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Loyalty, Commitment and Engagement
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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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและที่มาของงานวิ จยั
ปจั จุบนั นี้ในโลกของธุรกิจได้มกี ารแข่งขันกันอย่างมาก การเกิดขึน้ ของเทคโนโลยีต่างๆ
กาลังท้าทายธุรกิจ ซึง่ ธุรกิจจาเป็ นต้องปรับตัวเข้าหาลูกค้าอย่างมาก (ธเนศ ยุคนั ตวนิชชัย, 2553)
แต่ละธุรกิจได้มกี ารพยายามหากลยุทธ์ต่างๆที่ทาให้ได้เปรียบคู่แข่ง เพื่อที่จะสามารถครองตลาด
หรืออยู่ในตลาดได้อย่างมันคง
่ ซึง่ กลยุทธ์ทางการตลาดได้ มกี ารปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ใน
ขณะนัน้ หรือปรับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทัง้ นี้แนวคิดทางการตลาดนัน้ มีการ
พัฒนาเรื่อยมาเริม่ ตัง้ แต่การตลาดแบบดัง้ เดิม (Traditional Marketing) ที่มลี กั ษณะ คือ มุ่งเน้นที่
ประโยชน์และลักษณะการใช้งานโดยมองว่าลูกค้าจะตัดสินใจเลือกสินค้าทีไ่ ด้ประโยชน์สูงสุด มีการ
จากัดกรอบประเภทสินค้าและคู่แข่งขันโดยมีแบรนด์คู่แข่งในประเภทเดียวกันไม่มากนักและมี
วิธกี ารแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโดยตรง ซึง่ บางครัง้ ทาให้มองข้ามคู่แข่งทางอ้อมหรือสินค้าทีท่ ดแทน
ได้ นอกจากนี้ยงั มองกระบวนการตัดสินใจซือ้ เป็นเหตุและผลโดยมองว่าการตัดสินใจซือ้ ของลูกค้ามี
ลาดับขัน้ ตอน และมีเหตุผลในทุกขัน้ ตอนส่วนวิธกี ารวิเคราะห์ข้อมูล นัน้ จะเป็ นไปในลักษณะเชิง
ปริมาณ โดยใช้ขอ้ มูลจากการสารวจมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับคู่แข่งนันเอง
่
(Schmitt, 1999)
ตามแนวคิดของ Kotler (2011) ได้แบ่งการตลาดออกเป็ นยุคสมัย โดยแบ่งการตลาดตาม
ลักษณะทีเ่ น้นความสาคัญของส่วนนัน้ ๆ เริม่ ตัง้ แต่ยุคการตลาด 1.0 ทีก่ ารตลาดยึดสินค้าเป็ นสาคัญ
(The product centric era) ส่วนใหญ่เป็ นสินค้าทีม่ ลี กั ษณะพืน้ ฐาน ออกแบบมาเพื่อขายคนจานวน
มากในตลาดมวลชน (Mass market) และยุคการตลาด 2.0 ที่เน้นความสาคัญของผู้บริโภค(The
customer-oriented era) โดยมองว่าผู้บริโภคมีความรอบรูแ้ ละสามารถเปรียบเทียบ ประเมิน และ
กาหนดคุณค่าของสินค้าได้ มีความเฉพาะตัว และมีรสนิยมที่แตกต่างกัน นักการตลาดจึงต้องแบ่ง
ตลาดออกเป็ นส่วนๆและพัฒนาสินค้าที่มคี ุณสมบัตแิ ละข้อเสนอทีด่ ขี น้ึ สาหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
กลุ่ม ดังนัน้ สินค้าชนิดเดียวกันจึงมีให้เลือกมากมาย
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ส่วนยุคการตลาด 3.0 เป็นยุคทีข่ บั เคลื่อนด้วยค่านิยม (The value-drivenera) แทนทีจ่ ะมอง
กลุ่ มเป้าหมายเป็ นเพียงผู้บริโ ภคธรรมดาๆ แต่ ต้องมองผู้บริโภคในฐานะมนุ ษ ย์อ ย่า งสมบูรณ์ ท่ี
ประกอบด้วย ความคิด (mind) จิตใจ (heart) และจิตวิญญาณ (spirit) ทาให้ผบู้ ริโภคมองหาบริษทั ที่
มีพนั ธกิจ (mission) วิสยั ทัศน์ (vision) และค่านิยม (values) ที่เข้าใจและตอบสนองความต้องการ
สูงสุดทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมได้ (Kotler, 2011)
จากแนวความคิดของ Kotler หากนามาเปรียบเทียบกันทัง้ 3 ยุคจะเห็นว่ายุค 1.0 และยุค
2.0 เป็นการตลาดแบบดัง้ เดิมที่ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกสินค้าทีไ่ ด้ประโยชน์สูงสุด และในกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ จะเป็ นเหตุ แ ละผล แต่ ยุค 3.0 หรือยุค ปจั จุบนั นี้ผู้บริโภคพยายามมองหาสิง่ ที่จะมา
บรรเทาความกังวลใจเพื่อทาให้โลกน่ าอยู่ขน้ึ ผู้บริโภคไม่ได้ต้องการแค่สนิ ค้าที่ทางานตามหน้าที่ท่ี
กาหนดและให้ค วามพึงพอใจทางอารมณ์ เ ท่านัน้ แต่ ยงั ต้อ งการเติมเต็มความปรารถนาทางจิต
วิญญาณ (human spirit fulfillment)จากสินค้าและบริการทีเ่ ลือกอีกด้วย ดังนัน้ การตลาด 3.0 จึงมี
พันธกิจ วิสยั ทัศน์และค่านิยมทีย่ งิ่ ใหญ่กว่ายุคการตลาด 1.0 และ 2.0 โดยเน้นการสร้างประโยชน์
และเสนอทางออกเพื่อแก้ปญั หาในสังคมทัง้ นี้สามารถสรุปการตลาดทัง้ 3 ยุคเป็ นตารางเปรียบเทียบ
ได้ดงั นี้ (ณงลักษณ์ จารุวฒ
ั น์, 2554)
ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบการตลาดยุคต่างๆตามแนวความคิดของ Kotler
การตลาด 1.0
การตลาด 2.0
การตลาด 3.0
(The product centric (The customer(The valueera)
oriented era)
drivenera)
วัตถุประสงค์
ขายสินค้า
สร้างความพึงพอใจและ ทาให้โลกน่ าอยูข่ น้ึ
ทาให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจ
ในสินค้าและบริการ
ต่อไป
แรงขับเคลื่อนสาคัญ การปฏิวตั อิ ุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคลื่นลูก
ใหม่
ธุรกิจมองตลาด
ผูบ้ ริโภคจานวนมากที่ ผูบ้ ริโภคฉลาด รอบรู้ มี ผูบ้ ริโภคเป็นมนุษย์
อย่างไร
มีความต้องการด้าน
ความคิดและจิตใจ
อย่างสมบูรณ์ มี
กายภาพ
ความคิด จิตใจและ
จิตวิญญาณ
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
การตลาด 1.0
การตลาด 2.0
(The product centric (The customerera)
oriented era)
แนวคิดหลักด้าน
การตลาด
แนวทางปฏิบตั ิ
ทางการตลาดที่
ธุรกิจนามาใช้
คุณค่าของสินค้า

การพัฒนาสินค้า

ปฏิสมั พันธ์กบั
ผูบ้ ริโภค

หนึ่งต่อหลายๆคน

การกาหนดลักษณะ
จาเพาะของสินค้า
ใช้งานได้ตามหน้าทีท่ ่ี
กาหนด

การตลาด 3.0
(The valuedrivenera)

การสร้างความแตกต่าง ค่านิยม
ให้สนิ ค้า
การวางตาแหน่งองค์กร พันธกิจ วิสยั ทัศน์
และผลิตภัณฑ์
และค่านิยมของ
องค์กร
ใช้งานได้ตามหน้าทีท่ ่ี ใช้งานได้ตาม
กาหนดและให้ความพึง หน้าทีท่ ก่ี าหนด ให้
พอใจทางอารมณ์
ความพึงพอใจทาง
อารมณ์ และเติม
เต็มความปรารถนา
ทางจิตวิญญาณ
หนึ่งต่อหนึ่ง
ความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มคน
หลายๆคน

แหล่งที่มา : Kotler (2011)
นอกจากนี้ ย งั มีแ นวคิด การสื่อ สารการตลาดเชิง บู ร ณาการ (Integrated Marketing
Communication) เกิดขึ้น โดยเกิดจากการที่อ งค์กรพยายามผสมผสานเครื่องมือการสื่อสารเพื่อ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ท่เี กี่ยวข้องทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยตาม
แนวคิด ของ Jackson (1995) เห็นว่ า ปจั จุบนั เป็ นยุค ของปจั เจกบุ ค คล การตลาดจึง มีก าร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการตลาดมวลชนไปสู่ระบบการตลาดแบบใหม่ เพื่อเป็ นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่มคี วามหลากหลาย โดยสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะส่วน
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บุคคลได้ด้วย การจะทาการตลาดให้ประสบผลสาเร็จจึงต้องมองว่าผู้บริโภคหรือลูกค้าแต่ละคนมี
ลักษณะของตนเอง กล่าวคือ แต่ละคนมีความต้องการและความพึงพอใจต่อสิง่ ต่างๆแตกต่างกัน
รวมถึงมีมมุ มองทีต่ ่างกันด้วย
การตลาดเชิงบูร ณาการมีล กั ษณะส าคัญ คือ การสื่อ สารการตลาดมีค วามต่ อ เนื่อ งและ
สัมพันธ์กนั โดยมีทงั ้ ความต่อเนื่องทางกายภาพ (Physical Continuity) และความต่อเนื่องทาง
จิต วิทยา (Psychological Continuity) เช่น ภาพลักษณ์ ของการสื่อ สารการตลาดโดยรวมต้อ ง
สอดคล้องกันกับภาพลักษณ์ของตราสินค้า เป็ นต้น และยังคานึงถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษทั
เพื่อทีจ่ ะสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทบ่ี ริษทั กาหนดไว้ได้นอกจากนี้ในกระบวนการสื่อสารที่
มีความต่อเนื่องนัน้ จะต้องมีการวางแผนจากภายนอกสู่ภายใน คือ จะต้องเริ่ มจากกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้าเป็ นข้อมูลสนับสนุ นในการวางแผน และใช้รปู แบบเครื่องมือทีห่ ลากหลายไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อติดต่อสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูบ้ ริโภค (Shimp,1997)
แต่เนื่องด้วยปจั จุบนั เทคโนโลยีมกี ารพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันกันทางธุรกิจ
มากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้คนในสังคมมีวธิ กี ารดาเนินชีวติ และพฤติกรรมการบริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ นี้
Kardes , Cronley และ Cline ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคว่า หมายถึง “กิจกรรม
ทัง้ หมดของผูบ้ ริโภคทีเ่ กี่ยวข้องกับการซือ้ การใช้ การทิง้ สินค้าและบริการ รวมไปถึงอารมณ์ จิตใจ
และการตอบสนองเชิง พฤติก รรมทัง้ ที่เ กิดขึ้นล่ ว งหน้ า ขณะใช้ส ิน ค้า หรือ บริการ และภายหลัง
กิจกรรมนัน้ ” (Kardes, 2011) เช่นเดียวกันกับคาจากัดความของ Blackwell , Miniard และ Engel
ทีร่ ะบุว่า “พฤติกรรมผูบ้ ริโภค คือ กิจกรรมของผูค้ นในการพยายามเพื่อให้ได้มาบริโภคและทิง้ สินค้า
หรือบริการ” (วุฒ ิ สุขเจริญ, 2555) จากคานิยามดังกล่าว จะเห็นว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเกิดขึน้
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึง่ นอกจากปจั จัยทางด้านเทคโนโลยีและสังคมทีส่ ่งผลให้
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไปแล้วนัน้ ปจั จัยทางด้านตัวบุคคลก็มสี ่วนเกี่ยวข้อง โดยกลุ่มช่วง
อายุต่างๆที่มลี กั ษณะการดาเนินชีวติ รวมถึงลักษณะนิสยั ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคเช่นกัน
ด้ว ยเหตุท่พี ฤติก รรมของผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนัน้ ในการทา
การตลาด นักการตลาดจาเป็นต้องศึกษาหรือคาดการณ์แนวโน้มของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค เพื่อเตรียม
รับ มือ ได้อ ย่ า งเหมาะสมด้ว ย โดยผู้บ ริห ารบริษัท เอเจนซี่ส่ือ โฆษณาชื่อ ดัง อย่ า ง มายด์แ ชร์
(Mindshare) ได้มคี วามเห็นว่า แนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปนัน้ มีผลมาจากหลาย
ปจั จัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วิถีการดาเนินชีวติ ของผู้บริโภค การพัฒนา
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เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสื่อที่ผู้บริโภคเลือกที่จะรับข้อมูล ซึ่ง
แนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในปจั จุบนั จะเน้นตราสินค้าหรือบริการทีส่ ่งเสริมให้ผบู้ ริโภคและคน
รอบข้างเป็ นคนที่ดขี น้ึ ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ สามารถเชื่อมโยงและจับความสนใจของกลุ่มได้ทงั ้
ยังต้องผสมผสานข้อมูล (info/data) และภาพ (visual) เพื่อทีจ่ ะดึงดูดผูบ้ ริโภคในการรับสาร โดย
นาเสนอได้ตรงประเด็น รวดเร็วและน่าประทับใจ (เริงฤทธิ ์ จินดาพรม, 2557)
นอกจากแนวโน้มพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปของผู้บริโภคทีก่ ล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีพฤติกรรม
อีกอย่างหนึ่งทีป่ จั จุบนั ผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มเป็ นเช่นนี้มากขึน้ คือ Back to Basic ซึง่ ผูบ้ ริโภคจะกลับ
เข้าสู่ธรรมชาติมากขึน้ ต้องการใกล้ชดิ ธรรมชาติ ทัง้ นี้เนื่องจากการที่เทคโนโลยีมกี ารพัฒนาไป
มาก ทาให้คนเกิดความสะดวกสบายจนถึงจุดที่รสู้ กึ เบื่อหน่ าย จึงต้องการขวนขวายสู่สงิ่ ทีธ่ รรมดา
ส่ ง ผลให้ผู้บ ริโ ภคมีค วามต้อ งการสิน ค้าหรือ บริก ารที่ท าจากธรรมชาติ ท าด้ว ยมือ ไม่ต้อ งผ่ า น
ขบวนการแปรรูปมากนัก ทัง้ นี้ผบู้ ริโภคจะมองถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ เข้าใจง่ายและไม่ยุ่งยาก
โดยแนวคิดนี้มคี วามสอดคล้องกับแนวคิดความหวังของเทคโนโลยี (Technology Pessimism หรือ
Technology Skepticism) โดย Marx (2011) นักประวัตศิ าสตร์ชนั ้ นาของเทคโนโลยีและวัฒนธรรม
ชาวอเมริกนั ระบุว่าเทคโนโลยีได้เริม่ มีการพัฒนาขึน้ เรื่อยๆ โดยก่อนหน้านี้เทคโนโลยีถูกมองในแง่ดี
และมีว ิว ัฒ นาการที่โ ดดเด่ น แต่ ใ นขณะเดีย วกัน วิว ัฒ นาการของเทคโนโลยีก็ เ ป็ น อัน ตราย
เช่นเดียวกัน แต่คนเรากลับมองข้ามหรือเพิกเฉย เช่น บางครัง้ นักวิทยาศาสตร์มกี ารทาการศึกษา
ผิดพลาดหรือไม่ครอบคลุม อย่างเช่น ยาสาหรับการบรรเทาอาการปวด ก็มผี ลข้างเคียงที่รุนแรง
มาก เป็ นต้นด้ว ยสาเหตุน้ีทาให้ผู้บริโภคขวนขวายหาสิ่งที่เ ป็ นธรรมชาติ ปลอดภัย และหาสิ่งที่
ตอบสนองความต้องการของตน นอกจากนี้ทางด้านนิตยสาร Positioning ยังได้เก็บข้อมูลและ
นาเสนอถึงแนวโน้มของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคไว้ว่า ผูบ้ ริโภคในยุคปจั จุบนั นี้ ถึงแม้จะมีรสนิยมการใช้
สินค้าหรือบริการที่หรูหรา แต่ก็ไม่ใช่แค่สนิ ค้าราคาแพงเท่านัน้ แต่ต้องหรูแบบ Cool Luxury
กล่าวคือ ต้องมีสมั ผัสเชิงประสบการณ์ เพื่อเพิม่ ความพึงพอใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย (positioning
magazine, 2011)
โดยสรุปแล้ว มุมมองทีก่ ล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคมีการเปลีย่ นแปลง
อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้แบรนด์และนักการตลาดต้องตระหนักถึงการพัฒนาและปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาด รวมถึงทิศทางในการดาเนินธุรกิจต่อไป ซึง่ กลยุทธ์การตลาดแบบเดิมนัน้ ยังไม่สามารถ
ครอบคลุมพฤติกรรมผูบ้ ริโภคได้ อีกทัง้ การทีจ่ ะเน้นแต่ตวั สินค้าและบริการ หรือแม้กระทังการใช้
่
ส่อื
ทางการตลาดแบบเดิมนัน้ ไม่เพียงพอเท่าทีค่ วร สอดคล้องกับที่ Ries และ Jack (2001) กล่าวไว้ว่า
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“เราอยู่ในยุคของการสื่อสารทีเ่ ต็มไปด้วยความล้มเหลวเหตุเพราะทุกวันนี้ การสื่อสารเป็ นปญั หาใน
ตัวของมันเอง วันเวลาผ่านไป สังคมของเราเฟ้อไปด้วยการสื่อสาร เราสื่อสารออกมามากขึน้ แต่รบั
น้อยลงทุกวัน การโฆษณาเป็ นเพียงช่องทางหนึ่งของการสื่อสารเท่านัน้ ยังมีการสื่อสารที่สามารถ
เกิดขึน้ ได้ในอีกหลายรูปแบบ”
ฉะนั ้น จึง ได้ เ กิ ด กลยุ ท ธ์ ใ หม่ ท างการตลาดที่ เ รีย กว่ า การตลาดเชิ ง ประสบการณ์
(Experiential Marketing) ซึง่ เป็ นกระบวนการทีร่ ะบุถงึ ความต้องการของลูกค้า โดยผ่านการสื่อสาร
แบบสองทาง ที่จะนาไปสู่ก ารสร้างเอกลัก ษณ์ แ ละเพิ่มคุ ณ ค่ าให้ก ับกลุ่ มเป้าหมาย (Smilansky,
2009) ทัง้ นี้ตอ้ งมีการสร้างความรูส้ กึ ทีด่ ี น่ าประทับใจและตอกย้าเข้าไปในความทรงจาของลูกค้าใน
ขณะทีไ่ ด้ครอบครองหรือใช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความชื่นชอบและผูกพันภักดีใน
สินค้าหรือบริการ ส่งผลให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการนัน้ ๆอีก ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้มกี ารนา
การตลาดเชิงประสบการณ์มาใช้ เนื่องจากการสื่อสารการตลาดหรือการโฆษณาในแบบเดิมถึงจุด
อิม่ ตัวและไม่มคี วามแปลกใหม่แล้ว (Schmitt, 1999) กล่าวคือ การทีใ่ ช้โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ นัน่ เอง
ด้านผู้บริโภคก็ มักใช้การเปิดผ่านหรือการับรูแ้ บบผิวเผิน จนทาให้วธิ กี ารส่งเสริมการขายแบบนี้ม ี
ประสิทธิภาพลดลง ดังนัน้ การนาการตลาดเชิงประสบการณ์มาใช้ จึงเหมาะสมกับการสื่อสาร
การตลาดยุคปจั จุบนั เนื่องจากช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วม มีการบอกต่อ อันมาจากประสบการณ์ร่วม
และรูส้ กึ ผูกพันเป็ นหนึ่งเดียวกันกับสินค้าและบริการนัน้ ๆ สอดคล้องกับที่ Smilansky (2009) ได้
กล่าวไว้ว่า “การตลาดเชิงประสบการณ์เป็ นวิธที ่คี นยังนามาใช้น้อย แต่เป็ นวิธที ่ดี ที ่สี ุด เพราะใช้
ต้ น ทุ น ต่ า และท าให้ เ กิด ประสบการณ์ ก ารมีส่ ว นร่ ว มและเกิด การพู ด ปากต่ อ ปาก( Word-ofmouth)”โดยลักษณะทีส่ าคัญของการตลาดเชิงประสบการณ์ คือ มุ่งเน้นทีป่ ระสบการณ์ของผูบ้ ริโภค
เป็นหลัก มีการวิเคราะสถานการณ์ของผูบ้ ริโภค โดยมองคู่แข่งทางการตลาดในวงกว้างมากกว่าเดิม
นอกจากนี้ยงั มองว่าผูบ้ ริโภคใช้ทงั ้ เหตุผลและอารมณ์ในการตัดสินใจใช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ ๆ โดย
การสื่อสารแบบสองทางและการมีปฏิสมั พันธ์ถอื เป็นหัวใจหลักในการสร้างประสบการณ์ ทีจ่ ะเปลีย่ น
ผูบ้ ริโภคให้เป็ นผูส้ นับสนุ นแบรนด์และเป็ นผู้เผยแพร่บอกต่อของแบรนดนัน้ ๆ (Smilansky, 2009)
สาหรับเครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั ผลของการตลาดประสบการณ์จะต้องใช้ทงั ้ ลักษณะเชิงปริมาณและคุณภาพ
มาผสมผสานกันซึง่ โครงสร้างของการศึกษาการตลาดเชิงประสบการณ์ประกอบด้วยการตลาดจาก
ประสาทสัมผัส (Sense Marketing) การตลาดจากความรูส้ กึ (Feel Marketing) การตลาดจาก
ความคิด (Think Marketing) การตลาดจากการกระทา (Act Marketing) และการตลาดจากการ
เชื่อมโยง (Relate Marketing)
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จากโครงสร้างของการตลาดเชิงประสบการณ์นนั ้ จะเห็นว่าเป็ นการใช้ในเรื่องของความรูส้ กึ
ภายใน และทัศนคติเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าการตลาดแบบดัง้ เดิมที่เน้ นที่สนิ ค้าและบริก าร โดย
Schmitt ได้กล่าวไว้ว่า การตลาดเชิงประสบการณ์สามารถนามาใช้และเป็ นประโยชน์ในสถานการณ์
ด้านต่างๆ ได้แก่ช่วยสร้างความแตกต่างจากสินค้าคู่แข่ง ช่วยสร้างเอกลักษณ์ตวั ตนของบริษัท
อีกทัง้ ยังเป็ นการส่งเสริมทางนวัตกรรมทีก่ ่อให้เกิดการทดลองใช้ และทีส่ าคัญคือผู้ บริโภคเกิดความ
ภักดีต่อสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ (Schmitt, 1999)
กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ถูกนามาใช้เป็ นกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจในปจั จุบนั
โดยเฉพาะธุรกิจแนวใหม่ท่เี กิดขึ้นอย่างร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงซึ่งเป็ นธุรกิจที่แปลกใหม่และน่ าสนใจ
โดยเป็ นร้านอาหารที่นาสัตว์เลี้ยงมาเป็ นสิง่ จูงใจและเปิ ดประสบการณ์ให้กบั ผู้ท่มี าใช้บริการ ทัง้ นี้
เทรนด์ของร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงนับเป็ นเทรนด์ท่มี าแรงอยู่ในขณะนี้ พิจารณาได้จากตลาดของสัตว์
เลีย้ งมีการเติบโตขึน้ ในปจั จุบนั ดังภาพที่ 1
อัตราการเติบโตของตลาดสัตว์เลีย้ ง
ในช่วง 15 ปีทผ่ี ่านมาเติบโต 3-30%

2,000

ล้านบาท

พ.ศ.2538
15 ปี เติบโตขึน้ 5,000 ล้าน

7,000

ล้านบาท

พ.ศ.2553

12,000

ล้านบาท

พ.ศ.2555
2 ปี เติบโตขึน้ 5,000 ล้าน

ภาพที่ 1 อัตราการเติบโตของตลาดสัตวเลีย้ ง
แหล่งที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สตั ว์เลีย้ งไทย (TPIA) อ้างถึงในมหาวิทยาลัยมหิดล
(2555)
ประกอบกับแนวโน้มวิถกี ารดาเนินชีวติ ของคนสมัยใหม่เป็นไปในลักษณะBack to basic
ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้คนหันมาเลีย้ งสัตว์กนั มากยิง่ ขึน้ เห็นได้จากสัดส่วนของผูท้ เ่ี ลีย้ งสัตว์
เลีย้ งในประเทศไทยนัน้ เป็นไปดังภาพที่ 2
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แมว
19%

สุนขั 65%
อื่นๆ16%

ภาพที่ 2 สัดส่วนผูท้ เ่ี ลีย้ งสัตว์ในประเทศไทย
แหล่งที่มา: สมาคมผูค้ า้ เวชภัณฑ์สาหรับสัตว์ในประเทศไทย (AHPA) อ้างถึงในมหาวิทยาลัยมหิดล
(2555)
ในขณะทีต่ ลาดของธุรกิจร้านกาแฟก็มสี ดั ส่วนทีม่ ากขึน้ เช่นกันโดยสัดส่วนเป็ นดังภาพที่ 3
ค้าปลีก, 16%
เครื่องดื่ม, 77%
(ร้านกาแฟ 24%
อื่นๆ 53%)

อสังหาริ มทรัพย์,
10%

งานพิ มพ์, 20%
เบเกอรี่, 21%
ความงาม, 25%

บริ การ, 36%

อาหาร, 91%
การศึกษา, 62%

ภาพที่ 3 สัดส่วนจานวนผูท้ ป่ี ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์
แหล่งที่มา: เอ็กซ์เพลส นิวส์ อินดัสทรี (2556)

โอกาสทางธุรกิ จ,
37%
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ด้วยเหตุน้ีธุรกิจแนวใหม่อย่างร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง ทีม่ กี ารผสมผสานระหว่างร้านกาแฟและ
สัตว์เลี้ยงนี้จงึ เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นคาเฟ่แมว หรือคาเฟ่สุนัขซึ่งเกิดขึน้ ในช่วงเวลา 1-2 ปี ท่ผี ่านมา
และยังคงได้รบั ผลตอบรับอย่างดีจนถึงปจั จุบนั
ทัง้ นี้ในบรรดาธุรกิจร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง เดิมเกิดร้านคาเฟ่แมวขึน้ ก่อน โดยธุรกิจร้านกาแฟ
แมว หรือ ทีเ่ รียกว่า "คาเฟ่แมว" ธุรกิจนี้มตี น้ กาเนิดทีป่ ระเทศไต้หวัน เมื่อปี 2541 แต่มาได้รบั ความ
นิยมอย่างมากหลังจากมีการเปิดคาเฟ่แมวทีป่ ระเทศญี่ป่นุ ซึง่ ธุรกิจนี้ได้ขยายตัวไปในประเทศต่างๆ
รวมถึงประเทศไทย (ไทยพีบเี อส, 2557) หลังจากทีร่ า้ นคาเฟ่แมวประสบความสาเร็จ ก็เริม่ มีรา้ นคา
เฟ่สุนขั เกิดขึน้ ตามมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
สาหรับร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งเป็ นร้านกาแฟทีม่ แี นวความคิดให้มสี ตั ว์เลีย้ งอยู่ภายในร้าน เพื่อ
สร้างความผ่อนคลายให้กบั ผูท้ ไ่ี ด้มานังเล่
่ นจิบกาแฟ นอกจากนี้ยงั เป็ นการตอบสนองกลุ่มคนรักสัตว์
ทัง้ ผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่สามารถเลีย้ งสัตว์ได้ เนื่องจากพืน้ ทีจ่ ากัด ค่าครองชีพสูง และข้อห้ามเลีย้ งสัตว์ในที่
พัก อาศัย รวมถึงเจ้าของธุ รกิจ ที่ต้อ งการเปิ ดร้าน เพื่อ ตอบสนองความชอบของตนเอง ตามที่
วิลาสินี สุทธาวาศ เจ้าของธุรกิจคาเฟ่แมว Kitty Cat Cafe กล่าวว่า “เห็นว่าแนวโน้มร้านกาแฟมี
มากขึน้ มาหลายปี แล้ว พอมีแมวเข้ามา เป็ นอะไรทีใ่ หม่ และน่ าสนใจมาก ส่วนตัวเป็ นคนรักแมวอยู่
แล้ว ตอนนี้มคี าเฟ่แมวหลายๆ ร้านก็เลยคิดไอเดียทีอ่ ยากจะทาขึน้ มาบ้าง เราเองก็มแี มวเยอะ เมื่อ
เราไปนัง่ ที่รา้ นคาแฟ่แมวอื่นๆ แล้วเห็นลูกค้าที่ไปมีความสุขกับการที่ได้นัง่ เล่นแมว นัง่ ดูแมวเล่น
แล้ ว มี อ มยิ้ ม ทุ ก คนจะมี ร อยยิ้ ม อยู่ บ นใบหน้ า เป็ นความรู้ ส ึ ก ที่ เ ราชอบก็ เ ลยอยากท า ”
(ศากุน บางกระ, 2556)
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงนี้จงึ ถือเป็ นธุรกิจที่ใช้การตลาดเชิงประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ว่าได้
เพราะผูท้ ม่ี าใช้บริการส่วนใหญ่มกั จะมีทศั นะคติทด่ี ตี ่อสัตว์เลีย้ งหรือมีความชื่นชอบอยู่แล้ว ประกอบ
กับเทรนด์ค นรัก สุนัข รัก แมว ก็มเี พิม่ มากยิง่ ขึ้น เห็นได้จากเพจสัตว์เลี้ยงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลก
โซเชียลที่มคี นติดตามอย่างมากมาย ทาให้ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งใน
กรุงเทพมหานครเองก็มอี ยูห่ ลายร้าน ร้านเหล่านี้โดยทัวไปจะเป็
่
นร้านอาหาร โดยอาหารทีใ่ ห้บริการ
ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทีร่ บั ประทานง่าย เช่น เฟรนฟรายด์ แซนวิช สปาเกตตี้ หรือขนมเค้ก รวมถึง
เครื่อ งดื่มประเภทนม ชา กาแฟ นอกจากนี้ท่ขี าดไม่ได้ค ื อ บรรดาสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในร้าน ให้ลูกค้า
สามารถดูห รือ จับได้ ทัง้ นี้ใ นเรื่อ งของการเล่ น กับ สัต ว์เ ลี้ย ง แต่ ล ะร้า นก็จ ะมีก ฎที่ก าหนดไว้ใ ห้
ผูใ้ ช้บริการปฏิบตั ติ าม เช่น ต้องถอดรองเท้า ต้องล้างมือหรือทาแอลกอฮอล์ก่อน ห้ามให้สตั ว์เลีย้ ง
เลียมือ หรือห้ามอุม้ ห้ามให้อาหาร เป็ นต้น เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้สตั ว์เลีย้ งเป็ นอันตราย
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นอกจากเรื่องทัวไปแล้
่
ว แต่ละร้านย่อมจะต้องมีจุดขายเป็ นของตัวเองเพื่อที่จะได้สามารถ
แข่ง ขัน กับ ร้า นอื่น ที่อ ยู่ใ นตลาดเดีย วกัน ได้ รวมถึง มีก ารน าการตลาดเชิง ประสบการณ์ เ ข้า มา
เกีย่ วข้อง ด้วย ในทีน่ ้จี ะยกร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทีอ่ ยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกจากร้านชื่อดัง
ตามที่เ ว็บไซด์ก ระปุก ดอทคอมแนะนามาเปรียบเทียบจุดเด่นจุดด้อ ยต่ างๆ (www.kapook.com,
2558) ดังนี้
ร้าน Purr Cat Café Clubเป็ นร้านคาเฟแ่ มวทีต่ งั ้ อยูท่ ซ่ี อยสุขมุ วิท 53 ร้านนี้เป็ นร้านทีค่ น
รูจ้ กั เนื่องจากเป็นร้านของดารา คือ คุณเพชร รัตนารัตน์ เอือ้ ทวีกุล ทีไ่ ด้รว่ มหุน้ กับเพื่อน ๆ เป็นร้าน
ทีเ่ ปิดในช่วงแรกๆของธุรกิจประเภทนี้ โดยมีลกั ษณะร้านทีค่ ่อนข้างกว้าง ตกแต่งด้วยไม้และสีดา มี
แมวเยอะ และแบ่งร้านออกเป็น 4 โซน ได้แก่
โซนที่ 1 คือ สาหรับนังทานขนมและเครื
่
อ่ งดื่ม เพื่อรอคิวเข้าไปเล่นกับแมว
โซนที่ 2 คือ เคาน์เตอร์ซาลอนของแมว ซึง่ สามารถพาแมวมาอาบน้ า ตัดขนได้
โซนที่ 3 คือ โซนชัน้ นอกทีส่ ามารถพาแมวมาเทีย่ วได้ แต่จะอยูไ่ ด้แค่บริเวณโซนนี้เท่านัน้
โซนที่ 4 คือ โซนทีแ่ มวอาศัยอยูจ่ ริง โดยกัน้ จากห้องที่ 3 ด้วยกระจก สามารถมองเห็น
พฤติกรรมของแมวได้และจะมีเครือ่ งเล่นต่าง ๆ สาหรับแมว สามารถรองรับคนได้ไม่เกิน 20 คน
สามารถลูบหรือใช้อุปกรณ์เล่นกับน้องแมวได้ แต่ไม่อนุ ญาตให้อุม้ แมว
นอกจากนี้ทางร้านยังมีเสือ้ ผ้าสาหรับแมว และเสือ้ ผ้าของคนทีเ่ จ้าของร้านออกแบบไว้
จาหน่ายอีกด้วย
ร้าน kitty Cat Café เป็ นร้านคาเฟ่แมวทีต่ งั ้ อยู่แถวลาดพร้าว ร้านมีขนาดไม่ใหญ่มาก เป็ น
กระจกรอบร้าน และจานวนแมวมีน้อย ลักษณะเป็ นกันเองเหมือนอยู่บา้ น โดยทางร้านอนุ ญาตให้
อุม้ แมวถ่ายรูปได้ เว้นแต่แมวทีไ่ ม่สบายหรือแมวทีย่ งั เล็กอยู่
ร้าน Caturday Café ตัง้ อยู่ท่ี coco walk โดยลงจากบีทเี อสราชเทวี ร้านนี้เจ้าของร้านคือ
คุณกอล์ฟ ปวีณ ผู้กากับหนัง ค่ายจีทเี อช โดยลักษณะของร้านนี้ไม่ใหญ่มากนัก ตกแต่งเป็ นลาย
การ์ตูนรูปแมวสดใส แต่จดุ เด่นของร้านนัน้ จะมีแมวตัวเด่น คือ แมวของเจ้าของร้านทีช่ ่อื คัทฉับ ซึง่
มีคนติดตามอินสตาแกรมเป็ นฐานเดิมอยู่แล้ว และมีแมวสายพันธุอ์ ่นื อีกมากมาย อีกทัง้ ร้านนี้ยงั มี
ของทีร่ ะลึกไม่ว่าจะเป็ นแก้ว หมวก กระเป๋า ทีท่ าเป็ นรูปแมววางจาหน่ ายอีกด้วย
ร้าน Makura Cat Café ตัง้ อยู่ทซ่ี .ศรีนครินทร์ 51 อยู่ใกล้กบั ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์
ร้านนี้จะมีบรรยากาศคล้ายบ้าน ซึง่ ตกแต่งด้วยโต๊ะไม้ขนาดเล็กมีเบาะรองนัง่ แบบสบายๆ มีทงั ้ แมว
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ไทยและแมวเทศ โดยร้านนี้มแี มวกว่า 30 ตัว แต่ว่าจะนาแมวมาไว้ท่รี า้ นแค่ 10 กว่าตัว และจะ
หมุนเวียนสับเปลีย่ นกันมาให้ลกู ค้าได้เล่น
ร้าน Cataholic Café ตัง้ อยู่ทโ่ี ครงการ Ozono Plaza ชัน้ 2 ซอยสุขุมวิท 39 ร้านนี้เป็ น
สไตล์ญ่ีปุ่น นัง่ กับเบาะที่พ้นื ตกแต่ ง ด้ว ยไม้แ ละสีขาว มีแมวประมาณ 10 ตัว โดยลัก ษณะร้าน
ค่อนข้างเงียบ คนทีไ่ ปใช้บริการส่วนใหญ่มกั จะนังนาน
่
อาจอ่านหนังสือหรือนังท
่ างานไปด้วยได้
ร้าน True Love Café ตัง้ อยู่ทซ่ี อยอารีย์ ร้านนี้เป็ นคาเฟ่ทพ่ี ฒ
ั นามาจากฟาร์มทีเ่ พาะพันธุ์
สุนัขพันธุ์ไ ซบีเ รียนฮัส กี ซึ่งจุดเด่นของร้านคือ สุ นัขพันธุ์ไซบีเรียสจานวนมากกว่า 30 ตัว ที่จะ
ผลัดเปลีย่ นกันออกมาเดินให้ผทู้ ใ่ี ช้บริการได้ชมและสัมผัส โดยแบ่งเป็น 3 รอบ คือเช้า กลางวัน เย็น
โดยมากผูท้ ม่ี าใช้บริการทีน่ ่ี คือ ผูท้ ่รี กั สุนัขหรือชื่นชอบสายพันธุน์ ้ี แต่บางคนอาจมีขอ้ จากัดในการ
เลีย้ ง จึงไม่สามารถเลีย้ งได้ ส่งผลให้ตอ้ งหาทีท่ ต่ี อบสนองความต้องการของตนเอง
จากตัวอย่างธุรกิจร้านคาเฟส่ ตั ว์เลีย้ งทีย่ กมานัน้ จะเห็นว่าแต่ละร้านมีจุดเด่นแตกต่ างกันไป
ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าใช้บริการ ถึงแม้ว่าการซือ้ และการขายทางธุรกิจจะขึน้ อยู่กบั ราคา
เป็ นปจั จัยพื้นฐาน แต่การนาการตลาดเชิงประสบการณ์ เข้ามาใช้ก็มสี ่วนช่วย โดยร้านคาเฟ่สตั ว์
เลี้ยงจะเป็ นตัวเปิดประสบการณ์ให้กบั ผู้มาใช้บริการ และสร้างประสบการณ์ ให้เกิดคุณค่าโดยผ่าน
การทากิจกรรมต่างๆ จนกระทังลู
่ กค้าเกิดความจดจา และนาไปสู่ความภักดี ความมันคงและความ
่
ผูกพันในทีส่ ุด
นอกจากนี้ยงั มีปจั จัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ ท่มี คี วาม
น่าสนใจ อย่างเรือ่ งเพศ เนื่องจากเพศหญิงและเพศชาย มีลกั ษณะประจาเพศของตนและพฤติกรรม
ทีแ่ ตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะมีลกั ษณะการคิดแบบโยงความสัมพันธ์ (Relational Style) ซึง่ เป็ น
การคิดทีส่ มั พันธ์กบั อารมณ์ ส่วนเพศชายมีลกั ษณะการคิดแบบวิเคราะห์ (Analytical Style) ซึง่ เป็ น
การคิดโดยอาศัยสิง่ เร้าที่เป็ นจริงเป็ นเกณฑ์การคิด (ชนิชา ปิ ยชยันต์ และ จริญาภรณ์ ช่วยเรือง,
2555) อาจส่งผลให้มกี ารรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทีแ่ ตกต่างกันได้
ด้วยเหตุทร่ี า้ นคาเฟส่ ตั ว์เลีย้ ง จัดว่าเป็ นธุรกิจทีย่ งั ใหม่และมีความเฉพาะตัว ดังนัน้ อีกปจั จัย
ทีน่ ่ าสนใจในการศึกษาการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ กบั ธุรกิจแนวนี้ คือ การมีสตั ว์เลีย้ ง โดย
จากบทความของ นพ.ทวีศกั ดิ ์ สิรริ ตั น์เรขา ทีก่ ล่าวว่า “การมีสตั ว์เลีย้ งสามารถช่วยในเรื่องการรับรู้
สัมผัส เพิม่ ความไว้วางใจผู้อ่นื เพิม่ แรงจูงใจในการทากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และยังช่วยให้
เด็กเรียนรู้ในเรื่องสัมพันธภาพ และการตอบสนองทางอารมณ์ได้ดี” (ทวีศกั ดิ ์ สิรริ ตั น์เรขา, 2554)
จึงอาจเป็นไปได้ว่า ผูม้ าใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งนัน้ มีแนวโน้มเป็ นผูท้ ค่ี วามรักและชื่นชอบสัตว์
เลีย้ ง หรือเป็นผูท้ ม่ี สี ตั ว์เลีย้ งทีบ่ า้ นอยู่แล้ว ซึง่ มีการรับรูส้ มั ผัสได้ดกี ว่าผูท้ ไ่ี ม่มสี ตั ว์เลีย้ งอีกด้วย
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การนาการตลาดเชิงประสบการณ์มาใช้ในธุรกิจนัน้ มีความสาคัญและยังมีความสัมพันธ์กบั
การสร้างความภักดี ความมันคงและความผู
่
กพันอีกด้วย เนื่องจากเมื่อผูใ้ ช้บริการมีความจงรักภักดี
กับ ตราสิน ค้ า แล้ ว การกลั บ มาใช้ บ ริก ารครัง้ ต่ อ ไปก็ จ ะเกิ ด ความมัน่ คงซึ่ง ความมัน่ คงนี้ ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความภักดีของผู้ใช้บริการทีม่ ตี ่อตราสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเชิงพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคกล่าวคือ มีความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจทีจ่ ะใช้ตราสินค้านัน้ ๆ และทาการตัดสินใจซือ้ ถึง แม้ว่าจะต้อง
เผชิญกับทางเลือกหรือการแข่งขันจากตราสินค้าอื่นๆก็ตาม (Dholakia, 1997)
อย่างไรก็ตาม การทีจ่ ะทาให้ผใู้ ช้บริการอยู่กบั ตราสินค้าได้นานทีส่ ุด เพื่อให้ธุรกิจเติบโตใน
อนาคตอย่างยังยื
่ นก็คอื การสร้างความผูกพัน โดยในทางการตลาดนัน้ การสร้างให้ลูกค้ามีความ
ผู ก พัน กับ ตราสิน ค้า คื อ การพยายามสร้า งให้ เ กิด ความผู ก พัน ทางด้า นอารมณ์ ( Emotional
Attachment) มีความรักในตราสินค้านัน้ ๆ มีความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของ และมีแนวโน้มทีจ่ ะใช้ต่อไปใน
อนาคตและหาลูกค้าเพิม่ ให้ดว้ ยความเต็มใจ
จากผลการสอบถามงานวิจยั ทีผ่ ่านมาสาเหตุทผ่ี ใู้ ช้บริการตัดสินใจเลือกตราสินค้าในการซือ้
นัน้ ผลปรากฏว่า เหตุผลหลักทีผ่ บู้ ริโภคเลือกตราสินค้าเป็ นความเกี่ยวข้องและความผูกพันกับ ตรา
สินค้า ส่วนการทาให้สนิ ค้าเกิดความแตกต่างเป็ นปจั จัยรองลงมาเท่านัน้ (วิเลิศ ภูรวิ ชั ร , 2555)
ด้วยเหตุน้ี การสร้างให้ลกู ค้ามีความผูกพันจึงต้องอาศัยกลยุทธ์ท่เี น้นการสร้างประสบการณ์
ทางบวกให้กบั ผูใ้ ช้บริการ ซึง่ หากผูใ้ ช้บริการได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างน่ าประทับใจและมีประสบการณ์
ทางบวกอย่างต่อเนื่องแล้วความผูกพันก็จะเกิดขึน้
นอกจากนี้หากนาโมเดล BRANDZ มาใช้อธิบายจะทาให้เห็นภาพชัดเจนมากยิง่ ขึน้ โดย
โมเดลนี้ เ ป็ นโมเดลที่แ สดงความแข็ง แกร่ง ของตราสิน ค้า ซึ่ง การสร้างตราสิน ค้าในโมเดลนี้ ม ี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคด้วย โดยรายละเอียดตามภาพดังนี้
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5.ไม่มตี ราสินค้าใดทีจ่ ะเอาชนะตรานี้ได้

5.

