัภาษณ์ทัง้นี้ผลการศกึษาพบว่า
การเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยแีละสภาพแวดล้อมจากการแข่งขนัส่งผลให้บรษิัทมุ่งเน้นไปที่
ความสมัพนัธใ์นระยะยาวกบัลกูคา้โดยการตลาดเชงิประสบการณ์ถูกน ามาใชอ้ย่างต่อเนื่องเนื่องจาก
เป็นวธิกีารทีท่ าใหล้กูคา้ใกลช้ดิกบัแบรนดม์ากยิง่ขึน้ 

Al Bor (2011) ได้ท าการวจิยัเรื่อง “What Experiential Marketing Elements Create 
Memorable Customer Experiences in the Supermarket Environment?” โดยวตัถุประสงคข์อง
งานวจิยัน้ี คอืการตรวจสอบและส ารวจการรบัรูข้องลกูคา้ในปจัจบุนัทีม่ต่ีอประสบการณ์การซือ้สนิคา้
ในซปูเปอรม์ารเ์กต็ ทัง้ขอ้มลูเชงิบวกและเชงิลบทัง้นี้เพื่อทีจ่ะไดห้ลกีเลีย่งสิง่ทีท่ าใหเ้กดิทศันคตเิชงิ
ลบ และเพิม่การจดจ าในเชงิบวก โดยใชแ้นวทางการตลาดเชงิประสบการณ์  งานวจิยันี้เป็นงานวจิยั
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เชงิปรมิาณ  โดยวดัจากประสบการณ์ที่น่าจดจ าของลูกค้าในสภาพแวดล้อมของซูเปอร์มาร์เก็ต  
ความสะดวกสบายของสถานที่ รวมถึงความสุขความเต็มใจที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการ
ผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็ว่าบรรยากาศในซูปเปอรม์ารเ์กต็มผีลกระทบต่อประสบการณ์การรบัรูข้องลูกคา้  
โดยความเพลิดเพลินในซูปเปอร์มาร์เก็ตมสี่วนที่ท าให้ลูกค้าพอใจหรือไม่พอใจ อย่างไรก็ตาม 
ค าแนะน าของลูกค้าจะช่วยให้บรษิัทน าไปปรบัปรุงทัง้เชงิบวกและหลกีเลี่ยงปจัจยัเชงิลบเพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อผูบ้รโิภคใหเ้กดิความน่าจดจ า 

Vale (2011) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง “A Measurement of Employee Engagement Using: 
The Gallup Q12 Workplace Audit โดยวตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีคอืการวดัระดบัของความผูกพนั
ของพนกังานและเพื่อเพิม่ความรูท้างวชิาการในเรือ่งของความผกูพนัของพนกังาน 

ในทีน่ี้ใชแ้บบสอบถามเชงิปรมิาณ ซึง่ผลการวจิยัระบุว่า พนกังานทีม่คีวามผกูพนัสงูจะตอบสนองใน 

ขอ้ตกลงของบรษิทัไดด้ ี 

Brakus (2009) ได้ท าการวจิยัเรื่อง Brand Experience: What Is It? How Is It 
Measured? Does It Affect Loyalty? โดยจุดมุ่งหมายของงานวจิยันี้เพื่อศกึษาประสบการณ์จาก
ตราสนิคา้ ซึง่เป็นแนวความคดิเน้นความรูส้กึและการตอบสนองพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค โดยแสดง
ใหเ้หน็ว่าประสบการณ์มผีลกระทบต่อความพงึพอใจในตราสนิค้าของผูบ้รโิภคและความจงรกัภกัดี
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  ซึง่ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ โดยท าการทบทวนวรรณกรรมทัง้ดา้นปรชัญา
และวทิยาศาสตร ์จากนัน้ตรวจสอบคุณสมบตัทิางจติวทิยาโดยใช้วธิกีารตรวจสอบขนาดมาตรฐาน 
ตลอดจนทดสอบว่าประสบการณ์มีผลต่อความพึงพอใจและความจงรกัภักดีต่อตราสินค้าของ
ผูบ้รโิภคทัง้นี้ผลการศกึษาพบว่าประสบการณ์จากตราสนิคา้จะเกดิขึน้กต่็อเมื่อผูบ้รโิภคมคีวามสนใจ 
คน้หารา้นคา้และมกีารบรโิภคตราสนิคา้นัน้ๆโดยต้องสามารถตอบสนองผู้บรโิภคไดท้ัง้ทางประสาท
สมัผสัอารมณ์และพฤตกิรรม 

Hur, W., Ahn, K. & Kim, M. (2011) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง Building brand loyalty through 
managing brand community commitment โดยมวีตัถุประสงคข์องการวจิยั คอื วเิคราะหผ์ลกระทบ
ของความไวว้างใจและผลกระทบต่อชุมชนตราสนิคา้ผ่านความมัน่คงต่อตราสนิคา้และตรวจสอบว่า
ความมัน่คงต่อชุมชนตราสนิคา้สามารถเพิม่ความภกัดไีดเ้ช่นความตัง้ใจซือ้ การบอกต่อ เป็นต้นซึง่
ผลการวจิยัระบุว่า ความไว้วางใจส่งผลต่อความมัน่คงต่อตราสนิค้าและความมัน่คงต่อตราสนิค้า
ส่งผลต่อพฤตกิรรมความภกัด ี 
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จากการศกึษาทบทวนงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดแลว้ ช่วยใหผู้ว้จิยัสามารถท าความเขา้ใจ
แนวคดิและทฤษฎีต่างๆได้มากยิง่ขิ้น ซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้จากงานวจิยัข้างต้น สามารถน ามาใช้
ประยกุตป์รบัปรงุและพฒันาระเบยีบวธิวีจิยัในครัง้นี้ใหด้ยี ิง่ขึน้ 
 

2.6 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 

 

 

การรบัรูก้ารตลาดเชงิประการณ์ 
(Experiential  Marketing) 

ความผกูพนั (Engagement) 

ความมัน่คง (Commitment) 

ความภกัด ี(Loyalty) 

       ลกัษณะประชากร 

- เพศ 

- การมสีตัวเ์ลีย้ง 



 

 
บทท่ี 3 

 
วิธีการวิจยั 

 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืวจิยั เพื่อศึกษา
ความภกัด ีความมัน่คง และความผกูพนัผ่านการตลาดเชงิประสบการณ์กบัรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งโดยมี
ขอบเขตการวจิยัดงันี้ 

1. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 

3. การสุ่มตวัอยา่ง 

4. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

5. การทดสอบเครือ่งมอื 

6. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

7. การวเิคราะหข์อ้มลูและการน าเสนอขอ้มลู 

 

3.1  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่     

1. การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ 

  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่     

1. ความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

2. ความมัน่คงของผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

3. ความผกูพนัของผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
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3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

ในการวิจ ัยครัง้น้ีได้ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทัง้เพศชายและหญงิ อายุระหว่าง 20-45 ปีที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและวัยท างานที่มีการตัดสินใจซื้อ และมีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจเลอืกรา้นในการเขา้ไปใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยรา้นคาเฟ่สตัวท์ีท่ าการศกึษาตัง้อยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครทัง้สิน้  ซึ่งตามขอ้มูลสถติเิกี่ยวกบัจ านวนประชากร จากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ได้จ าแนกตามรายอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ณ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2556  
มจี านวนทัง้สิน้ 5,686,252 คน (กรมการปกครอง, 2556) 

ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้  ผูว้จิยัค านวณจากสูตรการค านวณ
ตามหลกัการแปรผนัร่วมกนัระหว่างขนาดของกลุ่มตวัอย่างกบัความคลาดเคลื่อนที่เกดิจากการสุ่ม
ตวัอยา่งของ Taro Yamane โดยก าหนดความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และความผดิพลาดไม่เกนิรอ้ยละ 5 
ดงันี้ 

         n    =       
เมือ่             n  =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
                  N =   ขนาดของกลุ่มประชากร 
         e  =   ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดทีย่อมใหเ้กดิได ้(e = 0.05) 
 

แทนค่าสตูรไดด้งันี้    n  =    
 จากการแทนค่าในสตูรจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั  399.97 คน ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึได้
ก าหนดใหก้ลุ่มตวัอยา่งมจี านวนเท่ากบั 400 คน 
 
3.3 การสุ่มตวัอย่าง 
 

ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi – stage Sampling) 
โดยสุ่มตวัอย่างโดยใชแ้บบเจาะจง (Purposive  sampling) และใชว้ธิสีุ่มแบบง่าย (Simple random 
sampling) ในการเกบ็ขอ้มลูในแต่ละรา้น โดยมรีายละเอยีดของขัน้ตอนดงันี้                                                  

2N(e)+1

N

2(0.05) 5,686,252+1 

252,686,5
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ขัน้ตอนที่ 1 ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) โดยคดัเลอืก
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 ร้าน 
เนื่องจากเป็นกลุ่มทีม่ปีระสบการณ์และมปีฏสิมัพนัธโ์ดยตรงต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

ขัน้ตอนที ่2 ใชว้ธิกีารสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มดว้ยวธิจีบัสลาก
(Lottery) เป็นการสุ่มตวัอยา่งจากประชากรทีม่จี านวนไม่มากนัก ในทีน่ี้ คอื  ผูใ้ชบ้รกิารในรา้นคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้งจ านวนรา้นละ 70 คน รายละเอยีดดงันี้ 
1) สอบถามกบัเจา้ของรา้นถงึจ านวนผูท้ีม่าใชบ้รกิารในรา้นโดยเฉลีย่แต่ละวนั  
2) ก าหนดหมายเลข และจดัท าเป็นฉลาก โดยใส่จ านวนหมายเลขตามจ านวนของผู้มาใช้

บรกิารในรา้นนัน้ๆ  
3) จบัฉลากขึน้มาทลีะหมายเลขจนครบจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีต่อ้งการ  
4) ท าการสอบถามผู้ใช้บรกิารตามหมายเลขนัน้ๆ โดยนับล าดบัจากคนที่เดนิเข้ามาใช้

บรกิารในรา้น เช่น จบัฉลากไดห้มายเลข 3 กท็ าการสอบถามผูท้ีม่าใชบ้รกิารเป็นคนที ่3 เป็นตน้  
 
3.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 
เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire) ในลกัษณะทีใ่หผู้ต้อบ

กรอกแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self Administration) โดยแบบสอบถามที่ใช้เป็นการแจก
แบบสอบถามทัว่ไป ซึ่งลกัษณะการตอบแบบสอบถามจะเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-end 
questions)จ านวน 43ขอ้ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงัต่อไปนี้ 

ส่วนที ่1 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูประชากรของกลุ่มตวัอย่าง 
ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ 
ส่วนที ่3 ค าถามเกีย่วกบัความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
ส่วนที ่4 ค าถามเกีย่วกบัความมัน่คงต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
ส่วนที ่5 ค าถามเกีย่วกบัความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

ลกัษณะค าถามและเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 ค าถามทีใ่ชใ้นเครือ่งมอืแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิดทัง้หมด(Close-end questions) 
โดยลกัษณะการถามและเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัต่อไปนี้ 
  ส่วนท่ี 1 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูประชากร เป็นค าถามแบบเลอืกตอบ ประกอบดว้ยค าถาม 
ไดแ้ก่ 1) เพศ  2) อาย ุ3) ระดบัการศกึษา 4) อาชพี 5) รายไดต่้อเดอืน 
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           ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกบัการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ โดยพฒันาค าถามมาจาก
งานวจิยัของ Brakus (อา้งถงึใน Schmitt, 1999) แบ่งค าถามตามองคป์ระกอบทัง้ 5 ขอ้ดงันี้ 

ค าถามเกี่ยวกบั Sense Marketing  
1) รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหท่้านมโีอกาสไดเ้ล่น ไดส้มัผสั และไดใ้หอ้าหารสตัวเ์ลีย้ง 
2) ท่านอยากทีจ่ะเล่น สมัผสั และใหอ้าหารสตัวเ์ลีย้งในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
3) ท่านรูส้กึถูกกระตุ้นเรา้ เมือ่เขา้ไปใชบ้รกิารในร้านคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
ค าถามเกี่ยวกบั Feel Marketing 
1) ท่านรูส้กึมคีวามสุข เมือ่เขา้ไปใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
2) รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งสามารถตอบสนองจดุมุง่หมายของท่านในการมาใชบ้รกิารไดด้ ี
3) ท่านมคีวามพอใจต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
ค าถามเกี่ยวกบั Think Marketing 

1)  เมือ่เขา้ไปใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง บรรยากาศในรา้นท าใหท่้านมจีนิตนาการและ  
ความคดิสรา้งสรรคเ์กดิขึน้ 

2)  รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหท่้านเกดิความคดิต่อยอดเกีย่วกบัสตัวเ์ลีย้ง เช่น อยากเลีย้ง
สตัว ์    

อยากมรีา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้ 
3)  ท่านคดิว่ารา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งเป็นธุรกจิทีส่รา้งสรรค ์แปลกใหม่ 
ค าถามเกี่ยวกบั Act Marketing 
1)  การมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งเป็นกจิวตัรทีท่่านตอ้งการจะท าประจ า 
2)  รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมกีจิกรรมทีท่่านตอ้งการท าหรอืเขา้รว่ม 
3)  ท่านมพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ หลงัจากมาใช้บรกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
ค าถามเกี่ยวกบั Relate Marketing 
1) รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหท่้านมปีฏสิมัพนัธต่์อกลุ่มคนรกัสตัวเ์ลีย้ง 
2) รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหท่้านมเีรือ่งราวหรอืประเดน็ไปพดูคุยกบัเพื่อนได ้
3) รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหท่้านเป็นคนทนัสมยั ทนักระแสสงัคม 
ผูว้จิยัไดต้ัง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนในการวดัตวัแปร โดยใชม้าตรวดัแบบ 5 ระดบั (Five-Point 

Likert Scale) ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 
   เหน็ดว้ยอยา่งยิง่        5 คะแนน 

เหน็ดว้ย        4  คะแนน 
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ไมแ่น่ใจ   3         คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย  2 คะแนน 

   ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่       1 คะแนน 
การแปลผลค่าเฉลีย่ระดบัการใหค้วามส าคญัการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ตาม

องคป์ระกอบทัง้ 5 ขอ้ออกเป็น 5 ระดบั โดยการหาความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ มสีตูรดงันี้ 

 Interval (I)  =           
 

    =  
 
    =          0.80 

จากการค านวณตามสตูรดงักล่าว ท าใหแ้บ่งระดบัการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์แบ่ง 
ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี้   
ค่าเฉลีย่  4.21– 5.00 จดัอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
ค่าเฉลีย่  3.41 – 4.20 จดัอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย 
ค่าเฉลีย่  2.60 - 3.40 จดัอยูใ่นระดบัไมแ่น่ใจ 
ค่าเฉลีย่  1.81 - 2.60 จดัอยูใ่นระดบัไมเ่หน็ดว้ย 
ค่าเฉลีย่  1.00 - 1.80 จดัอยูใ่นระดบัไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

ส่วนท่ี 3 ค าถามเกีย่วกบัความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวดัความภกัดี
ต่อตราสนิคา้ คอืความพอใจและความผกูพนัทีม่ต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง ซึง่เป็นการศกึษาทัง้ดา้น
ทศันคตแิละพฤตกิรรม โดยค าถามส าหรบัความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งพฒันามาจากค าถามใน
หนงัสอื Beyond the Ultimate Questionของ Bob Hayes (2011) และงานวจิยัของสุภชา ใสงาม 
(2552) ดงันี้ 

1) รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหท่้านเกดิความพงึพอใจ 
2) รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งตรงกบัความคาดหวงัของท่าน 
3) รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหท่้านอยากกลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ต่อไป 
4) รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหท่้านอยากแนะน าใหค้นรูจ้กัมาใชบ้รกิาร 
5) รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งน้ีท าใหท่้านไมต่อ้งการเลอืกใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งอื่น 

)(

)(

CClass

RRange

5

15 

http://businessoverbroadway.com/resources/books/beyond-the-ultimate-question
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6) ถงึแมว้่ารา้นอื่นจะมกีารจดัโปรโมชัน่ ท่านกจ็ะไมเ่ปลีย่นไปใชบ้รกิารทีร่า้นอื่น 
ผูว้จิยัใชก้ารวดัแบบ 5 คะแนน (Five-Point Likert Scale)เป็นเครือ่งมอืทีน่ิยมใชใ้นการวดั

ระดบัความเหน็ดว้ยของกลุ่มตวัอยา่ง ตัง้แต่ระดบัไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ ซึง่จะไดค้่าคะแนน 1 คะแนน 
และเพิม่ขึน้ตามล าดบั จนถงึล าดบัเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ ซึง่จะไดค้่าคะแนน 5 คะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ยอยา่งยิง่        5 คะแนน 
เหน็ดว้ย        4  คะแนน 
ไมแ่น่ใจ   3         คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย  2 คะแนน 

   ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่       1 คะแนน 
การแปลผลค่าเฉลีย่ระดบัการใหค้วามส าคญัความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง ผูว้จิยัแบ่ง 

ออกเป็น 5 ระดบั โดยการหาความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ มสีตูรดงันี้ 

 Interval(I)  =           

    =  
    =          0.80 

จากการค านวณตามสตูรดงักล่าว ท าใหแ้บ่งระดบัความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง แบ่ง 
ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี้   
ค่าเฉลีย่  4.21– 5.00 จดัอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
ค่าเฉลีย่  3.41 – 4.20 จดัอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย 
ค่าเฉลีย่  2.60 - 3.40 จดัอยูใ่นระดบัไมแ่น่ใจ 
ค่าเฉลีย่  1.81 - 2.60 จดัอยูใ่นระดบัไมเ่หน็ดว้ย 
ค่าเฉลีย่  1.00 - 1.80 จดัอยูใ่นระดบัไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่  
 

ส่วนท่ี 4 ค าถามเกีย่วกบัความมัน่คงต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยเลอืกจากผูท้ีม่าใชบ้รกิาร
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยค าถามทีใ่ชพ้ฒันามาจากงานวจิยัของ Hur, W., Ahn, K. & Kim, M. (2011) 
ดงันี้ 

1) ท่านมคีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจทีใ่ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
2) ท่านแลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
3) เมือ่ท่านพดูกบัคนอื่นถงึรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง  ท่านจะพูดดว้ยทศันคตทิีด่ ี

)(

)(

CClass

RRange

5

15 
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4) ท่านมกัจะแสดงความคดิเหน็ของท่าน เมือ่พดูถงึรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
ผูว้จิยัไดต้ัง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนในการวดัตวัแปร โดยใชม้าตรวดัแบบ 5 ระดบั (Five-Point 

Likert Scale) ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่        5 คะแนน 
เหน็ดว้ย        4  คะแนน 
ไมแ่น่ใจ   3         คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย  2 คะแนน 

   ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่       1 คะแนน 
การแปลผลค่าเฉลีย่ระดบัการใหค้วามส าคญัความมัน่คงต่อกลุ่มคนรกัสตัวเ์ลีย้ง ผูว้จิยัแบ่ง 

ออกเป็น 5 ระดบั โดยการหาความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ มสีตูรดงันี้ 

 Interval(I)  =           

    =  
    =          0.80 

จากการค านวณตามสตูรดงักล่าว ท าใหแ้บ่งระดบัความมัน่คงต่อกลุ่มคนรกัสตัวเ์ลีย้ง                     
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี้   
ค่าเฉลีย่  4.21– 5.00 จดัอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
ค่าเฉลีย่  3.41 – 4.20 จดัอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย 
ค่าเฉลีย่  2.60 - 3.40 จดัอยูใ่นระดบัไมแ่น่ใจ 
ค่าเฉลีย่  1.81 - 2.60 จดัอยูใ่นระดบัไมเ่หน็ดว้ย 
ค่าเฉลีย่  1.00 - 1.80 จดัอยูใ่นระดบัไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

ส่วนท่ี 5  ค าถามเกี่ยวกบัความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยเลอืกจากกลุ่มคนทีใ่ช้
บรกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง ซึง่พฒันาค าถามมาจากแผนการปรบัปรงุองคก์รตามเกณฑค์ุณภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐั (2555) และงานวจิยัของ Vale (2011) โดยมคี าถามดงันี้ 

