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 ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจร้านคาเฟ่สุนขั ช่ือร้าน ‚Dogs Around Me Café” จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด ศึกษาแนวโน้ม

ของยอดขายในระยะเวลา 1 ปี ศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจร้านคาเฟ่สุนขั และศึกษาการวางแผนการจดัการ

เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจร้านคาเฟ่สุนขัในระยะเวลา 5 ปี โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูท่ี้เคยใช้บริการร้านคาเฟ่สุนขั จ  านวน 200 ตวัอย่าง ผูว้ิจยัใช้ระยะเวลาในการเก็บ

ขอ้มูล 1 เดือน คือ เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2564 

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ล้ียงสุนขัเป็นของตวัเอง เพราะเน่ืองจาก

สภาพสังคมปัจจุบนัท่ีพกัอาศยัไม่เอ้ืออ านวยต่อการเล้ียงสุนขั จึงมีความตอ้งการท่ีจะมาใชบ้ริการเพื่อเล่นกบั

สุนขัภายในร้าน ดงันั้น ความตอ้งการของตลาดในธุรกิจร้านคาเฟ่สุนขัมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยพบวา่

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ดา้น ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัในระดบัมากท่ีสุด 

และจากการพยากรณ์ยอดขายของธุรกิจกรณีสถานการณ์ปกติ ในระยะเวลา 1 ปีแรก จะมียอดขายอยู่ท่ี 

5,389,200.00 บาท เม่ือหักต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผนัแปร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะมีก าไรสุทธิในปีแรก 

613,860.80 บาท โดยมีเงินลงทุนในธุรกิจร้านคาเฟ่สุนขั ‚Dogs Around Me Café” ทั้งหมดจ านวน 

10,000,000.00 บาท แบ่งเป็นเงินสด 4,000,000.00 บาท และมูลค่าท่ีดินท่ีใชด้ าเนินธุรกิจ 6,000,000.00 บาท 

ซ่ึงในการค านวณอตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) อยู่ท่ี 100% มีระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 4 วนั และมี

จุดคุม้ทุนในปีแรก 4,379,560.53 บาท ดงันั้น เพื่อให้การด าเนินธุรกิจร้านคาเฟ่สุนขั ‚Dogs Around Me Café” 

ขบัเคล่ือนไปในทิศทางท่ีก าหนด จึงตอ้งมีการก าหนดกลยุทธ์ทางเลือกทั้งระดบัองค์กร ระดบัธุรกิจ และ

ระดบัหนา้ท่ี เพื่อใชใ้นการวางแผนการด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
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ABSTRACT 

 

 The Demand and Operation for dog café business of “Dogs Around Me  Café” - Bangkok. 

The research purpose are to study 1) demand and behavior of the market 2) sale 3) business operation 

and 4) marketing planning by collecting date from target customers 200 people using questionnaires to 

collect data. The researcher takes data retention period of one month. Since October 2021. 

 The research shown that most of the customer that does not have their own dog based on the 

current social conditions, the shelter is not conducive to raising the dog. they would like to come to play 

with the dog at the dog café, so that bring a market demand of the dog café higher. It was found that the Marketing 

Mix 7Ps influenced the choice of dog café service at the highest level. From the forecast of business sales 

during the first 1 year, sales will be 5,389,200.00 baht, after deducting fixed costs, variable costs and other 

expenses, there will be a net profit in the first year of 613,860.80 baht, with total investment in the dog café 

business “Dogs Around Me Café” amounting to 10,000,000.00 baht, divided in cash 4,000,000.00 baht and the 

value of land used for business 6,000,000.00 baht. 

 In which the project's internal rate of return (IRR) is calculated at 100%, it has a payback period of 2 

years and 4 days and has a break-even point in the first year of 4,379,560.53 baht. So, in order to operate the dog 

café business “Dogs Around Me Café” in the specified direction. Therefore, alternative strategies must be 

formulated at the corporate, business and function levels. To use in planning business operations to achieve the goals 

that have been set. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 กลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั 4 อนัไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นธุรกิจท่ีมี

ความจ าเป็นในการด ารงชีวิตและยงัคงเป็นท่ีต้องการของตลาดมาอย่างเสมอ ส าหรับธุรกิจภตัตาคารหรือ

ร้านอาหาร ซ่ึงหมายรวมถึงบริการจดัหาอาหาร เคร่ืองด่ืม กาแฟ เบเกอร่ี ไอศกรีม และรับจดัเล้ียง เป็นธุรกิจหน่ึง

ในปัจจยัดา้นอาหาร ท่ีมีความน่าสนใจเช่นกนั โดยกระแสท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั คือการนัง่รับประทาน



อาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืมในร้านอาหารท่ีมีการตกแต่งสวยงาม มีสไตล์ และบรรยากาศท่ีดี โดยเรียกสถานท่ี