4.ตราสินค้านี้เสนอิง่ ทีด่ กี ว่าตราอื่นหรือไม่
3.ตราสินค้านี้มอบผลประโยชน์หรือไม่
2.ตราสินค้านี้ให้บางสิง่ แก่ฉนั หรือไม่
1. ฉันรูจ้ กั ตราสินค้านี้หรือไม่

ความผูกพัน (Bonding)

4.

ข้อได้เปรียบ (Advantage)

3.

การทางาน (Performance)

2.

ความสาคัญ (Relevance)

1.

ความสัมพันธ์มาก/ใช้จ่ายมาก

การนาเสนอ (Presence)

ความสัมพันธ์น้อย/
ใช้จ่ายน้อย

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างตราสินค้าและการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
แหล่งที่มา: Kotler & Keller, 2009 อ้างถึงใน ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2552)
จากภาพจะเห็นว่ามี 5 ปจั จัยในการสร้างตราสินค้าซึ่งเมื่อนามาเทียบกับการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริโภค สามารถอธิบายได้ว่าขัน้ แรก คือ การนาเสนอ (Presence) เพื่อให้ผบู้ ริโภครูจ้ กั สินค้าหรือ
บริการนัน้ ๆ ต่อมาต้องสร้างความสาคัญ (Relevance) โดยทาให้ตราสินค้านัน้ มีความหมายหรือมี
คุณค่า (Meaning) ในสายตาของผูบ้ ริโภค ในด้านการทางาน (Performance) ผูบ้ ริโภคจะพิจารณรา
ว่าตราสินค้าส่งให้ผลประโยชน์อย่างไรบ้าง และจะนามาสู่ขนั ้ ข้อได้เปรียบ (Advantage) กล่าวคือ
เป็ นการที่ตราสินค้านาเสนอสิง่ ที่มคี ุณค่าที่มากกว่าคู่แข่งขันทาให้เมื่อผู้บริโภคประเมินแล้วเห็นว่า
สินค้าหรือบริการนัน้ เหนือว่าตราสินค้าอื่นๆ และสุดท้ายคือ ความผูกพัน (Bonding) โดยเป็ นการที่
ตราสินค้าสามารถสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคนัน่ เอง ซึ่งหากผู้บริโภคมีความผูกพันสูง ก็จะมี
ความสัมพันธ์มาก และจะใช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ มากตาม ทาให้มคี ่าใช้จ่ายมาก ในทางตรงกันข้าม
หากมีความผูกพันต่ า ก็จะมีค วามสัมพันธ์น้อย ทาให้มคี ่าใช้จ่ายน้ อ ยในการใช้สนิ ค้าหรือบริการ
นัน้ ๆ (Kotler and Keller, 2009 อ้างถึงในศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, 2552)
ฉะนัน้ การศึกษาเรื่องความภักดี ความมันคง
่ และความผูกพัน จะช่วยให้เข้าใจและเข้าถึง
ผูใ้ ช้บริการมากยิง่ ขึน้ เพื่อทีจ่ ะรักษาฐานผูใ้ ช้บริการเดิมให้คงอยู่ และสร้างทัศนคติและการจดจาทีด่ ี
ผ่านการตลาดเชิงประสบการณ์ เพื่อเป็นการดึงผูใ้ ช้บริการรายใหม่ๆจากคู่แข่งอีกด้วย
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อย่างไรก็ตามยังไม่มงี านวิจยั ที่ศกึ ษาในเรื่องกลยุทธ์การใช้การตลาดเชิงประสบการณ์กบั
ความภักดีความมันคงและความผู
่
กพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง และงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาในเรื่องการตลาด
เชิงประสบการณ์ในประเทศไทย ก็ยงั มีจานวนให้ศกึ ษาน้อยโดยงานวิจยั ทีใ่ กล้เคียงจะเป็ นการศึกษา
เกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์ในเชิงคุณ ภาพ เช่น นิลาวรรณ มีเดช (2548) ทาการวิจยั เรื่อง
กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) ซึง่ ในส่วนทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง “การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่
จากัด(มหาชน)” จะเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์แบบเจาะเกี่ยวกับ
การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของร้านกาแฟ ทรู คอฟฟี่ ที่มแี นวคิดเอาประสบการณ์ของ
ลูกค้าเข้ามาใช้โดยสร้างบรรยายกาศร้านให้มเี อกลักษณ์เข้ากับชุมชนในย่านนัน้ ๆ เป็ นต้น หรือ
งานวิจยั ที่ศึก ษาความภัก ดีใ นธุ ร กิจร้านกาแฟ เช่น สุ ภชา ใสงาม (2552) ทาการวิจยั เกี่ยวกับ
ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความภักดีของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อร้านกาแฟไทยในระดับพรีเมีย่ ม โดยเป็ น
การวิจยั เชิงปริมาณและใช้วธิ วี จิ ยั เชิงสารวจ จากกลุ่มตัวอย่างทีม่ ชี ่วงอายุระหว่าง 20-45 ปีทอ่ี าศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรา้ นอเมซอน, แบล็คแคนย่อน, คาเฟ่ ดิโอโร่ และคอฟฟี่ เวิลด์เป็ น
กรณีศกึ ษา เป็นต้น
นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการเลีย้ งสัตว์ อย่างงานวิจยั
ของ ชนิชา ปิยชยันต์ และ จริญาภรณ์ ช่วยเรือง (2555) ซึง่ ทาการวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลีย้ ง
และป จั จัย ที่ส มั พันธ์ก ับความสุ ขจากการเลี้ยงนกกรงหัว จุก ของผู้ท่ีอ าศัยอยู่ใ นต าบลนาชุ มเห็ด
อาเภอย่านตาข้าว จังหวัดตรัง โดยเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณและใช้ว ิธ ีว ิจยั เชิงสารวจ จากกลุ่ ม
ตัวอย่างในตาบลนาชุมเห็ด อาเภอย่านตาข้าว จังหวัดตรัง โดยศึกษาทัง้ ทางด้านปจั จัยส่วนบุคคล
พฤติกรรมการเลีย้ งนก ความสุขในชีวติ และด้านจิตวิทยา
ส่วนงานวิจยั ของต่างประเทศนัน้ มีการศึกษาเรื่องการตลาดเชิงประสบการณ์ เช่นกัน เช่น
Al Bor (2011) ได้ทาการวิจยั เรื่อง “What Experiential Marketing Elements Create Memorable
Customer Experiences in the Supermarket Environment?” โดยตรวจสอบและสารวจการรับรู้
ของลูก ค้า ที่ม ีต่ อ ประสบการณ์ ก ารซื้อ สิน ค้า ในซูป เปอร์ม าร์เ ก็ต โดยใช้แ นวทางการตลาดเชิง
ประสบการณ์ และวัดจากประสบการณ์ท่นี ่ าจดจาของลูกค้าในสภาพแวดล้อมของซูเปอร์มาร์เก็ต
ความสะดวกสบายของสถานที่ รวมถึงความสุขทีไ่ ด้จากการซือ้ สินค้าหรือบริการ
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาการตลาดเชิงประสบการณ์กบั ธุรกิจแนวใหม่
อย่างร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยเชื่อมโยงประสบการณ์กบั ความภักดี ความมันคงและความผู
่
กพันของ
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ผู้ใช้บริการ ซึ่งทาการวิจยั เฉพาะผู้ท่ใี ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้
เพื่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ๆทีจ่ ะสามารถนาไปพัฒนาธุรกิจประเภทนี้ได้ในอนาคต

1.2 คาถามนาวิ จยั
1. การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ส่งผลต่อผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งอย่างไร
2. ผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งมีความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งอย่างไร
3. ผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งมีความมันคงต่
่ อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งอย่างไร
4. ผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งมีความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งอย่างไร
5. การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี ความมันคง
่ และความ
ผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ของผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
2. เพื่อศึกษาความภักดีของผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
3. เพื่อศึกษาความมันคงของผู
่
ใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
4. เพื่อศึกษาความผูกพันของผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์กบั ความภักดี ความ
มันคงและความผู
่
กพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เนื่องจากยังมีการศึกษางานวิจยั ในเรือ่ งนี้จานวนไม่มาก จึงเป็ นประโยชน์ทางด้านวิชาการ
ในการศึกษาถึงความภักดี ความมันคง
่ และความผูกพันกับการตลาดเชิงประสบการณ์ทม่ี กี าร
เชื่อมโยงกัน
2. เพื่อเป็นประโยชน์แก่นกั การตลาดในกรณีศกึ ษาการตลาดเชิงประสบการณ์กบั ธุรกิจแนว
ใหม่
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3. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผปู้ ระกอบการทีท่ าธุรกิจประเภทร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยสามารถนา
ข้อมูลของผูใ้ ช้บริการ ไปปรับปรุงด้านการสื่อสารการตลาดของร้านให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
4. สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดกับธุรกิจประเภทอื่นได้ในอนาคต

1.5 สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ประชากรทีม่ เี พศต่างกัน มีการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน
2. การมีสตั ว์เลีย้ งและไม่มสี ตั ว์เลีย้ ง มีการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน
3. การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์มคี วามสัมพันธ์ต่อความภักดี
4. การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์มคี วามสัมพันธ์ต่อความมันคง
่
5. การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์มคี วามสัมพันธ์ต่อความผูกพัน

1.6 ขอบเขตการศึกษา
ในการวิจยั เรื่อง “ความภักดีความมันคงและความผู
่
กพันผ่านการตลาดเชิงประสบการณ์กบั
ร้านคาเฟ่ส ตั ว์เ ลี้ยง” เป็ นการศึก ษาถึงการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ ท่สี ่งผลต่ อ ความภักดี
ความมันคง
่ และความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง ซึง่ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้แ ก่
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกสุ่มจากผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งจานวน 400 คน
ทัง้ เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 20-45 ปีเนื่องจากเป็ นกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและวัยทางานที่ม ี
การตัดสินใจซื้อ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกร้านในการเข้าไปใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง
โดยร้านคาเฟ่สตั ว์ทท่ี าการศึกษาตัง้ อยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร
ในทีน่ ้จี ะทาการศึกษาร้านคาเฟ่
สัตว์เลีย้ งจานวน 6 ร้าน ได้แก่ ร้าน Purr Cat Café Club ร้าน kitty Cat Café ร้าน Caturday
Cafeร้าน Makura Cat Café ร้าน Cataholic Café และร้าน True Love Café

1.7 นิ ยามศัพท์
1. ลูกค้า หมายถึง ผูท้ ใ่ี ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งในเขตกรุงเทพมหานคร
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2. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง หมายถึง ร้านคาเฟ่ทใ่ี ห้บริการทัง้ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม โดยจะมีสตั ว์
เลีย้ งอยู่ในร้าน ไม่ว่าจะเป็ นสุนัข แมว ตามแต่ละคาเฟ่นัน้ ๆ เพื่อให้ผใู้ ช้บริการสามารถเล่นได้ ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละร้าน
3. การรับรู้ก ารตลาดเชิงประสบการณ์ หมายถึง การเปิ ดรับถึงประสบการณ์ ท่ผี ู้ใ ช้บริการ
ได้รบั จากร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง จนเกิดความรูส้ กึ ทีด่ นี ่าประทับใจและตอกย้าเข้าไปในความทรงจาของ
ผูใ้ ช้บริการ เกิดเป็ นความชื่นชอบและผูกพันภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง ส่งผลให้กลับมาซือ้ หรือใช้
บริการนัน้ อีก โดยแต่ละบุคคลอาจจะตอบสนองหรือมีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์
เดิม และการเรีย นรู้ข องผู้ ใ ช้ บ ริก ารต่ อ ร้า นคาเฟ่ ส ัต ว์ เ ลี้ย ง ทัง้ นี้ ก ารตลาดเชิง ประสบการณ์ ม ี
องค์ประกอบ 5 อย่าง ได้แก่
3.1 การตลาดจากประสาทสัมผัส (Sense Marketing) หมายถึงการตลาดที่เกิดจาก
ประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการรับรูผ้ ่านประสาทสัมผัสด้วยการสื่อสารผ่านการมองเห็น การได้ยนิ การ
สัมผัส การได้กลิน่ และการลิ้มรสโดยสิง่ ที่ใช้วดั การตลาดจากประสาทสัมผัสในงานวิจยั นี้ ได้แก่
ความผูกพันจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสความสนใจความรูส้ กึ ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งกับร้าน
3.2 การตลาดจากความรูส้ กึ (Feel Marketing) หมายถึงการตลาดทีเ่ กิดจากประสบการณ์
ทีม่ าจากอารมณ์ความรูส้ กึ ภายในของลูกค้า เพื่อสร้างทัศนะคติด้านบวก ส่งผลให้เกิดความผูกพัน
ต่ อ สิน ค้า และบริก ารนั น้ ๆโดยสิ่ง ที่ใ ช้ว ัด การตลาดจากความรู้ส ึก ในงานวิจ ัย นี้ ได้แ ก่ อารมณ์
ความรู้ ส ึ ก มี ค วามสุ ข การตอบสนองความรู้ ส ึ ก ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร รวมถึ ง ความรู้ ส ึ ก พอใจ
3.3 การตลาดจากความคิด (Think Marketing) หมายถึงการตลาดที่เกิดจากการคิดที่
สนับสนุ นให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับแบรนด์ โดยความคิดเป็ นไปในเชิงสร้างสรรค์ ซึง่ เป็ นผลจาก
การทีล่ กู ค้าประเมินสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ โดยในงานวิจยั นี้ สิง่ ทีใ่ ช้วดั การตลาดจากความคิด ได้แก่
การทีร่ า้ นคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งเป็ นแรงบันดาลใจให้เกิดการคิดวางแผนต่อยอด การกระตุ้นให้ผใู้ ช้บริการ
อยากเลีย้ งสัตว์เลีย้ งและเกิดความคิดสร้างสรรค์
3.4 การตลาดจากการกระทา (Act Marketing) หมายถึง การตลาดทีเ่ กิดจากประสบการณ์
จากการปฏิบตั ิ หรือ จากการกระทา จนกลายเป็ นพฤติกรมในการดาเนินชีว ิต ไปในที่สุ ด โดยใน
งานวิจยั นี้สงิ่ ที่ใ ช้ว ดั การตลาดจากการมีส่ว นร่ว ม ได้แก่ การที่ ร้านคาเฟ่ส ตั ว์เ ลี้ยงมีผลต่ อวิถีก าร
ดาเนินชีวติ ของผูใ้ ช้บริการ รวมทัง้ กิจกรรมความคิดและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการ
3.5 การตลาดจากการเชื่อ มโยง (Relate Marketing) หมายถึง การตลาดที่ส ร้า ง
ความสัมพันธ์จากประสบการณ์ทม่ี อี งค์ประกอบจาก 4 ข้อข้างต้น ซึง่ เป็ นประสบการณ์เฉพาะในแต่
ละส่วน นามาผสมเชื่อมโยงกันจนกลายเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล และทาการบอกต่อไปยังกลุ่ม
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คนระดับต่างๆ โดยสิง่ ที่ใช้วดั การตลาดจากการเชื่อมโยงในงานวิจยั นี้ ได้แก่ การมีปฏิสมั พันธ์กบั
กลุ่มคนรักสัตว์เลีย้ งมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื และการมีส่วนร่วมในสังคม
4.ความภักดี (Loyalty) หมายถึง การทีผ่ ูใ้ ช้บริการคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งเกิดความพึงพอใจมีทศั นคติ
ทีด่ ี และกลับมาใช้บริการคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งซ้าอีก รวมถึงมีการบอกต่อแนะนาคนอื่นๆด้วย
5.ความมันคง
่ (Commitment) หมายถึง การที่ผู้บริโภคมีความหนักแน่ น และมีความมุ่งมัน่
ตัง้ ใจที่ใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง อยากแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ในร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง
และมีทศั นคติทด่ี ที จ่ี ะใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งนัน้ ๆ อย่างไม่ลงั เลใจ
6.ความผูกพัน (Engagement) หมายถึง ความเชื่อมัน่ ความไว้ใจ โดยผูใ้ ช้บริการเต็มใจทีจ่ ะ
ทุ่มเทเวลาให้กบั ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง อีกทัง้ มีความปรารถนาทีจ่ ะเป็ นสมาชิกของร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึก ษาวิจ ัย เรื่อ งความภัก ดี ความมัน่ คง และความผู ก พัน ผ่ า นการตลาดเชิง
ประสบการณ์กบั ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
มาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา โดยใช้แนวความคิดและทฤษฎีอา้ งอิง ประกอบด้วย
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูร้ บั สาร (Demographic Characteristics of
Receiver)
2.2 แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Customer Behavior)
2.3.1 ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)
2.3.2 ความมันคงต่
่ อตราสินค้า (Brand Commitment)
2.3.3 การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement)
2.4 หลักการสร้างตราสินค้า (Brand Communication)
2.5 ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.6 กรอบแนวคิดการวิจยั
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2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูร้ บั สาร (Demographic
Characteristics of Receiver)
ลักษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถาน
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้รบั สารที่มลี กั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมความ
สนใจในการรับข่าวสารแตกต่างกันไปด้วย ในงานวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั ได้ใช้ลกั ษณะทางประชากรเป็ นตัว
แปรในการทดสอบสมมติฐาน ที่มคี วามเกี่ยวข้องต่อการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ โดยใช้ตวั
แปรเพศ ซึ่งเป็ นลักษณะทางประชากรที่บุคคลได้รบั มาแต่กาเนิ ด ประกอบด้วยเพศชาย และเพศ
หญิง โดยเพศจะเป็ นตัว ก าหนดบทบาทหน้ าที่ของบุค คล ความแตกต่ างทางเพศทาให้บุค คลมี
พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการทีจ่ ะส่ง
และรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มคี วามต้องการที่จะส่ง และรับข่าวสารแต่
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มคี วามต้องการทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดจากการรับข่าวสารนัน้
ด้วย และตัวแปรการมีสตั ว์เลีย้ ง ซึง่ ถือเป็นสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ทีจ่ ะเป็ นเครื่องชีถ้ งึ เรื่องที่
กลุ่มจะสนใจรับรูข้ ่าวสารนัน้ บุคคลทีม่ สี ถานะทางเศรษฐกิจและสังคมทีแ่ ตกต่างกันทัง้ การประกอบ
อาชีพ รายได้ ศาสนา ย่อมส่งผลต่อการรับสารทีแ่ ตกต่างกันด้วย (สาระดีด.ี คอม, 2552)

2.2 แนวคิ ดการตลาดเชิ งประสบการณ์ (Experiential Marketing)
ความหมาย
คาว่า “การสื่อสารการตลาด” (Marketing Communication) คือ กระบวนการสื่อสารข้อมูล
แนวคิดเกีย่ วกับตราสินค้าสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (Burnett,1998) โดยเป็นการดาเนิน
กิจกรรมทางการตลาด เพื่อสื่อสารความหมาย ความเข้าใจ สร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกับ
ผูบ้ ริโภค โดยใช้กระบวนการนาเสนอข้อมูลข่าวสารหลายรูปแบบเพื่อกระตุ้น เร่งเร้า โดยมุง่ หวังให้
ผูบ้ ริโภคเกิดพฤติกรรมตอบสนองตามลักษณะและวัตถุประสงค์ทผ่ี ผู้ ลิตคาดหมายไว้ล่วงหน้า
(นิลาวรรณ มีเดช, 2548)
จากความหมาย จะเห็นว่า การสื่อสารการตลาดเกิดขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค ซึง่ แต่เดิมมีทงั ้ กลยุทธ์ทเ่ี น้นสินค้าหรือบริการ เน้นทีค่ วามพอใจของผูบ้ ริโภค ดังทีไ่ ด้กล่าว
ในบทข้างต้น แต่ปจั จุบนั โลกมีการเปลีย่ นแปลงไป ทาให้ผบู้ ริโภคมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิม

21
กลยุทธ์ใหม่ๆจึงเกิดขึน้ ซึง่ ปจั จัยทีเ่ ข้ามามีบทบาทในการสื่อสารการตลาดนี้ได้แก่ ประสบการณ์ของ
ผูบ้ ริโภคนันเอง
่
สาหรับคาว่า “ประสบการณ์” ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ความชัดเจน
ทีเ่ กิดจากการกระทาหรือได้พบเห็นมา
Hoch ให้คานิยามคาว่า ประสบการณ์ คือ การมีชวี ติ ผ่านเหตุการณ์หรือสารวจเหตุการณ์
และสามารถหมายความถึงการฝึกฝนและความรูท้ ไ่ี ด้มาและความเชีย่ วชาญที่ม ี (Hoch, 2002)
Schmitt (1999) กล่าวว่า ประสบการณ์ คือ เหตุการณ์ส่วนบุคคลทีเ่ กิดขึน้ ในการตอบสนอง
สิง่ เร้าบางอย่าง ประสบการณ์จะเกีย่ วข้องกับการมีชวี ติ และมักจะเป็นผลจากการสังเกตโดยตรง
หรือมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็ นความจริง ความฝนั หรือเป็ นการจาลองความจริง
ทัง้ นี้ การตลาดเชิงประสบการณ์ จึงเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคซึง่
ผูบ้ ริโภคจะประเมินสินค้าหรือบริการร่วมกับการตอบสนองทางอารมณ์ความรูส้ กึ
โดยเป้าหมาย
สูงสุด คือ การบรรลุความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค ซึง่ ทุกขัน้ ตอนเกีย่ วข้องกับความรูส้ กึ ถึง
ประสบการณ์ของลูกค้าทีม่ ตี ่อบริษทั หรือแบรนด์นนั ้ ๆ โดยลักษณะของการตลาดเชิงประสบการณ์
สามารถแสดงออกมาตามภาพ (Rajput & Dhillon, 2013)
ประสบการณ์ของผูบ้ ริโภค

ใช้วธิ กี ารผสมผสาน

การตลาดเชิงประสบการณ์

การบริโภคเป็ น
ประสบการณ์แบบองค์รวม

ผูบ้ ริโภคใช้ทงั ้ เหตุผล
และอารมณ์ความรูส้ กึ
ภาพที่ 5 ลักษณะของการตลาดเชิงประสบการณ์ (The Characteristics of Experiential
Marketing)
แหล่งที่มา: Schmitt, 1999 cite in Namita Rajput and Rati Dhillon (2013)
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โดยสรุปแล้ว การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) หมายความว่า เป็ นการ
สร้างสถานการณ์ ในการบริโภค เป็ นช่องทางในการสื่อสารตราสินค้า แนวคิดนี้เชื่อว่า การตลาด
เชิง ประสบการณ์ ไม่ไ ด้เ พียงแต่ เ น้ นที่ล กั ษณะและประโยชน์ ข องสินค้าเท่า นัน้ แต่ ย งั เป็ น การ
เชื่อ มโยงเอกลัก ษณ์ แ ละความสนใจจากประสบการณ์ ของผู้บริโ ภคแต่ ล ะคน โดยนักวิเ คราะห์
การตลาดได้กล่าวว่า “ความคิดหรือไอเดียไม่ได้ใช้เพียงแค่ขายบางสิง่ บางอย่างเท่านัน้ แต่ยงั แสดง
ให้เห็นว่า แบรนด์นนั ้ สามารถช่วยส่งเสริมชีวติ ของลูกค้าด้วย” (Keller, 2012)
การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ได้ถู กนามาใช้ เนื่องจากว่าสื่อมีมากขึ้นและมีการ
แบ่งแยกกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดออกเป็ นส่วนย่อยมากมาย ทาให้ลูกค้ายากที่จะเข้าถึง
แบรนด์ ส่งผลให้แบรนด์ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาดโดยการใช้วธิ กี ารใหม่และสร้าง
ทางเลือกของการสื่อสารทีจ่ ะตอบสนองและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยเริม่ ที่
จะรับรูแ้ ละนึกถึงความรูส้ กึ หรืออารมณ์ของลูกค้า ทัง้ นี้นกั การตลาดแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารแบบ
ทางเดียวไม่มปี ระสิทธิภาพอีกต่ อไป การสื่อสารข้อความต่างๆของแบรนด์จะต้องไม่เพียงแต่จะ
สื่อสารออกไปให้ลกู ค้าเท่านัน้ แต่ตอ้ งได้รบั การยอมรับเข้าใจและให้ลกู ค้ามีความรูส้ กึ ร่วมด้วย
อย่า งไรก็ต าม ในความเป็ น จริง การที่จ ะก าหนดหรือ นิ ย ามการตลาดเชิง ประสบการณ์
ค่อนข้างยาก เพราะมีเรื่องของความรูส้ กึ เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่จากผลการศึกษาของ Joe Marconi
ได้กล่าวไว้ว่า การกาหนดประสบการณ์ดา้ นการตลาดมี 2 แนวทาง คือ (Marconi, 2005)
1. การตลาดเชิงประสบการณ์จะเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริโภคโดยตรงและผูบ้ ริโภคจะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆมากกว่าการสื่อสารการตลาดโดยทัวไป
่
2. ผู้สนับสนุ นหรือ ผู้ผลิตเริม่ มองว่าผู้บริโภคมีการต่ อต้านหรือคัดค้ านต่อชื่อแบรนด์หรือ
โลโก้ทม่ี กี ารโฆษณาเชิงพาณิชย์ในช่วงเวลา 15-30 วินาที
นอกจากนี้ ใ นการก าหนดประสบการณ์ นัน้ Schmitt (1999) ได้เ สนอเพิ่ม เติม ว่ า
ประสบการณ์มาจากเหตุการณ์ส่วนตัวทีเ่ กิดขึน้ และทาให้เกิดการตอบสนองต่อการกระตุ้นบางอย่าง
โดยอาศัยประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องไม่ว่าจะเป็ นจากเหตุการณ์ทม่ี สี ่วนร่วมหรือจากการสังเกต
จุดมุ่งหมายของการตลาดเชิงประสบการณ์ คือ การสร้างแบรนด์ในเชิงบวกโดยเฉพาะใน
ระยะยาว ทัง้ นี้จากบทความของ Fou (2011) ได้กล่าวไว้ว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ ชีใ้ ห้เห็น
ว่ า ผู้บริโ ภคในป จั จุบนั มัก จะมีค วามสับสนกับแบรนด์ต่ า งๆที่มอี ยู่ใ นตลาด ซึ่งการตลาดเชิง
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ประสบการณ์น้ีเอง ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสร้างประสบการณ์ส่วนตัว และมีการวางลาดับการจดจา
สินค้าแบรนด์ต่างๆไว้ในใจ และมีการบอกต่อ
ทัง้ นี้จากการสารวจผู้บริโภคของ Morton พบว่า 75% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า
พวกเขาจะบอกคนอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการตลาดที่พวกเขาได้มสี ่วนร่วมและ 70% ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า พวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะลองใช้สนิ ค้านัน้ หลังจากที่ได้มสี ่วนร่วมใน
ประสบการณ์ ส่วน 27% ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมดมีส่วนร่วมในประสบการณ์นัน้ มาก่ อน
ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ลูกค้าจะมีทศั นคติท่ดี ตี ่อสินค้าและบริการก็ต่อเมื่อได้เข้ามามี
ประสบการณ์จริงนันเอง
่
(Strazdina, 2009)
นักการตลาดส่วนใหญ่เชื่อว่า การตลาดเชิงประสบการณ์สามารถสร้างความสัมพันธ์กบั
ลูกค้าในระยะยาว และยังสร้างยอดขายได้ดว้ ย โดยเพิม่ การรับรูจ้ ากคาพูดปากต่อปาก ทัง้ นี้
การตลาดเชิงประสบการณ์สามารถนาไปใช้และบรรลุเป้าหมายในด้านต่อไปนี้ (Schmitt, 1999)
- สร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริโภค
- สร้างความตระหนัก
- ผูบ้ ริโภคมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์เพิม่ ขึน้
- สร้างความทรงจา
- เป็นการกระตุน้ การรับรูจ้ ากคาพูดปากต่อปาก
- เปลีย่ นแปลงทัศนะคติทไ่ี ม่พอใจของผูบ้ ริโภค
- สร้างความต้องการสินค้า
- เป็ นการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการนัน้ ๆ
- ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการลงทุนด้านการตลาด
นอกจากนี้การตลาดเชิงประสบการณ์จะได้ผลดี ก็ต่อเมือ่ ผูบ้ ริโภคมีความอ่อนไหวหรือมี
ความสนใจทีจ่ ะมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการนันเอง
่
สาหรับ
การวัดผลความสาเร็จนัน้
สามารถวัดได้หลายวิธซี ง่ึ ขึน้ อยูก่ บั วัตถุ ประสงค์ของกิจกรรมทาง
การตลาดของสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ ไม่ว่าจะเป็ น จานวนของผูบ้ ริโภค จานวนของยอดขายที่
เกิดขึน้ หรือความตัง้ ใจซือ้
การเพิม่ ขึน้ ของความไว้วางใจและความเชื่อมันในแบรนด์
่
รวมถึง
คุณภาพของข้อมูลทีไ่ ด้ เป็นต้น
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สาหรับแบบจาลองกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ (Strategies
Marketing : SEM) สามารถแสดงออกมาได้ตามภาพดังนี้

of

Experiential

การตลาดเชิ งประสบการณ์
แบบองค์รวม
ส่วนประกอบการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ (แต่ละบุคคล)

ประสาทสัมผัส

ความรู้สึก

ส่วนประกอบการตลาดเชิ ง
ประสบการณ์ (แบบมีส่วนร่วม)

ความคิ ด

การกระทา

การเชื่อมโยง

ภาพที่ 6 แบบจาลองกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์
แหล่งที่มา: Schmitt (1999)
จากแบบจาลองข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทัง้ 5 ของ
การตลาดเชิงประสบการณ์ โดยการตลาดจากประสาทสัมผัส (Sense Marketing) การตลาดจาก
ความรูส้ กึ (Feel Marketing) การตลาดจากความคิด (Think Marketing) เป็นสิง่ ทีส่ ามารถเกิดขึน้
ได้จากภายในตัวบุคคลนัน้ ๆ แต่ละบุคคลสามารถรับรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ส่วนการตลาดจากการเชื่อมโยง
(Relate Marketing) เป็นการเกิดการรับรูจ้ ากการทีเ่ ชื่อมโยงจากกลุ่มคนหรือบุคคลรอบข้าง และ
สาหรับการตลาดจากการกระทา (Act Marketing) นัน้ สามารถรับรูไ้ ด้จากการกระทา ซึง่ เกิดขึน้ ได้
ทัง้ จากตนเองและการมีส่วนร่วมกับผูอ้ ่นื โดยรายละเอียดในแต่ละส่วนสามารถอธิบายได้ดงั นี้
2.2.1 ประสาทสัมผัส (Sense)
เป็ นการมุ่งเน้นการรับรูผ้ ่านประสาทสัมผัสของลูกค้าด้วยการสื่อสารผ่านการมองเห็น การ
ได้ยนิ การสัมผัส การได้กลิน่ รวมถึงการลิ้มรส ซึ่ง Hyatt เชื่อว่า ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ไม่ได้เป็ น
เพียงแค่ตวั กระตุน้ เท่านัน้ แต่ยงั เป็นการสร้างความสุขความพอใจด้วย
ประสบการณ์จากประสาทสัมผัสนี้ถอื เป็ นสุนทรียศาสตร์ทางการตลาดก็ว่าได้ โดยเป็ นการ
เอาประสบการณ์ดงึ มาใส่เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็ นกรอบแนวคิด เครื่องมือและวิธกี าร
ซึ่งส่ งผลต่ อ การสร้างตัว ตนหรือ เอกลักษณ์ ของแบรนด์นัน้ ๆ ทัง้ นี้ภาพลักษณ์ ของแบรนด์มกั จะ
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คานึงถึงทัศนคติ และการตอบสนองของลูกค้า โดย Louis Cheskin เรียกว่า การถ่ายโอนความรูส้ กึ
(Sensation transfer) กล่าวคือ ประสบการณ์จากประสาทสัมผัสจะเป็ นตัวทีด่ งึ ดูดลูกค้าและมีส่วนใน
การตัดสินใจของลูกค้า ซึ่งหลายแบรนด์ดงั ได้มกี ารนา Sense หรือประสาทสัมผัสนี้มาใช้เป็ นส่วน
หนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดและสามารถบรรเป้าหมาย เช่น Absolute vodka , Starbucks , Four
Season Hotel เป็นต้น (Schmitt, 1999)
แนวความคิดของประสบการณ์จากประสาทสัมผัสนัน้ ประกอบด้วย
การแสดงออกขององค์กร (Corporate Expressions) ทีจ่ ะทาให้ลูกค้ามีความประทับใจใน
แบรนด์ ซึง่ จะต้องคานึงถึงส่วนประกอบของการสร้างภาพลักษณ์ (Four P’S of visual identity
elements)ได้แก่ สถานทีใ่ ห้บริการ (Property) สินค้า (Product) การนาเสนอ (Presentation) และ
สื่อโฆษณา (Publication) โดยจะต้องมีการทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์และตัวตน
ขององค์กร
องค์ประกอบหลักและรูปแบบ (Primary Element ,Styles and Themes) องค์ประกอบ
ต่างๆไม่ว่าจะเป็ นสีทงั ้ สีพ้นื หลังของเพจ เว็บไซด์ สีของสินค้าหรือโลโก้ จะต้องมีความสัมพันธ์กบั
ประสาทสัมผัส สามารถดึงดูดสายตาของลูกค้าได้ รวมถึงเพลงประกอบก็เป็ นส่วนเพิม่ เติมที่ช่วย
สร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า นอกจากนี้รปู แบบของสินค้าต้องสร้างความโดดเด่น และต้องสอดคล้อง
กับเนื้อหาหรือความหมายของแบรนด์นนั ้ ๆ เพื่อทีจ่ ะได้เป็นทีจ่ ดจาได้งา่ ย
ความประทับใจของลูกค้า (Customer Impressions) โดยการทาให้ลูกค้าประทับใจจากสอง
ข้อข้างต้นนัน้ จะต้องทาให้ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงต้องคานึงถึงพืน้ ที่
และความสะดวกสบายทีล่ กู ค้าจะได้รบั ด้วย
วัตถุประสงค์ของการใช้ประสบการณ์จากประสาทสัมผัสนี้ สามารถสรุปออกมาเป็ น โมเดล
ของประสาทสัมผัส (The S-P-C Model of Sense) ดังภาพที่ 7
ความแตกต่างแรงจูงใจเพิม่ คุณค่า
การกระตุน้
(Stimuli)

กระบวนการ
(Processes)

ภาพที่ 7 โมเดลของประสาทสัมผัส (The S-P-C Model of Sense)
แหล่งที่มา: Schmitt (1999)

ผลทีต่ ามมา
(Consequences)
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S (Stimuli) เป็ นการกระตุ้นความสนใจของลูกค้า โดยสร้างประสาทสัมผัส จากความ
แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็ นความต่างในรูปแบบสินค้า การนาเสนอ การสื่อสารต่างๆ ซึง่ เมื่อกระตุ้นแล้วก็
จะเข้าสู่ P (Processes) เป็ นกระบวนการทีส่ ร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ามีความต้องการสินค้าหรือบริการ
ซึง่ ส่วนนี้ต้องคานึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย จากนัน้ จะส่งผลให้เกิด C (Consequences) หรือ
ผลที่ตามมา โดยถือเป็ นประสบการณ์จากคุณค่าของผู้ให้บริการ ซึ่งหากลูกค้าถูกกระตุ้นและถูก
ดึงดูดความสนใจให้ตดั สินใจซื้อสินค้าหรือบริการนัน้ เมื่อลูกค้าใช้ก็จะเกิดความรูส้ กึ พอใจหรือไม่
พอใจนัน่ เองทัง้ นี้ตวั ชี้วดั เกี่ยวกับการตลาดจากประสาทสัมผัส (Sense Marketing) มีล กั ษณะ
คาถามเกี่ยวกับความผูกพันกับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสของลูกค้ารวมถึง ความสนใจและ
ความรูส้ กึ ร่วมของลูกค้าด้วย
2.2.2 ความรู้สึก (Feel)
เป็ นการมุ่งเน้ นอารมณ์ค วามรู้สกึ ภายในของลูกค้า เพื่อ สร้างทัศนะคติด้านบวกต่ อตรา
สินค้าหรือบริการนัน้ ๆ ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อสินค้าและบริการนัน้ ๆ ถือว่าเป็ นกลยุทธ์ท่มี ี
ความสาคัญ เนื่องจากธรรมชาติของคนเราจะแสวงหาความรูส้ กึ ที่ดแี ละหลีกเลี่ยงความรูส้ กึ ที่ไม่ดี
ทัง้ นี้อารมณ์ความรูส้ กึ ที่เกิดขึน้ จะเป็ นไปตามลาดับของประสบการณ์ท่บี ุคคลนัน้ มี ซึ่งความรูส้ กึ มี
หลากหลายตัง้ แต่ ระดับน้ อยไปมาก มีทงั ้ เชิงบวกและเชิงลบ หากนักการตลาดสามารถนาเรื่อง
ความรูส้ กึ เหล่านี้มาใช้เป็นกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม ก็จะทาให้เข้าใจลูกค้าได้มากยิง่ ขึน้ ทาให้รวู้ ่าจะต้องมี
วิธกี ระตุน้ หรือดึงดูดความสนใจของลูกค้าอย่างไรในสถานการณ์ใด
ความรู้สกึ มีอิทธิพ ลทางจิต ใจอย่ างมากในการตัดสินใจบริโภคของลูกค้า โดยความรู้ส ึก
น่ าเชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้านัน้ เป็ นผลมาจากการทีแ่ บรนด์มกี ารติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และมี
การพัฒ นาความสัม พันธ์ก ับลูก ค้าตลอดเวลา โดยเฉพาะความสัมพันธ์ท่เี ป็ นการสนทนาแบบ
เผชิญหน้า (Face-to-Face Interactions) จะมีผลต่อความรูส้ กึ อย่างมาก เนื่องจากมีการพูดคุยกัน
โดยตรง มีการเห็นสีหน้าท่าทาง รวมถึงลักษณะบุคลิกต่างๆ
อย่างไรก็ตามนักการตลาดได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของอารมณ์ต่างๆในสถานการณ์
ทางการตลาด และสรุปออกมาเป็ นอารมณ์ ของผู้บริโภคทัง้ 16 รูปแบบ (Sixteen types of
Consumotion Emotions) ได้แก่ โกรธ ,ไม่พอใจ, กังวล, เศร้า ,กลัว ,อับอาย, อิจฉา, เปล่ าเปลีย่ ว
,
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เพ้อฝนั ,รัก, สงบ พอใจ, มองโลกในแง่ด,ี มีความสุข , ตื่นเต้น และอารมณ์ อ่ นื ๆ เช่น รู้สกึ ผิด ,
ภูมใิ จ เป็ นต้น โดยอารมณ์ต่างๆในสถานการณ์ทางการตลาดนัน้ เป็ นตัวชี้วดั อารมณ์ของแต่ละ
บุคคล ซึง่ จะมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ (Perceptual Map) ทีส่ ามารถจัดกลุ่มโดยแสดงถึงอารมณ์ใน
เชิงบวกไปเชิงลบ หรือจากอารมณ์จนกลายเป็นความรูส้ กึ นึกคิด (Schmitt, 1999)
ภายใน
อบอุ่น
ซาบซึง้
รัก