1) ท่านมคีวามเชื่อมัน่และไวใ้จรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
2) ท่านเตม็ใจทีจ่ะทุ่มเทเวลาใหร้า้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
3) ท่านมคีวามปรารถนาทีจ่ะเป็นสมาชกิหรอืลกูคา้ประจ าของรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
4) ท่านมคีวามรูส้กึผกูพนักบัสตัวเ์ลีย้งในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งนัน้ๆ 

)(

)(

CClass

RRange

5

15 
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5) ท่านยงัคงใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในปจัจบุนัและคาดว่าจะใชบ้รกิารต่อในอนาคต 
ผูว้จิยัไดต้ัง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนในการวดัตวัแปร โดยใชม้าตรวดัแบบ 5 ระดบั (Five- 

Point Likert Scale) ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่        5 คะแนน 
เหน็ดว้ย        4  คะแนน 
ไมแ่น่ใจ   3         คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย  2 คะแนน 

   ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่       1 คะแนน 
การแปลผลค่าเฉลีย่ระดบัการใหค้วามส าคญัความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง ผูว้จิยัแบ่ง 

ออกเป็น 5 ระดบั โดยการหาความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ มสีตูรดงันี้ 

 Interval(I)  =           

    =  
    =          0.80 

จากการค านวณตามสตูรดงักล่าว ท าใหแ้บ่งระดบัความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี้   
ค่าเฉลีย่  4.21– 5.00 จดัอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
ค่าเฉลีย่  3.41 – 4.20 จดัอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย 
ค่าเฉลีย่  2.60 - 3.40 จดัอยูใ่นระดบัไมแ่น่ใจ 
ค่าเฉลีย่  1.81 - 2.60 จดัอยูใ่นระดบัไมเ่หน็ดว้ย 
ค่าเฉลีย่  1.00 - 1.80 จดัอยูใ่นระดบัไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 
3.5 การทดสอบเคร่ืองมือ  
 
 ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามไปทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) และความเชื่อถอืได ้
(Reliability) ดงันี้ 

1) น าแบบสอบถามไปทดสอบหาความเทีย่งตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามทีไ่ดเ้รยีบ
เรยีงแลว้ไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาเพื่อตรวจสอบ หาความเทีย่งตรงของเนื้อหา                      

)(

)(

CClass

RRange

5

15 
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(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช(้Wording)เพื่อขอค าแนะน าในการ
แกไ้ขปรบัปรงุแบบสอบถามใหม้ปีระสทิธภิาพ จงึค่อยน าแบบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจรงิ 

2) น าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุแลว้ไปทดสอบก่อนเกบ็ขอ้มลูจรงิ (Pre-test) กบั 
ประชาชนในกรงุเทพมหานครทีม่ลีกัษณะตามกลุ่มตวัอยา่ง 30 คน แลว้ท าการปรบัปรงุแกไ้ข
เพิม่เตมิใหม้คีวามชดัเจน 

3) เมือ่ท าการเกบ็ขอ้มลูแลว้ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบความเชื่อมัน่ของเครือ่งมอืดว้ยการใช้ 
สตูรสมัประสทิธแิอลฟา (Alpha Coefficient) ของคอนบาค เพื่อทดสอบความสม ่าเสมอของมาตรวดั
ทีใ่ชใ้นการ 
 

3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

ผูว้จิยัไดว้างแผนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยท าการเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.
2558 ถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2558 ไวด้งันี้ 

1) ผูว้จิยัท าการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบดว้ยตนเองพรอ้มชีแ้จงรายละเอยีด 
เกีย่วกบัแบบสอบถาม โดยเกบ็ขอ้มลูในบรเิวณรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง และแหล่งชุมชนทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ 

2) เมือ่รวบรวมแบบสอบถามตามทีต่อ้งการแลว้ ผูว้จิยัตรวจสอบความถูกตอ้งและความ 
สมบรูณ์ของแบบสอบถาม 
 
3.7 การวิเคราะหข้์อมลูและการน าเสนอข้อมลู 
 

หลงัจากทีผู่ว้จิยัท าการรวบรวมขอ้มลูแลว้ และท าการตรวจสอบความครบถว้นของ
แบบทดสอบเพื่อความสมบูรณ์แลว้ จงึท าการลงรหสั (Coding) และประมวลผลขอ้มลูโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS (Statistical Package for the Social Science) for Windows ในการ
ค านวณค่าสถติต่ิางๆในการวจิยั (ใชท้ีส่ถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร)์ เพื่อน าเสนอและสรปุผล
ในการวจิยัครัง้นี้ โดยท าการค านวณค่าสถติต่ิางๆดงันี้ 

1) การวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) ท าการวเิคราะหด์ว้ยการแจกแจง
ความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของขอ้มลูต่างๆเพื่ออธบิายขอ้มลูประชากรศาสตร ์กลยทุธก์ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์ ความภกัด ีความมัน่คงและความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง  
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 2) การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยใชส้ถติ ิ(Independent 
Sample T-Test) ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ส าหรบัการทดสอบสมมตฐิานที ่1-2 และท าการ
หาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ (Post-Hoc Comparison) ดว้ยวธิกีาร Scheffe 

3) การหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรจะท าการประมวลผล โดยใชค้่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และทดสอบ
สมมตฐิานแบบ 2 ทาง (Sig. Two-tailed) ส าหรบัทดสอบสมมตฐิานที่ 3-5 โดยเกณฑก์ารพจิารณา
ความสมัพนัธข์องตวัแปร เพื่อท าการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่3-5 ผูว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑก์ารพจิารณา
ระดบัความสมัพนัธด์งันี้ 

ค่า R มคี่า 0.80 ขึน้ไป  =   มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก 
ค่า R มคี่า 0.60 - 0.79  =   มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงู 
ค่า R มคี่า 0.40 - 0.59 =   มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
ค่า R มคี่า 0.20 - 0.39 =   มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
ค่า R มคี่า 0.01 - 0.19  =   มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก 
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บทท่ี 4 
 

วิเคราะหผ์ลการศึกษา 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรบังานวิจยัเรื่องความภักดี ความมัน่คง และความผูกพันผ่าน
การตลาดเชงิประสบการณ์กบัร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงผู้วจิยัได้น าข้อมูลตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได ้ 
จ านวน 400 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วมาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยล าดบัการน าเสนอผลการวเิคราะหด์งันี้ 

4.1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 

4.2 การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

4.2.1 ภาพรวม 

4.2.2 จ าแนกตามเพศ 

     4.2.3   จ าแนกตามการมสีตัวเ์ลีย้ง 

4.3 ความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งของกลุ่มตวัอยา่ง 

4.3.1 ภาพรวม 

4.3.2 จ าแนกตามเพศ 

     4.3.3   จ าแนกตามการมสีตัวเ์ลีย้ง 

4.4 ความมัน่คงต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งของกลุ่มตวัอยา่ง 

4.4.1 ภาพรวม 

4.4.2 จ าแนกตามเพศ 

     4.4.3   จ าแนกตามการมสีตัวเ์ลีย้ง 

4.5 ความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งของกลุ่มตวัอยา่ง 

   4.5.1   ภาพรวม 

4.5.2 จ าแนกตามเพศ 
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     4.5.3   จ าแนกตามการมสีตัวเ์ลีย้ง 

          4.6 การทดสอบสมมตฐิาน 

          4.7 ความคดิเหน็เพิม่เตมิของกลุ่มตวัอยา่งต่อการมปีระสบการณ์ในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
 
4.1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอย่าง 

       4.1.1 เพศ 

ตารางท่ี  4.1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  
 

เพศ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
 ชาย 141 35.30 
 หญงิ 259 64.80 
 รวม 400 100.00 

 

 จากตางรางที ่4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 64.8 
รองลงมาเป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 35.3 

        4.1.2 อายุ 

ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
  

        อาย ุ จ านวน (คน) รอ้ยละ 
 20-25ปี 176 44.00 
 26-30ปี 126 31.50 
 30-35ปี 63 15.80 
 35ปีขึน้ไป 35 8.80 
 รวม 400 100.00 

 

 จากตางรางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  20-25 ปี                          
คดิเป็นรอ้ยละ44  รองลงมามอีายุระหว่าง 26-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 และอายุระหว่าง 30-35 ปี      
คดิเป็นรอ้ยละ15.8 
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         4.1.3 ระดบัการศึกษา 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศกึษา 
  

ระดบัการศกึษา จ านวน (คน) รอ้ยละ 
 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 59 14.80 
 ปรญิญาตร ี 272 68.00 
 สงูกว่าปรญิญาตร ี 67 16.80 
 อื่นๆ 2 0.50 
 รวม 400 100.00 

  

 จากตางรางที ่4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี  

คดิเป็นรอ้ยละ 68 รองลงมาจบการศกึษาในระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 16.8 และจบ
การศกึษาในระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ14.8 

            4.1.4 อาชีพ 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชพี 

    อาชพี จ านวน (คน) รอ้ยละ 
 นกัเรยีน/นกัศกึษา/นิสติ 131 32.80 
 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 45 11.30 
 เจา้ของกจิการ/ธุรกจิส่วนตวั 62 15.50 
 พนกังานบรษิทัเอกชน 128 32.00 
 อื่นๆ             34   8.50 
 รวม             400 100.00 

 

จากตางรางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรยีนนักศกึษาหรอืนิสติคดิ
เป็นรอ้ยละ 32.8 รองลงมาเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 32 และเจา้ของกจิการหรอื
ธุรกจิส่วนตวั คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 
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         4.1.5 รายได้ต่อเดือน 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน 

 

   รายไดต่้อเดอืน จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ต ่ากว่า10,000บาท 102 25.50 
10,001-20,000บาท 139 34.80 
20,001-30,000บาท 93 23.30 
30,000บาทขึน้ไป 66 16.50 
 รวม               400 100.00 

  

 จากตางรางที ่4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 10,001-20,000 
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 34.8 รองลงมาต ่ากว่า10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 25.5 และ 20,001-30,000
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 23.3  

4.2  การรบัรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มตวัอย่าง 

       4.2.1 ภาพรวมของการรบัรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มตวัอย่าง 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคะแนนเฉลีย่ของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากประสาทสมัผสั (Sense) 

การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์
จากประสาทสมัผสั (Sense) 

ค่าเฉลีย่ 
 ̅ 
 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D) 

แปลผล 

1. รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหม้โีอกาสได้
เล่น ไดส้มัผสัและไดใ้หอ้าหารสตัว์
เลีย้ง 

4.30 0.616 
 

มากทีสุ่ด 

2. ความอยากที่จะเล่น สมัผสั และให้
อาหารสตัวเ์ลีย้งในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 4.24 0.707 

 

มากทีสุ่ด 

3. ความรูส้กึถูกกระตุ้นเร้าเมื่อเข้าไป
ใชบ้รกิารในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 3.73 0.948 

 

มาก 

รวม 4.09 0.602 มาก 
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 จากตาราง 4.6 พบว่า ภาพรวมของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากประสาทสมัผสั
อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยที่ 4.09  ส าหรบัค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท าให้มี
โอกาสไดเ้ล่น ไดส้มัผสัและไดใ้หอ้าหารสตัวเ์ลีย้ง ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่4.30  รองลงมา คอื กลุ่มตวัอย่าง
อยากที่จะเล่น สมัผสั และให้อาหารสตัว์เลี้ยงในรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยง มคี่าเฉลี่ย 4.24 และค่าเฉลี่ย
น้อยทีสุ่ด คอื ความรูส้กึถูกกระตุน้เรา้เมือ่เขา้ไปใชบ้รกิารในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.73 
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงคะแนนเฉลีย่ของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากความรูส้กึ (Feel) 

 

การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์
จากความรูส้กึ (Feel) 

ค่าเฉลีย่ 
 ̅ 
 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D) 

 

แปลผล 

1. ความรู้สกึมคีวามสุข เมื่อเข้าไปใช้
บรกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 4.42 0.590 

มากทีสุ่ด 

2. มคีวามพอใจต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 4.39 0.595 มากทีสุ่ด 

3. ร้ า นค า เฟ่ สัต ว์ เ ลี้ ย ง ส าม า ร ถ
ตอบสนองจุดมุ่งหมายในการมาใช้
บรกิารไดด้ ี

4.22 0.648 

 

มากทีสุ่ด 

รวม 4.34 0.529 มากทีสุ่ด 

  

จากตารางที ่ 4.7 พบว่า ภาพรวมของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากความรูส้กึอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ที ่4.34  ส าหรบัค่าเฉลีย่สูงสุด ไดแ้ก่ ความรูส้กึมคีวามสุข เมื่อเขา้
ไปใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง ซึง่มคี่าเฉลีย่ 4.42  รองลงมา คอื กลุ่มตวัอย่างมคีวามพอใจต่อรา้น                    
คาเฟ่สตัวเ์ลีย้งโดยมคี่าเฉลีย่ 4.39  และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งสามารถตอบสนอง
จดุมุง่หมายในการมาใชบ้รกิารไดด้ ีโดยมคี่าเฉลีย่ที ่4.22 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคะแนนเฉลีย่ของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากความคดิ (Think) 

การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์
จากความคดิ (Think) 

ค่าเฉลีย่ 
 ̅ 
 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D) 

แปลผล 

1. ร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงเป็นธุรกิจที่
สรา้งสรรค ์แปลกใหม่ 4.20 0.713 

 

มาก 

2. เมื่อเขา้ไปใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัว์
เ ลี้ ย ง  บรรยากาศ ในร้านท า ให้มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
เกดิขึน้ 

3.98 0.720 

 

มาก 

3. ร้านคาเฟ่ สัตว์ เ ลี้ ย งท า ให้ เกิด
ความคิดต่อยอดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
เช่น อยากเลีย้งสตัว์ อยากมรีา้นคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้ 

3.79 0.925  

 

มาก 

รวม 3.99 0.601 มาก 

  

จากตารางที ่4.8 พบว่า ภาพรวมของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากความคดิอยู ่
ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยที่ 3.99  ส าหรบัค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงเป็นธุรกิจที่
สรา้งสรรค์ แปลกใหม่  ซึง่มคี่าเฉลีย่ที่ 4.20  รองลงมา คอื เมื่อเขา้ไปใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
บรรยากาศในร้านท าให้มจีินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น โดยมคี่าเฉลี่ย 3.98 และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื รา้นคาเฟ่สตัว์เลีย้งท าให้เกดิความคดิต่อยอดเกี่ยวกบัสตัว์เลี้ยง เช่น อยาก
เลีย้งสตัว ์อยากมรีา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.79 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงคะแนนเฉลีย่ของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากการกระท า (Act) 

การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ 

จากการกระท า (Act) 

ค่าเฉลีย่ 
 ̅ 
 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D) 

แปลผล 

1. ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงมีกิจกรรมที่
ตอ้งการท าหรอืเขา้รว่ม 3.55 0.827 

 

มาก 

2. การมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง
เป็นกจิวตัรทีต่อ้งการจะท าประจ า 3.31 0.911 

ปานกลาง 

3. การมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจาก
เดิม หลังจากมาใช้บริการร้านคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้ง 
2.94 1.108 

 

ปานกลาง 

รวม 3.27 0.773 ปานกลาง 

 จากตารางที ่4.9 พบว่า ภาพรวมของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากกระท า อยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่ที ่3.27  ส าหรบัค่าเฉลีย่สงูสุด ไดแ้ก่ รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมกีจิกรรมที่
ตอ้งการท าหรอืเขา้รว่ม ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่3.55  รองลงมา คอื การมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งเป็น
กจิวตัรทีต่อ้งการจะท าประจ า โดยมคี่าเฉลีย่ 3.31 และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื การมพีฤตกิรรมที่
เปลีย่นไปจากเดมิ หลงัจากมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 2.94 
 

ตารางท่ี 4.10  แสดงคะแนนเฉลีย่ของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากการเชื่อมโยง 
(Relate) 

การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์
จากการเชื่อมโยง (Relate) 

ค่าเฉลีย่ 
 ̅ 
 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D) 

แปลผล 

1. รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลี้ยงท าใหม้เีรื่องราว
หรอืประเดน็ไปพดูคุยกบัเพื่อนได ้ 4.10 0.627 

มาก 

2. ร้ า น ค า เ ฟ่ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง ท า ใ ห้ มี
ปฏสิมัพนัธต่์อกลุ่มคนรกัสตัวเ์ลีย้ง 3.85 0.753 

 

มาก 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ)    

การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์
จากการเชื่อมโยง (Relate) 

ค่าเฉลีย่ 
 ̅ 
 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D) 

แปลผล 

3. ร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท าให้เป็นคน
ทนัสมยั ทนักระแสสงัคม 3.79 0.824 

มาก 

รวม 3.91 0.592 มาก 

 

จากตารางที่ 4.10 ภาพรวมของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากเชื่อมโยง อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยที่ 3.91  ส าหรบัค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ รา้นคาเฟ่สตัว์เลีย้งท าให้มเีรื่องราว
หรอืประเดน็ไปพูดคุยกบัเพื่อนได้ ซึ่งมคี่าเฉลี่ยที่ 4.10  รองลงมา คอื รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท าให้มี
ปฏสิมัพนัธ์ต่อกลุ่มคนรกัสตัว์เลี้ยง โดยมคี่าเฉลี่ย 3.85 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ร้านคาเฟ่สตัว์
เลีย้งท าใหเ้ป็นคนทนัสมยัทนักระแสสงัคม โดยมคี่าเฉลีย่ 3.79 

 

4.2.2 การรบัรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จ าแนกตามเพศ 

ตารางท่ี 4.11 แสดงคะแนนเฉลีย่ของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากประสาทสมัผสั (Sense) 
จ าแนกตามเพศ 
 ชาย  หญิง  

การรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์จาก 

ประสาทสมัผสั (Sense) 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล 

 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
  แปลผล 

1. รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าให้
มโีอกาสไดเ้ล่น ไดส้มัผสั 
และไดใ้หอ้าหารสตัวเ์ลีย้ง 

4.17 0.676 
 

มาก 4.37 0.571 
 

มากทีสุ่ด 

2. ความอยากทีจ่ะเล่น 
สมัผสั และใหอ้าหารสตัว์
เลีย้งในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

3.99 0.779 

 
มาก 4.38 0.625 

 
มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ)       

 ชาย  หญิง  

การรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์จาก 

ประสาทสมัผสั (Sense) 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล 

 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
  แปลผล 

3. ความรู้สึกถูกกระตุ้นเร้า
เมื่อเข้าไปใช้บรกิารในร้าน
คาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

3.43 1.090 

 
มาก 3.90 0.815 

 
มาก 

รวม 3.86 0.690 มาก 4.21 0.508  มากทีสุ่ด 

  
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากประสาทสมัผสัทีจ่ าแนก
ตามเพศนัน้ ภาพรวมในเพศชายอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ที ่3.86 ส าหรบัค่าเฉลีย่สูงสุด ไดแ้ก่ 
รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท าให้มโีอกาสได้เล่น ได้สมัผสั และได้ให้อาหารสตัว์เลี้ยง ซึ่งมคี่าเฉลี่ยที่ 4.17  
รองลงมา คอื ความอยากที่จะเล่น สมัผสั และให้อาหารสตัว์เลี้ยงในร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.99 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ความรูส้กึถูกกระตุ้นเร้าเมื่อเข้าไปใช้บรกิารในรา้นคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.43 
 ส่วนในเพศหญงินัน้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยที่ 4.21 ส าหรบัค่าเฉลี่ย
สงูสุด ไดแ้ก่ ความอยากทีจ่ะเล่น สมัผสั และใหอ้าหารสตัวเ์ลีย้งในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง ซึง่มคี่าเฉลีย่
ที ่4.38  รองลงมา คอื รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหม้โีอกาสไดเ้ล่น ไดส้มัผสั และไดใ้หอ้าหารสตัวเ์ลีย้ง
โดยมคี่าเฉลีย่ 4.37 และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ความรูส้กึถูกกระตุ้นเรา้เมื่อเขา้ไปใชบ้รกิารในรา้นคา
เฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.90 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงคะแนนเฉลีย่ของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากความรูส้กึ (Feel)    
จ าแนกตามเพศ 

