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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป เนื่องจากจ านวนประชากรที่มากขึ้น 
โดยเฉพาะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชากรประมาณ 8.6 ล้านคน และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
ในทุกปี เนื่องมาจากเป็นเมืองหลวงของประเทศ และศูนย์กลางทางธุรกิจ ส่งผลท าให้การด าเนินชีวิต
ในแต่ละวันเต็มไปด้วยความเร่งรีบ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จนท าให้เกิดสภาวะ
เคร่งเครียดจากการใช้ชีวิตประจ าวัน และเมื่อเสร็จสิ้นจากภาระกิจประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นวัยท างาน 
หรือ วัยเรียน จึงจะต้องหากิจกรรมผ่อนคลายความตรึงเครียดจากปัจจัยต่างๆ ที่พบเจอใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งการรับประทานอาหารนอกบ้านพร้อมกับนัดเจอเพ่ือนก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับ
ความนิยม และจากการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยกสิกรพบว่า ปี 2559 มูลค่าตลาดของธุรกิจอาหารมี
มูลค่าสูงขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 1.9 – 2.7 โดยมีมูลค่าท่ีประมาณ 382,000 – 385,000 ล้านบาท จึง
ท าให้เกิดผู้ประกอบการร้านอาหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ และ ผู้ประกอบการรายย่อยมากมาย 
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันจึงมีทางเลือกมากมายในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร  คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café เป็นหนึ่งในธุรกิจอาหารแนวใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้บริการ
คาเฟ่สัตว์เลี้ยงในประเทศไทย เมื่อผู้คนนิยมใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้น ท าให้
ผู้ประกอบการเห็นช่องทางในการเปิดธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยง แต่ก็ไม่ใช่ทุกร้านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม   

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดยใช้ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ) และปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางตลาด ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมว
แคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

ชื่อผู้เขียน นางสาวดาเรศ รังษีธรรมปัญญา 
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร.  มนวิกา  ผดุงสิทธิ์ 
ปีการศึกษา 2559 
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) และปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) เพ่ือให้ร้านคาเฟ่แมวแคทเทอ
เดย์ Caturday Cat Café เป็นร้านที่สามารถควบคุมมาตรฐานของการบริการที่ดี สามารถรักษาฐาน
ผู้ใช้บริการเดิม และเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการหน้าใหม่ได้ ทราบถึงปัญหาของผู้ใช้บริการ และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café โดยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (แมว) และสถานที่ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้าน
อาหารและเครื่องดื่มและการส่งเสริมการขาย และ ปัจจัยด้านพนักงาน 

ในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการ ที่มี
ความแตกต่างกันในด้านเพศ และ อายุ ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความความพึงพอใจในการใช้บริการ
คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ในขณะที่ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ 
อาชีพ ที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
แตกต่างกัน โดยพบว่า กลุ่มท่ีมีระดับศึกษาสูงสุดที่ มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า กลุ่มผู้มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท และ กลุ่มผู้มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จะมีระดับความพึง
พอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมว Caturday Cat Café สูงที่สุด 

 
ค าส าคัญ: คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  
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ABSTRACT 
 

Factors were studied affecting consumer satisfaction with Caturday Cat 
Café, a feline-themed restaurant on Phayathai Rd, Thanon Phetchaburi, Ratchathewi, 
Bangkok, Thailand. Data was collected by online questionnaire from February 27  to 
March 17 , 2017 .  Samples were 400 Thai citizens who had patronized Caturday Cat 
Café. The 7P’s marketing mix - products, price, place, promotion, people, physical 
evidence and process – was considered. Demography, including gender, age, 
educational level, average monthly income, and occupation were also taken into 
account. 

Results were that process, cat products and place, physical evidence and 
facilities, food and drinks and promotion, and people influenced consumer satisfaction, 
in decreasing order of importance. Demographically, educational level, average 
monthly income, and occupation were most influential. Samples who were students, 
without bachelor’s degrees, earning monthly incomes under 10,000 baht had the 
highest satisfaction. These findings may help pet-themed restaurant entrepreneurs in 
Bangkok make strategic improvements to meet the demands of customers in future. 
 
Keywords: Caturday Cat Café, Bangkok restaurants, Pets.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้กรุณา
สละเวลาให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษางานวิจัย รวมถึงรอง
ศาสตราจารย์ นภดล ร่มโพธิ์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการซึ่งได้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่
เป็นประโยชน์ ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านที่
ได้ให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้
สละเวลาในการตอบสอบถามส าหรับงานวิจัยนี้ รวมถึงก าลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ จาก
ครอบครัว รุ่นพี่ รุ่นน้องและเพ่ือนๆ ทุกคน ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคาเฟ่แมว
แคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ตลอดจนผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้ อนึ่ง
หากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 
 
 นางสาวดาเรศ รังษีธรรมปัญญา 
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สารบัญ 
 
        หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย (1) 
 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (3) 
 

กิตติกรรมประกาศ (4) 
  

สารบัญตาราง   (10) 
 

สารบัญภาพ  (12) 
 

บทที่ 1 บทน า 1
  

1.1 ปัญหาและความส าคัญ 1 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 6 
1.3 ขอบเขตงานวิจัย 7 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7 
1.5 นิยามศัพท์ 8 
 

              

บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 9
  

2.1 แนวคิดและทฤษฎ๊ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 9 
2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับคาเฟ่แมว 9 
2.1.2 แนวด้านประชากรศาสตร์ 9 
2.1.3 แนวด้านการบริการ 10 
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2.1.4 แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 12 
2.1.5 ทฤษฎีความพึงพอใจ 12 
2.1.6 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 14 

2.1.6.1 ปัจจัยผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product) 15 
2.1.6.2 ปัจจัยด้านราคา (Price) 16 
2.1.6.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 16 
2.1.6.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 16 
2.1.6.5 ปัจจัยด้านบุคคล (People) 16 
2.1.6.6 ปัจจัยด้านด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 17 
2.1.6.7 ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 17 

2.2 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 17 
2.2.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 17 

2.2.1.1 เพศ 18 
2.2.1.2 อายุ 18 
2.2.1.3 ระดับการศึกษา 19 
2.2.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20 
2.2.1.5 อาชีพ 21 

2.2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางตลาด 22 
2.2.2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) 22 
2.2.2.2 ราคา (Price) 23 
2.2.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือสถานที่ (Place) 24 
2.2.2.4 กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 25 
2.2.2.5 บุคคล (People) 25 
2.2.2.6 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 26 
2.2.2.7 กระบวนการ (Process) 26 

2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 27 
 
บทที่ 3 วิธีการวิจัย 29 

  
3.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 29 
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3.1.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย 29 
3.1.2 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 29 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 30 
3.2.1 ตัวแปรอิสระ 30 

3.2.1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 30 
3.2.1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 31 

3.2.2 ตัวแปรตาม 30 
3.3 สมมติฐานในการวิจัย 31 

3.3.1 สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 31 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ปัญหาและความส าคัญของปัญหา 

 
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทยในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไปมากจากสมัยก่อน 

เนื่องจากปัจจัยทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวนประชากรอยู่อย่าง
หนาแน่น มีจ านวนประชากร 8.6 ล้านคนในเขตกรุงเทพมหานคร (ที่มา: ส ารวจภาวะการท างานของ
ประชากร ไตรมาส 1 พ.ศ. 2558) จากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ผู้คนจึงต้องใช้ชีวิตที่เร่งรีบเพ่ือ
การด ารงชีวิตในแต่ละวันในการเดินทางไปท างานหรือเรียนตั้งแต่เช้ามืด ส่งผลให้การใช้ชีวิตประจ าวัน
มีภาวะเคร่งเครียด และเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจประจ าวันไม่ว่าจะเป็นการท างาน หรือ การเรียน ก็จะมี
พฤติกรรมในการหากิจกรรมผ่อนคลายให้กับตนเอง การรับประทานอาหารนอกบ้าน ก็เป็นทางเลือก
หนึ่ง ในการเปลี่ยนบรรยากาศจากชีวิตประจ าวัน เนื่องจากสะดวก และมีอาหารหลากหลายประเภท
เป็นทางเลือกเพราะมีผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารหน้าใหม่เข้ามาในตลาดเพ่ิมขึ้นทุกปี จากการ
คาดการณ์ของศูนย์วิจัยกสิกรพบว่า ในปี 2559 ตลาดธุรกิจอาหารจะมีมูลค่าประมาณ 382,000 – 
385,000 ล้านบาท ซึ่งโตขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 1.9 – 2.7 โดยแบ่งเป็นมูลค่าตลาดเชนร้านอาหาร 
114,000 – 116,000 ล้านบาท และมูลค่าตลาดของร้านอาหารทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร
ขนาดกลางและขนาดเล็กประมาณ 268,000 – 269,000 ล้านบาท ดังภาพที่ 1.1 

 
ภาพที่ 1.1 มูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย 
(ท่ีมา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, มีนาคม 2559) 
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 ธุรกิจร้านอาหารขนาดใหญ่ อย่างเช่น เชนร้านอาหารซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ใน
กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป หรือ ผู้ผลิตวัตถุดิบ ได้ใช้ความสามารถของกลุ่มธุรกิจตนเองในการ
สร้างกลยุทธ์เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าแก่ธุรกิจมาสู่ร้านอาหาร  
 ส่วนธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก ก็ต้องมีการดึงดูดลูกค้าเพ่ือให้มาใช้
บริการของตนเองเช่นกัน เพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยทางเลือกของธุรกิจร้านอาหารใน
ปัจจุบันมักจะมาใน 3 รูปแบบ 1. รูปแบบอาหาร คือ การน าอาหารดั้งเดิมมาผสมผสานเป็นอาหาร
เมนูใหม่ เรียกว่า อาหารฟิวชั่น (Fusion) 2. รูปแบบร้านอาหาร คือ การมีธีมของร้านอาหารโดยการ
มองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นส าคัญ เช่น ร้านอาหารออร์แกนิคส าหรับผู้ใส่ใจในสุขภาพ คาเฟ่ส าหรับ
กลุ่มนักปั่นจักรยาน คาเฟ่ส าหรับกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 3. บริการอาหารในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น 
บริการจัดส่งอาหารถึงที่ บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ รถขายอาหารตามงานอีเว้นท์ต่างๆ (Food 
Truck) 
 การมีธีมของร้านอาหารโดยการมองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส าคัญที่กล่าวมาด้านบน เป็น
กลยุทธ์ที่ส าคัญทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีร้านอาหารมากมาย
ที่เปิดใหม่ภายใต้ธีมที่ผู้ประกอบการคิดขึ้นมาเพ่ือเป็นจุดสนใจแก่ผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม แต่การที่มีธีม
ที่แปลกใหม่แล้ว การให้บริการและปัจจัยอ่ืนๆ ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่จะสามารถท าให้ธุรกิจด าเนินต่อไป
ได้ เช่น ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพหรืออาหารคลีน เป็นช่วงที่อยู่ในกระแสนิยมมากในปีที่ผ่านมา จากผล
การส ารวจของ Euromonitor International (2012) พบว่ามูลค่าของตลาดของอาหารและเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 6-7 ต่อปี และคาดการณ์ว่าในปี 
พ.ศ. 2560 มูลค่าอาจสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนในประเทศไทย ตลาดอาหารและเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพปี 2558 มีมูลค่ากว่า 1.7 แสนล้านบาท จึงท าให้ร้านอาหารเพ่ือสุขภาพในประเทศไทยมี
ผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นมาก แต่การที่จะหาร้านอาหารเพ่ือสุขภาพที่มีรสชาติดีนั้นไม่ง่ายเลย 
เนื่องจากส่วนประกอบของอาหารเพ่ือสุขภาพนั้นจะเป็นส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติ โดยไม่ปรุง
แต่งใดๆ เพ่ิมเติม จึงท าให้การที่จะปรุงให้อาหารสุขภาพให้มีรสชาติอร่อยและถูกปากผู้บริโภคเป็นสิ่งที่
ส าคัญ พร้อมกับส่วนประกอบของอาหารจะต้องมีประโยชน์ ไขมันต่ า และให้พลังงานที่เพียงพอต่อ
ร่างกาย 
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 คาเฟ่ส าหรับกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในธุรกิจ
สัตว์เลี้ยง ปัจจุบันตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดถึง 22,000 ล้านบาท มีการเติบโต
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 – 15 ต่อปี โดยตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงมีส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุด มีมูลค่ากว่า 
10,000 ล้านบาท รองลงมาเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง มูลค่า 7,000 ล้านบาท และธุรกิจผลิตภัณฑ์
ส าหรับสัตว์เลี้ยง มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท ด้วยมูลค่าตลาดรวมกว่า 20,000 ล้านบาท ท าให้มี
ผู้ประกอบการรายใหม่สนใจและเข้ามาสู่ตลาดนี้มากขึ้น (Smartsme, 2015)  

ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาเฉพาะธุรกิจคาเฟ่ส าหรับกลุ่มคนรัก
สัตว์เลี้ยง เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทยเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเพ่ิมมาก
ขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป เป็นสถานที่พักผ่อนส าหรับคนรักสัตว์และคนรักสัตว์ที่
ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเองได้ นอกจากนี ้กระแสสัตว์เลี้ยงในโซเชียลเน็ตเวิร์คจากเพจสุนัข และแมว
ต่างๆ เช่น เพจทูนหัวของบ่าว ที่มียอดผู้ติดตามถึง 3 ล้านเฟซบุ๊คแอคเค้าท์ เพจ Gluta Story มียอด
ผู้ติดตาม 6 แสนเฟซบุ๊คแอคเค้าท์ และ จอนนี่แมวศุภลักษณ์ มียอดผู้ติดตาม 5 แสนเฟซบุ๊คแอคเค้าท์ 
เป็นต้น ท าให้มีคนสนใจความน่ารักของสัตว์เลี้ยงมากข้ึน  จึงเป็นผลท าให้เกิดคาเฟ่สัตว์เลี้ยง มากมาย
ในหลายจังหวัดใหญ่ในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 

 
 

ภาพที่ 1.2 เพจทูนหัวของบ่าว (Kingdom of Tigers) 
ที่มา: www.facebook.com/kingdomoftigers 
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ภาพที่ 1.3 เพจ Gluta Story 
ที่มา: www.facebook.com/Glutastory 

 

 
 

ภาพที่ 1.4 เพจจอนนี่แมวศุภลักษณ์ 
ที่มา: www.facebook.com/จอนนี่แมวศุภลักษณ์-311696612273483 
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การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาเจาะจงไปที่ธุรกิจคาเฟ่แมว ร้าน Caturday Cat 
Café ซึ่งที่มาก่อนการก่อตั้งร้านเริ่มมากจากเจ้าของร้านคือคุณกอล์ฟ ปวีณ ภูริจิตปัญญา ได้สร้างแอค
เค้าท์อินสตราแกรมส่วนตัว goffyo เพ่ือโพสภาพแมวของตนเองที่ชื่อ “แคทฉับ” ด้วยความน่ารักและ
แคแรคเตอร์ที่โดดเด่น ท าให้มีผู้คนหลงไหลความน่ารักของแคทฉับ จนมียอดจ านวนผู้ติดตามแอค
เค้าท์อินสตราแกรม goffyo กว่า 75,000 คน และผู้ติดตามได้เรียกร้องให้จัดงานมีทติ้งเพ่ือพบปะกับ
แคทฉับอยู่เรื่อยๆ จึงท าให้คุณกอล์ฟตัดสินใจเปิดร้านคาเฟ่แมวในปี 2557 เพ่ือให้เป็นสถานที่รวมตัว
ของเหล่าบรรดาคนรักแมว โดยน าแมวของตนเองที่มีอยู่เริ่มต้นเพียงไม่กี่ตัวมาเป็นพนักงานประจ าของ
ร้าน ปัจจุบันร้าน Caturday Cat Café มีแมวมากกว่า 50 ตัว ภายในร้านตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์
ภาพวาดสมาชิกแมวในร้าน มีบริการอาหารทานเล่น ขนมเค้ก เครื่องดื่ม และ ขายสินค้าที่ระลึกที่เป็น
แคแรคเตอร์ของแมวในร้าน เช่น แก้วน้ า เสื้อ นาฬิกา กระเป๋า เป็นต้น มีลูกค้าประจ าและลูกค้าทั่วไป
ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้แล้วร้ าน Caturday Cat Café ยัง
ได้รับการแนะน าจากเว็บไซต์ท่องเที่ยว Tripadvisor ได้จับอันดับอยู่ในล าดับที่ 80 จากจ านวนทั้งสิ้น 
10,551 ร้าน ให้เป็นร้านคาเฟ่ในเขตกรุงเทพมหานครที่จะต้องแวะไปใช้บริการ 

 

 
 

ภาพที่ 1.5 แคทฉับ 
ที่มา: www.facebook.com/Caturdaycatcafe 
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กระแสคนรักแมวที่มาจากโซเชียลเน็ตเวิร์คบวกกับธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยงที่ก าลังมาแรง 
ท าให้สภาวะการแข่งขันในธุรกิจคาเฟ่แมวมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น จึงเกิดผู้ประกอบการธุรกิจคาเฟ่แมว
หน้าใหม่ขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีมากกว่า 10 ร้าน แต่มีเพียงไม่ก่ีร้านที่
เป็นที่นิยมและรู้จักอย่างกว้างขวาง คือ ร้าน Caturday Cat Café ร้าน Cataholic Café และ ร้าน 
Caramaew Cat Café เป็นต้น ร้านคาเฟ่แมวไม่ใช่ร้านที่คนจะนิยมเข้าไปใช้บริการทุกวันอย่างเช่น
ร้านอาหารทัว่ๆไป แต่เป็นร้านที่บริการอาหารทานเล่น ขนมเค้ก เครื่องดื่ม พร้อมกับมีแมวในร้าน เพ่ือ
สร้างความผ่อนคลาย และความสุขแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถเล่นกับ
แมวได้ ด้วยสาเหตุที่กล่าวไว้ข้างต้นท าให้เจ้าของธุรกิจจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของร้านเพ่ือสร้าง
จุดเด่นดึงดูดลูกค้าใหม่และสามารถท าให้ลูกค้าเดิมกลับมาใช้บริการซ้ า หรือ มีการบอกต่อไปยังคนอ่ืน
เพ่ือให้มาใช้บริการ 

 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café เพ่ือสรุปปัจจัยส าคัญที่จะน าไปพัฒนา
และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดีขึ้น  และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการไดอ้ย่างแท้จริง 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
งานวิจัยครั้งนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดยศึกษาในปัจจัย 2 ปัจจัย ดังนี้ 

                 1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือสถานที่ (Place) ปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) และปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) ว่าปัจจัยใดส่งผล
ถึงความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 

งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอ
เดย์ Caturday Cat Café โดยน าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัย
ด้านกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านกายภาพ (Physical Evidence) มาใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาหาความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยมีขอบเขตของกลุ่มประชากร
เป้าหมายคือ กลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการ
ส ารวจเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2560 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

ผลงานวิจัยฉบับนี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมี
ดังต่อไปนี ้

1.4.1 เพ่ือให้เจ้าของกิจการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café รวมถึง
ผู้ประกอบการที่สนใจได้ทราบถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอ
เดย์ Caturday Cat Café และน าผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูล ในการวิเคราะห์เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ รวมถึงส าหรับการใช้ในการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของกิจการ 

1.4.2 เพ่ือให้ได้ทราบถึงแนวโน้มและความต้องการในอนาคตของผู้ใช้บริการที่มีต่อคา
เฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง และพัฒนาสินค้าและการ
บริการให้สอดคล้อง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง สร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับร้าน Caturday Cat Café 

1.4.3 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไป ในการน าข้อมูลไปต่อยอดการท าวิจัยที่
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวร้านอ่ืนๆ ของกลุ่มผู้ใช้บริการ
อ่ืนๆ และปัจจัยด้านอื่นๆ ต่อไป 
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1.5 นิยามศัพท์ 

 

 1. คาเฟ่แมว หมายถึง ร้านส าหรับคนรักแมวที่สามารถนั่งรับประทานอาหารว่าง ขนม
เค้ก และ เครื่องดื่ม พร้อมกับมีแมวภายในร้าน ซึ่งผู้ที่ใช้บริการร้านสามารถเล่นกับแมว หรือ ถ่ายรูป
แมวภายในร้านได ้

2. โซเชียลเน็ตเวิร์ค หมายถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่
บอกเล่าเรื่องราวความสนใจ หรือ สิ่งที่ได้ท า เพ่ือเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืนบนเครือข่าย โดยกิจกรรมที่
นิยมท า คือ พิมพ์ข้อความ อัพโหลดรูปถ่าย แชร์วีดิโอ แชร์เพลง 