ดงักล่าววา่ ‘คาเฟ่’ ซ่ึงจะมีการนดัพบปะสังสรรคก์บัเพื่อนฝงูในร้านท่ีมีการตกแต่งสไตล์ดงักล่าว แทนการนดัพบ

ในร้านอาหาร หรือนดัพบตามห้างสรรพสินคา้ทัว่ไป ประกอบกบัวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ หรือ คนในยุค Gen Y 

มีแนวโน้มท่ีจะมีการพกัอาศยัในคอนโดมิเนียมจ านวนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการพกัอาศยัในคอนโดมิเนียมนั้น 

มีขอ้จ ากดัในการเล้ียงสัตวเ์ล้ียง ท่ีส่วนใหญ่มกัจะมีขอ้ห้ามไม่ให้ผูอ้ยู่อาศยัในคอนโดมิเนียมเล้ียงสัตว ์สาเหตุ

เพราะเน่ืองจากสถานท่ีดงักล่าว มีพื้นท่ีท่ีไม่มีความกวา้งขวางมากพอ และไม่สามารถส่งเสียงดงัได ้จึงไม่เอ้ืออ านวย

ต่อการเล้ียงสัตว ์หรือผูท่ี้พกัอาศยัอยูใ่น อพาร์ทเมน้ทท่ี์ไม่อนุญาตให้ผูท่ี้พกัอาศยัเล้ียงสัตว ์จึงท าให้ไม่มีโอกาส

ท่ีจะเล้ียงสัตวเ์ล้ียงเป็นของตนเองได ้และจากการท่ีในสังคมไทยปัจจุบนั ท่ีมีความนิยมในการแต่งงานท่ีค่อนขา้งชา้ 

หรือแต่งงานแต่ไม่นิยมมีลูก รวมถึงครอบครัวของเพศท่ีสาม โดยมกัจะน าสัตวเ์ล้ียงมาเป็นสมาชิกของครอบครัว

แทน รวมถึงการเขา้สู่สังคมของผูสู้งอายุในปัจจุบนั ซ่ึงผูสู้งอายุส่วนใหญ่ มกัจะมีความตอ้งการเล้ียงสัตวเ์ล้ียง

เพื่อคลายเหงา ดงันั้นดว้ยเหตุผลต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา จึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้ธุรกิจสัตวเ์ล้ียงมีการเติบโตอยา่งเร่ือย 

ๆ 

 ดงันั้น จึงเกิดแนวคิดท่ีจะน าเอาคาเฟ่ มารวมกบัสัตวเ์ล้ียง เป็นการผสมผสานระหวา่งธุรกิจร้านอาหาร 

กบัธุรกิจสัตวเ์ล้ียงเขา้ดว้ยกนั โดยสร้างบรรยากาศท่ีผอ่นคลายให้รู้สึกเสมือนอยูบ่า้น ผูใ้ชบ้ริการสามารถนัง่รับประทาน

อาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืมไปพร้อม ๆ กบัเล่นกบัสัตวเ์ล้ียงภายในร้านได ้ท าให้ธุรกิจของคาเฟ่สัตวเ์ล้ียงเร่ิมเป็นท่ี

ปรากฏในปัจจุบนั และมีความนิยมเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่คาเฟ่สุนขั ท่ีมีความนิยมเพิ่มข้ึนเป็นอยา่งมาก 

 ดว้ยวิถีชีวิตของคนในปัจจุบนัท่ีนิยมพกัอาศยัในคอนโดมิเนียมหรือในอพาร์ทเมน้ทต์ามท่ีไดก้ล่าวไป

ในขา้งตน้ ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการเลือกเล้ียงสัตวเ์ปล่ียนแปลงไป จากเดิม   ท่ีนิยมเล้ียงสุนขัพนัธ์ุใหญ่ ในปัจจุบนั

จึงนิยมเล้ียงสุนขัพนัธ์ุเล็ก หรือสัตวเ์ล้ียงชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีขนาดเล็ก ตวัอยา่งเช่น แมว กระต่าย นก เป็นตน้ ซ่ึงหาก

พิจารณาถึงกระแสความนิยมของสัตวเ์ล้ียงในปัจจุบนัพบวา่ สุนขั ยงัคงไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัหน่ึง ซ่ึงเห็น

ไดจ้ากจ านวนยอดผูติ้ดตามในเพจสุนขัต่าง ๆ ใน Facebook ท่ีมีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น Gluta Story ท่ีมี

ยอดผูติ้ดตามมากถึง 1,846,536 คน ซ่ึงเป็นเพจสุนขัท่ีน าเสนอมุมมองความน่ารักของสุนขัจรจดั จากการท่ีเจา้ของ

ไดรั้บสุนขัจรจดัมาเล้ียงเอาไว ้และถ่ายภาพสุนขัออกมาไดอ้ยา่งแปลกใหม่ มีความน่าสนใจ โดยไดใ้ห้แนวคิดใน