 ชาย  หญิง  

การรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์จากความรูส้กึ

(Feel) 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล 

 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล 

1. ความรูส้กึมคีวามสุข เมื่อ
เข้าไปใช้บริการร้านคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้ง 
4.21 0.583 

 
มากทีสุ่ด 4.53 0.566 

 
มากทีสุ่ด 

2. มคีวามพอใจต่อรา้นคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้ง 4.29 0.616 
 

มากทีสุ่ด 4.44 0.577 
 

มากทีสุ่ด 

3. ร้ า น ค า เ ฟ่ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง
ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง
จุดมุ่ งหมายในการมาใช้
บรกิารไดด้ ี

4.04 0.680 

 
 

มาก 4.31 0.609 

 
 

มากทีสุ่ด 

รวม 4.18 0.541 มาก 4.43 0.503 มากทีสุ่ด 
  
 จากตารางที่ 4.12  พบว่า การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากความรูส้กึทีจ่ าแนกตาม
เพศนัน้ ภาพรวมในเพศชายอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยที ่4.18 ส าหรบัค่าเฉลีย่สูงสุด ได้แก่ มี
ความพอใจต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่4.29  รองลงมา คอื ความรูส้กึมคีวามสุข เมื่อเขา้
ไปใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 4.21  และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง
สามารถตอบสนองจดุมุง่หมายในการมาใชบ้รกิารไดด้ ีโดยมคี่าเฉลีย่ 4.04 
 ส่วนในเพศหญงินัน้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลีย่ที่ 4.43  ส าหรบัค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ความรู้สึกมคีวามสุข เมื่อเข้าไปใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยง ซึ่งมคี่าเฉลี่ยที่ 4.53  
รองลงมา คอื มคีวามพอใจต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลี้ยง โดยมคี่าเฉลีย่ 4.44 และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื 
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งสามารถตอบสนองจดุมุง่หมายในการมาใชบ้รกิารไดด้ ีโดยมคี่าเฉลีย่ 4.31 
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ตารางท่ี 4.13  แสดงคะแนนเฉลีย่ของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากความคดิ (Think) 
จ าแนกตามเพศ 

 ชาย  หญิง  

การรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์จากความคดิ 

(Think) 

 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล 

 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล 

1. ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงเป็น
ธุรกิจที่สร้างสรรค์ แปลก
ใหม ่

4.12 0.712 

 
มาก 4.25 0.710 

 
มากทีสุ่ด 

2. เมื่อเขา้ไปใช้บรกิารรา้น
คาเฟ่สตัว์เลี้ยง บรรยากาศ
ในร้านท าให้มีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์
เกดิขึน้ 

3.87 0.767 

 
 

มาก 4.05 0.686 

 
 

มาก 

3. ร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท าให้
เ กิ ด ค ว า ม คิ ด ต่ อ ย อ ด
เกี่ ย วกับสัตว์ เ ลี้ ย ง  เ ช่ น 
อยากเลี้ยงสตัว์ อยากมรีา้น
คาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้ 

3.61 0.939 

 
 

มาก 3.90 0.903 

 
 

มาก 

รวม 3.87 0.606 มาก 4.06 0.588 มาก 

  
 จากตารางที ่4.13 พบว่า การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากความคดิทีจ่ าแนกตามเพศ
นัน้ ภาพรวมในเพศชายอยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ที ่3.87  ส าหรบัค่าเฉลีย่สงูสุด ไดแ้ก่ มรีา้น               
คาเฟ่สตัวเ์ลีย้งเป็นธุรกจิทีส่รา้งสรรค ์แปลกใหม่ ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่4.12  รองลงมา คอื เมือ่เขา้ไปใช้
บรกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง บรรยากาศในรา้นท าใหม้จีนิตนาการและความคดิสรา้งสรรคเ์กดิขึน้ โดย
มคี่าเฉลีย่ 3.87  และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหเ้กดิความคดิต่อยอดเกีย่วกบั
สตัวเ์ลีย้ง เช่น อยากเลีย้งสตัว ์อยากมรีา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.61 
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 ส่วนในเพศหญงินัน้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ที ่4.06  ส าหรบัค่าเฉลีย่สูงสุด 
ไดแ้ก่ รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งเป็นธุรกจิทีส่รา้งสรรค ์แปลกใหม่ ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่4.25  รองลงมา คอื เมื่อ
เข้าไปใช้บรกิารรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยง บรรยากาศในร้านท าให้มจีนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์
เกดิขึน้ โดยมคี่าเฉลีย่ 4.05 และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหเ้กดิความคดิต่อยอด
เกีย่วกบัสตัวเ์ลีย้ง เช่น อยากเลีย้งสตัว ์อยากมรีา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.90 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงคะแนนเฉลีย่ของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากการกระท า (Act)  
จ าแนกตามเพศ 

 ชาย  หญิง  

การรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์จากการกระท า

(Act) 

 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล 

 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล 

1. รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมี
กจิกรรมทีต่อ้งการท าหรอื
เขา้รว่ม 

3.27 0.801 

 
ปานกลาง 3.69 0.804 

 
มาก 

2. การมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่

สัต ว์ เ ลี้ ย ง เ ป็ นกิ จ วัต ร ที่
ตอ้งการจะท าประจ า 

3.10 0.913 

 
ปานกลาง 3.42 0.892 

 
ปานกลาง 

3. ก า ร มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่
เปลี่ยนไปจากเดมิ หลงัจาก
มาใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์
เลีย้ง 

2.72 1.225 

 
 

ปานกลาง 3.06 1.021 

 
 

ปานกลาง 

รวม 3.03 0.796 ปานกลาง 3.39 0.730 ปานกลาง 

 จากตารางที ่4.14 พบว่า การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากการกระท าที่จ าแนกตาม
เพศนัน้ ภาพรวมในเพศชายอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยที่ 3.03  ส าหรบัค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแ้ก่ มรีา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมกีจิกรรมทีต่้องการท าหรอืเขา้ร่วม ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่3.27  รองลงมา คอื 
การมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัว์เลีย้งเป็นกจิวตัรที่ต้องการจะท าประจ า โดยมคี่าเฉลี่ย 3.10  และ
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ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื การมพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ หลงัจากมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
โดยมคี่าเฉลีย่ 2.72  
 ส่วนเพศหญงินัน้ ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั โดยมคี่าเฉลี่ยที่ 3.39  ส าหรบั
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงมกีจิกรรมที่ต้องการท าหรอืเขา้ร่วม ซึ่งมคี่าเฉลี่ยที่ 3.69  
รองลงมา คอื การมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งเป็นกจิวตัรทีต่้องการจะท าประจ า โดยมคี่าเฉลี่ย 
3.42 และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื การมพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ หลงัจากมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.06 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงคะแนนเฉลีย่ของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากการเชื่อมโยง (Relate) 
จ าแนกตามเพศ 

 ชาย  หญิง  

การรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์จากการ
เชื่อมโยง (Relate) 

 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล 

 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล 

1. ร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท าให้
มีเรื่องราวหรือประเด็นไป
พดูคุยกบัเพื่อนได ้

3.93 0.617 

 
มาก 4.20 0.613 

 
มาก 

2. รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าให้
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มคนรัก
สตัวเ์ลีย้ง 

3.71 0.789 

 
มาก 3.93 0.723 

 
มาก 

3. รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าให้
เป็นคนทันสมัยทันกระแส
สงัคม 

3.67 0.790 

 
มาก 3.85 0.836 

 
มาก 

รวม 3.77 0.556 มาก 3.99 0.596 มาก 

  
 จากตารางที ่4.15 พบว่า การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากการเชื่อมโยงทีจ่ าแนกตาม
เพศนัน้ ภาพรวมในเพศชายอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยที่ 3.77  ส าหรบัค่าเฉลีย่สูงสุด ได้แก่ 
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหม้เีรือ่งราวหรอืประเดน็ไปพดูคุยกบัเพื่อนได ้ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่3.93  รองลงมา 
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คอื รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหม้ปีฏสิมัพนัธต่์อกลุ่มคนรกัสตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.71  และค่าเฉลีย่
น้อยทีสุ่ด คอื รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหเ้ป็นคนทนัสมยัทนักระแสสงัคม โดยมคี่าเฉลีย่ 3.67 
 ส่วนเพศหญงินัน้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมคี่าเฉลี่ยที่ 3.99  ส าหรบัค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท าให้มเีรื่องราวหรอืประเดน็ไปพูดคุยกบัเพื่อนได้ ซึ่งมคี่าเฉลี่ยที ่
4.20  รองลงมา คอื รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท าให้มปีฏสิมัพนัธ์ต่อกลุ่มคนรกัสตัว์เลีย้ง โดยมคี่าเฉลี่ย 
3.93และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท าให้เป็นคนทนัสมยัทนักระแสสงัคม โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.85 
 

4.2.3 การรบัรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จ าแนกตามการมีสตัวเ์ล้ียง  

ตารางท่ี 4.16 แสดงคะแนนเฉลีย่ของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากประสาทสมัผสั 
(Sense) จ าแนกตามการมสีตัวเ์ลีย้ง 
 มีสตัวเ์ล้ียง  ไม่มีสตัวเ์ล้ียง  

การรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์จากประสาท

สมัผสั (Sense) 

 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล  ̅ 

 

 
S.D 

 
 แปลผล 

1. รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าให้
มโีอกาสไดเ้ล่น ไดส้มัผสั 
และไดใ้หอ้าหารสตัวเ์ลีย้ง 

4.33 0.563 
 

มากทีสุ่ด 4.26 0.672 
 

 มากทีสุ่ด 

2. ค ว า ม อ ย ากที่ จ ะ เ ล่ น 
สัมผัส และให้อาหารสัตว์
เลีย้งในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

4.35 0.631 

 
มากทีสุ่ด 4.12 0.769 

 
มาก 

3. ความรู้สึกถูกกระตุ้นเร้า
เมื่อเข้าไปใช้บรกิารในร้าน
คาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

3.92 0.780 

 
มาก 3.52 1.072 

 
มาก 

รวม 4.20 0.485 มาก 3.96 0.693 มาก 

  
 จากตารางที ่4.16 พบว่า การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากประสาทสมัผสั ที่จ าแนก
ตามการมสีตัว์เลี้ยง ภาพรวมในผู้ที่มสีตัว์เลี้ยงจดัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยที่ 4.20 ส าหรบั
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ค่าเฉลีย่สงูสุด ไดแ้ก่ มคีวามอยากทีจ่ะเล่น สมัผสั และใหอ้าหารสตัวเ์ลีย้งในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง ซึง่
มคี่าเฉลีย่ที ่4.35  รองลงมา คอื รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหม้โีอกาสไดเ้ล่น ไดส้มัผสั และไดใ้หอ้าหาร
สตัว์เลี้ยง โดยมคี่าเฉลี่ย 4.33  และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ความรูส้กึถูกกระตุ้นเรา้เมื่อเขา้ไปใช้
บรกิารในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.92 
 ส่วนผูท้ีไ่ม่มสีตัวเ์ลีย้งนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยที ่3.96  ส าหรบัค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท าให้มโีอกาสได้เล่น ได้สมัผสั และได้ให้อาหารสตัว์เลี้ยง ซึ่งมี
ค่าเฉลีย่ที ่4.26  รองลงมา คอื ความอยากทีจ่ะเล่น สมัผสั และให้อาหารสตัวเ์ลีย้งในรา้นคาเฟ่สตัว์
เลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 4.12 และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ความรูส้กึถูกกระตุ้นเรา้เมื่อเขา้ไปใชบ้รกิารใน
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.52 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงคะแนนเฉลีย่ของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากความรูส้กึ (Feel) 
จ าแนกตามการมสีตัวเ์ลีย้ง 

 มีสตัวเ์ล้ียง  ไม่มีสตัวเ์ล้ียง  

การรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์จากความรูส้กึ

(Feel) 

 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล 

 ̅ 
 

 
S.D 

 
  แปลผล 

1. ความรูส้กึมคีวามสุข เมื่อ
เข้าไปใช้บริการร้านคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้ง 
4.51 0.587 

 
มากทีสุ่ด 4.31 0.577 

 
มากทีสุ่ด 

2. มคีวามพอใจต่อรา้นคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้ง 
4.44 0.601 

 
มากทีสุ่ด 

4.33 0.584 
 

มากทีสุ่ด 
3. ร้ า น ค า เ ฟ่ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง
ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง
จุดมุ่ งหมายในการมาใช้
บรกิารไดด้ ี

4.29 0.643 

 
 

มากทีสุ่ด 4.13 0.645 

 
 

มาก 

รวม 4.41 0.525 มากทีสุ่ด 4.25 0.523 มากทีสุ่ด 
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 จากตารางที ่4.17 พบว่า การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากความรูส้กึ ทีจ่ าแนกตาม
การมสีตัว์เลี้ยง ภาพรวมในผู้ที่มสีตัว์เลี้ยง จดัอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยที่ 4.41 ส าหรบั
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความรูส้กึมคีวามสุข เมื่อเขา้ไปใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยง ซึ่งมคี่าเฉลี่ยที ่
4.51  รองลงมา คอื มคีวามพอใจต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 4.44  และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 
คอื   รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งสามารถตอบสนองจดุมุง่หมายในการมาใชบ้รกิารไดด้ ีโดยมคี่าเฉลีย่ 4.29 
 ส่วนผู้ที่ไม่มสีตัว์เลี้ยงนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุดเช่นกัน  โดยมคี่าเฉลี่ยที่ 4.25  
ส าหรบัค่าเฉลีย่สงูสุด ไดแ้ก่ มคีวามพอใจต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่4.33  รองลงมา คอื 
ความรูส้กึมคีวามสุข เมื่อเขา้ไปใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 4.31 และค่าเฉลีย่น้อย
ทีสุ่ด คอื รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลี้ยงสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายในการมาใช้บรกิารไดด้ ี โดยมคี่าเฉลี่ย 
4.13 
ตารางท่ี 4.18  แสดงคะแนนเฉลีย่ของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากความคดิ (Think) 
จ าแนกตามการมสีตัวเ์ลีย้ง 

 

 มีสตัวเ์ล้ียง  ไม่มีสตัวเ์ล้ียง  

การรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์จากความคดิ 

(Think) 

 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล 

 ̅ 
 

 
S.D 

 
 แปลผล 

1. ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงเป็น
ธุรกิจที่สร้างสรรค์ แปลก
ใหม ่

4.22 0.736 

 
มากทีสุ่ด 4.18 0.686 

 
มาก 

2. เมื่อเขา้ไปใช้บรกิารรา้น
คาเฟ่สตัว์เลี้ยง บรรยากาศ
ในร้านท าให้มีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์
เกดิขึน้ 

4.04 0.072 

 
 

มาก 3.91 0.708 

 
 

มาก 
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ)       

 มีสตัวเ์ล้ียง  ไม่มีสตัวเ์ล้ียง  

การรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์จากความคดิ 

(Think) 

 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล 

 ̅ 
 

 
S.D 

 
 แปลผล 

3. ร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท าให้
เ กิ ด ค ว า ม คิ ด ต่ อ ย อ ด
เกี่ ย วกับสัตว์ เ ลี้ ย ง  เ ช่ น 
อยากเลี้ยงสตัว์ อยากมรีา้น
คาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้ 

3.86 0.926 

 
 

มาก 3.73 0.921 

 
 
มาก 

รวม 4.04 0.598 มาก 3.94 0.602 มาก 

  
 จากตารางที ่4.18  พบว่า การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากความคดิ ทีจ่ าแนกตามการมี
สตัว์เลี้ยง ภาพรวมในผู้ที่มีสตัว์เลี้ยง จดัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยที่ 4.04 ส าหรบัค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแ้ก่ รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งเป็นธุรกจิทีส่รา้งสรรค ์แปลกใหม ่ ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่4.22  รองลงมา คอื เมื่อเขา้
ไปใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยง บรรยากาศในรา้นท าให้มจีนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค์เกดิขึ้น 
โดยมคี่าเฉลีย่ 4.04  และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื  รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหเ้กดิความคดิต่อยอดเกี่ยวกบั
สตัวเ์ลีย้ง เช่น อยากเลีย้งสตัว ์อยากมรีา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.86 
 ส่วนผูท้ีไ่ม่มสีตัวเ์ลีย้งนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยที ่3.94  ส าหรบัค่าเฉลี่ย
สูงสุด ไดแ้ก่ รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลี้ยงเป็นธุรกจิทีส่รา้งสรรค์ แปลกใหม่ ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่4.18  รองลงมา 
คือ เมื่อเข้าไปใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยง บรรยากาศในร้านท าให้มีจนิตนาการและความคิด
สรา้งสรรค์เกดิขึน้ โดยมคี่าเฉลี่ย 3.91 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท าให้เกดิ
ความคดิต่อยอดเกี่ยวกบัสตัว์เลีย้ง เช่น อยากเลี้ยงสตัว์ อยากมรีา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยง เป็นต้น โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.73 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงคะแนนเฉลีย่ของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากการกระท า (Act) 
จ าแนกตามการมสีตัวเ์ลีย้ง 
 มีสตัวเ์ล้ียง  ไม่มีสตัวเ์ล้ียง  

การรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์จากการกระท า

(Act) 

 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล 

 ̅ 
 

 
S.D 

 
 แปลผล 

1. รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมี
กจิกรรมทีต่อ้งการท าหรอื
เขา้รว่ม 

3.64 0.809 

 
มาก 3.44 0.838 

 
ปานกลาง 

2. การมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้งเป็นกจิวตัรที่
ตอ้งการจะท าประจ า 

3.35 0.926 

 
ปานกลาง 3.26 0.893 

 
ปานกลาง 

3. การมพีฤตกิรรมที่
เปลีย่นไปจากเดมิ หลงัจาก
มาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัว์
เลีย้ง 

3.05 1.071 

 
ปานกลาง 

2.82 1.138 

 
ปานกลาง 

รวม 3.35 0.741 มาก 3.17 0.800 ปานกลาง 
  
 จากตารางที ่4.19  พบว่า การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากการกระท า ทีจ่ าแนกตาม
การมสีตัวเ์ลีย้ง ภาพรวมในผูท้ีม่สีตัวเ์ลีย้ง จดัอยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ที ่3.35 ส าหรบัค่าเฉลีย่
สงูสุด ไดแ้ก่ รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมกีจิกรรมทีต่อ้งการท าหรอืเขา้รว่ม ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่3.64  รองลงมา 
คอื การมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งเป็นกจิวตัรทีต่อ้งการจะท าประจ า โดยมคี่าเฉลีย่ 3.35  และ
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื  การมพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ หลงัจากมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
โดยมคี่าเฉลีย่ 3.05 
 ส่วนผูท้ีไ่ม่มสีตัวเ์ลีย้งนัน้ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยมคี่าเฉลีย่ที ่3.17  ส าหรบั
ค่าเฉลีย่สงูสุด ไดแ้ก่ รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมกีจิกรรมทีต่อ้งการท าหรอืเขา้รว่ม ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่3.44  
รองลงมา คอื การมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งเป็นกจิวตัรทีต่อ้งการจะท าประจ า โดยมคี่าเฉลีย่ 
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3.26 และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื การมพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ หลงัจากมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 2.82 
 

ตารางท่ี 4.20 แสดงคะแนนเฉลีย่ของการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากการเชื่อมโยง (Relate) 
จ าแนกตามการมสีตัวเ์ลีย้ง 

 มีสตัวเ์ล้ียง  ไม่มีสตัวเ์ล้ียง  

การรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์จากการ
เชื่อมโยง (Relate) 

 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล 

 ̅ 
 

 
S.D 

 
 แปลผล 

1. ร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท าให้
มีเรื่องราวหรือประเด็นไป
พดูคุยกบัเพื่อนได ้

4.15 0.617 

 
มาก 4.05 0.635 

 
มาก 

2. ร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท าให้
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่มคนรัก
สตัวเ์ลีย้ง 