เชิ งบวก

ยินดี
ตื่นเต้น
กระตือรือร้น

ผิดหวัง
เคือง ฉุนเฉียว
โกรธ

เชิ งลบ

อึดอัดใจ
ละอายใจ
อับอายขาย
ภายนอกหน้า

ภาพที่ 8 การจัดกลุ่มแสดงอารมณ์ในเชิงบวกไปเชิงลบ
แหล่งที่มา: Schmitt (1999)
ทัง้ นี้ตวั ชีว้ ดั เกี่ยวกับการตลาดจากความรูส้ กึ (Feel Marketing) มีลกั ษณะคาถามที่เน้นใน
เรือ่ งอารมณ์ ความรูส้ กึ และการตอบสนองความรูส้ กึ ของลูกค้านันเอง
่
2.2.3 ความคิ ด (Think)
วัตถุประสงค์ของการคิดทางการตลาดนี้ เป็ นการคิดเพื่อสนับสนุ นให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน
กับแบรนด์ โดยความคิดเชิงสร้างสรรค์นนั ้ เป็ นผลจากการที่ลูกค้าประเมินสินค้าหรือบริการ ซึง่ การ
คิดเช่นนี้จะเป็ นตัวชี้วดั ในเรื่องความคาดหวังและสามารถนาไปตัง้ สมมติฐานในการตัดสินใจครัง้
ต่อไปทัง้ นี้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท (Schmitt, 1999) คือ
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การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) เป็ นการคิดทางเดียว โดยเป็ นกระบวนการ
แก้ปญั หาทีแ่ คบ ซึ่งจะหาวิธที ด่ี ที ่สี ุดมาแก้ปญั หา มีรปู แบบการคิดโดยคิดวิเคราะห์จากเหตุผลหรือ
ความน่าจะเป็นจึงมีลกั ษณะการคิดทีช่ ดั เจน
การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) เป็นการคิดหลายทาง อาศัยจินตนาการ ถือเป็ น
การคิดแบบอิสระ มีความยืดหยุ่นและช่วยในการคิดริเริม่ ซึง่ การคิดลักษณะนี้ในการระดมความคิด
จะทาให้คนมีความร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ดังนัน้ นักการตลาดควรจะต้องนาวิธคี ิดทัง้ สองรูปแบบนี้มาใช้เพื่อให้แบรนด์มคี วามชัดเจน
และโดดเด่น โดยจะเป็นการสร้างประสบการณ์ทน่ี ่าประหลาดใจและแปลกใหม่ให้กบั ลูกค้า ซึง่ ส่วน
ใหญ่มกั จะใช้กบั สินค้าและบริการใหม่ๆในตลาด เพื่อเป็ นการปลุกเร้าให้ลูกค้าเกิดความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ คิดต่อยอดจากสินค้าหรือบริการและเกิดความผูกพันกับแบรนด์ในทีส่ ุด สาหรับตัวชี้วดั
เกี่ยวกับการตลาดจากการคิด (Think Marketing) มีลกั ษณะคาถามทีเ่ กี่ยวกับแรงบันดาลใจในการ
วางแผนต่อยอดความคิดรวมถึงแรงช่วยกระตุน้ ทางความคิดเมือ่ ลูกค้าได้รบั ประสบการณ์นนั ้ ๆ
2.2.4 การกระทา (Act)
เป็ นกลยุทธ์ ท่มี ีข้นึ เพื่อ ให้ลูก ค้า มีป ระสบการณ์ จ ากการปฏิบ ัติ หรือ จากการกระท า จน
กลายเป็ นพฤติกรรมในการดาเนินชีวติ ไปในที่สุด ซึ่งการตลาดแบบดัง้ เดิมไม่ได้ให้ความสนใจใน
แนวคิดนี้ โดยแต่เดิมนัน้ จะมุ่งเน้นไปที่การจูงใจ การวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภค
มากกว่าการทีจ่ ะทาความเข้าใจจากประสบการณ์ทผ่ี บู้ ริโภคได้รบั (Schmitt, 1999)
ประสบการณ์จากการกระทานี้ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างประสบการณ์จากการสัมผัสและรับรู้
เท่านัน้ แต่ ผู้บริโภคจะเกิดการกระทาหรือพฤติกรรมได้จะต้องขึ้นอยู่กบั หลายปจั จัย ไม่ว่าจะเป็ น
ทางด้านกายภาพที่สนิ ค้าจะมีความสัมพันธ์กบั ร่างกาย เช่น ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดร่างกาย ยา
บางชนิด เป็นต้น ซึง่ จะต้องคานึงถึงธรรมเนียมวัฒนธรมของบุคคลนัน้ ๆด้วย เพราะสินค้าบางอย่าง
ก็เ หมาะกันเฉพาะกลุ่ มเท่านัน้ นอกจากนี้การโน้ มน้ าวก็ม ีส่ ว นช่ว ยให้ผู้บริโภคเกิดการเปลี่ย น
พฤติกรรมได้ โดยเป็นการสร้างทัศนคติให้กบั ผูบ้ ริโภคอย่างเห็นภาพอย่างชัดเจน เช่น การโน้มน้าว
ผ่านโฆษณาทางโทรทัศน์ การให้ผู้บริโภคได้มกี จิ กรรมร่วมกับแบรนด์ ได้มกี ารทดลองใช้ เป็ นต้น
รวมไปถึง ภาษาท่ า ทางก็ ม ีส่ ว นให้ ผู้ บ ริโ ภคเกิด การกระท า สัญ ลัก ษณ์ ต่ า งๆที่เ กี่ย วข้อ งกับ
ประสบการณ์ของผูบ้ ริโภคนัน้ ๆด้วย
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ในบางครัง้ การที่จะทาให้ผบู้ ริโภคเกิดการกระทาได้ อาจจะใช้วธิ ใี ห้ผบู้ ริโภคได้ลองปฏิบตั ิ
เอง โดยทีไ่ ด้ต้องคิดและไม่ต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจมากนัก อย่างไรก็ตามในระยะยาวการที่
ผูบ้ ริโภคจะเกิดการกระทาได้จะต้องคานึงถึงเรื่องบรรทัดฐานในสังคม และกลุ่มของผู้ บริโภคด้วยว่า
มีการปฏิบตั กิ นั เช่นนัน้ หรือไม่
โดยสรุปแล้วประสบการณ์จากการกระทา เป็ นการตลาดที่ส่งเสริมประสบการณ์ด้านการ
บริโภคสินค้าของลูกค้า โดยนาเสนอทางเลือกใหม่ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม มีปฏิสมั พันธ์กนั
และมีแรงจูงใจส่งผลให้ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ โดยมากจะสื่อผ่านบุคคลที่เป็ นที่ยอมรับของ
สังคมนัน่ เอง โดยตัวชี้วดั เกี่ยวกับการตลาดจากการกระทา (Act Marketing) จะเน้ นค าถามที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า การทากิจกรรมต่างๆ และผลกระทบจากประสบการณ์ท่มี ตี ่อวิถกี าร
ดาเนินชีวติ ของลูกค้า
2.2.5 ความเชื่อมโยง (Relate)
กลยุทธ์น้ีเ น้ นการมีส่ว นร่ว มกันเป็ นกลุ่ มมากกว่ าการใช้แ นวคิดแบบปจั เจกชน โดยเป็ น
การตลาดที่ส ร้า งความสัม พัน ธ์ จ ากประสบการณ์ ท่ีม ีอ งค์ป ระกอบจาก 4 ข้อ ข้า งต้ น ซึ่ง เป็ น
ประสบการณ์เฉพาะในแต่ละส่วน นามาผสมเชื่อมโยงกัน กลายเป็ นประสบการณ์เฉพาะบุคคล และ
บุคคลนัน้ ๆจะทาการบอกต่อ หรือส่งต่อขยายไปยังกลุ่มคนระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มญาติ กลุ่มใน
สังคม กลุ่มคนทีม่ คี วามชอบคล้ายกัน หรือแม้กระทังต่
่ างวัฒนธรรม (Schmitt, 1999) ทัง้ นี้ตวั ชีว้ ดั
เกีย่ วกับการตลาดจากการเชื่อมโยง (Relate Marketing) มีลกั ษณะคาถามเกี่ยวกับการมีปฏิสมั พันธ์
ของกลุ่มบุคคล การเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มต่างๆ
จากองค์ประกอบทัง้ 5 ข้อข้างต้น สามารถนาการสื่อ สารการตลาดเชิงประสบการณ์ มา
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้ โดยผู้ทป่ี ระกอบธุรกิจต้องมองว่าประสบการณ์ในการบริโภคของผู้บริโภค
เป็ นสิง่ ที่ต้องวางแผนและจัดการ ซึ่งจะต้องคานึงถึงประสบการณ์ของผู้บริโภคมากกว่าการเน้นที่
คุ ณ ลัก ษณะและประโยชน์ ของสิน ค้า และบริก าร ทัง้ นี้ ค วรให้ค วามส าคัญ กับทุ ก รายละเอีย ดที่
เกีย่ วกับประสบการณ์ของผูบ้ ริโภค โดยบุคลากรในองค์กรต้องร่วมมือกันสร้างประสบการณ์และส่ง
มอบให้ผบู้ ริโภค (สุรางคนา ณ นคร, 2546) จะเห็นได้ว่า การสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูบ้ ริโภคได้
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ซึง่ การสร้างประสบการณ์มขี นั ้ ตอนดังนี้ (Pine, B. J. & Gilmore, J.
H.,1999)
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1.หาสาระสาคัญของประสบการณ์ (Theme the Experience) โดยจะต้องหาสาระสาคัญทีม่ ี
ลักษณะทีด่ ี สามารถชักจูงใจและสร้างความทรงจาทีด่ ใี ห้ผบู้ ริโภคได้
2.สร้างความประทับใจให้สอดคล้องกันด้วยตัวกระตุน้ แง่บวก (Harmonize Impression with
positive cues) โดยความประทับใจทีม่ คี วามสอดคล้องกับประสบการณ์นนั ้ จะทาให้เกิดผลต่อ
ผูบ้ ริโภค โดยทาให้แก่นเดิมแข็งแรงขึน้ และตัวกระตุน้ ก็ตอ้ งสนับสนุ นสาระสาคัญของประสบการณ์
นัน้ ๆด้วย
3.กาจัดตัวกระตุน้ ทางลบออกไป (Eliminate negative cues) เพราะตัวกระตุน้ ในทางลบจะ
ดึงความสนใจของสาระสาคัญออกไป และจะทาให้ผบู้ ริโภคมีความสนใจทีน่ ้อยลง
4.ผสมผสานเหตุการณ์ทน่ี ่าจดจาลงไป(Mix in memorabilia) ทัง้ นี้เนื่องจาก ผูบ้ ริโภคมักซือ้
สินค้าหรือบริการโดยใช้ความทรงจาของตนเองเป็นสิง่ แรกทีจ่ ะตัดสินใจซือ้ ถึงแม้ว่าสิง่ ของบางอย่าง
อาจดูไม่มรี าคาแต่อาจมีคุณค่ากับบุคคลนัน้ ๆ ดังนัน้ ในการขายความทรงจา จึงต้องสัมพันธ์กบั
ประสบการณ์ทบ่ี ุคคลหนึ่งมี เพื่อทาให้ประสบการณ์นนั ้ ยืนนาน
5.สร้างการเชื่อมต่อกับประสาทสัมผัสทัง้ ห้า (Engage the five sense)โดยแรงกระตุน้
ประสาทสัมผัสทีค่ วบคู่กบั ประสบการณ์นนั ้ จะต้องสนับสนุนสาระสาคัญของประสบการณ์และทาให้
สาระสาคัญมีความโดดเด่นยิง่ ขึน้ หากประสบการณ์เชื่อมต่อกับประสาทสัมผัสได้มาก ความน่ า
จดจาก็จะมีมากขึน้ ตามมาเท่านัน้ เช่น ร้านหนังสือทีม่ รี า้ นกาแฟในตัวร้าน ทาให้ลกู ค้าใช้เวลาอยูใ่ น
ร้านหนังสือได้นานขึน้ และยังมีแนวโน้มทีจ่ ะซือ้ หนังสือมากขึน้ ด้วย เป็นต้น
สาหรับวิธกี ารประเมินและเครื่องมือทีใ่ ช้กบั การตลาดเชิงประสบการณ์นนั ้ จากงานวิจยั ของ
Brakus, J. J. ได้มกี ารใช้เครื่องมือเฉพาะสาหรับวัด Sense, Feel, Think, Act และ Relate โดยใช้
คาถามทีเ่ กี่ยวข้องกับอารมณ์ความรูส้ กึ ซึง่ แบ่งช่วงสเกลเป็ น 7 ช่วง จากไม่เคยไปจนถึงมากที่สุด
เพื่อเป็ นการวัดความน่ าเชื่อถือและถูกต้อง เช่น การมีความผูกพันร่วมกับสิง่ นัน้ การมีพฤติกรรม
ตอบสนอง การกระตุ้นให้เ กิดความคิด การเข้า ร่ว มกิจ กรรม รวมถึงการชักชวนผู้อ่ืน เป็ นต้น
(Schmitt, 1999)
อย่างไรก็ตามในการวัดผลของการตลาดเชิงประสบการณ์นนั ้ Schmitt (1999) เห็นว่าการ
วัดจากระยะเวลาการใช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ ๆของลูกค้าเป็นวิธที ด่ี ที ส่ี ุดเช่นเดียวกับ Kotler ทีม่ องว่า
วัดจากระยะเวลาการใช้สนิ ค้าหรือบริการของลูกค้า โดยหากนับเป็ นจานวนเงินแล้ว รายได้ทไ่ี ด้รบั
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จากลูกค้าจะต้องมากกว่าค่าใช้จ่ายของบริษัท และนอกจากนี้ค วรจะวัดจากตัวบุคคลด้วยโดยจะ
เกี่ยวข้องกับการรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม เช่น การวัดระดับการระลึกถึงตราสินค้า หรือการรับรู้
แบรนด์ในช่วงก่อน ระหว่างดาเนินการและหลังแคมเปญ การเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ของลูกค้า
รวมถึงพฤติกรรมการซือ้ เป็นต้น (Kotler, 2011)
หากกล่าวโดยสรุปแล้ว การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) หมายถึง
การสร้า งความรู้ส ึก ที่ ดีน่ า ประทับ ใจและตอกย้ า เข้า ไปในความทรงจ าของลู ก ค้า ในขณะที่ไ ด้
ครอบครองหรือใช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ ๆ เพื่อให้ลกู ค้าเกิดความชื่นชอบและผูกพันภักดีในสินค้าหรือ
บริการ ส่งผลให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการนัน้ ๆอีกโดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ การตลาดจากประสาท
สัมผัส (Sense Marketing) การตลาดจากความรูส้ กึ (Feel Marketing) การตลาดจากความคิด
(Think Marketing) การตลาดจากการกระทา (Act Marketing) และการตลาดจากการเชื่อมโยง
(Relate Marketing) นับว่าการตลาดประสบการณ์เป็ นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทีเ่ ป็ นการสื่อสาร
แบบสองทาง โดยเป็นกลยุทธ์ทเ่ี กิดขึน้ ใหม่ แต่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึง่ เมื่อเทียบกับแคมเปญทีม่ กี าร
สื่อสารแบบทัวไปแล้
่
ว การตลาดเชิงประสบการณ์มแี นวโน้มทีจ่ ะสื่อสารในระดับส่วนบุคคลได้ดแี ละ
เจาะลึกมากกว่า โดยใช้ความผูกพันทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่งผลให้ได้ผลตอบรับที่สูงขึน้ แต่
เสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ า การตลาดเชิงประสบการณ์ถูกนามาใช้ เนื่องจากการสื่อสารการตลาด
หรือการโฆษณาในแบบเดิมมีการกระจายตัวและถึงจุดอิม่ ตัว จนทาให้วธิ กี ารส่งเสริมการขายมี
ประสิทธิภาพลดลง และผูบ้ ริโภคเองเกิดความเคยชิน มักใช้การเปิ ดผ่านหรือส่งต่อแทนการับรู้
ดัง นัน้ การตลาดเชิง ประสบการณ์ จ ึง ตอบโจทย์ใ นการสื่อ สารการตลาดยุค ป จั จุ บ ัน เพราะโดย
ธรรมชาติของการตลาดเชิงประสบการณ์ คือ เป็ นสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคไม่สามารถละเลยได้ เพราะเกิดจาก
ประสบการณ์รว่ มและรูส้ กึ ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกันกับสินค้าและบริการ
ดังนัน้ การตลาดเชิงประสบการณ์ถอื เป็นเครือ่ งมือทางการตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ควร
นามาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ุด และยังช่วย
สร้างการสนับสนุ นแบรนด์ จนกลายเป็นลูกค้าที่ภกั ดีและเกิดความผูกพันในทีส่ ุด
นอกจากนี้ ก ารตลาดเชิง ประสบการณ์ ย ัง น ามาประยุ ก ต์ ใ ห้ เ กิ ด แนวคิด การบริห าร
ความสัมพันธ์จากประสบการณ์ (Experiential Relationship Management หรือ ERM) ได้ โดยเป็ น
กระบวนการทาการตลาดอย่างหนึ่ง ทีไ่ ม่ได้คานึงถึงการซือ้ สินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียวเท่านัน้
แต่ ย งั เป็ นการสร้า งกลุ่ มผู้ซ้อื สินค้าหรือ ใช้บ ริก ารที่มคี วามรู้ส ึ กชื่น ชอบและรักในแบรนด์ มีการ
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ติดตามและบอกต่อ รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมและเกิดความผูกพันในแบรนด์นนั ้ ด้วย ทัง้ นี้ลูกค้าที่
ซือ้ สินค้าและบริการแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (บุรมิ โอทกานนท์, 2552)
1. Switcher Customers เป็นลูกค้าทีไ่ ม่ได้ซอ้ื สินค้าหรือบริการของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง
อย่างเจาะจง ความต้องการและการตัดสินใจซือ้ ของลูกค้าไม่ได้อยูท่ ค่ี ุณค่าของแบรนด์ แต่อยูท่ ่ี
ปจั จัยอื่น เช่น รูปลักษณ์ ลักษณะการใช้งานของสินค้า การทดลองใช้ เป็ นต้น
2. Shift Loyal Customers เป็นกลุ่มลูกค้าทีเ่ คยมีความภักดีกบั แบรนด์นนั ้ ๆ แต่เปลี่ยนใจ
ไปใช้แบรนด์อ่นื ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น ไม่พอใจสินค้าและบริการนัน้ ๆหรือเกิดความเบื่อหน่ าย
เป็นต้น
3. Split Loyal Customers เป็นลูกค้าทีใ่ ช้สนิ ค้าและบริการจานวนสองหรือสามแบรนด์ใน
เวลาเดียวกัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าทีท่ ดแทนกันได้
4. Hard-core Loyal Customers เป็นกลุ่มลูกค้าทีจ่ ะกลายเป็ นแฟนคลับ เนื่องจากว่ากลุ่ม
ลูกค้ากลุ่มนี้มคี วามภักดีและมีความเชื่อในแบรนด์ พร้อมทีจ่ ะร่วมทากิจกรรมต่างๆ และมีความรูส้ กึ
รักและต้องการปกป้องแบรนด์สนิ ค้าและบริการนัน้ ๆ
จากลักษณะของลูกค้าดังกล่าว จะเห็นว่ากลุ่มสุดท้ายเป็ นกลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะสร้างแฟนคลับ
ได้ง่าย โดยอาศัยปจั จัยที่สาคัญคือ ความผูกพัน (Engagement) ต่อสินค้าและบริการนัน้ ๆ ผ่าน
ประสบการณ์ร่วม ซึ่งหากนามาผสมกับโมเดลทางการตลาด สามารถนาโมเดล CRM (Customer
Relationship Management) และโมเดล CEM (Customer Experiential Management) มา
ประยุกต์ใช้ และสร้างเป็ นโมเดลของแฟนคลับ ERM (Experiential Relationship Management)
โดยมีแนวคิดดังนี้ (บุรมิ โอทกานนท์, 2552)
แนวคิด CRM เป็ นการท าการตลาดในลักษณะที่เ จ้าของสินค้าและบริการจะเป็ นผู้เ ก็บ
รวบรวมข้อมูลและพฤติกรรมต่างๆของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ นความถี่ของการใช้บริการ ช่วงเวลาทีม่ าใช้
บริการ ความชื่นชอบในสินค้า รวมถึงสาขาทีไ่ ปใช้บริการ ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนามาวิเคราะห์และ
แปรผลออกมาในรูปแบบของกิจกรรมทางการตลาดของร้านให้กบั ลูกค้า และแนวคิด CEM เป็ นการ
ทาการตลาดโดยมองว่า การรับรูข้ อ้ มูลของลูกค้าโดยใช้กระบวนการ CRM นัน้ ถึงแม้เจ้าของสินค้า
และบริการจะรูถ้ งึ ความต้องการของลูกค้า แต่การจัดกิจกรรมทางการตลาดนัน้ ต้องนึกถึงความรูส้ กึ
อารมณ์ และประสบการณ์ทล่ี กู ค้าจะได้รบั รวมถึงความคาดหวังของลูกค้าได้รบั การบริการด้วย
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ฉะนัน้ การทา ERM จึง เป็ นการบริหารลูกค้าของแต่ละหน่ วยงานให้มคี วามผูกพันและ
จงรักภักดีทต่ี อ้ งการจะใช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ ๆ ต่อไป ทัง้ นี้ความจงรักภักดีนนั ้ จะต้องครอบคลุมทัง้
2 ส่วน ได้แก่ (อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ,์ 2557)
Emotional Loyalty คือ เป็ นความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อสินค้าและบริการ ทัง้ ความรูส้ กึ ในด้านบวก
ได้แก่ความชอบ ความพอใจ ความประทับใจ หรือ ความรูส้ กึ ในด้านลบ เช่น ความโกรธ ความกังวล
ใจ ความหงุดหงิด เป็ นต้น โดยแบรนด์จะต้องรูข้ อ้ มูลเหล่านี้ เพื่อทีจ่ ะพัฒนารูปแบบการให้บริการ
และสินค้าของตนให้ลูก ค้าเกิดความรู้ส ึก ทางบวกมากกว่าทางลบ ซึ่งในการหาข้อ มูล อาจใช้ว ิธ ี
สอบถามโดยตรง การสัมภาษณ์ การใช้แบบสารวจ การสังเกตลูกค้า เพื่อหาข้อสรุปให้ได้ว่าลูกค้ามี
ความรูส้ กึ หรือสภาวะอารมณ์อย่างไรเมือ่ ต้องมาซือ้ สินค้าหรือใช้บริการนัน้ ๆ
Behavioral Loyalty คือ ความต้องการจากลูกค้าทีก่ ลับมาซือ้ สินค้าหรือหันมาใช้สนิ ค้าของ
แบรนด์นนั ้ อีก เพราะนอกจากจะทาให้ลูกค้ามีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อสินค้าหรือบริการแล้ว จาเป็ นอย่างยิง่
ที่จะต้องพยายามทาให้ลูกค้าอยากใช้สนิ ค้าหรือได้รบั การบริการ โดยแสดงพฤติกรรมซื้อซ้า ทัง้ นี้
อาจใช้วธิ ีการสร้างแบรนด์เพื่อให้ลูกค้าจาได้ เมื่อ นึกถึงแบรนด์ ก็จะนึกถึงสินค้าหรือบริการ ซึ่ง
ลักษณะของแบรนด์อาจใช้เป็นคาพูด ประโยคสัน้ ๆ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ
โดยสรุปแล้ว จะเห็นว่าแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์นัน้ เป็ นกลยุทธ์ท่ที าให้เ ข้าถึง
ผู้บริโภคหรือ ผู้ใ ช้บริก ารได้ง่ายกว่ ากลยุท ธ์ท างการตลาดแบบเดิม ที่มุ่งเน้ นเพีย งสินค้า หรือ ตัว
ผู้ใ ช้บ ริก ารเพีย งอย่ า งเดีย ว โดยการตลาดเชิงประสบการณ์ จ ะอาศัยประสาทสัมผัส ความรู้ส ึก
ความคิด การกระทาและการเชื่อ มโยงกันในส่ ว นต่ างๆกับกลุ่ มคนข้างเคียง หรือ แม้กระทังจาก
่
ประสบการณ์ท่มี อี ยู่ของผู้ใช้บริการนัน้ ๆมาเป็ นส่วนช่วยให้เข้าใจและตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริการได้ตรงจุด โดยในงานวิจยั นี้การศึกษาการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จะทาให้ทราบ
ถึงความต้องการของผูม้ าใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง รวมถึงเหตุผลทีต่ ้องการมาใช้บริการ เช่น มา
ใช้บริการเนื่องจากตามเทรนด์ในปจั จุบนั หรือมาใช้บริการเพราะมีความชื่นชอบสัตว์เลีย้ ง หรืออาจมี
ประสบการณ์ร่วม เป็ นต้น ซึง่ หากทราบข้อมูลในส่วนนี้กจ็ ะสามารถนาข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา
ร้านได้อย่างเหมาะสมกับส่วนต่างๆ
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2.3 แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค (Customer Behavior)
แนวคิดและทฤษฎีเ กี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโ ภคเป็ นอีกส่ ว นหนึ่ง ที่มคี วามเกี่ย วข้อ งแล ะ
สัม พัน ธ์ก ับ งานวิจ ยั นี้ เนื่ อ งจากการที่บุ ค คลจะเลือ กใช้บ ริก ารร้า นคาเฟ่ ส ัต ว์เ ลี้ย งนั น้ จะต้อ งมี
กระบวนการคิด และทาการตัดสินใจโดยอาศัยทัง้ ข้อมูล แรงจูงใจ ประสบการณ์ รวมถึงทัศนคติและ
รูปแบบการดาเนินชีวติ ของแต่ละบุคคล ซึง่ เมือ่ เกิดพฤติกรรมและทัศนคติทด่ี แี ล้ว ก็จะเกิดการซือ้ ซ้า
หรือ กลับมาใช้บริการจนเกิดเป็นความภักดี ความมันคง
่ จนกลายเป็ นความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์
เลีย้ งในทีส่ ุด
ความหมาย
Kardes, Cronley และ Cline (2011) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคว่า หมายถึง
กิจกรรมทัง้ หมดของผู้บริโภคที่เ กี่ยวข้อ งกับการซื้อ การใช้ การทิ้งสินค้าและบริการ รวมไปถึง
อารมณ์ จิตใจ และการตอบสนองเชิงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นล่วงหน้า ขณะใช้สนิ ค้าหรือบริการ และ
ภายหลังกิจกรรมนัน้ จากความหมายนี้ พบว่า การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเป็ นการศึกษากิจกรรม
ของกระบวนการในการใช้สนิ ค้าหรือบริการ โดยครอบคลุมตั ง้ แต่กระบวนการก่อนซือ้ ขณะซื้อ ใช้
และหลังใช้สนิ ค้าหรือบริการ โดยให้ความสนใจในการตอบสนองของผูบ้ ริโภคในด้านต่างๆ ทัง้ ด้าน
อารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรม ดังนัน้ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็ นการนากิจกรรมต่างๆมา
แยกเป็นกิจกรรมย่อย เช่น การค้นหาข้อมูล การเปรียบเทีย บมูลค่า การเปรียบเทียบราคา ความพึง
พอใจในการใช้สนิ ค้า เป็ นต้น จากนัน้ จึงทาการศึกษาการตอบสนองของผูบ้ ริโภคในแต่ละกิจกรรม
ซึง่ ทาให้นกั การตลาดสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคได้ ส่งผลให้วางแผนการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิผล
Loudon และ Bitta (อ้างถึงใน วุฒ ิ สุขเจริญ, 2555) ระบุบว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง
กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพของบุคคลที่เข้าไปมีส่วนในการประเมิน ได้มา ใช้
หรือทิง้ สินค้าและบริการ จากนิยามดังกล่าวนี้จะเห็นว่า มีความมุ่งเน้นในเชิงกระบวนการ แต่ยงั ขาด
ในเชิงรายละเอียดของกิจกรรมย่อยในแต่ละกระบวนการ
Noel ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคว่า หมายถึง การศึกษากระบวนการทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการทีผ่ บู้ ริโภคได้มา บริโภคและทิง้ สินค้า บริการ กิจกรรม แนวคิด เพื่อตอบสนองความต้องการ
และความปรารถนา ซึ่งการได้มาของสินค้าหรือบริการ ไม่ใช่จากัดเพียงการซื้อเท่านั ้ น แต่รวมถึง
การแลกเปลี่ย น (Barter) เช่ าซื้อ (Leasing) หรือ ขอยืม (Borrowing) เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่งสิน ค้า หรือ
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บริการนัน้ (อ้างถึงใน วุฒ ิ สุขเจริญ , 2555) จากความหมายนี้จะเห็นว่า Noel เน้นไปทีก่ ระบวนการ
ในการตัดสินใจซือ้ ใช้ และทิง้ สินค้านันเอง
่
ปัจจัยที่กาหนดพฤติ กรรมผู้บริ โภค
ปจั จัยทีส่ ่งผลให้ผบู้ ริโภคมีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1) ปจั จัยภายนอก (External Factors) หมายถึง ปจั จัยที่เป็ นสภาพแวดล้อมภายนอก
ผู้บริโ ภค เช่ น สภาวะแวดล้อ มต่ างๆ สัง คม ครอบครัว เป็ นต้ น ซึ่ง ปจั จัยนี้ จะเป็ นตัว กระตุ้นให้
ผูบ้ ริโภคเกิดการตอบสนองหรือเกิดความต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการ
2) ปจั จัยภายใน (Internal Factor) หมายถึง ปจั จัยที่เป็ นสภาพแวดล้อมภายในผู้บริโภค
เช่ น การรับรู้ แรงจูง ใจ ทัศ นคติ ค่ านิ ยม เป็ นต้ น ปจั จัยภายในนี้ จะเป็ นตัว ก าหนดรูปแบบการ
ตอบสนองทีแ่ ตกต่างกันของผูบ้ ริโภคแต่ละคน
แบบจาลองพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
Kotler ได้เสนอโมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumer behavior model) โดยเป็ นการศึกษา
ถึง เหตุ จู ง ใจที่ท าให้ เ กิด การตัด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ โดยมีจุ ด เริ่ม ต้ น จากการเกิด สิ่ง กระตุ้ น
(Stimulus) ทาให้เกิดความต้องการ เมื่อสิง่ กระตุ้นนั น้ ผ่านเข้ามาในความรูส้ กึ นึกคิดของผูบ้ ริโภค
(Buying’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดาที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ซึ่ง
ความรู้สกึ นึกคิดต่างๆ จะได้รบั อิทธิพลต่างๆ ภายในใจของผู้บริโภค แล้วจะมีการตอบสนองของ
ผูบ้ ริโภค (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค (Buyer’s purchase decision) โดย
การซื้อหรือไม่ซ้อื สรุปแล้วจุดเริม่ ต้นของโมเดลนี้อยู่ท่ี การมีสงิ่ กระตุ้น (stimulus) ให้เกิดความ
ต้องการก่อนแล้วทาให้เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนัน้ โมเดลนี้จงึ อาจเรียกว่า S-R Theory
ซึง่ แสดงดังแผนภาพในรูปดังต่อไปนี้
Stimulus
Buyer’s black box
Response
สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด

กล่องดํา หรื อความรู ้สึก

การตอบสนอง

และสิ่ งกระตุน้ อื่นๆ

นึกคิดของผูบ้ ริ โภค

ของผูบ้ ริ โภค

ภาพที่ 9 รูปแบบพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอย่างง่าย หรือ S-R Theory
แหล่งที่มา: Kotler, 1997 อ้างถึงใน วุฒ ิ สุขเจริญ (2555)
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Schiffman และ Kanuk ได้เสนอแบบจาลองเพื่อแสดงให้เห็นถึงปจั จัยทีก่ าหนดพฤติกรรม
ผู้บริโภค รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมของผู้บริโภค โดยแบ่งเป็ นรูปแบบกระบวนการ 3 ขัน้
(Schiffman, 1987) ดังนี้
ขัน้ ปจั จัยนาเข้า (Input) คือ ปจั จัยภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผูบ้ ริโภค (External influences)
ประกอบด้วย ความพยายามด้านการตลาดของธุรกิจ (Firm’s marketing efforts)หมายถึงการที่
บริษัทต่างๆพยายามจัดกิจกรมทางการตลาดในด้านต่างๆ ได้แก่ สินค้า (Product) การส่งเสริม
การตลาด(Promotion) ราคา (Price) และช่องทางการจัดจาหน่ าย (Channels of distribution)ส่งผล
ให้ผู้บ ริโ ภคเกิด การรับ รู้แ ละความต้ อ งการสิน ค้า หรือ บริก าร นอ กจากนี้ ย ัง มีอีก ป จั จัย ได้ แ ก่
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural environment) เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง
(Reference)แหล่งข้อมูลอื่นๆที่ไม่เป็ นการค้า (Noncommercial sources) ชัน้ ทางสังคม (Social
class) วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย (Culture and Subculture)
ขัน้ กระบวนการ (Process) คือ การที่ผู้บริโภคได้รบั อิทธิพลจากปจั จัยภายนอกทาให้เกิด
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยเริม่ จากเกิดความตระหนักถึงความต้องการสินค้าหรือบริการ
จากนัน้ จึงเริม่ ทาการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ (Prepurchase search) และการประเมินทางเลือก
(Evaluation of alternatives) ทัง้ นี้กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคจะได้รบั อิทธิพลจากปจั จัย
ภายในของผู้บริโ ภคทางจิต วิทยา ได้แก่ แรงจูง ใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุ ค ลิกภาพ ทัศ นคติ
รวมทัง้ ประสบการณ์ในอดีตทีเ่ กี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ ดังนัน้ ปจั จัยภายในของผูบ้ ริโภค
จึงถือเป็ นปจั จัยสาคัญทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในการทีจ่ ะซือ้ สินค้าหรือบริการนัน้ หรือไม่
ขัน้ ผลลัพธ์ (Output) คือ การที่ผู้บริโภคได้ตดั สินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนัน้ แล้วได้
ทดลองใช้ หากผูบ้ ริโภคเกิดความพึงพอใจสินค้าหรือบริการ อาจมีการซือ้ ซ้า โดยทุกครัง้ ทีม่ กี ารใช้
สิน ค้า หรือ บริก าร ผู้บ ริโ ภคจะมีก ารประเมิน ความพึงพอใจต่ อ สิน ค้า หรือ บริก ารนัน้ ๆ และเกิด
ประสบการณ์และความทรงจา ทีจ่ ะส่งผลในการตัดสินใจซือ้ ครัง้ ต่อไป
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อสื่อ
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริโภคต่อสื่อ หมายถึง การทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั สื่อแล้วเกิดการ
เปลีย่ นแปลงไปทีละระยะ และนาไปสู่การตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการนัน้ ๆ โดยกระบวนการ
ตอบสนองของผูบ้ ริโภคต่อสื่อแบบดัง้ เดิมแบ่งเป็น 3 ระยะ (วุฒ ิ สุขเจริญ, 2555) ได้แก่
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ระยะการรับรู้ (Cognitive stage) เป็นระยะทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั สื่อแล้วเกิดการรับรูแ้ ละเข้าใจใน
สินค้าหรือบริการ
ระยะเกิดความรูส้ กึ (Affective stage) เป็นระยะทีผ่ บู้ ริโภคเกิดความชอบหรือไม่ชอบใน
สินค้าหรือบริการ
ระยะเกิดพฤติกรรม (Behavior stage) เป็นระยะทีผ่ บู้ ริโภคเกิดการยอมรับหรือปฏิเสธ และ
เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจหรือเกิดความต้องการทีจ่ ะซือ้ สินค้าหรือบริการนัน้ ๆ
แต่เนื่องจากระยะต่างๆทีเ่ กิดขึน้ เป็ นกระบวนการทีไ่ ม่ได้คานึงถึงความเป็ นธรรมชาติของคน
มนุษย์ โดยมองว่าการตอบสนองของมนุษย์เป็นเครือ่ งจักร Holbrook (อ้างถึงใน วุฒ ิ สุขเจริญ,
2555) จึงได้นาเสนอแบบจาลอง ซี-อี-วี (C-E-V : Consciousness – emotion – value) โดยระบุว่า
กระบวนการจะเริม่ จากการทีไ่ ม่เคยรับรูม้ าก่อน(Unconscious)พัฒนาไปเป็ นจิตใต้สานึก
(Subconscious)และกลายเป็นการรับรู้ (Conscious awareness) แล้วจึงเกิดเป็นอารมณ์
(Emotion) และเกิดเป็นคุณค่า (Value)ในทีส่ ุด
ทัง้ นี้มนี กั การตลาดได้ทาการศึกษาแบบจาลองไว้จานวนมาก เพื่อทีจ่ ะได้มคี วามเข้าใจและ
นามาประยุกต์ใช้ให้สามารถสื่อสารไปยังผูบ้ ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ Lewis (อ้างถึงใน ณภัคอร
ปุณยภาภัสสร, 2553) ได้นาเสนอแบบจาลอง AIDA เป็นแบบจาลองทีม่ กั ถูกนามาใช้เพื่อเป็น
ขัน้ ตอนในการขายสินค้า และนามาประยุกต์ใช้กบั สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยส่วนประกอบของ
AIDA ย่อมาจาก
A (Attention) คือ การทาให้ผบู้ ริโภครับทราบข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าหรือบริการ
I (Interest) คือ การทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจในตัวสินค้าหรือบริการ
D (Desire) คือ การทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความต้องการสินค้าหรือบริการ
A (Action) คือ การทาให้ผบู้ ริโภคเกิดการซือ้ สินค้าและบริการ
นอกจากนี้ Colley ยังได้เสนอแนวคิดการตัง้ เป้าหมายของการโฆษณาเพื่อใช้ในการวัดผลที่
เกิดจากการโฆษณาโดยใช้ช่อื ว่า DAGMAR ซึง่ ย่อมาจาก Defining Advertising Goals for
Measuring Advertising Result โดยระบุว่าการสื่อสารไปยังผูบ้ ริโภคทีม่ ปี ระสิทธิผล ต้องทาให้
ผูบ้ ริโภคผ่านไปตามกระบวนการ 4 ขัน้ ตอน (อ้างถึงใน วุฒ ิ สุขเจริญ, 2555) ได้แก่
ขัน้ ตอนการรับรู้ (Awareness) หมายถึง การทาให้คนทีย่ งั ไม่รจู้ กั สินค้าหรือบริการเกิดการ
รับรูว้ ่ามีสนิ ค้าหรือบริการนี้ ขัน้ ตอนการเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง การทีผ่ บู้ ริโภคมีความรู้
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และเข้าใจในสินค้าหรือบริการ ขัน้ ตอนการโน้มน้าว (Conviction) หมายถึง การทีผ่ บู้ ริโภคเกิด
ทัศนคติต่อสินค้าหรือบริการในเชิงบวก และขัน้ ตอนการตัดสินใจ (Action) หมายถึง การตัดสินใจซือ้
การรับรู้
การเข้าใจ
การโน้ มน้ าว
การตัดสิ นใจ

ภาพที่ 10 Defining AdvertisingGoals for Measuring Advertising Result
แหล่งที่มา: วุฒ ิ สุขเจริญ (2555)
จากแบบจาลองกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริโภคดังกล่าว มีส่วนช่วยให้นักการตลาดหรือ
เจ้า ของธุ ร กิจ มีค วามเข้า ใจและน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ส ามารถสื่อ สารไปยัง ผู้บ ริโ ภคได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยในงานวิจยั นี้จะใช้มาวิเคราะห์ผู้บริโภคว่ามีการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์
อย่างไร ตลอดจนสิง่ ทีโ่ น้มน้าวในการตัดสินใจของผูท้ ม่ี าใช้บริการคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งนัน่ เอง
แบบจาลองกระบวนการตัดสิ นใจ
ในการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการของผูบ้ ริโภคนัน้ มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการ กล่าวคือ มี
การดาเนินไปอย่างเป็ นขัน้ ตอน ซึ่งกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคนัน้ มีผู้ศึก ษาและอธิบาย
ออกมาเป็นแบบจาลองไว้หลายท่านด้วยกัน
Moody ได้เสนอแบบจาลองกระบวนการตัดสินใจโดยระบุว่า การตัดสินใจมีทงั ้ ทีเ่ ป็ นเรื่ อง
ง่า ยและซับ ซ้อ น โดยการตัด สิน ใจเป็ น กระบวนการที่เ ป็ น ระบบปิ ด แบบวนรอบ ( Closed-loop
decision process) โดยเริม่ จากการตระหนักถึงปญั หา จากนัน้ จึงเกิดการรับรูป้ ญั หา มีการวิเคราะห์
ทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้และผลกระทบ แล้วจึงทาการเลือกทางเลือกนัน้ ๆและนาไปปฏิบตั ิ หลังจากนั ้น
จะเกิดการตอบกลับ (feedback) และกลับไปตระหนักถึงปญั หาใหม่ (อ้างถึงใน วุฒ ิ สุขเจริญ, 2555)
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เกิ ดสานึ กในปัญหา

ตระหนักและระบุปัญหา

วิ เคราะห์ทางเลือก
และผลกระทบ

เกิ ดผลสะท้อนกลับ

ดาเนิ นการตัดสิ นใจ

เลือกวิ ธีแก้ปัญหา

ภาพที่ 11 แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจของ Moody (วุฒ ิ สุขเจริญ, 2555)
แหล่งที่มา: วุฒ ิ สุขเจริญ (2555)
จากภาพจะเห็นว่า แบบจาลองกระบวนการตัดสินใจของ Moody ให้มุมมองด้านการวนรอบ
ของการตัดสินใจ ซึง่ นักการตลาดสามารถนาเอาแบบจาลองไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็ นในกรณีท่ี
กระตุน้ ให้เกิดการตัดสินใจ เช่น การสื่อสารเพื่อให้ผบู้ ริโภคตระหนักถึงปญั หา หรือแม้กระทังการใช้
่
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลีย่ นใจ เช่น การทีผ่ บู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการของตราสินค้าอื่น
เป็นต้น จากแบบจาลองนี้ระบุว่า ถึงแม้ผบู้ ริโภคจะตัดสินใจทาการเลือกแล้ว แต่กย็ งั เกิดผลสะท้อน
กลับของการตัดสินใจ ดังนัน้ นักการตลาดจึงสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงผลสะท้อน
กลับในการตัดสินใจนัน้ ได้ ซึ่งในงานวิจยั นี้สามารถนากระบวนการดังกล่าวมาศึกษาในส่วนของ
ผู้บ ริโ ภคในด้า นการตัด สิน ใจมาใช้ บ ริก ารร้า นคาเฟ่ ส ัต ว์ เ ลี้ย งในครัง้ ต่ อ ไปได้น อกจากนี้ ย ัง มี
นักวิชาการอย่าง Kotler ทีไ่ ด้นาเสนอกระบวนการตัดสินใจไว้เช่นกัน โดยเป็ นกระบวนการตัดสินใจ
แบบ 5 ขัน้ ตอนดังนี้
การตระหนัก
ถึงปัญหา

การหา
ข้อมูล

การประเมิ น
ทางเลือก

ภาพที่ 12 กระบวนการตัดสินใจแบบ 5 ขัน้ ตอน
แหล่งที่มา: Kotler (1983)