3. เฟซบุ๊ค หมายถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์หนึ่งที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป เพ่ือใช้
ติดต่อสื่อสาร บอกเล่าเรื่องราวของตนเอง และแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ให้แก่เพ่ือนหรือบุคคลทั่วไปบน
เครือข่าย 

4. อินสตราแกรม หมายถึง แอพพลิเคชั่นภาพถ่ายบนสมาร์ทโฟน โดยผู้ใช้งานสามารถ
ปรับแต่งภาพ และ สามารถแชร์รูปภาพในสังคมออนไลน์ได้  
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล บทความวิชาการเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดสมมติฐานงานวิจัย การศึกษาอ้างอิงและ
ก าหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยดังนี้ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย 

 
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับคาเฟ่แมว 

 คาเฟ่แมวเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศไต้หวัน เมื่อปี 2541 แต่ไม่ได้รับความนิยม
อย่างกว้างขวางนัก เมื่อชาวญี่ปุ่นได้ทราบว่ามีคาเฟ่แมวที่ประเทศไต้หวัน จึงได้น าแนวความคิดและ
รูปแบบของคาเฟ่แมวไปใช้และสร้างคาเฟ่แมวที่ประเทศญี่ปุ่น โดยที่คาเฟ่แมวแห่งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น
เกิดข้ึนที่เมืองโอซาก้า ในปี 2547 และได้รับความนิยมแพร่หลายจนท าให้เกิดคาเฟ่แมวในเมืองอ่ืนๆ ที่
ประเทศญี่ปุ่น เช่น เมืองโตเกียว ปัจจุบันโตเกียวมีคาเฟ่แมวมากกว่า 40 แห่ง นอกจากนี้กระแสของ
คาเฟ่แมวท าให้เกิดคาเฟ่แมวในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศสิงคโปร์ประเทศฮ่องกง 
และ ประเทศไทย เป็นต้น  

 รูปแบบธุรกิจของคาเฟ่แมวคือ เป็นสถานที่พักผ่อนให้กับบุคคลที่รักแมว ที่ไม่
สามารถเลี้ยงแมวได้ด้วยตนเอง ณ ที่พักอาศัย ภายในคาเฟ่แมวจะมีอาหารว่าง ขนมเค้ก และเครื่องดื่ม
บริการ และที่ส าคัญมีแมวหลากหลายพันธุ์วิ่งเล่นภายในคาเฟ่แมว โดยทางร้านจะอนุญาตให้
ผู้ใช้บริการเล่นกับแมวและถ่ายรูปแมวภายในร้านได้ บางร้านอนุญาตให้อุ้มแมวได้หรือจะอนุญาตให้
อุ้มในวันพิเศษของร้านเท่านั้น เช่น วันกอดแมวโลก เป็นต้น ปัจจุบันธุรกิจคาเฟ่แมวมีแนวโน้มเติบโต
มากขึ้น เนื่องจากมีผู้นิยมใช้บริการและกระแสถ่ายรูปลงโซเชียลเน็ตเวิร์ค ท าให้เกิดคาเฟ่แมวมากขึ้ น
ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และ อีกหลายๆ จังหวัดในประเทศไทย 

2.1.2 แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ 

ทฤษฏีประชากรศาสตร์  (Demography) หมายถึงแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับ
ประชากร ซึ่งมีรากฐานของค าศัพท์ภาษากรีก มาจากค าว่า “Demo” หมายถึง “People” แปลว่า 
ประชากร หรือ ประชาชน และค าว่า  “Graphy” ซึ่งหมายถึง “Description” ซึ่งมีความหมายว่า 
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ลักษณะ การน าค าศัพท์ทั้งสองมารวมกันก็จะได้ความหมายว่า วิชาที่เก่ียวกับประชากร ชัยวัฒน์ ปัญจ
พงษ์ (2551, อ้างถึงใน วศิน สันหกรณ์, 2557, หน้า 7) 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และคณะ (2538, หน้า 41-42) กล่าวว่าลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้เป็นการแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่
ส าคัญที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ตัวแปร ด้านประชากรศาสตร์ที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ 

1. เพศ (Sex) เป็นลักษณะทางประชากรที่บุคคลได้รับมาแต่ก าเนิด ประกอบด้วย
ประชากรเพศชาย (Male) และประชากรเพศหญิง (Female) ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
บุคคลต่างๆ ตลอดจนพัฒนาการต่างๆ ในแต่ละช่วงวัย ความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรม
ทีแ่สดงออกแตกต่างกัน รวมไปถึงความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการต่างๆ ที่แตกต่างกัน 

2. อายุ (Age) เป็นลักษณะทางประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา
ของการมีชีวิต โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคลและเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถในการท าความ
เข้าใจและการรับรู้เรื่องราวต่างๆ ได้มากน้อยต่างกันในแต่ละช่วงอายุ ท าให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3. การศึกษา (Education) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิด ทัศนคติ การรับรู้
ข่าวสารต่างๆ และการแสดงออกของพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากการรับรู้และเรียนรู้จากสิ่งที่
ได้รับการสั่งสอนจากสถาบันการศึกษาและประสบการณ์ในช่วงชีวิตต่างๆ  

  4. สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม รายได้ และอาชีพ (Income and Occupation)
โดยสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการรับรู้ การสื่อสารข่าวสารต่างๆ ที่
ต่างกัน และส่งผลต่อการพฤติกรรมการตัดสินใจที่แตกต่างกันอีกด้วย 

จากแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ที่กล่าวมาด้านบน สามารถสรุปใจความได้ว่า 
ลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ ความเข้าใจ ซึ่งส่งผลต่อความต้องการ
และความพึงพอใจของผู้บริโภค หากต้องการสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตรงต่อความต้องการ
ของกลุ่มผู้บริโภค จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจปัจจัยทางด้านประชากรศาตร์ด้วย 

2.1.3 แนวคิดด้านการบริการ 

Kotler and others (2012, อ้างถึงใน หทัยชนก ชินสมัย, 2557, หน้า 11) ให้
ความหมายของ การบริการ ว่าหมายถึงกิจกรรมหรือปฎิบัติการใดๆ ที่กลุ่มบุคคลไม่สามารถจับต้องได้ 
และไม่ได้ส่งผลของความเป็นเจ้าของสิ่งใด ทั้งนี้การกระท า อาจไม่อยู่รวมกับสินค้าที่มีตัวตน ลักษณะ
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ของการบริการมีลักษณะที่แตกต่างไปจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั่ วไปเมื่อเกี่ยวพันกับการด าเนินการ
ทางธุรกิจซื้อขายสินค้าและบริการ 

คุณภาพของการให้บริการจะมีลักษณะ ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 

  1. การเข้าถึงลูกค้า (Access) บริการที่ให้ลูกค้าต้องอ านวยความสะดวกในด้าน
เวลา สถานที่แก่ลูกค้า คือ ไม่ต้องให้ลูกค้าคอยนาน ท าเลที่ตั้งเหมาะสม ซึ่งแสดงถึงความสามารถของ
การเข้าถึงลูกค้า 

  2. การติดต่อสั่งการ (Communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษา
ที่ลูกค้าเข้าใจง่าย 

  3. ความสามารถ (Competency) บุคลากรที่ให้บริการต้องมีความช านาญ และ
มีความรู้ความสามารถในงานบริการ 

  4. ความมีน้ าใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่น่าเชื่อถือ มี
ความเป็นกันเอง มีวิจารณญาณ 

  5. ความน่าเชื่อถือ (Creditability) บริษัทและบุคลากรต้องสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจในการบริการ โดยเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า 

  6. ความไว้วางใจ (Reliability) บริการที่ให้แก่ลูกค้าต้องมีความสม่ าเสมอและ
ถูกต้อง 

  7. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) พนักงานจะต้องให้บริการและ
แก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วตามท่ีลูกค้าต้องการ 

  8. ความปลอดภัย (Security) บริการที่ให้จะต้องปราศจากอันตราย ความเสี่ยง 
และปัญหาต่างๆ  

  9. การสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก (Tangible) บริการที่ลูกค้าได้รับท าให้เขา
สามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าว 

  10.  ก า ร เ ข้ า ใ จและรู้ จั กลู กค้ า  ( Understanding/Knowing customer) 
พนักงานต้องพยายามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและให้ความสนใจ ตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าว 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ สามารถสรุปได้ว่า การบริการที่มีคุณภาพ
จะต้องตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นผล
จากการรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการที่ผู้ได้รับบริการได้รับตามจริง  
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2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 

Schiffman and Kanuk (1994, อ้างถึงใน ปองพล นิกรกิตติโกศล, 2557, หน้า 
10) อธิบายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคแสดงออก
ในการค้นหาซื้อใช้สอยประเมินผลและก าจัดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้บริโภคคาดว่าจะสนองความ
ต้องการของตนเองได้ 

Kotler (1999, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541, หน้า 124 – 125) 
อธิบายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการ
ตัดสินใจ และการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า 

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค มีประโยชน์ทางการตลาด 5 ประการ ดังนี้ (รัฐ
วัชร์ พัฒนจิระรุจน์, 2557) 

1. ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค 

2. ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

3. ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถท าได้ดีขึ้น 

4. เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพ่ือการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคให้ตรงกับชนิดของสินค้าที่ต้องการ 

5. ช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจต่างๆ เพ่ือความได้เปรียบคู่แข่ง 

2.1.5 ทฤษฎีความพึงพอใจ 

เสาวภา ลีลานุวงศ์ (2558) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คือ 
คุณค่าท่ีผู้ใช้บริการได้รับจากความคาดหวังในการใช้ผลิตภัณฑ์บริการ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง
การรับรู้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ กับความคาดหวังของผู้ใช้ บริการ ถ้าคุณภาพของผลิตภัณฑ์
บริการเท่ากับหรือมากกว่าความคาดหวังของผู้ใช้บริหาร จะถือว่าเป็นความพึงพอใจ แต่ถ้าคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์บริการต่ ากว่าความคาดหวัง ผู้ใช้บริการจะไม่พึงพอใจ 

ความส าคัญของความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ  
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เป้าหมายสูงสุดของการให้บริการนั้น ขึ้นอยู่กับการสร้างความพึงพอใจให้
ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจในการบริการ จึงท าให้การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานบริการมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จะ
น ามาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด เพ่ือความก้าวหน้าและเติบโตของธุรกิจ และส่งผล
ให้ผู้ใช้บริการนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จึงกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนั้นมีความส าคัญต่อ
ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ดังนี้  

1. ความส าคัญต่อผู้ให้บริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อผลิตภัณฑ์
บริการ เป็นข้อมูลที่จะบ่งบอกถึงการประเมินความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์บริการที่ต้องการ หรือคาดหวัง ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงมีความส าคัญต่อผู้ให้บริการ โดย
เป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของการบริการ เพ่ือท าให้สามารถตอบสนองบริการที่ตรงกับที่ผู้ใช้บริการ
คาดหวังไว้ รวมทั้งเป็นตัวแปรส าคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการว่าตรงกับความต้องการ 
ความคาดหวังหรือไม่  

2. ความส าคัญต่อผู้รับบริการเมื่อผู้ให้บริการตระหนักถึงความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ก็จะพยายามค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพ่ือจะได้น าเสนอ
บริการที่เหมาะสม และสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจมาได้ ดังนั้นจึงท าให้ผู้ใช้บริการย่อม
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการตามที่ตนคาดไว้ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ ความรู้สึกพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อความ
ต้องการของมนุษย์ ได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจก็จะเกิดความพอใจ ชอบใจ เกิด
เป็นทัศนคติด้านบวก ที่แสดง ให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบที่แสดงให้
เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ ความพึง พอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติซึ่งไม่
จ าเป็นต้องแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้ ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็นเพียงปฏิกิริยาด้าน
ความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะ ของผลลัพธ์สุดท้ายของขบวนการ
ประเมินโดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลประเมินว่าจะเป็นไปในลักษณะทิศ ทางบวก หรือทิศทางลบ
หรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉยๆ ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็ได้ (รายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
การให้บริการด้านอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้, 2555) 

ความพึงพอใจของลูกค้า ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน ซึ่งการวัดความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มาตรงตามความเป็นจริงนั้นจ าเป็นต้อง
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงอคติอันจะท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัด โดยการพิจารณาความคาด
เคลื่อนดังกล่าว ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการวัดตั้งแต่ผู้ตอบ (Respondent) 
ผู้ถาม (Administrative) รวมไปถึงขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยตัวชี้วัดต่ างๆ 
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ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบได้โดยในท้ายสุด ข้อมูลด้านความพึงพอใจที่ตรงตามความเป็นจริงจะ
สามารถน าไปใช้ในขั้นตอนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นภดล ร่มโพธิ์, 2554) 

การวัดความพึงพอใจลูกค้าสามารถท าได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะองค์ประกอบ 
และจุดประสงค์ หรือผลลัพธ์ที่ต้องการวัด ได้แก่ 

1. การส ารวจความพึงพอใจ (Satisfaction Survey) เก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
ความพึงพอใจจากกลุ่มลูกค้า และน าข้อมูลไปผ่านการทดสอบสมมติฐานตามหลักการทางสถิติ เพ่ือ
ตรวจสอบระดับความพึงพอใจของลูกค้า โดยสามารถเก็บรวมรวมได้หลายวิธี เช่น การส่ง
แบบสอบถามผ่านทางอินเตอร์เน็ต, การส ารวจทางจดหมาย, การส ารวจผ่านทางโทรศัพท์ 

2. การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview and Focus Group) เป็นการส ารวจ
เชิงลึกโดยการจับกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่มเป็นตัวแทนของประชากรที่ต้องการศึกษา นิยมใช้เพ่ือการศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

3. การสอบถามความพึงพอใจลูกค้าผ่านพนักงาน (Consultation of Front Line 
Staff) เพราะพนักงานเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด และมีโอกาสได้รับค าติชมหรือข้อเสนอแนะต่อ
องค์กรจากลูกค้าบ่อยที่สุด 

4. Mystery Shopping เป็นการตรวจสอบระดับคุณภาพการบริการของร้านค้า
ที่ต้องการศึกษา โดยเป็นการแฝงตัวเข้าไปเป็นลูกค้า สังเกตพฤติกรรมต่างๆ จึงสามารถบอกเพียง
ระดับความสามารถในการให้บริการ ไม่สามารถอธิบายระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้โดยตรง 

จากข้อมูลที่รวบรวมข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเกิดจากความ
คาดหวังของผู้บริโภคต่อประสบการณ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความคาดหวังของส่วนบุคคล หากตั้งความหวังไว้สูงและประสบการณ์ที่ได้รับต่ ากว่าความคาดหวัง
ผู้บริโภคจะเกิดความผิดหวัง เนื่องจากไม่ได้รับการบริการที่คาดหวังไว้ ในทางกลับกับหากตั้งความหวัง
ไว้ต่ าแต่ได้รับประสบการณ์ที่เกินความคาดหวัง ผู้บริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจ ซึ่งความพอใจที่
ผู้บริโภคได้รับจะสามารถท าให้เกิดความประทับใจต่อผลิตภัณฑ์หรือการบริการ จนท าให้เกิดการอัตรา
การใช้บริการซ้ าของลูกค้าปัจจุบัน อัตราการบอกต่อไปยังผู้อื่นเพ่ือให้มาซื้อสินค้าหรือบริการ จนท าให้
เกิดลูกค้าใหมแ่ละส่งผลต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท 

2.1.6 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด คือ 
องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจ
จะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด  
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ส่วนประสมทางการตลาด ของสินค้าทั่วไปประกอบด้วย 4P’s ได้แก่ ปัจจัย
ผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) และ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) แต่ด้วยส่วนประสมการตลาดพ้ืนฐานเป็น
มุมมองที่ค่อนข้างแคบและยังไม่เหมาะสมที่จะน าไปใช้กับธุรกิจการบริการ เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้เกิดแนวคิดใหม่โดยเพ่ิมส่วนประกอบส่วน
ประสมทางการตลาดอีก 3 ปัจจัย ท าให้เกิดส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ซึ่งแนวคิดที่เพ่ิมมาใหม่ 
ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) และปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 

2.1.6.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product) 

สินค้าหรือการบริการที่น าเสนอต่อลูกค้า โดยสินค้าหรือการบริการนั้น
จะต้องสามารถตอบสนองต่อความความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
น าเสนอนั้นอาจจะสามารถจับต้องได้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือไม่สามารถจับต้องได้ โดยผลิตภัณฑ์ที่จะ
สามารถขายได้นั้นจะต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และ มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า 

ธีระกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา (2544, อ้างถึงใน หทัยชนก ชินสมัย, 2557, 
หน้า 13) จ าแนกองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เฉพาะธุรกิจบริการ ไว้ดังนี้ 

(1) ผลิตภัณฑ์หลักหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป (The Core or Generic 
Product) ประกอบด้วย บริการพื้นฐาน (The Basic Service Product) ซึ่งนักการตลาดสร้างขึ้นและ
น าเสนอให้กับลูกค้า โดยทั่วไปบริการพ้ืนฐานเหล่านี้จะสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ
ลูกค้าได้ 

(2) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (The Expected Product) ประกอบด้วย
บริการพื้นฐาน รวมถึงเงื่อนไขในการซื้อที่ต่ าท่ีสุด และมีความจ าเป็น 

(3) ผลิตภัณฑ์เสริม (The Augmented Product) สิ่งที่ท าให้บริการ
ของผู้ให้บริการรายหนึ่ง มีความแตกต่างจากการบริการของผู้ให้บริการรายอ่ืนๆ เป็นการเพ่ิมคุณค่า
ให้กับการบริการในรูปแบบของคุณภาพในการบริการที่เหนือกว่า 
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(4) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปไม่ได้ (The Potential Product) คุณประโยชน์
หรือคุณค่าเพ่ิมทั้งหมดที่นักการตลาดบริการสามารถเพ่ิมเติมเข้าไปในอนาคตเพ่ือให้การให้บริการที่
เป็นอยู่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าได้อย่างดีเลิศ เกินความคาดหวังของลูกค้า (Exceed 
Expectation) และเหนือกว่าคู่แข่ง  

2.1.6.2 ปัจจัยด้านราคา (Price) 

ราคา หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือการบริการในรูปแบบเงิน ซึ่งการ
ก าหนดราคามาจากการพิจารณาต้นทุน ก าไรที่คาดหมาย และ สภาวะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์และ
การบริการในตลาดนั้น การก าหนดราคาจึงเป็นความท้าทายความสามารถของนักการตลาดที่จะ
ก าหนดกลยุทธ์ทางด้านราคา สามารถตั้งราคาของผลิตภัณฑ์และการบริการให้มีความเหมาะสมต่อ
ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ และเม่ือรวมกับกลยุทธ์ทางการตลาดด้านอื่นๆ ท าให้เกิดความได้เปรียบต่อคู่แข่ง 

2.1.6.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

สถานที่การจัดจ าหน่ายจะต้องพิจารณาความสะดวกเป็นส าคัญ เพ่ือให้
ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือการบริการได้อย่างสะดวกและง่าย หากช่องทางการจัดจ าหน่ายเข้าถึงยาก 
ก็อาจมีผลต่อความมุ่งหวังที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด การ
วิเคราะห์ช่องทางการจัดจ าหน่าย จ าเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค โดยการก าหนด
วัตถุประสงค์ ระบุทางเลือก และท าการประเมินผล  

 2.1.6.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

การส่งเสริมการตลาด เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างนักการตลาด
กับผู้บริโภค เพ่ือสร้างแรงจูงใจ เพ่ือเตือนความทรงจ า แก่ผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในสินค้าหรือ
บริการ โดยนักการตลาดสามารถใช้เครื่องมือมากกว่าหนึ่งหรือหลากหลายประสมกัน ซึ่งหลักการ
เลือกเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication: 
IMC) จะพิจารณาจากลูกค้า คู่แข่ง และผลิตภัณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาด ได้แก่ 
การส่งเสริมการขายโดยการลดราคาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ การประชาสัมพันธ์โดยการจัดงานอี
เว้นท์เพ่ือแนะน าผลิตภัณฑ์หรือการบริการ การโฆษณาโดยการท ากิจกรรมเสนอข่าวสารเพ่ือแนะน า
สินค้าหรือการบริการ และการท าการตลาดโดยตรงโดยการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพ่ือให้เกิด
การตอบสนองโดยตรง  

 2.1.6.5 ปัจจัยด้านบุคคล (People) 

