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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการ Anime Song Karaoke Bar ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ Anime Song Karaoke Bar ของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความช่ืนชอบในอะนิเมหรือ
การ์ตูนญ่ีปุ่นและมีอายุ 20 ปีข้ึนไป โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
พรรณนา โดยใช้ค่าร้อยละ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้เทคนิค t-test และเทคนิค F-test ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Anime Song Karaoke Bar ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นกระบวนการ รองลงมา คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
สถานท่ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นพนกังาน ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการ Anime Song Karaoke Bar แตกต่างกนัอยู่ 2 ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้น
กระบวนการ 

การ์ตูนญ่ีปุ่นหรือ Anime เป็นส่ิงท่ีอยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน การ์ตูนญ่ีปุ่นยุคแรกได้เขา้มาใน
ประเทศไทยประมาณช่วง พ.ศ. 2508-2525 โดยท่ีการ์ตูนเร่ืองแรกท่ีน าเขา้มาฉายคือเร่ือง เจา้หนูลมกรด เป็น
ภาพยนตร์การ์ตูนแพร่ภาพทางช่อง 4 บางขุนพรมมรสมยันั้น (ทกัษพล ศรีวชิราวฒัน์, 2559) จนถึงปัจจุบนั
ร่วม 54 ปี ท่ีส่ือบนัเทิงชนิดน้ี ไดใ้ห้ก าเนิดฐานผูบ้ริโภคในวยัต่างๆ ทั้งวยัท างาน วยัรุ่น และวยัเด็ก ซ่ึงใน
ประเทศไทย การ์ตูนญ่ีปุ่นหรือ Anime มีอิทธิผลต่อผูค้นในสังคมไทย ทั้งในดา้นของความคิด ท่ีน าขอ้คิดใน
การ์ตูนเร่ืองต่างๆ มาเป็นขอ้สอนใจให้แก่เหล่าเด็กๆ ดา้นการจบัจ่ายใชส้อยท่ีไดมี้การน าเอาคาแรคเตอร์ตวั
ละครท่ีเป็นท่ีนิยม มาท าการโฆษณาจดัโปรโมชัน่การขายเพื่อเพิ่มยอดขายในสินคา้อุปโภคบริโภค ดา้นส่ือ

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจอาเซียน มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
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บนัเทิงท่ีปัจจุบนัหลงัจากกระแสการ์ตูนญ่ีปุ่นหนงัโรงอยา่ง Your Name (ช่ือไทย หลบัตาฝัน ถึงช่ือเธอ) ในปี 
2559 ก็มีการ์ตูนญ่ีปุ่นเร่ืองอ่ืนๆ ไดเ้ขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ไทยมากข้ึน รวมไปถึงค่ายส่ือบนัเทิงอยา่ง True 
และ AIS ก็ไดมี้การเพิ่มเน้ือหาในส่วนของการ์ตูนญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนมา ซ่ึงยอดเขา้ชมก็ไม่ไดน้อ้ยไปกวา่หนงัซ่ีรีย์
หรือละครเร่ืองอ่ืนๆ เลย ซ่ึงในบรรดาการ์ตูนทั้งหมดน้ีลว้นมีเพลงท่ีใช้ประกอบการ์ตูน ซ่ึงมีทั้งเพลงเปิด 
เพลงปิด เพลง Insert Song และเพลง Character Song ซ่ึงในคนญ่ีปุ่นจะเรียกหมวดเพลงเหล่าน้ีรวมกนัว่า 
Anisong 

