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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ Anime Song Karaoke Bar ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และพื่อเปรี ยบเทียบความ
คิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ Anime Song Karaoke Bar ของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร จาแนกตามลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ท าการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ด้วย
แบบสอบถามจากตัวอย่างที่เป็ นประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ที่มีความชื่ นชอบในอะนิ เมหรื อ
การ์ ตูนญี่ปุ่นและมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ
พรรณนา โดยใช้ค่าร้ อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทาการทดสอบ
สมมติ ฐานด้วยสถิ ติเชิ ง อนุ ม าน โดยใช้เทคนิ ค t-test และเทคนิ ค F-test ปั จจัย ส่ วนผสมทางการตลาดมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก าร Anime Song Karaoke Bar ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก โดยด้า นที่ มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านกระบวนการ รองลงมา คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
สถานที่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านพนักงาน ตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ Anime Song Karaoke Bar แตกต่างกันอยู่ 2 ปั จจัยได้แก่ ปั จจัยด้านราคา และปั จจัยด้าน
กระบวนการ
การ์ ตูนญี่ปุ่นหรื อ Anime เป็ นสิ่ งที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน การ์ ตูนญี่ปุ่นยุคแรกได้เข้ามาใน
ประเทศไทยประมาณช่วง พ.ศ. 2508-2525 โดยที่การ์ตูนเรื่ องแรกที่นาเข้ามาฉายคือเรื่ อง เจ้าหนูลมกรด เป็ น
ภาพยนตร์ การ์ ตูนแพร่ ภาพทางช่ อง 4 บางขุนพรมมรสมัยนั้น (ทักษพล ศรี วชิ ราวัฒน์, 2559) จนถึงปั จจุบนั
ร่ วม 54 ปี ที่สื่อบันเทิงชนิ ดนี้ ได้ให้กาเนิ ดฐานผูบ้ ริ โภคในวัยต่างๆ ทั้งวัยทางาน วัยรุ่ น และวัยเด็ก ซึ่ งใน
ประเทศไทย การ์ตูนญี่ปุ่นหรื อ Anime มีอิทธิ ผลต่อผูค้ นในสังคมไทย ทั้งในด้านของความคิด ที่นาข้อคิดใน
การ์ ตูนเรื่ องต่างๆ มาเป็ นข้อสอนใจให้แก่เหล่าเด็กๆ ด้านการจับจ่ายใช้สอยที่ได้มีการนาเอาคาแรคเตอร์ ตวั
ละครที่เป็ นที่นิยม มาทาการโฆษณาจัดโปรโมชัน่ การขายเพื่อเพิ่มยอดขายในสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ด้านสื่ อ
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บันเทิงที่ปัจจุบนั หลังจากกระแสการ์ ตูนญี่ปุ่นหนังโรงอย่าง Your Name (ชื่อไทย หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ) ในปี
2559 ก็มีการ์ ตูนญี่ปุ่นเรื่ องอื่นๆ ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ไทยมากขึ้น รวมไปถึงค่ายสื่ อบันเทิงอย่าง True
และ AIS ก็ได้มีการเพิ่มเนื้อหาในส่ วนของการ์ ตูนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมา ซึ่ งยอดเข้าชมก็ไม่ได้นอ้ ยไปกว่าหนังซี่ รีย ์
หรื อละครเรื่ องอื่ นๆ เลย ซึ่ งในบรรดาการ์ ตูนทั้งหมดนี้ ลว้ นมีเพลงที่ใช้ประกอบการ์ ตูน ซึ่ งมีท้ งั เพลงเปิ ด
เพลงปิ ด เพลง Insert Song และเพลง Character Song ซึ่ งในคนญี่ ปุ่นจะเรี ยกหมวดเพลงเหล่านี้ รวมกันว่า
Anisong
Anime Song (หรื อที่ คนญี่ ปุ่นเรี ยกสั้นๆว่า Anisong) เป็ นสิ่ งสาคัญที่ ขาดไม่ได้สาหรั บการ์ ตูน
ญี่ปุ่น การ์ ตุนญี่ปุ่นตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั ล้วนแต่มีเพลงเปิ ดเรื่ อง (Opening Song) และเพลงปิ ด (Ending
Song) ตอนจบเนื้ อหาในตอนๆ นั้น ซึ่ งปั จจุบนั แอปพลิ เคชัน ANIUTA ที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การ Music Streaming
เฉพาะเพลง Anime Song ได้มีการรวบรวมเพลง Anime Song ถูกผลิตออกมาแล้วมากกว่า 80,000 เพลง เพื่อ