การท าเพจวา่ ‘กลูตา้ จากหมาหลง สู่ถนนนางแบบ’ และอีกหน่ึงเพจ คือ หมาจ๋า ท่ีมียอดผูติ้ดตามมากถึง 849,851 คน 

 จากฐานขอ้มูลเพื่อการข้ึนทะเบียนสุนขั - แมว (Pet Register) ของกรมปศุสัตว ์ซ่ึงส ารวจโดยองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่ ในปี 2562 ประเทศไทย (ไม่รวมจ านวนสุนขัและแมวในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) มีจ านวนรวมสุนขั

และแมวทั้งส้ิน 3,028,255 ตวั แบ่งเป็นสุนขัและแมวท่ีมีเจา้ของ จ านวน 2,864,111 ตวั คิดเป็น 94.58% และสุนขัและแมว

ท่ีไม่มีเจา้ของ จ านวน 164,144 ตวั คิดเป็น 5.42% ซ่ึงหากแยกเฉพาะจ านวนสุนขั จะมีทั้งหมด 2,173,999 ตวั แบ่งเป็น



สุนขัท่ีมีเจา้ของ จ านวน 2,064,876 ตวั และเป็นสุนขัไม่มีเจา้ของ จ านวน 109,123 ตวั ในขณะท่ีแมวมีจ านวนทั้งหมด 

854,256 ตวั แบ่งเป็นแมวท่ีมีเจา้ของ จ านวน 799,235 ตวั และแมวท่ีไม่มีเจา้ของ จ านวน 55,021 จากตวัเลขดงักล่าว

จะเห็นไดว้า่จ  านวนสุนขัมีมากกวา่จ านวนของแมวอยู่ถึง 2.54 เท่า และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ  ดงันั้นจึงท าให้

ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสัตวเ์ล้ียง โดยเฉพาะสุนขั มีการเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น ร้านจ าหน่ายสินคา้ 

และอุปกรณ์ส าหรับสัตว ์โรงเรียนสอนสุนขั โรงพยาบาลสัตว ์สถานท่ีรับเพาะพนัธ์ุสุนขั ร้านอาบน ้าตดัขนสัตว ์เป็นตน้ 

 ปัจจุบนั ส่ิงส าคญัส่ิงหน่ึงท่ีจะท าให้ธุรกิจอยู่รอด กา้วหน้า และประสบความส าเร็จได้นั้น คือ ลูกคา้ 

โดยเฉพาะธุรกิจในดา้นการบริการ จ าเป็นท่ีจะตอ้งดูแลและเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งมาก หากให้บริการลูกคา้ได้

ไม่ดีพอ อาจเสียลูกคา้ไปไดโ้ดยง่าย และการจะรักษาลูกคา้ไวใ้ห้ไดน้ั้น ส่ิงส าคญัอย่างหน่ึง คือ ปัจจยัท่ีส่งผลใน

การเลือกใช้บริการคาเฟ่สุนขั (7Ps) ซ่ึงเป็นหัวใจหลกัส าคญัของการบริการ ท่ีจะตอ้งเขา้ใจ และท าให้ลูกคา้มี

ความพึงพอใจสูงสุด และยงัคงเลือกใชบ้ริการเช่นเดิม เพราะถา้หากสามารถเอาชนะใจลูกคา้ได ้ยอ่มจะไดลู้กคา้ท่ีมี

ความภกัดี และเป็นลูกคา้ประจ าต่อเน่ืองยาวนาน และยงัมีโอกาสไดลู้กคา้ใหม่จากการบอกต่ออีกดว้ย 

 ดงันั้น เพื่อเป็นการตอบรับกระแสความนิยมของคาเฟ่สุนัข และผูว้ิจยัได้มองเห็นถึงโอกาสท่ีจะเร่ิม

ด าเนินธุรกิจร้านคาเฟ่สุนขั ช่ือร้าน ‚Dogs Around Me Café‛ ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจ

ท่ีจะท าการคน้ควา้อิสระ เพื่อเป็นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคาเฟ่

สุนขั ทั้งในดา้นปัจจยัทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

(7Ps) ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการในร้านคาเฟ่สุนขั เพื่อให้ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจ

ท่ีจะลงทุนท าธุรกิจร้านคาเฟ่สุนขั สามารถท่ีจะน าขอ้มูลจากงานการคน้ควา้อิสระน้ี ไปพฒันาปรับปรุง และใช้

ในการประยกุตก์ลยทุธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม และสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัในธุรกิจต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด ในธุรกิจร้านคาเฟ่สุนขั ช่ือร้าน ‚Dogs Around Me 

Café‛ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาแนวโนม้ของยอดขายในระยะเวลา 1 ปี ของธุรกิจร้านคาเฟ่สุนขั ช่ือร้าน ‚Dogs Around Me Café‛ 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจร้านคาเฟ่สุนัข ช่ือร้าน ‚Dogs Around Me Café‛ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