3.91 0.736 

 
มาก 3.78 0.769 

 
มาก 

3. รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าให้
เป็นคนทันสมัยทันกระแส
สงัคม 

3.79 0.858 

 
มาก 3.78 0.785 

 
มาก 

รวม 3.95 0.591 มาก 3.87 0.590 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากการเชื่อมโยง ทีจ่ าแนก
ตามการมสีตัว์เลี้ยง ภาพรวมในผู้ที่มสีตัว์เลี้ยง จดัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยที่ 3.95 ส าหรบั
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท าให้มเีรื่องราวหรอืประเด็นไปพูดคุยกบัเพื่อนได้ ซึ่งมี
ค่าเฉลีย่ที ่4.15  รองลงมา คอื รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหม้ปีฏสิมัพนัธต่์อกลุ่มคนรกัสตัวเ์ลีย้ง โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.91  และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื  รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหเ้ป็นคนทนัสมยัทนักระแสสงัคม 
โดยมคี่าเฉลีย่ 3.79 
 ส่วนผูท้ีไ่ม่มสีตัวเ์ลีย้งนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยที ่3.87  ส าหรบัค่าเฉลี่ย
สูงสุด ไดแ้ก่ รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหม้เีรื่องราวหรอืประเดน็ไปพูดคุยกบัเพื่อนได ้  ซึง่มคี่าเฉลีย่ที่
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4.05  รองลงมา คอื รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหม้ปีฏสิมัพนัธต่์อกลุ่มคนรกัสตัวเ์ลีย้ง และรา้นคาเฟ่สตัว์
เลีย้งท าใหเ้ป็นคนทนัสมยัทนักระแสสงัคม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากนัที ่3.78  
 
4.3 ความภกัดีต่อร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียงของกลุ่มตวัอย่าง  

        4.3.1 ภาพรวมของความภกัดีต่อร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียงของกลุ่มตวัอย่าง 

ตารางท่ี 4.21 แสดงคะแนนเฉลีย่ของความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

ความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
ค่าเฉลีย่ 

 ̅ 
 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D) 

แปลผล 

1. รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหเ้กดิความพงึ
พอใจ 4.29 0.526 

 

มากทีสุ่ด 

2.  ร้านคาเฟ่สัตว์ เลี้ยงท า ให้อยาก
กลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ต่อไป 4.29 0.606 

 

  มากทีสุ่ด 

3.  ร้านคาเฟ่สัตว์ เลี้ยงท า ให้อยาก
แนะน าใหค้นรูจ้กัมาใชบ้รกิาร 4.29 0.611 

 

มากทีสุ่ด 

4. ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงตรงตามความ
คาดหวงั 4.14 0.646 

มาก 

5. รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งน้ีท าใหไ้ม่ต้องการ
เลอืกใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งอื่น 3.27 1.051 

 

ปานกลาง 

6. ถงึแมว้่ารา้นอื่นจะมกีารจดัโปรโมชัน่ 
กจ็ะไมเ่ปลีย่นไปใชบ้รกิารทีร่า้นอื่น 3.22 1.049 

 

ปานกลาง 

รวม 3.92 0.557 มาก 
 

 จากตารางที ่4.21 พบว่า ภาพรวมของความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง อยูใ่นระดบัมาก 
โดยมคี่าเฉลีย่ที ่3.92 ส าหรบัค่าเฉลีย่สงูสุด ไดแ้ก่ รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหอ้ยากกลบัมาใชบ้รกิาร
อกีในครัง้ต่อไป  รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหเ้กดิความพงึพอใจ และรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหอ้ยาก
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แนะน าใหค้นรูจ้กัมาใชบ้รกิาร ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่4.29 รองลงมา คอื รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งตรงตามความ
คาดหวงัโดยมคี่าเฉลีย่ 4.14 และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ถงึแมว้่ารา้นอื่นจะมกีารจดัโปรโมชัน่ กจ็ะไม่
เปลีย่นไปใชบ้รกิารทีร่า้นอื่น โดยมคี่าเฉลีย่ 3.22 

 

         4.3.2 ความภกัดีต่อร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียงจ าแนกตามเพศ 

ตารางท่ี 4.22  แสดงคะแนนเฉลีย่ของความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งจ าแนกตามเพศ 

 ชาย  หญิง  

ความภกัด ี

ต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล  ̅ 

 

 
S.D 

 
แปลผล 

1. รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท า
ใหเ้กดิความพงึพอใจ 

4.18 0.484 
   มาก 

4.35 0.539 
มากทีสุ่ด 

2. รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท า
ใหอ้ยากกลบัมาใชบ้รกิาร
อกีในครัง้ต่อไป 

4.12 0.660 

 
มาก 4.38 0.554 

 
มากทีสุ่ด 

3. รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท า
ให้อยากแนะน าให้คน
รูจ้กัมาใชบ้รกิาร 

4.14 0.639 

 
มาก 4.37 0.580 

 
มากทีสุ่ด 

4. ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง
ตรงตามความคาดหวงั 3.96 0.755 

 
มาก 4.23 0.557 

 
มากทีสุ่ด 

5. ร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงน้ี
ท าให้ไม่ต้องการเลอืกใช้
บริการร้านคาเฟ่ สัตว์
เลีย้งอื่น 

3.02 1.118 

 
 

ปานกลาง 3.40 0.990 

 
 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.22  (ต่อ)       

 ชาย  หญิง  

ความภกัด ี

ต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล  ̅ 

 

 
S.D 

 
แปลผล 

6. ถึงแม้ว่าร้านอื่นจะมี
การจดัโปรโมชัน่ ก็จะไม่
เปลีย่นไปใชบ้รกิารทีร่า้น
อื่น 

3.02 1.092 

 

ปานกลาง 3.33 1.010 

 

ปานกลาง 

รวม 3.74 0.602 มาก 4.01 0.508 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.22  พบว่า ความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัว์เลีย้งที่จ าแนกตามเพศนัน้ ภาพรวม
ในเพศชายอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ที ่3.74  ส าหรบัค่าเฉลีย่สูงสุด ไดแ้ก่ รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง
ท าใหเ้กดิความพงึพอใจ ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่4.18  รองลงมา คอื รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหอ้ยากแนะน า
ใหค้นรูจ้กัมาใชบ้รกิาร โดยมคี่าเฉลีย่ 4.14  และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งน้ีท าใหไ้ม่
ต้องการเลอืกใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงอื่น และถงึแมว้่ารา้นอื่นจะมกีารจดัโปรโมชัน่ ก็จะไม่
เปลีย่นไปใชบ้รกิารทีร่า้นอื่น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากนั คอื 3.02 

 ส่วนเพศหญงินัน้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมคี่าเฉลี่ยที ่4.01  ส าหรบัค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหอ้ยากกลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ต่อไป ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่4.38  
รองลงมา คอื รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหอ้ยากแนะน าใหค้นรูจ้กัมาใชบ้รกิาร โดยมคี่าเฉลีย่ 4.37 และ
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ถงึแมว้่ารา้นอื่นจะมกีารจดัโปรโมชัน่ กจ็ะไม่เปลีย่นไปใชบ้รกิารทีร่า้นอื่น โดย
มคี่าเฉลีย่ 3.33 
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          4.3.3 ความภกัดีต่อร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียงจ าแนกตามการมีสตัวเ์ล้ียง  

ตารางท่ี 4.23 แสดงคะแนนเฉลีย่ของความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งจ าแนกตามการมสีตัวเ์ลีย้ง 

 

 มีสตัวเ์ล้ียง  ไม่มีสตัวเ์ล้ียง  

ความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัว์
เลีย้ง 

 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล  ̅ 

 

 
S.D 

 
  แปลผล 

1. รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าให้
เกดิความพงึพอใจ 

4.31 0.530 
มากทีสุ่ด 

4.27 0.523 
มากทีสุ่ด 

2. ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงท าให้
อยากกลบัมาใช้บรกิารอีกใน
ครัง้ต่อไป 

4.34 0.612 

 
มากทีสุ่ด 4.24 0.595 

 
มากทีสุ่ด 

3. ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงท าให้
อยากแนะน าให้คนรู้จกัมาใช้
บรกิาร 

4.35 0.568 

 
มากทีสุ่ด 4.23 0.651 

 
มากทีสุ่ด 

4. รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งตรงตาม
ความคาดหวงั 4.21 0.596 

 
มากทีสุ่ด 4.05 0.692 

 
มาก 

5. ร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงน้ีท าให้
ไม่ต้องการเลอืกใช้บรกิารรา้น
คาเฟ่สตัวเ์ลีย้งอื่น 

3.38 1.000 

 
ปานกลาง 3.14 1.096 

 
ปานกลาง 

6.ถึงแม้ว่าร้านอื่นจะมกีารจดั
โปรโมชัน่ กจ็ะไม่เปลีย่นไปใช้
บรกิารทีร่า้นอื่น 

3.31 1.002 

 
ปานกลาง 3.12 1.094 

 
ปานกลาง 

รวม 3.99 0.523 มาก 3.84 0.586 มาก 

  

 จากตารางที ่4.23 พบว่า ความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งทีจ่ าแนกตามการมสีตัวเ์ลีย้ง 
ภาพรวมในผูท้ีม่สีตัวเ์ลีย้ง จดัอยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ที ่3.99 ส าหรบัค่าเฉลีย่สงูสุด ไดแ้ก่ 
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รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหอ้ยากแนะน าใหค้นรูจ้กัมาใชบ้รกิาร ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่4.35  รองลงมา คอื 
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหอ้ยากกลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ต่อไป โดยมคี่าเฉลีย่ 4.34  และค่าเฉลีย่
น้อยทีสุ่ด คอื  ถงึแมว้่ารา้นอื่นจะมกีารจดัโปรโมชัน่ กจ็ะไมเ่ปลีย่นไปใชบ้รกิารทีร่า้นอื่น โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.31 

ส่วนผู้ที่ไม่มสีตัว์เลี้ยงนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยที่ 3.84  ส าหรบัค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแ้ก่ รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหเ้กดิความพงึพอใจ ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่4.27  รองลงมา คอื         รา้นคา
เฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหอ้ยากกลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ต่อไป โดยมคี่าเฉลีย่ 4.24 และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 
คอื ถงึแมว้่ารา้นอื่นจะมกีารจดัโปรโมชัน่ กจ็ะไมเ่ปลีย่นไปใชบ้รกิารทีร่า้นอื่น โดยมคี่าเฉลีย่ 3.12 

 

4.4 ความมัน่คงต่อร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียงของกลุ่มตวัอย่าง 

      4.4.1 ภาพรวมของความมัน่คงต่อร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียงของกลุ่มตวัอย่าง 

ตารางท่ี 4.24 แสดงคะแนนเฉลีย่ของความมัน่คงต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

ความมัน่คงต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
ค่าเฉลีย่ 

 ̅ 
 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D) 

แปลผล 

1. เมื่อพูดถึงร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง จะ
พดูดว้ยทศันคตทิีด่ ี 4.25 0.615 

มากทีสุ่ด 

2. ความมุ่งมัน่ ตัง้ใจที่ใช้บรกิารร้าน
คาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 4.09 0.691 

มาก 

3. เมื่อพูดถึงร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงจะมี
การแสดงความคดิเหน็ 4.03 0.693 

       มาก 

4.  มีการแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 3.81 0.766 

 

มาก 

รวม 4.04 0.542 มาก 

 จากตารางที ่4.24 พบว่า ภาพรวมของความมัน่คงต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง  อยูใ่นระดบัมาก  
โดยมคี่าเฉลีย่ที ่4.04 ส าหรบัค่าเฉลีย่สงูสุด ไดแ้ก่ เมือ่พดูถงึรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งจะพดูดว้ยทศันคตทิี่
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ด ีซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่4.25 รองลงมา คอื ความมุง่มัน่ ตัง้ใจทีใ่ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 
4.09 และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื มกีารแลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
โดยมคี่าเฉลีย่ 3.81 

 

           4.4.2 ความมัน่คงต่อร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียงจ าแนกตามเพศ 

ตารางท่ี 4.25 แสดงคะแนนเฉลีย่ของความมัน่คงต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งจ าแนกตามเพศ 

 ชาย  หญิง  

ความมัน่คง 

ต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล  ̅ 

 

 
S.D 

 
แปลผล 

1. เมื่อพูดถึงร้านคาเฟ่สัตว์
เลีย้งจะพดูดว้ยทศันคตทิีด่ ี 4.16 0.601 

 
มาก 4.30 0.618 

 
มากทีสุ่ด 

2.  ความมุ่ งมัน่  ตั ้ง ใ จที่ ใ ช้
บรกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

3.92 0.766 
มาก 

4.18 0.630 
มาก 

3. มกีารแลกเปลี่ยนความคดิ
และประสบการณ์ในรา้นคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้ง 
3.57 0.796 

 
ปานกลาง 3.94 0.718 

 
มาก 

4. เมื่อพูดถึงร้านคาเฟ่สัตว์
เ ลี้ ย งจะมีการแสดงความ
คดิเหน็ 

3.84 0.733 

 
มาก 4.14 0.648 

 
มาก 

รวม 3.87 0.551 มาก 4.14 0.514 มาก 

  

 จากตารางที ่4.25  พบว่า ความมัน่คงต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งทีจ่ าแนกตามเพศนัน้ ภาพรวม
ในเพศชายอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ที ่3.87  ส าหรบัค่าเฉลีย่สูงสุด ไดแ้ก่ เมื่อพูดถงึรา้นคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้ง จะพูดดว้ยทศันคตทิีด่ ี ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่4.16  รองลงมา คอื ความมุ่งมัน่ ตัง้ใจทีใ่ชบ้รกิาร
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รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.92  และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื มกีารแลกเปลีย่นความคดิและ
ประสบการณ์ในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.57 

 ส่วนเพศหญงินัน้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมคี่าเฉลี่ยที ่4.14  ส าหรบัค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ เมื่อพูดถงึรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยง จะพูดด้วยทศันคตทิี่ด ี ซึ่งมคี่าเฉลีย่ที ่4.30  รองลงมา 
คอื ความมุ่งมัน่ ตัง้ใจทีใ่ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 4.18 และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื 
มกีารแลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.94 

 

         4.4.3 ความมัน่คงต่อร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียงจ าแนกตามการมีสตัวเ์ล้ียง 

ตารางท่ี 4.26 แสดงคะแนนเฉลีย่ของความมัน่คงต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งจ าแนกตามการมสีตัวเ์ลีย้ง 

 มีสตัวเ์ล้ียง  ไม่มีสตัวเ์ล้ียง  

ความมัน่คง 

ต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

 
 ̅ 
 

 
S.D 

 
แปลผล  ̅ 

 

 
S.D 

 
แปลผล 

1. เมื่อพูดถึงร้านคาเฟ่สตัว์
เลีย้งจะพดูดว้ยทศันคตทิีด่ ี 4.30 0.593 

 
มากทีสุ่ด 4.19 0.637 

มาก 

2. ความมุ่งมัน่  ตัง้ ใจที่ใช้
บรกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 4.14 0.615 

มาก 
4.03 0.767 

มาก 

3. เมื่อพูดถึงร้านคาเฟ่สตัว์
เลี้ยงจะมีการแสดงความ
คดิเหน็ 

4.12 0.631 

 
มาก 3.92 0.746 

 
มาก 

4.  มี ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ความคิดและประสบการณ์
ในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

3.86 0.731 

 
มาก 3.75 0.802 

 
มาก 

รวม 4.17 0.492 มาก 3.97 0.588 มาก 
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 จากตารางที ่4.26 พบว่า ความมัน่คงต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลี้ยงที่จ าแนกตามการมสีตัวเ์ลี้ยง 
ภาพรวมในผู้ที่มสีตัว์เลี้ยง จดัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยที่ 4.17 ส าหรบัค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
เมื่อพูดถงึรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งจะพูดดว้ยทศันคตทิี่ ซึง่มคี่าเฉลี่ยที ่4.30  รองลงมา คอื ความมุ่งมัน่ 
ตัง้ใจที่ใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยง โดยมคี่าเฉลี่ย 4.14  และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื  มกีาร
แลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.86 

 ส่วนผูท้ีไ่ม่มสีตัวเ์ลีย้งนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยที ่3.97  ส าหรบัค่าเฉลี่ย
สงูสุด ไดแ้ก่ เมือ่พดูถงึรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งจะพดูดว้ยทศันคตทิีด่ ีซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่4.19  รองลงมา คอื          
ความมุ่งมัน่ ตัง้ใจทีใ่ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลี้ยง โดยมคี่าเฉลี่ย 4.03 และค่าเฉลีย่น้อยที่สุด คอื มี
การแลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.75 

 

4.5 ความผกูพนัต่อร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียงของกลุ่มตวัอย่าง 

       4.5.1 ภาพรวมของความผกูพนัต่อร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียงของกลุ่มตวัอย่าง 

ตารางท่ี 4.27 แสดงคะแนนเฉลีย่ของความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

ความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
ค่าเฉลีย่ 

 ̅ 
 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D) 

แปลผล 

1. ยงัคงใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งใน
ปจัจุบันและคาดว่าจะใช้บริการต่อใน
อนาคต 

4.24 0.604 

 

มากทีสุ่ด 

2. ความเชื่อมัน่และไว้ใจรา้นคาเฟ่สตัว์
เลีย้ง 3.97 0.665 

มาก 

3. ความปรารถนาที่จะเป็นสมาชกิหรอื
ลกูคา้ประจ าของรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 3.97 0.737 

มาก 

4. เต็มใจที่จะทุ่มเทเวลาให้ร้านคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้ง 3.65 0.763 
มาก 
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ตารางท่ี 4.27 (ต่อ)    

ความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
ค่าเฉลีย่ 

 ̅ 
 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D) 

แปลผล 

5. ความรูส้กึผูกพนักบัสตัว์เลี้ยงในรา้น
คาเฟ่สตัวเ์ลีย้งนัน้ๆ 3.64 1.063 

มาก 

รวม 3.90 0.587 มาก 

  

 จากตารางที ่4.27 พบว่า ภาพรวมของความผูกพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง อยู่ในระดบัมาก 
โดยมคี่าเฉลีย่ที ่3.90 ส าหรบัค่าเฉลีย่สูงสุด ไดแ้ก่ ยงัคงใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในปจัจุบนัและ
คาดว่าจะใชบ้รกิารต่อในอนาคต ซึง่มคี่าเฉลีย่ที ่4.24 รองลงมา คอื ความเชื่อมัน่และไวใ้จรา้นคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้งและความปรารถนาทีจ่ะเป็นสมาชกิหรอืลกูคา้ประจ าของรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 
3.97  และค่าเฉลีย่น้อยที่สุด คอื ความรูส้กึผูกพนักบัสตัว์เลี้ยงในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งนัน้ๆ โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.64 

 

          4.5.2 ความผกูพนัต่อร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียงจ าแนกตามเพศ  

ตารางท่ี 4.28 แสดงคะแนนเฉลีย่ของความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งจ าแนกตามเพศ 

      ชาย           หญิง  

    ความผกูพนั 

ต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง             

 
 ̅ 

 

 
  S.D 

 
แปลผล                   ̅ 

 

 
S.D 

 
แปลผล 

1. ยังคงใช้บริการร้านคาเฟ่

สตัว์เลี้ยงในปจัจุบนัและคาด
ว่าจะใชบ้รกิารต่อในอนาคต 

4.06 0.583 

 
มาก 4.34 0.592 

 
มาก
ทีสุ่ด 

2. ความเชื่อมัน่และไว้ใจร้าน
คาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 3.81 0.726 

 
มาก 4.05 0.614 

 
มาก 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ)       

      ชาย           หญิง  

    ความผกูพนั 

ต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง             

 
 ̅ 

 

 
  S.D 

 
แปลผล                   ̅ 

 

 
S.D 

 
แปลผล 

3. ความปรารถนาที่จะเป็น
สมาชิกหรอืลูกค้าประจ าของ
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

3.81 0.686 

 
มาก 4.06 0.750 

 
มาก 

4. เต็มใจที่จะทุ่มเทเวลาให้
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 3.38 0.815 

 
ปานกลาง 3.81 0.689 

 
มาก 

5. ความรู้สึกผูกพันกับสัตว์
เลี้ยงในร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง
นัน้ๆ 