บุคคล หมายถึง พนักงานหรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในกระบวนการขาย
ผลิตภัณฑ์หรือให้การบริการ ซึ่งบุคคลที่กล่าวข้างต้นจะต้องมีทักษะในการจูงใจ การให้บริการ เพ่ือให้
สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค ซึ่งพนักงานเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความแตกต่างให้กับ
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ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ดังนั้นบริษัทต่างๆ จึงต้องมีการอบรมพนักงาน ในด้านความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์  ทักษะการให้บริการ นอกจากนี้แล้วบุคลิกภาพก็เป็นสิ่งส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานก็ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน 

2.1.6.6 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

วศินี พงศ์พัฒนศักดิ์ (2557) กล่าวว่า เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยการสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) ทั้ง
ทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพ่ือที่จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Customer – Value 
Proposition) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกาย ที่จะต้องมีความสะอาดเรียบร้อย การสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการ จะต้องมีความสุภาพอ่อนโยน ให้เกียรติผู้ใช้บริการเสมอ และการให้บริการจะต้องมีความ
รวดเร็วกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว และช่วยในการน าเสนอผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ 

2.1.6.7 ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 

     Kotler (2003) กล่าวว่า กระบวนการ คือ ระเบียบวิธี (Producers) 
กลไก (Mechanism) และการเคลื่อนย้าย (Flow) ของกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นในระบบการน าเสนอและ
ปฎิบัติงานบริการ เนื่องจากกระบวรการของการบริการมีความสลับซับซ้อนจึงมีความจ าเป็นต้องผนวก
กระบวนการเหล่านี้ เข้าด้วยกันเพ่ือให้การท างานของกระบวนการเป็นไปโดยราบรื่นสามารถ
ตอบสนองความต้องการตามคุณภาพที่ลูกค้าคาดหวังได้ 

ปรีชญา เอ่ียมวงค์นที (2557) อธิบายว่า ปัจจัยด้านกระบวนการเป็น
กระบวนการส่งมอบคุณภาพบริการให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ประทับใจ และมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ต้องง่ายต่อการปฎิบัติ ดังนั้น จึงต้องมีการออกแบบกระบวนการ หรือขั้นตอนที่สามารถอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้ดีที่สุด ส าหรับธุรกิจบริการนั้น ผลิตภัณฑ์ คือสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ 
(Intangible) ดังนั้น กระบวนการให้บริการจึงเป็นสิ่งที่มีความแตกต่างชัดเจนเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์
อ่ืนภายนอกตลาดบริการ กล่าวคือ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากธุรกิจบริการนั้นคือกระบวนการและความ
ช านาญในการผลิตสินค้าน ามาซึ่งความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคสูงสุด 

   จากข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่กล่าวมาข้างต้น 
พบว่าปัจจัยทางด้านต่างๆ ทั้ง 7 ประการ มีความส าคัญต่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไม่ว่า
สินค้านั้นจะเป็นสินค้าที่จับต้องได้ (Tangible) ในลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือ เป็นสินค้าที่ไม่สามารถจับ
ต้องได้ (Intangible) ที่อยู่ในรูปของธุรกิจการบริการ นักการตลาดจะต้องมีการศึกษาถึงปัจจัยทางด้าน
ต่างๆ ให้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่ง และสภาพแวดล้อมต่างๆ ของธุรกิจ 
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2.2 การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 
2.2.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

2.2.1.1 เพศ 

ปรีชญา เอ่ียมวงค์นที (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การซื้อสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่าเพศ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops 
Supermarkets) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ไพลิน บรรพโต (2556) ได้ศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดและความพึงพอใจต่อร้านกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ปัจจัยเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านกาแฟสดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 ยกเว้นประเด็น พนักงานให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ซึ่งแตกต่างจาก บุณชนิกา 
ยมล าภู (2551) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
กรณีศึกษา ร้านกาแฟสดแอท ทู คอฟฟ่ี ที่ว่าเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงาน
ด้วยความสุภาพอ่อนน้อมมากที่สุดซึ่งอาจเป็นเพราะเพศหญิงและเพศชายมีธรรมชาติและลักษณะ
นิสัย ตลอดจนบุคลิกและการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน 

2.2.1.2 อายุ 

ปรีชญา เอ่ียมวงค์นที (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การซื้อสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่าอายุ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops 
Supermarkets) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ชญาดา เอ่ียมวงศ์นที (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่มี
อายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ไว้ โดยผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ 31 – 40 ปีและช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ 
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ซื้อสินค้าแม็กซ์แวลู น้อยกว่า ช่วงอายุต ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริโภคส่วนใหญ่
ในช่วงอายุ ดังกล่าว อาศัยอยู่คอนโดมิเนียม ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว แม็กซ์แวลูมักจะตั้งอยู่ ใต้
คอนโดมิเนียมต่างๆ จึงท าให้ผู้บริโภค กลุ่มนี้เกิดความพึงพอใจและซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น 
นอกจากนั้นผู้บริโภคของแต่ละช่วงอายุมีการซื้อสินค้าที่ หลากหลายประเภท ซึ่งจะแตกต่างตามช่วง
วัยช่วงอายุ รวมถึงอาจมีการจัดลดราคาสินค้าในแต่ละเทศกาล เช่น วันเด็ก  วันตรุษจีน วันปีใหม่ ซึ่ง
สามารถตอบสนองลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัย จึงท าให้มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง  กับ
งานวิจัยของ จิรวรรณ ดีประเสริฐและคณะ (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจและ พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริ โภคกรณีศึกษา พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า อายุ แตกต่างกันมีความพึงพอใจ
และพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค แตกต่างกัน 

 

สุภาพรรณ พฤกษาวนกิจ ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคในการใช้บริการร้านแมคโดนัลด์ 24 ชั่วโมง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุ
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน แมคโดนัลด์ 24 ชั่วโมงแตกต่างกัน ในด้านของความ
พึงพอใจที่เหนือกว่าความคาดหวัง กล่าวคือ กลุ่มผู้ใช้บริการที่มี อายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีความ
พึงพอใจในด้านของความพึงพอใจที่เหนือกว่าความคาดหวังมากท่ีสุด อาจเพราะว่าคนที่มีอายุน้อยถือ
ได้ว่ามีประสบการณ์ในการพบเจอสิ่งต่างๆ ที่น้อยกว่าคนที่มีอายุมากกว่า ดังนั้นแล้วคน ที่อายุน้อยๆ 
นั้นก็ย่อมที่จะมีความต้องการอยากรู้ อยากลอง หรือมีความสนใจเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ าซากจ าเจ  
คาดหวังที่จะได้พบเจอกับสิ่งต่างๆ ที่มีความแปลกแตกต่างออกไปนั้น ท าให้เกิดความพึงพอใจซึ่งเป็น
ความพึงพอใจที ่เหนือกว่าความคาดหวังของตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ วิรุฬ พรรณเทวี (2542: 
11) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละ
บุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร  ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการ
ตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวัง หรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง 
เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมาก หรือน้อย 

2.2.1.3 ระดับการศึกษา 

ปรีชญา เอ่ียมวงค์นที (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การซื้อสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่าระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อสินค้าท็ อปส์  
ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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วรินทร์ธร สุนทรเลิศพิศาล (2559) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมที่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้ใช้บริการร้าน Too Fast 
To Sleep ห้องสมุดคาเฟ่ 24 ชั่วโมง พบว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการร้าน Too Fast To Sleep ห้องสมุดคาเฟ่ 24 ชั่วโมง ด้านส่วนประสมทางการตลาด
บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.01 โดยผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้น มีความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมการตลาด มากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมา
พร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นักเรียน/นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ต ในชีวิตประจ าวันผ่านมือถือ 
ด้านการส่งเสริมการตลาดที่น าสื่อออนไลน์เข้ามาช่วยท าการส่งเสริมการตลาด จึงมีผล  ต่อกลุ่ม
ผู้บริโภคกลุ่มนี้ และผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีความพึงพอใจใน
การใช้ บริการร้าน Too Fast To Sleep ห้องสมุดคาเฟ่ 24 ชั่วโมง ในด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้าน บุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ เนื่องจากผู้ใช้บริการกลุ่มนี้
อยู่ในวัยเรียน ชอบบรรยากาศที่มีความคึกคักสดใส มีที่นั่งที่รวมกลุ่มกันได้ครบทุกคนเพ่ือท ากิจกรรม
ร่วมกัน ในด้านราคา เนื่องจากยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง จึงค านึงถึงค่าใช้จ่ายโดยเปรียบเทียบราคา
และความคุ้มค่าที่ได้รับ ด้าน ช่องทางการจัดจ าหน่าย เน้นการเดินทางที่สะดวก มีการเชื่อมต่อกับการ
ขนส่งที่รวดเร็วอย่าง MRT ท าให้การ เดินทางสะดวกยิ่งขึ้น ด้านบุคลากร พนักงานที่แต่งกายสุภาพ 
สามารถแนะน าอาหาร เครื่องดื่ม และบริการที่ร้านมี ไว้ให้ ช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกสบายและ
เป็นกันเองเมื่อมาใช้บริการ ด้านกระบวนการ มีความสะดวก รวดเร็ว ความถูกต้องในการคิดราคา มี
บริการฟรีWi-Fi ไว้ให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีบรรยากาศ ร้านที่มีความสดใส เป็น
สถานที่ส าหรับการพบปะสังสรรค์ติวหนังสือ ท ารายงานกลุ่ม ที่สามารถใช้บริการได้นาน 

2.2.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

เสาวภา ลีลานุวงศ์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) พบว่ารายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) ที่แตกต่างกัน เนื่องจาก 
รายได้ที่แตกต่างกันจะเป็นตัวชี้วัดการมีความสามารถหรือไม่มีความสามารถในการใช้บริการ และ
ความคาดหวังที่ต้องการได้รับจากการใช้บริการ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ผู้ที่มี
รายได้ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท มีความพึงพอใจในการใช้บริการแตกต่างจากผู้ที่มีรายได้
ระหว่าง 30,001 – 45,000 บาท และผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท มีความพึงพอใจใน
การใช้บริการแตกต่างจากผู้ที่มีรายได้มากกว่า 60,000 บาท ขึ้นไป 

วรินทร์ธร สุนทรเลิศพิศาล (2559) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมที่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้ใช้บริการร้าน Too Fast 
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To Sleep ห้องสมุดคาเฟ่ 24 ชั่วโมง พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้
บริการร้าน Too Fast To Sleep ห้องสมุด คาเฟ่24 ชั่วโมง ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ
แตกต่างกัน โดยผู้ใช้บริการที่มีรายได้มากกว่า 40,001 บาท ขึ้นไป มีความพึงพอใจมากท่ีสุดด้านราคา 
ด้วยผู้ใช้บริการที่มีระดับรายได้สูง จะมีอ านาจการตัดสินใจซื้อที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบราคากับความ
คุ้มค่าในการมาใช้บริการ จึงมีความพึงพอใจด้านราคามากที่สุด และผู้ใช้บริการที่มี  รายได้ต ่ากว่า 
10,000 บาท มีความพึงพอใจในการใช้บริการในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการ  
เนื่องจากผู้ใช้บริการมีรายได้ไม่สูงนัก มีความระมัดระวังในการใช้จ่าย ด้านการเดินทางที่มีความ
สะดวกและง่าย ต่อการเดินทางไปใช้บริการ จากจุดบริการรถสาธารณะ เช่น ป้ายรถเมล์ สถานีMRT 
เดินทางไปใช้บริการสะดวก และด้านกระบวนการ มีการให้บริการที่รวดเร็ว และการคิดเงินที่ถูกต้อง
ทัง้ราคาธรรมดาและราคาโปรโมชั่น เป็นส่วนที่ท าให้ผู้ใช้บริการกลุ่มนี้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539: 41) ที่กล่าวว่า รายได้ การศึกษา และอาชีพ ( Income 
Education and Occupation) นับเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการ ก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไป
นักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีความร ่ารวยมีอ านาจซื้อสูง แต่คนที่มีรายได้ปานกลางถึงต ่าจะเป็น
ตลาดที่มี ขนาดใหญ่ ซึ่งอาจมีความสามารถในการซื้อก็ได้ อาจท าให้เกิดการสูญเสียลูกค้าใน กลุ่มนี้ไป
ได้ และปัจจัยด้านรูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ ก็อาจเป็นเกณฑ์ใน
การตัดสินใจที่ส าคัญได้นอกเหนือจากปัจจัยด้านรายได้เพียงอย่างเดียว และในด้านของการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ จะมีแนวโน้มความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในเชิงเหตุและผล เช่น บุคคลที่มี
การศึกษาต ่า โอกาสที่จะหางาน ระดับสูงยาก จึงท าให้มีรายได้ต ่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ตรัยรัชฒ์ มณีสว่างวงศ์ (2550) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน 94 คอฟฟ่ี ในกรุงเทพมหานคร โดยปัจจัยด้าน
ราคาและค่าใช้จ่ายอ่ืนของผู้ใช้บริการ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน 94 คอฟฟ่ีแตกต่างกัน 

2.2.1.5 อาชีพ 

ปรีชญา เอ่ียมวงค์นที (2557) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ซื้อสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อสินค้าท็ อปส์  
ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจาก 
ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพที่แตกต่างกันจะมีลักษณะการท างาน แนวคิด รูปแบบ แนวทางการด าเนินชีวิต และ
ความคาดหวังแตกต่างกันออกไปตามแต่ละอาชีพ โดยพบว่ากลุ่มนักเรียน/นักศึกษา เป็นกลุ่มที่มี
ช่วงเวลา และโอกาสในการเข้าถึงสินค้าและการบริการของท็อปส์  ซูเปอร์มาร์ เก็ต (Tops 
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Supermarkets) สูง ประกอบกับมีปริมาณการซื้อต่อครั้งไม่มาก จึงท าให้มีความสะดวกในการหยิบจับ
สินค้า และมีความรวดเร็วในการช าระเงิน 

ไพลิน บรรพโต (2556) ได้ศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสม
ทางการตลาดและความพึงพอใจต่อร้านกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ปัจจัยอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านกาแฟสดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นประเด็นพนักงานให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม สอดคล้องกับ วจนะ 
ภูผานี (2544) ที่กล่าวว่าแต่ละชั้นสังคมจะมีพฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกัน เช่น การซื้อผลิตภัณฑ์ 
ร้านที่ซื้อ รสนิยม รูปแบบของการด ารงชีวิต (Lifestyle) แตกต่างกัน เช่น แต่ละชนชั้นอาชีพจะมีการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือความพึงพอใจในการบริการที่แตกต่างกัน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม โสภิตา รัตนสมโชค (2558) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันไม่ได้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2.2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
2.2.2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)  

จันจิรา ศรีสมบูรณ์ (2557) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคาเฟ่
สัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใช้ Model ACSI พบว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงกับความพึงพอใจของลูกค้า โดยหากคุณภาพที่ลูกค้าได้รับจากการ
เข้าใช้บริการคาเฟ่สัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นไปตามความคาดหวัง ด้งนั้น 
ผู้ประกอบการคาเฟ่สัตว์เลี้ยงควรจะต้องมีการให้ความส าคัญและพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตามที่เกณฑ์ก าหนด เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  

ชญาดา เอ่ียมวงศ์นที (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า เมื่อร้าน
แม็กซ์แวลูมี ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมากขึ้น นั่นคือ คุณภาพและ
ความหลากหลายของสินค้าที่ น ามาจ าหน่ายภายในร้าน ความสะอาดและสดใหม่ของสินค้า ความ
ทันสมัยของสินค้า ปริมาณสินค้าที่น ามาจ าหน่ายมีความพอเพียงและมีการรับประกันคุณภาพของ
สินค้าเพ่ิมขึ้น จะท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวรรณ ดีประเสริฐ และคณะ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
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ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค 
กรณีศึกษาพ้ืนที ่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า การมีผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน รองลงมา คือผลิตภัณฑ์มีวางจ าหน่ายอย่างสม ่าเสมอ ผลิตภัณฑ์มีความแปลก
ใหม่และทันสมัย ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกมากมายครบครัน และผลิตภัณฑ์มีจ านวนสินค้าไว้ขายอย่าง
เพียงพอตามล าดับเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความส าคัญมาก และเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ลัดดา ปิ่นเกล้า (2554) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ ผู้บริโภคใน
การเข้าใช้บริการร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟูดในสถานีบริการน ้า มันบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พบว่าส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทุกปัจจัยย่อย
กล่าวคือ ชื่อ/ตรายี่ห้อ คุณภาพอาหาร ลักษณะสินค้า และอาหารมีให้เลือกหลายแบบ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งหากทางร้านสามารถน าเสนอสินค้าที่มีคุณภาพของอาหารถูกหลักอนามัย 
มีให้เลือกหลากหลายแบบ จะท าให้เกิดความพึงพอใจได้ 

หทัยชนก ชินสมัย (2557) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ร้ านอาห ารประ เภท  Pub & Restaurant กรณี ศึ กษา  ร้ า นหลบมุ ม  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าประจ าของร้าน
หลบมุม และ กลุ่มตัวอย่างท่ี 

ไม่ได้เป็นลูกค้าประจ าของร้านหลบมุม พบว่าปัจจัยทางด้านคุณภาพและ
รสชาติอาหาร มีความแตกต่างกันระหว่างผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นลูกค้าประจ าและผู้บริโภคกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช่ลูกค้าประจ า เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าประจ าเน้นมาเพ่ือดื่ม นั่งฟัง
เพลง และคุยกับเพ่ือนมากกว่ามารับประทานอาหาร โดยส่วนใหญ่จะสั่งแต่เมนูที่เป็นกับแกล้ม และไม่
ค่อยเปลี่ยนไปรับประทานเมนูอ่ืน แต่คุณภาพและรสชาติมีผลกับผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ลูกค้า
ประจ า เนื่องจากนานๆ ทีจึงจะออกมารับประทานอาหารนอกบ้าน หรือมาสังสรรค์กับเพ่ือน จึง
ต้องการรับประทานอาหารที่อร่อย และมีแนวโน้มที่จะสั่งอาหารหลากหลายกว่าผู้บริ โภค
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าประจ า 

2.2.2.2 ราคา (Price) 

ปรีชญา เอ่ียมวงค์นที (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การซื้อสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่าปัจจัยด้านราคา มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต 
(Tops Supermarkets) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยที่ผู้บริโภคจะเกิด
ความพึงพอใจ ถ้าการก าหนดราคาเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และมีระดับราคาสินค้าที่มีความ
หลากหลายตามคุณภาพสินค้า มีการลดราคาอย่างเหมาะสม 
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นอกจากนี้ พรพิมล แก้วเกิดลาภ (2557) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในการ
ใช้บริการร้านอาหารประเภท Dessert Café ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าคุณภาพ
ของการบริการที่ลูกค้ารับรู้สามารถส่งผ่านผลมายังคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ และส่งผลไปยังความพึงพอใจ
ของลูกค้าอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อลูกค้าได้รับการบริการก็จะมีการเปรียบเทียบคุณภาพของการบริการ
กับราคา และการเปรียบเทียบดังกล่าวก็จะส่งผลไปยังความพึงพอใจของลูกค้า 

2.2.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือสถานที่ (Place)  

หทัยชนก ชินสมัย (2557) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ร้ านอาห ารประ เภท  Pub & Restaurant กรณี ศึ กษา  ร้ านหลบมุ ม  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าประจ าของร้าน
หลบมุม และ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นลูกค้าประจ าของร้านหลบมุม พบว่าปัจจัยทางด้านสถานที่  
ประกอบด้วย บรรยากาศและสถานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้า
ประจ าและไม่ใช่ลูกค้าประจ า เป็นอย่างมาก  

ชญาดา เอ่ียมวงศ์นที (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้าน
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูอย่างมี  
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
หมายความว่า เมื่อร้านแม็กซ์แวลูมีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
โดยรวมมากข้ึน นั่นคือ ท าเลที่ตั้งของแม็กซ์แวลูสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ มีสาขาจ านวนมาก
กระจายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มีความ สะดวกในการให้บริการที่จอดรถ มีส่วนลดส าหรับค่า
จอดรถและเวลาในการเปิดให้บริการมีความเหมาะสมเพ่ิมขึ้น จะท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการ
ซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูเพ่ิมขึ้นในระดับค่อนข้างต ่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุนันทา ฉันทโรจนา 
(2556) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้า  
ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยภาพรวมแล้วกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เนื่องจากสถานที่ตั้งสามารถเดินทางมาได้สะดวกรวดเร็ว 
การบริการที่จอดรถมีอย่าง เพียงพอ การสัญจรภายในบริเวณร้านสะดวก มีการจัดวางสินค้าเป็น
หมวดหมู่และเลือกซื้อได้สะดวกสบาย เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ วิทวัส รุ่งเรืองผล (2545) ศึกษา
โครงการส่งเสริมร้านค้าปลีกไทย ประเภทร้านสะดวกซื้อ (โชว์ห่วย) พบว่า ปัจจัยหลักที่มีความส าคัญ
ต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกโดยทั่วไป ได้แก่ สถานที่ตั้งของร้าน ที่จอดรถ
สะดวกสบาย และปัจจัยที่ดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้านมากที่สุดคือ ท าเลที่ใกล้และสะดวกใน
การมาซื้อสินค้าและจับจ่ายใช้สอย 
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2.2.2.4 กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)  