 4. เพื่อศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจร้านคาเฟ่สุนขั ช่ือร้าน ‚Dogs Around Me Café‛ 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 5 ปี 



 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากร ศึกษาจากกลุ่มคนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเคยใช้

บริการคาเฟ่สุนขั จ านวน 200 คน โดยรวบรวมเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) จากแบบสอบถาม (Questionnaire)  

 2. ขอบเขตดา้นช่วงเวลา การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2564 

 3. ขอบเขตด้านเน้ือหา มุ่งศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคาเฟ่สุนัข โดย

เปรียบเทียบพฤติกรรมและการเลือกใชบ้ริการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ได้แก่ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยั

ดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นกายภาพ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั  

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้แบบสอบถาม 

เร่ือง ‚การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคาเฟ่สุนัข‛ ซ่ึงมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

แบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงและทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเรียบร้อยแลว้ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น

ผูท่ี้เคยใชบ้ริการร้านคาเฟ่สุนขั หรือมีความตอ้งการใชบ้ริการร้านคาเฟ่สุนขั เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใช้

ความน่าจะเป็น ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ซ่ึงจะเก็บแบบสอบถามจ านวน 200 ตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ

แจกแบบสอบถามทางออนไลน์กบักลุ่มตวัอยา่งคนละ 1 ฉบบั เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีกลุ่มตวัอยา่งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย 

และไดผ้ลแบบสอบถามในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ผูต้อบแบบสอบถามใชเ้วลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 5 นาที 

 ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางออนไลน์ผา่นซอฟตแ์วร์ของ Google ฟอร์ม ใชร้ะยะเวลาในการเก็บ

ขอ้มูลประมาณ 1 เดือน คือ เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2564 เก็บแบบสอบถามทุกวนัจนัทร์ - ศุกร์ ในช่วงเวลา 

8.30 - 20.00 น. หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จะวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลดว้ยโปรแกรม

ส าเร็จรูปดว้ยวธีิการทางสถิติในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์แบบเชิงพรรณนา ดงัต่อไปน้ี 

1) การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั เป็นการใชข้อ้มูล

ทางลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน น ามาวเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบายความเรียง 



2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั 

เป็นการใชข้อ้มูลทางลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย อายุ น ามาวิเคราะห์โดยการ

หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบายความเรียง 

3) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั โดยแบ่งเป็น 

9 ดา้น คือ การเล้ียงสุนขั, ความถ่ีในการใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั, ช่วงเวลาในการใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั, ค่าใชจ่้ายในการ

ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั, รูปแบบของค่าเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั, ขนาดของสุนขัท่ีช่ืนชอบ, ลกัษณะของคาเฟ่สุนขั

ท่ีช่ืนชอบ, ความตอ้งการน าสุนขัของตนเองมาใชบ้ริการ และประสบการณ์ในการใช้บริการคาเฟ่สุนขั ซ่ึงจะน ามา

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบค าอธิบายความเรียง เพื่ออธิบายถึง พฤติกรรมของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั 

4) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการคาเฟ่สุนขั น ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบ

ค าอธิบายความเรียง อธิบายถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั  

5) เก็บรวบรวมขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูลที่ไดม้าใช้ในการพฒันา 

และปรับปรุงการใหบ้ริการคาเฟ่สุนขั ใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน 

 

ผลการวจัิย 

 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยเขา้ใช้บริการคาเฟ่สุนขั โดยจะท าการสุ่มตวัอย่าง

จ านวน 200 ตวัอยา่ง จากการตอบแบบสอบถาม ผลการวิจยัมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ผูที้่เคยเขา้ใช้บริการคาเฟ่

สุนขัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50 และเป็นเพศชาย จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.50 ผูท่ี้เคยเขา้ใช้บริการคาเฟ่สุนขัมีอายุเฉล่ีย 30.29  ปี มีอายุต  ่าสุด 18 ปี และอายุสูงสุด 60 ปี ผูท่ี้เคยเขา้ใช้

บริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 รองลงมามีสถานภาพสมรส 

จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 และอยูใ่นสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยูน่อ้ยท่ีสุด จ านวน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั ผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 142 คน 

คิดเป็นร้อยละ 71.00 รองลงมามีระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ล าดบัถดัมา

มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาโท

นอ้ยท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั ผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมามีจ านวนใกลเ้คียงกนั 2 อาชีพ คือ มีอาชีพขา้ราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 และมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 49 คน คิดเป็น



ร้อยละ 24.50 ล าดบัถดัมามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และนอ้ยท่ีสุด คือ มีอาชีพอ่ืน ๆ 

จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั ผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