3.30 1.280 

 
ปานกลาง 3.82 0.871 

 
มาก 

รวม 3.67 0.615 มาก 4.02 0.534 มาก 

  

 จากตารางที ่4.28 พบว่า ความผูกพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งทีจ่ าแนกตามเพศนัน้ ภาพรวม
ในเพศชายอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ที ่3.67  ส าหรบัค่าเฉลีย่สูงสุด ไดแ้ก่ ยงัคงใชบ้รกิารรา้น
คาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในปจัจุบนัและคาดว่าจะใช้บรกิารต่อในอนาคต ซึง่มคี่าเฉลี่ยที ่4.06  รองลงมา คอื 
ความเชื่อมัน่และไว้ใจรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยง รวมถงึความปรารถนาที่จะเป็นสมาชกิหรอืลูกค้าประจ า
ของรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลี่ย 3.81  และค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ความรูส้กึผูกพนักบัสตัว์
เลีย้งในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งนัน้ๆ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.30 

 ส่วนเพศหญงินัน้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมคี่าเฉลี่ยที ่4.02  ส าหรบัค่าเฉลี่ย
สงูสุด ไดแ้ก่ ยงัคงใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในปจัจุบนัและคาดว่าจะใชบ้รกิารต่อในอนาคต ซึง่มี
ค่าเฉลีย่ที ่4.34  รองลงมา คอื ความปรารถนาทีจ่ะเป็นสมาชกิหรอืลูกคา้ประจ าของรา้นคาเฟ่สตัว์
เลี้ยง โดยมคี่าเฉลีย่ 4.06 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื เต็มใจที่จะทุ่มเทเวลาใหร้า้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยง 
โดยมคี่าเฉลีย่ 3.81 
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          4.5.3 ความผกูพนัต่อร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียงจ าแนกตามการมีสตัวเ์ล้ียง 

ตารางท่ี 4.29  แสดงคะแนนเฉลีย่ของความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งจ าแนกตามการมสีตัวเ์ลีย้ง 

 มีสตัวเ์ล้ียง  ไม่มีสตัวเ์ล้ียง  

ความผกูพนั 

ต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

 
 ̅ 
 

 
     S.D 

 
แปลผล  ̅ 

 

 
S.D 

 
แปลผล 

1. ยงัคงใช้บรกิารร้านคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้งในปจัจุบนัและคาด
ว่าจะใชบ้รกิารต่อในอนาคต 

4.31 0.581 

 
มากทีสุ่ด 4.16 0.620 

 
มาก 

2. ความเชื่อมัน่และไว้ใจ
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 4.02 0.605 

 
มาก 3.91 0.726 

 
มาก 

3. ความปรารถนาทีจ่ะเป็น
สมาชกิหรอืลูกคา้ประจ าของ
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

4.04 0.765 

 
มาก 3.89 0.697 

 
มาก 

4. เต็มใจที่จะทุ่มเทเวลาให้
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 3.71 0.746 

 
มาก 3.60 0.781 

 
มาก 

5. ความรู้สกึผูกพนักบัสตัว์
เลี้ยงในร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยง
นัน้ๆ 

3.87 0.857 

 
มาก 3.37 1.207 

 
ปานกลาง 

รวม 3.99 0.532 มาก 3.79 0.629 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.29 พบว่า ความผูกพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งที่จ าแนกตามการมสีตัวเ์ลีย้ง 
ภาพรวมในผู้ที่มสีตัว์เลี้ยง จดัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยที่ 3.99 ส าหรบัค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
ยงัคงใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงในปจัจุบนัและคาดว่าจะใชบ้รกิารต่อในอนาคต ซึ่งมคี่าเฉลี่ยที ่
4.31  รองลงมา คอื ความปรารถนาทีจ่ะเป็นสมาชกิหรอืลูกคา้ประจ าของรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.04  และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื  เต็มใจที่จะทุ่มเทเวลาให้รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยง โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.71 
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 ส่วนผูท้ีไ่ม่มสีตัวเ์ลีย้งนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยที ่3.79  ส าหรบัค่าเฉลี่ย
สงูสุด ไดแ้ก่ ยงัคงใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในปจัจุบนัและคาดว่าจะใชบ้รกิารต่อในอนาคต ซึง่มี
ค่าเฉลีย่ที ่4.16  รองลงมา คอื  ความเชื่อมัน่และไวใ้จรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.91 และ
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื ความรูส้กึผกูพนักบัสตัวเ์ลีย้งในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งนัน้ๆ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.37 

 

4.6 การทดสอบสมมติฐาน 

 4.6.1 ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ประชากรทีม่เีพศต่างกนั มกีารรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ที่
แตกต่างกนั  

ตารางท่ี 4.30 ผลการทดสอบระหว่างเพศกบัการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ 

P < 0.05 

 จากการทดสอบโดยใชส้ถติ ิIndependent t-test ในการทดสอบ พบว่าการรบัรูก้ารตลาดเชิง
ประสบการณ์จ าแนกตามเพศ มคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า เพศที่
แตกต่างกันมีการรบัรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ที่ต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 

 4.6.2 ทดสอบสมมติฐานท่ี 2 การมสีตัวเ์ลีย้งและไมม่สีตัวเ์ลีย้ง มกีารรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั  

 

 

  ̅ S.D ค่า t Sig. 

 

ชาย 3.741 0.503 -5.781 0.000 

 

หญงิ 
4.018 0.431   
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ตารางท่ี 4.31 ผลการทดสอบระหว่างการมสีตัวเ์ลีย้งและไม่มสีตัวเ์ลีย้ง กบัการรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์  

 P < 0.05 

 จากการทดสอบโดยใชส้ถติ ิIndependent t-test ในการทดสอบ พบว่าการรบัรูก้ารตลาด
เชงิประสบการณ์จ าแนกตามมสีตัว์เลี้ยงและไม่มสีตัว์เลี้ยง มคี่า Sig. เท่ากบั 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า การมสีตัวเ์ลีย้งและไมม่สีตัวเ์ลีย้ง ส่งผลใหม้กีารรบัรูก้ารตลาดเชิงประสบการณ์
ทีต่่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

  

 4.6.3 ทดสอบสมมติฐานท่ี 3 การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์มคีวามสมัพนัธต่์อความ
ภกัด ี

ตารางท่ี 4.32 ผลการทดสอบระหว่างการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์กบัความภกัดต่ีอ 

รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

 

มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  ̅ S.D  t Sig. 

 

มสีตัวเ์ลีย้ง 3.991 0.436 3.191 0.002 

 

ไมม่สีตัวเ์ลีย้ง 
3.840 0.507   

 ความภกัดีต่อร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียง 
การรบัรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ r       Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ 
 

การรบัรูก้ารตลาด 

เชงิประสบการณ์ 
ต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

0.778(**) 

 
     0.000 

มี
ความสมัพนัธ ์
ระดบัสงู 
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 จากตารางผลการทดสอบ โดยใช้สถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ พบว่าระดบัการรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์ต่อความภกัดขีองกลุ่มตวัอย่างมคี่า Sig.เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ระดบัการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์มคีวามสมัพนัธต่์อความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดย
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั .778 แสดงว่าตวัแปร
ทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั หมายความว่าถ้าผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมกีารรบัรู้
การตลาดเชงิประสบการณ์เฉลีย่สงูขึน้ ความจงรกัภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งกจ็ะสงูขึน้ 

 

 4.6.4 ทดสอบสมมติฐานท่ี 4 การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์มคีวามสมัพนัธต่์อความ
มัน่คง 

ตารางท่ี 4.33 ผลการทดสอบระหว่างการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์กบัความมัน่คงต่อรา้นคา
เฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

 

มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 จากตารางผลการทดสอบ โดยใช้สถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ พบว่าระดบัการรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์ต่อความภกัดขีองกลุ่มตวัอย่างมคี่า Sig.เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ระดบัการรบัรู้การตลาดเชงิประสบการณ์มคีวามสมัพนัธ์ต่อความมัน่คงต่อร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยง 
โดยมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.682แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั หมายความว่าถ้าผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมกีาร
รบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์เฉลีย่สงูขึน้ ความมัน่คงต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งกจ็ะสงูขึน้ 

การรบัรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ 
ความมัน่คงต่อร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียง 

r Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ 
 

การรบัรูก้ารตลาด 

เชงิประสบการณ์ 
ต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

0.682 (**) 

 
     0.000 

 

มคีวามสมัพนัธ ์
ระดบัสงู 
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 4.6.5 ทดสอบสมมติฐานท่ี 5 การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์มคีวามสมัพนัธต่์อความ
ผกูพนั 

ตารางท่ี 4.34 ผลการทดสอบระหว่างการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์กบัความผกูพนัต่อรา้นคา
เฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

 

มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 จากตารางผลการทดสอบ โดยใช้สถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ พบว่าระดบัการรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์ต่อความภกัดขีองกลุ่มตวัอย่างมคี่า Sig.เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ระดบัการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์มคีวามสมัพนัธ์ต่อความผูกพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยง 
โดยมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.750 แสดงว่าตวั
แปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั หมายความว่าถ้าผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมกีาร
รบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์เฉลีย่สงูขึน้ ความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งกจ็ะสงูขึน้ 

 

4.7 ความคิดเหน็เพ่ิมเติมของกลุ่มตวัอย่างต่อการมีประสบการณ์ในร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียง  
ตารางท่ี 4.35 แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ขีอ้เสนอแนะ  

ขอ้เสนอแนะ 

       
จ านวน 
(คน)       รอ้ยละ 

จ านวน  
(ความ
คดิเหน็) 

 
 

รอ้ยละ 
รูส้กึมคีวามสุข ประทบัใจ     25 21.93 35 22.29 
สตัวเ์ลีย้งมคีวามน่ารกั     22 19.30 27 17.20 
สถานทีแ่ละบรรยากาศด ี     16 14.03 31 19.75 

การรบัรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ 
ความผกูผนัต่อร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียง 

r Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ 
 

การรบัรูก้ารตลาด 

เชงิประสบการณ์ 
ต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

              0.750(**) 

 
       0.000 มคีวามสมัพนัธ ์

ระดบัสงู 
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ตารางท่ี 4.35 (ต่อ)      

ขอ้เสนอแนะ 

       
จ านวน 
(คน)       รอ้ยละ 

จ านวน  
(ความ
คดิเหน็) 

 
 

รอ้ยละ 
เป็นธุรกจิทีแ่ปลกใหม ่น่าสนใจ     15 13.16 21 13.38 
ตอบโจทยผ์ูท้ีไ่มส่ามารถเลีย้งสตัวไ์ด้     15 13.16 17 10.83 
คนรกัหรอืครอบครวัชอบและชกัชวนมา      8   7.02 11 7.01 
เปลีย่นทศันคตแิละเกดิความคดิสรา้งสรรค ์      7   6.14 8 5.09 
ไมส่ามารถอุม้แมวไดเ้พราะคนเยอะ/กฎของรา้น      6   5.26       7 4.45 

รวม                             114     100.00     157 100.00 
 

   จากตางรางที ่4.35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ
ว่า รูส้กึมคีวามสุข ประทบัใจ คดิเป็นรอ้ยละ 22.29 รองลงมาคอื สถานทีแ่ละบรรยากาศด ีคดิเป็น
รอ้ยละ 19.75 และสตัวเ์ลีย้งมคีวามน่ารกั คดิเป็นรอ้ยละ 17.20  
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บทท่ี 5  

 
สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาเรือ่งความภกัด ีความมัน่คง และความผกูพนัผ่านการตลาดเชงิประสบการณ์กบั

รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมวีตัถุประสงคด์งันี้ 
1. เพื่อศกึษาการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ของผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง                                                                                                                                                            
2. เพื่อศกึษาความภกัดขีองผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
3. เพื่อศกึษาความมัน่คงของผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง                                                                                   
4. เพื่อศกึษาความผกูพนัของผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์กบัความภกัด ี 

ความมัน่คงและความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นงานวจิยัมจี านวน 400 คน และเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม

วเิคราะหแ์ละประมวลผลทางสถติดิว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัการ
วเิคราะหค์่าสถติทิีใ่ชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน                    
การทดสอบท ี(t-test) และการหาค่าสหสมัพนัธ ์(Correlation)  

 
5.1 สรปุผลการวิจยั 
  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปจากกลุ่มตวัอยา่ง เกีย่วกบัการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ 
 โดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 400 ชุด พบว่า 

1. จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่าครึง่หนึ่งเป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 64.8) มอีายุระหว่าง                    
20-25 ปี (รอ้ยละ 44) ส่วนใหญ่จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 68) โดยเป็นนกัศกึษาหรอื
นิสติ (รอ้ยละ 32.8) รองลงมาเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน (รอ้ยละ 32) และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
10,001-20,000 บาท (รอ้ยละ 34.8) และรองลงมาต ่ากว่า 10,000 บาท (รอ้ยละ 25.5) 
          2. การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉลีย่ 3.92) เมือ่พจิารณาแยกตามองคป์ระกอบทัง้ 5 ดา้นของการตลาดเชงิประสบการณ์แลว้ 
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องคป์ระกอบทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื การตลาดเชงิประสบการณ์จากความรูส้กึ (ค่าเฉลีย่ 3.34) และ
องคป์ระกอบทีม่คี่าเฉลีย่น้อยสุด คอืการตลาดเชงิประสบการณ์จากการกระท า (ค่าเฉลีย่ 3.27) โดย
มรีายละเอยีดดงันี้ 

              2.1 การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากประสาทสมัผสั พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉลีย่ 4.09) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้แลว้จะเหน็ว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่ารา้นคา
เฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหม้โีอกาสไดเ้ล่น ไดส้มัผสั และไดใ้หอ้าหารสตัวเ์ลีย้ง (ค่าเฉลีย่ 4.30) รองลงมาคอื 
กลุ่มตวัอยา่งอยากทีจ่ะเล่น สมัผสั และใหอ้าหารสตัวเ์ลีย้งในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง (ค่าเฉลีย่ 4.24) 
และค่าเฉลีย่ทีน้่อยทีสุ่ด คอื กลุ่มตวัอยา่งรูส้กึถูกกระตุน้เรา้ เมือ่เขา้ไปใชบ้รกิารในรา้นคาเฟ่สตัว์
เลีย้ง (ค่าเฉลีย่ 3.73) 

              2.2 การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากความรูส้กึ พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ 4.34) โดยเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ จะเหน็ว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รูส้กึมี
ความสุข เมือ่เขา้ไปใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง (ค่าเฉลีย่ 4.42) รองลงมา คอื มคีวามพอใจต่อรา้น
คาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง (ค่าเฉลีย่ 4.39) และรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งสามารถตอบสนองจุดมุง่หมายในการมาใช้
บรกิารไดด้ ี(ค่าเฉลีย่ 4.22) ตามล าดบั 

              2.3 การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากความคดิ พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉลีย่ 3.99) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ จะเหน็ว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่ารา้นคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้งเป็นธุรกจิทีส่รา้งสรรค ์แปลกใหม่ (ค่าเฉลีย่ 4.20) รองลงมากลุ่มตวัอยา่งเหน็ว่า เมือ่เขา้ไป
ใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง บรรยากาศในรา้นท าใหม้จีนิตนาการและความคดิสรา้งสรรคเ์กดิขึน้ 
(ค่าเฉลีย่ 3.98)  และค่าเฉลีย่ทีน้่อยทีสุ่ด คอื กลุ่มตวัอยา่งคดิว่าว่ารา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหเ้กดิ
ความคดิต่อยอดเกีย่วกบัสตัวเ์ลีย้ง เช่น อยากเลีย้งสตัว ์อยากมรีา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง เป็นตน้               
(ค่าเฉลีย่ 3.79)   

              2.4 การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากการกระท า พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉลีย่ 3.27) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ จะเหน็ว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ว่ารา้นคา
เฟ่สตัวเ์ลีย้งมกีจิกรรมทีต่อ้งการท าหรอืเขา้รว่ม (ค่าเฉลีย่ 3.55) รองลงมากลุ่มตวัอยา่งไมแ่น่ใจว่า 
การมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งเป็นกจิวตัรทีต่อ้งการจะท าเป็นประจ า (ค่าเฉลีย่ 3.31) และ
ค่าเฉลีย่ทีน้่อยทีสุ่ด คอื กลุม่ตวัอยา่งไมเ่หน็ดว้ยว่ามพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ หลงัจากมาใช้
บรกิารรา้น คาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง (ค่าเฉลีย่ 2.94)   
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              2.5 การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากการเชื่อมโยง พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉลีย่ 3.91) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้แลว้จะเหน็ว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่า รา้น
คาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหม้เีรือ่งราวหรอืประเดน็ไปพดูคุยกบัเพื่อนได ้(ค่าเฉลีย่ 4.10) รองลงมากลุ่ม
ตวัอยา่งคดิว่า รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหม้ปีฏสิมัพนัธต่์อกลุ่มคนรกัสตัวเ์ลีย้ง (ค่าเฉลีย่ 3.85) และ
ค่าเฉลีย่ทีน้่อยทีสุ่ด คอื กลุม่ตวัอยา่งไมแ่น่ใจว่ารา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหเ้ป็นคนทนัสมยั ทนักระแส
สงัคม (ค่าเฉลีย่ 3.79)   

         3. ความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งของกลุ่มตวัอยา่ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 
3.92) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่ารา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหเ้กดิ
ความพงึพอใจ และอยากกลบัมาใชบ้รกิารอกีในครัง้ต่อไป อกีทัง้ยงัอยากแนะน าใหค้นรูจ้กัมาใช้
บรกิาร (ค่าเฉลีย่ 4.29) แต่อยา่งไรกต็าม หากรา้นอื่นมกีารจดัโปรโมชัน่ กลุ่มตวัอยา่งกอ็าจจะ
เปลีย่นไปใชบ้รกิารทีร่า้นอื่นได ้(ค่าเฉลีย่ 3.22) 

          4. ความมัน่คงต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งของกลุ่มตวัอยา่ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉลีย่ 4.04) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่า เมือ่พดูกบัคนอื่นถงึ
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง กลุ่มตวัอยา่งจะพดูดว้ยทศันคตทิีด่ ี(ค่าเฉลีย่ 4.25) รองลงมาคอื กลุ่มตวัอยา่งมี
ความมุง่มัน่ ตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง (ค่าเฉลีย่ 4.09) และค่าเฉลีย่ทีน้่อยทีสุ่ด คอื กลุ่ม
ตวัอยา่งไมแ่น่ใจว่า ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง (ค่าเฉลีย่ 3.81) 

          5. ความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งของกลุ่มตวัอยา่งโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉลีย่ 3.90) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่าจะยงัคงใชบ้รกิาร
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในปจัจุบนัและคาดว่าจะใชบ้รกิารต่อในอนาคต (ค่าเฉลีย่ 4.24) รองลงมา คอื มี
ความปรารถนาทีจ่ะเป็นสมาชกิหรอืลกูคา้ประจ าของรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง(ค่าเฉลีย่ 3.97) และมคีวาม
เชื่อมัน่และไวใ้จรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง(ค่าเฉลีย่ 3.97) ส่วนค่าเฉลีย่ทีน้่อยทีสุ่ด คอื กลุ่มตวัอยา่งไม่
แน่ใจว่า มคีวามรูส้กึผกูพนักบัสตัวเ์ลีย้งในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งนัน้ๆ (ค่าเฉลีย่ 3.64) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
ประชากรทีม่เีพศต่างกนัมกีารรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั

ที ่0.05 ซึง่ผลการศกึษาเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ โดยเพศหญงิจะมกีารรบัรูก้ารตลาดเชงิ
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ประสบการณ์มากกว่าเพศชาย ซึง่จากการสงัเกตการณ์จะเหน็ว่า เพศหญงิมาใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้งมากกว่าเพศชาย 
 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
การมสีตัวเ์ลีย้งและไม่มสีตัวเ์ลีย้ง ส่งผลใหม้กีารรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง

กนัอยา่งมนีัยส าคญัที ่0.05 ซึง่ผลการศกึษาเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ โดยผูท้ีม่สีตัวเ์ลีย้งจะมกีาร
รบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ไดด้กีว่าผูท้ีไ่ม่มสีตัวเ์ลีย้ง 
 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 3 
การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์มคีวามสมัพนัธ์ต่อความภกัดเีป็นเชงิบวก ซึง่ผล

การศกึษาเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหเ้กดิความพงึพอใจและผูม้าใช้
บรกิารอยากกลบัมาใชบ้รกิารอกี 
 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 4 
การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์มคีวามสมัพนัธต่์อความมัน่คงเป็นเชงิบวก ซึง่ผล

การศกึษาเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยผูท้ีม่าใชบ้รกิารมคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารรา้นคา
เฟ่สตัวเ์ลีย้งและพดูถงึรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งดว้ยทศันคตทิีด่ ี 

 
ทดสอบสมมติฐานท่ี 5 
การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์มคีวามสมัพนัธต่์อความผกูพนัเป็นเชงิบวก ซึง่ผล

การศกึษาเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยผูใ้ชบ้รกิารจะยงัคงใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งทัง้ใน
ปจัจบุนัและอนาคต 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจยั 

 

จากผลสรุปดงักล่าว ผูว้จิยัสามารถน าผลการวจิยัมาอภปิรายไดด้งันี้  
ตอนที ่1 ปจัจยัสว่นบุคคลทีส่่งผลต่อการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ 
ตอนที ่2 การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ของกลุ่มตวัอยา่ง  

ตอนที ่3 ปจัจยัดา้นความภกัด ี 
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  ตอนที ่4 ปจัจยัดา้นความความมัน่คง  

ตอนที ่5 ปจัจยัดา้นความผูกพนั  

 
ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบคุคลท่ีส่งผลต่อการรบัรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ 
ผลการวจิยัพบว่า ประชากรทีม่เีพศต่างกนั มกีารรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง

กนั โดยเพศหญิงจะมกีารรบัรู้การตลาดเชงิประสบการณ์มากกว่าเพศชาย ซึ่งเมื่อน ามาพจิารณา
ประกอบกบัการสงัเกตการณ์แล้วจะเหน็ว่า เพศหญงิมาใช้บรกิารรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงมากกว่าเพศ
ชาย ทัง้นี้สอดคล้องกับปจัจยัเรื่องเพศในงานวิจยัของ จริญาภรณ์ ช่วยเรือง (2555)  ซึ่งอาจ
วเิคราะหไ์ด้ว่า การที่เพศหญงิมาใช้บรกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลี้ยงมากกว่าเพศชายนัน้ อาจเพราะเพศ
หญงิมลีกัษณะการคดิแบบโยงความสมัพนัธ ์(Relational Style) ซึง่เป็นการคดิทีส่มัพนัธก์บัอารมณ์ 
ท าใหม้คีวามรูส้กึและรบัรูต่้อการตลาดเชงิประสบการณ์ไดม้ากกว่าเพศชาย  ส่วนเพศชายมลีกัษณะ
การคดิแบบวเิคราะห ์(Analytical Style) ซึง่เป็นการคดิโดยอาศยัสิง่เรา้ทีเ่ป็นจรงิเป็นเกณฑก์ารคดิ 
ท าใหเ้พศชายส่วนใหญ่ทีม่าใชบ้รกิารนัน้ มาใชบ้รกิารเนื่องจากถูกชกัชวนโดยคนรกัหรอืครอบครวั  

ส่วนปจัจยัด้านข้อมูลส่วนบุคคลอกีหน่ึงปจัจยั ผลการวจิยัพบว่า การมสีตัว์เลี้ยงและไม่มี
สตัวเ์ลีย้ง ท าใหม้กีารบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั นพ.ทวศีกัดิ ์สริริตัน์
เรขา ทีว่่า  “การมสีตัวเ์ลีย้งสามารถช่วยในเรือ่งการรบัรูส้มัผสั เพิม่ความไวว้างใจผูอ้ื่น เพิม่แรงจงูใจ
ในการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และยงัช่วยให้เด็กเรยีนรู้ในเรื่องสมัพนัธภาพ และการ
ตอบสนองทางอารมณ์ไดด้”ี โดยในงานวจิยันี้ บุคคลทีม่สีตัวเ์ลีย้งในบา้นจะมกีารมาใชบ้รกิารรา้นคา
เฟ่สตัว์เลีย้งมากกว่าบุคคลทีไ่ม่มสีตัวเ์ลี้ยง ทัง้นี้จากการวเิคราะห์อาจเนื่องมาจากผูท้ี่มสีตัวเ์ลีย้งจะ
สามารถมกีารรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ไดด้กีว่าผูท้ีไ่ม่มสีตัวเ์ลีย้ง อกีทัง้มคีวามรกัและชื่นชอบ
สตัวเ์ลีย้งเป็นการส่วนตวัอยู่แลว้ ท าใหต้้องการมาใชบ้รกิารเพื่อทีจ่ะไดใ้กลช้ดิหรอืเล่นกบัสตัวเ์ลีย้ง 
ยิง่ไปกว่านัน้ บางร้านอนุญาตให้น าสตัว์เลี้ยงเขา้มาได้ ท าให้ผู้ใช้บรกิารบางรายน าสตัว์เลี้ยงของ
ตนเองมาทีร่า้นไดด้ว้ย  

นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัสอดคล้องกบัแนวคดิกระบวนการตอบสนองของผู้บรโิภคต่อสื่อ
ที่ว่า “เมื่อผู้บรโิภคได้รบัสื่อแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทลีะระยะ และน าไปสู่การตดัสนิใจซื้อ
สนิค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ” (วุฒ ิสุขเจรญิ, 2555) โดยในงานวจิยันี้เริม่จากระยะการรบัรู(้Cognitive 
stage) เป็นระยะทีผู่้ใชบ้รกิารไดร้บัสื่อแลว้เกดิการรบัรูแ้ละเขา้ใจในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง หลงัจากนัน้
เกดิเป็นระยะเกดิความรูส้กึ (Affective stage) ทีผู่้เขา้มาใช้บรกิารเกดิความชอบในรา้นคาเฟ่สตัว์
เลี้ยงหรอืสตัว์เลี้ยงในร้าน และสุดท้ายกลายเป็นระยะเกิดพฤติกรรม (Behavior stage) โดย
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ผูใ้ชบ้รกิารเกดิการยอมรบัหรอืปฏเิสธ และเกดิพฤตกิรรมการตดัสนิใจหรอืเกดิความต้องการทีจ่ะใช้
บรกิารรา้นนัน้ๆต่อไป 
 
 ตอนท่ี 2 การรบัรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มตวัอย่าง  

 ผลการวจิยัพบว่า มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัด ีความมัน่คง และความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้ง โดยในส่วนของการตลาดเชงิประสบการณ์ ตามแนวคดิของ Keller เชื่อว่า “การตลาดเชงิ
ประสบการณ์ ไมไ่ดเ้พยีงแต่เน้นทีล่กัษณะและประโยชน์ของสนิคา้เท่านัน้ แต่ยงัเป็นการเชื่อมโยง
เอกลกัษณ์และความสนใจจากประสบการณ์ของผูบ้รโิภคแต่ละคน” ซึง่ในผลการวจิยัน้ี แสดงใหเ้หน็
ว่า ผูท้ีม่าใชบ้รกิารทีร่า้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งแต่ละคน ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์กบัสตัวเ์ลีย้ง บางรายมี
สตัวเ์ลีย้งทีบ่า้น บางรายมคีวามชื่นชอบส่วนตวั จงึเป็นปจัจยัทีท่ าใหม้าใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง  

 ในทางเดยีวกนักส็อดคลอ้งกบัแนวคดิของ Fou ทีก่ล่าวไวว้่า “การตลาดเชงิประสบการณ์  
ช่วยใหผู้บ้รโิภคสรา้งประสบการณ์ส่วนตวั มกีารวางล าดบัการจดจ าสนิคา้แบรนดต่์างๆไวใ้นใจ และ
มกีารบอกต่อ” ซึง่ในทีน่ี้ ผูใ้ชบ้รกิารา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมทีัง้ผูท้ีม่าเป็นครัง้แรกและผูท้ีม่าใชบ้รกิาร
หลายครัง้ บางรายกผ็ลดัเปลีย่นไปหลายรา้น ซึง่จากขอ้เสนอแนะและการสงัเกตการณ์  ชีใ้หเ้หน็ว่า 
ผูใ้ชบ้รกิารมกีารจดจ ารา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งโปรดได ้และส่วนใหญ่มกัจะกลบัไปใชบ้รกิารรา้นทีต่นเอง
ชอบทีสุ่ด 

 นอกจากนี้ผูใ้ชบ้รกิารทีม่กีารรบัรูห้รอืมปีระสบการณ์รว่มกบัรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งมแีนวโน้มที่
จะมาใชบ้รกิารอกีต่อไปในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Schmitt ทีก่ล่าวไวว้า่ “การตลาดเชงิ
ประสบการณ์สามารถสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ในระยะยาวและยงัสรา้งยอดขายไดด้ว้ย โดยเพิม่
การรบัรูจ้ากค าพดูปากต่อปาก”  

ส าหรบัการวดัผลความส าเร็จนัน้  สามารถวดัได้หลายวธิีซึ่งขึ้นอยู่กับวตัถุประสงค์ของ

กจิกรรมทางการตลาดของสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ ไม่ว่าจะเป็น จ านวนของผู้บรโิภค  จ านวนของ

ยอดขายที่เกิดขึ้นหรอืความตัง้ใจซื้อ  การเพิม่ขึ้นของความไว้วางใจและความเชื่อมัน่ในแบรนด ์ 

รวมถงึคุณภาพของขอ้มูลที่ได้  เป็นต้น ซึ่งจากการสงัเกตการณ์ในงานวจิยันี้ สิง่ที่เป็นตวัชี้วดัที่

เห็นชดัที่สุดคอื จ านวนของผู้มาใช้บรกิารในแต่ละร้าน และความเชื่อมัน่ในแบรนด์ โดยผู้ที่มาใช้

บรกิารในรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงนัน้ๆจะรูจ้กัหรอืเคยได้ยนิชื่อเสยีงของร้านมากก่อน หรอืแม้ว่าจะมา

เป็นครัง้แรก แต่กเ็กดิความประทบัใจและจะกลบัมาใชบ้รกิารอกีในอนาคต  
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          หากน าผลการวจิยัมาวเิคราะห์แยกเป็นรายองค์ประกอบ จะเห็นว่าการบัรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์จากประสาทสมัผสั (Sense) นัน้ ผูท้ีใ่ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึไดม้าก ทัง้นี้เนื่องจากเป็น
การมุ่งเน้นการรบัรูผ้่านประสาทสมัผสัของผู้ใชบ้รกิารแต่ละบุคคลโดยตรง ดว้ยการสื่อสารผ่านการ
มองเหน็  การได้ยนิ การสมัผสั  การไดก้ลิน่ รวมถงึการลิ้มรส ซึ่งตามแนวคดิ Cheskin มองว่า 
ประสบการณ์จากประสาทสมัผสั จะเป็นตวัทีด่งึดดูลกูคา้และมสี่วนในการตดัสนิใจของลูกคา้  และยิง่
ไปกว่านัน้ ตามแนวคดิของ Hyatt เชื่อว่า ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไม่ไดเ้ป็นเพยีงแค่ตวักระตุ้นเท่านัน้ 
แต่ยงัเป็นการสรา้งความสุขความพอใจดว้ย ทัง้นี้แนวความคดิของประสบการณ์จากประสาทสมัผสั
นัน้ ประกอบดว้ย 

 การแสดงออกขององคก์ร (Corporate Expressions) ทีจ่ะท าใหลู้กค้ามคีวามประทบัใจใน               
แบรนด ์ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ สถานที่ใหบ้รกิาร สนิคา้ การน าเสนอ ซึ่งงานวจิยันี้ รา้น
คาเฟ่สัว์เลี้ยงแต่ละร้านก็ได้มีการแสดงภาพลักษณ์ของตนเองในรูปแบบต่างๆกัน เช่น ร้าน 
Caturday Café ก็จะเป็นรา้นมลีกัษณะสดใส เหมาะกบักลุ่มวยัรุ่นและวยัท างานตอนต้น น าเสนอ
โดยผ่านสื่อของทางเจา้ของรา้นทีเ่ป็นผูก้ ากบัค่ายหนัง GTH  ส่วนรา้น Purr Cat Café กจ็ะเป็น
ลกัษณะทีเ่น้นรปูแบบทีเ่รยีบงา่ย มเีมนูต่างๆรองรบัชาวต่างชาตทิีม่กัจะพกัอาศยัอยูแ่ถบนัน้ เป็นตน้  

 อย่างไรกต็ามการสร้างภาพลกัษณ์ดงักล่าวจะต้องมกีารท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสรา้ง
ภาพลกัษณ์และตวัตนของรา้นให้ผู้คนสามารถจดจ าได้  นอกจากนี้ในส่วนองค์ประกอบหลกัและ
รปูแบบ (Primary Element,Styles and Themes) ไม่ว่าจะเป็นสทีัง้สพีืน้หลงัของเพจ  เวบ็ไซต์ สี
ของสนิค้าหรอืโลโก้ จะต้องมคีวามสมัพนัธ์กบัประสาทสมัผสั สามารถดงึดูดสายตาของลูกค้าได ้
รวมถงึเพลงประกอบกเ็ป็นส่วนเพิม่เตมิทีช่่วยสรา้งประสบการณ์ใหลู้กคา้ เช่น รา้น True love Café 
จะเน้นสธีรรมชาติและต้นไม้ เน่ืองจากเป็นร้านคาเฟ่สุนัขที่ต้องใช้พื้นที่กลางแจ้งในการให้บรกิาร 
เป็นตน้ 

 หากผูใ้ชบ้รกิารสามารถรบัรูไ้ดถ้งึองคป์ระกอบสองขอ้ขา้งต้นทีก่ล่าวมา กจ็ะท าใหเ้กดิความ
ประทบัใจของลูกค้า (Customer Impressions)  ทัง้นี้ต้องค านึงถงึช่วงเวลาทีเ่หมาะสม และตรงกบั
กลุ่มเป้าหมาย  รวมถงึตอ้งค านึงถงึพืน้ทีแ่ละความสะดวกสบายทีล่กูคา้จะไดร้บัดว้ย 

 เมื่อมกีารรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากประสาทสมัผสัที่ดแีล้ว ย่อมส่งผลต่อการรบัรู้
การตลาดเชงิประสบการณ์จากความรูส้กึ (Feel) ที่เป็นอารมณ์ความรูส้กึภายในของผูใ้ชบ้รกิาร ซึ่ง
ในงานวจิยันี้ การรบัรู้การตลาดเชงิประสบการณ์จากความรูส้กึมคี่าเฉลี่ยมากที่สุด หากพจิารณา
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ประกอบกบัการสงัเกตการณ์และขอ้เสนอแนะของผู้ใช้บรกิาร จะเหน็ว่า ผู้ที่เขา้มาใช้บรกิารรูส้กึมี
ความสุข สนุก และอบอุ่น เมื่อได้ใกลช้ดิกบัสตัว์เลีย้งและมกีารแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัผู้อื่นใน
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Schmitt ทีว่่า “ความรูส้กึมอีทิธพิลทางจติใจอย่างมาก
ในการตดัสนิใจบรโิภคของลูกคา้ โดยความรูส้กึน่าเชื่อถอืและไวว้างใจของลูกคา้นัน้ เป็นผลมาจาก
การที่แบรนด์มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และมีการพัฒนาความสัมพนัธ์กับลูกค้าตลอดเวลา  
โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ทีเ่ป็นการสนทนาแบบเผชิญหน้า  (Face-to-Face Interactions)  จะมผีล
ต่อความรูส้กึอยา่งมาก เนื่องจากมกีารพดูคุยกนัโดยตรง”  

ถงึกระนัน้ธุรกจิรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงนี้ นับว่าเป็นธุรกจิแนวใหม่ ซึ่งหากมองในส่วนการรบัรู้

การตลาดเชงิประสบการณ์จากความคดิ (Think) จะเหน็ว่าสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Schmitt โดย

รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงมกีารคดิแบบเอกนัย (Convergent Thinking) และแบบอเนกนัย (Divergent 

Thinking) ซึง่มกีารท าการตลาดทีอ่ยู่บนหลกัเหตุผล เป็นไปได ้แต่ในขณะเดยีวกนักจ็ดัรูปแบบรา้น

อย่างสรา้งสรรค์ ท าให้ผู้เขา้มาใช้บรกิารเกดิจนิตนาการ โดยมกีารสรา้งประสบการณ์ที่แปลกใหม่

ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารและถอืเป็นแรงช่วยกระตุน้ทางความคดิเมือ่ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัประสบการณ์นัน้ๆ 

ส่วนในด้านการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากกระท านัน้ จากผลวจิยัพบว่า ยงัอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ซึง่ตามแนวคดิของ Schmitt มองว่าประสบการณ์จากการปฏบิตัหิรอืจากการกระท า 

เป็นกลยุทธ์ที่มขี ึน้เพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์จนกลายเป็นพฤตกิรมในการด าเนินชวีติไปในที่สุด 

ทัง้น้ีจงึสามารถวเิคราะหไ์ดว้่า ดว้ยความทีร่า้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งยงัเป็นธุรกจิแนวใหม่ และยงัมกีารจดั

กจิกรรมน้อย ท าให้ผู้มาใช้บรกิารอาจจะยงัไม่ค่อยมสี่วนร่วมเท่าใดนัก บางรายอาจจะยงัไม่รู้จกั

ธุรกิจแนวนี้หรอืมาใช้บรกิารครัง้แรก ท าให้ยงัไม่ซมึซบัจนเป็นพฤตกิรรมที่ท าเป็นกจิวตัร และใน

ระยะยาวการทีผู่้บรโิภคจะเกดิการกระท าได้นัน้ จะต้องค านึงถงึเรื่องบรรทดัฐานในสังคม และกลุ่ม

ของผูบ้รโิภคดว้ยว่ามกีารปฏบิตักินัเช่นนัน้หรอืไม่  ในทีน่ี้จากผลวจิยัในส่วนเพิม่เตมิจะเหน็ว่า มผีู้

มาใชบ้รกิารตามครอบครวั กลุ่มเพื่อนและคนรกัเช่นกนั แต่กย็งัมจี านวนไมม่ากนกั  

          อย่างไรก็ตามในด้านความเกี่ยวโยง (Relate) จากองค์ประกอบทัง้4 ขา้งต้น ท าให้ก่อเกิด

เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล และบุคคลนัน้ๆจะท าการบอกต่อ (Schmitt, 1999) ซึง่ผลวจิยัในส่วน

นี้ค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัแนวคดิการตลาดเชงิประสบการณ์ เนื่องจากผูท้ีม่าใชบ้รกิารส่วนใหญ่จะท า

การบอกต่อดว้ยทศันคตทิีด่ ี
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ตอนท่ี 3 ปัจจยัด้านความภกัดี 
 ผลการวจิยัทีพ่บว่า รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลี้ยงท าใหเ้กดิความพงึพอใจ เมื่อพจิารณาประกอบกบั

ผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยันี้ พบว่า การรบัรู้การตลาดประสบการณ์กับความภกัดีมี
ความสมัพนัธท์างบวก ซึง่มผีลการวจิยัทีส่อดคลอ้งใกลเ้คยีงกบังานวจิยัของ สุภชา  ใสงาม (2552) 
ที่ได้วิจยัเกี่ยวกับทศันคติ ความพึงพอใจ และความภกัดีของผู้บรโิภคที่มี ต่อร้านกาแฟไทยใน
ระดบัพรเีมีย่ม ซึง่ผลการศกึษาพบว่า “ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรา้นกาแฟไทยในระดบัพรี
เมี่ยมมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัความภกัดขีองผู้บรโิภค  โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามภกัดต่ีอร้าน
กาแฟไทยในระดบัพรเีมีย่มทีน่ ามาศกึษาทัง้ 4 รา้น”  