ให้บริ การนักฟั งเพลงทัว่ โลก (ข้อมูลจาก https://aniuta.co.jp/ ) นอกจากนี้ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2017 ทาง
บริ ษ ทั Label Gate ผูใ้ ห้บ ริ ก ารเว็ป ไซด์ Music Store สั ญชาติ ญี่ปุ่ นชื่ อดัง อย่า ง https://mora.jp/ ที่ เป็ นผูจ้ ดั
จาหน่ายไฟล์เพลงดิจิทลั ความละเอียดสู ง (ไฟล์ Hi-Res) ได้เปิ ดเผยรายงาน100 อันดับไฟล์เพลง Hi-Res ที่มี
ยอดดาวน์โหลดสู งสุ ด ซึ่ งเก็บข้อมูลแต่ต้ งั วันที่ 1 ธันวาคม 2016 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2017 ซึ่ งพบว่ากว่า
78% นั้นเป็ นเพลงในกลุ่มของ Anime Song และจากรายงานยังได้บอกถึงข้อมูล 10 อันดับไฟล์เพลง Hi-Res
ที่มียอดดาวน์โหลดสู งสุ ดในปี 2017 จาก 7 ใน 10 ลิสต์เพลงล้วนแต่เป็ นเพลง Anime song (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 รายงาน TOP 10 Hi-Res ซิ งเกิ้ล และประเภทของ TOP 100 Hi-Res ซิ งเกิ้ลประจาปี 2017 ของ
เว็บไซต์ more.jp
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ด้วยความนิยมในเพลง Anime Song นี้ทาให้ที่ประเทศญี่ปุ่นได้กาเนิดธุ รกิจ Anime song Karaoke
Bar โดยเป็ น Anime song Karaoke Bar ที่ เป็ นธุ รกิ จออกแบบเพื่ อให้เข้าถึ ง และตอบสนองให้บริ การกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่มีความชื่นชอบทางด้านเพลง Anime Song ให้มีสถานที่พบปะสังสรรค์ พูดคุยในสิ่ งที่ชื่นชอบ ดื่ม
ด่ าท่ามกลางสิ่ ง แวดล้อมและการตกแต่ง ที่ เอาใจและเข้ากับกลุ่ มผูบ้ ริ โภค โดยในเว็บไซต์ https://otakubar.com/ ได้ท าการรวบรวมรายชื่ อ ร้ า น Anime song Karaoke Bar ที่ ก ระจายตัวทัว่ ญี่ ปุ่ น พบว่า มี จานวน
ประมาณ 120 ร้ า น ดัง นั้น ผูว้ ิจยั จึ ง สนใจที่ จะศึ กษาเรื่ อง ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ Anime Song Karaoke Bar ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร เนื่องจากร้าน Karaoke ใน
ประเทศไทย ที่เปิ ดให้บริ การเฉพาะกลุ่ มอย่าง Anime song นั้นยังไม่มีปรากฏในไทย โดยข้อมู ลที่ ได้จาก
การศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางการประกอบธุ รกิจสาหรับผูท้ ี่สนใจ
รวมไปถึงเพื่อใช้สาหรับการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงและตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคได้มากที่สุด

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
Anime Song Karaoke Bar ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การ Anime Song Karaoke Bar ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์

3. สมมติฐานงานวิจัย
3.1 ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ Anime Song Karaoke Bar แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
4.1 สามารถนาผลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการทาธุ ร กิจสาหรับผูท้ ี่สนใจในธุ รกิ จ
Anime Song Karaoke Bar
4.2 สามารถนาผลที่ได้ไปปรับใช้ในกลยุทธ์ทางการตลาดในสิ นค้าหรื อบริ การที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการ์ ตูน ให้เหมาะสมต่อกลุ่มเป้ าหมาย
4.3 สาหรับนักวิจยั นักศึกษา หรื อผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ไป
เป็ นแนวทางในการศึกษาเรื่ องที่เกี่ยวข้องต่อไป

5.ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร ที่มีความ
ชื่ นชอบในอะนิ เมหรื อการ์ ตูนญี่ ปุ่น และเนื่ องจากการวิจยั นี้ เกี่ ย วข้องกับ เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ เพื่ อให้
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติค วบคุ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 ที่ ห้า มมิ ใ ห้ผูใ้ ดขาย
เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ใ ห้แก่ บุ ค คลซึ่ ง มี ต่ า กว่า 20 ปี บริ บู รณ์ ทางผูว้ ิจยั จึ ง ได้ก าหนดอายุ ข องประชากร
กลุ่มเป้ าหมายอยูท่ ี่ 20 ปี ขึ้นไป
5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ รายได้ และ
สถานภาพสมรส