อยู่ในช่วง 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 

20,001 - 30,000 บาท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 ล าดบัถดัมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนใกลเ้คียงกนั 2 ช่วง 

คือ อยูใ่นช่วง 30,001 - 40,000 บาทจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 และอยูใ่นช่วงต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 

32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ล าดบัถดัมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วงท่ีสูงกว่า 50,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 

และสุดทา้ยนอ้ยท่ีสุด คือ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 40,001 - 50,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 

 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้ในการเลือกใช้บริการคาเฟ่สุนขั พบว่า ผูท่ี้เคยเขา้ใช้บริการคาเฟ่สุนัข

ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ล้ียงสุนขัเป็นของตวัเอง จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 และมีคนเล้ียงสุนขัเป็นของตวัเอง จ านวน 

89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 ผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชบ้ริการคาเฟ่สุนขันอ้ยกวา่ 1 คร้ัง

ต่อเดือน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 รองลงมามีความถ่ีในการใช้บริการคาเฟ่สุนขั 1 คร้ังต่อเดือน จ านวน 30 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.00 ล าดบัถดัมามีความถ่ีในการใช้บริการคาเฟ่สุนขั 2 - 3 คร้ังต่อเดือน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 

9.50 และน้อยท่ีสุด คือ มีความถ่ีในการใช้บริการคาเฟ่สุนขัมากกว่า 3 คร้ังต่อเดือน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 

ตามล าดบั ผูท่ี้เคยเขา้ใช้บริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่มีช่วงเวลาในการใช้บริการคาเฟ่สุนขัอยู่ท่ีเวลา 12.00 – 15.00 น. 

จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามีช่วงเวลาในการใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัอยูท่ี่เวลา 15.00 – 18.00 น. จ านวน 

67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 ล าดบัถดัมามีช่วงเวลาในการใช้บริการคาเฟ่สุนขัอยูท่ี่เวลา  18.00 – 21.00 น.จ านวน 23 คน 

คิดเป็นร้อยละ 11.50 และมีช่วงเวลาในการใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัอยูท่ี่เวลา  09.00 – 12.00 น. นอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 20 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดบั ผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัอยูท่ี่

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 บาท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 รองลงมามีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัอยูท่ี่ 

501 – 1,000 บาท จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 ล าดบัถดัมามีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัอยูท่ี่ 

1,001 – 2,000 บาทจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาเฟ่สุนขัมากกว่า 2,000 บาท 

จ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั ผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่มีความสนใจ

รูปแบบของค่าเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัอยูท่ี่ราคา 149 บาท/1 ท่าน ไม่รวมเคร่ืองด่ืม จ ากดัเวลาใชบ้ริการ 2 ชัว่โมง 

มากท่ีสุด จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมามีความสนใจรูปแบบของค่าเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัอยูท่ี่ราคา 

199 บาท/1 ท่าน ไม่รวมเคร่ืองด่ืม ไม่จ  ากดัเวลาใช้บริการ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ล าดบัถดัมามีความสนใจ

รูปแบบของค่าเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัอยูท่ี่ราคา 249 บาท/1 ท่าน รวมเคร่ืองด่ืม 1 แกว้ จ  ากดัเวลาใชบ้ริการ 2 ชัว่โมง 

จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 และมีความสนใจรูปแบบของค่าเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัอยูท่ี่ราคา 299 บาท/1 ท่าน 

รวมเคร่ืองด่ืม 1 แกว้ ไม่จ  ากดัเวลาใชบ้ริการ จ านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ตามล าดบั 

ผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่มีความช่ืนชอบขนาดของสุนขัจ านวนใกลเ้คียงกนัทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง 



และขนาดใหญ่ โดยมีความช่ืนชอบสุนขัสายพนัธ์ุขนาดใหญ่ มากท่ีสุด จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมามี

ความช่ืนชอบสุนขัสายพนัธ์ุขนาดเล็ก จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 ล าดบัถดัมามีความช่ืนชอบสุนขัสายพนัธ์ุ

ขนาดกลาง จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 และสุดทา้ยมีความช่ืนชอบสุนขัสายพนัธ์ุขนาดยกัษ์ จ  านวนนอ้ยท่ีสุด 

คือ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั ผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่มีความช่ืนชอบลกัษณะ

ของคาเฟ่สุนขัท่ีมีสุนขัหลากหลายสายพนัธ์ุอยู่รวมกนัมากท่ีสุด จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 84.50 และมี

ความช่ืนชอบลกัษณะของคาเฟ่สุนขัท่ีมีสุนขัสายพนัธ์ุเดียวกนั แต่มีจ านวนหลายตวั จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 

15.50 ผูท่ี้เคยเขา้ใช้บริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการน าสุนขัของตนเองมาใชบ้ริการท่ีคาเฟ่สุนขั จ านวน 117 คน 