Anime Song (หรือท่ีคนญ่ีปุ่นเรียกสั้ นๆว่า Anisong) เป็นส่ิงส าคญัท่ีขาดไม่ได้ส าหรับการ์ตูน
ญ่ีปุ่น การ์ตุนญ่ีปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ลว้นแต่มีเพลงเปิดเร่ือง (Opening Song) และเพลงปิด (Ending 
Song) ตอนจบเน้ือหาในตอนๆ นั้น ซ่ึงปัจจุบนัแอปพลิเคชนั ANIUTA ท่ีเป็นผูใ้ห้บริการ Music Streaming 
เฉพาะเพลง Anime Song ไดมี้การรวบรวมเพลง Anime Song ถูกผลิตออกมาแลว้มากกวา่ 80,000 เพลง เพื่อ
ให้บริการนกัฟังเพลงทัว่โลก (ขอ้มูลจาก https://aniuta.co.jp/ ) นอกจากน้ีในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2017 ทาง
บริษทั Label Gate ผูใ้ห้บริการเว็ปไซด์ Music Store สัญชาติญ่ีปุ่นช่ือดังอย่าง https://mora.jp/ ท่ีเป็นผูจ้ดั
จ  าหน่ายไฟล์เพลงดิจิทลัความละเอียดสูง (ไฟล์ Hi-Res) ไดเ้ปิดเผยรายงาน100 อนัดบัไฟล์เพลง Hi-Res ท่ีมี
ยอดดาวน์โหลดสูงสุด ซ่ึงเก็บขอ้มูลแต่ตั้งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2016 ถึง วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2017 ซ่ึงพบวา่กวา่ 
78% นั้นเป็นเพลงในกลุ่มของ Anime Song และจากรายงานยงัไดบ้อกถึงขอ้มูล 10 อนัดบัไฟล์เพลง Hi-Res 
ท่ีมียอดดาวน์โหลดสูงสุดในปี 2017 จาก 7 ใน 10 ลิสตเ์พลงลว้นแต่เป็นเพลง Anime song (ภาพท่ี 1)  

 

 
 
ภาพท่ี 1 รายงาน TOP 10 Hi-Res ซิงเก้ิล และประเภทของ TOP 100 Hi-Res ซิงเก้ิลประจ าปี 2017 ของ 
เวบ็ไซต ์more.jp  
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ดว้ยความนิยมในเพลง Anime Song น้ีท  าใหท่ี้ประเทศญ่ีปุ่นไดก้ าเนิดธุรกิจ Anime song Karaoke 
Bar โดยเป็น Anime song Karaoke Bar ท่ีเป็นธุรกิจออกแบบเพื่อให้เขา้ถึงและตอบสนองให้บริการกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีความช่ืนชอบทางดา้นเพลง Anime Song ใหมี้สถานท่ีพบปะสังสรรค ์พูดคุยในส่ิงท่ีช่ืนชอบ ด่ืม
ด ่าท่ามกลางส่ิงแวดล้อมและการตกแต่งท่ีเอาใจและเขา้กับกลุ่มผูบ้ริโภค โดยในเว็บไซต์ https://otaku-
bar.com/ ได้ท าการรวบรวมรายช่ือร้าน Anime song Karaoke Bar ท่ีกระจายตวัทัว่ญ่ีปุ่น พบว่ามีจ  านวน
ประมาณ 120 ร้าน ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ Anime Song Karaoke Bar ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากร้าน Karaoke ใน
ประเทศไทย ท่ีเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มอย่าง Anime song นั้นยงัไม่มีปรากฏในไทย โดยขอ้มูลท่ีได้จาก
การศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานและแนวทางการประกอบธุรกิจส าหรับผูท่ี้สนใจ 
รวมไปถึงเพื่อใชส้ าหรับการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อใหเ้ขา้ถึงและตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ 

Anime Song Karaoke Bar ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการ Anime Song Karaoke Bar ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
 

3. สมมติฐานงานวจัิย 

3.1 ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Anime Song Karaoke Bar แตกต่างกนั 
 
4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

4.1 สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการท าธุรกิจส าหรับผูท่ี้สนใจในธุรกิจ 
Anime Song Karaoke Bar  

4.2 สามารถน าผลท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นกลยุทธ์ทางการตลาดในสินคา้หรือบริการท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบัการ์ตูน ใหเ้หมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย 

4.3 ส าหรับนกัวิจยั นกัศึกษา หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไป สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ีไป
เป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

5.ขอบเขตการศึกษา 
 5.1 ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี  
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ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความ
ช่ืนชอบในอะนิเมหรือการ์ตูนญ่ีปุ่น และเน่ืองจากการวิจยัน้ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 ท่ีห้ามมิให้ผูใ้ดขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซ่ึงมีต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ทางผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดอายุของประชากร
กลุ่มเป้าหมายอยูท่ี่ 20 ปีข้ึนไป 

5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และ 

สถานภาพสมรส  
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยปรับปรุงจากแนวคิดของ Kotler (2006) 

ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา สถานท่ี ผูใ้ห้บริการ สภาพแวดล้อมในการให้บริการ และกระบวรการ
ใหบ้ริการ  

5.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
ท าการวจิยัรวบรวมขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2562 

 

6. ระเบียบการวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ีใชเ้ป็นการใชก้ารแจกแบบสอบถาม เพื่อท าการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงเคร่ืองมือ

