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บทคดัย่อ  
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาระดบัความภกัดีของลูกคา้ต่อร้าน ๒๙petcare  2) เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ
หรือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจและดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการ
ท่ีมีต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙petcare 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และ 4) 
เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นตราสินคา้ ดา้นรูปแบบและลกัษณะของร้าน และดา้น
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙petcare เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จากลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้าน ๒๙petcare   จ านวนตวัอยา่ง 330 ตวัอยา่งสถิติท่ีใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Multiple linear regression  

จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่ ในดา้นคุณภาพการของร้าน ๒๙petcare พบวา่ดา้นความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ มีอิทธิพลต่อลูกคา้มากท่ีสุด ในดา้นส่วนประสมทางการตลาดของร้าน ๒๙petcare พบวา่ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลต่อลูกคา้มากท่ีสุด และในดา้นภาพลกัษณ์ของร้าน ๒๙petcare พบวา่ ในดา้น
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลมากท่ีสุด   
 
ค าส าคัญ : คุณภาพการบริการ ส่วนประสมทางการตลาด ภาพลกัษณ์ ความภกัดี 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were as follows: 1) To study the level of customers’ loyalty to 29petcare 

shop; 2) To study the influence of service quality in 5 areas, namely: Tangible service; Credibility or reliability; 

Response to needs;  Confidence provision; and Understanding, perception of needs on customers’ loyalty to 

29petcare shop; 3) To study the influence of marketing mixes (4Ps) aspects on customers’ loyalty towards the 

shop 29petcare; 4) To study the influence of the image in 3 aspects: brand, type and style of the shop, including 

the atmosphere and environment towards customers’ loyalty to the shop 29petcare. It was a quantitative research. 

The data were collected by questionnaires from customers using the service of 29petcare shop. 330 samples were 

collected; the statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple 

linear regression. 

The results of the study were found that the customers using the service of the 29petcare shop were 

samples; the overall service quality was at a high level. As for the marketing mix, the overall was at the highest 

level; the overall image was at the highest level; and the overall loyalty to the brand were at the highest level. The 

results of the hypothesis testing were found that service quality influencing customers’ loyalty to 29petcare shop 

with tangibles were the most influential. In terms of marketing mix, influencing the loyalty of customers, was 

found that the distribution channel (Place) was the most influential. And the image influencing customers’ loyalty 

was found that the atmosphere and environment were greatest influential. 
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บทน า 
ในปัจจุบนัความนิยมในการเล้ียงสัตวเ์ล้ียงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากหลกัฐานทางดา้นโบราณคดีท าให้เรา

ทราบคร่าวๆ วา่คนกบัสุนขัอยูด่ว้ยกนัมากวา่ 14,000 ปีแลว้ โดยส่วนใหญ่คิดวา่เกิดจากการท่ีคนและสุนขัรู้สึกถึง

ประโยชน์ของกันและกัน อย่างสุนัขป่าก็มาเก็บเศษอาหารท่ีคนกินเหลือแล้วทิ้งไวใ้นขณะเดียวกันคนก็ได้

ประโยชน์ดา้นความปลอดภยั เพราะวา่สุนขัจะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภยัโดยการเห่าหากมีสัตวป่์าหรือคนจากท่ี

อ่ืนเขา้มาในบริเวณของเคา้  ณฐัฐสิ์ริ แฉลม้วงศ ์(2552) จึงท าใหค้นและสุนขัมีความสนิทและคุน้ชินกนัมากข้ึน  

 สถานการณ์พฤติกรรมของผูค้นในยุคปัจจุบนัมีแนวโน้มท่ีจะแต่งงานน้อยลง นิยมอยู่เป็นโสด มีการ
แต่งงานแต่ไม่มีบุตรมากข้ึน จึงหันมานิยมเล้ียงสัตว์เล้ียงเป็นเพื่อนคลายเหงา ประกอบกับแนวคิดเก่ียวกับ
พฤติกรรมความเป็น Pet Parents ท่ีเร่ิมเกิดข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 2000 ซ่ึงการมีพฤติกรรมในลกัษณะ Pet Parents นั้น 
คือท่ีดูแลเอาใจใส่สัตวเ์ล้ียงอยา่งดีเสมือนหน่ึงเป็นสมาชิกในครอบครัว (ปัทมา เหมือนสมยั, 2557) 



โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ฐานขอ้มูลเพื่อการข้ึนทะเบียนสุนัข-แมว ในปี 2563 แสดงถึงจ านวนสุนัขท่ีมี
เจา้ของเป็นจ านวน 2,173,999 ตวั แมวท่ีมีเจา้ของเป็นจ านวน 2,064,876 ตวั และมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในปัจจุบนั
ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงของสังคมชนบทไปเป็นสังคมเมืองมากข้ึน ผูค้นใชชี้วติเร่งรีบ อยูบ่นตึกสูง พฤติกรรมการ
เล้ียงสัตวเ์ปล่ียนไป นิยมใหส้ัตวกิ์นอาหารส าเร็จรูปมากข้ึน  

ผูท้  าการวิจยัได้ด าเนินธุรกิจด้านอาหารสัตว ์อุปกรณ์เก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงทุกชนิด เน่ืองจากมองเห็นการ
เติบโตของธุรกิจประเภทน้ี ในขณะเดียวกนัก็มีการแข่งขนัของธุรกิจประเภทน้ีเกิดข้ึนตลอดเวลา โดยขอ้มูลจาก
กรมพฒันาธุรกิจ ปี 2561 แสดงถึงการจดัตั้งใหม่ของธุรกิจสัตวเ์ล้ียงในปี 2561 มีการจดัตั้งธุรกิจจ านวน 13 ราย 
เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาคิดเป็น 18.18% ซ่ึงเป็นธุรกิจขนาดเล็กทั้งหมด   
   จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ต่อร้าน ๒๙ petcare 

ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวกบัอาหารสัตว ์อุปกรณ์สัตวเ์ล้ียงโดยตรง  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความภกัดีของลูกคา้ต่อร้าน ๒๙petcare  
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้น
ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการให้ความมัน่ใจและดา้นการเขา้ใจการ
รับรู้ความตอ้งการท่ีมีต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙petcare 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขายท่ีมีต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙petcare 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นตราสินคา้ ดา้นรูปแบบและลกัษณะของร้าน 
และดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีมีต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙petcare 
 
แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัความภักดีต่อร้านค้า 
 Chitty, Ward, and Chua (2007) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นการประเมินการให้บริการของลูกคา้ภายหลงั
ไดรั้บบริการ ซ่ึงครอบคลุมองคป์ระกอบทางดา้นความคิดและทางดา้นอารมณ์ความพึงพอใจดงักล่าวจะก่อให้เกิด
ความจงรักภกัดีซ่ึงกลายเป็นขอ้ผกูมดัและความตั้งใจของลูกคา้ ท่ีจะซ้ือซ ้ าสินคา้และบริการจากผูใ้หบ้ริการรายเดิม 
กล่าวโดยสรุป ความจงรักภกัดี หมายถึง ขอ้ผูกมดัอยา่งลึกซ้ึงของลูกคา้ท่ีจะให้การอุปถมัภสิ์นคา้หรือบริการท่ีพึง
พอใจอยูย่งัสม ่าเสมอนั้นเอง 

Gamble, Stone, and Woodcock (1999) กล่าวว่า “ความจงรักภกัดีของลูกคา้” เปรียบไดก้บัภาพพจน์ของ
สัญญาใจท่ีไม่มีค  าถาม ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมซ่ือสัตยค์วามภกัดีท่ีพอดีกบัทศันคติ ความเช่ือ
ของบุคคลผสมผสานกบัการรับรู้อ่ืน ๆ  

 
 



แนวคิด และ ทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพและบริการ 

ผูว้จิยัไดน้ าเสนอแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ ดงัต่อไปน้ี 

 Crosby (1988) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการหรือ Service Quality เป็นแนวคิดท่ียึดถือหลักการการ
ด าเนินงานดา้นการบริการท่ีปราศจากขอ้บกพร่อง  