การ
ตัดสิ นใจ
ซื้อ

พฤติ กรรม
หลังการซื้อ
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1. การตระหนักถึงปญั หาหรือความต้องการ (Problem recognition) โดยผูบ้ ริโภครูส้ กึ ถึง
ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ รวมถึงความต้องการ ซึง่ ความต้องการอาจถูกกระตุน้ จากสิง่
เร้าภายในหรือภายนอกนักการตลาดจึงจาเป็ นต้องระบุสถานการณ์ทก่ี ระตุน้ ความต้องการอย่างใด
อย่างหนึ่งขึน้ มาให้ได้ โดยการเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริโภคนัน่ เอง
2. การหาข้อมูล (Information Search) เมือ่ ผูบ้ ริโภคได้รบั การกระตุน้ จะมีแนวโน้มทีจ่ ะ
ค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับสินค้าหรือบริการนัน้ โดยค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆทัง้
แหล่งข้อมูลภายใน (Internal Search) และแหล่งข้อมูลภายนอก (External Search) โดยผูบ้ ริโภคจะ
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่อไปนี้
2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน คนรูจ้ กั
2.2 แหล่งการค้า (Commercial Sources) ได้แก่ สื่อการโฆษณา พนักงานขาย
2.3 แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ สื่อมวลชน องค์การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
2.4 แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ได้แก่ หน่วยงานทีส่ ารวจคุณภาพ
หน่วยงานวิจยั ต่างๆ
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมื่อได้ขอ้ มูลต่างๆแล้วผูบ้ ริโภคจะ
ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้า และทาการตัดสินใจมูลค่าของตราสินค้านัน้ ๆ ซึ่งผู้บริโภคจะมี
เกณฑ์การประเมินผลทัง้ ในด้านความเชื่อทัศนคติและความสนใจทีจ่ ะซือ้ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ถูกปลูกฝงั อยู่
ในจิตใจของคนนัน้ ๆ อยู่แล้วมาใช้ในการประเมิน
4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase decision) เมือ่ ทาการประเมินแล้ว ผูบ้ ริโภคก็จะสามารถ
กาหนดความพอใจระหว่างสินค้าหรือบริการต่างๆทีเ่ ป็ นทางเลือกได้และตัดสินใจซือ้ สินค้าทีไ่ ด้
พิจารณามาใช้ในทีส่ ุด ในส่วนของตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
(Variable Influencing Decision Process) สามารถแบ่งเป็น
4.1 ปจั จัยของตัวบุคคล (Individual Characteristics) ได้แก่ แรงจูงใจทัศนคติวธิ กี าร
ดาเนินชีวติ ลักษณะท่าทางและนิสยั
4.2 ปจั จัยทางสังคม (Social Influence) ได้แก่ วัฒนธรรมกลุ่มครอบครัว
4.3 สถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ ผชิญอยู่ (Situation Influence) ซึง่ อาจมีผลทาให้กระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ ดาเนินต่อไป หรือหยุดลง โดยเหตุการณ์เหล่านี้เรียกว่า สถานการณ์ทไ่ี ม่อาจคาดคะเน
ได้ (UnanticipatedCircumstance) กล่ าวคือ ขณะที่ผู้บริโภคก าลังจะซื้อ สินค้าหรือ บริการ อาจมี
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ปจั จัยบางอย่างเข้ามากระทบ ทาให้มผี ลต่อความตัง้ ใจซื้อ เช่น ความไม่พอใจพนักงานขาย ความ
กังวลใจเกีย่ วกับรายได้ ตกงาน เป็นต้น
5. พฤติกรรมหลังการซือ้ (Postpurchase Behavior) หลังการซือ้ หรือทดลองใช้สนิ ค้าแล้ว
ผูบ้ ริโภคจะมีประสบการณ์เกีย่ วกับสินค้าหรือบริการนัน้ หากเกิดความพอใจก็จะเกิดทัศนคติทด่ี ตี ่อ
สินค้าหรือบริการ ส่งผลให้มคี วามสนใจซือ้ ซ้าและอาจบอกต่อผูอ้ ่นื ในทางตรงกันข้าม หากไม่พอใจ
ก็จะไม่สนในซือ้ สินค้าหรือบริการนี้อกี ซึง่ ความไม่พอใจหลังการซือ้ หรือใช้สนิ ค้านัน้ ๆมีสาเหตุทวไป
ั่
4 ประการ คือ
5.1 ความรูส้ กึ ไม่แน่ใจ เพราะในขัน้ การตัดสินใจซือ้ ผูบ้ ริโภคพบว่าสินค้ามีทงั ้ ข้อดีและ
ข้อเสีย เมือ่ ซือ้ มาใช้แล้วผูบ้ ริโภคก็ยงั มีความรูส้ กึ ไม่แน่ใจติดอยูต่ ลอดเวลา
5.2 ความรูส้ กึ ไม่ดหี ลังการซือ้ และได้ยนิ ได้ฟงั เรือ่ งบกพร่องต่าง ๆ ของสินค้าทีซ่ อ้ื มา
5.3 ทราบภายหลังว่าสินค้าอย่างเดียวกันนัน้ สามารถซือ้ ได้ถูกกว่าถ้าซือ้ จากทีอ่ ่นื
5.4 พบว่าสินค้านัน้ ทางานได้ไม่เป็ นทีพ่ อใจ เมือ่ เกิดความไม่พอใจ ผูบ้ ริโภคมีวธิ ที จ่ี ะลด
ความไม่พอใจได้โดยการขายสินค้านัน้ ให้คนอื่น หรือคืนสินค้าไปหรือพยายามหาข้อมูลอื่นมาเสริม
ความเชื่อมันว่
่ าสินค้านัน้ ยังมีคุณสมบัตเิ ด่นด้านอื่นอยู่
จากแนวคิด เกี่ยวกับพฤติก รรมของผู้บริโ ภคที่ก ล่ าวมานัน้ ไม่ว่ าจะเป็ น ปจั จัยที่ก าหนด
พฤติกรรม กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริโภค รวมถึงกระบวนการคิดการตัดสินใจ จะเห็นได้ว่ามี
หลายปจั จัยทีส่ าคัญทีท่ าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ได้ตลอดเวลา ซึง่ ในเชิงธุรกิจนัน้ การแสดงออกของพฤติกรรมต่างๆรวมถึงทัศนคติของผูบ้ ริโภคย่อม
ส่งผลต่อธุรกิจนัน้ ๆหลายด้าน เช่น กลยุทธ์ทางการตลาด ภาพลักษณ์ ยอดขาย เป็ นต้น ซึง่ สามารถ
อธิบายได้เป็ นประเด็นสาคัญ โดยความภักดี ความมันคง
่ และความผูกพันเป็ น สิง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์
กัน ในงานวิจยั นี้เมือ่ บุคคลได้รบั ประสบการณ์ทด่ี ี มีทศั นคติทด่ี แี ล้ว ก็จะก่อให้เกิดความภักดี พร้อม
ที่จะซื้อซ้าหรือกลับมาใช้บริการอีก ทัง้ ยังบอกต่อกลุ่มคนข้างเคียง และเมื่อมาใช้บริการครัง้ ต่อไป
บุคคลเหล่านี้จะมีความมันคงเกิ
่
ดขึน้ กล่าวคือ มีความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจทีจ่ ะมาใช้บริการ โดยไม่เปลีย่ นใจ
ไปร้านคู่แข่ง และเมื่อระยะเวลาผ่านไป พฤติกรรมเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดเป็ นความผูกพันต่อตรา
สินค้าในที่สุดโดยผู้ใช้บริการจะรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งของตราสินค้า มีความยึดมัน่ ปกป้องและรักษา
ชื่อเสียงของตราสินค้านัน้ ๆโดยรายละเอียดของแต่ละส่วนสามารถอธิบายได้ดงั นี้
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2.3.1 ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty)
ความหมาย
สมาคมบริษทั ตัวแทนโฆษณาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Marketing
Association) ให้ความหมายตราสินค้า (Brand) ว่าหมายถึง ชื่อ เงื่อนไขรูปลักษณ์ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายต่ างๆที่รวมกันแล้วสามารถทาให้สนิ ค้าแตกต่างไปจากสินค้าอื่นๆหรือแตกต่างจาก
สินค้าคู่แข่ง (Kotler & Armstrong, 2000)
Kotler และ Armstrong (2000) กล่าวว่า ตราสินค้าเป็ นมากกว่าชื่อและตราสัญลักษณ์ แต่
เป็ นตัวแทนของการรับรูแ้ ละความรูส้ กึ ทีผ่ บู้ ริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์หรือตราสินค้านัน้ ทุกสิง่ ของสินค้า
และบริการมีความหมายในใจของผู้บริโภค ดังนัน้ ตราสินค้าที่มคี วามแข็งแกร่ง จะสามารถสร้างให้
ผูบ้ ริโภคเกิดความพึงพอใจและนาไปสู่ความภักดีต่อตราสินค้าในทีส่ ุด
วิทวัส ชัยปาณี (2546) ระบุว่า ตราสินค้า หมายถึง ทุกสิง่ ทุกอย่างทีผ่ ลิตภัณฑ์มที งั ้ หมด
รวมทัง้ ส่วนทีจ่ บั ต้องได้ (Tangible) และจับต้องไม่ได้ (Intangible) เช่น ความน่ าเชื่อถือ ความมันใจ
่
ประสบการณ์ทส่ี ะสมมา ความผูกพัน สถานภาพ บุคลิกภาพ
ฉะนัน้ ความสาคัญของตราสินค้า คือ ช่วยให้ผู้ บริโภคผูกพันและมีความภักดีต่อตราสินค้า
ซึง่ จะเป็นประโยชน์มากต่อเจ้าของสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า เป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญของ
คุณค่าตราสินค้า สาหรับในแง่ของกลยุทธ์ทางการตลาด ความภักดีต่อตราสินค้าเป็ นแนวคิดที่ม ี
ความสาคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาพของการแข่งขันสูงเช่นในปจั จุบนั ความพยายามในการ
รักษาลูกค้าที่มคี วามภักดีต่อตราสินค้า เป็ นเรื่องสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของบริษทั และ
เป็นกลยุทธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพมากกว่าการพยามดึงดูดลูกค้าใหม่
ส่วนความภักดี หรือ Loyalty หมายถึง ความซื่อสัตย์ การอุทศิ ตัว ซึ่ง การศึกษาถึงความ
ภักดีในช่วงแรก มักจะศึกษาในแง่ทเ่ี กี่ยวข้องกับสินค้าทีจ่ บั ต้องได้ มากกว่าการศึกษาในแง่มุมของ
องค์กรทีเ่ กีย่ วกับการบริการ
Assael (1992) กล่าวว่า ความภักดีต่อตราสินค้านัน้ เป็ นผลมาจากการเรียนรูข้ องผูบ้ ริโภค
ว่า ตราสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ เป็ นสิง่ ที่แสดงทัศนคติในเชิงบวกต่อ
ตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง ซึง่ ผลก็คอื การซือ้ ตราสินค้าเดิมอย่างต่อเนื่อง
ความภักดีนัน้ ยังทาให้ผบู้ ริโภคมีการซื้อมากขึน้ และมีการบอกต่อทีเ่ ป็ นเชิงบวกต่อองค์กร
บางครัง้ ทาให้องค์กรสามารถตัง้ ราคาสินค้าให้สูงกว่าคู่แข่ งได้ ซึ่งสิง่ เหล่านี้เป็ นส่วนที่ช่วยเพิม่ ผล
กาไรให้กบั องค์กร
ลักษณะของความภักดีจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยความภักดีจะเกิดจากที่เราส่ง
คุณค่า (Value) ทีด่ ใี ห้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อาจจะเป็ นในเรื่องของความสม่าเสมอ (Consistency)
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หรือในเรื่องของคุณภาพ (Quality) จนทาให้ลูกค้าเกิดความภักดีในสินค้าและการบริการ รวมถึงมี
ความภักดีต่อบริษทั ด้วย เพราะคุณค่าทีล่ กู ค้าได้รบั จากผูผ้ ลิตนัน้ ยังมีอยู่
การศึกษาเรือ่ งความภักดีต่อตราสินค้าสามารถแบ่งแนวทางในการศึกษาออกเป็ น 2 แนวคิด
โดยแนวคิดแรกเสนอว่า ความภักดีต่อ ตราสินค้า เป็ นวิธกี ารใช้ประโยชน์ จากเงื่อนไขที่นาเสนอ
(Instrumental Conditioning Approach) โดยมองว่าการซือ้ ตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งเป็ นเวลานาน
เป็ นเครื่องหมายบอกถึงความภักดีต่อตราสินค้าได้ และพฤติกรรมการซื้อซ้าของผูบ้ ริโภคสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงการเสริมแรงและความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ เร้าและการตอบสนอง การศึกษาวิธแี รก
นี้ เรียกได้ว่าเป็ นการใช้รปู แบบของ Stochastic Models คือ การแสดงแนวโน้มที่น่าจะเกิดของ
พฤติก รรมการซื้อ เมื่อ ความต้อ งการของผู้บริโภคได้รบั การตอบสนองในทิศ ทางที่พึงประสงค์
ผูบ้ ริโภคก็จะแสดงพฤติกรรมเช่นนัน้ ต่อไปเรื่อยๆ (Assael, 1992)
แนวคิดทีส่ องเป็นการใช้รปู แบบ Deterministic Models คือ การแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่างๆทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม และความพยายามทีจ่ ะทานายพฤติกรรม ซึง่ มีรากฐานมาจาก
ความสัม พันธ์ข องตัว แปรเหล่ า นัน้ ส าหรับ แนวคิด นี้เ กิดขึ้น จากนักการตลาดและนัก วิจยั ด้า น
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคหลายท่านมีความคิดว่าพฤติกรรมการซือ้ ซ้าอย่างเดียว ไม่สามารถอธิบายความ
ภัก ดีต่ อ ตราสิน ค้า ได้ โดยเชื่อ ว่ า ความภักดีต่ อ ตราสิน ค้า เป็ นวิธ ีก ารใช้ค วามคิดพิจ ารณาของ
ผู้บริโภค เพราะความภักดีต่อตราสินค้ามีความหมายเป็ นนัยถึงความผูกพันต่อตราสิ นค้า ซึ่งไม่
สามารถสะท้อนโดยพฤติกรรมที่ต่อเนื่อง ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่จะใช้องค์ประกอบของทัศนคติ
และพฤติกรรม เพื่อแสดงความภักดีต่อตราสินค้าทีแ่ ท้จริง (Assael, 1992)
ส่วน Mowen (1993) เสนอว่า การศึกษาความภักดีต่อตราสินค้าโดยใช้การซื้อสินค้าตรา
เดิมซ้าอย่างเดียว ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ คือ เหตุผลแท้จริงในการซือ้ สินค้าตรานัน้ ของผูบ้ ริโภคไม่สามารถ
ระบุได้ และถ้ามีปจั จัยตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคอาจจะเปลี่ยนไปซื้อตราสินค้าอื่นอย่าง
รวดเร็ว
จากงานวิจยั ของ Jacoby (1978) อธิบายแนวคิดความภักดีต่อตราสินค้า ว่า ก่อ นทีผ่ บู้ ริโภค
จะแสดงความภักดีต่อตราสินค้าโดยการซือ้ ซ้านัน้ จะมีพน้ื ฐานมาจากปจั จัยด้านความรู้ (Cognitive)
ความชอบ (Affective) การประเมิน (Evaluative) ซึง่ สิง่ เหล่านี้ลว้ นเป็นองค์ประกอบของทัศนคติและ
งานวิจยั ต่อมายังกล่าวอีกว่า ความภักดีต่อตราสินค้าเป็ นกระบวนการทางจิตวิทยา ประกอบด้วย
การตัดสินใจและการประเมิน และนอกจากนี้ ความภักดีต่อตราสินค้าจะบอกเป็ นนัยถึงความสัมพันธ์
ในเชิงความผูกพันทางจิตวิทยา ได้แก่ ความเชื่อ ความรูส้ กึ และความตัง้ ใจ ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการ
ซือ้ ซ้าทีต่ ่อเนื่องในสินค้าตราเดิม
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จากแนวทางการศึกษาและความหมายของความภักดีต่อตราสินค้าทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะ
เห็นว่า ความภักดีต่อตราสินค้าทีม่ อี งค์ประกอบของทัศนคติต่อตราสินค้ารวมอยูก่ บั พฤติกรรมด้วย
นัน้ จะได้รบั การยอมรับจากนักการตลาดมากกว่าด้านพฤติกรรมเพียงด้านเดียว ซึง่ จากการศึกษา
ดังกล่าว ได้อธิบายความหมายของความภักดีต่อตราสินค้าทีไ่ ด้รบั การยอมรับมากทีส่ ุดไว้ดงั นี้
1. ความโน้มเอียง (The Biased : Nonrandom)
2. เป็นการตอบสนองทางพฤติกรรม (Behavioral Response : Purchase)
3. เป็นพฤติกรรมทีต่ ่อเนื่อง (Expressed Over Time)
4. ประกอบด้วยหน่วยทีเ่ ป็ นผูต้ ดั สินใจซือ้ สินค้า (By Some Decision-making Unit)
5. มีความเกีย่ วข้องกับตราสินค้าหนึ่งหรือมากกว่าจากกลุ่มของตราสินค้าหรือประเภทของ
ตราสินค้า (With Respect to One or More Alternative Brands out of A Set of Such Brands)
6. เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ซึง่ ประกอบด้วยการตัดสินใจและการประเมิน (Function
of Psychological Processed: Decision-making, Evaluative)
ทัง้ นี้ Jacoby (1978) ได้อธิบายถึงความสาคัญของแต่ละเงือ่ นไขทีป่ ระกอบเป็นความภักดี
ต่อตราสินค้าไว้ดงั นี้
ความภัก ดีต่ อ ตราสิน ค้า เกิด จากความโน้ ม เอีย ง คือ ถ้ า ความภัก ดีต่ อ ตราสิ น ค้ า เป็ น
สถานการณ์แบบสุ่มหรือไม่มคี วามโน้มเอียง ก็จะไม่มวี ตั ถุประสงค์ในการกระทา บางครัง้ ประโยคที่
แสดงเกีย่ วกับความโน้มเอียง ไม่ว่าจะเป็นความชอบหรือความตัง้ ใจทีจ่ ะซือ้ ถือว่าไม่เพียงพอในการ
อธิบายความภักดีต่อตราสินค้า เพราะความภักดีต่อตราสินค้าต้องการประโยคของความโน้มเอียง
ที่มาพร้อมกับพฤติกรรมการซื้อที่โน้มเอียงด้วย เช่น พนักงานคนหนึ่งพูดเสมอว่าชอบใช้น้ าหอม
ยีห่ อ้ B มากกว่ายีห่ อ้ อื่นๆ และมีความตัง้ ใจทีจ่ ะซือ้ ยีห่ อ้ B แต่กม็ หี ลายครัง้ ทีซ่ อ้ื ยีห่ อ้ อื่นแทนยีห่ อ้ B
แสดงว่าพนักงานคนนี้ไม่มคี วามภักดีต่อตราสินค้า เป็ น ต้น นอกจากนี้พฤติกรรมการซื้อแบบโน้ ม
เอียง จะต้องไม่แสดงพฤติกรรมเพียงครัง้ เดียว แต่ต้องแสดงพฤติกรรมซ้าๆในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ด้วย
การที่จะเกิดความภักดีต่อตราสินค้าได้นัน้ จะต้องประกอบด้วยผู้ท่ตี ดั สินใจซื้อสินค้าด้วย
ตนเอง (Decision-making Unit) หมายถึง ผูบ้ ริโภคอาจจะไม่ได้เป็ นผู้ใช้สนิ ค้าหรือเป็ นผูซ้ อ้ื สินค้า
นัน้ แต่เป็นผูต้ ดั สินใจว่าจะซือ้ สินค้าตราอะไร
ความภัก ดีต่ อ ตราสิน ค้า จะต้อ งเกี่ย วข้อ งกับ การเลือ กตราสิน ค้า ใดตราสิน ค้า หนึ่ ง หรือ
มากกว่าออกมาจากกลุ่มของตราสินค้าเหล่านัน้ ทัง้ นี้โดยทัวไป
่ บุคคลหนึ่งสามารถมีความภั กดีต่อ
ตราสินค้าหลายตราสินค้าสาหรับสินค้าประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ความภักดีต่อตราสินค้าเป็ น
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ลักษณะของความสัมพันธ์ซ่งึ เป็ นการอธิบายพฤติกรรมที่พอใจไปยังตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือ
มากกว่า แยกออกมาจากกลุ่มของตราสินค้าเหล่านัน้
สุดท้าย เงื่อ นไขที่ว่าความภักดีต่ อ ตราสินค้าเป็ นกระบวนการของการตัดสินใจและการ
ประเมินนัน้ สะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจซื้อ เมื่อตราสินค้าหลายตราถูกเปรียบเทียบกันในทาง
จิตวิทยา และถูกประเมินโดยมีกฎเกณฑ์ทแ่ี น่ นอนมาเกี่ยวข้อง ในทีส่ ุดตราสินค้าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด ก็
จะได้รบั การเลือก ซึ่งผลสุดท้ายของ กระบวนการตัดสินใจและประเมินนี้ จะทาให้ผู้บริโภคพัฒนา
ระดับของความผูกพันไปสู่ตราสินค้า ความเข้าใจเกี่ยวกับความผูกพันจะให้เหตุผลพืน้ ฐานทีส่ าคัญ
ในการที่จะแยกความแตกต่างระหว่างความภักดีต่อตราสินค้ากับพฤติกรรมการซื้อซ้า และความ
ผูกพันนี้จะถูกใช้เป็ นเครื่องหมายในการประเมินระดับความสัมพันธ์ของความภักดีต่อตราสินค้า
นันเอง
่
สาหรับ Hill และ Alexander (2000) ได้แบ่งความภักดีต่อตราสินค้าของผูบ้ ริโภคเป็ นระดับ
ต่างๆ ได้แก่
1. Suspects คือ ผูบ้ ริโภคเป็นเพียงผูซ้ อ้ื เท่านัน้ โดยไม่มคี วามโน้มเอียงต่อตราสินค้าหรือ
รับรูใ้ นสินค้าและบริการนัน้ ๆ
2. Prospects คือ ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามชื่นชอบในตราสินค้า แต่ยงั ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือ
ทาการซือ้ ในตราสินค้า
3. Customers คือ ผูบ้ ริโภคทีเ่ กิดการซือ้ แม้หนึ่งครัง้ ขึน้ ไป แต่ยงั ไม่มคี วามรูส้ กึ ภักดีต่อตรา
สินค้านัน้
4. Clients คือ ผูบ้ ริโภคทีม่ พี ฤติกรรมการซือ้ และมีความรูส้ กึ ทีด่ ใี นความภักดีต่อตราสินค้า
แต่มกี ารสนับสนุนโดยไม่แสดงออก
5. Advocates คือ ผูบ้ ริโภคทีม่ พี ฤติกรรมการซือ้ และสนับสนุนตราสินค้าอย่างแสดงออก
(Active) โดยการแนะนาตราสินค้านัน้ แก่ผอู้ ่นื
6. Partners คือ ผูบ้ ริโภคทีเ่ ข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุ นในตราสินค้าอย่างเต็มตัว
เนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
การวัดความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty Measurement)
จากแนวคิดที่แตกต่างกันในการพยายามอธิบายความหมายของความภักดีต่อตราสินค้า
ส่งผลให้การวัดความภักดีต่อตราสินค้าแบ่งออกเป็น 3 แนวคิด ดังนี้
1. แนวคิดการวัดความภักดีต่อตราสินค้าจากพฤติกรรม ซึง่ สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
1.1 การวัดจากการซื้อสินค้า โดยเกณฑ์การวัดจากการซื้อสินค้านัน้ ได้มกี ารนาเสนอ
แนวคิดต่างๆ ได้แก่ Exclusive Purchase คือ ผู้บริโภคที่มคี วามภักดีต้องซื้อสินค้าตราสินค้า
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เดียวกันตลอด ต่อมามีการเสนอแนวคิด Market-share Concept คือ การพิจารณาจานวนร้อยละ
ของการซื้อทัง้ หมดที่มตี ่อ การซื้อตราสินค้าเดียวที่บ่อ ยที่สุด โดยต้อ งต้องมีพฤติกรรมในการซื้อ
มากกว่าร้อยละ 50 ของการซือ้ ทัง้ หมด และแนวคิด Two-Thirds Criterion คือผูบ้ ริโภคต้องมีความ
ภักดีต่อตราสินค้าเดิมจานวน 4 ครัง้ หรือมากกว่านัน้ ในระยะเวลา 6 สัปดาห์
1.2 การวัดลาดับการซือ้ มีการเสนอแนวคิด Three-in-a-Row Criterion คือการวัดความ
ภักดีจากการทีผ่ บู้ ริโภคมีการซือ้ สินค้าตราสินค้าที่ภกั ดีอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ครัง้ หรือมากกว่า
จากเกณฑ์การวัดทัง้ สองแบบ จะเห็นว่ามีขอ้ จากัด ซึง่ Jacoby และChestnut (1978)
มองว่าการวัดความภักดีจากพ ฤติกรรมเพียงด้านเดียว ไม่มกี ารกาหนดหน่ วยในการวัดทีแ่ น่ นอนได้
อย่า งชัด เจน ท าให้ก ารวัด ไม่ม ีค วามแม่น ย าและไม่ส ามารถให้ข้อ มูล ที่เ พีย งพอเกี่ย วกับ ความ
เทีย่ งตรง ความน่าเชื่อถือ และความอ่อนไหวของเครือ่ งมือ
2. แนวคิดการวัดความภักดีต่อตราสินค้าจากทัศนคติ สามารถช่วยในการอธิบายให้เข้าใจ
ถึงปจั จัยทีม่ สี ่วนในการผลักดันและเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการภักดีต่อตราสินค้า โดย Guest (อ้าง
ถึงใน Jacoby, 1978) เสนอการใช้ความชื่นชอบในตราสินค้า คือ ผูบ้ ริโภคทีส่ ามารถบอกได้ว่าชื่น
ชอบ คือ ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามภักดีตอ้ งมีทศั นคติทด่ี ตี ่อตราสินค้านัน้ เป็นระยะเวลานานหลายปี
3. แนวคิดการวัดความภักดีต่อตราสินค้าจากการพิจารณารวมกันทัง้ พฤติกรรมและทัศนคติ
จากการศึกษาวิจยั ของ Baldinger และ Rubinson (1996) ได้ผลทีส่ นับสนุ นแนวคิดนี้ โดยมองว่า
เป็ นแนวคิดการวัดที่มคี วามน่ าเชื่อถือในการนามาใช้ โดยผลการศึกษาชี้ว่า ตราสินค้าที่มสี ่วนแบ่ง
การตลาดมากทีส่ ุดนัน้ ดูเหมือนว่าจะมีจานวนผูบ้ ริโภคทีภ่ กั ดีต่อตราสินค้านัน้ มากทีส่ ุด แต่ผบู้ ริโภค
ที่ภกั ดีนัน้ ไม่จาเป็ นต้องรักษาระดับความภักดีต่อตราสินค้าในทางบวก (High-loyal Buyers) มี
แนวโน้ มในการภักดีต่อตราสินค้าเดิม แต่ขณะเดียวกันผู้บริโภคที่มพี ฤติกรรมความภักดีต่อตรา
สินค้าในทางบวก แต่มที ศั นคติท่ีภกั ดีต่อตราสินค้าในทางลบ จะมีแนวโน้มในการเปลีย่ นตราสินค้า
ดังนัน้ การวัดความภักดีทงั ้ ทางพฤติกรรมและทัศนคติจะชีว้ ดั การซือ้ หรือการใช้บริการของตราสินค้า
ซ้าได้ดี ในทางตรงข้าม ผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่เคยใช้ตราสินค้าหรือมีความภักดีต่อสินค้าต่ า แต่มที ศั นคติทด่ี ี
ต่อตราสินค้าอื่น จะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนไปใช้ตราสินค้าอื่นมาก ซึ่งช่วยในการชี้วดั การทดลอง
สินค้าหรือบริการของตราสินค้าอื่นๆ
ดังนัน้ ส่วนผสมของการศึกษาทัง้ พฤติกรรมและทัศนคติของการภักดีต่อตราสินค้าจะช่วยใน
การชีว้ ดั ความภักดีต่อตราสินค้าได้อย่างดี
นอกจากนี้ Schiffman and Kanuk (1987) ได้ระบุไว้ว่า การวัดทัศนคติและพฤติกรรมเป็ น
การสะท้อนถึงความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งมีระดับแตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งความ
ภักดีได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้
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1. ระดับจงรักภักดี (Premium loyalty) คือ ผูบ้ ริโภคมีความผูกพันกับตราสินค้าอย่างมาก มี
ทัศ นคติท่ดี ีต่ อ ตราสินค้า และมีพฤติกรรมการซื้อ ซ้า สาหรับกลุ่ มนี้ นักการตลาดควรเน้ นสร้า ง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นพิเศษ เพราะบุคคลในกลุ่มนี้จะช่วยให้ขอ้ มูลกี่ยวกับสินค้าไปยังผูบ้ ริโภค
อื่น และช่วยปรับทัศนคติของผูบ้ ริโภคอื่นให้เกิดทัศนคติทด่ี ตี ่อตราสินค้า
2. ระดับจงรักภักดีแฝง (Covetous loyalty) คือ ผู้บริโภคมีความผูกพันกับตราสินค้า มี
ทัศนคติท่ดี ตี ่อตราสินค้า แต่มพี ฤติกรรมการซื้อซ้าต่ า อาจมีสาเหตุจากการที่ผู้บริโภคไม่มคี วาม
จาเป็นต้องใช้สนิ ค้านัน้ อีกหรือใช้น้อย ทาให้เกิดการซือ้ ซ้าต่า นักการตลาดจึงควรสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้ากลุ่มนี้และส่งเสริมให้มกี ารใช้สนิ ค้าอย่างต่อเนื่อง หรือหากมีสนิ ค้าใหม่ค วรแนะนาสินค้ากับ
ลูกค้ากลุ่มนี้
3. จงรักภักดีเทียม (Inertial loyalty) คือ ผูบ้ ริโภคไม่มคี วามผูกพันกับตราสินค้า หรืออาจมี
ทัศนคติทไ่ี ม่ดี แต่มพี ฤติกรรมการซือ้ ซ้า อาจเนื่องมาจากไม่มที างเลือก หรือซือ้ เพราะความสะดวก
นักการตลาดควรหาทางปรับทัศนคติกบั ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้ เพื่อยกระดับไปสู่ระดับจงรักภักดี
4. ไม่จงรักภักดี (No loyalty) คือ ผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่มคี วามผูกพันกับตราสินค้า หรือมีทศั นคติ
ไม่ดตี ่อ ตราสินค้าและมีพฤติกรรมการซือ้ ต่ า อาจเกิดจากเคยมีประสบการณ์ไม่ดกี บั สินค้า นักการ
ตลาดควรสร้างกิจกรรมเพื่อให้ผบู้ ริโภคกลุ่ มนี้ทดลองใช้สนิ ค้าอีกครัง้ เพื่อปรับทัศนคติของผูบ้ ริโภค
ทีม่ ตี ่อตราสินค้า
ความภักดีต่อการบริการ (Service Loyalty)
ความหมาย
ความภักดีต่อการบริการ (Service Loyalty) คือ ความเต็มใจของลูกค้าทีจ่ ะยังคงใช้บริการ
จากผู้ให้บริการหรือบริษทั เดิม หรือพฤติกรรมการซือ้ ซ้า และเป็ นตัวเลือกแรกในการตัดสินใจเลือก
ผูใ้ ห้บริการ แม้ว่าในสถานการณ์นัน้ อาจจะมีตวั เลือกมาก หรือเมื่อต้องทาการเลือกก็จะเลือกแต่ผู้
ให้บริการนัน้ เพียงรายเดียวเท่านัน้ ซึ่งผลที่เกิดจากความภักดีนัน้ เป็ นสิง่ ที่เกิดจากทัศนคติ และ
พฤติก รรมในเชิง บวกของผู้บ ริโ ภคที่ม ีต่ อ ผู้ใ ห้บ ริก าร และเป็ น สิ่ง ที่ช่ ว ยไม่ใ ห้เ กิด การเปลี่ย น
พฤติกรรมไปใช้การบริการของผูใ้ ห้บริการรายอื่น (Caruana, 2002)
ความหมายดังกล่าวมีลกั ษณะทีค่ ล้ายระหว่างความภักดีต่อตราสินค้าและความภักดีต่อการ
บริการ โดยเฉพาะการซือ้ ซ้าของผูบ้ ริโภคนัน้ เป็ นเหมือนพืน้ ฐานของความภักดีในธุรกิจทุกประเภท
และยังเป็นกลยุทธ์ทส่ี าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ในการสร้างผลกาไรให้กบั องค์กร แต่นักวิชาการ
หลายท่านมองว่า “ความภักดีต่อ ตราสินค้านัน้ ไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั ความภักดีต่อการ
บริการได้ เพราะการบริการนัน้ เป็ นกระบวนการที่มกี ารพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือผู้
ให้บริการและผู้รบั บริการมีปฏิสมั พันธ์แบบตัวต่อตัว ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการบริการ ที่
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แตกต่างจากความภักดีต่อตราสินค้าที่การสื่อสารระหว่างบุคคลนัน้ อาจไม่ใช่สงิ่ สาคัญในการสร้าง
ความภักดี” (Caruana, 2002)
การศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความภักดีส่วนใหญ่จะเป็นในแง่ของความภักดีทม่ี ตี ่อตราสินค้า
มากกว่าความภักดีทม่ี ตี ่อการบริการ ทัง้ นี้ในการศึกษาความภักดีของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อการบริการ ผู้
ศึกษาต้องระมัดระวังว่าความภักดีนัน้ อาจเป็ นความภักดีเทียม หรือ Spurious loyalty ก็เป็ นได้
เนื่องจากการทีล่ กั ษณะของการบริการเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถจับต้องได้ ซึง่ ทาให้กระบวนการตัดสินใจ
นัน้ มีค วามเสี่ยงสูง และเพื่อ เป็ นการเลี่ยงความเสี่ยงนัน้ ผู้บริโภคอาจจะเลือกความภักดีต่ อการ
บริการเพื่อลดความเสีย่ งนัน้ ก็ได้ จึงทาให้การรับรูค้ ุณภาพของการบริการนัน้ มีบ ทบาททีส่ าคัญมาก
ในเรื่องการสร้างและรักษาความภักดี เพราะคุณภาพของการบริการสามารถลดความเสี่ยงในการ
ตัดสินใจและทาให้ผบู้ ริโภคมีความมันใจในการใช้
่
บริการมากขึน้ (Dick, 1994)
ฉะนัน้ การทีจ่ ะเพิม่ การซือ้ ซ้าของผูบ้ ริโภค อาจทาได้โดยมีการสื่อสารทีต่ ่อเนื่องกับผูบ้ ริโ ภค
การรับประกันการให้บริการ การให้บริการเฉพาะบุคคล การจัดการแก้ปญั หาของผูบ้ ริโภค หรือ
แม้กระทังการที
่
ใ่ ห้ผบู้ ริโภคมีส่วนร่วมในการส่งมอบบริการมากขึน้ ก็สามารถทาให้ผบู้ ริโภคมีความ
ภักดีต่อการบริการมากขึน้ ด้วย
การวัดความภักดีต่อการบริการ
Pong และ Yee (อ้างถึงใน ผุดผ่อง ตรีบุบผา, 2547) กล่าวว่า ความภักดีต่อการบริการนัน้
เป็ นสิง่ ที่เกิดขึน้ จากพฤติกรรม ทัศนคติ และความรู้ จึงสรุปปจั จัยที่ใช้ในการวัดความภักดีต่อการ
บริการได้ดงั นี้
1. พฤติกรรมการซื้อซ้า (Repeat purchase behavior) เป็ นการแสดงถึงความผูกพันที่
ลูกค้ามีต่อผูใ้ ห้บริการ
2. คาบอกเล่า (Words of mouth) เป็ นการวัดผลของความภักดีทด่ี แี ละมีประสิทธิภาพ การ
บอกเล่านี้รวมถึงการแนะนาผูอ้ ่นื ด้วย ซึง่ คนทีม่ คี วามภักดีกม็ กั จะส่งผลในทางบวกกลับสูผ้ ใู้ ห้บริการ
3. ช่วงเวลาทีผ่ บู้ ริโภคเลือกรับบริการ (Period of usage) คือ เป็ นการวัดการเข้ารับบริการ
นัน้ ๆ ว่ามีความต่อเนื่องหรือไม่ หรือรับบริการเดือนละกี่ครัง้ ซึ่งสามารถสะท้อนสถานการณ์การ
บริโภคว่าจะเป็นความภักดีในระยะยาวหรือไม่
4. ความไม่หวันไหวต่
่
อราคาที่เปลี่ยนแปลง (Price tolerance) คือ การที่ราคาสูงขึ้น
ผู้บริโภคที่มคี วามภักดีก็ยงั เลือกการบริการของร้านเดิมอยู่ ทาให้เห็นว่าราคาไม่ได้ส่งผลต่อการ
เลือกการบริการของผูบ้ ริโภค
5. ความตัง้ ใจซื้อซ้า (Repeat purchase intention) เป็ นการเลือกซื้อในบริการเดิมเป็ น
ประจา
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6. ความชอบมากกว่า (Preference) ผู้บริโภคมีความภักดีท่แี ท้จริงจะแสดงความชอบ
มากกว่าออกมาเห็นได้ชดั
7. การลดตัวเลือก (Choice reduction behavior) ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามภักดีจะมีการหาข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจน้อยลง
8. การเป็ นอันดับแรกในใจ (First-in-mind) หากผูบ้ ริโภคมีความภักดี การบริการนัน้ จะเป็ น
ตัวเลือกแรกเสมอ
2.3.2 ความมันคงต่
่
อตราสิ นค้า (Brand commitment)
ความหมาย
ความมันคงต่
่ อตราสินค้า (Brand commitment) คือ ความมุ่งมันที
่ จ่ ะซือ้ สินค้า ใช้สนิ ค้าหรือ
บริก ารนัน้ ๆ เป็ นเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจยั ที่แ สดงให้เ ห็น ถึง การเชื่อ มโยงทางจิต วิท ยาระหว่า ง
ผู้บ ริโ ภคกับ แบรนด์ข องสิน ค้า หรือ บริก าร และยัง สามารถเปรีย บเทีย บกับ คู่ แ ข่ ง โดยใช้ก าร
คาดการณ์พฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภคอีกด้วย ฉะนัน้ การเกิดความมันคงต่
่
อตราสินค้าจะขึน้ อยู่
กับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ไม่ว่าจะเป็ นพฤติกรรมการซื้อ การใช้งานและทัศนคติทม่ี ตี ่อแบรนด์ ความ
พึงพอใจกับแบรนด์ทใ่ี ช้ รวมถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Factum Group, n.d.)
ความมันคงต่
่
อตราสินค้า (Brand commitment) สามารถแบ่งเป็ นกลุ่มตามพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคได้ดงั นี้
1) ผู้ใช้ท่มี คี วามมันคง
่ (Committed users) คือ การซื้อและใช้เพียงแบรนด์ท่ตี นมีความ
มันคงเท่
่
านัน้ โดยการสื่อสารทางการตลาดของคู่แข่งไม่ส่งผลต่อความรูส้ กึ ใดๆของคนกลุ่มนี้
2) ผูใ้ ช้ทม่ี แี นวโน้มความมันคง
่ (Inclined users) คือ มีความมันคงที
่
จ่ ะใช้สนิ ค้าหรือบริการ
ของแบรนด์นนั ้ ๆแต่ยงั มีทางเลือกอื่นในสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน
3) ผูใ้ ช้แบบมีความเสีย่ ง (Risk users) คือ การซือ้ สินค้าหรือบริการทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน
ได้ ผูบ้ ริโภคไม่ค่อยให้ความสาคัญกับแบรนด์สนิ ค้า หรือบริการในประเภทนัน้ ๆ
4) ผูท้ ค่ี น้ หาข้อมูลแต่ไม่ได้ใช้ (Searching non-users) คือ ผูบ้ ริโภคไม่ได้มคี วามมันคงและ
่
มุง่ มันที
่ จ่ ะซือ้ แบรนด์นนั ้ ๆ โดยผูบ้ ริโภครูจ้ กั และมีความรูส้ กึ ในเชิงบวกต่อแบรนด์นั น้ แต่กซ็ อ้ื และใช้
แบรนด์อ่นื ด้วย
5) ผูท้ ไ่ี ม่ใช้ (Unavailable non-users) คือ ผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้แบรนด์อ่นื ๆ ถึงแม้จะรูจ้ กั แบรนด์
นัน้ ก็ตาม เนื่องจากว่ามีทศั นคติทไ่ี ม่ดตี ่อแบรนด์นนั ้
6) ผูใ้ ช้ทไ่ี ม่รจู้ กั แบรนด์ (Uninformed non-users) คือ ผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้สนิ ค้าหรือบริการ โดย
ไม่รจู้ กั แบรนด์นนั ้ ๆ
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ดังนัน้ การทีส่ ร้างให้ผบู้ ริโภคเกิดความมันคงต่
่
อตราสินค้า ทาให้เป็ นการเพิม่ การซือ้ สินค้า
หรือบริการ ส่งผลให้แบรนด์มคี วามแข็งแกร่งในตลาดเมือ่ เปรียบเทียบกับคู่แข่งอีกด้วย
2.3.3 การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement)
ความหมาย
Patterson, Yu และ De Ruyter (อ้างถึงใน Hollebeek, 2009) นิยามความผูกพันของลูกค้า
ว่า คือความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับระดับการแสดงออกด้านกายภาพ ความคิด และอารมณ์ของ
ลูกค้า
Bowden (อ้างถึงใน Hollebeek, 2009) นิยามว่า ความผูกพันของลูกค้า เป็ นกระบวนการ
ทางจิตวิทยาทีล่ กู ค้าแสดงออกมา มีผลทาให้ลกู ค้าเกิดพฤติกรรมการซือ้ ซ้า และเกิดความภักดี
จากคานิยาม จะเห็นว่าการสร้างความผูกพันกับลูกค้า หรือ Customer Engagement (CE)
คือ การพยายามสร้างให้ลูกค้าเกิดความผูกพันทางด้านอารมณ์ (Emotional Attachment) มีความ
รักในสินค้าหรือบริการ มีความรู้ส ึกเป็ นเจ้าของ และมีแนวโน้ มที่จะใช้สนิ ค้าหรือบริการต่ อไปใน
อนาคตและบอกต่อให้ดว้ ยความเต็มใจ จากผลงานวิจยั ในเรือ่ งสาเหตุทล่ี ูกค้าตัดสินใจเลือกใช้สนิ ค้า
หรือบริการของแบรนด์นนั ้ ๆ พบว่า ผูบ้ ริโภคเลือกซือ้ แบรนด์ของสินค้าจากความเกี่ยวข้องและความ
ผูกพันกับแบรนด์นนั ้ มากกว่าการเลือกสินค้าทีม่ คี วามแตกต่าง (Differentiation) (วิเลิศ ภูรวิ ชั ร,
2555)
การพัฒนาให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับแบรนด์ (Customer Engagement) นัน้ ต้องเริม่ จาก
การพัฒนาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและวิเคราะห์ลกู ค้าในระดับต่างๆ (วิเลิศ ภูรวิ ชั ร, 2555) ดังนี้
1. การสร้างให้ลูกค้าเกิดความมันใจ
่ (Confidence) ในระดับนี้ลูกค้ามีความไว้วางใจและ
เชื่อถือในตัวบริษทั เพราะบริษทั สามารถทาได้จริงตามทีส่ ่อื สารกับลูกค้าไว้
2. การสร้างให้เกิดความซื่อสัตย์และความจริงใจ (Integrity) โดยทาให้ลูกค้ารูส้ กึ ว่าบริษทั มี
ความจริงใจ มีความเป็ นธรรมและสามารถติดตามแก้ไขปญั หาต่างๆได้อย่างน่ าประทับใจ
3. ทาให้ลกู ค้าเกิดความภาคภูมใิ จ (Pride) เป็ นระดับทีส่ าคัญ เพราะเป็ นการสะท้อนให้เห็น
ถึงความภูมใิ จที่ได้ใช้ส ินค้าหรือบริการ แบรนด์ท่ใี ช้จะสะท้อนความเป็ นตัวตนของลูกค้า ลูก ค้ามี
ความรูส้ กึ ดีทไ่ี ด้ใช้และบอกต่อบุคคลรอบข้างถึงความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ใช้สนิ ค้านี้
4. การพัฒนาให้ลกู ค้าเกิดความหลงใหล (Passion) มีความผูกพันลึกซึง้ เห็นคุณค่าของการ
ใช้แบรนด์นัน้ ๆ และรู้สกึ ว่าไม่มอี ะไรที่จะสามารถแทนที่แบรนด์นัน้ ได้ ในการพัฒนาให้ลูกค้าเกิด
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ความหลงใหลนัน้ ต้องอาศัยการบูรณาการกลยุทธ์ทเ่ี น้นการพัฒนาสัมพันธภาพกับลูกค้าหลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) ที่
มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าแต่ละกลุ่ม หรือกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กบั ลู กค้า
(Customer Experience Management : CEM) และเมื่อลูกค้าได้รบั ความประทับใจและมี
ประสบการณ์ทางบวกอย่างต่อเนื่อง ความผูกพันอย่างลึกซึง้ ก็จะเกิดขึน้
ทัง้ นี้ความลึกซึ้งของความผูกพันระหว่างลูกค้ากับแบรนด์สามารถแบ่งออกเป็ นระดับของ
ความผูกพันได้ 5 ระดับ (วรวิสุทธิ ์ ภิญโญยาง, 2554) ดังนี้
1. Lurking เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ท่เี กิดจากการที่ต่างฝ่ายต่ างมี
ผลประโยชน์มาแลกเปลีย่ นกัน เช่น การกด like หน้าเพจของแบรนด์สนิ ค้าใน Facebook ลูกค้าหวัง
ทีจ่ ะได้รบั ข่าวอัพเดทเกี่ยวกับสินค้า หรือคาดหวังว่าจะได้รบั สิทธิพเิ ศษจากเพจ ส่วนเจ้าของเพจ ก็
หวังให้ลูกค้าได้รบั รู้ใ นสิ่งที่ต นเองอยากจะสื่อ สาร ซึ่งการวัดอาจวัดด้วยตัวเลขการกด like และ
จานวนผูเ้ ข้ามาชม เป็นต้น
2. Casual เป็ นระดับความสัมพันธ์ท่สี ูงขึ้นจาก lurking โดยลูกค้าจะพยายามติดตาม
แบรนด์ใ นช่ อ งทางอื่น เพิ่ม เติม และเริ่มให้ค วามสนใจในตัว แบรนด์ห รือ เนื้อ หาของแบรนด์ ซึ่ง
สามารถวัดได้ดว้ ยจานวนของ Repeat Visitors หรือ จานวน Comment
3. Active เมื่อลูกค้าเกิดความชอบมากยิง่ ขึน้ ก็จะเข้าไปติดตามเป็ นประจา และเริม่ พูดคุย
กับคนอื่นๆ ในเพจหรือกลุ่มคนทีม่ คี วามชอบเหมือนกัน มีการนาข้อมูลในเพจไปแชร์ต่อให้เพื่อนของ
ตนได้รบั รู้ และพยายามชวนเพื่อนของตนเข้ามาร่วม กลายเป็ นความสัมพันธ์ทเ่ี รียกว่า "Communal
Relationship" ทีล่ ูกค้าจะเกิดความหวังดีกบั คนอื่น เมื่อพบเจอสิง่ ทีช่ อบและคิดว่าเกิดประโยชน์กบั
คนอื่นก็อยากจะเอาไปแชร์ ซึง่ สามารถวัดได้ดว้ ยตัวเลข จานวนครัง้ การแชร์นนเอง
ั่
4. Committed ลูกค้าเริม่ มีความไว้ใจกับแบรนด์มากขึน้ จนสามารถให้ขอ้ มูลส่วนตัวหรือ
เรือ่ งส่วนตัวได้
5. Loyalist เป็ นระดับสูงสุดของการสร้างความผูกพัน โดยลูกค้าจะเกิดความจงรักภักดีใน
แบรนด์สนิ ค้าและบริการ เกิดพฤติกรรมการซือ้ ซ้า มีการชักชวนเพื่อนให้มาช่วยกันซือ้ สินค้าและเมื่อ
แบรนด์ถูกกล่าวถึงในทางลบ ลูกค้าจะช่วยปกป้องและพยายามพูดถึงแบรนด์ในแง่บวกแทน
ฉะนัน้ เมื่อมีการสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้ากับแบรนด์แล้วประโยชน์ท่อี งค์กรหรือแบ
รนด์จะได้รบั คือ สามารถช่วยสร้าง แฟนพันธุ์แท้ (Brand Advocate)โดยเป็ นกลุ่มลูกค้าที่รกั และ
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สนั บ สนุ น แบรนด์ช่ ว ยปกป้ องเมื่อ ถู ก กล่ า วหาในแง่ ล บ และยัง ช่ ว ยบอกต่ อ ให้ผู้ อ่ ืน ได้รู้จ ัก และ
สนับสนุนแบรนด์นนั ้ ๆด้วย อีกทัง้ ยังช่วยเสริมสร้างและพัฒนาสินค้าของแบรนด์นนั ้ ๆให้ดยี งิ่ ขึน้ (Cocreation) โดยลูกค้าจะให้คาแนะนาต่างๆ ที่เ กี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ทัง้ ข้อดีและข้อเสีย
เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงให้ดยี งิ่ ขึน้ รวมไปถึงมีมุมมองของสินค้าคู่แข่งที่มคี วามสาคัญในมุมมอง
ของผู้บริโภค ซึ่งแบรนด์สามารถนาคาแนะนาเหล่านี้มาพัฒนาปรับปรุงสินค้าตัวเดิมหรือออกเป็ น
สินค้าใหม่ได้ (วรวิสุทธิ ์ ภิญโญยาง, 2554)
2.4 หลักการสร้างตราสิ นค้า (Brand Communication)
ตราสินค้า (Brand) หมายถึง ชื่อ รูปลักษณ์ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายต่างๆ ที่รวมกัน
แล้วสามารถทาให้สนิ ค้าแตกต่ างจากสินค้าอื่น หรือ แตกต่างจากสินค้าคู่แข่งโดย Kotler and
Armstrong (2000) กล่าวว่า ตราสินค้าเป็ นมากกว่าชื่อและตราสัญลักษณ์ แต่เป็ นตัวแทนของการ
รับ รู้แ ละความรู้ส ึก ที่ผู้บ ริโ ภคมีต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์ห รือ ตราสิน ค้า นั น้ ทุ ก สิ่ง ของสิน ค้า และบริก ารมี
ความหมายในใจของผู้บริโภค ดังนัน้ ตราสินค้าทีม่ คี วามแข็งแกร่ง จะสามารถสร้างให้ผบู้ ริโภคเกิด
ความพึงพอใจและนาไปสู่ความภักดีต่อตราสินค้าได้
การสร้างตราสินค้านัน้ เป็ นสิง่ ที่สาคัญอย่างยิง่ ในปจั จุบนั เนื่องจากตราสินค้าจะช่วยสร้าง
มูลค่าเพิม่ ยอดขาย สร้างผลกาไรและความมันคงทางธุ
่
รกิจ ถึงแม้ว่าตราสินค้าจะเป็ นสิง่ ที่จบั ต้อง
ไม่ได้ แต่สามารถอธิบายให้ความความรูส้ กึ และความหมายทีด่ ไี ด้ ทาให้ผบู้ ริโภคยอมทีจ่ ะซือ้ หรือใช้
บริการแม้ว่าจะราคาสูงเพื่อให้ตวั เองได้สงิ่ ทีต่ วั เองพอใจ
ดังนัน้ นอกจากคุณสมบัตทิ ่มี อี ยู่เดิมของสินค้าหรือบริการแล้ว ผูผ้ ลิตหรือเจ้าของตราสินค้า
จะต้องสร้างความผูกพัน (Emotional Connections) เพื่อตอกย้าให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจและ
พร้อมกลับมาใช้สนิ ค้าหรือบริการนัน้ ๆด้วย เพื่อไม่ให้เปลีย่ นใจไปใช้ตราสินค้าอื่น แต่การสร้างตรา
สินค้าต้องใช้ระยะเวลายาวนาน เพื่อสร้างความทรงจาทีด่ ขี องตราสินค้าให้กบั ผูบ้ ริโภค ต้องมีความ
สม่าเสมอ (Consistency) และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย (ศูนย์ขอ้ มูล SMEs Knowledge
Center, 2556)
ปจั จัยในการการสร้างตราสินค้า
1. กาหนดกลุ่มเป้าหมายทีช่ ดั เจนและแคบลง (Consumer Segmentation) เนื่องจากตลาด
มีค่แู ข่งมากและเป็ นวงกว้าง ฉะนัน้ จึงควรจะต้องเจาะกลุ่มเป้าหมายทีแ่ คบลงของสินค้าในตลาดนัน้ ๆ
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ซึง่ การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation) ทาให้ใช้งบประมาณในการทาโฆษณาประชาสัมพันธ์
น้อยลงและตรงเป้าหมาย และยังสามารถบริหารการใช้ส่อื ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มทีด่ ว้ ย
2. การพัฒนาสินค้า (Product Development) ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เนื่องจากแต่ละสินค้าหรือบริการมีวงจรชีวติ สัน้ ลงและการแข่งขันสูงขึน้ ฉะนัน้ จึงต้องมีการพัฒนา
สินค้าเพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่งได้
3. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Advertising and Public Relation) เมื่อกาหนด
ภาพลักษณ์ของสินค้าได้แล้ว การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์จะเป็นเครื่องมือทีจ่ ะช่วยสร้าง หรือ
เปลีย่ นแปลงภาพลักษณ์ของตราสินค้า โฆษณาทีด่ นี อกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแล้ว
ยังจะต้องทาให้สามารถถูกจดจาได้งา่ ย ซึง่ จะนาไปสู่การตัดสินใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค
4. การบริการลูกค้า หรือ ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation) เป็ นสิง่ สาคัญในธุรกิจยุค
ปจั จุบนั ทีล่ กู ค้าเป็ นใหญ่ โดยผูท้ เ่ี ป็ นพนักงานติดต่อลูกค้าและให้บริการจะต้องสร้างความประทับใจ
ให้แก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็ นการพูดจาการแต่งกาย ทัศนคติ และความรูใ้ นผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใส่
ใจและให้ความสาคัญกับลูกค้า
จะเห็นว่าปจั จัยทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาจะแสดงออกถึงภาพลักษณ์โดยรวมของตราสินค้านัน้ ๆ ซึง่
หากผูบ้ ริโภคสามารถรับรูแ้ ละรูส้ กึ ในเชิงบวก มีการจดจาทีด่ ตี ่อตราสินค้า ก็จะก่อให้เกิดความภักดี
ต่อตราสินค้านัน้ ๆได้
ขัน้ ตอนการสร้างตราสินค้า (Brand Building Dynamic)
1. รูเ้ ขา รูเ้ รา โดยทาการวิจยั เพื่อตรวจสอบแนวคิดเกี่ยวกับสินค้าใหม่กบั กลุ่มเป้าหมาย ว่า
มีความประทับใจหรือมีความชอบในไอเดีย การใช้สนิ ค้า ราคา รวมถึงความเป็ นไปได๎ในการซือ้ และ
การยอมรับในคุณสมบัตขิ องสินค้านัน้ ๆ
2. เข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริโภค โดยทาความเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการซือ้ การใช้
สิน ค้า อย่า งไร มีค วามต้ อ งการ ความชื่น ชอบแบบใดซึ่ง หากเข้า ใจพฤติก รรมเหล่ า นี้ ก็ จะเป็ น
ประโยชน์ในการกาหนดบทบาทของการสื่อสารในแต่ละขัน้ ตอนและเข้าถึงจุดทีต่ ดิ ต่อสัมผัสกับลูกค้า
ได้ (Contact Point)
3. การกาหนดตาแหน่ งยุทธศาสตร์ของตราสินค้าโดยตัง้ คาถามพืน้ ฐาน เช่น ลูกค้าต้องการ
อะไร สินค้าใดที่เป็ นคู่แข่ง ในความคิดของลูกค้า เป็ นต้น เพื่อ ศึก ษาการเชื่อมโยงปจั จัยที่คุ ณค่ า
ประโยชน์ ใช้ส อยและคุ ณ ค่ าทางอารมณ์ โดยข้อ มูล อาจได้จาก 2 ทาง คือ จากความนึกคิดของ
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ผูบ้ ริหารและนักการตลาด และจากการทาวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมการซือ้ และความรูส้ กึ นึกคิดต่อตรา
สินค้า
4. กาหนดบุคลิกภาพของตราสินค้าเช่น บรรยายด้วยคาพูด การตีความจากภาพ เป็นต้น
5. การสร้างองค์ประกอบสินค้า เช่น ชื่อตราสินค๎า โลโก้ สัญลักษณ์ สโลแกน เป็นต้น
6. การสร้างแบรนด์ไอเดีย ถือเป็นหัวใจของการสร้างสื่อสารทุกชนิด เพราะผูบ้ ริโภคเกิดการ
จดจาตราสินค้าได้อย่างแม่นยา

