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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศกึษาความพึงพอใจในองค์ประกอบด้านผลติภัณฑ์ของวงดนตร ี
ไดแ้ก่ ประเภทของวงดนตร ีคุณภาพของวงดนตร ีและภาพลกัษณ์ของวงดนตร ีทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคทีม่ภีูมลิ าเนาหรอืพกั
อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหาร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล สถติิที่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่า  รอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบี่ย งเบนมาตรฐาน 
การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าทีและการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวเิคราะห์ความ
ถดถอยเชงิซ้อน โดยผลการวจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 18-28 ปี มกีารศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีสถานภาพโสด มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาหาร
ด้านความถี่ต่อเดือนในการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ผู้บริโภค            
ในกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิาร
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ความพงึพอใจในองคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑข์องวงดนตรดีา้นประเภทของวงดนตรมีผีลต่อพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารรา้นอาหารของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครด้านเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการใชบ้รกิารอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 2.10 ในขณะทีค่วามพงึพอใจในองคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑ์
ของวงดนตรีด้านภาพลักษณ์ของวงดนตรีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโ ภค                     
ในกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ในการใช้บรกิารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05              
โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 1.10 
 
ค ำส ำคญั: ความพงึพอใจ, ผลติภณัฑ,์ วงดนตร,ี รา้นอาหาร 
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Abstract 
 
 The objective of this research was to study satisfaction in terms of the product components of 
music bands, including band types, the quality of the music, and the image of the band in relation to 
consumer behavior and service usage in restaurants in the Bangkok metropolitan area.  
 The samples in this research consisted of four hundred consumers who lived in the Bangkok 
metropolitan area and used the services of restaurants. The questionnaire was used to collect data and 
the statistical methods were used to analyze the data including percentage, mean and standard 
deviation. The statistical methods used to analyze the difference between two or more variables were an 
independent sample t-test and one-way analysis of variance. The statistical method used to analyze the 
independent variables affecting the dependent variables was multiple regression analysis. 
 The results of the study were as follows: 
 Most of consumers were female, aged between eighteen to twenty-eight with a bachelor’s 
degree level of education, single and worked as a company employee with an average income of 20,001 
to 30,000 Baht per month. 
The results of the hypotheses testing were as follows: 
 Consumers in the Bangkok metropolitan area of different genders demonstrated different 
behaviors in terms of service usage in restaurants with regard to the average duration of meals per time 
at a statistically significant level of 0.05. 
 Consumers in the Bangkok metropolitan area with different levels of monthly income 
demonstrated different behaviors in service usage of restaurants in terms of the frequency of usage per 
month, at a statistically significant level of 0.05. 
 The satisfaction with the product components of music bands in the aspect of types of bands 
affected consumer behavior in service usage of restaurants in the Bangkok metropolitan area in terms of 
the average duration of meals per time at a statistically significant level of 0.01, that could also explain 
the percentage of 2.10. 
  The satisfaction with the product components of music bands in the aspect of image also 
affected consumer behavior in service usage of restaurants in the Bangkok metropolitan area in terms of 
the average expense per time at a statistically significant level of 0.05, that could explain the percentage 
of 1.10. 