ตัวแปรตาม ได้แก่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดยปรับปรุ งจากแนวคิดของ Kotler (2006)
ประกอบด้วย ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่ ผูใ้ ห้บริ ก าร สภาพแวดล้อมในการให้บริ ก าร และกระบวรการ
ให้บริ การ
5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ทาการวิจยั รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2562

6. ระเบียบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ใช้เป็ นการใช้การแจกแบบสอบถาม เพื่อทาการเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ ซึ่ งเครื่ องมือ
แบบสอบถามดังกล่าวสร้างขึ้น จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
จากข้อมูลและรายละเอียดด้านต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิดและการสร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
จากการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวของ ทางผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิ ดมาประยุกต์ใช้และทาการออก
สร้างแบบสอบถามขึ้นจากกรอบแนวคิดการวิจยั ซึ่ งแบ่งออกมาได้เป็ น 2 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ในด้านข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบ
แบบสอบถามประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และ สถานภาพสมรส เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดให้
เลือกตอบเพียงข้อเดียว จานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเพื่อวัดความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ Anime Song Karaoke Bar ซึ่งใช้คาถามแบบ Interval Scale จานวน 33 ข้อ
โดยเลือกได้เพียงคาตอบเดียว โดยมีการกาหนดการให้คะแนนดังนี้
ระดับ 5 คะแนน
หมายถึง
มีอิทธิพลมากที่สุด
ระดับ 4 คะแนน
หมายถึง
มีอิทธิพลมาก
ระดับ 3 คะแนน
หมายถึง
มีอิทธิพลปานกลาง
ระดับ 2 คะแนน
หมายถึง
มีอิทธิพลน้อย
ระดับ 1 คะแนน
หมายถึง
มีอิทธิพลน้อยที่สุด
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โดยแบบสอบถามดังกล่าวได้ทาการตรวจสอบความน่าเชื่ อถือ ปรับปรุ ง แก้ไขและอนุมตั ิ โดย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริ ญ ที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาในการทาวิจยั ครั้งนี้ ก่อนทาการแจก
แบบสอบถามจริ ง
7. ผลการศึกษา
ผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นเพศชายเท่ากับเพศหญิง เพศละ 200 คน ตามที่ได้ออกแบบไว้ในวิธีการ
สุ่ มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ มีอายุ 20-30 ปี จานวน 310 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.50 มีอาชีพพนักงานเอกชน มากที่สุด
จานวน 127 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.75 ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนอยูที่ 10,001-20,000 บาทต่อเดื อน
จานวน 155 คน คิดเป็ น ร้อยละ 38.75 และมีสถานภาพโสดมากที่สุด จานวน 367 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.75
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บ ริ การ Anime
Song Karaoke Bar ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.913)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้า พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย 4.2) รองลงมา คือ ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.13) ด้านลักษณะทางกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.12) ด้านสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 3.91)
ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.87) ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.86) และด้านพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 3.30) ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ Anime Song
Karaoke Bar
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
S.D.