2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สุภชา ใสงาม (2552) ได้วจิ ยั เกีย่ วกับทัศนคติ ความพึงพอใจ และความภักดีของผูบ้ ริโภค
ที่มตี ่อร้านกาแฟไทยในระดับพรีเมีย่ ม โดยเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณและใช้วธิ วี จิ ยั เชิงสารวจ จาก
กลุ่มตัวอย่างที่มชี ่วงอายุระหว่าง 20-45 ปี ท่อี าศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีร้านอเมซอน
แบล็คแคนย่อน คาเฟ่ ดิโอโร่ และคอฟฟี่ เวิลด์เป็ นกรณีศกึ ษา ทัง้ นี้จากผลการศึกษาพบว่าทัศนคติ
ของผู้บริโภคที่มตี ่อร้านกาแฟไทยในระดับพรีเมีย่ มมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริโภค และทัศนคติของผูบ้ ริโภคที่มตี ่อร้านกาแฟไทยในระดับพรีเมีย่ มมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความภักดีของผูบ้ ริโภค และความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อร้านกาแฟไทยในระดับพรีเมีย่ มมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความภักดีของผูบ้ ริโภค โดยทีอ่ งค์ประกอบของทัศนคติทม่ี ตี ่อภาพลักษณ์
ร้านกาแฟไทยระดับพรีเมีย่ มที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในการพิจารณาเลือกใช้บริการ 2 อันดับ
แรก คือ ความสะดวกของทาเลทีต่ งั ้ และการบริการของพนักงาน ส่วนความพึงพอใจนัน้ ผูบ้ ริโภคมี
ความพอใจต่อองค์ประกอบด้านต่างๆ คือ คุณภาพของกาแฟทีจ่ าหน่ าย ความสะดวกของทาเลทีต่ งั ้
สาหรับความภักดี กลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อร้านกาแฟไทยในระดับพรีเมีย่ มที่นามาศึกษาทัง้ 4
ร้านในระดับปานกลาง
นิลาวรรณ มีเดช (2548) ทาการวิจยั เรื่อง กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาด
เชิงประสบการณ์ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึง่ แบ่งการวิจยั ศึกษาเป็ น 2 ส่วน คือ
1) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)”
โดยเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับ การสื่อ สารการตลาดเชิง ประสบการณ์ และหาข้อ มูล จากเอกสาร บทความและงานวิจ ยั ที่
เกีย่ วข้อง 2) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ ทัศนคติและภาพลักษณ์ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
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(มหาชน) ในส่วนนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ในเขตกรุงเทพมหานครจานวน
400 คนเพื่อวัดประสิทธิผลการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) โดยผลการวิจยั พบว่า ในส่วนแรกการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์มกี ลยุทธ์ในการ
สร้างประสบการณ์ผ่านเว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์ ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) และ
สร้างเอกลักษณ์ในร้านทรูคอฟฟี่ สาหรับความพึงพอใจในส่วนทีส่ อง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจและมีทศั นคติต่อการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ในเชิงบวก รวมทัง้ มีภาพลักษณ์ต่อ
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน) ในเชิงบวกเช่นกัน
ภัท รนันท์ หนุ น ภัก ดี (2550) ท าการวิจยั เรื่อ ง “แฟนคลับ : กระบวนการกลุ่ ม และ
พฤติกรรมสมาชิก ” โดยมีวตั ถุประสงค์การทาวิจยั เพื่อศึกษาถึงกระบวนการกลุ่มแฟนคลับ และ
พฤติกรรมของสมาชิก รวมถึงปจั จัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเป็ นสมาชิกแฟนคลับ ซึ่งได้ทาการวิจยั
เชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจานวน 20 คน ทัง้ นี้
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่ มแฟนคลับ คือ คนที่ช่นื ชอบในศิลปิ นคนเดียวกัน รวมกลุ่มกันสร้างพื้นที่ใ น
สังคมเพื่อเป็นการแสดงถึงตัวตน องค์ประกอบทีท่ าให้กลุ่มแฟนคลับยังคงอยูใ่ นสังคม คือ โครงสร้าง
กลุ่มทีแ่ ข็งแรง, สมาชิกมีความผูกพันกันเหนียวแน่ น,บรรทัดฐานของกลุ่มไม่ขดั ต่อบรรทัดฐานหลัก
ของสังคม และสถานภาพกลุ่มทีส่ ามารถดึงดูดให้สมาชิกต้องการเข้าเป็ นส่วนหนึ่ง
ผุดผ่อง ตรีบุบผา (2547) ได้ทาการวิจยั เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ ุณภาพของ
การบริก ารและความภัก ดีต่ อ การบริก าร” โดยธุ ร กิจ บริก าร 4 ประเภทที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ได้แ ก่
1) ธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟ้ ูดเป็ นตัวแทนของธุรกิจบริการที่มลี กั ษณะที่จบั ต้องได้และก่อให้เกิดผล
โดยตรงต่อร่างกายของบุคคล 2) ธุรกิจห้างสรรพสินค้าเป็ นตัวแทนของธุรกิจบริการทีม่ ลี กั ษณะทีจ่ บั
ต้องได้และก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อทรัพย์สนิ 3) ธุรกิจโรงภาพยนตร์เป็ นตัวแทนของธุรกิจบริการทีม่ ี
ลักษณะที่จบั ต้องไม่ได้และก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อจิตใจ 4) ธุรกิจธนาคารเป็ นตัวแทนของธุรกิจ
บริก ารที่มลี กั ษณะที่จบั ต้อ งไม่ไ ด้และก่ อ ให้เ กิดผลโดยตรงต่ อ ผู้รบั การบริการ ซึ่งผลวิจยั พบว่ า
1) การรับรูค้ ุณภาพของการบริการของธุรกิจบริการทีม่ ลี กั ษณะจับต้องได้และก่อให้เกิดผลโดยตรง
กับทรัพย์สนิ ของผูร้ บั บริการมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตกิ บั ธุรกิจบริการทีม่ ลี กั ษณะ
ทีจ่ บั ต้องไม่ได้และก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อจิตใจและจับต้องไม่ได้ ก่อให้เกิดผลโดยตรงกับทรัพย์สนิ
2) ความภักดีต่อการบริการของผูบ้ ริโภคในธุรกิจบริการทีม่ ลี กั ษณะที่จบั ต้องไม่ได้และก่อให้เกิดผล
โดยตรงต่ อ จิต ใจมีค วามแตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติกับ ความภักดีของธุ รกิจบริการที่

56
สามารถจับต้อ งได้แ ละก่ อให้เกิดผลโดยตรงต่อ ร่างกายของบุคคล ธุ รกิจบริการที่จบั ต้องได้และ
ก่อให้เกิดผลโดยตรงต่อทรัพย์สนิ และธุรกิจบริการทีไ่ ม่สามารถจับต้องได้และก่อให้เกิดผลโดยตรง
ต่อทรัพย์สนิ 3) การรับรูค้ ุณภาพของการบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีต่อการบริการ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตกิ บั ทุกธุรกิจบริการ
ชนิชา ปิ ยชยันต์ และ จริญาภรณ์ ช่วยเรือง (2555) ทาการวิจยั เรื่อง “พฤติกรรมการเลีย้ ง
และป จั จัย ที่ส มั พันธ์ก ับความสุ ขจากการเลี้ยงนกกรงหัว จุก ของผู้ท่ีอ าศัยอยู่ใ นต าบลนาชุ มเห็ด
อ าเภอย่ า นตาขาว จัง หวัด ตรัง ” ซึ่ง เป็ น การวิจ ัย เชิง ปริม าณและใช้ว ิธ ีว ิจ ัย เชิง ส ารวจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลีย้ งนกกรงหัวจุกของผูท้ อ่ี าศัยอยู่ใน ตาบลนาชุมเห็ด อาเภอ
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง และเพื่อศึกษาปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ทส่ี ่งผลต่อความสุขในชีวติ จากการ
เลี้ยงนกกรงหัวจุก รวมถึงเพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างปจั จัยด้านจิตวิทยาและด้านสังคมกับ
ความสุขในชีวติ จากการเลี้ยงนกกรงหัวจุก ทัง้ นี้ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่ างกันไม่ส่งผลต่ อความสุ ขในชีว ิต จากการเลี้ยงนกกรงหัวจุกของผู้ท่อี าศัยอยู่ใ น ตาบลนา
ชุมเห็ด อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นผลมาจากกลุ่มตัวอย่างมีคุณสมบัตสิ ่วนบุคคลทีใ่ กล้ เคียง
กันมาก ส่วนปจั จัยด้านจิตวิทยาและด้านสังคมนัน้ มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับความสุขใน
ชีวติ จากการเลีย้ งนกกรงหัวจุกของผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ น ตาบลนาชุมเห็ด อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
Strazdina (2009) ได้ทาการวิจยั เรื่อง “Experiential marketing – entertaining events or
a crucial part of the marketing mix?” โดยจุดมุ่งหมายของงานวิจยั นี้เพื่อศึกษาถึงการตลาดเชิง
ประสบการณ์ ท่ีส ามารถใช้ใ นการสร้า งและจัด การความสัม พัน ธ์กับ ลูก ค้า ได้แ ละการตลาดเชิง
ประสบการณ์เป็ นวิธกี ารในการเสริมสร้างความภักดีต่อแบรนด์ ซึง่ ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ โดย
ทาการเก็บข้อมูลจากเอกสารข้อมูลปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูม ิ และการสัมภาษณ์ทงั ้ นี้ผลการศึกษาพบว่า
การเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมจากการแข่งขันส่งผลให้บริษัทมุ่งเน้ นไปที่
ความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าโดยการตลาดเชิงประสบการณ์ถูกนามาใช้อย่างต่อเนื่องเนื่องจาก
เป็นวิธกี ารทีท่ าให้ลกู ค้าใกล้ชดิ กับแบรนด์มากยิง่ ขึน้
Al Bor (2011) ได้ทาการวิจยั เรื่อง “What Experiential Marketing Elements Create
Memorable Customer Experiences in the Supermarket Environment?” โดยวัตถุประสงค์ของ
งานวิจยั นี้ คือการตรวจสอบและสารวจการรับรูข้ องลูกค้าในปจั จุบนั ทีม่ ตี ่อประสบการณ์การซือ้ สินค้า
ในซูปเปอร์มาร์เก็ต ทัง้ ข้อมูลเชิงบวกและเชิงลบทัง้ นี้เพื่อทีจ่ ะได้หลีกเลีย่ งสิง่ ทีท่ าให้เกิดทัศนคติเชิง
ลบ และเพิม่ การจดจาในเชิงบวก โดยใช้แนวทางการตลาดเชิงประสบการณ์ งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั
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เชิงปริมาณ โดยวัดจากประสบการณ์ท่นี ่ าจดจาของลูกค้าในสภาพแวดล้อ มของซูเปอร์มาร์เก็ต
ความสะดวกสบายของสถานที่ รวมถึง ความสุ ข ความเต็ม ใจที่จ ะจ่า ยเงิน ซื้อ สิน ค้า หรือ บริก าร
ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่าบรรยากาศในซูปเปอร์มาร์เก็ตมีผลกระทบต่อประสบการณ์การรับรูข้ องลูกค้า
โดยความเพลิด เพลินในซูปเปอร์ม าร์เ ก็ต มีส่ ว นที่ท าให้ลูกค้า พอใจหรือ ไม่พ อใจ อย่า งไรก็ต าม
คาแนะนาของลูกค้าจะช่วยให้บริษัทนาไปปรับปรุงทัง้ เชิง บวกและหลีกเลี่ยงปจั จัยเชิง ลบเพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อผูบ้ ริโภคให้เกิดความน่าจดจา
Vale (2011) ได้ทาการวิจยั เรื่อง “A Measurement of Employee Engagement Using:
The Gallup Q12 Workplace Audit โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้คอื การวัดระดับของความผูกพัน
ของพนักงานและเพื่อเพิม่ ความรูท้ างวิชาการในเรือ่ งของความผูกพันของพนักงาน
ในทีน่ ้ใี ช้แบบสอบถามเชิงปริมาณ ซึง่ ผลการวิจยั ระบุว่า พนักงานทีม่ คี วามผูกพันสูงจะตอบสนองใน
ข้อตกลงของบริษทั ได้ดี
Brakus (2009) ได้ทาการวิจยั เรื่อง Brand Experience: What Is It? How Is It
Measured? Does It Affect Loyalty? โดยจุดมุ่งหมายของงานวิจยั นี้เพื่อ ศึกษาประสบการณ์จาก
ตราสินค้า ซึง่ เป็ นแนวความคิดเน้นความรูส้ กึ และการตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค โดยแสดง
ให้เห็นว่าประสบการณ์มผี ลกระทบต่อความพึงพอใจในตราสินค้าของผูบ้ ริโภคและความจงรักภักดี
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณ โดยทาการทบทวนวรรณกรรมทัง้ ด้านปรัชญา
และวิทยาศาสตร์ จากนัน้ ตรวจสอบคุณสมบัตทิ างจิตวิทยาโดยใช้ วธิ กี ารตรวจสอบขนาดมาตรฐาน
ตลอดจนทดสอบว่า ประสบการณ์ ม ีผ ลต่ อ ความพึงพอใจและความจงรักภัก ดีต่ อ ตราสิน ค้าของ
ผูบ้ ริโภคทัง้ นี้ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์จากตราสินค้าจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อผูบ้ ริโภคมีความสนใจ
ค้นหาร้านค้าและมีการบริโภคตราสินค้านัน้ ๆโดยต้องสามารถตอบสนองผู้ บริโภคได้ทงั ้ ทางประสาท
สัมผัสอารมณ์และพฤติกรรม
Hur, W., Ahn, K. & Kim, M. (2011) ได้ทาการวิจยั เรื่อง Building brand loyalty through
managing brand community commitment โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ วิเคราะห์ผลกระทบ
ของความไว้วางใจและผลกระทบต่อชุมชนตราสินค้าผ่านความมันคงต่
่
อตราสินค้าและตรวจสอบว่า
ความมันคงต่
่
อชุมชนตราสินค้าสามารถเพิม่ ความภักดีได้เช่นความตัง้ ใจซือ้ การบอกต่อ เป็ นต้นซึง่
ผลการวิจยั ระบุว่า ความไว้วางใจส่งผลต่อความมันคงต่
่
อตราสินค้าและความมันคงต่
่
อตราสินค้า
ส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดี
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จากการศึกษาทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมดแล้ว ช่วยให้ผวู้ จิ ยั สามารถทาความเข้าใจ
แนวคิดและทฤษฎีต่ างๆได้มากยิง่ ขิ้น ซึ่งข้อมูลต่ างๆที่ได้จากงานวิจยั ข้างต้น สามารถนามาใช้
ประยุกต์ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบวิธวี จิ ยั ในครัง้ นี้ให้ดยี งิ่ ขึน้

2.6 กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ลักษณะประชากร
- เพศ
- การมีสต
ั ว์เลีย้ ง
ความภักดี (Loyalty)
การรับรูก้ ารตลาดเชิงประการณ์
(Experiential Marketing)

ความมันคง
่ (Commitment)

ความผูกพัน (Engagement)

บทที่ 3
วิธีการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิง ปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือวิจยั เพื่อศึกษา
ความภักดี ความมันคง
่ และความผูกพันผ่านการตลาดเชิงประสบการณ์กบั ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งโดยมี
ขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การสุ่มตัวอย่าง
4. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
5. การทดสอบเครือ่ งมือ
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนาเสนอข้อมูล

3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ความภักดีของผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
2. ความมันคงของผู
่
ใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
3. ความผูกพันของผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ไ ด้ ก าหนดกลุ่ ม ประชากรเป้ าหมาย คือ ประชากรที่อ าศัย อยู่ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ทัง้ เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 20-45 ปี ท่อี าศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
เนื่ อ งจากเป็ น กลุ่ ม นัก เรีย น นัก ศึก ษาและวัย ท างานที่ม ีก ารตัด สิน ใจซื้อ และมีส่ ว นร่ว มในการ
ตัดสินใจเลือกร้านในการเข้าไปใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยร้านคาเฟ่สตั ว์ทท่ี าการศึกษาตัง้ อยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครทัง้ สิน้ ซึ่งตามข้อมูลสถิตเิ กี่ยวกับจานวนประชากร จากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ได้จาแนกตามรายอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
มีจานวนทัง้ สิน้ 5,686,252 คน (กรมการปกครอง, 2556)
ในการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั คานวณจากสูตรการคานวณ
ตามหลักการแปรผันร่วมกันระหว่างขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane โดยกาหนดความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5
ดังนี้
N
1 + N(e) 2

เมือ่

n =
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของกลุ่มประชากร
e = ความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดทีย่ อมให้เกิดได้ (e = 0.05)
5,686,252
1 + 5,686,252 (0.05) 2

แทนค่าสูตรได้ดงั นี้ n =
จากการแทนค่าในสูตรจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 399.97 คน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้
กาหนดให้กลุ่มตัวอย่างมีจานวนเท่ากับ 400 คน

3.3 การสุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi – stage Sampling)
โดยสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบเจาะจง (Purposive sampling) และใช้วธิ สี ุ่มแบบง่าย (Simple random
sampling) ในการเก็บข้อมูลในแต่ละร้าน โดยมีรายละเอียดของขัน้ ตอนดังนี้
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ขัน้ ตอนที่ 1 ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) โดยคัดเลือ ก
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ใ ช้ บ ริก ารร้า นคาเฟ่ ส ัต ว์เ ลี้ย งที่ม ีช่ือ เสีย งในกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 6 ร้า น
เนื่องจากเป็นกลุ่มทีม่ ปี ระสบการณ์และมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
ขัน้ ตอนที่ 2 ใช้วธิ กี ารสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มด้วยวิธจี บั สลาก
(Lottery) เป็นการสุ่มตัวอย่างจากประชากรทีม่ จี านวนไม่มากนัก ในทีน่ ้ี คือ ผูใ้ ช้บริการในร้านคาเฟ่
สัตว์เลีย้ งจานวนร้านละ 70 คน รายละเอียดดังนี้
1) สอบถามกับเจ้าของร้านถึงจานวนผูท้ ม่ี าใช้บริการในร้านโดยเฉลีย่ แต่ละวัน
2) กาหนดหมายเลข และจัดทาเป็ นฉลาก โดยใส่จานวนหมายเลขตามจานวนของผู้มาใช้
บริการในร้านนัน้ ๆ
3) จับฉลากขึน้ มาทีละหมายเลขจนครบจานวนกลุ่มตัวอย่างทีต่ อ้ งการ
4) ทาการสอบถามผู้ใช้บริการตามหมายเลขนัน้ ๆ โดยนับลาดับจากคนที่เดินเข้ามาใช้
บริการในร้าน เช่น จับฉลากได้หมายเลข 3 ก็ทาการสอบถามผูท้ ม่ี าใช้บริการเป็ นคนที่ 3 เป็นต้น

3.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire) ในลักษณะทีใ่ ห้ผตู้ อบ
กรอกแบบสอบถามด้ว ยตัว เอง (Self Administration) โดยแบบสอบถามที่ใ ช้เ ป็ น การแจก
แบบสอบถามทัวไป
่ ซึ่งลัก ษณะการตอบแบบสอบถามจะเป็ นค าถามแบบปลายปิ ด (Close-end
questions)จานวน 43ข้อ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับข้อมูลประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์
ส่วนที่ 3 คาถามเกีย่ วกับความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
ส่วนที่ 4 คาถามเกีย่ วกับความมันคงต่
่ อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
ส่วนที่ 5 คาถามเกีย่ วกับความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
ลักษณะคาถามและเกณฑ์การให้คะแนน
คาถามทีใ่ ช้ในเครือ่ งมือแบบสอบถาม เป็นคาถามปลายปิดทัง้ หมด(Close-end questions)
โดยลักษณะการถามและเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับข้อมูลประชากร เป็นคาถามแบบเลือกตอบ ประกอบด้วยคาถาม
ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) อาชีพ 5) รายได้ต่อเดือน
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ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ โดยพัฒนาคาถามมาจาก
งานวิจยั ของ Brakus (อ้างถึงใน Schmitt, 1999) แบ่งคาถามตามองค์ประกอบทัง้ 5 ข้อดังนี้
คาถามเกี่ยวกับ Sense Marketing
1) ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้ท่านมีโอกาสได้เล่น ได้สมั ผัส และได้ให้อาหารสัตว์เลีย้ ง
2) ท่านอยากทีจ่ ะเล่น สัมผัส และให้อาหารสัตว์เลีย้ งในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
3) ท่านรูส้ กึ ถูกกระตุ้นเร้า เมือ่ เข้าไปใช้บริการในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
คาถามเกี่ยวกับ Feel Marketing
1) ท่านรูส้ กึ มีความสุข เมือ่ เข้าไปใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
2) ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งสามารถตอบสนองจุดมุง่ หมายของท่านในการมาใช้บริการได้ด ี
3) ท่านมีความพอใจต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
คาถามเกี่ยวกับ Think Marketing
1) เมือ่ เข้าไปใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง บรรยากาศในร้านทาให้ท่านมีจนิ ตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึน้
2) ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้ท่านเกิดความคิดต่อยอดเกีย่ วกับสัตว์เลีย้ ง เช่น อยากเลีย้ ง
สัตว์
อยากมีรา้ นคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง เป็ นต้น
3) ท่านคิดว่าร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งเป็นธุรกิจทีส่ ร้างสรรค์ แปลกใหม่
คาถามเกี่ยวกับ Act Marketing
1) การมาใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งเป็ นกิจวัตรทีท่ ่านต้องการจะทาประจา
2) ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งมีกจิ กรรมทีท่ ่านต้องการทาหรือเข้าร่วม
3) ท่านมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิม หลังจากมาใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
คาถามเกี่ยวกับ Relate Marketing
1) ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้ท่านมีปฏิสมั พันธ์ต่อกลุ่มคนรักสัตว์เลีย้ ง
2) ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้ท่านมีเรือ่ งราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้
3) ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้ท่านเป็ นคนทันสมัย ทันกระแสสังคม
ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ เกณฑ์การให้คะแนนในการวัดตัวแปร โดยใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ (Five-Point
Likert Scale) ซึง่ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
คะแนน
เห็นด้วย
4
คะแนน
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ไม่แน่ใจ
3
คะแนน
ไม่เห็นด้วย
2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
คะแนน
การแปลผลค่าเฉลีย่ ระดับการให้ความสาคัญการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ตาม
องค์ประกอบทัง้ 5 ข้อออกเป็น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชัน้ มีสตู รดังนี้
Interval (I)

=
=

Range( R)
Class(C )
5 1
5

=
0.80
จากการคานวณตามสูตรดังกล่าว ทาให้แบ่งระดับการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลีย่ 4.21– 5.00 จัดอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 จัดอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
ค่าเฉลีย่ 2.60 - 3.40 จัดอยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ
ค่าเฉลีย่ 1.81 - 2.60 จัดอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.80 จัดอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่วนที่ 3 คาถามเกีย่ วกับความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวัดความภักดี
ต่อตราสินค้า คือความพอใจและความผูกพันทีม่ ตี ่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง ซึง่ เป็ นการศึกษาทัง้ ด้าน
ทัศนคติและพฤติกรรม โดยคาถามสาหรับความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งพัฒนามาจากคาถามใน
หนังสือ Beyond the Ultimate Questionของ Bob Hayes (2011) และงานวิจยั ของสุภชา ใสงาม
(2552) ดังนี้
1) ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้ท่านเกิดความพึงพอใจ
2) ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งตรงกับความคาดหวังของท่าน
3) ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้ท่านอยากกลับมาใช้บริการอีกในครัง้ ต่อไป
4) ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้ท่านอยากแนะนาให้คนรูจ้ กั มาใช้บริการ
5) ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งนี้ทาให้ท่านไม่ตอ้ งการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งอื่น
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6) ถึงแม้ว่าร้านอื่นจะมีการจัดโปรโมชัน่ ท่านก็จะไม่เปลีย่ นไปใช้บริการทีร่ า้ นอื่น
ผูว้ จิ ยั ใช้การวัดแบบ 5 คะแนน (Five-Point Likert Scale)เป็นเครือ่ งมือทีน่ ิยมใช้ในการวัด
ระดับความเห็นด้วยของกลุ่มตัวอย่าง ตัง้ แต่ระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ซึง่ จะได้ค่าคะแนน 1 คะแนน
และเพิม่ ขึน้ ตามลาดับ จนถึงลาดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ซึง่ จะได้ค่าคะแนน 5 คะแนน ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
คะแนน
เห็นด้วย
4
คะแนน
ไม่แน่ใจ
3
คะแนน
ไม่เห็นด้วย
2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
คะแนน
การแปลผลค่าเฉลีย่ ระดับการให้ความสาคัญความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง ผูว้ จิ ยั แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชัน้ มีสตู รดังนี้
Interval(I)

=

Range( R)
Class(C )
5 1
5

=
=
0.80
จากการคานวณตามสูตรดังกล่าว ทาให้แบ่งระดับความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลีย่ 4.21– 5.00 จัดอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 จัดอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
ค่าเฉลีย่ 2.60 - 3.40 จัดอยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ
ค่าเฉลีย่ 1.81 - 2.60 จัดอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.80 จัดอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่วนที่ 4 คาถามเกีย่ วกับความมันคงต่
่ อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยเลือกจากผูท้ ม่ี าใช้บริการ
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยคาถามทีใ่ ช้พฒ
ั นามาจากงานวิจยั ของ Hur, W., Ahn, K. & Kim, M. (2011)
ดังนี้
1) ท่านมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีใ่ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
2) ท่านแลกเปลีย่ นความคิดและประสบการณ์ในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
3) เมือ่ ท่านพูดกับคนอื่นถึงร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง ท่านจะพูดด้วยทัศนคติทด่ี ี
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4) ท่านมักจะแสดงความคิดเห็นของท่าน เมือ่ พูดถึงร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ เกณฑ์การให้คะแนนในการวัดตัวแปร โดยใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ (Five-Point
Likert Scale) ซึง่ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
คะแนน
เห็นด้วย
4
คะแนน
ไม่แน่ใจ
3
คะแนน
ไม่เห็นด้วย
2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
คะแนน
การแปลผลค่าเฉลีย่ ระดับการให้ความสาคัญความมันคงต่
่ อกลุ่มคนรักสัตว์เลีย้ ง ผูว้ จิ ยั แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชัน้ มีสตู รดังนี้
Interval(I)

=

Range( R)
Class(C )
5 1
5

=
=
0.80
จากการคานวณตามสูตรดังกล่าว ทาให้แบ่งระดับความมันคงต่
่ อกลุ่มคนรักสัตว์เลีย้ ง
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลีย่ 4.21– 5.00 จัดอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 จัดอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
ค่าเฉลีย่ 2.60 - 3.40 จัดอยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ
ค่าเฉลีย่ 1.81 - 2.60 จัดอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.80 จัดอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่วนที่ 5 คาถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยเลือกจากกลุ่มคนทีใ่ ช้
บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง ซึง่ พัฒนาคาถามมาจากแผนการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (2555) และงานวิจยั ของ Vale (2011) โดยมีคาถามดังนี้
1) ท่านมีความเชื่อมันและไว้
่
ใจร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
2) ท่านเต็มใจทีจ่ ะทุ่มเทเวลาให้รา้ นคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
3) ท่านมีความปรารถนาทีจ่ ะเป็ นสมาชิกหรือลูกค้าประจาของร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
4) ท่านมีความรูส้ กึ ผูกพันกับสัตว์เลีย้ งในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งนัน้ ๆ
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5) ท่านยังคงใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งในปจั จุบนั และคาดว่าจะใช้บริการต่อในอนาคต
ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ เกณฑ์การให้คะแนนในการวัดตัวแปร โดยใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ (FivePoint Likert Scale) ซึง่ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
คะแนน
เห็นด้วย
4
คะแนน
ไม่แน่ใจ
3
คะแนน
ไม่เห็นด้วย
2
คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
คะแนน
การแปลผลค่าเฉลีย่ ระดับการให้ความสาคัญความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง ผูว้ จิ ยั แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชัน้ มีสตู รดังนี้
Interval(I)

=

Range( R)
Class(C )
5 1
5

=
=
0.80
จากการคานวณตามสูตรดังกล่าว ทาให้แบ่งระดับความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลีย่ 4.21– 5.00 จัดอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 จัดอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
ค่าเฉลีย่ 2.60 - 3.40 จัดอยูใ่ นระดับไม่แน่ใจ
ค่าเฉลีย่ 1.81 - 2.60 จัดอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้วย
ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.80 จัดอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

3.5 การทดสอบเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามไปทดสอบความเทีย่ งตรง (Validity) และความเชื่อถือได้
(Reliability) ดังนี้
1) นาแบบสอบถามไปทดสอบหาความเทีย่ งตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามทีไ่ ด้เรียบ
เรียงแล้วไปให้อาจารย์ทป่ี รึกษาเพื่อตรวจสอบ หาความเทีย่ งตรงของเนื้อหา
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(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้(Wording)เพื่อขอคาแนะนาในการ
แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มปี ระสิทธิภาพ จึงค่อยนาแบบสอบถามเก็บข้อมูลจริง
2) นาแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแล้วไปทดสอบก่อนเก็บข้อมูลจริง (Pre-test) กับ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครทีม่ ลี กั ษณะตามกลุ่มตัวอย่าง 30 คน แล้วทาการปรับปรุงแก้ไข
เพิม่ เติมให้มคี วามชัดเจน
3) เมือ่ ทาการเก็บข้อมูลแล้วผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบความเชื่อมันของเครื
่
อ่ งมือด้วยการใช้
สูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของคอนบาค เพื่อทดสอบความสม่าเสมอของมาตรวัด
ทีใ่ ช้ในการ