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บทน ำ 
 กรุงเทพมหานคร ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มกีารรวมตัวกนัของประชากรในประเทศ 
จ านวนถึง 5,692,284 คน (สถิติกรุงเทพมหานคร 2557. 2558: 22 กันยายน 2558) ซึ่งมีทัง้คนที่มีถิ่นก าเนิด            
อยู่ในกรุงเทพมหานคร และส่วนหนึ่งเป็นคนที่มภีูมลิ าเนาอยู่ในต่างจงัหวดัที่เขา้มาประกอบธุรกจิ ท างาน หรอื
ศกึษาเล่าเรยีน 
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 การรวมตัวกันของคนจ านวนมากท าให้เกิดเป็นสงัคม ค าว่าสังคม หมายถึ ง คนจ านวนหนึ่งที่มี
ความสมัพนัธต่์อเน่ืองกนัตามระเบยีบกฎเกณฑ ์โดยมวีตัถุประสงคส์ าคญัร่วมกนั สิง่ทีเ่กีย่วกบัการพบปะสงัสรรค์
หรอืชุมนุมชน เช่น วงสงัคม งานสงัคม (พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. 2525) ซึ่งย่อมต้องการสถานที่              
ทีเ่ป็นศนูยก์ลางในการรวมกลุ่ม สงัสรรค ์ใหค้นในสงัคมไดใ้ชเ้วลาร่วมกนั เช่น หา้งสรรพสนิคา้ สวนสาธารณะ และ
อกีสถานทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมคอื รา้นอาหาร 
 ปัจจุบนัธุรกจิรา้นอาหารในกรุงเทพมหานครมอีตัราทีส่งูขึน้ โดยในปี 2557 มจี านวนรา้นอาหาร 12,512 
แห่ง (สถติกิรุงเทพมหานคร 2557. 2558: 22 กนัยายน 2558) ซึง่การใชบ้รกิารรา้นอาหารมวีตัถุประสงคห์ลกั คอื
รบัประทานอาหาร แต่ส าหรบัคนในกรุงเทพมหานคร ยงัเป็นการพกัผ่อนและสรา้งความสนุกสนานของผูใ้ชบ้รกิาร
ด้วย การประกอบกิจการธุรกิจร้านอาหารจึงต้องค านึงถึงทุกรายละเอียดส่วนประสมทางการตลาดบริการ                  
ซึง่ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด พนกังาน กระบวนการใหบ้รกิาร 
และสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ธุรกิจร้านอาหารนัน้เป็นธุรกิจที่มีการปรบัตัวเรว็ เพื่อที่จะให้มีการสอดคล้องกบั
พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมมากที่สุด และอีกทัง้ธุรกิจด้าน ร้านอาหารมีการแข่งขันที่รุนแรง เนื่ องจาก                 
มผีูป้ระกอบการรายใหม่ๆทยอยเขา้สูต่ลาด ท าใหผู้ป้ระกอบการทัง้รายเก่าและรายใหม่ต้องมกีารปรบั กลยุทธเ์พื่อ
ช่วงชงิสว่นแบ่งการตลาด (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์ 2550: 14 กนัยายน 2558) 
 การจดัการด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพของร้านอาหารเป็นอกีหนึ่งสิง่ที่ผูป้ระกอบการให้ความสนใจ
และใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างและดึงดูดให้ผู้บรโิภคมาใช้บรกิารในร้านอาหาร กิจกรรมด้านดนตร ี
(Music Marketing) เป็นแนวคดิการตลาด เพื่อเขา้ถึงกลุ่มผู้บรโิภคอย่างรวดเรว็และได้ผลที่สุด การใช้เพลงเป็น           
สื่อผสมผสานความบนัเทงิที่ควบคู่กบัธุรกจิ สามารถสรา้งนวตักรรมทางการตลาดกบัเพลงอย่างมากมายในยุคนี้  
(บสิเินสไทย. 2545: 24 กนัยายน 2558) เพลงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอารมณ์ให้กบัผู้บรโิภค ตามร้านอาหาร
ทัว่ไปจงึมกีารเปิดเพลงคลอเพื่อสรา้งบรรยากาศในรา้น ทีร่า้นอาหารกจ็ะมเีพลงหลากหลายแนวแลว้แต่บรรยากาศ
ของร้านนัน้ๆ (เอ.อาร์.ไอ.พี. 2545: 24 กันยายน 2558) นอกจากการเปิดเพลงคลอเพื่อสร้างบรรยากาศแล้ว                
ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการยงันิยมใชว้งดนตรใีนการแสดงสดเพื่อเป็นการสรา้งบรรยากาศและสรา้งประสบการณ์ทีด่ี
ใหก้บัผูบ้รโิภค โดยแนวดนตรทีีใ่หบ้รกิารจะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะและรูปแบบของรา้นอาหาร วงดนตรมีี
ลกัษณะเป็นแบบแสดงประจ าที่ร้านและว่าจ้างมาในวาระพิเศษ มทีัง้วงดนตรทีี่มีชื่อเสยีงเป็นที่รู้จกัและเป็นนัก
ดนตรทีัว่ไป ซึง่การมกีารแสดงวงดนตรสีดในรา้นอาหารได้กลายเป็นหนึ่งกลยุทธท์ีผู่ป้ระกอบการใช ้และดว้ยตลาด
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครเป็นตลาดใหญ่ทีม่คีวามหลากหลายของวฒันธรรมและการใชช้วีติ ส่งผลใหผู้บ้รโิภค             
มพีฤตกิรรมและความต้องการทีแ่ตกต่างกนั ดว้ยเหตุนี้ ผู้ประกอบการจงึอาจไม่ทราบถงึความต้องการและความ 
พงึพอใจที่แท้จรงิของผูบ้รโิภคต่อองค์ประกอบด้านผลติภณัฑ์ของวงดนตรทีี่แสดงในรา้นอาหารที่มหีลากหลาย
รปูแบบ 
  ในงานวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัจงึต้องการทีจ่ะศกึษาความพงึพอใจในองคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑข์องวงดนตร ี