คิดเป็นร้อยละ 58.50 และตอ้งการน าสุนขัของตนเองมาใชบ้ริการท่ีคาเฟ่สุนขั จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ผูท่ี้เคย

เขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัท่ีร้าน Dog In Town Café จ  านวนมากท่ีสุด 

โดยมีจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมามีประสบการณ์ในการใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัท่ีร้าน Big Dog Café 

จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ล าดบัถดัมามีประสบการณ์ในการใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัท่ีร้าน Dog Country Café 

จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ล าดบัถดัมา มีประสบการณ์ในการใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัท่ีร้าน Corgi in the Garden 

จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ล าดบัถดัมามีประสบการณ์ในการใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัท่ีร้าน Little Dog Club 

จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 และมีประสบการณ์ในการใช้บริการคาเฟ่สุนขัท่ีร้าน TrueLove at Neverland 

จ  านวนนอ้ยท่ีสุด คือ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และยงัมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการคาเฟ่

สุนขัท่ีร้านอ่ืน ๆ  จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 อาทิเช่น Inu Machi, Axotic Café, Box Box Dog Café, 

Little zoo café, The Pet Castle และ Love Dog café & Studio เป็นตน้ 

 ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

คาเฟ่สุนขั ในภาพรวมทั้ง 7 ดา้น (ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์, ปัจจยัดา้นราคา, ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย, 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด, ปัจจยัดา้นบุคคล, ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ) 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมทุกด้านอยู่ท่ี 4.32 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 เม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นบุคคล โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.47 

และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นท่ีมีระดบัความส าคญัรองลงมา คือ ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.41 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นท่ีมีระดบั

ความส าคญัล าดบัถดัมา คือ ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.38 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71 อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด ดา้นท่ีมีระดบัความส าคญัล าดบัถดัมา คือ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.30 และมีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.77 อยู่ในระดบัมากที่สุด ล าดบัถดัมามีระดบัความส าคญัใกล้เคียงกนั คือ ด้านผลิตภณัฑ์ 

และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.24 และ 4.22 ตามล าดบั มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 



และ 0.84 ตามล าดบั ทั้ง 2 ด้านอยู่ในระดบัมากที่สุด และสุดทา้ยด้านที่มีระดบัความส าคญัน้อยที่สุด 

คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 4.20 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 อยูใ่นระดบัมาก 

 

อภิปรายผล 

 

 จากตวัอยา่งจ านวน 200 ตวัอยา่ง พบวา่ผูท่ี้เคยใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 137 คน 

ผูที้่เคยใช้บริการคาเฟ่สุนขั มีอายุเฉลี่ย 30.29 ปี ผูท่ี้เคยใช้บริการคาเฟ่สุนัขมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด 

จ านวน 156 คน ผูท่ี้เคยใชบ้ริการคาเฟ่สุนัขมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 142 คน ผูที้่เคยใช้

บริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 62 คน และผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั

ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 58 คน  

 จากขอ้มูลท่ีได ้จะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งของผูท่ี้เคยใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั จะมีลกัษณะประชากรศาสตร์

ท่ีหลากหลายและแตกต่างกนั แต่พฤติกรรมและระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากไปจนถึงมากท่ีสุด ดงันั้นจึงสามารถ

สรุปไดว้่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการ มีพฤติกรรมและระดบัความส าคญัของปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคาเฟ่สุนัขไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกับ

ผลงานวิจยัของดาเรศ รังสีธรรมปัญญา (2559) ท่ีไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง ‚ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ใชบ้ริการคาเฟ่แมวแคทเทอเดย ์Caturday Cat Café‛ ผลการวิจยัพบวา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการท่ี

มีความแตกต่างกนัในดา้นเพศ และอายท่ีุแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการคาเฟ่แมวแคทเทอ

เดย ์ Caturday Cat Café และส่วนใหญ่เพศหญิงมกัจะเคยใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัมากกวา่เพศชาย สอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของกรวิกา ตระการวิจิตร (2560) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ‚ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านคาเฟ่

แมวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล‛ ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าเพศหญิงมีแนวโน้มท่ีจะเลือกใช้บริการคาเฟ่

แมวมากกว่าเพศชาย และภายในร้านท่ีมีการจ าหน่ายอาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืมพรีเม่ียม จึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ี

ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเพศหญิงเลือกใชบ้ริการร้านคาเฟ่มากกวา่เพศชาย และส่วนใหญ่ผูท่ี้เคยใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัจะ

มีสถานภาพโสด สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีสังคมไทยมกัจะแต่งงานช้า หรือเลือกท่ีจะไม่แต่งงาน และ

มีคนโสดจ านวนมากข้ึน โดยมกัจะเล้ียงสุนขั เปรียบเสมือนเป็นหน่ึงในสมาชิกของครอบครัว ส่งเสริมให้คนรัก