Reichheld และ Sasser (1990) ให้ความหมายคุณภาพการให้บริการ หมายถึง การส่งมอบการบริการท่ีมี
คุณภาพและเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ คุณภาพการบริการถือเป็นกลยทุธ์ท่ีจ  าเป็นส าหรับการอยูร่อดของธุรกิจ  

สรุปไดว้า่ คุณภาพการบริการ หมายถึง ความรู้สึกของลูกคา้เม่ือไดรั้บการบริการ หากเป็นอยา่งท่ีคาดหวงั
ไวลู้กคา้จะรู้สึกพอใจ เม่ือลูกคา้รู้สึกพอใจจะเกิดความประทบัใจและความช่ืนชอบในการบริการนั้น ๆ หาก
ผูรั้บบริการรับรู้ว่าการบริการท่ีได้รับจริงนั้นมีมากกว่าส่ิงท่ีคาดหวงั คุณภาพการให้บริการก็จะเป็นไปในทิศ
ทางบวก แต่หากไม่ใช่อยา่งท่ีคาดหวงัไวก้็จะท าให้ผูรั้บบริการมีทศันคติต่อคุณภาพการให้บริการในแง่ลบ จะไม่
เกิดการบอกต่อ ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลเสียแก่ธุรกิจได ้ 
 

การวดัคุณภาพบริการ 
ผูว้ิจยัไดอ้า้งอิงเกณฑ์การวดัคุณภาพบริการของ Parasuraman, Zeithaml และ Berry (1988) ท่ีไดก้  าหนด

เกณฑเ์พื่อใชว้ดัคุณภาพบริการ โดยแบ่งไดเ้ป็น 5 ปัจจยั ดงัน้ี 
1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง การบริการท่ีแสดงให้ผูรั้บบริการเกิดรับรู้ถึง

คุณภาพการบริการไดอ้ยา่งทนัที เช่น สถานท่ีใหบ้ริการมีความสวยงามและความทนัสมยั  
2) ความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability) หมายถึง กระบวนการใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสัตย ์ถูกตอ้ง  
3) การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) หมายถึง ความตั้งใจและความพร้อมของพนกังานใน

การให้บริการได้ตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ พนักงานมีความยินดีในการให้บริการ สามารถแก้ไข
ปัญหาไดดี้ 

 4) การให้ความมัน่ใจ (Assurance) หมายถึง ผูใ้ห้บริการมีความรู้ความเข้าใจทั้งในเร่ืองทกัษะความรู้
เก่ียวกบัการบริการเป็นอย่างดีให้บริการด้วยความถูกต้องครบถ้วน ส่งผลให้ผูรั้บบริการเกิดความมัน่ใจท่ีจะ
เลือกใชบ้ริการนั้น ๆ 

5) การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Empathy) หมายถึง ผูใ้ห้บริการจะถือประโยชน์ของ
ผูรั้บบริการเป็นส าคญั มีการค านึงถึงจิตใจ เขา้ใจในความตอ้งการ และความแตกต่างของผูรั้บบริการ 

 
แนวคิด และ ทฤษฎเีกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
 การศึกษางานวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้าการศึกษาตวัแปรภาพลกัษณ์ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มซ่ึง
มีความคลา้ยคลึงกนักบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูว้จิยัจึงไดน้ าเสนอแนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีเพียง 4 ดา้นหรือ 4Ps เท่านั้น ดงัต่อไปน้ี 



Kotler (1997) นักการตลาดผูมี้ช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกั กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชท้างการตลาดท่ีแต่ละธุรกิจสามารถควบคุมได ้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ
ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม หรือ “4 
Ps” อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product), ราคา (Price), สถานท่ีจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion)  
 
ภาพลกัษณ์ร้าน ๒๙petcare 
 Kotler (2000) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ภาพลกัษณ์ หมายถึงองคร์วมของความเช่ือ ความคิด ทศันคติและการ
กระท าท่ีบุคคลมีต่อส่ิงนั้นจะมีความเก่ียวพนัอยา่งสูงกบัภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้น ๆ  