อกีทัง้ผลการวจิยัพบว่า รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหเ้กดิความพงึพอใจและผูม้าใชบ้รกิารอยาก
กลบัมาใชบ้รกิารอกี ถงึแมว้่าผูท้ีม่าใชบ้รกิารบางรายอาจจะมาเพราะครอบครวั หรอืเป็นผูใ้ชบ้รกิาร
ทางอ้อม เช่น ผู้ปกครองพาลูกๆมาเล่นกบัสตัว์เลี้ยงที่รา้น เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิความ
ภกัดทีี่ว่า การทีจ่ะเกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ไดน้ัน้ จะต้องประกอบดว้ยผู้ทีต่ดัสนิใจซื้อสนิค้าดว้ย
ตนเอง (Decision-making Unit) หมายถงึ ผูบ้รโิภคอาจจะไม่ไดเ้ป็นผู้ใชส้นิคา้หรอืเป็นผูซ้ือ้สนิค้า
นัน้ แต่เป็นผูต้ดัสนิใจว่าจะซือ้สนิคา้ตราอะไรหรอืใชบ้รกิารนัน้หรอืไม่ 

หากพจิารณาในรายละเอยีดแลว้ ผลของงานวจิยันี้ พบผูม้าใชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะพฤตกิรรม
ทีส่อดคลอ้งใกลเ้คยีงกบักลุ่มของผูบ้รโิภคตามแนวคดิความภกัดขีอง Hill และ Alexander โดยกลุ่ม
ผูป้กครองทีพ่าลูกมาเล่นกบัสตัวเ์ลีย้งและเป็นผูช้ าระค่าใชจ้่ายต่างๆ แต่ตนเองรูส้กึเฉยๆกบัรา้นคา
เฟ่สตัวเ์ลีย้ง ถอืเป็นกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมสอดคลอ้งกบักลุ่ม Suspects ทีผู่บ้รโิภคเป็นเพยีงผูซ้ือ้เท่านัน้ 

ส่วนผู้ที่มาใช้บรกิารที่รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยง แต่อาจมกีารผลดัเปลี่ยนไปใช้บรกิารรา้นอื่นนัน้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะพฤตกิรรมของกลุ่ม Customers ซึ่งผูบ้รโิภคเกดิการซื้อแต่ยงัไม่มคีวามรูส้กึ
ภกัดต่ีอตราสนิคา้นัน้ 

ส าหรบัผู้มาใช้บริการที่เกิดความประทบัใจและมทีศันคติที่ดีต่อร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยง แต่
อาจจะยงัไม่มกีารพูดคุยแลกเปลี่ยนกบักลุ่มคนในรา้นนัน้ จากการสงัเกตการณ์ พบว่า เป็นผู้มาใช้
บรกิารในครัง้แรก ซึ่งมลีกัษณะพฤติกรรมใกล้เคยีงสอดคล้องกบักลุ่ม Clients คอื ผู้บรโิภคที่มี
พฤตกิรรมการซือ้และมคีวามรูส้กึทีด่ใีนความภกัดต่ีอตราสนิคา้ แต่มกีารสนบัสนุนโดยไมแ่สดงออก  

นอกจากนี้ยงัพบว่า ผู้ที่มาใช้บรกิารส่วนหนึ่งเป็นผู้มาใช้บรกิารที่มคีวามชื่นชอบสตัว์เลี้ยง
และเกดิความประทบัใจในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง ส่งผลใหเ้กดิการบอกต่อและชกัชวนคนใกลต้วัใหม้าใช้
บรกิาร เช่น ผูห้ญงิมกัจะชวนคนรกัมาดว้ย เป็นต้น สอดคลอ้งกบักลุ่ม  Advocates ซึ่งผูบ้รโิภคมี
พฤตกิรรมการซือ้และสนับสนุนตราสนิคา้อย่างแสดงออก (Active) โดยการแนะน าตราสนิคา้นัน้แก่
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ผู้อื่น และสุดท้ายกลุ่มผู้ใช้บรกิารที่มาใช้บรกิารเป็นประจ า ซึ่งบางรายได้รบัส่วนลดหรอืมกีาร
ถ่ายภาพแลว้แชรใ์นเวบ็แฟนเพจของรา้น มพีฤตกิรรมใกลเ้คยีงกบักลุ่ม Partners โดยเป็นผูบ้รโิภค
ทีเ่ขา้มามสี่วนรว่มและสนบัสนุนในตราสนิคา้อยา่งเตม็ตวั 

อยา่งไรกต็าม ในแนวคดิของ Hill และ Alexander แบ่งความภกัดต่ีอตราสนิคา้ของผูบ้รโิภค
เป็น 6 ระดบั ซึง่ผลของงานวจิยัน้ีไมม่ผีูใ้ชบ้รกิารที่มลีกัษณะพฤตกิรรมใกลเ้คยีงกบักลุ่ม Prospects 
ซึ่งเป็นผู้บรโิภคที่สามารถเป็นลูกค้าได้ มคีวามชื่นชอบในตราสนิค้า แต่ยงัไม่ได้เข้ามามสี่วนร่วม
หรอืท าการซือ้ในตราสนิค้า ทัง้นี้เนื่องจากว่าการเกบ็ขอ้มลูของงานวจิยันี้ เลอืกกลุ่มตวัอย่างทีม่าใช้
บรกิารในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งแลว้เท่านัน้ จงึไมไ่ดร้วมถงึผูท้ีม่คีวามชื่นชอบสตัวเ์ลีย้ง แต่ยงัไม่เคยมา
ใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ซึ่งการศึกษางานวิจัยในอนาคต อาจเพิ่มเติมในส่วนน้ี เพื่อให้
ครอบคลุมผูใ้ชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ 

นอกจากนี้เง ื่อนไขที่ว่าความภกัดต่ีอตราสนิค้าเป็นกระบวนการของการตดัสนิใจและการ
ประเมนินัน้ สะท้อนให้เหน็ถึงการตดัสนิใจซื้อ เมื่อตราสนิค้าหลายตราถูกเปรยีบเทยีบกนัในทาง
จติวทิยาและถูกประเมนิโดยมกีฎเกณฑท์ีแ่น่นอนมาเกี่ยวข้อง ในทีสุ่ดตราสนิค้าทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ก็
จะได้รบัการเลอืก ซึ่งผลสุดท้ายของกระบวนการตดัสนิใจและประเมนินี้ จะท าให้ผู้บรโิภคพฒันา
ระดบัของความผูกพนัไปสู่ตราสินค้า  หากวเิคราะห์ในงานวิจยันี้จะเห็นได้ว่า ถ้าผู้มาใช้บรกิาร
เลอืกใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวใ์ดและมคีวามพงึพอใจ กจ็ะมาใชบ้รกิารรา้นเดมิซ ้า แต่หากผูใ้ชบ้รกิาร
ยงัท าการประเมนิและมกีารเปรยีบเทยีบหารา้นทีด่กีว่านัน้ เมือ่รา้นอื่นมกีารจดัโปรโมชัน่ ผูใ้ชบ้รกิาร
กอ็าจจะเปลีย่นไปใชบ้รกิารทีร่า้นอื่นได ้

ในส่วนของการวดัความภกัดีนัน้ จากผลการวิจยัพบว่า การวัดทัศนคติและพฤติกรรม 
สามารถสะท้อนถึงความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้บริการได้ โดยแบ่งระดับความภักดีจาก
พฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ป็น 4 ระดบั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Schiffman และ Kanuk โดย
ระดบัจงรกัภกัด ี(Premium loyalty) คอื ผูบ้รโิภคมคีวามผกูพนักบัตราสนิคา้อย่างมาก มทีศันคตทิี่ดี
ต่อตราสินค้า และมพีฤติกรรมการซื้อซ ้า ซึ่งในงานวิจยันี้ คือ ผู้ที่มาใช้บรกิารเป็นประจ าและมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยบุคคลในกลุ่มนี้จะช่วยใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งไป
ยงัผูบ้รโิภคอื่นๆได ้และช่วยปรบัทศันคตขิองผูบ้รโิภคอื่นใหเ้กดิทศันคตทิีด่ตีาม 

ในขณะทีผู่ท้ ีม่คีวามชื่นชอบสตัวเ์ลีย้ง แต่อาจมาใชบ้รกิารไมบ่่อยมากนกั เนื่องจากไม่มเีวลา
หรอืเดนิทางไมส่ะดวก มลีกัษณะพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัระดบัจงรกัภกัดแีฝง (Covetous loyalty) 
ซึง่เป็นผูบ้รโิภคทีม่คีวามผูกพนักบัตราสนิค้า มทีศันคตทิี่ดต่ีอตราสนิค้า แต่มพีฤตกิรรมการซือ้ซ ้า
ต ่า  
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ส่วนผูป้กครองทีพ่าครอบครวัหรอืลูกมาใช้บรกิาร ซึ่งอาจจะไม่ไดม้คีวามชื่นชอบสตัวเ์ลีย้ง
เท่าใดนัก มลีกัษณะพฤติกรรมที่สอดคล้องกบัระดบัจงรกัภกัดีเทยีม (Inertial loyalty)  ซึ่งเป็น
ผู้บรโิภคไม่มคีวามผูกพนักบัตราสนิค้า หรอือาจมทีัศนคติที่ไม่ด ีแต่มพีฤติกรรมการซื้อซ ้า อาจ
เนื่องมาจากไม่มทีางเลอืก ฉะนัน้ในกลุ่มน้ี ทางร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงจงึควรหาทางปรบัทศันคติกบั
ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ เพื่อยกระดบัไปสู่ระดบัจงรกัภกัด ี 

ส าหรบัผูท้ีม่าใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งแลว้ไม่ประทบัใจหรอืมคีวามประทบัใจน้อย และมี
แนวโน้มทีจ่ะเปลีย่นไปใชบ้รกิารรา้นอื่นนัน้ มพีฤตกิรรมทีใ่กลเ้คยีงสอดคลอ้งกบัระดบัไม่จงรกัภกัด ี
(No loyalty) โดยเป็นผูบ้รโิภคทีไ่มม่คีวามผกูพนักบัตราสนิคา้ หรอืมทีศันคตไิม่ดต่ีอตราสนิคา้และมี
พฤตกิรรมการซือ้ต ่า อาจเกดิจากเคยมปีระสบการณ์ไม่ดกีบัสินคา้ ดงันัน้ทางรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งจงึ
ควรสรา้งกจิกรรมเพื่อใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้มสี่วนรว่มอกีครัง้ เพื่อปรบัทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรา้น 
คาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 
           ตอนท่ี 4 ปัจจยัด้านความความมัน่คง  

 ผลการวจิยัพบว่า ความมัน่คงต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งของผูใ้ชบ้รกิาร ส่วนใหญ่จะแสดงออก
โดยการพดูถงึรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งดว้ยทศันคตทิีด่ ีและมคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่ 

สตัว์เลี้ยง  ซึ่งในส่วนที่ผู้ใช้บรกิารมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจที่จะใช้บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยงนัน้ มี
ผลการวจิยัทีส่อดคลอ้งกบั Hur, W., Ahn, K. & Kim, M. (2011) ทีท่ าการวจิยัเรื่อง Building brand 
loyalty through managing brand community commitment โดยระบุว่า “ความไวว้างใจส่งผลต่อ
ความมัน่คงต่อตราสนิคา้และความมัน่คงต่อตราสนิคา้ส่งผลต่อพฤตกิรรมความภกัด”ี 

 นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับแนวคิดความมัน่คงต่อตราสินค้า  (Brand 
commitment) บางประการที่สามารถน าไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้  โดยใช้การคาดการณ์
พฤตกิรรมการซื้อของผู้บรโิภค การใชง้านและทศันคตทิี่มต่ีอแบรนด ์(factum group, n.d.) ซึ่ง
สามารถจดักลุ่มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัแนวคดิไดด้งันี้ 

กลุ่มผูใ้ชท้ีม่คีวามมัน่คง (Committed users) โดยเป็นผูใ้ชบ้รกิารจะใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัว์
เลีย้งทีต่นมคีวามมัน่คงเท่านัน้ กลุ่มผูใ้ชท้ีม่แีนวโน้มความมัน่คง (Inclined users) ซึง่เป็นผูใ้ชบ้รกิาร
มคีวามมัน่คงทีจ่ะใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวน์ัน้ๆแต่ยงัมโีอกาสไปใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งอื่นๆได ้
และกลุ่มผูใ้ชท้ี่ไม่รูจ้กัแบรนด์ (Uninformed non-users) ไดแ้ก่ ผูใ้ช้บรกิารทีม่าใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่

สตัว์ โดยไม่รูจ้กัรา้นแนวนี้มาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ คอื ผู้มาใช้บรกิารครัง้แรก โดยมาตามค าชกัชวน
จากครอบครวั เพื่อน หรอืคนรกั  
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ถงึแมว้่าตามแนวคดิความมัน่คงต่อตราสนิค้า สามารถจดักลุ่มผูใ้ช้บรกิารได้ถงึ 6 กลุ่ม แต่
ผลของงานวจิยันี้สามารถแบ่งได้เพยีง 3 กลุ่มเท่านัน้ โดยยงัขาดกลุ่มผู้ใช้แบบมคีวามเสี่ยง (Risk 
users) คอื การซื้อสนิค้าหรอืบรกิารที่มลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัได้ ผู้บรโิภคไม่ค่อยให้ความส าคญักบั
แบรนดส์นิคา้หรอืบรกิารในประเภทนัน้ๆ และไม่มกีลุ่มผูท้ีค่น้หาขอ้มลูแต่ไม่ไดใ้ช้ (Searching non-
users) คือ ผู้บริโภคไม่ได้มคีวามมัน่คงและมุ่งมัน่ที่จะซื้อแบรนด์นัน้ๆ โดยผู้บริโภครู้จกัและมี
ความรูส้กึในเชงิบวกต่อแบรนด์นัน้ แต่ก็ซื้อและใช้แบรนด์อื่น รวมถงึผลงานวจิยันี้ยงัขาดผู้ที่ไม่ใช ้
(Unavailable non-users) คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชแ้บรนดอ์ื่น ๆ ถงึแมจ้ะรูจ้กัแบรนดน์ัน้กต็าม เนื่องจากว่า
มทีศันคตทิี่ไม่ดต่ีอแบรนด์นัน้  ซึ่งสาเหตุที่ไม่มกีลุ่มเหล่านี้ เพราะว่าขอบเขตงานวจิยันี้เก็บขอ้มูล
และศกึษาเฉพาะผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งเท่านัน้ ท าใหไ้ม่สามารถทราบถงึทศันคติ
ของผูท้ีย่งัไมไ่ดเ้ขา้มาใชบ้รกิารในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งได ้

อยา่งไรกต็าม ในอนาคตหากธุรกจิแนวใหมม่กีารขยายตวัและเป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ ประกอบ
กบังานวจิยัมกีารศกึษาเชงิคุณภาพ โดยศกึษาเชงิลกึ กอ็าจจะสามารถแบ่งกลุ่มของผูท้ีม่าใชบ้รกิาร
ไดล้ะเอยีดมากยิง่ขึน้ 

ตอนท่ี 5 ปัจจยัด้านความผกูพนั  

ผลการวจิยัน้ี โดยพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารจะยงัคงใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งทัง้ในปจัจบุนัและ
คาดว่าจะใชบ้รกิารต่อในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบัวเิลศิ ภรูวิชัร ทีร่ะบุว่า “การสรา้งความผกูพนักบั
ลกูคา้ หรอื Customer Engagement (CE) คอื การพยายามสรา้งใหล้กูคา้เกดิความผกูพนัทางดา้น
อารมณ์ (Emotional Attachment) มคีวามรกัในสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ มคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของ และมี
แนวโน้มทีจ่ะใชส้นิคา้หรอืบรกิารต่อไปในอนาคตและบอกต่อใหด้ว้ยความเตม็ใจ”  

นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Vale (2011) ซึง่ท าการวจิยัเรือ่ง “A Measurement 
of Employee Engagement Using: The Gallup Q12 Workplace Audit” โดยผลการวจิยัระบุว่า 
“พนกังานทีม่คีวามผกูพนัสงูจะตอบสนองในขอ้ตกลงของบรษิทัไดด้”ี ซึง่เมือ่พจิารณาประกอบกบั
ผลการทดสอบสมมตฐิานของงานวจิยันี้กจ็ะเหน็ว่า การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์กบัความ
ผกูพนัมคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิบวก โดยผูใ้ชบ้รกิารจะยงัคงใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งทัง้ใน
ปจัจบุนัและคาดว่าจะใชบ้รกิารต่อในอนาคตเช่นกนั 

ส่วนผลการวจิยัทีพ่บว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามปรารถนาทีจ่ะเป็นลกูคา้ประจ าของรา้นคาเฟ่สตัว์
เลีย้งมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วรวสิุทธิ ์ภญิโญยาง ทีว่่า “เมือ่ลกูคา้เกดิความชอบมากยิง่ขึน้
กจ็ะเขา้ไปตดิตามเป็นประจ าและเริม่พดูคุยกบัคนอื่นๆ ในกลุ่มคนทีม่คีวามชอบเหมอืนกนั”  
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นอกจากน้ีผลการวจิยัยงัแสดงใหเ้หน็ว่า ผูท้ีม่าใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งส่วนใหญ่ มี
ความผกูพนักบัสตัวเ์ลีย้งในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง โดยอยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ          
วเิลศิ ภรูวิชัร ทีร่ะบุถงึสาเหตุทีล่กูคา้ตดัสนิใจเลอืกใชส้นิคา้หรอืบรกิารของแบรนดน์ัน้ๆว่า 
“ผูบ้รโิภคเลอืกซือ้แบรนดข์องสนิคา้จากความเกี่ยวขอ้งและความผกูพนักบัแบรนดน์ัน้มากกว่าการ
เลอืกสนิคา้ทีม่คีวามแตกต่าง”  

ส าหรบัการพฒันาใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความผกูพนักบัรา้นคาเฟ่สตัวเลีย้งนัน้ สามารถใช้
หลกัการพฒันาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ตามแนวคดิ Customer Engagement ของ วเิลศิ ภรูวิชัร ได้
โดยการพฒันาใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความหลงใหล (Passion) มคีวามผกูพนัลกึซึง้ และรูส้กึว่าไม่มอีะไร
ทีจ่ะสามารถมาแทนรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งนัน้ได ้ ซึง่ตอ้งอาศยัการบรูณาการกลยทุธท์ีเ่น้นการสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (Customer Relationship Management: CRM) ทีมุ่ง่พฒันาความสมัพนัธ์
กบัผูใ้ชบ้รกิารแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนกัศกึษา กลุ่มวยัท างาน และกลุ่มครอบครวั หรอืกลยทุธ์
การสรา้งประสบการณ์ทางบวกใหก้บัลกูคา้ (Customer Experience Management: CEM) ซึง่
ประสบการณ์ทางบวกสามารถสรา้งไดผ้่านการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ดงัทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 
และเมือ่ลกูคา้ไดร้บัความประทบัใจและมปีระสบการณ์ทางบวกอยา่งต่อเนื่อง ความผกูพนัอย่าง
ลกึซึง้กจ็ะเกดิขึน้  สุดทา้ย เมือ่มกีารสรา้งความผกูพนัระหว่างผูใ้ชบ้รกิารกบัรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งได้
แลว้ กจ็ะสามารถสรา้งแฟนพนัธุแ์ท ้ (Brand Advocate) โดยเป็นกลุ่มลกูคา้ทีร่กัและสนบัสนุน ช่วย
ปกป้องเมือ่ถูกกล่าวหาในแง่ลบ และยงัช่วยบอกต่อใหผู้อ้ ื่นไดรู้จ้กัและสนบัสนุนรา้นนัน้ๆไดอ้กีดว้ย  

 
5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษางานวิจยั   
 

ผลจากการศึกษาวิจยัเรื่องความภกัดี ความมัน่คง และความผูกพนัผ่านการตลาดเชิง
ประสบการณ์กบัรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลี้ยง ท าใหท้ราบถงึการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์ของผูท้ีม่าใช้
บรกิารร้านคาเฟ่สตัว์เลี้ยง ซึ่งส่งผลต่อความภกัด ีความมัน่คง และความผูกพนักบัร้านคาเฟ่สตัว์
เลี้ยงโดยจะเป็นประโยชน์ต่อทางด้านวิชาการ และนักการตลาด ในกรณีศึกษาการตลาดเชิง
ประสบการณ์กบัธุรกจิแนวใหม่ รวมถงึผูป้ระกอบการที่ท าธุรกจิประเภทรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยง โดยมี
ขอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. จากผลการวิจยั ท าให้ทราบว่า เพศหญิงมผีลต่อการรบัรู้การตลาดเชิงประสบการณ์
มากกว่าเพศชาย ท าใหร้า้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งควรจะสรา้งกลยุทธท์างการตลาด เพื่อรกัษาผูใ้ชบ้รกิารที่