ที่ประกอบด้วย ประเภทของวงดนตร ีคุณภาพของวงดนตร ีและภาพลกัษณ์ของวงดนตร ีที่มผีลต่อพฤติกรรม            
การใช้บรกิารรา้นอาหารของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกจิร้านอาหาร  
นกัดนตร ีและผูท้ีส่นใจไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการบรหิารจดัการ วางแผนกลยุทธ ์ปรบัปรุง และพฒันาธุรกจิของตวัเอง
ใหป้ระสบความส าเรจ็ตรงกบัความตอ้งการและความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะ
ดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
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 2.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจในองคป์ระกอบด้านผลติภณัฑ์ของวงดนตร ีได้แก่ ประเภทของวงดนตร ี
คุณภาพของวงดนตร ีและภาพลกัษณ์ของวงดนตร ีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารของผู้บรโิภค             
ในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
  1.1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
   1.1.1  เพศ 
      1.1.1.1 ชาย 
     1.1.1.2 หญงิ 
    1.1.2  อาย ุ
     1.1.2.1 อายุ 18-28 ปี 
     1.1.2.2 อายุ 29-39 ปี 
     1.1.2.3 อายุ 40-50 ปี 
     1.1.2.4 ตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป 
    1.1.3 ระดบัการศกึษา  
     1.1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
     1.1.3.2 ปรญิญาตร ี
     1.1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
    1.1.4  สถานภาพ 
     1.1.4.1 โสด 
     1.1.4.2 สมรส/ อยู่ดว้ยกนั 
       1.1.4.3 หมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่ 
    1.1.5  อาชพี 
     1.1.5.1 นกัเรยีน/ นกัศกึษา 
     1.1.5.2 พนกังานขา้ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ 
     1.1.5.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 
     1.1.5.4 ธุรกจิสว่นตวั/ อาชพีอสิระ 
     1.1.5.5 อื่นๆ โปรดระบุ………… 
    1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
     1.1.6.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
      1.1.6.2 10,001 - 20,000 บาท 
     1.1.6.3 20,001 - 30,000 บาท 
     1.1.6.4 30,001 - 40,000 บาท 
     1.1.6.5 40,001 - 50,000 บาท 
     1.1.6.6 ตัง้แต่ 50,001 บาทขึน้ไป 
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  1.2  ความพงึพอใจในองคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑข์องวงดนตร ีประกอบดว้ย 
   1.2.1  ประเภทของวงดนตร ี
   1.2.2  คุณภาพของวงดนตร ี
   1.2.3  ภาพลกัษณ์ของวงดนตร ี
 2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐำนกำรวิจยั 
 1.  ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารแตกต่างกนั 
 2.  ความพึงพอใจในองค์ประกอบด้านผลติภัณฑ์ของวงดนตร ีได้แก่ ประเภทของวงดนตร ีคุณภาพ 
ของวงดนตรี และภาพลักษณ์ของวงดนตรี มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภค                         
ในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 คอลเทอร์ (Kotler. 2000:36) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สกึของบุคคลเมื่อได้รบั
ความสุขหรือความผิดหวงั ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบการรบัรู้กบัความคาดหวงัในผลลพัธ์ของสิง่ที่ต้องการ             
ถา้การรบัรูต่้อสิง่ทีต่อ้งการพอดกีบัความคาดหวงัลกูคา้จะเกดิความพงึพอใจ 
 พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือของผูบ้ริโภค 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 164-165) กล่าวว่าผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบคุณค่าทีไ่ดร้บัจรงิ จาก
การบรโิภคหรอืใชผ้ลติภณัฑก์บัความคาดหวงั ถ้าคุณค่าทีไ่ดร้บัจรงิสงูกว่าความคาดหวงั ผูบ้รโิภคกจ็ะเกดิความ
พงึพอใจ แต่ถ้าคุณค่าที่ได้รบัจรงิต ่ากว่าความคาดหวงัแสดงว่าที่ผู้บรโิภคไม่พึงพอใจในผลติภัณฑ์ พฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ทีน่กัการตลาดจะตอ้งตดิตามและใหค้วามสนใจ 
 ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์
 พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2537: 91) ขยายความหมายของภาพลกัษณ์เพิ่มขึ้นว่า เป็นเรื่องของภาพ           
ทีเ่กดิขึน้ในใจของบุคคลทีม่ต่ีอบุคคลอื่น วตัถุ หรอืสถาบนั โดยไดร้บัอทิธพิลจากการรูจ้กั การมปีระสบการณ์ดว้ย 
ทัง้นี้จะตอ้งมคีวามประทบัใจเพยีงพอทีจ่ะสรา้งความเป็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่งซึง่อาจเป็นภาพลกัษณ์ในดา้นบวก
หรอืลบได ้
 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 30) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บรโิภค (Customer Behavior) เป็นการศึกษาเรื่อง
การตอบสนองความต้องการและความจ าเป็น (Need) ของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfaction)                  
การตอบสนองความตอ้งการใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจไดน้ัน้ จ าเป็นจะตอ้งท าความเขา้ใจผูบ้รโิภคว่า ผูบ้รโิภค
คอืใคร ตอ้งการอะไร ชอบหรอืไม่ชอบอะไร 
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วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคทีม่ภีูมลิ าเนาหรอืพกัอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครทีใ่ชบ้รกิาร
รา้นอาหาร ซึง่ไม่สามารถระบุจ านวนไดแ้น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอืผูบ้รโิภคทีม่ภีูมลิ าเนาหรอืพกัอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ใช้
บรกิารรา้นอาหาร ซึง่ไม่สามารถระบุจ านวนไดแ้น่นอน ดงันัน้จงึใชส้ตูรการหาขนาดตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2548: 260-261) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% ความผดิพลาดทีย่อมรบัได้
ไม่เกนิ 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิม่จ านวนตวัอย่างเท่ากบั 15 คน รวมเป็นขนาดตวัอย่าง
ทัง้สิน้ 400 คน  
 
ผลกำรวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศกึษาความพึงพอใจในองค์ประกอบด้านผลติภัณฑ์ของวงดนตร ี
ไดแ้ก่ ประเภทของวงดนตร ีคุณภาพของวงดนตร ีและภาพลกัษณ์ของวงดนตร ีทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ร้านอาหารของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คือ ผู้บรโิภคที่มีภูมิล าเนาหรือ            
พกัอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครทีใ่ชบ้รกิารรา้นอาหาร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า  ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชส้ถติคิ่าทแีละการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์
ความถดถอยเชิงซ้อน โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 18-28 ปี                    
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน               
20,001-30,000 บาท 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาหาร
ด้านความถี่ต่อเดือนในการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ผู้บริโภค                  
ในกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารดา้นเวลาเฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิาร
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ความพงึพอใจในองคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑข์องวงดนตรดีา้นประเภทของวงดนตรมีผีลต่อพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารรา้นอาหารของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครด้านเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการใชบ้รกิารอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 2.10 ในขณะทีค่วามพงึพอใจในองคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑ์
ของวงดนตรีด้านภาพลักษณ์ ของวงดนตรีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภค                   
ในกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ในการใช้บรกิารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05              
โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 1.10 
 
สรปุผลและอภิปรำยผล 
 จากผลการวจิยัเรื่อง ความพึงพอใจในองค์ประกอบด้านผลติภัณฑ์ของวงดนตรทีี่มผีลต่อพฤติกรรม           
การใชบ้รกิารรา้นอาหารของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหาร
แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการ
รา้นอาหารแตกต่างกนัพบว่า  
 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารรา้นอาหารในด้านความถี่ 
ต่อเดอืนในการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผลจากการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าจุดประสงคห์ลกัทีผู่บ้รโิภคเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารในปัจจุบนั
นัน้คอืเพื่อการพบประสงัสรรค ์และเพื่อรบัประทานอาหารในวาระพเิศษ เพราะฉะนัน้ผูบ้รโิภคไม่ว่าจะเป็นเพศหญงิ
หรอืชายกม็โีอกาสทีจ่ะมกีารพบปะสงัสรรคแ์ละรบัประทานอาหารในวาระพเิศษต่างๆ เช่นเดยีวกนั จงึท าใหค้วามถี่
ในการเข้าในบริการร้านอาหารนัน้ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ ฐิติวฒัน์ ปิยะรตันกุล  (2555)               
ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารในช่วงมือ้เยน็ของผูบ้รโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานครพบว่า 
เพศไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นรา้นอาหารในช่วงมื้อเยน็ของผู้บรโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร 
 ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารในด้านเวลา           
เฉลี่ยต่อครัง้ในการใช้บริการร้านอาหารแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศชายมคี่าเฉลีย่มากกว่าเพศหญงิ เหตุเพราะในปัจจุบนัการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารไม่ใช่
เพียงเพื่อการรบัประทานอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงัมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อจูงใจผู้บรโิภคในการเข้าใช้
บรกิาร ซึง่กจิกรรมที่ไดร้บัความนิยม อย่างเช่น การชมการแข่งขนัฟุตบอล การจดัให้มโีต๊ะสนุ๊กเกอรภ์ายในรา้น 
หรอืการชมการแสดงดนตร ีเป็นกิจกรรมที่ได้รบัความนิยมในหมู่เพศชาย เพราะฉะนัน้เพศชายจึงมีเวลาเฉลี่ย             
ในการใช้บรกิารร้านอาหารมากกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกบั งานวจิยัของ ปรมนิทร์ ศริริตัน์ธ ารง (2553) ได้
ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมและปัจจยัของนักท่องเทีย่วในการเลอืกใชส้ถานบนัเทงิประเภทผบัย่านพระรามเกา้ (RCA) 
กรุงเทพมหานครพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศที่ต่างกนัมพีฤติกรรมในการเลอืกใช้สถานบนัเทิงประเภทผบัย่าน
พระรามเกา้ (RCA) กรุงเทพมหานครดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารในดา้นค่าใชจ้่าย
เฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ในการใช้บริการร้านอาหารไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เนื่องจากสงัคมในยุคปัจจุบนัมทีศันคตใินเรื่องของความเท่าเทยีมในบทบาทของ
เพศในแทบทุกด้าน เช่น เรื่องการท างาน บทบาทในครอบครวั และรวมไปถงึการใชจ้่ายกเ็ช่นกนั เมื่อพูดถึงการ
ช าระเงนิในการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารแลว้ ผูบ้รโิภคมกัใชว้ธิรี่วมกนัออก หรอืแชรค์่าใชจ้่ายร่วมกนั เพราะฉะนัน้
เพศที่แตกต่างกนัจงึไม่มีความแตกต่างในเรื่องของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บรกิารร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ อปัษรศร ีม่วงคง (2552) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารและวามพงึพอใจ
โดยรวมของลูกค้าที่มาใช้บรกิารภัตตาคารลอยน ้าเรอืรเิวอร์ไซด์ พบว่าลูกค้าที่มาใช้บรกิารที่มีเพศแตกต่างกนั              
มีพฤติกรรมการใช้ บริการด้านเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินใจเลือกใช้บริการ คือเกณฑ์ด้านราคาโดยเฉลี่ยต่อครัง้              
ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการ
รา้นอาหารแตกต่างกนัพบว่า 
 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารรา้นอาหารในด้านความถี่  
ต่อเดอืนในการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
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สมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้บรโิภคที่อยู่ในช่วงอายุ 18-28 ปี และ 29-39 ปี เป็นวยัที่มกีารเขา้สงัคมและต้องมี
ปฏสิมัพนัธ์กบับุคคลอื่นๆ เช่น เพื่อนเรยีนหรอืเพื่อนร่วมงาน การใชบ้รกิารรา้นอาหารจงึเป็นอกีหนึ่งกจิกรรมที่