นนัทมน ไชยโคตร (2557: 11) ไดก้ล่าวไวว้า่ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ รอบตวั โดย
ภาพรวมท่ีเกิดข้ึนในใจนั้นอาจเกิดจากการรับรู้ร่วมกบัการประเมินส่วนตวัท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ทางตรง 
และประสบการณ์ทางออ้มของบุคคลต่อส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงอาจจะเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบ อีกทั้งภาพลกัษณ์
ยงัสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา เม่ือไดรั้บประสบการณ์ใหม่ท่ีมีอิทธิพลต่อจิตใจและความรู้สึกของบุคคล
นั้น 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙petcare ผูว้จิยัไดร้วบรวมงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การศึกษา เพื่อน ามาเป็นแนวความคิดในการศึกษาคร้ังน้ี 

กรวิภา อมรประภาธีรกุล (2553) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองอตัลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ของร้าน MOS BURGER ท่ีมีต่อ
ความภกัดีและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษางานวิจยัทั้งสองเร่ืองมีความ
สอดคลอ้งกนัพบวา่ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั 

ดิฐวฒัน์ ธิปัตดี (2551) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้น ้าด่ืมบรรจุขวด
ตราสิงห์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้น า้้ด่ืมบรรจุขวดตราสิงห์มี
ความสัมพนัธ์กบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้น ้าด่ืมบรรจุขวดตราสิงห์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมิทธ์ ลีลาอมร (2557) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและ
ความจงรักภกัดีต่อร้านอาหารรถเข็นริมทางเทา้ย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการ
บริการดา้นการรับประกนั ดา้นความเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล ดา้นส่ิงท่ีสัมผสัได ้และดา้นความไวว้างใจมี
อิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ช้บริการร้านอาหารรถเข็นริมทางเทา้ย่านเยาวราช อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของความจงรักภกัดีไดร้้อยละ 34.8 

ปัณณวชัร์ พชัราวลัย (2559) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ และการรับรู้
ภาพลกัษณ์ธนาคารเฉพาะกิจท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการใช้บริการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวา่ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผูบ้ริโภครายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความ



มัน่ใจ ดา้นการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม ดา้นความใส่ใจ และดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ส่งผล
ต่อความภกัดีของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการธนาคารเฉพาะกิจ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ณัฐกฤตา นนัทะสิน (2558) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความภกัดีต่อ
อาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อความภกัดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
กรอบแนวคิดตามทฤษฎ ี

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้วิธีการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามโดยเลือกใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ

และไดก้ าหนดขอบเขตของงานวจิยัไวด้งัน้ี 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

1. กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 
กลุ่มประชากรท่ีใช้ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีใช้บริการ หรือเคยใช้บริการร้าน ๒๙petcare จาก

ฐานขอ้มูลลูกคา้ร้าน ๒๙petcare ในระบบ จ านวนผลรวมทั้ง 3 สาขา มีขนาด 1,260 คน เป็นทั้งลูกคา้เดิม และลูกคา้
ใหม่ สาขาถนนสามคัคีจ านวน 490 คน, สาขาคลองถนนบางใหญ่ 560 คน, สาขาถนนแกว้อินทร์ 210 คน 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

คณุภาพการบริการของร้าน ๒๙petcare  
1. ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร 
2. ดา้นความน่าเชือ่ถอืหรอืไวว้างใจได ้

3. ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
4. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ 

5. ดา้นการเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการ ความภักดีทีม่ีต่อตราสินค้าร้าน ๒๙

petcare 
ส่วนประสมทางการตลาดของร้าน๒๙petcare  
1. ดา้นผลติภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสรมิการขาย 

ภาพลกัษณ์ของร้าน ๒๙petcare  
1. ดา้นตราสนิคา้ 
2. ดา้นรปูแบบและลกัษณะของรา้น 

3. ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 



2. การก าหนดขนาดตวัอยา่ง  
กลุ่มตวัอยา่ง  คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้าน ๒๙petcare ใน 3 สาขาดว้ยกนั จ านวน  1,260 คน โดยก าหนด