สุนขัมีเพิ่มมากข้ึน และเร่ิมสนใจในการใชบ้ริการธุรกิจคาเฟ่สุนขัมากข้ึน 

 ส าหรับพฤติกรรมของลูกคา้ในการเลือกใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั พบวา่ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่

ไม่ไดเ้ล้ียงสุนขัเป็นของตวัเอง จ านวน 111 คน ผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้

บริการคาเฟ่สุนขันอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน จ านวน 145 คน ผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่มีช่วงเวลา



ในการใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัอยูท่ี่เวลา 12.00 – 15.00 น. จ านวน 90 คน ผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่

มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการคาเฟ่สุนขัอยู่ท่ีนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 500 บาท จ านวน 111 คน ผูท่ี้เคยใชบ้ริการคาเฟ่

สุนขัส่วนใหญ่มีความสนใจรูปแบบของค่าเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัอยู่ท่ีราคา 149 บาท/1 ท่าน ไม่รวมเคร่ืองด่ืม 

จ ากดัเวลาใชบ้ริการ 2 ชัว่โมง มากท่ีสุด จ านวน 75 คน แต่รองลงมามีความสนใจรูปแบบของค่าเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่

สุนขัอยู่ท่ีราคา 199 บาท/1 ท่าน ไม่รวมเคร่ืองด่ืม ไม่จ  ากดัเวลาใช้บริการ จ านวน 64 คน ตามล าดบั ผูท่ี้เคยใช้

บริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่มีความช่ืนชอบขนาดของสุนขัจ านวนใกลเ้คียงกนัทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

โดยมีความช่ืนชอบสุนขัสายพนัธ์ุขนาดใหญ่ มากท่ีสุด จ านวน 67 คน ผูท่ี้เคยเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่

มีความช่ืนชอบลกัษณะของคาเฟ่สุนขัท่ีมีสุนขัหลากหลายสายพนัธ์ุอยูร่วมกนัมากท่ีสุด จ านวน 169 คน ผูท่ี้เคย

เขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการน าสุนขัของตนเองมาใชบ้ริการท่ีคาเฟ่สุนขั จ านวน 117 คน  

 จากขอ้มูลท่ีได ้จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งของผูท่ี้เคยใช้บริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ล้ียงสุนขั

เป็นของตวัเอง ดงันั้นจึงมีความตอ้งการในการใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั เพื่อท่ีจะไดม้าพบปะ ไดส้ัมผสั และเล่น

กบัสุนขัภายในร้าน และส่วนใหญ่มกัจะเขา้ใช้บริการคาเฟ่สุนขัในช่วงเวลา 12.00 – 15.00 น.ซ่ึงเป็นเวลา

ท่ีเหมาะส าหรับการรับประทานอาหารกลางวนั ดงันั้น หากภายในร้านมีการจ าหน่ายอาหารคาวในเมนู

ท่ีหลากหลาย ก็จะเป็นทางเลือกหน่ึงให้กบัลูกคา้ และสามารถเพิ่มยอดขายของร้านไดอี้กดว้ย ในส่วนของ

ค่าเขา้ใช้บริการ ผูท่ี้เคยใช้บริการคาเฟ่สุนขัส่วนใหญ่ มีความสนใจรูปแบบของค่าเขา้ใช้บริการคาเฟ่สุนขั

อยู่ท่ีราคา 149 บาท/1 ท่าน ไม่รวมเคร่ืองด่ืม จ ากดัเวลาใช้บริการ 2 ชัว่โมง และรองลงมามีความสนใจ

รูปแบบของค่าเขา้ใชบ้ริการคาเฟ่สุนขัอยูที่่ราคา 199 บาท/1 ท่าน ไม่รวมเคร่ืองด่ืม ไม่จ  ากดัเวลาใชบ้ริการ 

ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากลูกคา้มกัจะสนใจร้านคาเฟ่สุนขัท่ีมีราคาค่าเขา้ใช้บริการในราคาท่ีไม่สูง แมจ้ะไม่ได้

เคร่ืองด่ืม หรือขนมรวมไปกบัค่าเขา้ใชบ้ริการแลว้ก็ตาม สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของบวรลกัษณ์ พูลสวสัด์ิ 

(2561) ซ่ึงไดมี้การศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ส่งเสริมการขายท่ีมีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือรถยนต์

มือสองในจงัหวดันนทบุรี โดยผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัต่อกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ส่วนลดและการคืนเงิน แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัราคาของ

การจ าหน่ายท่ีถูกมากกวา่ปัจจยัอ่ืน ๆ และประเด็นถดัมาคือ ผูท่ี้เคยใชบ้ริการคาเฟ่สุนขั ส่วนใหญ่มีความช่ืนชอบ