ปรีชญา เอ่ียมวงค์นที (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การซื้อสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าท็อปส์ 
ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การลด แลก แจก 
แถม เป็นต้น ควบคู่กับการจัดโปรโมชั่นสวดลดพิเศษให้เข้ากับช่วงเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้ ยังมี
โปรแกรมบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพ่ือสร้างการรับรู้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องด้วย ด้วยการ
จัดท าบัตรสมาชิกสปอต รีวาร์ด คาร์ด เพ่ือสะสมคะแนน แจ้งข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นต่างๆ ให้
ผู้บริโภครับทราบ  

หทัยชนก ชินสมัย (2557) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ร้ านอาห ารประ เภท  Pub & Restaurant กรณี ศึ กษา  ร้ านหลบมุ ม  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าประจ าของร้าน
หลบมุม และ กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ได้เป็นลูกค้าประจ าของร้านหลบมุม พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ลูกค้าประจ าและผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ลูกค้าประจ ามีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน นั่นคือ ร้านอาหารควรมีโปรโมชั่นที่หลากหลายในแต่ละครั้ง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการจากลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะรับทราบโปรโมชั่นจากการ
แนะน าของพนักงานมากทึ่สุด รองลงมาคือป้ายโปรโมท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2012) 
กล่าวคือ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขาย และ
การติดต่อสื่อสาร โดยไม่ใช้คน หรือประสมประสานกันตามความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่ง โดยบรรลุมุ่งหมายร่วมกันได้ 

2.2.2.5 บุคคล (People) 

ปรีชญา เอ่ียมวงค์นที (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การซื้อสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคจะมีความพึงพอใจ ถ้าผู้ให้บริการของท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops 
Supermarkets) มีการให้บริการลูกค้าอย่างมีระบบ มีอัธยาศัยดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ สามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้า ช่วยเหลือในการหาสินค้าและให้ข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้ 

โสภิตา รัตนสมโชค (2558) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (บีทีเอส) ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ ใช้บริ การให้ความส าคัญในเรื่องของพนักงานและบุคลากร
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ค่อนข้างมาก หากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานภายในสถานี มีการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ดูแล
ความปลอดภัย (Securities) บริเวณชานชาลา สามารถบริการได้ดี เจ้าหน้าที่หรือพนักงานภายใน
สถานีอ านวยความสะดวกได้ดี เช่น มีการประชาสัมพันธ์ และให้ค าแนะน าที่ดี มีใจรักในการบริการ
อย่างแท้จริง ก็จะเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจในการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ของพนักงาน 

ณัฐกานต์ พันธ์สวัสดิ์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟในเขตชิดลม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัย
ด้านบุคคลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า เนื่องจากพนักงานมีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เช่น 
รูปร่างหน้าตาดี มีความสุภาพอ่อนน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เช่น สร้างความรู้สึกเป็นกันเองกับลูกค้า มี
ความซื่อสัตย์จริงใจสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ เช่นให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มใหม่ๆ  

2.2.2.6 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ปรีชญา เอ่ียมวงค์นที (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การซื้อสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคจะมีความพึงพอใจถ้าการน าเสนอองค์ประกอบลักษณะทางกายภาพของ
การบริการ ที่มีความใส่ใจรายละเอียดทั้งหมดภายในร้าน เน้นความสาด สวยงาม และมีแสงสว่าง 
พอเหมาะ มีการพิจารณาถึงจุดที่ดึงดูดคความสนใจของผู้บริโภคให้เข้ามาซื้อสินค้า โดยให้ความส าคัญ
ต่อการจัดวางสินค้าภายในเป็นหมวดหมู่ แยกกลุ่มสินค้าแต่ละประเภท เพ่ืออ านวยความสะดวก ซึ่ง
ก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการหยิบจับ และคัดสรรสินค้า 

ศิรินันท์ อมรประเสริฐชัย (2553) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทปิ้งย่าง สุกี้และชาบูชาบูของ
ผู้บริโภคในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ให้บริการ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามชอบร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ร้านอาหารมีความสะอาด มีการ
จัดการกลิ่นภายในร้านที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ ชนสรณ์ โตกราน (2551) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ
ความสะอาดของร้าน 

2.2.2.7 กระบวนการ (Process) 

หทัยชนก ชินสมัย (2557) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ร้ านอาห ารประ เภท  Pub & Restaurant กรณี ศึ กษา  ร้ านหลบมุ ม  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าประจ าของร้าน
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หลบมุม และ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นลูกค้าประจ าของร้านหลบมุม พบว่า  กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มมี
ความคาดหวังเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านกระบวนการในการบริการ ไม่แตกต่างกัน นั่นคือ กลุ่มตัวอย่าง
คาดหวังบริการที่มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ติดขัด แต่เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เข้าใจว่าร้านอาหาร
ประเภท Pub & Restaurant มีลักษณะเป็นร้านนั่งชิล ฟังเพลงไปเรื่อยๆ ท าให้สามารถรอได้ ใน
ระยะเวลาที่ไม่นานจนเกินไปซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ที่กล่าว
ว่า กระบวนการจัดการ เพ่ือการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็ว และประทับใจ 
บริการที่ดีที่สุดจะต้องก าหนดมาตรฐานด้านการให้บริการระดับสูง ระบบเพ่ือติดตามการให้บริการ 
ธุรกิจต้องคอยตรวจสอบการท างานด้านการให้บริการทั้งของบริษัทและคู่แข่งด้วยเครื่องมือนี้ เพ่ือใช้
วัดผลการท างาน ระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของลูกค้า และน าค าติชมจากลูกค้าเพ่ือน า
ข้อมูลเหล่านั้นไปแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น 

ณัฐกานต์ พันธ์สวัสดิ์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟในเขตชิดลม กรุงเทพมหานคร  ผลของการวิจัยพบว่า
ปัจจัยด้านกระบวนการมีอิทธิพลในเชิงบวก เนื่องจากร้านกาแฟมีมาตรฐานความสะอาด ความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ และบริการน้ าดื่มฟรีให้ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรพิมล อารี
ประเสิรฐกุล (2550) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการร้าน
บ้านไร่กาแฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการร้านบ้านไร่กาแฟอยู่ในระดับมาก ได้แก่ กระบวนการ บุคคล ลักษณะทางกายภาพ 
และผลิตภัณฑ์ ส่วนปัจจัยที่ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ราคา และ การส่งเสริมการตลาด 

 
2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิด ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในงานวิจัยถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรม 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
(1) เพศ 
(2) อาย ุ
(3) ระดับการศึกษา 
(4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
(5) อาชีพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 
(2) ราคา (Price) 
(3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
(4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
(5) บุคคล (People) 
(6) ลักษณะทางกายภาพ  

 (Physical Evidence) 
(7) กระบวนการ (Process) 

 

ความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมว
แคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมว Caturday 
Cat Café” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยแบบการส ารวจ 
(Survey Research) จากการเก็บข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือสรุปผลการวิจัย ซึ่งทางคณะผู้จัดท าได้ท าการศึกษาตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1.3 สมมติฐานในการวิจัย 
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.1.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

ประชากร (Population) ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายส าหรับการวิจัยนี้ คือ ประชากร
ผู้ที่เคยใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

3.1.2 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ เคยใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถทราบจ านวนได้แน่นอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยอ้างอิงการค านวณหากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบประชากรแน่นอนแต่ทราบว่ามีจ านวนมาก
จากสูตรของ Cochran ด้วยสมมติฐานที่ก าหนดว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal 
Distribution) เพ่ือประมาณสัดส่วนของประชากร และเนื่องจากไม่ทราบสัดส่วนของ P และ q จึง
ก าหนดระดับความแปรปรวนสูงสุดคือ P = 50% หรือ 0.5 และ q = 50% หรือ 0.5 และระดับความ
เชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 ค่าความเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสามารถ
ค านวณได้ ดังนี้ 

 



Ref. code: 25595802030402VEHRef. code: 25595802030402VEHRef. code: 25595802030402VEH

30 
 

 
โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

z = ค่าสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 
p = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือสัดส่วนของคุณลักษณะที่สนใจ

ในกลุ่มตัวอย่าง 
q = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ซึ่งเท่ากับ 1-p ในกรณีของกลุ่ม

ตัวอย่าง 
e = เปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 

เมื่อแทนค่าตัวแปรในสูตรของ จะได้ค่าดังนี้ 

 

= 384.16 

จากการค านวณพบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 385 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม เพ่ือเพ่ิมอัตรา
การตอบกลับและลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอีก 5% รวมทั้งหมดเป็น 405 ตัวอย่าง 
 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
3.2.1 ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระในงานวิจัยนี้มีจากปัจจัย 2 ด้าน คือ 

3.2.1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์   

(1) เพศ (Age)  

(2) อายุ (Sex)  

(3) ระดับการศึกษา (Education)  

(4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Income)  



Ref. code: 25595802030402VEHRef. code: 25595802030402VEHRef. code: 25595802030402VEH

31 
 

(5) อาชีพ (Occupation)  

3.2.1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  

(1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 

(2) ราคา (Price) 

(3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

(4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

(5) บุคคล (People) 

(6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

(7) กระบวนการ (Process) 

3.2.2 ตัวแปรตาม  

ตัวแปรตามในงานวิจัยครั้งนี้ คือความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคท
เทอเดย์ Caturday Cat Café  

 

3.3 สมมติฐานในการวิจัย 

 

จากกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรอิสระทั้งหมด 12 ตัวแปร คือ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และ ปัจจัยทางด้านประชากรศาตร์ ซึ่งสามารถน ามาก าหนด
สมมติฐาน ดังนี้ 

 

3.3.1 สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจใน
การใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3  ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความ
พึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ที่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5  ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจใน
การใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ที่แตกต่างกัน 

3.3.2 สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

สมมติฐานที่ 6  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  

สมมติฐานที่ 7  ปัจจัยด้านราคา (Price) มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

สมมติฐานที่ 8  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  

สมมติฐานที่ 9  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านบุคคล (People) มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

การวิจัยนี้ครั้งนี้มเีครื่องมือที่ใช้ในคือ การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ
ข้อมูลซึ่ ง เป็นข้อมูลในการวิจัย เชิ งปริมาณ (Quantitative Research)  โดยรายละเ อียดใน
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและประสบการณ์การใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอ
เดย์ Caturday Cat Café โดยลักษณะค าถามจะเป็นค าถามที่มีให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple 
Choice) 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดยเป็นเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคติ
ของผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดของผู้ให้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดยใช้เครื่องมือประเภท
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งใช้มาตรวัดแบบไลเคอร์ทสเกล (Likert Scale) แบ่งระดับ
ความเห็นเป็น 5 ระดับ จากน้อยไปมากดังแสดงในตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 
 
เกณฑ์ในการก้าหนดค่าน ้าหนักคะแนนส้าหรับความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม 

ระดับความเห็น ระดับคะแนน 

มากที่สุด 5 คะแนน 
มาก 4 คะแนน 

ปานกลาง 3 คะแนน 

น้อย 2 คะแนน 
น้อยที่สุด 1 คะแนน 

ไม่สามารถประเมินได้ N/A 

 

ส าหรับเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการ
แปลผลตามหลักการของการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class interval) ดังนี้ 

 ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (ข้อมูลที่มีคะแนนสูงสุด - ข้อมูลที่มีคะแนนต่ าที่สุด) 

จ านวนชั้น 

=  (5-1)/5 

=  0.8 
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ดังนั้น ความกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากับ 0.8 จึงมีเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็น ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat 
Café เป็นการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามจากการใช้บริการคาเฟ่แมวแคท
เทอเดย์ Caturday Cat Café โดยลักษณะค าถามจะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งใช้
มาตรวัดแบบไลเคอร์ทสเกล (Likert Scale) แบ่งระดับความเห็นเป็น 5 ระดับ และใช้สูตรค านวณหา
ความกว้างของอันตรภาคชั้นเหมือนกับส่วนที่ 2 

ดังนั้น ความกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากับ 0.8 จึงมีเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง พึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถงึ พึงพอใจน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบสอบถาม โดยลักษณะแบบสอบถามมีให้
เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choice) 
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการเก็บข้อมูลที่ท าการศึกษา
จากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งจะใช้การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากเป็นวิธีที่ท าให้ได้ขนาดตัวอย่างจ านวนมากในระยะเวลาที่
จ ากัด กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงแบบสอบถามได้สะดวก และผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลไปใช้โดยการ
วิเคราะห์ค่าสถิติผ่านทางโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติได้อย่างรวดเร็ว 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐาน จะท าการประมลผลโดยวิธีการทาง
สถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 

3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และแผนภูมิวงกลม (Pie chart) 

3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) 
ซึ่งมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังนี้ 

3.6.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือเป็นการจัดกลุ่มหรือ
รวมกลุ่มปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันให้เป็นองค์ประกอบเดียวกัน 

3.6.2.2 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

3.6.2.3 การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปรที่เป็นอิสระต่อกัน 

3.6.2.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาท าการประมวลผลและวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
4.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปและประสบการณ์การใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 

Caturday Cat Café ของกลุ่มตัวอย่าง 
4.3 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อความพึงพอใจ

ในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café และตัวแปรตาม 
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัย  
4.6 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพ่ือศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
 

4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถเก็บแบบสอบถามได้ทั้งสิ้น 473 
ชุด โดยใช้ระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถามประมาณ 4 สัปดาห์  (ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 17 
มีนาคม 2560) และได้ท าการตัดแบบสอบถามที่ผู้ตอบไม่เคยใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café จ านวน 73 ชุด เนื่องจากต้องการข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้บริการ
คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café เท่านั้น ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 400 ชุด โดยข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถประมวลผลได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

1. เพศ 

ชาย 81 20.3% 

หญิง 319 79.7% 

 400 100.0% 

2. อายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี 49 12.3% 

20-25 ปี 182 45.5% 

26-30 ปี 105 26.3% 

31-35 ปี 44 11.0% 

36-40 ปี 6 1.5% 

มากกว่า 40 ปี 14 3.5% 

 400 100.0% 

3. สถานภาพ 

โสด 363 90.8% 

สมรส 37 9.3% 

 400 100.0% 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 55 13.8% 

ปริญญาตรี 261 65.3% 

ปริญญาโท 69 17.3% 

สูงกว่าปริญญาโท 15 3.8% 

 400 100.0% 

5. อาชีพ 

นักเรียน นักศึกษา 69 17.3% 
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ตารางที่ 4.1 

 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

5. อาชีพ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 53 13.3% 
ข้าราชการ 52 13.0% 

พนักงานบริษัทเอกชน 199 49.8% 

ธุรกิจส่วนตัว 23 5.8% 
อ่ืนๆ  4 1.0% 

 400 100.0% 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 45 11.3% 

10,000-20,000 บาท 69 17.3% 

20,001-30,000 บาท 167 41.8% 

30,001-40,000 บาท 58 14.5% 

40,001-50,000 บาท 35 8.8% 

 400 100.0% 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างมีอัตราส่วนของ
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 79.9 และ 20.3 ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ
อยู่ระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.3 ของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด คิดเป็นร้อยละ 90.8 และ มรีะดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 65.3 โดย
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 49.8 และโดยมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่
ในช่วง 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.8  
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4.2  ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปและประสบการณ์การใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat 
Cafe ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปและประสบการณ์การใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café ของกลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย ความถี่ในการใช้บริการคาเฟ่
แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday 
Cat Café โดยเฉลี่ย ประเภทของขนม และอาหาร หรือสินค้าในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café เหตุผลที่เลือกใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café และ บุคคล
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

 

 
 
ภาพที่ 4.1 ความถี่ในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
 
 
 
 
 
 
 

24.8%

8.5%

63.5%

3.3%
0.0
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1 คร้ังต่อเดือน 2 - 3 คร้ังต่อเดือน 3 เดือนต่อคร้ัง มากกว่า 3 คร้ังต่อเดือน

ความถี่ในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café
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ภาพที่ 4.2 ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

 

 
 
ภาพที่ 4.3 ประเภทของขนม และ อาหาร หรือสินค้าในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café 

 
 
 

17.5%

74.8%

6.0%

1.8%

น้อยว่า 200 บาท

200 – 500 บาท

500 – 800 บาท

801 บาท ขึ้นไป

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café
โดยเฉลี่ย 

27%

6%
5%45%

17%

ประเภทของขนม และอาหาร หรือสินค้าในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอ
เดย์ Caturday Cat Café

ขนมเค้ก เช่น เครปชาไทย บานอฟฟ่ี 
ชอคโกแลตลาวา ฯลฯ

ของที่ระลึก เช่น กระเป๋า แก้วเซรามิค 
เคสโทรศัพท์ เสื้อ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ส าหรับแมว เช่น ขนมแมวเลีย 
วิตามินส าหรับแมว ฯลฯ

เครื่องดื่ม เช่น น้ าเปล่า น้ าผลไม้ น้ าชา 
กาแฟ ฯลฯ
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ภาพที่ 4.4 เหตุผลที่เลือกใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

 

 
 

ภาพที่ 4.5 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat 
Café 

จากภาพ 4.1 - 4.5 สามารถสรุปพฤติกรรมทั่วไปและประสบการณ์การใช้บริการคาเฟ่
แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากแบบสอบถาม ดังนี้  

15%

30%

34%

17%

4%

เหตุผลที่เลือกใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat 
Café

ชื่อเสียงของร้าน

เดินทางสะดวก

แมวภายในร้าน

มีคนรู้จักแนะน า

เมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม

4.3%

8.8%

42.3%

4.3%

40.5%

คนในครอบครัว

คนรัก

ตนเอง

บุคคลที่มีชื่อเสียง

เพ่ือน

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café
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ความถี่ในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ของกลุ่มตัวอย่าง 3 
อันดับแรกคือ 3 เดือนต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาคือ 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 24.8 
และ 2 – 3 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดับ 

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดยเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 200 – 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.8 รองลงมาคือ น้อยกว่า 200 
บาท คิดเป็นร้อยละ 17.5 และ 500 – 800 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดับ 
 ประเภทของขนม และ อาหาร หรือสินค้าในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมในการเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรกคือ เครื่องดื่ม เช่น 
น้ าเปล่า น้ าผลไม้ น้ าชา กาแฟ คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมาคือ ขนมเค้ก เช่น เครปชาไทย บานอฟ
ฟ่ี ชอคโกแลตลาวา คิดเป็นร้อยละ 27.1 และ อาหารว่าง เช่น แคทเทอเดย์ฟรายส์ ปอเปี๊ยแฮมชีส ผัก
โขมอบชีส คิดเป็นร้อยละ 17.2 ตามล าดับ 

เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดย
ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการเนื่องจากแมวภายในร้าน คิดเป็นร้อยละ 33.4 รองลงมาคือ 
เดินทางสะดวก คิดเป็นร้อยละ 30.4 และ มีคนรู้จักแนะน า คิดเป็นร้อยละ 16.8 ตามล าดับ 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ของ
กลุ่มตัวอย่าง อันดับแรก คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมาคือ เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 40.5 
และ คนรัก คิดเป็นร้อยละ 8.8 ตามล าดับ 

 

4.3 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการคาเฟ่แมแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café และตัวแปรตาม 

 

ข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสิ้น 400 ชุด สามารถสรุป
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2 

 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัดของตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

1. ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

1.1 แมวน่ารัก มีสุขภาพดี 4.50 0.68 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

1.2 มีแมวหลากหลายสายพันธุ์ 4.50 0.68 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

1.3  มีแมวให้เล่นเยอะ 4.50 0.67 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

1.4 อาหารและเครื่องดื่มมีปริมาณเหมาะสม 3.50 0.71 เห็นด้วยมาก 

1.5 อาหารและเครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย 3.54 0.75 เห็นด้วยมาก 
1.6 อาหารและเครื่องดื่มมีหน้าตาสวยงาม ดึงดูดใจ 