จ านวนตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ท่ีความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคล่ือนท่ี
ยอมรับไดไ้ม่เกิน 5% หรือมีระดบันยัส าคญั  0.05  ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร Taro Yamane (1973)  ดงันั้น 
ผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็น 330 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควต้า ( Quota sampling ) จ านวน
ทั้งส้ินสาขาละ 110 รายโดยการแจกแบบสอบถาม  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อ
ตราสินคา้ร้าน ๒๙petcare คร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ลกัษณะค าถามปลายปิด ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน
โดยอาศยัเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความภกัดีต่อตราสินคา้  
 
วธีิการทางสถิติ 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดหลกัการทางสถิติเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลและอธิบายตวัแปรท่ีศึกษา ดงัน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ส าหรับการบรรยายและสรุปผล 
การศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
1.1) ตวัแปรดา้นระดบัความคิดเห็นและด้านระดบัความพึงพอใจ สถิติท่ีเหมาะสม คือ ค่าเฉล่ีย (mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใช้บรรยายเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อ
คุณภาพการบริการของร้าน ๒๙petcare ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้าน ๒๙
petcare ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อภาพลกัษณ์ของร้าน ๒๙petcare และความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อความ
ภกัดีของตราสินคา้ร้าน ๒๙petcare 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) วิเคราะห์เพื่อทดสอบโดยก าหนดค่านยัส าคญั (Level 
of significance) ท่ีระดบัค่า 0.05 เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติทดสอบ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่1 แสดงสมมติฐานและสถิติทีใ่ช้ทดสอบ 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช้
ทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙
petcare 

Multiple 
Regression 

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน 
๒๙petcare 

Multiple 
Regression 

สมมติฐานท่ี 3 ภาพลกัษณ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน 
๒๙petcare 

Multiple 
Regression 

 



ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙petcare และ
ทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อตราสินคา้ร้าน ๒๙
petcare ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบ คือ Multiple Regression Analysis โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์เชิง

เส้นตรงระหวา่งตวัแปรตามและกลุ่มตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไปเพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปร
ตามการใช้ตวัแปรอิสระเพียงตวัเดียวมาอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามนั้นอาจจะไม่พอเพียงโดยมีตวั
แบบ(Model) ของสมการดงัน้ี 
 

Ý = b0+b1X1+b2X2+...+bkXk 
เม่ือ  k หมายถึง จ  านวนตวัแปรอิสระท่ีใชใ้นสมการ 

Ý หมายถึง ค่าประมาณหรือค่าท านาย 
b0 หมายถึง แทนค่าคงท่ี (Constant) ของสมการถดถอย 
b1,...,bk หมายถึง น ้าหนกัคะแนนหรือสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระตวัท่ี1-k ตามล าดบั 
X1,...,Xk หมายถึงคะแนนตวัแปรอิสระตวัท่ี 1 ถึงตวัท่ี k 
 

บทวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์คุณภาพการบริการของร้าน ๒๙petcare 

ตารางที ่2 สรุปแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพการบริการของร้าน ๒๙petcare  

คุณภาพการบริการของร้าน ๒๙petcare 
ระดับความคิดเห็น 

𝑥 S.D. แปลผล อนัดับ 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
(Tangibles) 

3.28 .400 มาก 5 

2. ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability) 4.25 .487 มากท่ีสุด 2 

3. ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
(Responsiveness) 

4.25 .498 มากท่ีสุด 1 

4. ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) 4.23 .500 มากท่ีสุด 4 

5. ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการ (Empathy) 4.24 .484 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.05 .381 มาก 

 



ผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของร้าน๒๙petcare 

 ผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของร้าน๒๙petcare ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  ดา้นราคา 

(Price)  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion)  

 

ตารางที ่3 สรุปแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส่วนประสมทางการตลาดของร้าน๒๙petcare  

ส่วนประสมทางการตลาดของร้าน๒๙petcare 
ระดับความคิดเห็น 

𝑥 S.D. แปลผล อนัดับ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 4.29 .386 มากท่ีสุด 3 

2. ดา้นราคา (Price) 4.32 .438 มากท่ีสุด 1 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4.28 .395 มากท่ีสุด 4 