3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทาการเก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ไว้ดงั นี้
1) ผูว้ จิ ยั ทาการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตนเองพร้อมชีแ้ จงรายละเอียด
เกีย่ วกับแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลในบริเวณร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง และแหล่งชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ
2) เมือ่ รวบรวมแบบสอบถามตามทีต่ อ้ งการแล้ว ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม

3.7 การวิ เคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ทาการรวบรวมข้อมูลแล้ว และทาการตรวจสอบความครบถ้วนของ
แบบทดสอบเพื่อความสมบูรณ์แล้ว จึงทาการลงรหัส (Coding) และประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) for Windows ในการ
คานวณค่าสถิตติ ่างๆในการวิจยั (ใช้ทส่ี ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) เพื่อนาเสนอและสรุปผล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ โดยทาการคานวณค่าสถิตติ ่างๆดังนี้
1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ทาการวิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ของข้อมูลต่างๆเพื่ออธิบายข้อมูลประชากรศาสตร์ กลยุทธ์การตลาดเชิง
ประสบการณ์ ความภักดี ความมันคงและความผู
่
กพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
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2) การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ (Independent
Sample T-Test) ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 สาหรับการทดสอบสมมติฐานที่ 1-2 และทาการ
หาค่าความแตกต่างเป็ นรายคู่ (Post-Hoc Comparison) ด้วยวิธกี าร Scheffe
3) การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะทาการประมวลผล โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และทดสอบ
สมมติฐานแบบ 2 ทาง (Sig. Two-tailed) สาหรับทดสอบสมมติฐานที่ 3-5 โดยเกณฑ์การพิจารณา
ความสัมพันธ์ของตัวแปร เพื่อทาการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3-5 ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เกณฑ์การพิจารณา
ระดับความสัมพันธ์ดงั นี้
ค่า R มีค่า 0.80 ขึน้ ไป = มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก
ค่า R มีค่า 0.60 - 0.79 = มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ค่า R มีค่า 0.40 - 0.59 = มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ค่า R มีค่า 0.20 - 0.39 = มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
ค่า R มีค่า 0.01 - 0.19 = มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก
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บทที่ 4
วิเคราะห์ผลการศึกษา
การวิเ คราะห์ข้อ มูล ส าหรับ งานวิจยั เรื่อ งความภัก ดี ความมันคง
่ และความผูก พั น ผ่ า น
การตลาดเชิง ประสบการณ์ กบั ร้านคาเฟ่ส ตั ว์เลี้ยงผู้วจิ ยั ได้นาข้อมูลตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้
จานวน 400 ชุด ที่ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณภาพแล้ว มาทาการวิเ คราะห์ ด้ว ยวิธ ีการทางสถิติต าม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยลาดับการนาเสนอผลการวิเคราะห์ดงั นี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ภาพรวม
4.2.2 จาแนกตามเพศ
4.2.3 จาแนกตามการมีสตั ว์เลีย้ ง
4.3 ความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งของกลุ่มตัวอย่าง
4.3.1 ภาพรวม
4.3.2 จาแนกตามเพศ
4.3.3 จาแนกตามการมีสตั ว์เลีย้ ง
4.4 ความมันคงต่
่ อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งของกลุ่มตัวอย่าง
4.4.1 ภาพรวม
4.4.2 จาแนกตามเพศ
4.4.3 จาแนกตามการมีสตั ว์เลีย้ ง
4.5 ความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งของกลุ่มตัวอย่าง
4.5.1 ภาพรวม
4.5.2 จาแนกตามเพศ
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4.5.3 จาแนกตามการมีสตั ว์เลีย้ ง
4.6 การทดสอบสมมติฐาน
4.7 ความคิดเห็นเพิม่ เติมของกลุ่มตัวอย่างต่อการมีประสบการณ์ในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
4.1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 เพศ
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
141
259
400

ร้อยละ
35.30
64.80
100.00

จากตางรางที่ 4.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.8
รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.3
4.1.2 อายุ
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ
20-25ปี
26-30ปี
30-35ปี
35ปีขน้ึ ไป
รวม

จานวน (คน)
176
126
63
35
400

ร้อยละ
44.00
31.50
15.80
8.80
100.00

จากตางรางที่ 4.2 พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มอี ายุเ ฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20-25 ปี
คิดเป็ นร้อยละ44 รองลงมามีอายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.5 และอายุระหว่าง 30-35 ปี
คิดเป็นร้อยละ15.8
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4.1.3 ระดับการศึกษา
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)
59
272
67
2
400

ร้อยละ
14.80
68.00
16.80
0.50
100.00

จากตางรางที่ 4.3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาจบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.8 และจบ
การศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ14.8
4.1.4 อาชีพ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา/นิสติ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานบริษทั เอกชน
อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)
131
45
62
128
34
400

ร้อยละ
32.80
11.30
15.50
32.00
8.50
100.00

จากตางรางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น นักเรียนนักศึกษาหรือนิสติ คิด
เป็ นร้อยละ 32.8 รองลงมาเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 32 และเจ้าของกิจการหรือ
ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 15.5
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4.1.5 รายได้ต่อเดือน
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า10,000บาท
10,001-20,000บาท
20,001-30,000บาท
30,000บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน (คน)
102
139
93
66
400

ร้อยละ
25.50
34.80
23.30
16.50
100.00

จากตางรางที่ 4.5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ายได้ต่อเดือน 10,001-20,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 34.8 รองลงมาต่ากว่า10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.5 และ 20,001-30,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 23.3
4.2 การรับรู้การตลาดเชิ งประสบการณ์ ของกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ภาพรวมของการรับรู้การตลาดเชิ งประสบการณ์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.6 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากประสาทสัมผัส (Sense)
ค่าเบีย่ งเบน
ค่าเฉลีย่
การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์
แปลผล
มาตรฐาน
̅
จากประสาทสัมผัส (Sense)
(S.D)
1. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้มโี อกาสได้
เล่น ได้สมั ผัสและได้ให้อาหารสัตว์
4.30
0.616
มากทีส่ ุด
เลีย้ ง
2. ความอยากที่จะเล่น สัมผัส และให้
4.24
0.707
อาหารสัตว์เลีย้ งในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
มากทีส่ ุด
3. ความรูส้ กึ ถูกกระตุ้นเร้าเมื่อเข้าไป
ใช้บริการในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

3.73

0.948

รวม

4.09

0.602

มาก
มาก
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จากตาราง 4.6 พบว่า ภาพรวมของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากประสาทสัมผัส
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่ าเฉลี่ยที่ 4.09 สาหรับค่ าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่ สตั ว์เ ลี้ยงทาให้ม ี
โอกาสได้เล่น ได้สมั ผัสและได้ให้อาหารสัตว์เลีย้ ง ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.30 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่าง
อยากที่จะเล่น สัมผัส และให้อาหารสัตว์เลี้ยงในร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง มีค่าเฉลี่ย 4.24 และค่าเฉลี่ย
น้อยทีส่ ุด คือ ความรูส้ กึ ถูกกระตุน้ เร้าเมือ่ เข้าไปใช้บริการในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 3.73
ตารางที่ 4.7 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากความรูส้ กึ (Feel)
ค่าเฉลีย่
̅

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(S.D)

4.42

0.590

4.39

0.595

มากทีส่ ุด

3. ร้ า น ค า เ ฟ่ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง ส า ม า ร ถ
ตอบสนองจุ ด มุ่ ง หมายในการมาใช้
บริการได้ดี

4.22

0.648

มากทีส่ ุด

รวม

4.34

0.529

มากทีส่ ุด

การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์
จากความรูส้ กึ (Feel)
1. ความรู้สกึ มีความสุข เมื่อ เข้าไปใช้
บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
2. มีความพอใจต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

แปลผล
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ภาพรวมของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากความรูส้ กึ อยู่
ในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 4.34 สาหรับค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ความรูส้ กึ มีความสุข เมื่อเข้า
ไปใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง ซึง่ มีค่าเฉลีย่ 4.42 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างมีความพอใจต่อร้าน
คาเฟ่สตั ว์เลีย้ งโดยมีค่าเฉลีย่ 4.39 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งสามารถตอบสนอง
จุดมุง่ หมายในการมาใช้บริการได้ดี โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 4.22
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ตารางที่ 4.8 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากความคิด (Think)
การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์
จากความคิด (Think)
1. ร้านคาเฟ่ส ตั ว์เ ลี้ยงเป็ นธุ รกิจที่
สร้างสรรค์ แปลกใหม่
2. เมื่อเข้าไปใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์
เลี้ ย ง บรรยากาศ ในร้ า นท าให้ ม ี
จิน ตนาการและความคิด สร้ า งสรรค์
เกิดขึน้
3. ร้ า นคาเฟ่ ส ั ต ว์ เ ลี้ ย งท าให้ เ กิ ด
ความคิด ต่ อ ยอดเกี่ย วกับ สัต ว์ เ ลี้ย ง
เช่น อยากเลีย้ งสัตว์ อยากมีรา้ นคาเฟ่
สัตว์เลีย้ ง เป็นต้น
รวม

ค่าเฉลีย่
̅

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(S.D)

4.20

0.713

3.98

0.720

3.79

0.925

3.99

0.601

แปลผล

มาก
มาก

มาก

มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ภาพรวมของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากความคิดอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.99 สาหรับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงเป็ นธุรกิจที่
สร้างสรรค์ แปลกใหม่ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.20 รองลงมา คือ เมื่อเข้าไปใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
บรรยากาศในร้า นท าให้มจี ิน ตนาการและความคิด สร้างสรรค์เ กิดขึ้น โดยมีค่ า เฉลี่ย 3.98 และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้เกิดความคิดต่อยอดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เช่น อยาก
เลีย้ งสัตว์ อยากมีรา้ นคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง เป็ นต้น โดยมีค่าเฉลีย่ 3.79
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ตารางที่ 4.9 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทา (Act)
การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์
จากการกระทา (Act)
1. ร้ า นคาเฟ่ ส ัต ว์ เ ลี้ ย งมี กิ จ กรรมที่
ต้องการทาหรือเข้าร่วม
2. การมาใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
เป็นกิจวัตรทีต่ อ้ งการจะทาประจา
3. การมีพ ฤติก รรมที่เ ปลี่ย นไปจาก
เดิม หลัง จากมาใช้บ ริก ารร้า นคาเฟ่
สัตว์เลีย้ ง

ค่าเฉลีย่
̅

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(S.D)

3.55

0.827

3.31

0.911

2.94

1.108

แปลผล

มาก
ปานกลาง

ปานกลาง

รวม

ปานกลาง
3.27
0.773
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ภาพรวมของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากกระทา อยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.27 สาหรับค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งมีกจิ กรรมที่
ต้องการทาหรือเข้าร่วม ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 3.55 รองลงมา คือ การมาใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งเป็ น
กิจวัตรทีต่ อ้ งการจะทาประจา โดยมีค่าเฉลีย่ 3.31 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ การมีพฤติกรรมที่
เปลีย่ นไปจากเดิม หลังจากมาใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 2.94
ตารางที่ 4.10 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากการเชื่อมโยง
(Relate)
การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์
จากการเชื่อมโยง (Relate)
1. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทาให้มเี รื่องราว
หรือประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้
2. ร้ า น ค า เ ฟ่ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง ท า ใ ห้ มี
ปฏิสมั พันธ์ต่อกลุ่มคนรักสัตว์เลีย้ ง

ค่าเฉลีย่
̅

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(S.D)

4.10

0.627

3.85

0.753

แปลผล
มาก

มาก
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์
จากการเชื่อมโยง (Relate)

ค่าเฉลีย่
̅

3. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทาให้เป็ นคน
ทันสมัย ทันกระแสสังคม

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(S.D)

3.79

0.824

รวม

3.91

0.592

แปลผล
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.10 ภาพรวมของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากเชื่อมโยง อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.91 สาหรับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้มเี รื่องราว
หรือประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 4.10 รองลงมา คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทาให้ม ี
ปฏิสมั พันธ์ต่อกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์
เลีย้ งทาให้เป็นคนทันสมัยทันกระแสสังคม โดยมีค่าเฉลีย่ 3.79
4.2.2 การรับรู้การตลาดเชิ งประสบการณ์ จาแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.11 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากประสาทสัมผัส (Sense)
จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิ ง
การรับรูก้ ารตลาดเชิง
ประสบการณ์จาก
S.D
แปลผล
S.D
แปลผล
̅
̅
ประสาทสัมผัส (Sense)
1. ร้านคาเฟส่ ตั ว์เลีย้ งทาให้
มีโอกาสได้เล่น ได้สมั ผัส
4.17
0.676
มาก
4.37 0.571 มากทีส่ ุด
และได้ให้อาหารสัตว์เลีย้ ง
2. ความอยากทีจ่ ะเล่น
มาก
สัมผัส และให้อาหารสัตว์
3.99
0.779
4.38 0.625 มากทีส่ ุด
เลีย้ งในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
ชาย

หญิ ง

การรับรูก้ ารตลาดเชิง
ประสบการณ์จาก
ประสาทสัมผัส (Sense)
̅

S.D

แปลผล
̅

S.D

แปลผล

3. ความรู้ส ึก ถู ก กระตุ้น เร้า
เมื่อ เข้า ไปใช้บ ริก ารในร้า น
คาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

3.43

1.090

มาก

3.90

0.815

มาก

รวม

3.86

0.690

มาก

4.21

0.508

มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 4.11 พบว่า การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากประสาทสัมผัสทีจ่ าแนก
ตามเพศนัน้ ภาพรวมในเพศชายอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.86 สาหรับค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทาให้มโี อกาสได้เล่น ได้สมั ผัส และได้ให้อาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 4.17
รองลงมา คือ ความอยากที่จะเล่น สัมผัส และให้อาหารสัตว์เลี้ยงในร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.99 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความรูส้ กึ ถูกกระตุ้นเร้าเมื่อเข้าไปใช้บริการในร้านคาเฟ่
สัตว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 3.43
ส่วนในเพศหญิงนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.21 สาหรับค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ความอยากทีจ่ ะเล่น สัมผัส และให้อาหารสัตว์เลีย้ งในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง ซึง่ มีค่าเฉลีย่
ที่ 4.38 รองลงมา คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้มโี อกาสได้เล่น ได้สมั ผัส และได้ให้อาหารสัตว์เลีย้ ง
โดยมีค่าเฉลีย่ 4.37 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ความรูส้ กึ ถูกกระตุ้นเร้าเมื่อเข้าไปใช้บริการในร้านคา
เฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 3.90
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ตารางที่ 4.12 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากความรูส้ กึ (Feel)
จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิ ง
การรับรูก้ ารตลาดเชิง
S.D
แปลผล
S.D
แปลผล
ประสบการณ์จากความรูส้ กึ
̅
̅
(Feel)
1. ความรูส้ กึ มีความสุข เมื่อ
เข้ า ไปใช้ บ ริก ารร้ า นคาเฟ่
สัตว์เลีย้ ง
2. มีความพอใจต่อร้านคาเฟ่

4.21

0.583

มากทีส่ ุด

4.53

0.566

มากทีส่ ุด

4.29

0.616

มากทีส่ ุด

4.44

0.577

มากทีส่ ุด

3. ร้ า น ค า เ ฟ่ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง
สามารถตอบสนอง
จุ ด มุ่ ง หมายในการมาใช้
บริการได้ดี

4.04

0.680

มาก

4.31

0.609

มากทีส่ ุด

รวม

4.18

0.541

มาก

4.43

0.503

มากทีส่ ุด

สัตว์เลีย้ ง

จากตารางที่ 4.12 พบว่า การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากความรูส้ กึ ทีจ่ าแนกตาม
เพศนัน้ ภาพรวมในเพศชายอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.18 สาหรับค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ มี
ความพอใจต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.29 รองลงมา คือ ความรูส้ กึ มีความสุข เมื่อเข้า
ไปใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 4.21 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
สามารถตอบสนองจุดมุง่ หมายในการมาใช้บริการได้ดี โดยมีค่าเฉลีย่ 4.04
ส่วนในเพศหญิงนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 4.43 สาหรับค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด ได้แ ก่ ความรู้ส ึก มีค วามสุ ข เมื่อเข้าไปใช้บริก ารร้านคาเฟ่ ส ตั ว์เ ลี้ยง ซึ่งมีค่ าเฉลี่ยที่ 4.53
รองลงมา คือ มีความพอใจต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง โดยมีค่าเฉลีย่ 4.44 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งสามารถตอบสนองจุดมุง่ หมายในการมาใช้บริการได้ด ี โดยมีค่าเฉลีย่ 4.31
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ตารางที่ 4.13 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากความคิด (Think)
จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิ ง
การรับรูก้ ารตลาดเชิง
S.D แปลผล
S.D
แปลผล
ประสบการณ์จากความคิด
̅
̅
(Think)
1. ร้า นคาเฟ่ ส ัต ว์ เ ลี้ย งเป็ น
ธุ ร กิ จ ที่ส ร้ า งสรรค์ แปลก 4.12
0.712 มาก
4.25 0.710 มากทีส่ ุด
ใหม่
2. เมื่อเข้าไปใช้บริการร้าน
คาเฟ่ สตั ว์เลี้ยง บรรยากาศ
ในร้า นท าให้ ม ีจ ิน ตนาการ
และความคิ ด สร้ า งสรรค์
เกิดขึน้
3. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทาให้
เ กิ ด ค ว า ม คิ ด ต่ อ ย อ ด
เกี่ ย ว กั บ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง เช่ น
อยากเลี้ยงสัตว์ อยากมีรา้ น
คาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง เป็ นต้น
รวม

3.87

0.767

มาก

4.05

0.686

มาก

3.61

0.939

มาก

3.90

0.903

มาก

3.87

0.606

มาก

4.06

0.588

มาก

จากตารางที่ 4.13 พบว่า การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิดทีจ่ าแนกตามเพศ
นัน้ ภาพรวมในเพศชายอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.87 สาหรับค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ มีรา้ น
คาเฟ่สตั ว์เลีย้ งเป็ นธุรกิจทีส่ ร้างสรรค์ แปลกใหม่ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.12 รองลงมา คือ เมือ่ เข้าไปใช้
บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง บรรยากาศในร้านทาให้มจี นิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึน้ โดย
มีค่าเฉลีย่ 3.87 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้เกิดความคิดต่อยอดเกีย่ วกับ
สัตว์เลีย้ ง เช่น อยากเลีย้ งสัตว์ อยากมีรา้ นคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง เป็ นต้น โดยมีค่าเฉลีย่ 3.61
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ส่วนในเพศหญิงนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 4.06 สาหรับค่าเฉลีย่ สูงสุด
ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งเป็ นธุรกิจทีส่ ร้างสรรค์ แปลกใหม่ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.25 รองลงมา คือ เมื่อ
เข้าไปใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง บรรยากาศในร้านทาให้มจี นิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์
เกิดขึน้ โดยมีค่าเฉลีย่ 4.05 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้เกิดความคิดต่อยอด
เกีย่ วกับสัตว์เลีย้ ง เช่น อยากเลีย้ งสัตว์ อยากมีรา้ นคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง เป็ นต้น โดยมีค่าเฉลีย่ 3.90
ตารางที่ 4.14 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากการกระทา (Act)
จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิ ง
การรับรูก้ ารตลาดเชิง
S.D
แปลผล
S.D
แปลผล
ประสบการณ์จากการกระทา
̅
̅
(Act)
1. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งมี
มาก
กิจกรรมทีต่ อ้ งการทาหรือ
3.27
0.801 ปานกลาง 3.69 0.804
เข้าร่วม
2. การมาใช้บริการร้านคาเฟ่
สั ต ว์ เ ลี้ ย ง เ ป็ น กิ จ วั ต ร ที่ 3.10
0.913 ปานกลาง 3.42 0.892 ปานกลาง
ต้องการจะทาประจา
3. ก า ร มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่
เปลี่ยนไปจากเดิม หลังจาก
มาใช้บ ริก ารร้า นคาเฟ่ ส ัต ว์
เลีย้ ง
รวม

2.72

1.225

ปานกลาง

3.06

1.021

ปานกลาง

3.03
0.796 ปานกลาง 3.39 0.730 ปานกลาง
จากตารางที่ 4.14 พบว่า การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากการกระทาที่จาแนกตาม
เพศนัน้ ภาพรวมในเพศชายอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.03 สาหรับค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ มีรา้ นคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งมีกจิ กรรมทีต่ ้องการทาหรือเข้าร่วม ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 3.27 รองลงมา คือ
การมาใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งเป็ นกิจวัตรที่ต้องการจะทาประจา โดยมีค่าเฉลี่ย 3.10 และ
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ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ การมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิม หลังจากมาใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
โดยมีค่าเฉลีย่ 2.72
ส่วนเพศหญิงนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลางเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.39 สาหรับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงมีกจิ กรรมที่ต้องการทาหรือเข้าร่วม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 3.69
รองลงมา คือ การมาใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งเป็ นกิจวัตรทีต่ ้องการจะทาประจา โดยมีค่าเฉลี่ย
3.42 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ การมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิม หลังจากมาใช้บริการร้านคาเฟ่
สัตว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 3.06
ตารางที่ 4.15 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากการเชื่อมโยง (Relate)
จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิ ง
การรับรูก้ ารตลาดเชิง
S.D แปลผล
S.D
แปลผล
ประสบการณ์จากการ
̅
̅
เชื่อมโยง (Relate)
1. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทาให้
มาก
มีเ รื่อ งราวหรือ ประเด็น ไป 3.93
0.617 มาก
4.20
0.613
พูดคุยกับเพื่อนได้
2. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้
มาก
มีป ฏิส ัม พัน ธ์ต่ อ กลุ่ ม คนรัก 3.71
0.789 มาก
3.93
0.723
สัตว์เลีย้ ง
3. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้
มาก
เป็ น คนทัน สมัย ทัน กระแส 3.67
0.790 มาก
3.85
0.836
สังคม
รวม

3.77

0.556

มาก

3.99

0.596

มาก

จากตารางที่ 4.15 พบว่า การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากการเชื่อมโยงทีจ่ าแนกตาม
เพศนัน้ ภาพรวมในเพศชายอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.77 สาหรับค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้มเี รือ่ งราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 3.93 รองลงมา
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คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้มปี ฏิสมั พันธ์ต่อกลุ่มคนรักสัตว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 3.71 และค่าเฉลีย่
น้อยทีส่ ุด คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้เป็ นคนทันสมัยทันกระแสสังคม โดยมีค่าเฉลีย่ 3.67
ส่วนเพศหญิงนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.99 สาหรับค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทาให้มเี รื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่
4.20 รองลงมา คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทาให้มปี ฏิสมั พันธ์ต่อกลุ่มคนรักสัตว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลี่ย
3.93และค่ าเฉลี่ยน้ อ ยที่สุ ด คือ ร้านคาเฟ่ ส ตั ว์เ ลี้ยงทาให้เ ป็ นคนทันสมัยทันกระแสสัง คม โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.85
4.2.3 การรับรู้การตลาดเชิ งประสบการณ์ จาแนกตามการมีสตั ว์เลี้ยง
ตารางที่ 4.16 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากประสาทสัมผัส
(Sense) จาแนกตามการมีสตั ว์เลีย้ ง
มีสตั ว์เลี้ยง

ไม่มีสตั ว์เลี้ยง

การรับรูก้ ารตลาดเชิง
ประสบการณ์จากประสาท
สัมผัส (Sense)
1. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้
มีโอกาสได้เล่น ได้สมั ผัส
และได้ให้อาหารสัตว์เลีย้ ง
2. ค ว า ม อ ย า ก ที่ จ ะ เ ล่ น
สัม ผัส และให้ อ าหารสัต ว์
เลีย้ งในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

̅

S.D

แปลผล
̅

S.D

แปลผล

4.33

0.563

มากทีส่ ุด

4.26

0.672

มากทีส่ ุด

4.35

0.631

มากทีส่ ุด

4.12

0.769

มาก

3. ความรู้ส ึก ถู ก กระตุ้น เร้า
เมื่อ เข้า ไปใช้บ ริก ารในร้า น
คาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

3.92

0.780

มาก

3.52

1.072

มาก

รวม

4.20

0.485

มาก

3.96

0.693

มาก

จากตารางที่ 4.16 พบว่า การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากประสาทสัมผัส ที่จาแนก
ตามการมีสตั ว์เลี้ยง ภาพรวมในผู้ท่มี สี ตั ว์เ ลี้ยงจัด อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.20 สาหรับ
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ค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ มีความอยากทีจ่ ะเล่น สัมผัส และให้อาหารสัตว์เลีย้ งในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง ซึง่
มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.35 รองลงมา คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้มโี อกาสได้เล่น ได้สมั ผัส และได้ให้อาหาร
สัตว์เลี้ยง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ความรูส้ กึ ถูกกระตุ้นเร้าเมื่อเข้าไปใช้
บริการในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 3.92
ส่วนผูท้ ไ่ี ม่มสี ตั ว์เลีย้ งนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.96 สาหรับค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทาให้มโี อกาสได้เล่น ได้สมั ผัส และได้ให้อาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งมี
ค่าเฉลีย่ ที่ 4.26 รองลงมา คือ ความอยากทีจ่ ะเล่น สัมผัส และให้อาหารสัตว์เลีย้ งในร้านคาเฟ่สตั ว์
เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 4.12 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ความรูส้ กึ ถูกกระตุ้นเร้าเมื่อเข้าไปใช้บริการใน
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 3.52
ตารางที่ 4.17 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากความรูส้ กึ (Feel)
จาแนกตามการมีสตั ว์เลีย้ ง
มีสตั ว์เลี้ยง
การรับรูก้ ารตลาดเชิง
ประสบการณ์จากความรูส้ กึ
(Feel)
1. ความรูส้ กึ มีความสุข เมื่อ
เข้ า ไปใช้ บ ริก ารร้ า นคาเฟ่
สัตว์เลีย้ ง
2. มีความพอใจต่อร้านคาเฟ่
สัตว์เลีย้ ง
3. ร้ า น ค า เ ฟ่ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง
สามารถตอบสนอง
จุ ด มุ่ ง หมายในการมาใช้
บริการได้ดี
รวม

ไม่มีสตั ว์เลี้ยง

S.D

แปลผล

4.51

0.587

มากทีส่ ุด

4.44

0.601

4.29

0.643

4.41

0.525

̅

S.D

แปลผล

4.31

0.577

มากทีส่ ุด

4.33

0.584

มากทีส่ ุด

4.13

0.645

มาก

มากทีส่ ุด

4.25

0.523

มากทีส่ ุด

มากทีส่ ุด

̅

มากทีส่ ุด
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จากตารางที่ 4.17 พบว่า การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากความรูส้ กึ ทีจ่ าแนกตาม
การมีสตั ว์เลี้ยง ภาพรวมในผู้ท่มี สี ตั ว์เลี้ยง จัดอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.41 สาหรับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความรูส้ กึ มีความสุข เมื่อเข้าไปใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่
4.51 รองลงมา คือ มีความพอใจต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 4.44 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด
คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งสามารถตอบสนองจุดมุง่ หมายในการมาใช้บริการได้ด ี โดยมีค่าเฉลีย่ 4.29
ส่ ว นผู้ท่ีไ ม่มสี ตั ว์เ ลี้ย งนัน้ ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที่สุ ดเช่นกัน โดยมีค่ า เฉลี่ย ที่ 4.25
สาหรับค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ มีความพอใจต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.33 รองลงมา คือ
ความรูส้ กึ มีความสุข เมื่อเข้าไปใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 4.31 และค่าเฉลีย่ น้อย
ทีส่ ุด คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายในการมาใช้บริการได้ด ี โดยมีค่าเฉลี่ย
4.13
ตารางที่ 4.18 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากความคิด (Think)
จาแนกตามการมีสตั ว์เลีย้ ง
มีสตั ว์เลี้ยง
การรับรูก้ ารตลาดเชิง
ประสบการณ์จากความคิด
(Think)
1. ร้า นคาเฟ่ ส ัต ว์ เ ลี้ย งเป็ น
ธุ ร กิ จ ที่ส ร้ า งสรรค์ แปลก
ใหม่
2. เมื่อเข้าไปใช้บริการร้าน
คาเฟ่ สตั ว์เลี้ยง บรรยากาศ
ในร้า นท าให้ ม ีจ ิน ตนาการ
และความคิ ด สร้ า งสรรค์
เกิดขึน้

ไม่มีสตั ว์เลี้ยง

S.D

แปลผล

4.22

0.736

มากทีส่ ุด

4.04

0.072

มาก

̅

S.D

แปลผล

4.18

0.686

มาก

3.91

0.708

มาก

̅
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ)
มีสตั ว์เลี้ยง
การรับรูก้ ารตลาดเชิง
ประสบการณ์จากความคิด
(Think)
3. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทาให้
เ กิ ด ค ว า ม คิ ด ต่ อ ย อ ด
เกี่ ย ว กั บ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง เช่ น
อยากเลี้ยงสัตว์ อยากมีรา้ น
คาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง เป็ นต้น
รวม

ไม่มีสตั ว์เลี้ยง

S.D

แปลผล

3.86

0.926

มาก

4.04

0.598

มาก

̅

S.D

แปลผล

3.73

0.921

มาก

3.94

0.602

มาก

̅

จากตารางที่ 4.18 พบว่า การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากความคิด ทีจ่ าแนกตามการมี
สัตว์เลี้ยง ภาพรวมในผู้ท่มี ีสตั ว์เลี้ยง จัดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.04 สาหรับค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งเป็ นธุรกิจทีส่ ร้างสรรค์ แปลกใหม่ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.22 รองลงมา คือ เมื่อเข้า
ไปใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง บรรยากาศในร้านทาให้มจี นิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น
โดยมีค่าเฉลีย่ 4.04 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้เกิดความคิดต่อยอดเกี่ยวกับ
สัตว์เลีย้ ง เช่น อยากเลีย้ งสัตว์ อยากมีรา้ นคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง เป็ นต้น โดยมีค่าเฉลีย่ 3.86
ส่วนผูท้ ไ่ี ม่มสี ตั ว์เลีย้ งนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.94 สาหรับค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงเป็ นธุรกิจทีส่ ร้างสรรค์ แปลกใหม่ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.18 รองลงมา
คือ เมื่อ เข้าไปใช้บริก ารร้านคาเฟ่ ส ตั ว์เ ลี้ยง บรรยากาศในร้านทาให้ม ีจนิ ตนาการและความคิด
สร้างสรรค์เกิดขึน้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.91 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทาให้เกิด
ความคิดต่อยอดเกี่ยวกับสัตว์เลีย้ ง เช่น อยากเลี้ยงสัตว์ อยากมีรา้ นคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง เป็ นต้น โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.73
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ตารางที่ 4.19 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากการกระทา (Act)
จาแนกตามการมีสตั ว์เลีย้ ง
มีสตั ว์เลี้ยง
การรับรูก้ ารตลาดเชิง
ประสบการณ์จากการกระทา
(Act)
1. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งมี
กิจกรรมทีต่ อ้ งการทาหรือ
เข้าร่วม
2. การมาใช้บริการร้านคาเฟ่
สัตว์เลีย้ งเป็นกิจวัตรที่
ต้องการจะทาประจา
3. การมีพฤติกรรมที่
เปลีย่ นไปจากเดิม หลังจาก
มาใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์
เลีย้ ง
รวม

ไม่มีสตั ว์เลี้ยง

S.D

แปลผล

3.64

0.809

มาก

3.35

0.926 ปานกลาง

̅

3.05

1.071

3.35

0.741

ปานกลาง

มาก

̅

S.D

แปลผล

3.44

0.838 ปานกลาง

3.26

0.893 ปานกลาง

2.82

1.138

3.17

0.800

ปานกลาง

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.19 พบว่า การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทา ทีจ่ าแนกตาม
การมีสตั ว์เลีย้ ง ภาพรวมในผูท้ ม่ี สี ตั ว์เลีย้ ง จัดอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.35 สาหรับค่าเฉลีย่
สูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งมีกจิ กรรมทีต่ อ้ งการทาหรือเข้าร่วม ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 3.64 รองลงมา
คือ การมาใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งเป็ นกิจวัตรทีต่ อ้ งการจะทาประจา โดยมีค่าเฉลีย่ 3.35 และ
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ การมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิม หลังจากมาใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
โดยมีค่าเฉลีย่ 3.05
ส่วนผูท้ ไ่ี ม่มสี ตั ว์เลีย้ งนัน้ ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.17 สาหรับ
ค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งมีกจิ กรรมทีต่ อ้ งการทาหรือเข้าร่วม ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 3.44
รองลงมา คือ การมาใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งเป็ นกิจวัตรทีต่ อ้ งการจะทาประจา โดยมีค่าเฉลีย่
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3.26 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ การมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิม หลังจากมาใช้บริการร้านคาเฟ่
สัตว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 2.82
ตารางที่ 4.20 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากการเชื่อมโยง (Relate)
จาแนกตามการมีสตั ว์เลีย้ ง
มีสตั ว์เลี้ยง
การรับรูก้ ารตลาดเชิง
ประสบการณ์จากการ
เชื่อมโยง (Relate)
1. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทาให้
̅

ไม่มีสตั ว์เลี้ยง

S.D

แปลผล
̅

S.D

แปลผล

มีเ รื่อ งราวหรือ ประเด็น ไป
พูดคุยกับเพื่อนได้
2. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทาให้

4.15

0.617

มาก

4.05

0.635

มาก

มีป ฏิส ัม พัน ธ์ ต่ อ กลุ่ ม คนรัก
สัตว์เลีย้ ง
3. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้

3.91

0.736

มาก

3.78

0.769

มาก

เป็ น คนทัน สมัย ทัน กระแส
สังคม

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 การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ จากการเชื่อมโยง ทีจ่ าแนก
ตามการมีสตั ว์เลี้ยง ภาพรวมในผู้ท่มี สี ตั ว์เลี้ยง จัดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.95 สาหรับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทาให้มเี รื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้ ซึ่งมี
ค่าเฉลีย่ ที่ 4.15 รองลงมา คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้มปี ฏิสมั พันธ์ต่อกลุ่มคนรักสัตว์เลีย้ ง โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.91 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้เป็ นคนทันสมัยทันกระแสสังคม
โดยมีค่าเฉลีย่ 3.79
ส่วนผูท้ ไ่ี ม่มสี ตั ว์เลีย้ งนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.87 สาหรับค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้มเี รื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่
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4.05 รองลงมา คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้มปี ฏิสมั พันธ์ต่อกลุ่มคนรักสัตว์เลีย้ ง และร้านคาเฟ่สตั ว์
เลีย้ งทาให้เป็นคนทันสมัยทันกระแสสังคม โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากันที่ 3.78
4.3 ความภักดีต่อร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงของกลุ่มตัวอย่าง
4.3.1 ภาพรวมของความภักดีต่อร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.21 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
ความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

ค่าเฉลีย่
̅

1. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้เกิดความพึง
พอใจ

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(S.D)

4.29

0.526

4.29

0.606

4.29

0.611

4.14

0.646

5. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งนี้ทาให้ไม่ต้องการ
เลือกใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งอื่น

3.27

1.051

6. ถึงแม้ว่าร้านอื่นจะมีการจัดโปรโมชัน่
ก็จะไม่เปลีย่ นไปใช้บริการทีร่ า้ นอื่น

3.22

1.049

รวม

3.92

0.557

2. ร้ า นคาเฟ่ ส ั ต ว์ เ ลี้ ย งท าให้ อ ยาก
กลับมาใช้บริการอีกในครัง้ ต่อไป
3. ร้ า นคาเฟ่ ส ั ต ว์ เ ลี้ ย งท าให้ อ ยาก
แนะนาให้คนรูจ้ กั มาใช้บริการ
4. ร้ า นคาเฟ่ ส ัต ว์ เ ลี้ย งตรงตามความ
คาดหวัง

แปลผล

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ภาพรวมของความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง อยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.92 สาหรับค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้อยากกลับมาใช้บริการ
อีกในครัง้ ต่อไป ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้เกิดความพึงพอใจ และร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้อยาก
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แนะนาให้คนรูจ้ กั มาใช้บริการ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.29 รองลงมา คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งตรงตามความ
คาดหวังโดยมีค่าเฉลีย่ 4.14 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ถึงแม้ว่าร้านอื่นจะมีการจัดโปรโมชัน่ ก็จะไม่
เปลีย่ นไปใช้บริการทีร่ า้ นอื่น โดยมีค่าเฉลีย่ 3.22
4.3.2 ความภักดีต่อร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงจาแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.22 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งจาแนกตามเพศ
ชาย
ความภักดี
ต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
1. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทา
ให้เกิดความพึงพอใจ
2. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทา
ให้อยากกลับมาใช้บริการ
อีกในครัง้ ต่อไป
3. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทา
ให้ อ ยากแนะน าให้ ค น
รูจ้ กั มาใช้บริการ
4. ร้ า นคาเฟ่ ส ั ต ว์ เ ลี้ ย ง
ตรงตามความคาดหวัง
5. ร้า นคาเฟ่ ส ตั ว์เ ลี้ย งนี้
ทาให้ไม่ต้องการเลือกใช้
บริ ก ารร้ า นคาเฟ่ ส ั ต ว์
เลีย้ งอื่น

หญิ ง

̅

S.D

4.18

0.484

4.12

0.660

4.14

แปลผล
̅

S.D

4.35

0.539

มาก

4.38

0.554

มากทีส่ ุด

0.639

มาก

4.37

0.580

มากทีส่ ุด

3.96

0.755

มาก

4.23

0.557

มากทีส่ ุด

3.02

1.118 ปานกลาง

3.40

0.990

ปานกลาง

มาก

แปลผล
มากทีส่ ุด
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ)
ชาย
ความภักดี
ต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
̅

หญิ ง
S.D

6. ถึง แม้ว่ า ร้า นอื่น จะมี
การจัดโปรโมชัน่ ก็จะไม่
3.02
เปลีย่ นไปใช้บริการทีร่ า้ น
อื่น

1.092

รวม

0.602

3.74

แปลผล

ปานกลาง

มาก

̅

S.D

3.33

1.010

4.01

0.508

แปลผล

ปานกลาง

มาก

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งที่จาแนกตามเพศนัน้ ภาพรวม
ในเพศชายอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.74 สาหรับค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
ทาให้เกิดความพึงพอใจ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.18 รองลงมา คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้อยากแนะนา
ให้คนรูจ้ กั มาใช้บริการ โดยมีค่าเฉลีย่ 4.14 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งนี้ทาให้ไม่
ต้องการเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงอื่น และถึงแม้ว่าร้านอื่นจะมีการจัดโปรโมชัน่ ก็จะไม่
เปลีย่ นไปใช้บริการทีร่ า้ นอื่น โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากัน คือ 3.02
ส่วนเพศหญิงนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.01 สาหรับค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้อยากกลับมาใช้บริการอีกในครัง้ ต่อไป ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.38
รองลงมา คือ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้อยากแนะนาให้คนรูจ้ กั มาใช้บริการ โดยมีค่าเฉลีย่ 4.37 และ
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ถึงแม้ว่าร้านอื่นจะมีการจัดโปรโมชัน่ ก็จะไม่เปลีย่ นไปใช้บริการทีร่ า้ นอื่น โดย
มีค่าเฉลีย่ 3.33
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4.3.3 ความภักดีต่อร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงจาแนกตามการมีสตั ว์เลี้ยง
ตารางที่ 4.23 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งจาแนกตามการมีสตั ว์เลีย้ ง
มีสตั ว์เลี้ยง
ความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์
เลีย้ ง

̅

S.D

4.27

0.523

มากทีส่ ุด

4.24

0.595

มากทีส่ ุด

0.568

มากทีส่ ุด

4.23

0.651

มากทีส่ ุด

4.21

0.596

มากทีส่ ุด

4.05

0.692

มาก

3.38

1.000 ปานกลาง

3.14

1.096

ปานกลาง

6.ถึงแม้ว่าร้านอื่นจะมีก ารจัด
โปรโมชัน่ ก็จะไม่เปลีย่ นไปใช้
บริการทีร่ า้ นอื่น

3.31

1.002 ปานกลาง

3.12

1.094

ปานกลาง

รวม

3.99

0.523

3.84

0.586

มาก

1. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้
เกิดความพึงพอใจ
2. ร้า นคาเฟ่ ส ัต ว์ เ ลี้ย งท าให้
อยากกลับมาใช้บริก ารอีก ใน
ครัง้ ต่อไป
3. ร้า นคาเฟ่ ส ัต ว์ เ ลี้ย งท าให้
อยากแนะนาให้ค นรู้จกั มาใช้
บริการ
4. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งตรงตาม
ความคาดหวัง
5. ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงนี้ทาให้
ไม่ต้องการเลือกใช้บริการร้าน
คาเฟ่สตั ว์เลีย้ งอื่น

̅

S.D

4.31

0.530

4.34

0.612

4.35

ไม่มีสตั ว์เลี้ยง
แปลผล
มากทีส่ ุด

มาก

แปลผล
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทีจ่ าแนกตามการมีสตั ว์เลีย้ ง
ภาพรวมในผูท้ ม่ี สี ตั ว์เลีย้ ง จัดอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.99 สาหรับค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่

92

ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้อยากแนะนาให้คนรูจ้ กั มาใช้บริการ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.35 รองลงมา คือ
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้อยากกลับมาใช้บริการอีกในครัง้ ต่อไป โดยมีค่าเฉลีย่ 4.34 และค่าเฉลีย่
น้อยทีส่ ุด คือ ถึงแม้ว่าร้านอื่นจะมีการจัดโปรโมชัน่ ก็จะไม่เปลีย่ นไปใช้บริการทีร่ า้ นอื่น โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.31
ส่วนผู้ท่ไี ม่มสี ตั ว์เลี้ยงนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.84 สาหรับค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้เกิดความพึงพอใจ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.27 รองลงมา คือ
ร้านคา
เฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้อยากกลับมาใช้บริการอีกในครัง้ ต่อไป โดยมีค่าเฉลีย่ 4.24 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด
คือ ถึงแม้ว่าร้านอื่นจะมีการจัดโปรโมชัน่ ก็จะไม่เปลีย่ นไปใช้บริการทีร่ า้ นอื่น โดยมีค่าเฉลีย่ 3.12
4.4 ความมันคงต่
่
อร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงของกลุ่มตัวอย่าง
4.4.1 ภาพรวมของความมันคงต่
่
อร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.24 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของความมันคงต่
่ อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
ความมันคงต่
่ อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
1. เมื่อ พู ด ถึง ร้า นคาเฟ่ ส ัต ว์เ ลี้ย ง จะ
พูดด้วยทัศนคติทด่ี ี
2. ความมุ่งมัน่ ตัง้ ใจที่ใ ช้บริก ารร้า น
คาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
3. เมื่อพูด ถึงร้านคาเฟ่ สตั ว์เ ลี้ยงจะมี
การแสดงความคิดเห็น
4. มีก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด และ
ประสบการณ์ในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
รวม