น่ารับประทาน 
3.72 0.71 เห็นด้วยมาก 

1.7 เมนมูีความแตกต่าง และแปลกใหม่ 3.24 0.92 เห็นด้วยปาน
กลาง 

1.8 สินค้า (ของที่ระลึก) มีคุณภาพและหลากหลาย 3.78 0.73 เห็นด้วยมาก 

1.9 สินค้า (ของที่ระลึก) สวยงาม ดึงดูดใจ 3.90 0.75 เห็นด้วยมาก 

1.10  สินค้า (ผลิตภัณฑ์ส าหรับแมว) มีคุณภาพและ
หลากหลาย 

3.05 1.04 เห็นด้วยปาน
กลาง 

1.11  ภาพลักษณ์ของร้านมีชื่อเสียง/ได้รับความนิยม 4.37 0.67 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัดของตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม 
(ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

2. ปัจจัยดา้นราคา (Price) 
2.1 ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ 3.54 0.67 เห็นด้วยมาก 

2.2 ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 3.60 0.66 เห็นด้วยมาก 

2.3 ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคาเฟ่แมว
ร้านอื่น 

3.76 0.73 เห็นด้วยมาก 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
3.1 ท าเล ที่ตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง 4.65 0.58 เห็นด้วยมาก

ที่สุด 
3.2 ท าเล ที่ตั้งอยู่ติดหรือใกล้รถไฟฟ้า 4.65 0.59 เห็นด้วยมาก

ที่สุด 
3.3 มีสถานที่จอดรถเพียงพอ 3.92 0.82 เห็นด้วยมาก 
4. ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4.1 ลูกค้าสามารถเล่นกับแมวได้ทุกตัว 4.43 0.82 เห็นด้วยมาก

ที่สุด 
4.2 แมวที่น ามาให้ลูกค้าเล่นสะอาด น่ารัก 4.55 0.59 เห็นด้วยมาก

ที่สุด 
4.3  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด 

หรือ สะสมแต้ม 
3.09 1.09 เห็นด้วยปาน

กลาง 
4.4 มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น 

Facebook, Instragram 
4.04 0.70 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัดของตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม 
(ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

5. ปัจจัยด้านบุคคล (People) 
5.1 พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 3.75 0.69 เห็นด้วยมาก 
5.2 พนักงานพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม

แจ่มใส 
3.99 0.66 เห็นด้วยมาก 

5.3 พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ 
(Service mind) มีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ 

3.96 0.68 เห็นด้วยมาก 

5.4 พนักงาน มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ และมี
ความสามารถในการให้ค าแนะน า แก้ปัญหา
และช่วยเหลือลูกค้าที่มาใช้บริการได้ 

3.89 0.71 เห็นด้วยมาก 

5.5 พนักงานให้ความส าคัญกับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 3.95 0.63 เห็นด้วยมาก 
5.6 จ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ 3.72 0.75 เห็นด้วยมาก 

6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) 
6.1 บรรยากาศ การตกแต่งภายในร้านสวยงาม น่า

ใช้บริการ 
4.43 0.61 เห็นด้วยมาก

ที่สุด 
6.2 ร้านสะอาด แสงสว่างเพียงพอ น่าใช้บริการ 4.20 0.63 เห็นด้วยมาก 

6.3 การปรับอากาศ และอุณหภูมิภายในร้านมี
ความเหมาะสม 

3.99 0.64 เห็นด้วยมาก 

6.4 มีการจัดวางพ้ืนที่ภายในร้านอย่างเหมาะสม 
สะดวกต่อการใช้บริการ 

4.00 0.62 เห็นด้วยมาก 

6.5 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในร้าน เพียงพอต่อ
ความต้องการ เช่น ห้องน้ า อ่างล้างมือ โต๊ะ 
เก้าอ้ี 

3.88 0.70 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัดของตัวแปรอิสระจากการทบทวนวรรณกรรม 
(ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) 

6.6 ร้านมีป้ายและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกชัดเจน 4.31 0.72 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

7. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ(Process) 
7.1 การบริการมีความรวดเร็ว 3.72 0.69 เห็นด้วยมาก 

7.2 การบริการมีความถูกต้อง 4.11 0.56 เห็นด้วยมาก 

7.3  ความถูกต้องในการคิดราคาของสินค้า 4.13 0.60 เห็นด้วยมาก 
7.4 วัน และเวลาเปิด-ปิด มีความเหมาะสม 4.02 0.58 เห็นด้วยมาก 

7.5 มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่าง
รวดเร็ว ไม่เพิกเฉย 

3.92 0.71 เห็นด้วยมาก 

 

จากตารางที่ 4.2 เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยทั้ง 38 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นสูงสุด 5 อันดับแรก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ในเรื่อง ท าเล ที่ตั้งของร้านสะดวกแก่การเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 4.65: เห็นด้วยมากที่สุด) ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในเรื่อง ท าเล ที่ตั้งอยู่ติดหรือใกล้รถไฟฟ้า (ค่าเฉลี่ย 
4.65: เห็นด้วยมากที่สุด) ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ในเรื่องแมวที่น ามาให้ลูกค้าเล่นสะอาด น่ารัก 
(ค่าเฉลี่ย 4.55: เห็นด้วยมากที่สุด) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องมีแมวน่ารัก สุขภาพดี (ค่าเฉลี่ย 4.50: 
เห็นด้วยมากที่สุด) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องมีแมวหลากหลายสายพันธุ์ 
(ค่าเฉลี่ย 4.50: เห็นด้วยมากที่สุด) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องมีแมวให้เล่นเยอะ 
(ค่าเฉลี่ย 4.50: เห็นด้วยมากที่สุด) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ในเรื่องบรรยากาศ การตกแต่ง
ภายในร้านสวยงาม น่าใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.43: เห็นด้วยมากที่สุด) ซึ่งเท่ากับปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาด ในเรื่องลูกค้าสามารถเล่นกับแมวได้ทุกตัว (ค่าเฉลี่ย 4.43: เห็นด้วยมากที่สุด) และ ปัจจัย
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ด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องภาพลักษณ์ของร้านมีชื่อเสียง/ได้รับความนิยม (ค่าเฉลี่ย 4.37: เห็นด้วยมาก
ที่สุด) 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตาดในแต่ละด้านสามารถสรุปผล
การศึกษาของแต่ละปัจจัยได้ ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่อง แมว
น่ารัก มีสุขภาพดี ซึ่งเท่ากับระดับความเห็นในเรื่อง มีแมวหลากหลายสายพันธุ์ และ มีแมวให้เล่นเยอะ 
(ค่าเฉลี่ยรวม 4.50: เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ ภาพลักษณ์ของร้านมีชื่อเสียง/ได้รับความนิยม 
(ค่าเฉลี่ยรวม 4.37: เห็นด้วยมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านราคา (Price) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่อง ราคามีความ
เหมาะสมเมื่อเทียบกับคาเฟ่แมวร้านอื่น (ค่าเฉลี่ยรวม 3.76: เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉลี่ยรวม 3.60: เห็นด้วยมาก) 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นใน
เรื่อง ท าเล ที่ตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง ซึ่งเท่ากับระดับความเห็นในเรื่อง ท าเล ที่ตั้งอยู่ติดหรือ
ใกล้รถไฟฟ้า (ค่าเฉลี่ยรวม 4.65: เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ มีสถานที่จอดรถเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย
รวม 3.92: เห็นด้วยมาก) 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นใน
เรื่อง แมวที่น ามาให้ลูกค้าเล่นสะอาด น่ารัก (ค่าเฉลี่ย 4.55: เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ ลูกค้า
สามารถเล่นกับแมวได้ทุกตัว (ค่าเฉลี่ย 4.43: เห็นด้วยมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านบุคคล (People) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่อง พนักงาน
พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส (ค่าเฉลี่ย 3.99: เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ พนักงานมีความ
เอาใจใส่ในการให้บริการ (Service mind) มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.96: เห็น
ด้วยมาก) 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความเห็นในเรื่อง บรรยากาศ การตกแต่งภายในร้านสวยงาม น่าใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.43: เห็นด้วย
มากที่สุด) รองลงมาคือ ร้านมีป้ายและสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.31: เห็นด้วยมากที่สุด) 

ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่อง ความ
ถูกต้องในการคิดราคาของสินค้า (ค่าเฉลี่ย 4.13: เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ การบริการมีความ
ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.11: เห็นด้วยมาก) 
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ตารางที่ 4.3 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรตัวแปรตาม 

ตัวแปรตาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

ความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคท
เทอเดย์ Caturday Cat Café 

4.06 0.49 พึงพอใจมาก 

 

ตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ใช้ตัววัด คือ ความพึงพอใจในในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอ
เดย์ Caturday Cat Café โดยจากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.06 

 

4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคา
เฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  

 

ผู้วิจัยได้ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ อาชีพ ว่าส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมว
แคทเทอเดย์ Caturday Cat Café แตกต่างกันหรือไม่ การทดสอบลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ที่แตกต่างกันด้านเพศ จะใช้การวิเคราะห์ Independent-Sample T Test และ ส าหรับการทดสอบ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และด้านอาชีพ จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดย
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม มีดังนี้ 

 

4.4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่
แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะทางเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพึง
พอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.4 
 
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café ที่แตกต่างกนั จ้าแนกตามเพศ 

 N Mean Std. Deviation Sig. 

ชาย 81 4.09 0.616 0.651 
หญิง 319 4.05 0.456 

 

ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐานเพ่ือศึกษาว่าลักษณะทางเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café แตกต่างกันหรือไม่ ดังต่อไปนี้ 

H0: เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café 

H1: เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ค่า T-Test ที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีค่า 

Sig. เท่ากับ 0.651 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญที่ α เท่ากับ 0.05 จึง ยอมรับ H0 แสดงว่าเพศแตกต่าง
กันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café อาจเป็น
เพราะว่าผู้ที่ใช้บริการร้านคาเฟ่แมว Caturday Cat Café ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชาย ไปใช้
บริการเนื่องจากเป็นบุคคลที่รักแมวอยู่แล้ว และปัจจุบันการเลี้ยงแมวก็แพร่หลายทั้งเพศหญิงและเพศ
ชาย จึงท าให้เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  

4.4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่
แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.5  
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café จ้าแนกตามอายุ 

 N Mean Std. Deviation Sig. 

ต่ ากว่า 20 ปี 49 4.16 0.514 0.319 
20-25 ปี 182 4.03 0.406 

26-30 ปี 105 4.09 0.502 
31 ปีขึ้นไป 64 4.02 0.654 

 

จากการตารางที่ 4.5 การทดสอบอายุกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-Way ANOVA) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.319 ซึ่งมากกว่าระดับ

นัยส าคัญที่ α เท่ากับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ที่เข้าไป
ใช้บริการคาเฟ่ประเภทนี้ เป็นผู้ที่รักแมว และ คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ก็มีแมว
หลากหลายสายพันธุ์ให้เล่นด้วยจ านวนมาก เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ของปรีชญา เอ่ียมวงค์นที (2557) ได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าอายุ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการซื้อสินค้าท็
อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการใช้
บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
  สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพึง
พอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.6 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการใช้การใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café จ้าแนกตามระดับการศึกษา 

 N Mean Std. Deviation Sig. 

มัธยมศึกษาตอนต้น/
ตอนปลาย/เทียบเท่า 

55 4.24 0.576 0.000 

ปริญญาตรี 261 3.99 0.387 
ปริญญาโท หรือ สูงกว่า

ปริญญาโท 
84 4.17 0.656 

 

ตารางที่ 4.7 

 
ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café 

LSD 

(I)ระดับการศึกษา
สูงสุด (J)ระดับการศึกษาสูงสุด 

Mean 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

มัธยมศึกษาตอนต้น/
ตอนปลาย/เทียบเท่า 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท  

0..248* 

0.070* 

0.071 

0.070 

0.001 

0.406 

ปริญญาตรี มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 

ปริญญาโท 

0.248* 

0.178* 

0.072 

0.061 

0.001 

0.003 

ปริญญาโท หรือ สูง
กว่าปริญญาโท 

มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 

ปริญญาตรี 

0.070* 

0.178* 

0.084 

0.061 

0.406 

0.003 
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     จากตารางที่ 4.7 การทดสอบระดับการศึกษาสูงสุดกับระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-Way ANOVA) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง

น้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ α เท่ากับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า การศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 และเม่ือพิจารณาในแต่ละกลุ่มระดับการศึกษาสูงสุดจากตารางที่ 4.8 กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษา
สูงสุดในระดับปริญญาตรีจะมีความพึงพอใจในการใช้บริการน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
สูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า เนื่องจากอาจเป็นไปได้ว่าผู้ใช้บริการที่มี
ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า เป็นกลุ่มคนอายุไม่มาก และ
ชอบเล่นกับสัตว์เลี้ยง จึงมีความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
มากกว่าผู้ใช้บริการกลุ่มอ่ืน และเหตุผลที่ผู้ใช้บริการที่มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท หรือ สูง
กว่าปริญญาโท อาจเนื่องมาจากผู้ใช้บริการกลุ่มนี้ท างานหนัก มีความเครียดสูง เมื่อได้ผ่อนคลายจาก
การเล่นกับแมวน่ารัก จึงมีความพึงพอใจที่สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้บริการที่มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญา 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ของ วรินทร์ธร สุนทรเลิศพิศาล (2559) ได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
ผู้ใช้บริการร้าน Too Fast To Sleep ห้องสมุดคาเฟ่ 24 ชั่วโมง พบว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษา 
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการร้าน Too Fast To Sleep ห้องสมุดคาเฟ่ 24 ชั่วโมง ด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดบริการแตกต่างกัน 

4.4.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ที่แตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ref. code: 25595802030402VEHRef. code: 25595802030402VEHRef. code: 25595802030402VEH

52 
 

ตารางที่ 4.8 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café จ้าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 N Mean Std. Deviation Sig. 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 45 4.22 0.560 0.009 
10,000-20,000 บาท 69 4.12 0.583 

20,001-30,000 บาท 167 4.00 0.364 
30,001-40,000 บาท 58 4.16 0.451 

40,000 บาทขึ้นไป 61 3.95 0.617 

 
ตารางที่ 4.9 
 
ผลการเปรียบเทียบระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคท
เทอเดย์ Caturday Cat Café 

LSD 
(I)รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (J)รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

Mean 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
40,000 บาทขึ้นไป 

0.106 
0.222* 
0.067 
0.271* 

0.093 
0.082 
0.097 
0.096 

0.254 
0.007 
0.488 
0.005 

10,001-20,000 บาท ต่ ากว่า 10,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
40,000 บาทขึ้นไป 

-0.106 
0.116 
-0.039 
0.165 

0.093 
0.070 
0.087 
0.085 

0.254 
0.096 
0.651 
0.054 

20,001-30,000 บาท ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 

-0.222* 
-0.116 
-0.155* 

0.082 
0.070 
0.074 

0.007 
0.096 
0.037 
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ตารางที่ 4.9  
 
ผลการเปรียบเทียบระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคท
เทอเดย์ Caturday Cat Café (ต่อ) 

LSD 
(I)รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
(J)รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

Mean 
I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

20,001-30,000 บาท 40,000 บาทขึ้นไป 0.049 0.072 0.499 

30,001-40,000 บาท 
 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
40,000 บาทขึ้นไป 

-0.067 
0.039 
0.155* 
0.204* 

0.097 
0.087 
0.074 
0.090 

0.488 
0.651 
0.037 
0.022 

40,000 บาท ขึ้นไป ต่ ากว่า 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 

-0.271* 
-0.165 
-0.049 
-0.204* 

0.096 
0.085 
0.073 
0.089 

0.005 
0.054 
0.499 
0.022 

 

จากตารางที่ 4.8 การทดสอบระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระดับความพึงพอใจใน
การใช้บริการด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-Way ANOVA) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 

0.009 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ α เท่ากับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 และเมื่อพิจารณาในแต่ละกลุ่มระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากตารางที่ 4.9 กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับรายได้เฉลี่ย 40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะมีความพึงพอใจในการใช้บริการต่ าที่สุด
เมื่อเที่ยบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 10,000 บาท และรายได้เฉลี่ยในช่วง 30,001-
40,000 บาทต่อเดือน อาจจะสรุปได้ว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับรายได้เฉลี่ย 40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 
เป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้มากซึ่งเมื่อเลือกใช้บริการหรือซื้อสินค้าใดๆ แล้ว ย่อมมีความคาดหวังต่อการ
บริการและสินค้านั้น นอกจากนี้แล้วอาจมีการเปรียบเทียบราคากับสินค้าหรือการบริการจากร้านอ่ืนๆ 
ในราคาที่ใกล้เคียงกัน หากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้รับการบริการที่ไม่เหมาะสมกับมูลค่าที่จ่ายไป ก็จะ
ท าให้เกิดแนวโน้มความพึงพอใจต่ ากว่ากลุ่มตัวอย่างในระดับรายได้อ่ืนส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท อาจจะมีความคาดหวังต่อการบริการและสินค้าที่ไม่สูง
เท่ากับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้เฉลี่ย 40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จึงท าให้ค่าเฉลี่ยระดับความพึง



Ref. code: 25595802030402VEHRef. code: 25595802030402VEHRef. code: 25595802030402VEH

54 
 

พอใจมีค่ามากกว่ากลุ่มผู้มีระดับรายได้เฉลี่ย 40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ใน
อดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ของ เสาวภา ลีลานุวงศ์ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) พบว่ารายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) ที่แตกต่างกัน 

4.4.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่
แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจใน
การใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ที่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.10  
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café จ้าแนกตามอาชีพ 

 N Mean Std. Deviation Sig. 
ข้าราชการ 52 4.06 0.539 0

0.000 นักเรียน/นักศึกษา 69 4.28 0.539 

พนักงานบริษัทเอกชน 199 3.98 0.444 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว 80 4.06 0.486 
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ตารางที่ 4.11  
 
ผลการเปรียบเทียบอาชีพกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday 
Cat Café  

LSD 

(I)อาชีพ 

 

(J)อาชีพ 

Mean 

 (I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

ข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา 
พนักงานบริษัทเอกชน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว 

-0.2187* 
0.073 
0.005 

0.089 
0.075 
0.086 

0.014 
0.334 
0.955 

นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว 

-0.218* 
0.290* 
0.213* 

0.089 
0.067 
0.079 

0.488 
0.651 
0.037 

พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ 
นักเรียน/นักศึกษา 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว 

-0.728 
-0.290* 
-0.078 

0.075 
0.067 
0.064 

0.334 
0.000 
0.225 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจส่วนตัว 

ข้าราชการ 
นักเรียน/นักศึกษา 
พนักงานบริษัทเอกชน 

0.005 
-0.213* 
0.078 

0.860 
0.793 
0.639 

0.955 
0.008 
0.225 

 

จากตารางที่ 4.10 จากการทดสอบอาชีพกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-Way ANOVA) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย

กว่าระดับนัยส าคัญที่ α เท่ากับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละกลุ่มอาชีพ จากตารางที่ 4.11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา มีความ
พึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café มากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ 
เนื่องจากอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปด้วย ท าให้กิจกรรมยามว่างเพ่ือ
ผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันออกไป กลุ่มที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา อาจจะมีเวลาว่างหลังเลิก
เรียนที่มากกว่า จึงมีโอกาสในการใช้บริการที่ร้านได้นานมากกว่า รวมถึงช่วงเวลาที่ไปไม่ใช่ช่วงเวลาที่
คนเลิกงาน ท าให้เมื่อไปถึงร้านสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทันที โดยที่ไม่ต้องรอคิว  จึงท าให้กลุ่ม
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ตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีแนวโน้มความพึงพอใจในการใช้บริการมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ของ ปรีชญา เอ่ียมวงค์นที (2557) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อสินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าอาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ
โดยรวมในการซื้อสินค้าท็อปส์ ซู เปอร์มาร์ เก็ต (Tops Supermarkets) ของผู้บริ โภคในเขต
กรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

 

4.5 การวิเคราะห์ปัจจัย 

 

 จากการทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่าง และท าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระต่างๆ ทั้งสิ้น 38 ตัวแปรที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า มีตัวแปรหลายคู่ท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยส าคัญ ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Regression 
Analysis) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าตัวแปรอิสระทั้งหมดจากปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดไปท าการ
วิเคราะห์และสกัดออกมาเป็นปัจจัยกลุ่มใหม่ก่อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่เหมาะสมและมี
ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 

4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระในการใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 
(Factory Analysis) 

ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือสถิติทดสอบ คือ KMO (Kaiser-
Meyer-Olkin) และ Batlett’s test of Sphericity ในการทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระที่
จะท าการสกัดปัจจัย โดยที่ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เป็นการทดสอบวัดตัวแปรต่างๆ ว่ามีความ
เหมาะสมในการวิเคราะห์หรือไม่ หากค่า KMO สูง (ค่าที่ยอมรับคือค่าที่อยู่ระหว่าง 0.5-1) แสดงว่า
ข้อมูลมีความเหมาะสมในการน าไปวิเคราะห์ปัจจัย ในทางกลับกันหากค่า KMO ต่ ากว่า 0.5 แสดงว่า
ข้อมูลไม่เหมาะสมที่จะน าไปใช้วิเคราะห์ปัจจัย ส่วนการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity เป็น
การทดสอบค่าสหสัมพันธ์โดยรวมของตัวแปรย่อยว่าตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์ ระหว่างกันหรือไม่ 

และก าหนดระดับนัยส าคัญ α เท่ากับ 0.05 โดยตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 

H0: ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ 
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H1: ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
ตารางที่ 4.12 
 
KMO และ Bartlett’s test ของตัวแปรอิสระจากปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
df 
Sig. 