ลาดับที่
X d
1.ด้านผลิตภัณฑ์
3.87 0.664
5
2.ด้านราคา
3.86 0.681
6
3.ด้านสถานที่
3.91 0.652
4
4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
4.13 0.721
2
5.ด้านพนักงาน
3.30 1.019
7
6.ด้านลักษณะทางกายภาพ
4.12 0.747
3
7.ด้านกระบวนการ
4.20 0.708
1
รวม
3.913 0.741
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ Anime Song
Karaoke Bar แตกต่างกัน พบว่า ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มี สถานภาพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ Anime Song Karaoke Bar แตกต่างกันอยู่ 2
ปั จจัยได้แก่ ปั จจัยด้านราคา และปั จจัยด้านกระบวรการ โดยผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีสถานภาพโสด
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มี ความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ Anime Song Karaoke
มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรส

8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึ กษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดนั้นมี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
Anime Song Karaoke Bar อยู่ในระดับที่มาก โดยเฉพาะปั จจัยด้านกระบวรการในการให้บริ การ อาจเนื่ อง
ด้วยปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การนั้นเป็ นปั จจัยสาคัญอันดันแรกๆในการทาธุ รกิจภาคบริ การ เพราะใน
ยุคปั จจุบนั ลูกค้ามีตวั เลื อกให้ใช้บริ การและเข้าถึ งบริ การที่มากกขึ้นและเยอะกว่าเมื่อก่อน ทาให้ธุรกิจที่ให้
การบริ การเป็ นหลักต้องวัดกันด้วยคุณภาพและวิถีการของการให้บริ การแก่ผบู ้ ริ โภค การบริ การที่ดี เร็ วรวด
และตอบโจทย์ผูบ้ ริ โภคย่อมสามารถสร้ างความพึงพอใจและประทับใจให้แก่ ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งธุ รกิ จ Anime
Song Karaoke Bar ก็เป็ นธุ รกิจในแนวของการให้บริ การเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ ริ โภค จนนาไปสู่
การบริ โภคซ้ าในที่สุด ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัญธิ กา แก้วศิริ (2560) ที่ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลใน
การใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารบุ ฟ เฟต์ใ นเขตอาเภอเมื อ ง จัง หวัดเชี ย งใหม่ และศึ ก ษาปั จจัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟต์ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ
งานวิจยั ของ รัตติญาภรณ์ พิศาลวราพงศ์ (2559) ที่ศึกษาความคิดเห็ นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อส่ วนประสมทาง
การตลาดสาหรับธุ รกิ จบริ การ(7Ps) ร้านยศข้าวต้ม ซึ่ งผลการวิจยั ทั้ง 2 งานวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
เป็ นปั จจัยแรกที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ ซึ่ งต่างจากผลการวิจยั ของทางผูว้ ิจยั ที่ ได้ปัจจัยด้าน
กระบวรการเป็ นปั จจัยแรกที่ มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การ เนื่ องมาจากทั้ง 2 งานวิจยั ที่ ใช้ในการอ้างอิ งเป็ น
ธุ รกิ จเกี่ ยวกับร้ านอาหาร ที่ มีอาหารเป็ นสิ นค้าหลัก ซึ่ งแตกต่างจากของตัวผูว้ ิจยั เองที่ เป็ นธุ รกิ จด้านการ