แบบสอบถามดงักล่าวสร้างข้ึน จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพิจารณา
จากขอ้มูลและรายละเอียดดา้นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดและการสร้าง
แบบสอบถามใหค้รอบคลุมกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวของ ทางผูว้ิจยัได้น าแนวคิดมาประยุกต์ใช้และท าการออก
สร้างแบบสอบถามข้ึนจากกรอบแนวคิดการวจิยั ซ่ึงแบ่งออกมาไดเ้ป็น 2 ส่วนดงัน้ี  

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ในดา้นขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบ
แบบสอบถามประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้และ สถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามปลายปิดให้
เลือกตอบเพียงขอ้เดียว จ านวน 5 ขอ้ 

 ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเพื่อวดัความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Anime Song Karaoke Bar ซ่ึงใชค้  าถามแบบ Interval Scale จ านวน 33 ขอ้ 
โดยเลือกไดเ้พียงค าตอบเดียว โดยมีการก าหนดการใหค้ะแนนดงัน้ี  

 ระดบั 5 คะแนน  หมายถึง  มีอิทธิพลมากท่ีสุด   
 ระดบั 4 คะแนน  หมายถึง  มีอิทธิพลมาก 
 ระดบั 3 คะแนน  หมายถึง  มีอิทธิพลปานกลาง 
  ระดบั 2 คะแนน  หมายถึง  มีอิทธิพลนอ้ย 
  ระดบั 1 คะแนน   หมายถึง  มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด  
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โดยแบบสอบถามดงักล่าวไดท้  าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ ปรับปรุง แกไ้ขและอนุมติั โดย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรัญญา ปานเจริญ ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาในการท าวจิยัคร้ังน้ี ก่อนท าการแจก
แบบสอบถามจริง 

 
7. ผลการศึกษา 

ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศชายเท่ากบัเพศหญิง เพศละ 200 คน ตามท่ีไดอ้อกแบบไวใ้นวิธีการ
สุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่ มีอาย ุ20-30 ปี จ  านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.50 มีอาชีพพนกังานเอกชน มากท่ีสุด 
จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี 10,001-20,000 บาทต่อเดือน 
จ านวน 155 คน คิดเป็น ร้อยละ 38.75 และมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 367 คน คิดเป็นร้อยละ 91.75  

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ Anime 
Song Karaoke Bar ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัตารางท่ี 1 พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.913) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้ พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 4.2) รองลงมา คือ ดา้น
การส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.13) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.12) ดา้นสถานท่ี (ค่าเฉล่ีย 3.91) 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 3.87) ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 3.86) และดา้นพนกังาน (ค่าเฉล่ีย 3.30) ตามล าดบั 

ตารางที ่1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Anime Song 
Karaoke Bar  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  X  d S.D. ล าดับที ่
1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.87 0.664 5 
2.ดา้นราคา 3.86 0.681 6 
3.ดา้นสถานท่ี 3.91 0.652 4 
4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.13 0.721 2 
5.ดา้นพนกังาน  3.30 1.019 7 
6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
7.ดา้นกระบวนการ  

4.12 
4.20 

0.747 
0.708 

3 
1 

    รวม    3.913 0.741   

 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Anime Song 
Karaoke Bar แตกต่างกนั พบวา่ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Anime Song Karaoke Bar แตกต่างกนัอยู ่2 
ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นกระบวรการ โดยผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพโสด
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มีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ Anime Song Karaoke 
มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส 
 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ 