0.919 
11330.656 

703 
0.000 

 

จากตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรอิสระจากปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 38 ตัวแปร พบว่ามีค่า KMO เท่ากับ 0.919 ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.5-1 แสดงว่าข้อมูลที่
รวบรวมนั้นมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์ปัจจัยในการแบ่งกลุ่มตัวแปรได้ และจากการทดสอบ 
Bartlett’s Test of Sphericity พบว่าชุดข้อมูลดังกล่าวมีค่า Chi-Square = 11330.656 และมีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ที่ใช้ในการทดสอบ จึงปฏิเสธ H0 
แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระจากปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถน าไปวิเคราะห์ปัจจัยต่อไปได้ 

4.5.2 การก าหนดกลุ่มปัจจัย 

จากการทดสอบข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระจากปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
ในขั้นต่อมาผู้วิจัยจึงท าการสกัดปัจจัย (Extraction) แบบ Principal Component Analysis (PCA) 
และเพ่ือให้น้ าหนักขององค์ประกอบในปัจจัยที่สกัดมีความชัดเจนมากขึ้น จึงใช้วิธีการหมุนแกนแบบ 
Varimax แล้วใช้เกณฑ์ในการตัดสินจ านวนปัจจัยที่เหมาะสมจากการพิจารณาค่า Eigenvalue ที่
มากกว่า 1 และค่า Factor Loading ของตัววัดในปัจจัยต้องไม่น้อยกว่า 0.3 รวมทั้งตัววัดแต่ละตัว
ต้องไม่มีค่า Factor Loading สูงใกล้เคียงกันมากกว่า 1 ปัจจัย ซึ่งพบว่าสามารถจัดกลุ่มปัจจัยใหม่ได้
ทั้งหมด 7 กลุ่มปัจจัย โดยกลุ่มปัจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้เท่ากับ 69.43% และ
สามารถน ามาเปรียบเทียบกับปัจจัยที่ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยเดิมจากการทบทวน
วรรณกรรม ดังตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13  

 

ปัจจัยและตัวแปรภายหลังการวิเคราะห์ปัจจัย เปรียบเทียบปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม  
ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
1.1 แมวน่ารัก มีสุขภาพดี 
1.2 มีแมวหลากหลายสายพันธุ์ 
1.3 มีแมวให้เล่นเยอะ 
1.4 อาหารและเครื่องดื่มมีปริมาณเหมาะสม 
1.5 อาหารและเครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย 
1.6 อาหารและเครื่องดื่มมีหน้าตาสวยงาม 

ดึงดูดใจ น่ารับประทาน 
1.7 เมนูมีความแตกต่าง และแปลกใหม่ 
1.8  สินค้า (ของที่ระลึก) มีคุณภาพและ

หลากหลาย 
1.9  สินค้า (ของที่ระลึก) สวยงาม ดึงดูดใจ 
1.10 สินค้า (ผลิตภัณฑ์ส าหรับแมว) มีคุณภาพ

และหลากหลาย 
1.11 ภาพลักษณ์ของร้านมีชื่อเสียง/ได้รับความ

นิยม 
2. ปัจจัยด้านราคา (Price) 
2.1 ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ 
2.2 ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 
2.3 ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคาเฟ่

แมวร้านอื่น 
 

1. ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์ (แมว) และสถานที่ 
1.1 แมวน่ารัก มีสุขภาพดี 
1.2 มีแมวหลากหลายสายพันธุ์ 
1.3 มีแมวให้เล่นเยอะ 
1.4 ท าเล ที่ตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง 
1.5 ท าเล ที่ตั้งอยู่ติดหรือใกล้รถไฟฟ้า 
1.6 มีสถานทีจ่อดรถเพียงพอ 
1.7 ลูกค้าสามารถเล่นกับแมวได้ทุกตัว 
1.8 แมวที่น ามาให้ลูกค้าเล่นสะอาด น่ารัก 
1.9  มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่าง

ครอบคลุม เช่น Facebook, Instragram 
1.10 ร้านมีป้ายและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกชัดเจน 
2. ปัจจัยด้านอาหารและเครื่องดื่มและการ

ส่งเสริมการขาย 
2.1 อาหารและเครื่องดื่มมีปริมาณเหมาะสม 
2.2 อาหารและเครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย 
2.3 อาหารและเครื่องดื่มมีหน้าตาสวยงาม 

ดึงดูดใจ น่ารับประทาน 
2.4 เมนูมีความแตกต่าง และแปลกใหม่ 
2.5  สินค้า (ผลิตภัณฑ์ส าหรับแมว) มีคุณภาพ

และหลากหลาย 
2.6 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่

น่าสนใจ เช่น ส่วนลด หรือ สะสมแต้ม 
2.7 พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
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ตารางที่ 4.13 

 

ปัจจัยและตัวแปรภายหลังการวิเคราะห์ปัจจัย เปรียบเทียบปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
(ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
3.1 ท าเล ที่ตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง 
3.2 ท าเล ที่ตั้งอยู่ติดหรือใกล้รถไฟฟ้า 
3.3 มีสถานที่จอดรถเพียงพอ 
4. ปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) 
4.1 ลูกค้าสามารถเล่นกับแมวได้ทุกตัว 
4.2 แมวที่น ามาให้ลูกค้าเล่นสะอาด น่ารัก 
4.3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ 

เช่น ส่วนลด หรือ สะสมแต้ม 
4.4  มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่าง

ครอบคลุม เช่น Facebook, Instragram 
5. ปัจจัยด้านบุคคล (People) 
5.1 พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
5.2 พนักงานพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม

แจ่มใส 
5.3 พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ 

(Service mind) มีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ 

5.4 พนักงาน มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ และมี
ความสามารถในการให้ค าแนะน า 
แก้ปัญหาและช่วยเหลือลูกค้าที่มาใช้บริการ
ได้ 

5.5 พนักงานให้ความส าคัญกับลูกค้าท่ีมาใช้
บริการ 

5.6 จ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ 
 

3. ปัจจัยด้านพนักงาน 
3.1 พนักงานพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม

แจ่มใส 
3.2 พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ 

(Service mind) มีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ 

3.3 พนักงาน มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ และมี
ความสามารถในการให้ค าแนะน า 
แก้ปัญหาและช่วยเหลือลูกค้าที่มาใช้
บริการได้ 

3.4 พนักงานให้ความส าคัญกับลูกค้าท่ีมาใช้
บริการ 

3.5   จ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ 
4. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่ง

อ านวยความสะดวก 
4.1 บรรยากาศ การตกแต่งภายในร้าน

สวยงาม น่าใช้บริการ 
4.2 ร้านสะอาด แสงสว่างเพียงพอ น่าใช้

บริการ 
4.3 การปรับอากาศ และอุณหภูมิภายในร้านมี

ความเหมาะสม 
4.4 มีการจัดวางพ้ืนที่ภายในร้านอย่าง

เหมาะสม สะดวกต่อการใช้บริการ 
4.5 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในร้าน 

เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ห้องน้ า 
อ่างล้างมือ โต๊ะ เก้าอ้ี 
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ตารางที่ 4.13 

 

ปัจจัยและตัวแปรภายหลังการวิเคราะห์ปัจจัย เปรียบเทียบปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
(ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 
evidence) 
6.1  บรรยากาศ การตกแต่งภายในร้านสวยงาม 

น่าใช้บริการ 
6.2  ร้านสะอาด แสงสว่างเพียงพอ น่าใช้บริการ 
6.3  การปรับอากาศ และอุณหภูมิภายในร้านมี   

ความเหมาะสม 
6.4 มีการจัดวางพ้ืนที่ภายในร้านอย่าง

เหมาะสม สะดวกต่อการใช้บริการ 
6.5 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในร้าน เพียงพอ

ต่อความต้องการ เช่น ห้องน้ า อ่างล้างมือ 
โต๊ะ เก้าอ้ี 

6.6 ร้านมีป้ายและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกชัดเจน 
7. ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 
7.1 การบริการมีความรวดเร็ว 
7.2 การบริการมีความถูกต้อง 
7.3 ความถูกต้องในการคิดราคาของสินค้า 
7.4 วัน และเวลาเปิด-ปิด มีความเหมาะสม 
7.5 มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า

อย่างรวดเร็ว ไม่เพิกเฉย 

5. ปัจจัยด้านกระบวนการ 
5.1 การบริการมีความรวดเร็ว 
5.2 การบริการมีความถูกต้อง 
5.3 ความถูกต้องในการคิดราคาของสินค้า 
5.4 วัน และเวลาเปิด-ปิด มีความเหมาะสม 
5.5 มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า

อย่างรวดเร็ว ไม่เพิกเฉย 
6. ปัจจัยด้านสินค้าของท่ีระลึกและ

ภาพลักษณ์ของร้าน 
6.1  สินค้า (ของที่ระลึก) มีคุณภาพและ

หลากหลาย 
6.2  สินค้า (ของที่ระลึก) สวยงาม ดึงดูดใจ 
6.3  ภาพลักษณ์ของร้านมีชื่อเสียง/ได้รับความ

นิยม 
7. ปัจจัยด้านราคา  
7.1 ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ 
7.2 ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 
7.3 ราคามีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคาเฟ่

แมวร้านอื่น 
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4.6 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพื่อ

ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  

 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดซึ่งท าให้ได้ปัจจัยใหม่ 7 ปัจจัย 
ท าให้ผู้วิจัยท าการปรับเปลี่ยนสมมติฐานเพ่ือให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการจัดกลุ่มปัจจัย ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (แมว) และสถานทีม่ีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยด้านอาหารและเครื่องดื่มและการส่งเสริมการขายมีผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านพนักงานมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคท
เทอเดย์ Caturday Cat Café  

สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  

สมมติฐานที่ 5  ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่
แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  

สมมติฐานที่ 6  ปัจจัยด้านสินค้าของที่ระลึกและภาพลักษณ์ของร้านมีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  

สมมติฐานที่ 7  ปัจจัยด้านราคามีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคท
เทอเดย์ Caturday Cat Café  

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ได้จากการจัดกลุ่มใหม่จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดยใช้แบบ Enter Multiple Regression 
ซึ่งจะใช้แบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน จ านวน 400 ชุด ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้ผล
การวิเคราะห์ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.14 
 
ประสิทธิภาพของสมการถดถอยในการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างความพึงพอใจในการใช้บริการคา
เฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café กับปัจจัยทั ง 7 ปัจจัย 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.636a 0.404 0.393 0.383 
 
ตารางที่ 4.15 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานภาพรวมในสมการถดถอยระหว่างความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมว
แคทเทอเดย์ Caturday Cat Café กับปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัย (ANOVA) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 

Residual 
Total 

39.022 
57.538 
96.560 

7 
392 
399 

5.575 
0.147 

37.979 0.000b 

 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ค่าความผิดพลาดมาตรฐานต่ าสุดเท่ากับ 0.383 และมีค่า
สัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R Square) สูงสุดเท่ากับ 0.404 แสดงว่า กลุ่มปัจจัยทั้ง 7 ด้าน สามารถ
อธิบายการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ได้ร้อย
ละ 40.4 และส่วนที่เหลือเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ ร้อยละ 59.6 

จากตารางที่ 4.15 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพ่ือแสดงว่า ตัวแปรอิสระ
ทั้งหมด 7 ปัจจัยนั้น มีอย่างน้อย 1 ตัวแปรอิสระท่ีสามารถน ามาใช้ในการอธิบายความพึงพอใจในการ
ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดยก าหนดระดับนัยส าคัญ α เท่ากับ 0.05 
และตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 

H0  : ตัวแปรอิสระทุกตัว ไม่สามารถน าไปใช้ในการอธิบายความพึงพอใจในการใช้
บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

H1  : ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว สามารถน าไปใช้ในการอธิบายความพึงพอใจในการ
ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
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จากการทดสอบพบว่า F-test มีค่า Sig. 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้
คือ α เท่ากับ 0.05 จึงสามารถปฎิเสธ H0 ได้ แสดงว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับการพิจารณาถึงความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat 
Café 
 
ตารางที่ 4.16 
 
สมการถดถอยระหว่างความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café กับ
ปัจจัยทั ง 7 ปัจจัย 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std .Error Beta 
(Constant) 0.060 0.019  211.944 0.000 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (แมว) และ
สถานที่ 

0.154 0.019 0.314 8.043 0.000 

ปัจจัยด้านอาหารและเครื่องดื่ม
และการส่งเสริมการขาย 

0.116 0.019 0.235 6029 0.000 

ปัจจัยด้านพนักงาน 0.099 0.019 0.202 5.187 0.000 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
และสิ่งอ านวยความสะดวก 

0.144 0.019 0.293 7.515 0.000 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 0.172 0.019 0.349 8.953 0.000 
ปัจจัยด้านสินค้าของที่ระลึกและ
ภาพลักษณ์ของร้าน 

0.120 0.019 0.041 1.060 0.290 

ปัจจัยด้านราคา  0.008 0.019 0.015 0.392 0.696 

 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมดจ านวน 5 ตัวแปร มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 (T-test ของปัจจัยมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) โดยเรียงล าดับจากค่าสัมประสิทธิ์ของ
สมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
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(แมว) และสถานที ่ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านอาหารและ
เครื่องดื่มและการส่งเสริมการขาย และ ปัจจัยด้านพนักงาน  

สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์(แมว) และสถานทีม่ีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ
ที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  (แมว) และสถานที่มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  
      เนื่องจากธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยงมีการแข่งขันสูง จึงเป็นผลท าให้เกิดคาเฟ่สัตว์เลี้ยง
หลากหลายร้านทั้งในกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศไทย จึงเกิดทางเลือกแก่ กลุ่ม
ผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องคิดกลยุทธ์เพ่ือแข่งขันกับผู้ประกอบการร้านในรูปแบบที่
คล้ายกัน เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่ใช้บริการ การมีแมวน่ารัก มีแมวจ านวนมาก หลากหลาย
สายพันธุ์ และมีสุขภาพดี ภายในร้าน จึงเป็นทางเลือกส าคัญของผู้ที่มีความต้องการมาใช้บริการคาเฟ่
สัตว์เลี้ยง นอกจากนี้แล้วท าเล ที่ตั้งของร้าน ก็ยังส่งผลเชิงบวกกับความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการคาเฟ่
แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดยการที่ร้านตั้งอยู่ใกล้ในสถานที่ที่เดินทางสะดวก หรืออยู่
ใกล้รถไฟฟ้า ก็เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการถึงแม้ว่าจะไม่มีรถส่วนตัว ดังนั้นผู้ที่ไม่มี
รถส่วนตัวก็สามารถมาใช้บริการได้ อีกทั้งการที่ทางร้านมีสถานที่จอดรถเพียงพอก็ยังเป็นทางเลือก
ให้แก่กลุ่มผู้ใช้บริการที่ขับรถส่วนตัวมาท่ีร้านได้ จึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (แมว) และสถานที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยด้านอาหารและเครื่องดื่มและการส่งเสริมการขายมีผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
                 จากผลการวิจัย ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ
ที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านอาหารและเครื่องดื่มและการ
ส่งเสริมการขายมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday 
Cat Café โดยปัจจัยด้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งประกอบไปด้วย อาหารและเครื่องดื่มมีปริมาณ
เหมาะสม อาหารและเครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย อาหารและเครื่องดื่มมีหน้าตาสวยงาม ดึงดูดใจ 
น่ารับประทาน เมนูมีความแตกต่าง และแปลกใหม่ และ สินค้า (ผลิตภัณฑ์ส าหรับแมว) มีคุณภาพ
และหลากหลาย นอกจากนี้ การส่งเสริมการขาย ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนลด หรือ การสะสมแต้ม จาก
ทางร้านมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat 
Café เช่นกัน เพื่อกระตุ้นผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการซ้ าส าหรับลูกค้าเก่า และ เพ่ือเป็นแรงจูงใจ 
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ส าหรับลูกค้าใหม่ จึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านอาหารและเครื่องดื่มและการส่งเสริมการขายมี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านพนักงานมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคท
เทอเดย์ Caturday Cat Café  

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ
ที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านพนักงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดยปัจจัยด้านพนักงาน
ประกอบไปด้วย พนักงานพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พนักงานมีความเอาใจใส่ในการ
ให้บริการ (Service mind) มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ พนักงาน มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ และ
มีความสามารถในการให้ค าแนะน า แก้ปัญหาและช่วยเหลือลูกค้าที่มาใช้บริการได้  พนักงานให้
ความส าคัญกับลูกค้าที่มาใช้บริการ และ จ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งส่วนประกอบที่
กล่าวมาข้างต้น เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการของร้าน 
นอกเหนือจากการที่แมวน่ารัก หลากหลายสายพันธุ์ และมีสุขภาพดี ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแล้ว 
การให้บริการจากพนักงานของทางร้านก็เป็นความคาดหวังจากผู้ใช้บริการเช่นกัน จึงสรุปได้ว่าปัจจัย
ด้านพนักงานมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชญา เอ่ียมวงค์นที (2557) ที่พบว่า การให้บริการลูกค้าอย่างมีระบบ มี
อัธยาศัยดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ สามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสินค้า 
ช่วยเหลือในการหาสินค้าและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้  มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อ
สินค้าท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Tops Supermarkets) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 4  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  
                 จากผลการวิจัย ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ
ที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวกมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café ซึ่งปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกประกอบไปด้วย 
บรรยากาศ การตกแต่งภายในร้านสวยงาม น่าใช้บริการ ร้านสะอาด แสงสว่างเพียงพอ น่าใช้บริการ 
การปรับอากาศ และอุณหภูมิภายในร้านอย่างเหมาะสม สะดวกต่อการใช้บริการ  มีการจัดวางพ้ืนที่
ภายในร้านอย่างเหมาะสม สะดวกต่อการใช้บริการ และ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในร้าน เพียงพอ
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ต่อความต้องการ เช่น ห้องน้ า อ่างล้างมือ โต๊ะ เก้าอ้ี จากส่วนประกอบที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่าปัจจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมว
แคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินันท์ อมรประเสริฐชัย (2553) 
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์
ประเภทปิ้งย่าง สุกี้และชาบูชาบูของผู้บริโภคในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ให้บริการ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามชอบร้านอาหารบุฟเฟต์ที่
ร้านอาหารมีความสะอาด มีการจัดการกลิ่นภายในร้านที่ดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชน
สรณ์ โตกราน (2551) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับความสะอาดของร้าน 

สมมติฐานที่ 5  ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการบริการ
คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ
ที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านกระบวนการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ซึ่งปัจจัยด้านกระบวนการ
ประกอบไปด้วย การบริการมีความรวดเร็ว การบริการมีความถูกต้อง ความถูกต้องในการคิดราคาของ
สินค้า และ มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ไม่เพิกเฉย จากส่วนประกอบที่
กล่าวมาจึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านกระบวนการส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอ
เดย์ Caturday Cat Café ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกานต์ พันธ์สวัสดิ์ (2557) ที่พบว่า ปัจจัย
ด้านกระบวนการมีอิทธิพลในเชิงบวก เนื่องจากร้านกาแฟมีมาตรฐานความสะอาด ความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ และบริการน้ าดื่มฟรีให้ลูกค้า และนอกจากนี้แล้วยังมีสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ที่กล่าวว่า กระบวนการจัดการ เพ่ือการส่งมอบคุณภาพในการ
ให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็ว และประทับใจ บริการที่ดีที่สุดจะต้องก าหนดมาตรฐานด้านการ
ให้บริการระดับสูง ระบบเพ่ือติดตามการให้บริการ ธุรกิจต้องคอยตรวจสอบการท างานด้านการ
ให้บริการทั้งของบริษัทและคู่แข่ง เพ่ือใช้วัดผลการท างาน แก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของลูกค้า 
และน าค าติชมจากลูกค้าเพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น 