ให้บริ การ ที่มี การให้บริ การ Karaoke เป็ นบริ การหลัก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มี เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ Anime Song
Karaoke Bar ไม่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้านทุกด้าน อาจเนื่ องมาจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคตัวอย่างอยูใ่ น
กลุ่มตลาดแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มเหมือนกัน ซึ่ งทาให้มีความชอบ รสนิยม และการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การ
ที่ไม่แตกต่างกัน แต่จะมีในส่ วนของสถานภาพสมรส ที่พบว่ามีปัจจัยด้านราคา และ ปั จจัยด้านกระบวนการ
ที่แตกต่างกัน โดยมีคนโสดเห็นว่าปั จจัยด้านราคาและปั จจัยด้านกระบวรการมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
Anime Song Karaoke มากกว่ า คนที่ ส มรสแล้ ว ซึ่ งปั จ จัย ด้า นราคาที่ แ ตกต่ า งกัน อาจจะเกิ ด จากการที่
พฤติ ก รรมคนโสดในตลาดเฉพาะกลุ่ ม นี้ นอกจากกการติ ด ตามอะนิ เ มแล้ว ยัง มี ก ารซื้ อ สิ น ค้า จ าพวก
Character Goods ต่างๆ หนังสื อการ์ ตูน นิยาย ซี ดีเพลง เกมส์และการเติมเงินในเกมส์ หรื อการไปงานอีเว้นท์
ต่างๆ ซึ่ งสิ นค้าจาพวก Character Goods ซี ดีเพลง และ เกมส์ ส่ วนใหญ่ลว้ นแต่เป็ นสิ นค้าที่ตอ้ งมีการนาเข้า
จากต่างประเทศ ทาให้มีราคาสู ง ทาให้คนโสดกลุ่มนี้ ตอ้ งมีการพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านต่างๆให้เพียงพอต่อ
ความต้องการและการดาเนิ นชี วิต ผิดกับในคนสมรสแล้วที่มีความต้องการในสิ่ งเหล่านี้ นอ้ ยลงเพราะมีเวลา
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น้อยลงเนื่ องจากภาระทางครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรหลานหรื อบิดามารดาที่เพิ่มขึ้น ทาให้กลุ่มคนที่สมรส
แล้วพิจารณาเรื่ องราคาน้อยลงเพราะต้องไปให้ความสาคัญกับเรื่ องในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น ในส่ วนปั จจัยด้าน
กระบวนการที่ แตกต่างกัน ซึ่ งในคนโสดให้ความสาคัญมากกว่าในคนที่ สมรม อันเนื่ องมาจาก คนโสด
คาดหวังบริ การที่ดีและคุม้ ค่าต่อเงินที่เสี ยไป โดยสื บหาข้อมูลประสบการณ์การใช้บริ การ หรื อจากการรี วิว
ต่างๆ เพราะถ้าพิจารณาแล้วการบริ การหรื อไม่คุม้ ค่าเท่ากับเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายไป คนโสดในกลุ่ มนี้ จะหันไป
จับจ่ายใช้สอยในด้านอื่นแทน ผิดกับคนที่สมรสที่ตอ้ งใช้เวลาอยู่กบั ครอบครัว โดยส่ วนมากจะใช้บริ การ
จาพวก Karaoke ก็ต่อเพื่อนสนิ ทในกลุ่มชวนและมีเวลาว่างจากภาระในครอบครัวแล้วถึงไป โดยจะไม่ได้
คิดถึงเรื่ องปั จจัยด้านกระบวนการมากเหมือนดัง่ คนโสด จากเหตุดงั กล่าว อาจเป็ นเหตุผลที่ทาให้ปัจจัยด้าน
ราคาและด้านกระบวนการถึ งแตกต่างกันในผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นโสดและสมรส ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั
ของอัญธิกา แก้วศิริ (2560) ที่ได้ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลในการใช้บริ การร้านอาหารบุฟเฟต์ในเขตอาเภอเมือง
จัง หวัด เชี ย งใหม่ แ ละศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง การตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารบุฟเฟต์ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ และพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุมีความสัมพันธ์
กับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์ สถานที่ กระบวนการให้บริ การ และปั จจัยส่ วน
บุคคลด้านรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การทุกด้าน

9. ข้ อจากัดในงานวิจัย
การเก็บแบบสอบถามในงานวิจยั ครั้งนี้ ส่วนใหญ่จะได้มาจากการเก็บจากกลุ่มผูม้ าเข้าร่ วมงานอี
เว้นท์ Original Connect ที่เป็ นงานตลาดนัดนักวาดการ์ ตูนที่จดั ในวันอาทิตย์ ซึ่ งทาให้แนวโน้มกลุ่มเป้ าหมาย
ออกไปทางอายุ 20-30 ปี เป็ นส่ ว นใหญ่ ซึ่ งต้อ งท าการขยายขอบเขตสถานที่ ที่ เ ป็ นแหล่ ง รวมตัว ของ
กลุ่มเป้ าหมายเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้ซ่ ึ งข้อมูลจากกลุ่มอายุที่แม่นยาขึ้น

10. ข้ อเสนอแนะ
10.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้
จากผลงานวิจยั พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดมี อิท ธิ พ ลในระดับ มากต่ อธุ รกิ จ
Anime Song karaoke barที่ทาการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มคนที่ชื่นชอบ Anime โดยปั จจัยที่มีอิทธิ พลมาก
ที่สุดคือ ปั จจัยด้านกระบวนการ โดยเน้นไปที่การคัดกรองลูกค้า เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้ลูกค้าที่เคยสร้าง
ความเดือดร้อนหรื อพฤติกรรมไม่ดีกลับมาใช้บริ การ รองลงมาเป็ นปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยควร
เน้นให้มีการจัดโปรโมชัน่ ลคราคาค่าบริ การ หรื อลดราคาอาหารเครื่ องดื่มเนื่ องในโอกาสพิเศษ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ควรเน้นให้ภายในร้ านเป็ นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ด้านสถานที่ โดยเน้นไปที่การหาสถานที่ต้ งั ที่อยู่
ใกล้กบั รถไฟฟ้ าหรื อรถไฟฟ้ าใต้ดิน ด้านผลิตภัณฑ์ ควรเน้นให้มีบริ การคาร้องแบบ Romanji ควบคู่กนั ไป
สาหรับผูท้ ี่ไม่มีความรู ้ ดา้ นภาษาญี่ปุ่น ด้านราคา ควรเน้นไปที่การแจ้งราคาค่าบริ การทั้งหมดเป็ นราคา Net
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ไม่มีการบวกค่า Service Charge เพิ่มเติม และด้านพนักงานควรเน้นไปที่การสรรหาพนักงานที่มีความรู ้หรื อ
ชื่นชอบในอะนิเม เกมส์ มาเป็ นผูใ้ ห้บริ การแก่ผบู ้ ริ โภค ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะ สาหรับผูป้ ระกอบการ
ที่มีแผนจะดาเนิ นธุ รกิจนี้ หรื อธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับ Anime ให้ทาการตลาดหรื อลงทุนการตลาดในส่ วนนี้ โดย
ครอบคลุมทุกปัจจัย
10.2 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ในอนาคต
1) ควรมี ก ารวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล แนวลึ ก เช่ น การสั ม ภาษณ์ จ ากบุ ค คลที่
ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับ Anime หรื อบุคคลที่ทางานอยูใ่ นสายงานที่เกี่ยวข้องกับ Anime
2) ควรมีการเก็บข้อมูลแนวทางการตกแต่งร้ านที่ผูบ้ ริ โภคชื่ นชอบ เพราะผูบ้ ริ โภคในเพศ
ชายและหญิงมีความชื่นชอบ Anime ในสไตล์ที่แตกต่างกัน
3) ควรมีการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่อยูน่ อกเหนื อจาก กรุ งเทพมหานคร อย่างเช่น จังหวัด
เชียงใหม่ ที่เป็ นจังหวัดที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ Anime บ่อยๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมากยิง่ ขึ้น
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