Anime Song Karaoke Bar อยู่ในระดบัท่ีมาก โดยเฉพาะปัจจยัดา้นกระบวรการในการให้บริการ อาจเน่ือง
ดว้ยปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการนั้นเป็นปัจจยัส าคญัอนัดนัแรกๆในการท าธุรกิจภาคบริการ เพราะใน
ยุคปัจจุบนัลูกคา้มีตวัเลือกให้ใช้บริการและเขา้ถึงบริการท่ีมากกข้ึนและเยอะกว่าเม่ือก่อน ท าให้ธุรกิจท่ีให้
การบริการเป็นหลกัตอ้งวดักนัดว้ยคุณภาพและวิถีการของการให้บริการแก่ผูบ้ริโภค การบริการท่ีดี เร็วรวด
และตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคย่อมสามารถสร้างความพึงพอใจและประทบัใจให้แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงธุรกิจ Anime 
Song Karaoke Bar ก็เป็นธุรกิจในแนวของการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค จนน าไปสู่
การบริโภคซ ้ าในท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อญัธิกา แกว้ศิริ (2560) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลใน
การใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่และศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง 
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟตใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และ
งานวิจยัของ รัตติญาภรณ์ พิศาลวราพงศ์ (2559) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ(7Ps) ร้านยศขา้วตม้ ซ่ึงผลการวิจยัทั้ง 2 งานวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
เป็นปัจจยัแรกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ ซ่ึงต่างจากผลการวิจยัของทางผูว้ิจยั ท่ีได้ปัจจยัด้าน
กระบวรการเป็นปัจจยัแรกท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการ เน่ืองมาจากทั้ง 2 งานวิจยัท่ีใช้ในการอา้งอิงเป็น
ธุรกิจเก่ียวกบัร้านอาหาร ท่ีมีอาหารเป็นสินคา้หลกั ซ่ึงแตกต่างจากของตวัผูว้ิจยัเองท่ีเป็นธุรกิจด้านการ
ใหบ้ริการ ท่ีมี การใหบ้ริการ Karaoke เป็นบริการหลกั  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้ท่ี
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Anime Song 
Karaoke Bar ไม่แตกต่างกนัในภาพรวมและในรายดา้นทุกดา้น อาจเน่ืองมาจากกลุ่มผูบ้ริโภคตวัอยา่งอยูใ่น
กลุ่มตลาดแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มเหมือนกนั ซ่ึงท าใหมี้ความชอบ รสนิยม และการบริโภคสินคา้หรือบริการ 
ท่ีไม่แตกต่างกนั แต่จะมีในส่วนของสถานภาพสมรส ท่ีพบวา่มีปัจจยัดา้นราคา และ ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
ท่ีแตกต่างกนั โดยมีคนโสดเห็นวา่ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นกระบวรการมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
Anime Song Karaoke มากกว่าคนท่ีสมรสแล้ว ซ่ึงปัจจัยด้านราคาท่ีแตกต่างกันอาจจะเกิดจากการท่ี
พฤติกรรมคนโสดในตลาดเฉพาะกลุ่มน้ี นอกจากกการติดตามอะนิเมแล้ว ยงัมีการซ้ือสินค้าจ าพวก 
Character Goods ต่างๆ หนงัสือการ์ตูน นิยาย ซีดีเพลง เกมส์และการเติมเงินในเกมส์ หรือการไปงานอีเวน้ท์
ต่างๆ ซ่ึงสินคา้จ าพวก Character Goods ซีดีเพลง และ เกมส์ ส่วนใหญ่ลว้นแต่เป็นสินคา้ท่ีตอ้งมีการน าเขา้
จากต่างประเทศ ท าให้มีราคาสูง ท าให้คนโสดกลุ่มน้ีตอ้งมีการพิจารณาค่าใช้จ่ายดา้นต่างๆให้เพียงพอต่อ
ความตอ้งการและการด าเนินชีวิต ผิดกบัในคนสมรสแลว้ท่ีมีความตอ้งการในส่ิงเหล่าน้ีนอ้ยลงเพราะมีเวลา
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นอ้ยลงเน่ืองจากภาระทางครอบครัวในการเล้ียงดูบุตรหลานหรือบิดามารดาท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้กลุ่มคนท่ีสมรส
แลว้พิจารณาเร่ืองราคานอ้ยลงเพราะตอ้งไปให้ความส าคญักบัเร่ืองในครอบครัวท่ีเพิ่มข้ึน ในส่วนปัจจยัดา้น
กระบวนการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงในคนโสดให้ความส าคญัมากกว่าในคนท่ีสมรม อนัเน่ืองมาจาก คนโสด
คาดหวงับริการท่ีดีและคุม้ค่าต่อเงินท่ีเสียไป โดยสืบหาขอ้มูลประสบการณ์การใชบ้ริการ หรือจากการรีวิว
ต่างๆ เพราะถ้าพิจารณาแล้วการบริการหรือไม่คุม้ค่าเท่ากบัเงินท่ีตอ้งจ่ายไป คนโสดในกลุ่มน้ีจะหันไป
จบัจ่ายใช้สอยในดา้นอ่ืนแทน ผิดกบัคนท่ีสมรสท่ีตอ้งใช้เวลาอยู่กบัครอบครัว โดยส่วนมากจะใช้บริการ
จ าพวก Karaoke ก็ต่อเพื่อนสนิทในกลุ่มชวนและมีเวลาว่างจากภาระในครอบครัวแลว้ถึงไป โดยจะไม่ได้
คิดถึงเร่ืองปัจจยัดา้นกระบวนการมากเหมือนดัง่คนโสด จากเหตุดงักล่าว อาจเป็นเหตุผลท่ีท าให้ปัจจยัดา้น
ราคาและด้านกระบวนการถึงแตกต่างกนัในผูบ้ริโภคท่ีเป็นโสดและสมรส ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของอญัธิกา แกว้ศิริ (2560) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัส่วนบุคคลในการใชบ้ริการร้านอาหารบุฟเฟตใ์นเขตอ าเภอเมือง 
จังหวดัเชียงใหม่และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟตใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุมีความสัมพนัธ์
กบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์ สถานท่ี กระบวนการให้บริการ และปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกดา้น 