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 4.31 .425 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.30 .337 มากทีสุ่ด 

 
ผลการวเิคราะห์ภาพลกัษณ์ของร้าน ๒๙petcare  

ผลการวเิคราะห์ภาพลกัษณ์ของร้าน ๒๙petcare ไดแ้ก่ ดา้นสินคา้ของร้าน  ดา้นรูปแบบและลกัษณะของ

ร้าน   

ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 

 

ตารางที ่4 สรุปแสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานภาพลกัษณ์ของร้าน ๒๙petcare  

ภาพลกัษณ์ของร้าน ๒๙petcare 
ระดับความคิดเห็น 

𝑥 S.D. แปลผล อนัดับ 

1. ดา้นสินคา้ของร้าน 4.28 .388 มากท่ีสุด 3 

2. ดา้นรูปแบบและลกัษณะของร้าน 4.32 .448 มากท่ีสุด 1 

3. ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 4.30 .469 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.30 .368 มากทีสุ่ด 

 



ผลการวเิคราะห์ความภักดีทีม่ีต่อตราสินค้าร้าน ๒๙petcare 

 ผลการวเิคราะห์ความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ร้าน ๒๙petcare  

ตารางที ่5 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ร้าน ๒๙petcare 

ความภักดีทีม่ีต่อตราสินค้าร้าน ๒๙petcare 
ระดับความคิดเห็น 

𝑥 S.D
. 

แปล
ผล 

อนัดั
บ 

1. เม่ือตอ้งการซ้ืออาหารสัตว ์และอุปกรณ์สัตวเ์ล้ียงท่านจะนึกถึงร้านแห่ง
น้ีเป็นอนัดบัแรก 

4.3

5 

.63

6 

มาก
ท่ีสุด 

5 

2. ท่านมีความผกูพนัต่อร้านแห่งน้ี และมีความตั้งใจจะกลบัมาใชบ้ริการ
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

4.3

1 

.58

6 

มาก
ท่ีสุด 

7 

3. ท่านไม่ลงัเลท่ีจะใชบ้ริการร้านแห่งน้ี ถึงแมว้า่ร้านเพท็ช็อปอ่ืนจะมีการ
ส่งเสริมการขายท่ีดีกวา่ก็ตาม 

4.3

6 

.65

2 

มาก
ท่ีสุด 

4 

4. ท่านคิดวา่ร้านแห่งน้ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 4.4

0 

.59

7 

มาก
ท่ีสุด 

3 

5. ท่านติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัร้านแห่งน้ีอยูเ่สมอ 4.4

2 

.59

0 

มาก
ท่ีสุด 

1 

6. เม่ือร้านแห่งน้ีมีการจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการช่วยเหลือสังคม 
ท่านยนิดีท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น 

4.3

5 

.61

6 

มาก
ท่ีสุด 

6 

7. เม่ือมีโอกาสท่านจะแนะน าใหค้นท่ีรู้จกัมาใชบ้ริการท่ีร้านแห่งน้ีอยา่ง
แน่นอน 

4.4

0 

.65

1 

มาก
ท่ีสุด 

2 

รวม 
4.3

7 

.39

1 มากทีสุ่ด 

 

 

 

 

 



ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมติฐานที ่1 คุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙ petcare 
ตารางที ่6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙ petcare 

ตัวแปรอสิระ B Beta t - value P value 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) .135 .138 2.252 .025 

ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้(Reliability) .097 .121 1.631 .104 

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 

(Responsiveness) 

.002 .002 .030 .976 

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) .091 .117 1.585 .114 

ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการ (Empathy) .106 .131 1.806 .072 

ค่าคงท่ี  2.673  12.496 .000 

R = .409      R2 = .168     F = 13.040    p value = <0.000 

 
สมมติฐานที ่2 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙ petcare  
ตารางที ่7 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙ petcare 

ตัวแปรอสิระ B Beta t - value P value 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) .093 .091 1.598 .111 

ดา้นราคา (Price) .162 .181 3.097 .002 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) .258 .260 3.846 .000 

ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) .168 .183 3.003 .003 

ค่าคงท่ี  1.447  6.427 .000 

R = .597      R2 = .357     F = 45.107    p value = <0.000 

 
 