ค่าเฉลีย่
̅

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(S.D)

4.25

0.615

4.09

0.691

4.03

0.693

3.81

0.766

แปลผล
มากทีส่ ุด
มาก
มาก

มาก

มาก
4.04
0.542
จากตารางที่ 4.24 พบว่า ภาพรวมของความมันคงต่
่ อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง อยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 4.04 สาหรับค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ เมือ่ พูดถึงร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งจะพูดด้วยทัศนคติท่ี
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ดี ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.25 รองลงมา คือ ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีใ่ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่
4.09 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ มีการแลกเปลีย่ นความคิดและประสบการณ์ในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
โดยมีค่าเฉลีย่ 3.81
4.4.2 ความมันคงต่
่
อร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงจาแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.25 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของความมันคงต่
่ อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งจาแนกตามเพศ
ชาย

หญิ ง

ความมันคง
่
ต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
̅

S.D

แปลผล
̅

S.D

แปลผล

1. เมื่อ พู ด ถึง ร้า นคาเฟ่ ส ัต ว์
เลีย้ งจะพูดด้วยทัศนคติทด่ี ี

4.16

0.601

มาก

4.30

0.618

มากทีส่ ุด

2. ความมุ่ ง มั น่ ตั ้ง ใจที่ ใ ช้
บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

3.92

0.766

4.18

0.630

3.57

0.796 ปานกลาง

3.94

0.718

มาก

เลี้ ย งจะมี ก ารแสดงความ
คิดเห็น

3.84

0.733

มาก

4.14

0.648

มาก

รวม

3.87

0.551

มาก

4.14

0.514

มาก

3. มีการแลกเปลี่ยนความคิด
และประสบการณ์ในร้านคาเฟ่
สัตว์เลีย้ ง
4. เมื่อ พู ด ถึ ง ร้ า นคาเฟ่ ส ัต ว์

มาก

มาก

จากตารางที่ 4.25 พบว่า ความมันคงต่
่
อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทีจ่ าแนกตามเพศนัน้ ภาพรวม
ในเพศชายอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.87 สาหรับค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ เมื่อพูดถึงร้านคาเฟ่
สัตว์เลีย้ ง จะพูดด้วยทัศนคติทด่ี ี ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.16 รองลงมา คือ ความมุ่งมัน่ ตัง้ ใจทีใ่ ช้บริการ
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ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 3.92 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ มีการแลกเปลีย่ นความคิดและ
ประสบการณ์ในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 3.57
ส่วนเพศหญิงนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.14 สาหรับค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ เมื่อพูดถึงร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง จะพูดด้วยทัศนคติท่ดี ี ซึ่งมีค่าเฉลีย่ ที่ 4.30 รองลงมา
คือ ความมุ่งมัน่ ตัง้ ใจทีใ่ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 4.18 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ
มีการแลกเปลีย่ นความคิดและประสบการณ์ในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 3.94
4.4.3 ความมันคงต่
่
อร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงจาแนกตามการมีสตั ว์เลี้ยง
ตารางที่ 4.26 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของความมันคงต่
่ อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งจาแนกตามการมีสตั ว์เลีย้ ง
มีสตั ว์เลี้ยง
ความมันคง
่
ต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
̅

S.D

1. เมื่อ พูด ถึง ร้านคาเฟ่ ส ตั ว์
เลีย้ งจะพูดด้วยทัศนคติทด่ี ี

4.30

0.593

4.14

0.615

4.12

0.631

4. มี ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ความคิด และประสบการณ์
ในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

3.86

รวม

4.17

2. ความมุ่ ง มัน่ ตัง้ ใจที่ใ ช้
บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
3. เมื่อ พูด ถึง ร้านคาเฟ่ ส ตั ว์
เลี้ ย งจะมีก ารแสดงความ
คิดเห็น

ไม่มีสตั ว์เลี้ยง
แปลผล
̅

S.D

มากทีส่ ุด

4.19

0.637

4.03

0.767

มาก

3.92

0.746

มาก

0.731

มาก

3.75

0.802

มาก

0.492

มาก

3.97

0.588

มาก

มาก

แปลผล
มาก
มาก
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จากตารางที่ 4.26 พบว่า ความมันคงต่
่
อร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงที่จาแนกตามการมีสตั ว์เลี้ยง
ภาพรวมในผู้ท่มี สี ตั ว์เลี้ยง จัดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.17 สาหรับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
เมื่อพูดถึงร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งจะพูดด้วยทัศนคติท่ี ซึง่ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.30 รองลงมา คือ ความมุ่งมัน่
ตัง้ ใจที่ใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง โดยมีค่ าเฉลี่ย 4.14 และค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ มีการ
แลกเปลีย่ นความคิดและประสบการณ์ในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 3.86
ส่วนผูท้ ไ่ี ม่มสี ตั ว์เลีย้ งนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.97 สาหรับค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ เมือ่ พูดถึงร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งจะพูดด้วยทัศนคติทด่ี ี ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.19 รองลงมา คือ
ความมุ่งมัน่ ตัง้ ใจทีใ่ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.03 และค่าเฉลีย่ น้อยที่สุด คือ มี
การแลกเปลีย่ นความคิดและประสบการณ์ในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 3.75
4.5 ความผูกพันต่อร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงของกลุ่มตัวอย่าง
4.5.1 ภาพรวมของความผูกพันต่อร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.27 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของความผูกพันต่อร้านคาเฟส่ ตั ว์เลีย้ ง
ค่าเฉลีย่
̅

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(S.D)

แปลผล

4.24

0.604

มากทีส่ ุด

3.97

0.665

3. ความปรารถนาที่จะเป็ นสมาชิกหรือ
ลูกค้าประจาของร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

3.97

0.737

4. เต็ม ใจที่จ ะทุ่ ม เทเวลาให้ร้า นคาเฟ่
สัตว์เลีย้ ง

3.65

0.763

ความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
1. ยังคงใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งใน
ป จั จุ บ ัน และคาดว่ า จะใช้บ ริก ารต่ อ ใน
อนาคต
2. ความเชื่อมันและไว้
่
ใจร้านคาเฟ่สตั ว์
เลีย้ ง

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ)
ความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

ค่าเฉลีย่
̅

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
(S.D)

5. ความรูส้ กึ ผูกพันกับสัตว์เลี้ยงในร้าน
คาเฟ่สตั ว์เลีย้ งนัน้ ๆ

3.64

1.063

รวม

3.90

0.587

แปลผล
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.27 พบว่า ภาพรวมของความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง อยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.90 สาหรับค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ยังคงใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งในปจั จุบนั และ
คาดว่าจะใช้บริการต่อในอนาคต ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.24 รองลงมา คือ ความเชื่อมันและไว้
่
ใจร้านคาเฟ่
สัตว์เลีย้ งและความปรารถนาทีจ่ ะเป็ นสมาชิกหรือลูกค้าประจาของร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่
3.97 และค่าเฉลีย่ น้อยที่สุด คือ ความรูส้ กึ ผูกพันกับสัตว์เลี้ยงในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งนัน้ ๆ โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.64
4.5.2 ความผูกพันต่อร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงจาแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.28 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของความผูกพันต่อร้านคาเฟส่ ตั ว์เลีย้ งจาแนกตามเพศ
ชาย
ความผูกพัน
ต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
̅

หญิ ง
S.D

แปลผล
̅

S.D

แปลผล

1. ยัง คงใช้ บ ริก ารร้า นคาเฟ่
สัต ว์เ ลี้ยงในป จั จุบนั และคาด
ว่าจะใช้บริการต่อในอนาคต

4.06

0.583

มาก

4.34

0.592

มาก
ทีส่ ุด

2. ความเชื่อมันและไว้
่
ใ จร้าน
คาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

3.81

0.726

มาก

4.05

0.614

มาก
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ตารางที่ 4.28 (ต่อ)
ชาย
ความผูกพัน
ต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
̅

หญิ ง
S.D

แปลผล
̅

S.D

แปลผล

3. ความปรารถนาที่จ ะเป็ น
สมาชิก หรือ ลูก ค้าประจาของ
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

3.81

0.686

มาก

4.06

0.750

มาก

4. เต็ ม ใจที่จ ะทุ่ ม เทเวลาให้
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

3.38

0.815

ปานกลาง

3.81

0.689

มาก

5. ความรู้ส ึก ผู ก พัน กับ สัต ว์
เลี้ย งในร้ า นคาเฟ่ ส ัต ว์ เ ลี้ย ง
นัน้ ๆ

3.30

1.280

ปานกลาง

3.82

0.871

มาก

รวม

3.67

0.615

มาก

4.02

0.534

มาก

จากตารางที่ 4.28 พบว่า ความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทีจ่ าแนกตามเพศนัน้ ภาพรวม
ในเพศชายอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.67 สาหรับค่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ยังคงใช้บริการร้าน
คาเฟ่สตั ว์เลีย้ งในปจั จุบนั และคาดว่าจะใช้บริการต่อในอนาคต ซึง่ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.06 รองลงมา คือ
ความเชื่อมันและไว้
่
ใจร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง รวมถึงความปรารถนาที่จะเป็ นสมาชิกหรือลูกค้าประจา
ของร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.81 และค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ความรูส้ กึ ผูกพันกับสัตว์
เลีย้ งในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งนัน้ ๆ โดยมีค่าเฉลีย่ 3.30
ส่วนเพศหญิงนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.02 สาหรับค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ยังคงใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งในปจั จุบนั และคาดว่าจะใช้บริการต่อในอนาคต ซึง่ มี
ค่าเฉลีย่ ที่ 4.34 รองลงมา คือ ความปรารถนาทีจ่ ะเป็ นสมาชิกหรือลูกค้าประจาของร้านคาเฟ่สตั ว์
เลี้ยง โดยมีค่าเฉลีย่ 4.06 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เต็มใจที่จะทุ่มเทเวลาให้รา้ นคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง
โดยมีค่าเฉลีย่ 3.81
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4.5.3 ความผูกพันต่ อร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยงจาแนกตามการมีสตั ว์เลี้ยง
ตารางที่ 4.29 แสดงคะแนนเฉลีย่ ของความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งจาแนกตามการมีสตั ว์เลีย้ ง
มีสตั ว์เลี้ยง
ความผูกพัน
ต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
̅

1. ยังคงใช้บริการร้านคาเฟ่
สัตว์เลีย้ งในปจั จุบนั และคาด
ว่าจะใช้บริการต่อในอนาคต

ไม่มีสตั ว์เลี้ยง

S.D

แปลผล
̅

S.D

แปลผล

4.31

0.581

มากทีส่ ุด

4.16

0.620

มาก

2. ความเชื่อมันและไว้
่
ใจ
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

4.02

0.605

มาก

3.91

0.726

มาก

3. ความปรารถนาทีจ่ ะเป็ น
สมาชิกหรือลูกค้าประจาของ
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

4.04

0.765

มาก

3.89

0.697

มาก

4. เต็มใจที่จะทุ่มเทเวลาให้
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

3.71

0.746

มาก

3.60

0.781

มาก

5. ความรู้สกึ ผูกพันกับสัต ว์
เลี้ยงในร้านคาเฟ่ ส ตั ว์เ ลี้ย ง
นัน้ ๆ

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 ความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งที่จาแนกตามการมีสตั ว์เลีย้ ง
ภาพรวมในผู้ท่มี สี ตั ว์เลี้ยง จัดอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.99 สาหรับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ยังคงใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงในปจั จุบนั และคาดว่าจะใช้บริการต่อในอนาคต ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่
4.31 รองลงมา คือ ความปรารถนาทีจ่ ะเป็ นสมาชิกหรือลูกค้าประจาของร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.04 และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เต็มใจที่จะทุ่มเทเวลาให้รา้ นคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.71
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ส่วนผูท้ ไ่ี ม่มสี ตั ว์เลีย้ งนัน้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.79 สาหรับค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ยังคงใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งในปจั จุบนั และคาดว่าจะใช้บริการต่อในอนาคต ซึง่ มี
ค่าเฉลีย่ ที่ 4.16 รองลงมา คือ ความเชื่อมันและไว้
่
ใจร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยมีค่าเฉลีย่ 3.91 และ
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด คือ ความรูส้ กึ ผูกพันกับสัตว์เลีย้ งในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งนัน้ ๆ โดยมีค่าเฉลีย่ 3.37
4.6 การทดสอบสมมติ ฐาน
4.6.1 ทดสอบสมมติ ฐานที่ 1 ประชากรทีม่ เี พศต่างกัน มีการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ท่ี
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบระหว่างเพศกับการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์

ชาย
หญิง

̅

S.D

ค่า t

Sig.

3.741

0.503

-5.781

0.000

4.018

0.431

P < 0.05
จากการทดสอบโดยใช้สถิติ Independent t-test ในการทดสอบ พบว่าการรับรูก้ ารตลาดเชิง
ประสบการณ์จาแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า เพศที่
แตกต่ างกันมีก ารรับรู้ก ารตลาดเชิงประสบการณ์ ท่ีต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
4.6.2 ทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 การมีสตั ว์เลีย้ งและไม่มสี ตั ว์เลีย้ ง มีการรับรูก้ ารตลาดเชิง
ประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบระหว่างการมีสตั ว์เลีย้ งและไม่มสี ตั ว์เลีย้ ง กับการรับรูก้ ารตลาดเชิง
ประสบการณ์

มีสตั ว์เลีย้ ง
ไม่มสี ตั ว์เลีย้ ง

̅

S.D

t

Sig.

3.991

0.436

3.191

0.002

3.840

0.507

P < 0.05
จากการทดสอบโดยใช้สถิติ Independent t-test ในการทดสอบ พบว่าการรับรูก้ ารตลาด
เชิงประสบการณ์จาแนกตามมีสตั ว์เลี้ยงและไม่มสี ตั ว์เลี้ยง มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า
0.05 หมายความว่า การมีสตั ว์เลีย้ งและไม่มสี ตั ว์เลีย้ ง ส่งผลให้มกี ารรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์
ทีต่ ่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
4.6.3 ทดสอบสมมติ ฐานที่ 3 การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์มคี วามสัมพันธ์ต่อความ
ภักดี
ตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบระหว่างการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์กบั ความภักดีต่อ
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
การรับรู้การตลาดเชิ งประสบการณ์
การรับรูก้ ารตลาด
เชิงประสบการณ์
ต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

r
0.778(**)

ความภักดีต่อร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยง
Sig.
ระดับความสัมพันธ์
0.000

มี
ความสัมพันธ์
ระดับสูง
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จากตารางผลการทดสอบ โดยใช้สถิตคิ ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ พบว่าระดับการรับรูก้ ารตลาดเชิง
ประสบการณ์ต่อความภักดีของกลุ่มตัวอย่างมีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ระดับการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์มคี วามสัมพันธ์ต่อความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดย
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .778 แสดงว่าตัวแปร
ทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หมายความว่าถ้าผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งมีการรับรู้
การตลาดเชิงประสบการณ์เฉลีย่ สูงขึน้ ความจงรักภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งก็จะสูงขึน้
4.6.4 ทดสอบสมมติ ฐานที่ 4 การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์มคี วามสัมพันธ์ต่อความ
มันคง
่
ตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบระหว่างการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์กบั ความมันคงต่
่
อร้านคา
เฟ่สตั ว์เลีย้ ง
การรับรู้การตลาดเชิ งประสบการณ์
การรับรูก้ ารตลาด
เชิงประสบการณ์
ต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

r
0.682 (**)

ความมันคงต่
่
อร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยง
Sig.
ระดับความสัมพันธ์
0.000

มีความสัมพันธ์
ระดับสูง

มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางผลการทดสอบ โดยใช้สถิตคิ ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ พบว่าระดับการรับรูก้ ารตลาดเชิง
ประสบการณ์ต่อความภักดีของกลุ่มตัวอย่างมีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ระดับการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์มคี วามสัมพันธ์ต่อความมันคงต่
่
อร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง
โดยมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.682แสดงว่าตัว
แปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หมายความว่าถ้า ผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งมีการ
รับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์เฉลีย่ สูงขึน้ ความมันคงต่
่ อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งก็จะสูงขึน้
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4.6.5 ทดสอบสมมติ ฐานที่ 5 การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์มคี วามสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพัน
ตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบระหว่างการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์กบั ความผูกพันต่อร้านคา
เฟ่สตั ว์เลีย้ ง
การรับรู้การตลาดเชิ งประสบการณ์
การรับรูก้ ารตลาด
เชิงประสบการณ์
ต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง

r

ความผูกผันต่อร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยง
Sig.
ระดับความสัมพันธ์

0.750(**)

0.000

มีความสัมพันธ์
ระดับสูง

มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางผลการทดสอบ โดยใช้สถิตคิ ่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ พบว่าระดับการรับรูก้ ารตลาดเชิง
ประสบการณ์ต่อความภักดีของกลุ่มตัวอย่างมีค่า Sig.เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ระดับการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์มคี วามสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง
โดยมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.750 แสดงว่าตัว
แปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หมายความว่าถ้า ผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งมีการ
รับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์เฉลีย่ สูงขึน้ ความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งก็จะสูงขึน้
4.7 ความคิ ดเห็นเพิ่ มเติ มของกลุ่มตัวอย่างต่อการมีประสบการณ์ ในร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยง
ตารางที่ 4.35 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ ขี อ้ เสนอแนะ
จานวน
จานวน
(ความ
ข้อเสนอแนะ
(คน)
ร้อยละ คิดเห็น) ร้อยละ
รูส้ กึ มีความสุข ประทับใจ
35
22.29
25
21.93
สัตว์เลีย้ งมีความน่ ารัก
27
17.20
22
19.30
สถานทีแ่ ละบรรยากาศดี
31
19.75
16
14.03
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ตารางที่ 4.35 (ต่อ)

ข้อเสนอแนะ
เป็นธุรกิจทีแ่ ปลกใหม่ น่าสนใจ
ตอบโจทย์ผทู้ ไ่ี ม่สามารถเลีย้ งสัตว์ได้
คนรักหรือครอบครัวชอบและชักชวนมา
เปลีย่ นทัศนคติและเกิดความคิดสร้างสรรค์
ไม่สามารถอุม้ แมวได้เพราะคนเยอะ/กฎของร้าน
รวม

จานวน
(คน)
15
15
8
7
6
114

ร้อยละ
13.16
13.16
7.02
6.14
5.26
100.00

จานวน
(ความ
คิดเห็น)
21
17
11
8
7
157

ร้อยละ
13.38
10.83
7.01
5.09
4.45
100.00

จากตางรางที่ 4.35 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ว่า รูส้ กึ มีความสุข ประทับใจ คิดเป็นร้อยละ 22.29 รองลงมาคือ สถานทีแ่ ละบรรยากาศดี คิดเป็น
ร้อยละ 19.75 และสัตว์เลีย้ งมีความน่ารัก คิดเป็นร้อยละ 17.20
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรือ่ งความภักดี ความมันคง
่ และความผูกพันผ่านการตลาดเชิงประสบการณ์กบั
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ของผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
2. เพื่อศึกษาความภักดีของผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
3. เพื่อศึกษาความมันคงของผู
่
ใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
4. เพื่อศึกษาความผูกพันของผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์กบั ความภักดี
ความมันคงและความผู
่
กพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจยั มีจานวน 400 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์และประมวลผลทางสถิตดิ ว้ ยเครือ่ งคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการ
วิเคราะห์ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การทดสอบที (t-test) และการหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)
5.1 สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปจากกลุ
่
่มตัวอย่าง เกีย่ วกับการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์
โดยใช้แบบสอบถาม จานวน 400 ชุด พบว่า
1. จานวนของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึง่ หนึ่งเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.8) มีอายุระหว่าง
20-25 ปี (ร้อยละ 44) ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 68) โดยเป็ นนักศึกษาหรือ
นิสติ (ร้อยละ 32.8) รองลงมาเป็นพนักงานบริษทั เอกชน (ร้อยละ 32) และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 34.8) และรองลงมาต่ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 25.5)
2. การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(ค่าเฉลีย่ 3.92) เมือ่ พิจารณาแยกตามองค์ประกอบทัง้ 5 ด้านของการตลาดเชิงประสบการณ์แล้ว
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องค์ประกอบทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรูส้ กึ (ค่าเฉลีย่ 3.34) และ
องค์ประกอบทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยสุด คือการตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทา (ค่าเฉลีย่ 3.27) โดย
มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (ค่าเฉลีย่ 4.09) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อแล้วจะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าร้านคา
เฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้มโี อกาสได้เล่น ได้สมั ผัส และได้ให้อาหารสัตว์เลีย้ ง (ค่าเฉลีย่ 4.30) รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างอยากทีจ่ ะเล่น สัมผัส และให้อาหารสัตว์เลีย้ งในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง (ค่าเฉลีย่ 4.24)
และค่าเฉลีย่ ทีน่ ้อยทีส่ ุด คือ กลุ่มตัวอย่างรูส้ กึ ถูกกระตุน้ เร้า เมือ่ เข้าไปใช้บริการในร้านคาเฟ่สตั ว์
เลีย้ ง (ค่าเฉลีย่ 3.73)
2.2 การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากความรูส้ กึ พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ 4.34) โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รสู้ กึ มี
ความสุข เมือ่ เข้าไปใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง (ค่าเฉลีย่ 4.42) รองลงมา คือ มีความพอใจต่อร้าน
คาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง (ค่าเฉลีย่ 4.39) และร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งสามารถตอบสนองจุดมุง่ หมายในการมาใช้
บริการได้ดี (ค่าเฉลีย่ 4.22) ตามลาดับ
2.3 การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(ค่าเฉลีย่ 3.99) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ร้านคาเฟ่
สัตว์เลีย้ งเป็นธุรกิจทีส่ ร้างสรรค์ แปลกใหม่ (ค่าเฉลีย่ 4.20) รองลงมากลุ่มตัวอย่างเห็นว่า เมือ่ เข้าไป
ใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง บรรยากาศในร้านทาให้มจี นิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึน้
(ค่าเฉลีย่ 3.98) และค่าเฉลีย่ ทีน่ ้อยทีส่ ุด คือ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าว่าร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้เกิด
ความคิดต่อยอดเกีย่ วกับสัตว์เลีย้ ง เช่น อยากเลีย้ งสัตว์ อยากมีรา้ นคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง เป็ นต้น
(ค่าเฉลีย่ 3.79)
2.4 การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทา พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลีย่ 3.27) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าร้านคา
เฟ่สตั ว์เลีย้ งมีกจิ กรรมทีต่ อ้ งการทาหรือเข้าร่วม (ค่าเฉลีย่ 3.55) รองลงมากลุ่มตัวอย่างไม่แน่ ใจว่า
การมาใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งเป็ นกิจวัตรทีต่ อ้ งการจะทาเป็นประจา (ค่าเฉลีย่ 3.31) และ
ค่าเฉลีย่ ทีน่ ้อยทีส่ ุด คือ กลุม่ ตัวอย่างไม่เห็นด้วยว่ามีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิม หลังจากมาใช้
บริการร้าน คาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง (ค่าเฉลีย่ 2.94)
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2.5 การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากการเชื่อมโยง พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (ค่าเฉลีย่ 3.91) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อแล้วจะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ร้าน
คาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้มเี รือ่ งราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับเพื่อนได้ (ค่าเฉลีย่ 4.10) รองลงมากลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่า ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้มปี ฏิสมั พันธ์ต่อกลุ่มคนรักสัตว์เลีย้ ง (ค่าเฉลีย่ 3.85) และ
ค่าเฉลีย่ ทีน่ ้อยทีส่ ุด คือ กลุม่ ตัวอย่างไม่แน่ใจว่าร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้เป็ นคนทันสมัย ทันกระแส
สังคม (ค่าเฉลีย่ 3.79)
3. ความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่
3.92) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้เกิด
ความพึงพอใจ และอยากกลับมาใช้บริการอีกในครัง้ ต่อไป อีกทัง้ ยังอยากแนะนาให้คนรูจ้ กั มาใช้
บริการ (ค่าเฉลีย่ 4.29) แต่อย่างไรก็ตาม หากร้านอื่นมีการจัดโปรโมชัน่ กลุ่มตัวอย่างก็อาจจะ
เปลีย่ นไปใช้บริการทีร่ า้ นอื่นได้ (ค่าเฉลีย่ 3.22)
4. ความมันคงต่
่ อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(ค่าเฉลีย่ 4.04) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า เมือ่ พูดกับคนอื่นถึง
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง กลุ่มตัวอย่างจะพูดด้วยทัศนคติทด่ี ี (ค่าเฉลีย่ 4.25) รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมี
ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง (ค่าเฉลีย่ 4.09) และค่าเฉลีย่ ทีน่ ้อยทีส่ ุด คือ กลุ่ม
ตัวอย่างไม่แน่ ใจว่า ได้แลกเปลีย่ นความคิดและประสบการณ์ในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง (ค่าเฉลีย่ 3.81)
5. ความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(ค่าเฉลีย่ 3.90) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าจะยังคงใช้บริการ
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งในปจั จุบนั และคาดว่าจะใช้บริการต่อในอนาคต (ค่าเฉลีย่ 4.24) รองลงมา คือ มี
ความปรารถนาทีจ่ ะเป็ นสมาชิกหรือลูกค้าประจาของร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง(ค่าเฉลีย่ 3.97) และมีความ
เชื่อมันและไว้
่
ใจร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง(ค่าเฉลีย่ 3.97) ส่วนค่าเฉลีย่ ทีน่ ้อยทีส่ ุด คือ กลุ่มตัวอย่างไม่
แน่ใจว่า มีความรูส้ กึ ผูกพันกับสัตว์เลีย้ งในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งนัน้ ๆ (ค่าเฉลีย่ 3.64)
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ทดสอบสมมติ ฐานที่ 1
ประชากรทีม่ เี พศต่างกันมีการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ 0.05 ซึง่ ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ โดยเพศหญิงจะมีการรับรูก้ ารตลาดเชิง
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ประสบการณ์มากกว่าเพศชาย ซึง่ จากการสังเกตการณ์จะเห็นว่า เพศหญิงมาใช้บริการร้านคาเฟ่
สัตว์เลีย้ งมากกว่าเพศชาย
ทดสอบสมมติ ฐานที่ 2
การมีสตั ว์เลีย้ งและไม่มสี ตั ว์เลีย้ ง ส่งผลให้มกี ารรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ทแ่ี ตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 ซึง่ ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ โดยผูท้ ม่ี สี ตั ว์เลีย้ งจะมีการ
รับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ได้ดกี ว่าผูท้ ไ่ี ม่มสี ตั ว์เลีย้ ง
ทดสอบสมมติ ฐานที่ 3
การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์มคี วามสัมพันธ์ต่อความภักดีเป็นเชิงบวก ซึง่ ผล
การศึกษาเป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ โดยร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้เกิดความพึงพอใจและผูม้ าใช้
บริการอยากกลับมาใช้บริการอีก
ทดสอบสมมติ ฐานที่ 4
การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์มคี วามสัมพันธ์ต่อความมันคงเป็
่
นเชิงบวก ซึง่ ผล
การศึกษาเป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ โดยผูท้ ม่ี าใช้บริการมีความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจทีจ่ ะใช้บริการร้านคา
เฟ่สตั ว์เลีย้ งและพูดถึงร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งด้วยทัศนคติทด่ี ี
ทดสอบสมมติ ฐานที่ 5
การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์มคี วามสัมพันธ์ต่อความผูกพันเป็นเชิงบวก ซึง่ ผล
การศึกษาเป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ โดยผูใ้ ช้บริการจะยังคงใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทัง้ ใน
ปจั จุบนั และอนาคต
5.2 อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลสรุปดังกล่าว ผูว้ จิ ยั สามารถนาผลการวิจยั มาอภิปรายได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคลทีส่ ่งผลต่อการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์
ตอนที่ 2 การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 3 ปจั จัยด้านความภักดี
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ตอนที่ 4 ปจั จัยด้านความความมันคง
่
ตอนที่ 5 ปจั จัยด้านความผูกพัน
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการรับรู้การตลาดเชิ งประสบการณ์
ผลการวิจยั พบว่า ประชากรทีม่ เี พศต่างกัน มีการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ ทแ่ี ตกต่าง
กัน โดยเพศหญิงจะมีการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ มากกว่าเพศชาย ซึ่งเมื่อนามาพิจารณา
ประกอบกับการสังเกตการณ์ แล้วจะเห็นว่า เพศหญิงมาใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงมากกว่าเพศ
ชาย ทัง้ นี้ ส อดคล้อ งกับ ป จั จัย เรื่อ งเพศในงานวิจ ยั ของ จริญ าภรณ์ ช่ ว ยเรือ ง (2555) ซึ่ง อาจ
วิเคราะห์ได้ว่า การที่เพศหญิงมาใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงมากกว่าเพศชายนัน้ อาจเพราะเพศ
หญิงมีลกั ษณะการคิดแบบโยงความสัมพันธ์ (Relational Style) ซึง่ เป็ นการคิดทีส่ มั พันธ์กบั อารมณ์
ทาให้มคี วามรูส้ กึ และรับรูต้ ่อการตลาดเชิงประสบการณ์ได้มากกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายมีลกั ษณะ
การคิดแบบวิเคราะห์ (Analytical Style) ซึง่ เป็ นการคิดโดยอาศัยสิง่ เร้าทีเ่ ป็ นจริงเป็ นเกณฑ์การคิด
ทาให้เพศชายส่วนใหญ่ทม่ี าใช้บริการนัน้ มาใช้บริการเนื่องจากถูกชักชวนโดยคนรักหรือครอบครัว
ส่วนปจั จัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลอีกหนึ่งปจั จัย ผลการวิจยั พบว่า การมีสตั ว์เลี้ยงและไม่ม ี
สัตว์เลีย้ ง ทาให้มกี ารับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน สอดคล้องกับ นพ.ทวีศกั ดิ ์ สิรริ ตั น์
เรขา ทีว่ ่า “การมีสตั ว์เลีย้ งสามารถช่วยในเรือ่ งการรับรูส้ มั ผัส เพิม่ ความไว้วางใจผูอ้ ่นื เพิม่ แรงจูงใจ
ในการทากิจกรรมต่ างๆ อย่างต่ อ เนื่ อ ง และยังช่ว ยให้เ ด็ก เรีย นรู้ใ นเรื่อ งสัม พันธภาพ และการ
ตอบสนองทางอารมณ์ได้ด”ี โดยในงานวิจยั นี้ บุคคลทีม่ สี ตั ว์เลีย้ งในบ้านจะมีการมาใช้บริการร้านคา
เฟ่สตั ว์เลีย้ งมากกว่าบุคคลทีไ่ ม่มสี ตั ว์เลี้ยง ทัง้ นี้จากการวิเคราะห์อาจเนื่องมาจากผูท้ ่มี สี ตั ว์เลีย้ งจะ
สามารถมีการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ได้ดกี ว่าผูท้ ไ่ี ม่มสี ตั ว์เลีย้ ง อีกทัง้ มีความรักและชื่นชอบ
สัตว์เลีย้ งเป็ นการส่วนตัวอยู่แล้ว ทาให้ต้องการมาใช้บริการเพื่อทีจ่ ะได้ใกล้ชดิ หรือเล่นกับสัตว์เลีย้ ง
ยิง่ ไปกว่านัน้ บางร้านอนุ ญาตให้นาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ ทาให้ผู้ใช้บริการบางรายนาสัตว์เลี้ยงของ
ตนเองมาทีร่ า้ นได้ดว้ ย
นอกจากนี้ผลการวิจยั ยัง สอดคล้องกับแนวคิด กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภคต่อสื่อ
ที่ว่า “เมื่อผู้บริโภคได้รบั สื่อแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทีละระยะ และนาไปสู่การตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือบริการนัน้ ๆ” (วุฒ ิ สุขเจริญ, 2555) โดยในงานวิจยั นี้เริม่ จากระยะการรับรู(้ Cognitive
stage) เป็ นระยะทีผ่ ู้ใช้บริการได้รบั สื่อแล้วเกิดการรับรูแ้ ละเข้าใจในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง หลังจากนัน้
เกิดเป็ นระยะเกิดความรูส้ กึ (Affective stage) ทีผ่ ู้เข้ามาใช้บริการเกิดความชอบในร้านคาเฟ่สตั ว์
เลี้ยงหรือ สัต ว์เ ลี้ยงในร้าน และสุ ดท้ายกลายเป็ น ระยะเกิดพฤติกรรม (Behavior stage) โดย
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ผูใ้ ช้บริการเกิดการยอมรับหรือปฏิเสธ และเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจหรือเกิดความต้องการทีจ่ ะใช้
บริการร้านนัน้ ๆต่อไป
ตอนที่ 2 การรับรู้การตลาดเชิ งประสบการณ์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่า มีความสัมพันธ์กบั ความภักดี ความมันคง
่ และความผูกพันต่อร้านคาเฟ่
สัตว์เลีย้ ง โดยในส่วนของการตลาดเชิงประสบการณ์ ตามแนวคิดของ Keller เชื่อว่า “การตลาดเชิง
ประสบการณ์ ไม่ได้เพียงแต่เน้นทีล่ กั ษณะและประโยชน์ของสินค้าเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการเชื่อมโยง
เอกลักษณ์และความสนใจจากประสบการณ์ของผูบ้ ริโภคแต่ละคน” ซึง่ ในผลการวิจยั นี้ แสดงให้เห็น
ว่า ผูท้ ม่ี าใช้บริการทีร่ า้ นคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งแต่ละคน ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์กบั สัตว์เลีย้ ง บางรายมี
สัตว์เลีย้ งทีบ่ า้ น บางรายมีความชื่นชอบส่วนตัว จึงเป็ นปจั จัยทีท่ าให้มาใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
ในทางเดียวกันก็สอดคล้องกับแนวคิดของ Fou ทีก่ ล่าวไว้ว่า “การตลาดเชิงประสบการณ์
ช่วยให้ผบู้ ริโภคสร้างประสบการณ์ส่วนตัว มีการวางลาดับการจดจาสินค้าแบรนด์ต่างๆไว้ในใจ และ
มีการบอกต่อ” ซึง่ ในทีน่ ้ี ผูใ้ ช้บริการ้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งมีทงั ้ ผูท้ ม่ี าเป็ นครัง้ แรกและผูท้ ม่ี าใช้บริการ
หลายครัง้ บางรายก็ผลัดเปลีย่ นไปหลายร้าน ซึง่ จากข้อเสนอแนะและการสังเกตการณ์ ชีใ้ ห้เห็นว่า
ผูใ้ ช้บริการมีการจดจาร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งโปรดได้ และส่วนใหญ่มกั จะกลับไปใช้บริการร้านทีต่ นเอง
ชอบทีส่ ุด
นอกจากนี้ผใู้ ช้บริการทีม่ กี ารรับรูห้ รือมีประสบการณ์รว่ มกับร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งมีแนวโน้มที่
จะมาใช้บริการอีกต่อไปในอนาคต ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Schmitt ทีก่ ล่าวไว้วา่ “การตลาดเชิง
ประสบการณ์สามารถสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาวและยังสร้างยอดขายได้ดว้ ย โดยเพิม่
การรับรูจ้ ากคาพูดปากต่อปาก”
สาหรับการวัดผลความสาเร็จนัน้ สามารถวัดได้หลายวิธ ีซ่งึ ขึ้นอยู่กับวัต ถุประสงค์ของ
กิจกรรมทางการตลาดของสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ ไม่ว่าจะเป็ น จานวนของผู้บริโภค จานวนของ
ยอดขายที่เกิดขึ้นหรือความตัง้ ใจซื้อ การเพิม่ ขึ้นของความไว้ว างใจและความเชื่อมันในแบรนด์
่
รวมถึงคุณภาพของข้อมูลที่ได้ เป็ นต้น ซึ่งจากการสังเกตการณ์ในงานวิจยั นี้ สิง่ ที่เป็ นตัวชี้วดั ที่
เห็นชัดที่สุดคือ จานวนของผู้มาใช้บริการในแต่ละร้าน และความเชื่อมันในแบรนด์
่
โดยผู้ท่มี าใช้
บริการในร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงนัน้ ๆจะรูจ้ กั หรือเคยได้ยนิ ชื่อเสียงของร้านมากก่อน หรือแม้ว่าจะมา
เป็นครัง้ แรก แต่กเ็ กิดความประทับใจและจะกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต
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หากนาผลการวิจยั มาวิเคราะห์แยกเป็ นรายองค์ประกอบ จะเห็นว่าการับรู้การตลาดเชิง
ประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) นัน้ ผูท้ ใ่ี ช้บริการสามารถเข้าถึงได้มาก ทัง้ นี้เนื่องจากเป็ น
การมุ่งเน้นการรับรูผ้ ่านประสาทสัมผัสของผู้ใช้บริการแต่ละบุคคลโดยตรง ด้วยการสื่อสารผ่านการ
มองเห็น การได้ยนิ การสัมผัส การได้กลิน่ รวมถึงการลิ้มรส ซึ่ง ตามแนวคิด Cheskin มองว่า
ประสบการณ์จากประสาทสัมผัส จะเป็นตัวทีด่ งึ ดูดลูกค้าและมีส่วนในการตัดสินใจของลูกค้า และยิง่
ไปกว่านัน้ ตามแนวคิดของ Hyatt เชื่อว่า ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ไม่ได้เป็ นเพียงแค่ตวั กระตุ้นเท่านัน้
แต่ยงั เป็นการสร้างความสุขความพอใจด้วย ทัง้ นี้แนวความคิดของประสบการณ์จากประสาทสัมผัส
นัน้ ประกอบด้วย
การแสดงออกขององค์กร (Corporate Expressions) ทีจ่ ะทาให้ลูกค้ามีความประทับใจใน
แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ สถานที่ให้บริการ สินค้า การนาเสนอ ซึ่งงานวิจยั นี้ ร้าน
คาเฟ่ ส ัว์ เ ลี้ย งแต่ ล ะร้า นก็ ไ ด้ม ีก ารแสดงภาพลัก ษณ์ ข องตนเองในรู ป แบบต่ า งๆกัน เช่ น ร้า น
Caturday Café ก็จะเป็ นร้านมีลกั ษณะสดใส เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นและวัยทางานตอนต้น นาเสนอ
โดยผ่านสื่อของทางเจ้าของร้านทีเ่ ป็ นผูก้ ากับค่ายหนัง GTH ส่วนร้าน Purr Cat Café ก็จะเป็ น
ลักษณะทีเ่ น้นรูปแบบทีเ่ รียบง่าย มีเมนูต่างๆรองรับชาวต่างชาติทม่ี กั จะพักอาศัยอยูแ่ ถบนัน้ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการส้รางภาพลักษณ์ดงั กล่าวจะต้องมีการทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการสร้าง
ภาพลักษณ์และตัวตนของร้านให้ผู้คนสามารถจดจาได้ นอกจากนี้ในส่วนองค์ประกอบหลักและ
รูปแบบ (Primary Element,Styles and Themes) ไม่ว่าจะเป็ นสีทงั ้ สีพน้ื หลังของเพจ เว็บไซต์ สี
ของสินค้าหรือโลโก้ จะต้องมีความสัมพันธ์กบั ประสาทสัมผัส สามารถดึงดูดสายตาของลูกค้าได้
รวมถึงเพลงประกอบก็เป็นส่วนเพิม่ เติมทีช่ ่วยสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า เช่น ร้าน True love Café
จะเน้ นสีธรรมชาติและต้นไม้ เนื่องจากเป็ นร้านคาเฟ่สุนัขที่ต้องใช้พ้นื ที่กลางแจ้งในการให้บริการ
เป็นต้น
หากผูใ้ ช้บริการสามารถรับรูไ้ ด้ถงึ องค์ประกอบสองข้อข้างต้นทีก่ ล่าวมา ก็จะทาให้เกิด ความ
ประทับใจของลูกค้า (Customer Impressions) ทัง้ นี้ต้องคานึงถึงช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม และตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงต้องคานึงถึงพืน้ ทีแ่ ละความสะดวกสบายทีล่ กู ค้าจะได้รบั ด้วย
เมื่อมีการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ดแี ล้ว ย่อมส่งผลต่อ การรับรู้
การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรูส้ กึ (Feel) ที่เป็ นอารมณ์ความรูส้ กึ ภายในของผูใ้ ช้บริการ ซึ่ง
ในงานวิจยั นี้ การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรูส้ กึ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด หากพิจารณา