สมมติฐานที่ 6  ปัจจัยด้านสินค้าของที่ระลึกและภาพลักษณ์ของร้านมีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café  

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.290 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ
ที่ 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 6 ซึ่งสามารถตีความได้ว่าปัจจัยด้านสินค้าของที่ระลึกและภาพลักษณ์
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ของร้านไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
เนื่องมาจากสินค้า (ของที่ระลึก) ของทางร้านเป็นเพียงสินค้าพิเศษที่นอกเหนือจากการบริการของทาง
ร้าน ซึ่งไม่ใช่การบริการหลักที่มีสัตว์เลี้ยงหลากหลายสายพันธุ์ น่ารัก และมีสุขภาพดี นอกจากนี้ ของ
ที่ระลึกที่ขายในร้านอาจมีราคาสูงกว่าที่หาซื้อได้จากภายนอก ดังนั้น ของที่ระลึกจึงเป็นเพียงทางเลือก
เสริมของกลุ่มลูกค้าที่มีความพึงพอใจที่จะเลือกซื้อเพ่ิมเติม นอกจากนี้ การที่ร้านมีชื่อเสียงหรือได้รับ
ความนิยมก็ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการเช่นกัน เนื่องจากผู้ใช้บริการเข้าไปใช้บริการเพราะ
รักแมว อยากเล่นกับแมว ไม่ได้เข้าไปใช้บริการเพราะชื่อเสียงของร้าน ดังนั้น ปัจจัยด้านสินค้าของที่
ระลึกและภาพลักษณ์ของร้าน จึงไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café 

สมมติฐานที่ 7  ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคท
เทอเดย์ Caturday Cat Café  

จากผลการวิจัย ค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.696 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญ
ที่ 0.05 จึงจึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 7 ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านราคา ไม่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café อาจเนื่องมาจากกลุ่มผู้ใช้บริการ
ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงมีความตั้งใจที่มาใช้บริการเนื่องจากสัตว์เลี้ยงภายในร้านเป็นหลัก จึงมุ่งสนใจกับ
ปัจจัยอ่ืนๆ มากกว่าปัจจัยทางด้านราคาของอาหารและเครื่องดื่มที่ทางร้านให้บริการ ดังนั้น ปัจจัย
ด้านราคา จึงไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประชากรประมาณ 8.6 ล้านคน และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
ในทุกปี เนื่องจากเป็นเมืองหลวงของประเทศ และศูนย์กลางทางธุรกิจ ส่งผลท าให้การด าเนินชีวิตใน
แต่ละวันเต็มไปด้วยความเร่งรีบ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จนท าให้เกิดสภาวะ
เคร่งเครียดจากการใช้ชีวิตประจ าวัน และเมื่อเสร็จสิ้นจากภาระกิจประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นวัยท างาน 
หรือ วัยเรียน จึงจะต้องหากิจกรรมผ่อนคลายความตรึงเครียดจากปัจจัยต่างๆ ที่พบเจอใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งการรับประทานอาหารนอกบ้านพร้อมกับนัดเจอเพ่ือนก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับ
ความนิยม และจากการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยกสิกรพบว่า ปี 2559 มูลค่าตลาดของธุรกิจอาหารมี
มูลค่าสูงขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 1.9 – 2.7 โดยมีมูลค่าท่ีประมาณ 382,000 – 385,000 ล้านบาท จึง
ท าให้เกิดผู้ประกอบการร้านอาหารจากบริษัทยักษ์ใหญ่ และ ผู้ประกอบการรายย่อยมากมาย 
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันจึงมีทางเลือกมากมายในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร 

จากการที่มีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นทุกวัน ผู้ประกอบการแต่ละรายจึงต้องอยู่ใน
สภาวะที่การแข่งกันทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยทางแก้ไขของผู้ประกอบการแต่ละราย คือ การคิดกล
ยุทธ์ของร้านตนเองเพ่ือให้โดดเด่น และแตกต่าง มีความเป็นพิเศษมากกว่าคู่แข่ง บวกกับกระแสนิยม
ทางอินเตอร์เน็ตที่ผู้บริโภคมักจะค้นหาข้อมูลรีวิวสิ่งที่เป็นกระแส หรือ ร้านอาหารที่อินเทรนด์ ก่อน
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งคาเฟ่สัตว์เลี้ยงก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ก าลังมาแรงเป็นกระแสอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นสถานที่ผ่อนคลายความเครียด มีสัตว์เลี้ยงให้เล่น และบางร้านก็อนุญาตให้อุ้มได้ 
พร้อมกับมีการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อผู้คนนิยมใช้บริการร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้น ท าให้
ผู้ประกอบการเห็นช่องทางในการเปิดธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยง แต่ก็ไม่ใช่ทุกร้านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม 

คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ไม่ใช่ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงแห่งแรกที่เปิดใน
ประเทศไทย แต่ก็เป็นร้านคาเฟ่แมวอันดับต้นๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้บริการคาเฟ่
สัตว์เลี้ยงในประเทศไทย มีรีวิวแนะน าร้านคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ในอินเตอร์เน็ต
ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงท าให้นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยต้องมาแวะใช้บริการ
โดยการเพ่ิมแผนท่องเที่ยวเป็นร้านคาเฟ่แมวแห่งนี้ เพ่ือให้ร้านคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat 
Café เป็นร้านที่สามารถควบคุมมาตรฐานของการบริการที่ดี ทราบถึงปัญหาของผู้ใช้บริการ สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง และสามารถรักษาฐานผู้ใช้บริการเดิม และ
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เพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการหน้าใหม่ได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ ใ ช้ บริ การ คา เ ฟ่แมวแคทเทอเดย์  Caturday Cat Café โดยใช้ปั จจั ยทางด้ าน
ประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ) และปัจจัยทางด้านส่วน
ประสมทางตลาด ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้าน
บุคคล (People) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และปัจจัยด้านกระบวนการ 
(Process) เพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ 

จากการค้นคว้าข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในอดีต ผู้วิจัยได้ออกแบบ
แบบสอบถามให้เฉพาะกลุ่มประชากรที่เคยใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดยใช้
ระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถามประมาณ 1 เดือน (ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์-17 มีนาคม 
2560) ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมได้จ านวนทั้งหมด 473 ชุด และผู้วิจัยได้ท าการตัดแบบสอบถาม
ทีต่อบไม่สมบูรณ์ หรือไม่เคยใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café จ านวน 73 ชุด ใน
การวิจัยครั้งนี้จึงได้ข้อมูลแบบสอบถามที่ครบถ้วน จ านวน 400 ชุด เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผล
โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ค่าทางสถิติต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัย 
ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

5.1.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

จากผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่ง
ออกเป็น เพศชาย ร้อยละ 20.3 และเพศหญิง ร้อยละ 79.7 โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 20-25 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 45.5 ของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 65.3 โดยประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 49.8 
และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.8 ของกลุ่มตัวอย่าง 

5.1.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปและประสบการณ์การใช้บริการของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปและประสบการณ์การใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากแบบสอบถาม โดยสามารถสรุปพฤติกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เคยใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ได้โดยเริ่มจาก ความถี่ในการใช้
บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ของกลุ่มตัวอย่าง 3 อันดับแรกคือ 3 เดือนต่อครั้ง 
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คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาคือ 1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 24.8 และ 2 – 3 ครั้งต่อเดือน คิด
เป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดย
เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 200 – 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.8 รองลงมาคือ 
น้อยกว่า 200 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.5 และ 500 – 800 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดับ 
ประเภทของขนม และ อาหาร หรือสินค้าในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมในการเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรกคือ เครื่องดื่ม เช่น น้ าเปล่า น้ าผลไม้ น้ าชา 
กาแฟ คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมาคือ ขนมเค้ก เช่น เครปชาไทย บานอฟฟ่ี ชอคโกแลตลาวา คิด
เป็นร้อยละ 27.1 และ อาหารว่าง เช่น แคทเทอเดย์ฟรายส์ ปอเปี๊ยแฮมชีส ผักโขมอบชีส คิดเป็นร้อย
ละ 17.2 ตามล าดับ เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการเนื่องจากแมวภายในร้าน คิดเป็นร้อยละ 33.4 รองลงมาคือ 
เดินทางสะดวก คิดเป็นร้อยละ 30.4 และ มีคนรู้จักแนะน า คิดเป็นร้อยละ 16.8 ตามล าดับ และ 
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ของกลุ่มตัวอย่าง 
อันดับแรก คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมาคือ เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 40.5 และ คนรัก คิด
เป็นร้อยละ 8.8 ตามล าดับ 

5.1.3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café  

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) จากตัวแปรอิสระทั้งสิ้น 38 ตัว
แปร โดยใช้วิธีหมุนแกนแบบ Varimax พบว่าสามารถจัดกลุ่มปัจจัยอิสระใหม่ได้ 7 กลุ่มปัจจัย และน า
ปัจจัยทั้ง 7 กลุ่มปัจจัยดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression 
Analysis) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย แล้วพบว่ามีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café มีเพียง 5 ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (แมว) และสถานที่ ปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านอาหารและเครื่องดื่มและการส่งเสริมการขาย และ 
ปัจจัยด้านพนักงาน ซึ่งกลุ่มปัจจัยทั้ง 5 ด้าน สามารถอธิบายการประเมินความพึงพอใจในการใช้
บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ได้ร้อยละ 40.4 มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.3.1 ปัจจัยด้านกระบวนการ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café มากที่สุด เพราะผู้ใช้บริการมีความคาดหวังจาก
การใช้บริการจากทางร้าน ซึ่งประกอบไปด้วย การบริการมีความรวดเร็ว การบริการมีความถูกต้อง 
ความถูกต้องในการคิดราคาของสินค้า และ มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ไม่
เพิกเฉย จากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็นการบริการพ้ืนฐานที่ผู้ประกอบการทั่วๆ ไปควรจะมี ไม่ว่าจะเป็น
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ค่าเฟ่สัตว์เลี้ยง ร้านอาหารทั่วไป หรือ ร้านค้าอ่ืนๆ ที่จะต้องให้ความส าคัญเอาใจใส่ต่อกระบวนการใน
การให้บริการ ก็จะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการ นอกเหนือจากความพิเศษที่
มีธีมที่แตกต่างของร้านแล้ว การบริการพ้ืนฐานที่มาจากกระบวนการและการดูแลลูกค้าก็เป็นสิ่งส าคัญ 

5.1.3.2  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (แมว) และสถานที่ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café เนื่องจากธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยงมีการ
แข่งขันสูง จึงเป็นผลท าให้เกิดคาเฟ่สัตว์เลี้ยงหลากหลายร้านทั้งในกรุงเทพมหานคร และ จังหวัดอ่ืนๆ 
ในประเทศไทย จึงเกิดทางเลือกแก่กลุ่มผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องคิดกลยุทธ์เพ่ือแข่งขัน
กับผู้ประกอบการร้านในรูปแบบที่คล้ายกัน เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่ใช้บริการ การมีแมว
น่ารัก มีแมวเยอะ หลากหลายสายพันธุ์ และมีสุขภาพดี ภายในร้านจึงเป็นทางเลือกส าคัญของผู้ที่มี
ความต้องการมาใช้บริการคาเฟ่สัตว์เลี้ยง นอกจากนี้แล้วท าเล ที่ตั้งของร้าน ก็ยังส่งผลเชิงบวกกั บ
ความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดยการที่ร้านตั้งอยู่ใกล้
ในสถานที่ที่เดินทางสะดวก หรืออยู่ใกล้รถไฟฟ้า ก็เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการ
ถึงแม้ว่าจะไม่มีรถส่วนตัว ดังนั้น ผู้ที่ไม่มีรถส่วนตัวก็สามารถมาใช้บริการได้  อีกทั้งการที่ทางร้านมี
สถานที่จอดรถเพียงพอก็ยังเป็นทางเลือกให้แก่กลุ่มผู้ใช้บริการที่ขับรถส่วนตัวมาที่ร้านได้ จึงสรุปได้ว่า
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และสถานที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café 

5.1.3.3  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ซึ่งปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกประกอบไปด้วย บรรยากาศ การตกแต่งภายในร้าน
สวยงาม น่าใช้บริการ ร้านสะอาด แสงสว่างเพียงพอ น่าใช้บริการ การปรับอากาศ และอุณหภูมิ
ภายในร้านอย่างเหมาะสม สะดวกต่อการใช้บริการ  มีการจัดวางพ้ืนที่ภายในร้านอย่างเหมาะสม 
สะดวกต่อการใช้บริการ และ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในร้าน เพียงพอต่อความต้องการ เช่น 
ห้องน้ า อ่างล้างมือ โต๊ะ เก้าอ้ี จากส่วนประกอบที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
และสิ่งอ านวยความสะดวกส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday 
Cat Café 

5.1.3.4  ปัจจัยด้านอาหารและเครื่องดื่มและการส่งเสริมการขาย เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดยปัจจัยด้าน
อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งประกอบไปด้วย อาหารและเครื่องดื่มมีปริมาณเหมาะสม อาหารและ
เครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย อาหารและเครื่องดื่มมีหน้าตาสวยงาม ดึงดูดใจ น่ารับประทาน เมนูมี
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ความแตกต่าง และแปลกใหม่ และ สินค้า (ผลิตภัณฑ์ส าหรับแมว) มีคุณภาพและหลากหลาย 
นอกจากนี้ การส่งเสริมการขาย ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนลด หรือ การสะสมแต้ม จากทางร้านมี
อิทธิพลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
เช่นกัน เพ่ือกระตุ้นผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการซ้ าส าหรับลูกค้าเก่า และ เพ่ือเป็นแรงจูง ใจส าหรับ
ลูกค้าใหม่ จึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านอาหารและเครื่องดื่มและส่งเสริมการขายมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ที่ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

5.1.3.5  ปัจจัยด้านพนักงาน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดยปัจจัยด้านพนักงานประกอบไปด้วย พนักงานพูดจา
สุภาพ อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ (Service mind) มีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ พนักงาน มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ และมีความสามารถในการให้ค าแนะน า 
แก้ปัญหาและช่วยเหลือลูกค้าที่มาใช้บริการได้ พนักงานให้ความส าคัญกับลูกค้าที่มาใช้บริการ และ 
จ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งส่วนประกอบที่กล่าวมาข้างต้น เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการของร้าน นอกเหนือจากการที่แมวน่ารัก หลากหลายสาย
พันธุ์ และมีสุขภาพดี ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแล้ว การให้บริการจากพนักงานของทางร้านก็เป็น
ความคาดหวังจากผู้ใช้บริการเช่นกัน จึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านพนักงานมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่ใช้
บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

 

5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 

 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคา
เฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้ประกอบการสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้หรือน าไปเป็นข้อมูลสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา วางแผนการพัฒนาสินค้าและการ
ให้บริการต่างๆ รวมถึงน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบการให้บริการต่างๆ ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดีขึ้น 

 โดยผลจากการวิจัยสามารถระบุถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่
แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (แมว) 
และสถานที่ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านอาหารและ
เครื่องดื่มและการส่งเสริมการขาย และ ปัจจัยด้านพนักงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดยสามารถน าผลการวิจัยนี้ไป
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เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ของผู้ประกอบการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday 
Cat Café ได้ดังนี ้

5.2.1 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการ เพราะเป็นปัจจัยที่
มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการมากที่สุด เมื่อมีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมากในเวลาเดียวกันอาจ
ส่งผลท าให้ลูกค้าต้องรอเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการรับคิวลูกค้า หรือการที่ลูกค้าสั่ง
อาหารภายในร้าน การที่ทางร้านให้บริการมีความรวดเร็วและมีความถูกต้อง ก็จะสามารถสร้างความ
ประทับใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้ นอกจากนี้เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าของทางร้าน และมีการเรียก
เก็บค่าใช้บริการ ทางร้านมีกระบวนการในการคิดและเก็บเงิน รวมถึงความถูกต้องในการคิดราคาของ
สินค้า ท าให้ลูกค้าสัมผัสถึงรายละเอียดและความเอาใจใส่ที่ผู้บริการมอบให้ และหากเกิดข้อเรียกร้อง
หรือลูกค้าแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการรับบริการและผู้ประกอบการมีการตอบสนองต่อข้อ
เรียกร้องของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่เพิกเฉย จะยิ่งท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจจนส่งผลถึงความ
พึงพอใจในการใช้บริการ และท าให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ ารวมถึงบอกต่อไปยังผู้อื่น หรือแม้กระทั่ง
การรีวิวร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต  

5.2.2 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญแก่ผลิตภัณฑ์ (แมว) และสถานที่ เนื่องจากคา
เฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ แมวน่ารัก หลากหลายสายพันธุ์ และ
สุขภาพดี ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความส าคัญพิเศษแก่บรรดาแมวในร้าน โดยเฉพาะทางด้านความ
สะอาด สุขภาพท่ีดีของแมว สร้างคาแรคเตอร์ให้แมว เพ่ือเป็นจุดดึงดูดให้ผู้ใช้บริการเกิดความสนใจแก่
บรรดาแมวในร้าน การที่ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นใหม่เป็นจ านวนมากจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้การ
แข่งขันในธุรกิจค่าเฟ่สัตว์เลี้ยงรุนแรงมากขึ้น แต่ถ้าหากบรรดาแมวภายในร้านเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะ
กับร้านและลูกค้าติดใจเฉพาะเจาะจงกับแมวของทางร้าน ก็จะท าให้สร้างความแตกต่างจากร้านอ่ืนๆ 
ได้ นอกจากมีแมวให้เล่นเยอะแล้ว ท าเลที่ตั้งของทางร้านที่ผู้ประกอบการได้เลือกให้เป็นจุดที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายโดยใช้รถสาธารณะ รวมถึงทางร้านมีป้ายและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกชัดเจน ท าให้ผู้ที่จะมา
ใช้บริการสามารถหาร้านได้ง่ายไม่สับสน บวกกับเวลาเปิด - ปิด ของร้านที่สามารถรองรับลูกค้าที่
สามารถมาใช้บริการทางร้านได้ในเวลาที่แตกต่างกันไป 

5.2.3 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญแก่ลักษณะทางกายภาพและสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในร้าน เนื่องจากร้านคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café เป็นร้านที่มีแมวอยู่
จ านวนมาก ดังนั้น ทางร้านจะต้องค านึงถึงเรื่องความสะอาด ก าจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากมูลของ
แมว โดยการแบ่งสัดส่วนออกจากบริเวณท่ีรองรับลูกค้า การปรับอากาศ และ อุณหภูมิภายในร้านให้มี
ความเหมาะสม เพ่ือสุขลักษณะที่ดีแก่แมวภายในร้าน และผู้ที่เข้าไปใช้บริการ นอกจากนี้การตกแต่ง
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ร้านที่เป็นธีมให้เข้ากับบรรดาแมวภายในร้าน เพ่ือให้ร้านสวยงามน่าใช้บริการ ก็สามารถสร้างจุดเด่น 
และดึงดูดความสนใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการเช่นกัน ส่วนสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ภายในร้ าน เช่น 
ห้องน้ า อ่างล้างมือ เจลฆ่าเชื้อโรค แปรงลูกกลิ้งก าจัดขนแมว ที่มีไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกแก่
ลูกค้าภายหลังการใช้บริการ ก็เป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการใส่ใจลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café อย่างมาก 

5.2.4 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มและการส่งเสริม
การขาย นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์และการบริการหลัก ที่เป็นเหล่าบรรดาแมวภายในร้านแล้ว อาหาร
และเครื่องดื่มที่ทางร้านให้บริการก็เป็นสิ่งส าคัญของทางร้าน การที่มีอาหารและเครื่องดื่มที่
หลากหลาย แปลกใหม่ หน้าตาสวยงามดึงดูดใจ น่ารับประทาน มีปริมาณที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่
ผู้ใช้บริการที่จะพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café ด้วย ซึ่งกลุ่มลูกค้าผู้ที่ชื่นชอบในคาเฟ่สัตว์เลี้ยงอาจมีการเปรียบเทียบกับร้านคา
เฟ่สัตว์ร้านอ่ืนที่เคยใช้บริการ หากทางร้านคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café มีเมนูอาหาร
เครื่องดื่มที่แตกต่าง แปลกใหม่ น่ารับประทาน และ มีปริมาณที่เหมาะสม ก็จะสามารถสร้างความพึง
พอใจแก่กลุ่มผู้ใช้บริการได้ ซึ่งอาจจะท าให้เกิดการกลับมาใช้ซ้ าของกลุ่มลูกค้าที่เคยมาใช้บริการคาเฟ่
แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