 

9. ข้อจ ากดัในงานวจิัย  
การเก็บแบบสอบถามในงานวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่จะไดม้าจากการเก็บจากกลุ่มผูม้าเขา้ร่วมงานอี

เวน้ท ์Original Connect ท่ีเป็นงานตลาดนดันกัวาดการ์ตูนท่ีจดัในวนัอาทิตย ์ซ่ึงท าใหแ้นวโนม้กลุ่มเป้าหมาย
ออกไปทางอายุ 20-30 ปี เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงต้องท าการขยายขอบเขตสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งรวมตัวของ
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มข้ึน เพื่อใหไ้ดซ่ึ้งขอ้มูลจากกลุ่มอายท่ีุแม่นย  าข้ึน  
 

10. ข้อเสนอแนะ 
 10.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ี 
 จากผลงานวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลในระดับมากต่อธุรกิจ 
Anime Song karaoke barท่ีท  าการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบ Anime โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยเนน้ไปท่ีการคดักรองลูกคา้ เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้ลูกคา้ท่ีเคยสร้าง
ความเดือดร้อนหรือพฤติกรรมไม่ดีกลบัมาใชบ้ริการ รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยควร
เนน้ใหมี้การจดัโปรโมชัน่ลคราคาค่าบริการ หรือลดราคาอาหารเคร่ืองด่ืมเน่ืองในโอกาสพิเศษ ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ ควรเน้นให้ภายในร้านเป็นพื้นท่ีปลอดบุหร่ี ดา้นสถานท่ี โดยเน้นไปท่ีการหาสถานท่ีตั้งท่ีอยู่
ใกลก้บัรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใตดิ้น ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรเนน้ให้มีบริการค าร้องแบบ Romanji ควบคู่กนัไป
ส าหรับผูท่ี้ไม่มีความรู้ดา้นภาษาญ่ีปุ่น ดา้นราคา ควรเนน้ไปท่ีการแจง้ราคาค่าบริการทั้งหมดเป็นราคา Net 
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ไม่มีการบวกค่า Service Charge เพิ่มเติม และดา้นพนกังานควรเนน้ไปท่ีการสรรหาพนกังานท่ีมีความรู้หรือ
ช่ืนชอบในอะนิเม เกมส์ มาเป็นผูใ้หบ้ริการแก่ผูบ้ริโภค ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ส าหรับผูป้ระกอบการ
ท่ีมีแผนจะด าเนินธุรกิจน้ี หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั Anime ใหท้  าการตลาดหรือลงทุนการตลาดในส่วนน้ีโดย
ครอบคลุมทุกปัจจยั 

10.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัในอนาคต 
 1) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลแนวลึก เช่น การสัมภาษณ์จากบุคคลท่ี
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบั Anime หรือบุคคลท่ีท างานอยูใ่นสายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั Anime  
 2) ควรมีการเก็บขอ้มูลแนวทางการตกแต่งร้านท่ีผูบ้ริโภคช่ืนชอบ เพราะผูบ้ริโภคในเพศ
ชายและหญิงมีความช่ืนชอบ Anime ในสไตลท่ี์แตกต่างกนั 
 3) ควรมีการเก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งท่ีอยูน่อกเหนือจาก กรุงเทพมหานคร อยา่งเช่น จงัหวดั
เชียงใหม่ ท่ีเป็นจงัหวดัท่ีมีการจดักิจกรรมเก่ียวกบั Anime บ่อยๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมากยิง่ข้ึน  
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