111

ประกอบกับการสังเกตการณ์และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ จะเห็นว่า ผู้ท่เี ข้ามาใช้บริการรูส้ กึ มี
ความสุข สนุ ก และอบอุ่น เมื่อได้ใกล้ชดิ กับสัตว์เลีย้ งและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่นื ใน
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง สอดคล้องกับแนวคิดของ Schmitt ทีว่ ่า “ความรูส้ กึ มีอทิ ธิพลทางจิตใจอย่างมาก
ในการตัดสินใจบริโภคของลูกค้า โดยความรูส้ กึ น่ าเชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้านัน้ เป็ นผลมาจาก
การที่แ บรนด์ม ีก ารติด ต่ อ สื่อ สารกับ ลูก ค้า และมีก ารพัฒ นาความสัม พัน ธ์กับ ลูก ค้า ตลอดเวลา
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทเ่ี ป็ นการสนทนาแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Interactions) จะมีผล
ต่อความรูส้ กึ อย่างมาก เนื่องจากมีการพูดคุยกันโดยตรง”
ถึงกระนัน้ ธุรกิจร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงนี้ นับว่าเป็ นธุรกิจแนวใหม่ ซึ่งหากมองในส่วนการรับรู้
การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think) จะเห็นว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ Schmitt โดย
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงมีการคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) และแบบอเนกนัย (Divergent
Thinking) ซึง่ มีการทาการตลาดทีอ่ ยู่บนหลักเหตุผล เป็ นไปได้ แต่ในขณะเดียวกันก็จดั รูปแบบร้าน
อย่างสร้างสรรค์ ทาให้ผู้เข้ามาใช้บริการเกิดจินตนาการ โดยมีการสร้างประสบการณ์ท่แี ปลกใหม่
ให้กบั ผูใ้ ช้บริการและถือเป็นแรงช่วยกระตุน้ ทางความคิดเมือ่ ผูใ้ ช้บริการได้รบั ประสบการณ์นนั ้ ๆ
ส่วนในด้านการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากกระทานัน้ จากผลวิจยั พบว่า ยังอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึง่ ตามแนวคิดของ Schmitt มองว่าประสบการณ์จากการปฏิบตั หิ รือจากการกระทา
เป็ นกลยุทธ์ท่มี ขี น้ึ เพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ จนกลายเป็ นพฤติกรมในการดาเนินชีวติ ไปในที่สุด
ทัง้ นี้จงึ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ด้วยความทีร่ า้ นคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งยังเป็ นธุรกิจแนวใหม่ และยังมีการจัด
กิจกรรมน้ อย ทาให้ผู้มาใช้บริการอาจจะยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าใดนัก บางรายอาจจะยังไม่รู้จกั
ธุรกิจแนวนี้หรือมาใช้บริการครัง้ แรก ทาให้ยงั ไม่ซมึ ซับจนเป็ นพฤติกรรมที่ทาเป็ นกิจวัตร และใน
ระยะยาวการทีผ่ ู้บริโภคจะเกิดการกระทาได้ นนั ้ จะต้องคานึงถึงเรื่องบรรทัดฐานในสังคม และกลุ่ม
ของผูบ้ ริโภคด้วยว่ามีการปฏิบตั กิ นั เช่นนัน้ หรือไม่ ในทีน่ ้ีจากผลวิจยั ในส่วนเพิม่ เติมจะเห็นว่า มีผู้
มาใช้บริการตามครอบครัว กลุ่มเพื่อนและคนรักเช่นกัน แต่กย็ งั มีจานวนไม่มากนัก
อย่างไรก็ตามในด้านความเกี่ยวโยง (Relate) จากองค์ประกอบทัง้ 4 ข้างต้น ทาให้ก่อเกิด
เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล และบุคคลนัน้ ๆจะทาการบอกต่อ (Schmitt, 1999) ซึง่ ผลวิจยั ในส่วน
นี้ค่อนข้างสอดคล้องกับแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ เนื่องจากผูท้ ม่ี าใช้บริการส่วนใหญ่จะทา
การบอกต่อด้วยทัศนคติทด่ี ี
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ตอนที่ 3 ปัจจัยด้านความภักดี
ผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทาให้เกิดความพึงพอใจ เมื่อพิจารณาประกอบกับ
ผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั นี้ พบว่า การรับรู้การตลาดประสบการณ์กับความภักดีม ี
ความสัมพันธ์ทางบวก ซึง่ มีผลการวิจยั ทีส่ อดคล้องใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ สุภชา ใสงาม (2552)
ที่ไ ด้ว ิจยั เกี่ยวกับ ทัศ นคติ ความพึง พอใจ และความภัก ดีข องผู้บ ริโ ภคที่ม ี ต่ อ ร้า นกาแฟไทยใน
ระดับพรีเมีย่ ม ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า “ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อร้านกาแฟไทยในระดับพรี
เมี่ยมมีค วามสัมพันธ์ท างบวกกับความภักดีของผู้บริโภค โดยกลุ่ มตัว อย่างมีความภักดีต่อ ร้าน
กาแฟไทยในระดับพรีเมีย่ มทีน่ ามาศึกษาทัง้ 4 ร้าน”
อีกทัง้ ผลการวิจยั พบว่า ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้เกิดความพึงพอใจและผูม้ าใช้บริการอยาก
กลับมาใช้บริการอีก ถึงแม้ว่าผูท้ ม่ี าใช้บริการบางรายอาจจะมาเพราะครอบครัว หรือเป็ นผูใ้ ช้บริการ
ทางอ้อม เช่น ผู้ปกครองพาลูกๆมาเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่รา้ น เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความ
ภักดีท่วี ่า การทีจ่ ะเกิดความภักดีต่อตราสินค้าได้นนั ้ จะต้องประกอบด้วยผู้ทต่ี ดั สินใจซื้อสินค้าด้วย
ตนเอง (Decision-making Unit) หมายถึง ผูบ้ ริโภคอาจจะไม่ได้เป็ นผู้ใช้สนิ ค้าหรือเป็ นผูซ้ อ้ื สินค้า
นัน้ แต่เป็นผูต้ ดั สินใจว่าจะซือ้ สินค้าตราอะไรหรือใช้บริการนัน้ หรือไม่
หากพิจารณาในรายละเอียดแล้ว ผลของงานวิจยั นี้ พบผูม้ าใช้บริการทีม่ ลี กั ษณะพฤติกรรม
ทีส่ อดคล้องใกล้เคียงกับกลุ่มของผูบ้ ริโภคตามแนวคิดความภักดีของ Hill และ Alexander โดยกลุ่ม
ผูป้ กครองทีพ่ าลูกมาเล่นกับสัตว์เลีย้ งและเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่ตนเองรูส้ กึ เฉยๆกับร้านคา
เฟ่สตั ว์เลีย้ ง ถือเป็นกลุ่มทีม่ พี ฤติกรรมสอดคล้องกับกลุ่ม Suspects ทีผ่ บู้ ริโภคเป็นเพียงผูซ้ อ้ื เท่านัน้
ส่วนผู้ท่มี าใช้บริการที่รา้ นคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง แต่อาจมีการผลัดเปลี่ยนไปใช้บริการร้านอื่นนัน้
สอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมของกลุ่ม Customers ซึ่งผูบ้ ริโภคเกิดการซื้อแต่ยงั ไม่มคี วามรูส้ กึ
ภักดีต่อตราสินค้านัน้
ส าหรับผู้มาใช้บริก ารที่เ กิด ความประทับใจและมีทศั นคติท่ดี ีต่ อ ร้านคาเฟ่ ส ตั ว์เ ลี้ยง แต่
อาจจะยังไม่มกี ารพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มคนในร้านนัน้ จากการสังเกตการณ์ พบว่า เป็ นผู้มาใช้
บริการในครัง้ แรก ซึ่งมีลกั ษณะพฤติกรรมใกล้เคียงสอดคล้องกับกลุ่ม Clients คือ ผู้บริโภคที่ม ี
พฤติกรรมการซือ้ และมีความรูส้ กึ ทีด่ ใี นความภักดีต่อตราสินค้า แต่มกี ารสนับสนุนโดยไม่แสดงออก
นอกจากนี้ยงั พบว่า ผู้ท่มี าใช้บริการส่วนหนึ่งเป็ นผู้มาใช้บริการที่มคี วามชื่นชอบสัตว์เลี้ยง
และเกิดความประทับใจในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง ส่งผลให้เกิดการบอกต่อและชักชวนคนใกล้ตวั ให้มาใช้
บริการ เช่น ผูห้ ญิงมักจะชวนคนรักมาด้วย เป็ นต้น สอดคล้องกับกลุ่ม Advocates ซึ่งผูบ้ ริโภคมี
พฤติกรรมการซือ้ และสนับสนุ นตราสินค้าอย่างแสดงออก (Active) โดยการแนะนาตราสินค้านัน้ แก่
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ผู้อ่นื และสุดท้ายกลุ่มผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการเป็ นประจา ซึ่งบางรายได้รบั ส่วนลดหรือมีการ
ถ่ายภาพแล้วแชร์ในเว็บแฟนเพจของร้าน มีพฤติกรรมใกล้เคียงกับกลุ่ม Partners โดยเป็ นผูบ้ ริโภค
ทีเ่ ข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุ นในตราสินค้าอย่างเต็มตัว
อย่างไรก็ตาม ในแนวคิดของ Hill และ Alexander แบ่งความภักดีต่อตราสินค้าของผูบ้ ริโภค
เป็น 6 ระดับ ซึง่ ผลของงานวิจยั นี้ไม่มผี ใู้ ช้บริการที่มลี กั ษณะพฤติกรรมใกล้เคียงกับกลุ่ม Prospects
ซึ่งเป็ นผู้บริโภคที่สามารถเป็ นลูกค้าได้ มีความชื่นชอบในตราสินค้า แต่ยงั ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
หรือทาการซือ้ ในตราสินค้า ทัง้ นี้เนื่องจากว่าการเก็บข้อมูลของงานวิจยั นี้ เลือกกลุ่มตัวอย่างทีม่ าใช้
บริการในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งแล้วเท่านัน้ จึงไม่ได้รวมถึงผูท้ ม่ี คี วามชื่นชอบสัตว์เลีย้ ง แต่ยงั ไม่เคยมา
ใช้ บ ริก ารร้า นคาเฟ่ ส ัต ว์ เ ลี้ย ง ซึ่ง การศึก ษางานวิจ ัย ในอนาคต อาจเพิ่ม เติม ในส่ ว นนี้ เพื่อ ให้
ครอบคลุมผูใ้ ช้บริการมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้เงื่อนไขที่ว่าความภักดีต่อตราสินค้าเป็ นกระบวนการของการตัดสินใจและการ
ประเมินนัน้ สะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจซื้อ เมื่อตราสินค้าหลายตราถูกเปรียบเทียบกันในทาง
จิตวิทยาและถูกประเมินโดยมีกฎเกณฑ์ทแ่ี น่ นอนมาเกี่ยวข้อง ในทีส่ ุดตราสินค้าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด ก็
จะได้รบั การเลือก ซึ่งผลสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจและประเมินนี้ จะทาให้ผู้ บริโภคพัฒนา
ระดับของความผูก พันไปสู่ตราสินค้า หากวิเ คราะห์ใ นงานวิจยั นี้จะเห็นได้ว่า ถ้าผู้มาใช้บริการ
เลือกใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์ใดและมีความพึงพอใจ ก็จะมาใช้บริการร้านเดิมซ้า แต่หากผูใ้ ช้บริการ
ยังทาการประเมินและมีการเปรียบเทียบหาร้านทีด่ กี ว่านัน้ เมือ่ ร้านอื่น มีการจัดโปรโมชัน่ ผูใ้ ช้บริการ
ก็อาจจะเปลีย่ นไปใช้บริการทีร่ า้ นอื่นได้
ในส่ ว นของการวัดความภัก ดีนัน้ จากผลการวิจยั พบว่ า การวัดทัศ นคติและพฤติก รรม
สามารถสะท้อ นถึง ความภัก ดีต่ อ ตราสิน ค้า ของผู้ ใ ช้บ ริก ารได้ โดยแบ่ ง ระดับ ความภัก ดีจ าก
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการได้เป็ น 4 ระดับ สอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman และ Kanuk โดย
ระดับจงรักภักดี (Premium loyalty) คือ ผูบ้ ริโภคมีความผูกพันกับตราสินค้าอย่างมาก มีทศั นคติท่ีด ี
ต่ อ ตราสินค้า และมีพ ฤติก รรมการซื้อ ซ้า ซึ่งในงานวิจยั นี้ คือ ผู้ท่มี าใช้บริการเป็ นประจาและมี
ทัศนคติทด่ี ตี ่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยบุคคลในกลุ่มนี้จะช่วยให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งไป
ยังผูบ้ ริโภคอื่นๆได้ และช่วยปรับทัศนคติของผูบ้ ริโภคอื่นให้เกิดทัศนคติทด่ี ตี าม
ในขณะทีผ่ ทู้ ม่ี คี วามชื่นชอบสัตว์เลีย้ ง แต่อาจมาใช้บริการไม่บ่อยมากนัก เนื่องจากไม่มเี วลา
หรือเดินทางไม่สะดวก มีลกั ษณะพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับระดับจงรักภักดีแฝง (Covetous loyalty)
ซึง่ เป็ นผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามผูกพันกับตราสินค้า มีทศั นคติท่ดี ตี ่อตราสินค้า แต่มพี ฤติกรรมการซือ้ ซ้า
ต่า
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ส่วนผูป้ กครองทีพ่ าครอบครัวหรือลูกมาใช้บริการ ซึ่งอาจจะไม่ได้มคี วามชื่นชอบสัตว์เลีย้ ง
เท่าใดนัก มีลกั ษณะพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ ระดับจงรักภักดีเทียม (Inertial loyalty) ซึ่งเป็ น
ผู้บริโภคไม่มคี วามผูกพันกับตราสินค้า หรืออาจมีท ัศนคติท่ไี ม่ดี แต่มพี ฤติกรรมการซื้อซ้า อาจ
เนื่องมาจากไม่มที างเลือก ฉะนัน้ ในกลุ่มนี้ ทางร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงจึงควรหาทางปรับทัศนคติกบั
ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้ เพื่อยกระดับไปสู่ระดับจงรักภักดี
สาหรับผูท้ ม่ี าใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งแล้วไม่ประทับใจหรือมีความประทับใจน้อย และมี
แนวโน้มทีจ่ ะเปลีย่ นไปใช้บริการร้านอื่นนัน้ มีพฤติกรรมทีใ่ กล้เคียงสอดคล้องกับ ระดับไม่จงรักภักดี
(No loyalty) โดยเป็นผูบ้ ริโภคทีไ่ ม่มคี วามผูกพันกับตราสินค้า หรือมีทศั นคติไม่ดตี ่อ ตราสินค้าและมี
พฤติกรรมการซือ้ ต่ า อาจเกิดจากเคยมีประสบการณ์ไม่ดกี บั สินค้า ดังนัน้ ทางร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งจึง
ควรสร้างกิจกรรมเพื่อให้ผบู้ ริโภคกลุ่มนี้มสี ่วนร่วมอีกครัง้ เพื่อปรับทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อร้าน
คาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
ตอนที่ 4 ปัจจัยด้านความความมันคง
่
ผลการวิจยั พบว่า ความมันคงต่
่
อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งของผูใ้ ช้บริการ ส่วนใหญ่จะแสดงออก
โดยการพูดถึงร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งด้วยทัศนคติทด่ี ี และมีความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจทีจ่ ะใช้บริการร้านคาเฟ่
สัตว์เลี้ยง ซึ่งในส่วนที่ผู้ใช้บริการมีความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจที่จะใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงนัน้ มี
ผลการวิจยั ทีส่ อดคล้องกับ Hur, W., Ahn, K. & Kim, M. (2011) ทีท่ าการวิจยั เรื่อง Building brand
loyalty through managing brand community commitment โดยระบุว่า “ความไว้วางใจส่งผลต่อ
ความมันคงต่
่ อตราสินค้าและความมันคงต่
่ อตราสินค้าส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดี”
นอกจากนี้ ผ ลการวิ จ ัย ยัง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ความมัน่ คงต่ อ ตราสิ น ค้ า (Brand
commitment) บางประการที่ส ามารถน าไปเปรีย บเทีย บกับ คู่ แ ข่ ง ได้ โดยใช้ ก ารคาดการณ์
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การใช้งานและทัศนคติท่มี ตี ่อแบรนด์ (factum group, n.d.) ซึ่ง
สามารถจัดกลุ่มพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับแนวคิดได้ดงั นี้
กลุ่มผูใ้ ช้ทม่ี คี วามมันคง
่ (Committed users) โดยเป็ นผูใ้ ช้บริการจะใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์
เลีย้ งทีต่ นมีความมันคงเท่
่
านัน้ กลุ่มผูใ้ ช้ทม่ี แี นวโน้มความมันคง
่ (Inclined users) ซึง่ เป็ นผูใ้ ช้บริการ
มีความมันคงที
่
จ่ ะใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์นนั ้ ๆแต่ยงั มีโอกาสไปใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งอื่นๆได้
และกลุ่มผูใ้ ช้ท่ไี ม่รจู้ กั แบรนด์ (Uninformed non-users) ได้แก่ ผูใ้ ช้บริการทีม่ าใช้บริการร้านคาเฟ่
สัตว์ โดยไม่รจู้ กั ร้านแนวนี้มาก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ คือ ผู้มาใช้บริการครัง้ แรก โดยมาตามคาชักชวน
จากครอบครัว เพื่อน หรือคนรัก
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ถึงแม้ว่าตามแนวคิดความมันคงต่
่
อตราสินค้า สามารถจัดกลุ่มผูใ้ ช้บริการได้ถงึ 6 กลุ่ม แต่
ผลของงานวิจยั นี้สามารถแบ่งได้เพียง 3 กลุ่มเท่านัน้ โดยยังขาดกลุ่มผู้ใช้แบบมีความเสี่ยง (Risk
users) คือ การซื้อสินค้าหรือบริการที่มลี กั ษณะใกล้เคียงกันได้ ผู้บริโภคไม่ค่อยให้ความสาคัญกับ
แบรนด์สนิ ค้าหรือบริการในประเภทนัน้ ๆ และไม่มกี ลุ่มผูท้ ค่ี น้ หาข้อมูลแต่ไม่ได้ใช้ (Searching nonusers) คือ ผู้บริโ ภคไม่ไ ด้มคี วามมันคงและมุ
่
่ง มันที
่ ่จ ะซื้อ แบรนด์นัน้ ๆ โดยผู้บ ริโภครู้จ กั และมี
ความรูส้ กึ ในเชิงบวกต่อแบรนด์นั น้ แต่ก็ซ้อื และใช้แบรนด์อ่นื รวมถึงผลงานวิจยั นี้ยงั ขาดผู้ท่ไี ม่ใช้
(Unavailable non-users) คือ ผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้แบรนด์อ่นื ๆ ถึงแม้จะรูจ้ กั แบรนด์นนั ้ ก็ตาม เนื่องจากว่า
มีทศั นคติท่ไี ม่ดตี ่อแบรนด์นัน้ ซึ่งสาเหตุท่ไี ม่มกี ลุ่มเหล่านี้ เพราะว่าขอบเขตงานวิจยั นี้เก็บข้อมูล
และศึกษาเฉพาะผูท้ เ่ี ข้ามาใช้บริการในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งเท่านัน้ ทาให้ไม่สามารถทราบถึงทัศนคติ
ของผูท้ ย่ี งั ไม่ได้เข้ามาใช้บริการในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งได้
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากธุรกิจแนวใหม่มกี ารขยายตัวและเป็นทีร่ จู้ กั มากยิง่ ขึน้ ประกอบ
กับงานวิจยั มีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเชิงลึก ก็อาจจะสามารถแบ่งกลุ่มของผูท้ ม่ี าใช้บริการ
ได้ละเอียดมากยิง่ ขึน้
ตอนที่ 5 ปัจจัยด้านความผูกพัน
ผลการวิจยั นี้ โดยพบว่า ผูใ้ ช้บริการจะยังคงใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทัง้ ในปจั จุบนั และ
คาดว่าจะใช้บริการต่อในอนาคต ซึง่ สอดคล้องกับวิเลิศ ภูรวิ ชั ร ทีร่ ะบุว่า “การสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้า หรือ Customer Engagement (CE) คือ การพยายามสร้างให้ลกู ค้าเกิดความผูกพันทางด้าน
อารมณ์ (Emotional Attachment) มีความรักในสินค้าหรือบริการนัน้ มีความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของ และมี
แนวโน้มทีจ่ ะใช้สนิ ค้าหรือบริการต่อไปในอนาคตและบอกต่อให้ดว้ ยความเต็มใจ”
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Vale (2011) ซึง่ ทาการวิจยั เรือ่ ง “A Measurement
of Employee Engagement Using: The Gallup Q12 Workplace Audit” โดยผลการวิจยั ระบุว่า
“พนักงานทีม่ คี วามผูกพันสูงจะตอบสนองในข้อตกลงของบริษทั ได้ด”ี ซึง่ เมือ่ พิจารณาประกอบกับ
ผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั นี้กจ็ ะเห็นว่า
การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์กบั ความ
ผูกพันมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก
โดยผูใ้ ช้บริการจะยังคงใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทัง้ ใน
ปจั จุบนั และคาดว่าจะใช้บริการต่อในอนาคตเช่นกัน
ส่วนผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ผูใ้ ช้บริการมีความปรารถนาทีจ่ ะเป็ นลูกค้าประจาของร้านคาเฟ่สตั ว์
เลีย้ งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ วรวิสุทธิ ์ ภิญโญยาง ทีว่ ่า “เมือ่ ลูกค้าเกิดความชอบมากยิง่ ขึน้
ก็จะเข้าไปติดตามเป็ นประจาและเริม่ พูดคุยกับคนอื่นๆ ในกลุ่มคนทีม่ คี วามชอบเหมือนกัน”
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นอกจากนี้ผลการวิจยั ยังแสดงให้เห็นว่า ผูท้ ม่ี าใช้บริการร้านคาเฟส่ ตั ว์เลีย้ งส่วนใหญ่ มี
ความผูกพันกับสัตว์เลีย้ งในร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
วิเลิศ
ภูรวิ ชั ร
ทีร่ ะบุถงึ สาเหตุทล่ี กู ค้าตัดสินใจเลือกใช้สนิ ค้าหรือบริการของแบรนด์นนั ้ ๆว่า
“ผูบ้ ริโภคเลือกซือ้ แบรนด์ของสินค้าจากความเกี่ยวข้องและความผูกพันกับแบรนด์นนั ้ มากกว่าการ
เลือกสินค้าทีม่ คี วามแตกต่าง”
สาหรับการพัฒนาให้ผใู้ ช้บริการเกิดความผูกพันกับร้านคาเฟ่สตั วเลีย้ งนัน้
สามารถใช้
หลักการพัฒนาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าตามแนวคิด Customer Engagement ของ วิเลิศ ภูรวิ ชั ร ได้
โดยการพัฒนาให้ผใู้ ช้บริการเกิดความหลงใหล (Passion) มีความผูกพันลึกซึง้ และรูส้ กึ ว่าไม่มอี ะไร
ทีจ่ ะสามารถมาแทนร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งนัน้ ได้ ซึง่ ต้องอาศัยการบูรณาการกลยุทธ์ทเ่ี น้นการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) ทีม่ งุ่ พัฒนาความสัมพันธ์
กับผูใ้ ช้บริการแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษา กลุ่มวัยทางาน และกลุ่มครอบครัว หรือกลยุทธ์
การสร้างประสบการณ์ทางบวกให้กบั ลูกค้า (Customer Experience Management: CEM) ซึง่
ประสบการณ์ทางบวกสามารถสร้างได้ผ่านการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ดงั ทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
และเมือ่ ลูกค้าได้รบั ความประทับใจและมีประสบการณ์ทางบวกอย่างต่อเนื่อง
ความผูกพันอย่าง
ลึกซึง้ ก็จะเกิดขึน้ สุดท้าย เมือ่ มีการสร้างความผูกพันระหว่างผูใ้ ช้บริการกับร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งได้
แล้ว ก็จะสามารถสร้างแฟนพันธุแ์ ท้ (Brand Advocate) โดยเป็นกลุ่มลูกค้าทีร่ กั และสนับสนุน ช่วย
ปกป้องเมือ่ ถูกกล่าวหาในแง่ลบ และยังช่วยบอกต่อให้ผอู้ ่นื ได้รจู้ กั และสนับสนุ นร้านนัน้ ๆได้อกี ด้วย
5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษางานวิ จยั
ผลจากการศึก ษาวิจยั เรื่อ งความภัก ดี ความมันคง
่ และความผูก พัน ผ่ า นการตลาดเชิง
ประสบการณ์กบั ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง ทาให้ทราบถึงการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ของผูท้ ม่ี าใช้
บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง ซึ่งส่งผลต่อความภักดี ความมันคง
่ และความผูกพันกับร้านคาเฟ่สตั ว์
เลี้ย งโดยจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทางด้า นวิช าการ และนัก การตลาด ในกรณีศึก ษาการตลาดเชิง
ประสบการณ์กบั ธุรกิจแนวใหม่ รวมถึงผูป้ ระกอบการที่ทาธุรกิจประเภทร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. จากผลการวิจยั ทาให้ทราบว่า เพศหญิงมีผ ลต่ อ การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์
มากกว่าเพศชาย ทาให้รา้ นคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งควรจะสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อรักษาผูใ้ ช้บริการที่
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เป็ นเพศหญิง โดยการทากิจกรรมที่ต อบสนองความต้อ งการของผู้ใ ช้บริการกลุ่ มนี้ ซึ่งจากการ
สังเกตการณ์และข้อเสนอแนะต่างๆในแบบสอบถาม จะเห็นว่า เพศหญิงมักจะชื่นชอบในความน่ ารัก
ของสัต ว์เ ลี้ย ง ดังนัน้ กิจกรรมที่จ ดั ในร้านคาเฟ่ ส ัต ว์เ ลี้ย ง จึง ควรจัด ให้ส อดคล้อ งกับ พฤติก รรม
ดังกล่าว เช่น การจัดกิจกรรมถ่ายรูปกับสัตว์เลี้ยง การจัดวันพิเศษให้ผู้ใช้บริการอุ้มสัตว์เลี้ยงได้
เป็นต้น
นอกจากนี้ในการขยายฐานลูกค้านัน้ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งควรเพิม่ กลยุทธ์ในการดึงดูดความ
สนใจส าหรับ กลุ่ ม ผู้ใ ช้บริก ารเพศชายด้ว ย ซึ่ง จากผลการวิจ ยั จะเห็น ว่า เพศชายส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสาคัญกับสถานที่และบรรยากาศของร้าน ฉะนัน้ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงจึงควรส่งเสริมส่วนนี้โดย
การจัดตกแต่งร้านให้น่ามองและสะอาดอย่างสม่าเสมอ ไม่ใช่เน้นเฉพาะเทศกาล และอาจเพิม่ เติม
เมนูทน่ี ่าสนใจก็เป็นได้ เพื่อเป็นการดึงดูดผูใ้ ช้บริการให้มากยิง่ ขึน้
2. จากผลการวิจยั ทาให้ทราบว่าบุคคลที่มสี ตั ว์เลีย้ งในบ้าน มีผลต่อการรับรูก้ ารตลาดเชิง
ประสบการณ์มากกว่าบุคคลทีไ่ ม่มสี ตั ว์เลีย้ งในบ้าน ดังนัน้ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งควรตระหนักถึงปจั จัยนี้
และนาไปสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการจัดการส่งเสริมการตลาดด้วยการให้บุคคลทีม่ สี ตั ว์เลีย้ ง
สามารถนาสัตว์เลี้ยงของตนเองมาเล่นที่รา้ นได้ เพื่อทาให้บุคคลทีม่ สี ตั ว์เลี้ยงรูส้ กึ ว่า ทางร้านใส่ใจ
และเปิดโอกาสให้สตั ว์เลีย้ งได้มาเล่นกัน
ส่วนบุคคลที่ไม่มสี ตั ว์เลี้ยงที่รบั รูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์ น้อยกว่าบุคคลที่มสี ตั ว์เลีย้ งใน
บ้านนัน้ จากผลการวิจยั การทีไ่ ม่มสี ตั ว์เลีย้ งในบ้าน เนื่องจากสถานที่หรือปจั จัยเรื่องค่าใช้จ่าย ทา
ให้ไม่สามารถเลีย้ งสัตว์ได้ ดังนัน้ การสร้างกลยุทธ์เพื่อดึงดูดความสนใจบุคคลกลุ่มนี้ ร้านคาเฟ่สตั ว์
เลี้ยงจึงควรจัดกิจกรรมให้ผู้ใช้บ ริการได้เล่น ได้สมั ผัสกับสัตว์เลี้ยงมากขึน้ เพื่อ เป็ นการตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
3. จากผลการวิจ ัย ในเรื่อ งการรับ รู้ ก ารตลาดเชิง ประสบการณ์ พบว่ า ผู้ ใ ช้บ ริก ารรับ รู้
การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส และรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากความรูส้ กึ ได้
มากกว่า การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด การรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จาก
การกระทาและการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากการเชื่อมโยง อาจเพราะการรับรูก้ ารตลาดเชิง
ประสบการณ์จากประสาทสัมผัส สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ง่ายโดยผ่านการมองเห็น การได้ยนิ
การได้ส ัม ผัส การได้ ก ลิ่น และการลิ้ม รส ฉะนั น้ ผู้ป ระกอบการหรือ เจ้า ของธุ ร กิจ จึง ควรให้
ความสาคัญกับองค์ประกอบนี้ โดยต้องทาให้รา้ นคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงในร้านสะอาด ไม่ม ี
กลิน่ หรือมีขนสัตว์เลีย้ งฟุ้งกระจาย รวมถึงอาหารทีม่ รี สชาติทด่ี ดี ว้ ย เพื่อให้ผมู้ าใช้บริการเกิดความ
ประทับใจ
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สาหรับการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากความรูส้ กึ ถือเป็ นความรูส้ กึ นึกคิดภายใน
ของแต่ละบุคคล ซึง่ หากทากลยุทธ์ในส่วนการรับรูก้ ารตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัสได้
ดีแล้ว ผูม้ าใช้บริการก็จะเกิดความรูส้ กึ มีความสุขและพึงพอใจตามมา
ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆไม่ว่าจะเป็ นการรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด การ
กระทา และการเชื่อมโยงนัน้ ผูป้ ระกอบการหรือเจ้าของธุรกิจควรจะเน้นในเรื่องคอนเซปของร้านที่
น่าสนใจ เมนูอาหารทีแ่ ปลกใหม่ ที่จะทาให้ผใู้ ช้บริการรูส้ กึ แตกต่างจากร้านอื่น อีกทัง้ ยังควรจัดให้ ม ี
กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆหรือมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดให้มผี ูม้ าใช้บริการมาก
ยิง่ ขึน้
4. จากผลการวิจยั ในเรือ่ งความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง พบว่า การมีประสบการณ์ในร้าน
คาเฟ่สตั ว์เลี้ยง ทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจและอยากกลับมาใช้บริการอีกในครัง้ ต่อไปซึ่ง
เจ้าของธุรกิจควรรักษามาตรฐานของร้านไว้ หรือควรพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ กว่าเดิม เพื่อที่ผู้ใช้บริการ
นัน้ ๆจะได้มาใช้บริการและแนะนาให้คนรูจ้ กั มาใช้บริการด้วยและควรจัดโปรโมชันต่
่ างๆเพื่อเป็ นการ
ดึงดูดลูกค้าอีกด้วย
5. จากผลการวิจยั เรื่องความมันคงต่
่
อร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง พบว่า เมื่อพูดถึงร้านคาเฟ่สตั ว์
เลี้ยง ผู้ใ ช้บริก ารจะพูดด้ว ยทัศ นคติท่ดี ี ฉะนัน้ ทางร้านก็ค วรปลูก ฝ งั และสร้างทัศ นคติท่ดี ีใ ห้ก ับ
ผูใ้ ช้บริการ โดยสามารถสร้างผ่านพนักงานทีใ่ ห้บริการในร้านได้ ด้วยการให้บริการด้วยความเต็มใจ
ยิ้ม แย้ม แจ่ ม ใส และตอบข้อ ซัก ถามหรือ ให้ค าแนะน าเกี่ย วกับ ร้า นคาเฟ่ ส ัต ว์เ ลี้ย ง ซึ่ง จะท าให้
ผูใ้ ช้บริการประทับใจ และเกิดความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจทีจ่ ะใช้บริการร้านนัน้ ๆต่อไป
6. จากผลการวิจยั ในเรื่องความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง พบว่า ผู้ใช้บริการจะยังคงใช้
บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งในปจั จุบนั และคาดว่าจะใช้บริการต่อในอนาคต ดังนัน้ ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
จึงควรรักษาระดับมาตรฐานของร้านและพัฒนาให้ดขี ้นึ ไปเรื่อยๆในอนาคตเช่นกัน เช่น ดูแลสัตว์
เลีย้ งให้มสี ุขภาพดีและสะอาดอยูเ่ สมอ บารุงดูแลสถานทีร่ า้ นคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งให้ดนู ่าใช้บริการ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรทาการศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพ เพื่อที่จะได้นาข้อมูลจากส่วนสัมภาษณ์ หรือการ
สนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ในเชิงลึกอย่างละเอียด และนามาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการในปจั จุบนั
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2. ควรทาการศึกษาวิจยั อย่างต่อเนื่อง และศึกษาในส่วนรายละเอียดของความจงรักภักดี
ความมันคงและความผู
่
กพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง โดยแยกเป็ นข้อย่อยในการหาค่าความสัมพันธ์
ของตัวแปร เพื่อทีจ่ ะได้ขอ้ มูลทีล่ ะเอียดมากยิง่ ขึน้
3. การวิจยั ครัง้ นี้เป็นการศึกษาเฉพาะผูใ้ ช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งในเขตกรุงเทพมหานคร
เท่านัน้ ดังนัน้ การศึกษาครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาผู้ใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งในเขตต่างจังหวัด
เนื่องจากธุรกิจนี้มกี ารขยายไปในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อจะได้นาผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างในแต่ละเขตพืน้ ที่
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แบบสอบถาม
ความภักดี ความมันคง
่ และความผูกพันผ่านการตลาดเชิ งประสบการณ์
กับร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยง
คาชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขานวัตกรรม
นิเทศศาสตร์การตลาด(IMC)คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
ผูจ้ ดั ทาขอความร่วมมือจากท่าน โปรดตอบคาถามทุกข้อตามความเป็นจริง ข้อมูลทีไ่ ด้จะ
นาไปใช้ในการทางานวิจยั เท่านัน้ มิได้นาไปใช้เพื่อประโยชน์อ่นื ใด ขอขอบพระคุณทีท่ ่านกรุณาสละ
เวลาและให้ความร่วมมืออย่างดี
ส่วนที่ 1คาถามเกีย่ วกับข้อมูลประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
คาชีแ้ จง โปรดทาเครือ่ งหมาย ลงใน หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็ นจริง
1. เพศ
1.ชาย
2. อายุ

2. หญิง

1. 20-25 ปี 2.26-30 ปี 3.30-35 ปี
3. ระดับการศึกษาสูงสุด

4.35 ปีขน้ึ ไป

1. ต่ากว่าปริญญาตรี 2. ปริญญาตรี3. สูงกว่าปริญญาตรี 4.อื่น ๆ……………
4. สถานภาพ
1. โสด
5. อาชีพ

2. สมรส

3. แยกกันอยู่/หย่า/หม้าย

1. นักเรียน/นักศึกษา/นิสติ

2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3. เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

4. พนักงานบริษทั เอกชน

5. อื่น ๆ .........………
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6. รายได้ต่อเดือน
1. ต่ากว่า 10,000 บาท
3. 20,001-30,000 บาท
7.ท่านมีสตั ว์เลีย้ งทีบ่ า้ นหรือไม่

2. 10,001-20,000 บาท
4. 30,000 บาทขึน้ ไป

1.มี
2.ไม่ม ี
8.ความถีใ่ นการใช้บริการคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
1. 1-2 ครัง้ /เดือน
2.3-4ครัง้ /เดือน 3.อื่น ๆ ......................
9.ระยะเวลาในการใช้บริการคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งแต่ละครัง้
1. น้อยกว่า30 นาที
3.1 ชัวโมง
่
10.บุคคลทีท่ ่านไปร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งด้วย
1. ไปตามลาพัง

2.30 นาที
4.1 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป
2.ครอบครัว

3.กลุ่มเพื่อน
4.คนรัก/แฟน
11.วิธกี ารเดินทางมาใช้บริการคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
1. รถส่วนตัว
2.รถโดยสาร/รถสาธารณะ
12.ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งต่อครัง้
1. 200-300บาท

2.301-400บาท

3.401-500บาท
4. 500บาทขึน้ ไป
13.ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งต่อครัง้
1. 200-300 บาท

2.301-400 บาท

3.401-500 บาท

4.500 บาทขึน้ ไป
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ส่วนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับการตลาดเชิงประสบการณ์
คาชีแ้ จง โปรดทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ รงตามความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
การรับรู้การตลาดเชิ ง
น้ อยที่สดุ
ประสบการณ์
1.ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้ท่าน
มีโอกาสได้เล่น ได้สมั ผัส และ
ได้ให้อาหารสัตว์เลีย้ ง
2.ท่ า นอยากที่ จ ะเล่ น สัม ผั ส
และให้อ าหารสัต ว์เ ลี้ยงในร้าน
คาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
3.ท่ า นรู้ส ึก ถู ก กระตุ้น เร้า เมื่อ
เข้ า ไปใช้ บ ริก ารในร้ า นคาเฟ่
สัตว์เลีย้ ง
4.ท่า นรู้ส ึก มีค วามสุ ข เมื่อ เข้า
ไปใช้บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
5.ร้า นคาเฟ่ ส ัต ว์เ ลี้ย งสามารถ
ตอบสนองจุดมุ่งหมายของท่าน
ในการมาใช้บริการได้ดี
6.ท่านมีความพอใจต่อร้านคา
เฟ่สตั ว์เลีย้ ง
7.เมื่อเข้าไปใช้บริการร้านคาเฟ่
สัตว์เลี้ยง บรรยากาศในร้านทา
ใ ห้ ท่ า น มี จ ิ น ต น า ก า ร แ ล ะ
ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึน้

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สดุ
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การรับรู้การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์
8.ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้ท่าน
เกิด ความคิด ต่ อ ยอดเกี่ย วกับ
สัตว์เลี้ยง เช่น อยากเลี้ยงสัตว์
อยากมีรา้ นคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง เป็ น
ต้น
9.ท่านคิดว่าร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
เป็ น ธุ ร กิจ ที่ส ร้า งสรรค์ แปลก
ใหม่
10.การมาใช้ บ ริก ารร้า นคาเฟ่
สั ต ว์ เ ลี้ ย งเป็ นกิ จ วั ต รที่ ท่ า น
ต้องการจะทาประจา
11.ร้ า น ค า เ ฟ่ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง มี
กิจกรรมที่ท่านต้องการทาหรือ
เข้าร่วม
12.ท่านมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไป
จากเดิม หลังจากมาใช้บริก าร
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
13.ร้ า นคาเฟ่ ส ั ต ว์ เ ลี้ ย งท าให้
ท่านมีปฏิสมั พันธ์ต่อกลุ่มคนรัก
สัตว์เลีย้ ง

น้ อยที่สดุ

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สดุ

132

น้ อยที่สดุ
การรับรู้การตลาดเชิ ง
ประสบการณ์
14.ร้ า นคาเฟ่ ส ั ต ว์ เ ลี้ ย งท าให้

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สดุ

ท่านมีเรื่อ งราวหรือ ประเด็นไป
พูดคุยกับเพื่อนได้
15.ร้ า นคาเฟ่ ส ั ต ว์ เ ลี้ ย งท าให้
ท่านเป็ นคนทันสมัย ทันกระแส
สังคม
ส่วนที่ 3 คาถามเกีย่ วกับความภักดีต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
คาชีแ้ จง โปรดทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ รงตามความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
ความภักดีต่อร้านคาเฟ่ สัตว์
น้ อยที่สดุ
เลี้ยง
1.ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งทาให้ท่าน
เกิดความพึงพอใจ
2.ร้ า นคาเฟ่ ส ัต ว์ เ ลี้ ย งตรงกั บ
ความคาดหวังของท่าน
3.ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทาให้ท่าน
อยากกลับ มาใช้ บ ริก ารอีก ใน
ครัง้ ต่อไป
4.ร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยงทาให้ท่าน
อยากแนะน าให้ ค นรู้จ ัก มาใช้
บริการ

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สดุ
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ความภักดีต่อร้านคาเฟ่ สัตว์ น้ อยที่สดุ
เลี้ยง
5.ร้ า นคาเฟ่ ส ัต ว์ เ ลี้ย งนี้ ท าให้

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สดุ

ท่านไม่ต้องการเลือกใช้บริการ
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ งอื่น
6.ถึง แม้ว่ า ร้า นอื่ น จะมีก ารจัด
โ ป ร โ ม ชั ่ น ท่ า น ก็ จ ะ ไ ม่
เปลีย่ นไปใช้บริการทีร่ า้ นอื่น
ส่วนที่ 4 คาถามเกีย่ วกับความมันคงต่
่ อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
คาชีแ้ จง โปรดทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ รงตามความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
ความมันคงต่
่
อร้านคาเฟ่ สัตว์
น้ อยที่สดุ
เลี้ยง
1.ท่านมีความมุ่งมัน่ ตัง้ ใจที่ใ ช้
บริการร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
2.ท่านแลกเปลีย่ นความคิดและ
ประสบการณ์ ใ นร้านคาเฟ่ ส ตั ว์
เลีย้ ง
3.เมื่อท่านพูดกับคนอื่นถึงร้าน
คาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง ท่านจะพูดด้วย
ทัศนคติทด่ี ี
4.ท่านมักจะแสดงความคิดเห็น
ของท่ า น เมื่อ พู ด ถึง ร้า นคาเฟ่
สัตว์เลีย้ ง

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สดุ
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ส่วนที่ 5 คาถามเกีย่ วกับความผูกพันต่อร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
คาชีแ้ จง โปรดทาเครือ่ งหมาย ลงในช่องทีต่ รงตามความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
ความผูกพันต่อร้านคาเฟ่
สัตว์เลี้ยง

น้ อยที่สดุ

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สดุ

1.ท่านมีค วามเชื่อ มันและไว้
่
ใจ
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
2.ท่านเต็มใจที่จะทุ่มเทเวลาให้
ร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
3.ท่ า นมีค วามปรารถนาที่ จ ะ
เป็ น สมาชิก หรือ ลู ก ค้ า ประจ า
ของร้านคาเฟ่สตั ว์เลีย้ ง
4.ท่ า นมีค วามรู้ ส ึ ก ผู ก พัน กั บ
สัตว์เลี้ยงในร้านคาเฟ่สตั ว์เลี้ยง
นัน้ ๆ
5.ท่านยังคงใช้บริการร้านคาเฟ่
สัตว์เลี้ยงในปจั จุบนั และคาดว่า
จะใช้บริการต่อในอนาคต
โปรดอธิ บายประสบการณ์ และทัศนคติ ที่มีต่อร้านคาเฟ่ สัตว์เลี้ยง
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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ภาพของร้านคาเฟ่ สัตว์เลีย้ ง

ภาพที่ 13 ร้าน Purr Cat Café Club
แหล่งที่ มา: www.kapook.com (2556)
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ภาพที่ 14 ร้าน Kitty Cafe
แหล่งที่ มา: www.kapook.com (2556)
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ภาพที่ 15 ร้าน Caturday Café
แหล่งที่มา: www.kapook.com (2556)
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ภาพที่ 16 ร้าน Makura Cat Café
แหล่งที่มา: www.kapook.com (2556)
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ภาพที่ 17 ร้าน Cataholic Café
แหล่งที่มา: www.kapook.com (2556)
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ภาพที่ 18 ร้าน True Love Café
แหล่งที่ มา: จีรนันท์ ชุ่มเพ็งพันธ์ (2557)
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ประวัติผ้เู ขียน
ชื่อ – ชื่อสกุล

นางสาววรมาศ บุบผาชาติ

ประวัตกิ ารศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีทส่ี าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2552

ประสบการณ์ทางาน

พ.ศ.2553-2555
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารธุรกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2555-2556
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขาย
บริษทั โพสต์อลิ เิ มนท์ จากัด
พ.ศ.2557
เจ้าหน้าทีว่ างแผนสื่อโฆษณา
บริษทั มีเดีย อินเทลลิเจนท์ จากัด
พ.ศ.2557
เจ้าหน้าทีว่ างแผนสื่อโฆษณา
บริษทั วีเซียม (ประเทศไทย) จากัด
พ.ศ.2558
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
5 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