5.2.5 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญเก่ียวกับพนักงาน เพราะกระบวนการให้บริการ
เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องรับประสบการณ์โดยตรง ตั้งแต่มาถึงร้าน เข้ามารับบริการในร้าน จนถึงขั้นตอน
สุดท้ายที่ลูกค้าช าระเงินและเดินออกจากร้าน การที่พนักงานต้อนรับลูกค้าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 
พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ก็สามารถสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเริ่มเม่ือเดินเข้าร้าน มีความเอาใจใส่
กระตือรือร้นในการให้บริการในการแนะน าการใช้บริการของร้าน เนื่องจากคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café ไม่เหมือนกันร้านคาเฟ่ หรือ ร้านอาหารทั่วไป ที่จะต้องให้ความส าคัญถึงความ
สะอาดแก่ผู้รับบริการทางร้านและ แมวภายในร้าน หากพนักงานมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ และมี
ความสามารถในการแนะน า และช่วยเหลือลูกค้าที่มาใช้บริการ ก็จะส่งผลต่อความประทับใจแก่ความ
ใส่ใจลูกค้าของทางร้านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บางช่วงเวลาที่ลูกค้ารับบริการเยอะ ก็ควรที่จะมี
จ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ เพ่ือไม่ให้ลูกค้าต้องรอนาน จนเกิดความไม่พอใจ 

5.2.6 ผู้ประกอบการควรวางแผนกลยุทธ์ในการให้บริการ โดยค านึงถึงปัจจัยระดับ
การศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ใช้บริการ และ อาชีพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมว Caturday Cat Café โดยผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าหลักที่
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ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจ คือ กลุ่มผู้มีระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/
เทียบเท่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท และ มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือให้
การบริการเป็นตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

5.3 ข้อจ ากัดงานวิจัย 

 

เนื่องจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวนี้ มีระยะเวลาในการเก็บสอบถามค่อนข้างจ ากัด คือ 
ประมาณ 1 เดือน (ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์-17 มีนาคม 2560) ซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่าอายุ
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20-25 ปี ถึงร้อยละ 45.5 และประกอบอาขีพพนักงานบริษัทเอกชนร้อยละ 49.8 
โดยระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่คือ ปริญญาตรีถึงร้อยละ 65.3 ดังนั้น ผลการวิเคราะห์จาก
แบบสอบถามนี้จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรได้ ซึ่งอาจท าให้ผลการวิจัยมีความ
คลาดเคลื่อนในการน าไปอ้างอิงกับกลุ่มประชากร และเนื่องจากเป็นการส ารวจในปี พ.ศ. 2560 ดังนั้น 
หากมีผู้สนใจการน าข้อมูลวิจัยฉบับนี้ไปใช้อ้างอิงในอนาคต ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ 
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลเชิงสถิติ อ่ืนๆ ที่จะส่งผลต่อสินค้าและบริการ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงควรระมัดระวังถึงข้อจ ากัดดังกล่าวด้วย 

 

5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 

 

5.4.1  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอ
เดย์ Caturday Cat Café จึงควรศึกษาเพ่ิมเติมทางด้านการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บข้อมูลรูปแบบ
อ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) พร้อม
กับการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากผู้ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat 
Café 

5.4.2  ในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากผู้ใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ 
Caturday Cat Café มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้นเพ่ือที่จะสามารถรับรู้ความคิดเห็นและรับรู้
ถึงปัญหาของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุม ควรออกแบบสอบถามทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้กลุ่มประชากรตัวอย่างไม่จ ากัดเพียงแค่ผู้ใช้บริการที่เป็นคนไทย นอกจากนี้แล้วแบบสอบถามที่
ได้รวบรวมนั้นมาจากการปล่อยแบบสอบถามออนไลน์เท่านั้น หากสามารถเก็บข้อมูลจาก
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แบบสอบถามที่กรอกจากกระดาษจากผู้ใช้บริการได้จากที่คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat 
Café โดยตรง เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ใช้ภายหลังรับบริการในทันที 

 5.4.3 ควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจัยด้านอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ และ
ความภักดีของกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีต่อคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café เนื่องจากเป็น
การศึกษาที่สามารถน าเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือรักษาฐานผู้ใช้บริการ
ของคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café รวมถึงผู้ใช้บริการใหม่ในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์  

Caturday Cat Café 

ค าชี้แจง: 
1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ ( Independent Study) ใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณทิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ในการท าแบบสอบถามเพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการส าหรับอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat 
Café  

2. ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและ
จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และจะใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ทางด้านวิชาการ ใน
การศึกษาส าหรับเรื่องนี้เท่านั้น ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามนี้ตามความ
เป็นจริงเพื่อประโยชน์ต่องานวิจัย 

โดยเนื้อหาในแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปและประสบการณ์การใช้บริการคาเฟ่แมว
แคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday 
Cat Café 

ส่วนที่ 4  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café หมายถึง สถานที่ผักผ่อนส าหรับคน
รกัแมวที่ไม่สามารถเลี้ยงแมวเองได้ที่บ้าน หรือ ส าหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเล่นกับแมว นอกจากจะ
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มีแมวหลากหลายพันธุ์ภายในร้านแล้ว ยังมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม ขนม สินค้าของที่ระลึก และ
ผลิตภัณฑ์ส าหรับแมว ภายในร้านตกแต่งสวยงามด้วยธีมสวนสนุกแมว 

ขนมแมวเลีย หมายถึง อาหารชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นของเหลวเนื้อครีมบรรจุอยู่ใน
ซองที่มีขนาดเล็ก ประกอบด้วยวิตามินที่จ าเป็นต่อร่างกายของแมว ผสมกับส่วนผสมอื่นๆ และมีหลาก
รสชาติ 

 
 
 

 
รูปภาพ ตราสัญลักษณ์คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
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ค าถามคัดกรอง 

ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมที่ให้ไว้หน้าข้อความ โดยเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 

 
1. ท่านเคยใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café หรือไม ่

  เคย  ไม่เคย (จบแบบสอบถาม) 

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปและประสบการณ์การใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday 
Cat Café 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับความคิดเห็น โดยประเมินจากการใช้
บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

 
1. โดยเฉลี่ยแล้วท่านใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café บ่อยครั้งเพียงใด 

 3 เดือนต่อครั้ง   2 เดือนต่อครั้ง   1 ครั้งต่อเดือน 

 2 - 3 ครั้งต่อเดือน  มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน 

 
2. ท่านใช้จ่ายในการรับประทานอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ซื้อของที่ระลึก หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับแมว 

ภายในคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café โดยเฉลีย่ครั้งละเท่าใด 

 น้อยว่า 200 บาท  200 – 500 บาท 

 501 – 800 บาท  801 บาท ขึ้นไป 

 
3. ในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café ท่านรับประทานอาหารหรือซื้อ

สินค้าชนิดใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 

 เครื่องดื่ม เช่น น้ าเปล่า น้ าผลไม้ น้ าชา กาแฟ ฯลฯ 

 อาหารว่าง เช่น แคทเทอเดย์ฟรายส์ ปอเปี๊ยแฮมชีส ผักโขมอบชีส ฯลฯ 

 ขนมเค้ก เช่น เครปชาไทย บานอฟฟ่ี ชอคโกแลตลาวา ฯลฯ 

 ของที่ระลึก เช่น กระเป๋า แก้วเซรามิค เคสโทรศัพท์ เสื้อ ฯลฯ 
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 ผลิตภัณฑ์ส าหรับแมว เช่น ขนมแมวเลีย วิตามินส าหรับแมว ฯลฯ 

 
4. เหตุผลที่ท่านเลือกใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café เพราะเหตุใด (ตอบได้

มากกว่า 1ข้อ) 

  ชื่อเสียงของร้าน  

  แมวภายในร้าน  

  เดินทางสะดวก 

  เมนูอาหารและเครื่องดื่ม 

  มีคนรู้จักแนะน า 

 อ่ืนๆโปรดระบุ…………………. 

 

5. บุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อท่านในการตัดสินใจเข้าใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat 
Café 

  ตนเอง  

  เพ่ือน  

  คนรัก 

  คนในครอบครัว 

  บุคคลที่มีชื่อเสียง 
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ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ให้บริการคาเฟ่แมว 
Caturday Cat Café ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมว Caturday Cat 
Café 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามมีทั้งหมด 38 ข้อ กรุณาประเมินการใช้บริการคาเฟ่แมว Caturday Cat 
Café โดยรวม โดยให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมาก
ที่สุดเพียงค าตอบเดียว ซึ่งแต่ละช่องมีความหมายดังนี้ 

หมายเหตุ :  ระดับความคิดเห็น  

5 = มากท่ีสุด หมายถึงท่านรู้สึกเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 

4 = มาก หมายถึง ท่านรู้สึกเห็นด้วยในระดับมาก 

3 = ปานกลาง หมายถึง ท่านรู้สึกเห็นด้วยในระดับปานกลาง 

2 = น้อย หมายถึง ท่านรู้สึกเห็นด้วยในระดับน้อย 

1 = น้อยที่สุดหมายถึง ท่านรู้สึกเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 

N/A = ไม่สามารถประเมิน 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใช้
บริการ 

คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
ระดับความเห็น 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 5 4 3 2 1 N/A 

1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)       
1.1 แมวน่ารัก มีสุขภาพดี       

1.2 มีแมวหลากหลายสายพันธุ์       

1.3 มีแมวให้เล่นเยอะ       
1.4 อาหารและเครื่องดื่มมีปริมาณเหมาะสม       

1.5 อาหารและเครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย       

1.6 อาหารและเครื่องดื่มมีหน้าตาสวยงาม ดึงดูดใจ น่า
รับประทาน 

      

1.7 เมนูมีความแตกต่าง และแปลกใหม่       
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใช้
บริการ 

คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
ระดับความเห็น 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 5 4 3 2 1 N/A 
1.8 สินค้า (ของที่ระลึก) มีคุณภาพและหลากหลาย       

1.9 สินค้า (ของที่ระลึก) สวยงาม ดึงดูดใจ       

1.10 สินค้า (ผลิตภัณฑ์ส าหรับแมว) มีคุณภาพและหลากหลาย       
1.11 ภาพลักษณ์ของร้านมีชื่อเสียง/ได้รับความนิยม       

2 ปัจจัยด้านราคา (Price)       
2.1 ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ       

2.2 ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ       

2.3 ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคาเฟ่แมวร้านอ่ืน       
3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)       

3.1 ท าเล ที่ตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง       

3.2 ท าเล ที่ตั้งอยู่ติดหรือใกล้รถไฟฟ้า       
3.3 มีสถานที่จอดรถเพียงพอ       

4 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)       

4.1 ลูกค้าสามารถเล่นกับแมวได้ทุกตัว       
4.2 แมวที่น ามาให้ลูกค้าเล่นสะอาด น่ารัก       

4.3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น ส่วนลด 
หรือ สะสมแต้ม 

      

4.4 มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่างครอบคลุม เช่น 
Facebook, Instragram 

      

5 ปัจจัยด้านบุคคล (People)       

5.1 พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย       
5.2 พนักงานพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส       

5.3 พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ (Service mind) 
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 

      

5.4 พนักงาน มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ และมีความสามารถในการ
ให้ค าแนะน าได้ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจใช้
บริการ 

คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 
ระดับความเห็น 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 5 4 3 2 1 N/A 
5.5 พนักงานให้ความส าคัญกับลูกค้าท่ีมาใช้บริการ       

5.6 จ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ       

6 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence)       
6.1 บรรยากาศ การตกแต่งภายในร้านสวยงาม น่าใช้บริการ       

6.2 ร้านสะอาด แสงสว่างเพียงพอ น่าใช้บริการ       
6.3 การปรับอากาศ และอุณหภูมิภายในร้านมีความเหมาะสม       

6.4 มีการจัดวางพ้ืนที่ภายในร้านอย่างเหมาะสม สะดวกต่อการ
ใช้บริการ 

      

6.5 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในร้าน เพียงพอต่อความ
ต้องการ เช่น ห้องน้ า อ่างล้างมือ โต๊ะ เก้าอ้ี 

      

6.6 ร้านมีป้ายและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกชัดเจน        

7 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ(Process)       

7.1 การบริการมีความรวดเร็ว       
7.2 การบริการมีความถูกต้อง       

7.3 ความถูกต้องในการคิดราคาของสินค้า       
7.4 วัน และเวลาเปิด-ปิด มีความเหมาะสม       

7.5 มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ไม่
เพิกเฉย 
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ส่วนที่ 3 : การประเมินความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat 
Café 
ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง โดยเลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมาก
ที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 

ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการ 
คาเฟ่แมวแคทเทอเดย์ Caturday Cat Café 

ระดับความเห็น 5 = พอใจ
มากที่สุด / 1= พอใจน้อย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการคาเฟ่แมวแคท
เทอเดย์ Caturday Cat Café มากน้อยเพียงใด 

     

 
 
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องสี่เหลี่ยม หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัว
ท่าน 
1. เพศ  

   ชาย   หญิง 
2. อายุ 

   ต่ ากว่า 20 ปี   20 - 25 ปี     26 - 30 ปี 

  31 - 35 ปี   36 - 40 ปี     มากกว่า 40 ปี  
3. สถานภาพ  

  โสด   สมรส 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า     ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท      สูงกว่าปริญญาโท  
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 ต่ ากว่า 10,000 บาท   10,000-20,000 บาท   20,001-30,000 บาท 

 30,001-40,000 บาท  40,001-50,000 บาท   50,001 บาทข้ึนไป  
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6. อาชีพ 

  นักเรียน/นักศึกษา  พนักงานบริษัทเอกชน 

  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจส่วนตัว  

 ข้าราชการ   อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………  
 

      
-จบแบบสอบถาม- 

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป 

 
ตารางที่ ข.1  
 
จ้านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
อธิบายได ้

Co
m

po
ne

nt
 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 12.757 33.570 33.570 12.757 33.570 33.570 6.192 16.296 16.296 

2 6.146 16.175 49.745 6.146 16.175 49.745 5.397 14.203 30.499 
3 2.619 6.893 56.638 2.619 6.893 56.638 4.234 11.142 41.641 

4 1.422 3.742 60.380 1.422 3.745 60.380 3.064 8.064 49.705 
5 1.265 3.330 63.710 1.265 3.330 63.710 3.024 7.957 57.662 
6 1.127 2.965 66.675 1.127 2.965 66.675 2.369 6.234 63.896 

7 1.044 2.748 69.424 1.044 2.748 69.424 2.100 5.528 69.424 
8 .943 2.482 71.906       

9 .791 2.081 73.987       
10 .744 1.958 75.945       

11 .701 1.845 77.790       
12 .635 1.672 79.461       
13 .591 1.554 81.016       
14 .553 1.456 82.472       
15 .510 1.342 83.814       
16 .475 1.251 85.066       
17 .456 1.201 86.266       

18 .422 1.112 87.378       
19 .400 1.052 88.430       

20 .395 1.041 89.471       
21 .358 0.942 90.413       
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ตารางที่ ข.1  
 
จ้านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
อธิบายได ้(ต่อ) 

Co
m

po
ne

nt
 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

22 .345 .907 91.321       

23 .303 .798 92.119       
24 .314 .772 92.891       
25 .294 .733 93.624       
26 .263 .693 94.316       
27 .246 .648 94.965       
28 .241 .633 95.598       
29 .220 .578 96.176       
30 .208 .547 96.723       
31 .195 .514 97.237       

32 .185 .488 97.725       
33 .178 .467 98.192       
34 .158 .415 98.607       
35 .148 .390 98.997       

36 .140 .369 99.366       
37 .130 .343 99.709       

38 .111 .291 100.00       
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ตารางที่ ข.2  
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix)  

Rotated Component Matrixa 

 Component 
1 2 3 4 5 6 7 

1.1 แมวน่ารัก มีสุขภาพดี .568     .331  

1.2 มีแมวหลากหลายสายพันธุ์ .772       

1.3 มีแมวให้เล่นเยอะ .814       

3.1 ท าเล ที่ตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง .739       

3.2 ท าเล ที่ตั้งอยู่ติดหรือใกล้รถไฟฟ้า .722       

3.3 มีสถานที่จอดรถเพียงพอ .617       

4.1  ลูกค้าสามารถเล่นกับแมวได้ทุกตัว .793       

4.2 แมวที่น ามาให้ลูกค้าเล่นสะอาด น่ารัก .776       

4.4 การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่าง
ครอบคลุม เช่น Facebook, Instragram 

.509   .335  
  

6.6 ร้านมีป้ายและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกชัดเจน .560   .468    

1.4  อาหารและเครื่องดื่มมีปริมาณเหมาะสม  .733      

1.5 อาหารและเครื่องดื่มมีให้เลือกหลากหลาย  .748      

1.6 อาหารและเครื่องดื่มมีหน้าตาสวยงาม ดึงดูด
ใจ น่ารับประทาน 

 .561    
.430  

1.7  เมนูมีความแตกต่าง และแปลกใหม่  .855      

1.10 สินค้า (ผลิตภัณฑ์ส าหรับแมว) มีคุณภาพและ
หลากหลาย 

 .694    
  

4.3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ 
เช่น ส่วนลด หรือ สะสมแต้ม 

 .719    
  

5.1 พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  .517 .462     

5.2 พนักงานพูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใส 

  .776   
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ตารางที่ ข.2  
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix) (ต่อ) 

Rotated Component Matrixa 

 Component 
1 2 3 4 5 6 7 

5.3 พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ 
(Service mind) มีความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ 

  .803   
  

5.4 พนักงาน มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ และมี
ความสามารถในการให้ค าแนะน า แก้ปัญหา
และช่วยเหลือลูกค้าที่มาใช้บริการได้ 

  .787   

  

5.5 พนักงานให้ความส าคัญกับลูกค้าที่มาใช้บริการ   .758     

5.6 จ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ  .343 .568     

6.1  บรรยากาศ การตกแต่งภายในร้านสวยงาม น่า
ใช้บริการ 

.437   .534  
  

6.2  ร้านสะอาด แสงสว่างเพียงพอ น่าใช้บริการ    .652    
6.3  การปรับอากาศ และอุณหภูมิภายในร้านมี    

ความเหมาะสม 
   .679 .378 

  

6.4 มีการจัดวางพ้ืนที่ภายในร้านอย่างเหมาะสม 
สะดวกต่อการใช้บริการ 

  .341 .623  
  

6.5 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในร้าน เพียงพอต่อ
ความต้องการ เช่น ห้องน้ า อ่างล้างมือ โต๊ะ 
เก้าอ้ี 

   .650  

  

7.1 การบริการมีความรวดเร็ว  .413   .529   

7.2 การบริการมีความถูกต้อง     .745   

7.3 ความถูกต้องในการคิดราคาของสินค้า     .764   

7.4 วัน และเวลาเปิด-ปิด มีความเหมาะสม     .744   

7.5 มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่าง
รวดเร็ว ไม่เพิกเฉย 

.334  .365  .415 
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กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix) (ต่อ) 
Rotated Component Matrixa 

 Component 
1 2 3 4 5 6 7 

1.8 สินค้า (ของที่ระลึก) มีคุณภาพและ
หลากหลาย 

     
.644  

1.9 สินค้า (ของที่ระลึก) สวยงาม ดึงดูดใจ      .815  

1.11 ภาพลักษณ์ของร้านมีชื่อเสียง/ได้รับความนิยม .470     .504  

2.1 ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณ  .534     .649 

2.2 ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ  .565     .685 

2.3 ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคาเฟ่แมว
ร้านอื่น 

     
 .759 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 20 iterations. 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาว ดาเรศ รังษีธรรมปัญญา 
วันเดือนปีเกิด 20 สิงหาคม พ.ศ. 2529 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2552: วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ต าแหน่งงาน พนักงานฝ่ายวิจัยและห้องปฎิบัติการ 

องค์การแฟมิลี่เฮลท์อินเตอร์เนชั่นแนล  
 

ประสบการณ์ท างาน 2557-ปัจจุบัน: พนักงานฝ่ายวิจัยและห้องปฎิบัติการ  
องค์การแฟมิลี่เฮลท์อินเตอร์เนชั่นแนล 

2554-2557: พนักงานฝ่ายปฎิบัติการ 

องค์การอินเตอร์เนชั่นแนล เรสคิว คอมมิตตี 

2552-2554: พนักงานฝ่ายห้องปฎิบัติการ 
ศูนย์วิจัยมาลาเรียโชโกล 