 



สมมติฐานที ่3 ภาพลกัษณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙petcare  
ตารางที ่8 ผลการวิเคราะห์ภาพลกัษณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙petcare 

ตัวแปรอสิระ B Beta t - value P value 

ดา้นสินคา้ของร้าน .239 .237 4.372 .000 

ดา้นรูปแบบและลกัษณะของร้าน .174 .199 3.663 .000 

ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม .310 .372 7.353 .000 

ค่าคงท่ี  1.263  6.691 .000 

R = .685      R2 = .470     F = 96.199    p value = <0.000 

 

สรุปผลการวจัิย 

 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙petcare สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปริญญา

ตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน / ลูกจา้ง และ ธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขาย  มีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท ท่ีมีจ  านวนคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการ 3 – 4 คร้ังต่อเดือน และวนัท่ีเขา้ใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด

วนัจนัทร์ – วนัศุกร์  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

  สมมติฐานท่ี 1 คุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกค้าท่ีมีต่อร้าน ๒๙ petcare ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ตวัแปรทั้ง 5 ตวัแปร สามารถอธิบายความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙ petcare ไดร้้อย

ละ 16.8 โดยดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) มีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาดา้นการเขา้ใจการ

รับรู้ความตอ้งการ (Empathy) และดา้นท่ีมีอิทธิพลนอ้ยสุดคือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) 

ตามล าดบั 

 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙ petcare ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ตวัแปรทั้ง 4 ตวัแปร สามารถอธิบายความภคัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙ petcare ได้

ร้อยละ 35.7 โดยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพลมากท่ีสุด  รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นท่ี

มีอิทธิพลนอ้ยสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 



 สมมติฐานท่ี 3 ภาพลกัษณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกค้าท่ีมีต่อร้าน ๒๙petcare  ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา่ ตวัแปรทั้ง 3 ตวัแปร สามารถอธิบายความภคัดีของลูกคา้ท่ีมีต่อร้าน ๒๙ petcare ไดร้้อยละ 47.0 

โดยดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลมากท่ีสุด  รองลงมาคือดา้นสินคา้ของร้าน และดา้นท่ีมีอิทธิพล

นอ้ยสุดคือ ดา้นรูปแบบและลกัษณะของร้าน ตามล าดบั 

อภิปรายผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์ศึกษาระดบัความภกัดีของลูกคา้ต่อร้านพบว่า ความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ร้าน ๒๙

petcare โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ืออาหารสัตว ์และอุปกรณ์

สัตวเ์ล้ียงส่วนใหญ่จะนึกถึงร้าน ๒๙petcare  เป็นอนัดบัแรก อีกทั้งยงัมีความตั้งใจจะกลบัมาใช้บริการแบบไม่

ลงัเล และจะกลบัมาใชอ้ยา่งต่อเน่ืองในอนาคต นั้นเป็นเพราะวา่ผูบ้ริโภคมีความเช่ือใจในคุณภาพท่ีเป็นท่ียอมรับ 

โดยผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัร้านแห่งน้ีเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ การจดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการ

ช่วยเหลือสังคม เป็นตน้ 

2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของคุณภาพการบริการใน 5 ดา้น ผลการวิเคราะห์พบว่า ดา้นการตอบสนอง

ความตอ้งการ ดา้นความน่าเช่ือถือหรือไวว้างใจได ้ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการ ดา้นการให้ความมัน่ใจ 

และดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีอิทธิพลเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั ผูว้ิจยัมีความคิดเห็น

วา่ พนกังานท่ีใหบ้ริการมีบุคลิกภาพท่ีดี มีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีสินคา้ท่ีครบครัน ตรงตามความตอ้งการ

ของลูกคา้ ในส่วนของการจดัวางสินคา้มีความเป็นระเบียบ ดูสะอาด และหาไดง่้าย ในเร่ืองของการให้บริการ

พนกังานมีความกระตือรือร้น มีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที และมีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 