   117 

 

เป็นเพศหญิง โดยการท ากิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรกิารกลุ่มนี้ ซึ่งจากการ
สงัเกตการณ์และขอ้เสนอแนะต่างๆในแบบสอบถาม จะเหน็ว่า เพศหญงิมกัจะชื่นชอบในความน่ารกั
ของสตัว์เลี้ยง ดังนัน้กิจกรรมที่จดัในร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง จงึควรจดัให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ดงักล่าว เช่น การจดักจิกรรมถ่ายรูปกบัสตัว์เลี้ยง  การจดัวนัพเิศษให้ผู้ใช้บรกิารอุ้มสตัว์เลี้ยงได ้
เป็นตน้   

นอกจากน้ีในการขยายฐานลูกคา้นัน้ รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งควรเพิม่กลยุทธใ์นการดงึดูดความ
สนใจส าหรบักลุ่มผู้ใช้บริการเพศชายด้วย ซึ่งจากผลการวิจยั จะเห็นว่า เพศชายส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัสถานที่และบรรยากาศของรา้น  ฉะนัน้รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงจงึควรส่งเสรมิส่วนนี้โดย
การจดัตกแต่งรา้นให้น่ามองและสะอาดอย่างสม ่าเสมอ ไม่ใช่เน้นเฉพาะเทศกาล และอาจเพิม่เตมิ
เมนูทีน่่าสนใจกเ็ป็นได ้เพื่อเป็นการดงึดดูผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากยิง่ขึน้ 

 2. จากผลการวจิยั ท าใหท้ราบว่าบุคคลที่มสีตัวเ์ลีย้งในบ้าน มผีลต่อการรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์มากกว่าบุคคลทีไ่มม่สีตัวเ์ลีย้งในบา้น ดงันัน้รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งควรตระหนักถงึปจัจยัน้ี
และน าไปสรา้งกลยทุธท์างการตลาด โดยการจดัการส่งเสรมิการตลาดดว้ยการใหบุ้คคลทีม่สีตัวเ์ลีย้ง 
สามารถน าสตัว์เลี้ยงของตนเองมาเล่นที่รา้นได้ เพื่อท าให้บุคคลทีม่สีตัวเ์ลี้ยงรูส้กึว่า ทางรา้นใส่ใจ
และเปิดโอกาสใหส้ตัวเ์ลีย้งไดม้าเล่นกนั  

ส่วนบุคคลที่ไม่มสีตัวเ์ลี้ยงที่รบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์น้อยกว่าบุคคลที่มสีตัว์เลีย้งใน
บา้นนัน้ จากผลการวจิยั การทีไ่ม่มสีตัวเ์ลีย้งในบ้าน เน่ืองจากสถานที่หรอืปจัจยัเรื่องค่าใชจ้่าย ท า
ใหไ้มส่ามารถเลีย้งสตัวไ์ด ้ดงันัน้ การสรา้งกลยุทธเ์พื่อดงึดูดความสนใจบุคคลกลุ่มนี้ รา้นคาเฟ่สตัว์
เลี้ยงจงึควรจดักจิกรรมให้ผู้ใชบ้รกิารได้เล่น ได้สมัผสักบัสตัว์เลี้ยงมากขึน้ เพื่อเป็นการตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร   

3. จากผลการวิจัยในเรื่องการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ พบว่าผู้ใช้บริการรับรู้
การตลาดเชงิประสบการณ์จากประสาทสมัผสั และรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากความรูส้กึได้
มากกว่า   การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากความคดิ  การรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จาก
การกระท าและการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากการเชื่อมโยง อาจเพราะการรบัรูก้ารตลาดเชงิ
ประสบการณ์จากประสาทสมัผสั สามารถเขา้ถงึผู้ใชบ้รกิารได้ง่ายโดยผ่านการมองเหน็ การได้ยนิ 
การได้สัมผัส การได้กลิ่น และการลิ้มรส ฉะนัน้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ จึงควรให้
ความส าคญักบัองค์ประกอบน้ี โดยต้องท าให้รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงและสตัว์เลี้ยงในรา้นสะอาด ไม่มี
กลิน่หรอืมขีนสตัวเ์ลีย้งฟุ้งกระจาย  รวมถงึอาหารทีม่รีสชาตทิีด่ดีว้ย เพื่อใหผู้ม้าใชบ้รกิารเกดิความ
ประทบัใจ  
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     ส าหรบัการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากความรูส้กึ ถือเป็นความรูส้กึนึกคดิภายใน
ของแต่ละบุคคล  ซึง่หากท ากลยทุธใ์นส่วนการรบัรูก้ารตลาดเชงิประสบการณ์จากประสาทสมัผสัได้
ดแีลว้ ผูม้าใชบ้รกิารกจ็ะเกดิความรูส้กึมคีวามสุขและพงึพอใจตามมา  

ส่วนองค์ประกอบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการรบัรู้การตลาดเชงิประสบการณ์จากความคดิ การ
กระท า และการเชื่อมโยงนัน้ ผูป้ระกอบการหรอืเจา้ของธุรกจิควรจะเน้นในเรื่องคอนเซปของรา้นที่
น่าสนใจ เมนูอาหารทีแ่ปลกใหม่ ที่จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึแตกต่างจากรา้นอื่น อกีทัง้ยงัควรจดัให้มี
กจิกรรมตามเทศกาลต่างๆหรอืมกีารส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อดงึดูดใหม้ผีูม้าใชบ้รกิารมาก
ยิง่ขึน้ 
         4. จากผลการวจิยัในเรือ่งความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง พบว่า การมปีระสบการณ์ในรา้น 
คาเฟ่สตัว์เลี้ยง ท าให้ผู้ใช้บรกิารเกิดความพงึพอใจและอยากกลบัมาใช้บรกิารอีกในครัง้ต่อไปซึ่ง
เจ้าของธุรกจิควรรกัษามาตรฐานของรา้นไว้ หรอืควรพฒันาให้ดยีิง่ขึน้กว่าเดมิ เพื่อที่ผู้ใช้บรกิาร
นัน้ๆจะไดม้าใชบ้รกิารและแนะน าใหค้นรูจ้กัมาใชบ้รกิารดว้ยและควรจดัโปรโมชัน่ต่างๆเพื่อเป็นการ
ดงึดดูลกูคา้อกีดว้ย 

          5. จากผลการวจิยัเรื่องความมัน่คงต่อรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยง พบว่า เมื่อพูดถงึรา้นคาเฟ่สตัว์
เลี้ยง ผู้ใช้บรกิารจะพูดด้วยทศันคติที่ดี ฉะนัน้ทางร้านก็ควรปลูกฝงัและสร้างทศันคติที่ดีให้กับ
ผูใ้ชบ้รกิาร โดยสามารถสรา้งผ่านพนักงานทีใ่หบ้รกิารในรา้นได ้ดว้ยการใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส และตอบข้อซักถามหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ซึ่งจะท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารประทบัใจ และเกดิความมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารรา้นนัน้ๆต่อไป 

          6. จากผลการวจิยัในเรื่องความผูกพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยง พบว่า ผู้ใช้บรกิารจะยงัคงใช้
บรกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในปจัจุบนัและคาดว่าจะใชบ้รกิารต่อในอนาคต ดงันัน้รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง
จงึควรรกัษาระดบัมาตรฐานของร้านและพฒันาให้ดขีึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตเช่นกนั  เช่น ดูแลสตัว์
เลีย้งใหม้สีุขภาพดแีละสะอาดอยูเ่สมอ บ ารงุดแูลสถานทีร่า้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งใหด้นู่าใชบ้รกิาร เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรท าการศกึษาวจิยัในเชงิคุณภาพ เพื่อที่จะได้น าขอ้มูลจากส่วนสมัภาษณ์ หรอืการ

สนทนากลุ่มมาวเิคราะหใ์นเชงิลกึอยา่งละเอยีด และน ามาปรบักลยุทธท์างการตลาดใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารในปจัจบุนั  
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2. ควรท าการศกึษาวจิยัอย่างต่อเนื่อง และศกึษาในส่วนรายละเอยีดของความจงรกัภกัด ี
ความมัน่คงและความผูกพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัว์เลีย้ง โดยแยกเป็นขอ้ย่อยในการหาค่าความสมัพนัธ์
ของตวัแปร เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มลูทีล่ะเอยีดมากยิง่ขึน้  

3. การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะผูใ้ชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในเขตกรุงเทพมหานคร
เท่านัน้ ดงันัน้การศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาผู้ใช้บรกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งในเขตต่างจงัหวดั 
เนื่องจากธุรกจินี้มกีารขยายไปในพื้นที่ต่างจงัหวดั เพื่อจะได้น าผลการศกึษาที่ได้มาเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างในแต่ละเขตพืน้ที ่
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แบบสอบถาม 
ความภกัดี  ความมัน่คง และความผกูพนัผ่านการตลาดเชิงประสบการณ์ 

กบัร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียง 
 

ค าช้ีแจงเก่ียวกบัแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาหลกัสตูรปรญิญาโท ภาคพเิศษ สาขานวตักรรม
นิเทศศาสตรก์ารตลาด(IMC)คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการสถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์
 ผูจ้ดัท าขอความรว่มมอืจากท่าน โปรดตอบค าถามทุกขอ้ตามความเป็นจรงิ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะ
น าไปใชใ้นการท างานวจิยัเท่านัน้ มไิดน้ าไปใชเ้พื่อประโยชน์อื่นใด  ขอขอบพระคุณทีท่่านกรณุาสละ
เวลาและใหค้วามรว่มมอือย่างด ี
ส่วนท่ี 1ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูประชากรของกลุ่มตวัอย่าง 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงใน หรอืเตมิขอ้ความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจรงิ 

1.  เพศ 

 1.ชาย 2. หญงิ 

2.  อาย ุ

    1. 20-25 ปี   2.26-30 ปี    3.30-35 ปี      4.35 ปีขึน้ไป 

3.  ระดบัการศกึษาสงูสุด 

 1.  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี  2.  ปรญิญาตร3ี.  สงูกว่าปรญิญาตร ี 4.อื่น ๆ……………  

4. สถานภาพ 

      1. โสด         2. สมรส           3.  แยกกนัอยู่/หยา่/หมา้ย 

5. อาชพี 

 1.  นกัเรยีน/นกัศกึษา/นิสติ 2.  ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

 3.  เจา้ของกจิการ/ธุรกจิส่วนตวั   4.  พนกังานบรษิทัเอกชน   

 5.  อื่น ๆ .........……… 
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6. รายไดต่้อเดอืน 

      1.  ต ่ากว่า 10,000 บาท 2.  10,001-20,000 บาท 

   3.  20,001-30,000 บาท 4.  30,000 บาทขึน้ไป 

7.ท่านมสีตัวเ์ลีย้งทีบ่า้นหรอืไม่ 

 1.ม ี 2.ไม่ม ี

8.ความถีใ่นการใชบ้รกิารคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

 1. 1-2 ครัง้/เดอืน 2.3-4ครัง้/เดอืน 3.อื่น ๆ ...................... 

9.ระยะเวลาในการใชบ้รกิารคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งแต่ละครัง้ 

 1. น้อยกว่า30 นาท ี 2.30 นาท ี

 3.1 ชัว่โมง 4.1 ชัว่โมงขึน้ไป 

10.บุคคลทีท่่านไปรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งดว้ย 

 1. ไปตามล าพงั 2.ครอบครวั 

 3.กลุ่มเพื่อน 4.คนรกั/แฟน 

11.วธิกีารเดนิทางมาใชบ้รกิารคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

 1. รถส่วนตวั 2.รถโดยสาร/รถสาธารณะ 

12.ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งต่อครัง้ 

 1. 200-300บาท 2.301-400บาท 

 3.401-500บาท 4.  500บาทขึน้ไป 

13.ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งต่อครัง้ 

 1. 200-300 บาท 2.301-400 บาท 

 3.401-500 บาท 4.500 บาทขึน้ไป 
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ส่วนท่ี 2 ค าถามเกีย่วกบัการตลาดเชงิประสบการณ์ 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงตามความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

การรบัรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์ 

น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

1.รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหท่้าน
มโีอกาสไดเ้ล่น ไดส้มัผสั และ
ไดใ้หอ้าหารสตัวเ์ลีย้ง 

     

2.ท่านอยากที่จะเล่น สัมผัส 
และให้อาหารสตัว์เลี้ยงในร้าน
คาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

     

3.ท่านรู้สึกถูกกระตุ้นเร้า เมื่อ
เข้าไปใช้บริการในร้านคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้ง 

     

4.ท่านรู้สึกมีความสุข เมื่อเข้า
ไปใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

     

5.ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงสามารถ
ตอบสนองจุดมุ่งหมายของท่าน
ในการมาใชบ้รกิารไดด้ ี

     

6.ท่านมคีวามพอใจต่อรา้นคา
เฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

     

7.เมื่อเขา้ไปใชบ้รกิารรา้นคาเฟ่

สตัว์เลี้ยง บรรยากาศในรา้นท า
ใ ห้ ท่ า น มี จิ น ต น า ก า ร แ ล ะ
ความคดิสรา้งสรรคเ์กดิขึน้ 
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การรบัรู้การตลาดเชิง

ประสบการณ์ 

น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

8.รา้นคาเฟ่สตัว์เลีย้งท าใหท่้าน
เกิดความคิดต่อยอดเกี่ยวกับ
สตัว์เลี้ยง เช่น อยากเลี้ยงสตัว ์
อยากมรีา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง เป็น
ตน้ 

     

9.ท่านคดิว่ารา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง
เป็นธุรกิจที่สร้างสรรค์ แปลก
ใหม ่

     

10.การมาใช้บริการร้านคาเฟ่

สัตว์ เลี้ยงเ ป็นกิจวัตรที่ท่ าน
ตอ้งการจะท าประจ า 

     

11.ร้ า น ค า เ ฟ่ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง มี
กิจกรรมที่ท่านต้องการท าหรอื
เขา้รว่ม 

     

12.ท่านมพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไป
จากเดิม หลงัจากมาใช้บรกิาร
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

     

13.ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงท าให้
ท่านมปีฏสิมัพนัธ์ต่อกลุ่มคนรกั
สตัวเ์ลีย้ง 
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การรบัรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์ 

น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

14.ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงท าให้
ท่านมเีรื่องราวหรอืประเด็นไป
พดูคุยกบัเพื่อนได ้

     

15.ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงท าให้
ท่านเป็นคนทนัสมยั ทนักระแส
สงัคม 

     

 

ส่วนท่ี 3 ค าถามเกีย่วกบัความภกัดต่ีอรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงตามความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

ความภกัดีต่อร้านคาเฟ่สตัว์

เล้ียง 
น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

1.รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งท าใหท่้าน
เกดิความพงึพอใจ 

     

2.ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงตรงกับ
ความคาดหวงัของท่าน 

     

3.รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท าให้ท่าน
อยากกลับมาใช้บริการอีกใน
ครัง้ต่อไป 

     

4.รา้นคาเฟ่สตัว์เลี้ยงท าให้ท่าน
อยากแนะน าให้คนรู้จ ักมาใช้
บรกิาร 

     

      



   133 

 

 

ความภกัดีต่อร้านคาเฟ่สตัว์
เล้ียง 

น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

5.ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงน้ีท าให้
ท่านไม่ต้องการเลอืกใช้บรกิาร
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้งอื่น 

     

6.ถึงแม้ว่าร้านอื่นจะมีการจัด
โ ป ร โ ม ชั ่น  ท่ า น ก็ จ ะ ไ ม่
เปลีย่นไปใชบ้รกิารทีร่า้นอื่น 

     

 

ส่วนท่ี 4  ค าถามเกีย่วกบัความมัน่คงต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงตามความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

ความมัน่คงต่อร้านคาเฟ่สตัว์

เล้ียง 
น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

1.ท่านมคีวามมุ่งมัน่ ตัง้ใจที่ใช้
บรกิารรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

     

2.ท่านแลกเปลีย่นความคดิและ
ประสบการณ์ในร้านคาเฟ่สตัว์
เลีย้ง 

     

3.เมื่อท่านพูดกบัคนอื่นถึงร้าน
คาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง  ท่านจะพูดดว้ย
ทศันคตทิีด่ ี

     

4.ท่านมกัจะแสดงความคดิเหน็
ของท่าน เมื่อพูดถึงร้านคาเฟ่

สตัวเ์ลีย้ง 
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ส่วนท่ี 5 ค าถามเกีย่วกบัความผกูพนัต่อรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงตามความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

ความผกูพนัต่อร้านคาเฟ่
สตัวเ์ล้ียง 

น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

1.ท่านมคีวามเชื่อมัน่และไว้ใจ
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

     

2.ท่านเต็มใจที่จะทุ่มเทเวลาให้
รา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

     

3.ท่านมีความปรารถนาที่จะ
เป็นสมาชิกหรือลูกค้าประจ า
ของรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

     

4.ท่านมีความรู้สึกผูกพันกับ
สตัว์เลี้ยงในรา้นคาเฟ่สตัวเ์ลี้ยง
นัน้ๆ 

     

5.ท่านยงัคงใช้บรกิารรา้นคาเฟ่

สตัว์เลี้ยงในปจัจุบนัและคาดว่า
จะใชบ้รกิารต่อในอนาคต 

     

 

โปรดอธิบายประสบการณ์และทศันคติท่ีมีต่อร้านคาเฟ่สตัวเ์ล้ียง
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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     ภาพของร้านคาเฟ่สตัวเ์ลีย้ง 

 

 

        

                             ภาพท่ี 13  รา้น Purr Cat Café Club 

                             แหล่งท่ีมา:  www.kapook.com (2556) 

 

 

http://www.kapook.com/
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                       ภาพท่ี 14  รา้น Kitty Cafe 

                            แหล่งท่ีมา:  www.kapook.com (2556) 

 

 

 

 

 

 

http://www.kapook.com/
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                 ภาพท่ี 15  รา้น Caturday Café  

    แหล่งท่ีมา:  www.kapook.com (2556) 

 

http://www.kapook.com/
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    ภาพท่ี 16  รา้น Makura Cat Café  

    แหล่งท่ีมา:  www.kapook.com (2556) 
 

http://www.kapook.com/
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               ภาพท่ี 17  รา้น Cataholic Café  

                   แหล่งท่ีมา:  www.kapook.com (2556) 

 

 

http://www.kapook.com/
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              ภาพท่ี 18  รา้น True Love Café  

                             แหล่งท่ีมา:  จรีนันท ์ชุ่มเพง็พนัธ์ (2557) 
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ประวติัผู้เขียน 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล                   นางสาววรมาศ  บุบผาชาต ิ
 
ประวตักิารศกึษา    ศลิปศาสตรบณัฑติ (รฐัศาสตร)์   
                                                              มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
                                                              ปีทีส่ าเรจ็การศกึษา พ.ศ. 2552   
 
ประสบการณ์ท างาน                              พ.ศ.2553-2555 
    เจา้หน้าทีบ่รหิารธุรกจิ 
    ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 
     
                                                              พ.ศ.2555-2556 
    เจา้หน้าทีฝ่า่ยขาย 
    บรษิทั โพสตอ์ลิเิมนท ์จ ากดั 
 
    พ.ศ.2557 
    เจา้หน้าทีว่างแผนสื่อโฆษณา 
    บรษิทั มเีดยี อนิเทลลเิจนท ์จ ากดั 
     
    พ.ศ.2557 
    เจา้หน้าทีว่างแผนสื่อโฆษณา 
    บรษิทั วเีซยีม (ประเทศไทย) จ ากดั 
     
    พ.ศ.2558 
    เจา้ของธุรกจิส่วนตวั 
                        5 ซอยลาดพรา้ว 15 ถนนลาดพรา้ว  
                                                              แขวงจอมพล เขตจตุจกัร   
                                                              จงัหวดักรงุเทพมหานคร  10900 
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