ขนาดของสุนขัท่ีหลากหลาย ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ไม่ไดเ้จาะจงเฉพาะขนาดใดขนาดหน่ึง 

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ขนาดของสุนขัไม่ไดมี้ผลต่อการเลือกใชบ้ริการ และสอดคลอ้งกบัค าตอบท่ีส่วนใหญ่ผูท่ี้

เคยใช้บริการคาเฟ่สุนัข จะมีความช่ืนชอบลกัษณะของคาเฟ่สุนขัท่ีมีสุนขัหลากหลายสายพนัธ์ุอยู่รวมกนั 

และส่วนใหญ่ผูท่ี้เคยใชบ้ริการไม่ตอ้งการน าสุนขัของตนเองมาใชบ้ริการท่ีร้าน เพียงแต่ตอ้งการจะมาเล่นกบั

สุนขัของร้านเท่านั้น 



 ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ

คาเฟ่สุนขั พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคาเฟ่สุนขั 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้ง 7 ดา้น คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์, ปัจจยัดา้นราคา, ปัจจยัดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย, ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด, ปัจจยัดา้นบุคคล, ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ โดยด้านท่ีมีระดบัความส าคญั และส่งผลต่อการเลือกใช้บริการคาเฟ่สุนัขมากท่ีสุด 

คือ ดา้นบุคคล ซ่ึงก็คือพนกังาน ถดัมาดา้นที่มีระดบัความส าคญัรองลงมา คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ดา้นท่ีมีระดบัความส าคญัล าดบัถดัมา คือ ดา้นกระบวนการ ดา้นท่ีมีระดบัความส าคญัล าดบัถดัมา คือ ดา้นราคา 

ล าดบัถดัมามีระดบัความส าคญัใกลเ้คียงกนั คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และสุดทา้ย

ดา้นท่ีมีระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของศิริวฒัน์ บุญเช้ือ 

(2554) ซ่ึงไดมี้การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสนามกอล์ฟในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ คือ พนกังานมีอธัยาศยัดี มีการให้บริการ

อยา่งรวดเร็ว และจ านวนของพนกังานมากพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะว่า บุคลากร เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโดยตรง 

ดงันั้น หากบุคลากรหรือพนกังานภายในร้านมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ สามารถให้บริการไดดี้ ให้บริการ

ดว้ยความจริงใจ และสามารถท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความประทบัใจ และเกิดความพึงพอใจได ้ก็จะเป็นการ

รักษาฐานลูกคา้เดิมให้คงอยู ่เกิดการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอยา่งต่อเน่ือง เป็นการสร้างความภกัดีในตราสินคา้

ของร้าน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 1) เน่ืองจากในการเก็บขอ้มูลของงานวจิยัฉบบัน้ี มีขอ้จ ากดัอยูท่ี่ขอบเขตการศึกษาในดา้นประชากร 

คือ ผูว้ิจยัได้ท าการเก็บแบบสอบถามเฉพาะผูท่ี้เคยใช้บริการร้านคาเฟ่สุนัข หรือผูท่ี้มีความตอ้งการจะใช้

บริการร้านคาเฟ่สุนขัเท่านั้น ซ่ึงผูท่ี้จะท าวิจยัคร้ังต่อไป อาจจะน าข้อมูลจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไปใช้

เป็นแนวทางเพื ่อศึกษาในคาเฟ่ชนิดอื่น ๆ เพิ ่มเติม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และได้ขอ้มูลท่ีมีความ

หลากหลายเพิ่มมากข้ึน รวมถึงจ านวนตวัอยา่งของงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บตวัอยา่งจ านวนเพียง 200 ตวัอยา่ง 

เน่ืองจากเวลาท่ีมีจ  ากดั ดงันั้นผูท่ี้จะท าวจิยัคร้ังต่อไป อาจเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งในปริมาณท่ีมากข้ึน 

 2) เน่ืองจากในการเก็บขอ้มูลของงานวิจยัฉบบัน้ี มีขอ้จ ากดัอยูท่ี่ขอบเขตการศึกษาในดา้นช่วงเวลา 

เพราะผูว้ิจยัไดเ้ก็บแบบสอบถามในช่วงเดือนตุลาคม 2564 เพียง 1 เดือนเท่านั้น ซ่ึงเป็นระยะเวลาอนัสั้น 



หากผูท่ี้จะท าวจิยัคร้ังต่อไป อาจใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ยระยะเวลาท่ีมากข้ึน จะท าให้

ไดข้อ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 

 3) ช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลของงานวิจยัฉบบัน้ี ไดเ้กิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) อาจส่งผลใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บมีความคลาดเคล่ือน ดงันั้นผูท่ี้จะท าวิจยัคร้ังต่อไป ควรเก็บ

ขอ้มูลในช่วงเวลาสถานการณ์ปกติ จะท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 
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