ทนัตามก าหนดเวลาท่ีไดแ้จง้ใหลู้กคา้ทราบ มีจ านวนพนกังานท่ีใหบ้ริการมีเพียงพอ ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหลู้กคา้มาใช้

บริการร้าน๒๙petcare เป็นจ านวนมากเพราะคุณภาพในการใหบ้ริการดี 

3. ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ผลการวเิคราะห์พบวา่ ดา้นราคา ดา้นการ

ส่งเสริมการขาย ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย อิทธิพลเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สาธิยา เถ่ือนวิถี (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองทศันคติ และความพึงพอใจท่ีมีผลต่อความ

ภักดีในการใช้บัตรสมาชิก M Generation ของผู ้บริโภคโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของบัตรสมาชิก M Generation ได้แก่ ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีใน

การใชบ้ตัรสมาชิก M Generation ของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ในดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด มีความส าคญักบัธุรกิจในทุกประเด็น ร้าน๒๙petcare มีสินคา้ท่ีติดตลาด มีคุณภาพ มี

ของใหเ้ลือกครบครัน ราคาจบัตอ้งได ้ท่ีตั้งของร้านอยูใ่นชุมชน มีท่ีจอดรถรองรับ และมีการท าโปรโมชัน่อยูเ่สมอ 

จึงท าใหก้ารวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดของร้าน๒๙petcare อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 



4. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาพลกัษณ์ใน 3 ดา้น ผลการวิเคราะห์พบวา่ ดา้นรูปแบบและลกัษณะของ

ร้าน ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม และดา้นสินคา้ของร้าน อิทธิพลเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยตามล าดบั  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรวภิา อมรประภาธีรกุล (2553) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองอตัลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ของร้าน MOS 

BURGER ท่ีมีต่อความภกัดีและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษางานวิจยัทั้ง

สองเร่ืองมีความสอดคลอ้งกนัพบวา่ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีของผูบ้ริโภค อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ การ

ท่ีลูกคา้ไดม้องเห็นถึงภาพลกัษณ์ไดม้ากท่ีสุดนั้นเป็นเพราะ โลโก ้(Logo) หรือสัญลกัษณ์ของร้าน มีการออกแบบ

มีความสวยงามทนัสมยั รวมทั้งตราสินคา้ภายในร้านท่ีสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ อีกทั้งในส่วนของการตกแต่ง

ร้านท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท่ีมีรูปแบบและลกัษณะของร้านมีความทนัสมยัน่าใชบ้ริการ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นคุณภาพการบริการของร้าน ๒๙petcare ท่ีมีระดบัความคิดเห็นน้อยท่ีสุด ดา้นความเป็นรูปธรรม

ของการบริการ (Tangibles) ทางร้านควรมีการฝึกอบรมเร่ืองบุคลิกภาพท่ีดี การแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อยมีการจดั

วางสินคา้ใหเ้ป็นระเบียบ ดูสะอาดมากยิง่ข้ึน 

2. ดา้นส่วนประสมทางการตลาดของร้าน๒๙petcare ท่ีมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย (Place) ควรมีเลือกท าเลท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง ใกลแ้ห่งชุมชน ท่ีพกัอาศยั สถานท่ีท างาน และเพิ่มท่ีจอดรถ

ใหก้บัลูกคา้มากข้ึน 

3. ดา้นภาพลกัษณ์ของร้าน ๒๙petcare ท่ีมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดดา้นบรรยากาศและสภาพร้าน ควร

มีการปรับปรุงให้มีความทนัสมยั น่าเลือกซ้ือสินคา้ เพิ่มระบบหมุนเวียน ถ่ายเทอากาศ และเพิ่มคอนเซป ทีม ของ

ร้าน เพื่อดึงดูดลูกคา้เขา้มา 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการท างานวจิยัเชิงคุณภาพ เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลในเชิงลึกท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

2. การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบ Focus Group Interview ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในดา้นลึกในดา้นต่างๆ ท่ีน ามาพฒันาร้าน๒๙petcare ใหก้บัลูกคา้ เพื่อใหใ้นการเขา้ถึงไดม้ายิ่งข้ึน 

จะไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ต่อไปในอนาคต 
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