ผูบ้รโิภคนิยมท าเพื่อวตัถุประสงคข์องการพบปะสงัสรรค ์โดยจะเหน็ไดจ้ากผลการวจิยัทีผู่บ้รโิภคมกัเขา้บรกิารกบั
เพื่อนมากทีส่ดุเป็บล าดบัแรก นอกจากน้ีผูบ้รโิภคในช่วงวยัดงักล่าวยงันิยมเขา้ใชบ้รกิารกบัครอบครวั/ญาต ิซึง่จาก
วัตถุประสงค์ดังกล่าวท าให้ความถี่ในการใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคทัง้  2 ช่วงอายุไม่แตกต่างกัน                   
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐติวิฒัน์ ปิยะรตันกุล (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารในชว่ง
มือ้เยน็ของผูบ้รโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานครพบว่า อายุไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารในช่วง
มือ้เยน็ของผูบ้รโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานครดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร 
 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารในดา้นเวลาเฉลีย่
ต่อครัง้ในการใช้บริการร้านอาหารไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ระยะเวลาในการเขา้ใชบ้รกิารรา้อาหารขึน้อยู่กบักจิกรรมหลกัในการเขา้ใชบ้รกิาร ซึง่เมื่อขึน้ชื่อ
ว่าเป็นรา้นอาหารแลว้กจิกรรมหลกันัน้คอื การรบัประทานอาหาร ซึง่แต่ละรา้นอาจจะมกีจิกรรมเสรมิอื่นๆ เพื่อเพิม่
ความพึงพอใจของผู้บริโภค เช่น การแสดงดนตร ีการจดัแต่งสถานที่ให้สวยงามเพื่อถ่ายรูป เป็นต้น แต่ทัง้นี้
กจิกรรมดงักล่าวไม่ไดม้คีวามหลากหลายหรอืแตกต่างกนัมาก เพราะฉะนัน้ดว้ยกจิกรรมทีค่่อนขา้งจ ากดัน้ีจงึท าให้
ระยะเวลาในการใชบ้รกิารรา้นอาหารของผูบ้รโิภคทีม่ชี่วงอายุทีต่่างๆ ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สุภัค สงวนวณิชวงศ์ (2548) ได้ศึกษาเรื่องปัจจยัที่สมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการภัตตาคารเรือลอยน ้ า 
กรณีศกึษา: เรอืรเิวอรไ์ซดพ์บว่า อายุไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นกจิกรรมระหว่างรอขึน้เรอื 
 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารในดา้นค่าใชจ้่าย
เฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ในการใช้บริการร้านอาหารไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารมากจาก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ซึง่มาจากการตัง้ราคาของ
รา้นอาหาร และค่าบรกิารดงักล่าวของรา้นอาหารระดบักลางถงึระดบัหรกูม็ีราคาเฉลีย่ในระดบัเดยีวกนั นอกจากนี้
หากมีการท าการส่งเสรมิการขายมกัท าตามเทศกาล วนัส าคญั หรอืตามช่วงเวลาต่างๆ แต่มกัไม่มกีารท าการ
ส่งเสริมการขายกบัผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกัน เพราะฉะนัน้ในการเข้าใช้บริการร้านอาหารของ
ผูบ้รโิภคต่างช่วงอายุจงึไม่มคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ สมบัติ อัมพรต (2549) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการรบัประทานอาหารนอกบ้านในย่านถนน                
เยาวราชของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครพบว่า อายุที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมในการรบัประทานอาหาร             
ในย่านถนนเยาวราชดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณในแต่ละครัง้ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้
บรกิารรา้นอาหารแตกต่างกนัพบว่า 
 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารรา้นอาหารใน
ดา้นความถี่ต่อเดอืนในการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้การรบัประทานอาหารเป็นกจิวตัรประจ าวนัของผูบ้รโิภคทัว่ๆไป และยิง่ผู้บรโิภค           
ทีอ่ยู่ในวยัเรยีนไม่ว่าจะเป็นระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี/ ปรญิญาตร ีหรอืสงูกว่าปรญิญาตรจี าต้องมเีพื่อนร่วมชัน้เรยีน
หรอืเพื่อนร่วมงาน และเพื่อสรา้งปฏสิมัพนัธอ์นัดกีารพบปะสงัสรรค์เพื่อรบัประทานอาหารร่วมกนักเ็ป็นกจิกรรม
หนึ่งทีผู่้บรโิภคทุกระดบัการศกึษานิยม เพราะฉะนัน้แมม้รีะดบัการศกึษาที่แตกต่างกนักไ็ม่มผีลท าใหพ้ฤติกรรม             
ในการเขา้ใช้บรกิารร้านอาหารแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พชรมน ศกัดษิฐานนท์  และ ศริวิรรณ  
เสรรีตัน์ (2557) ไดศ้กึษาเรื่อง ทศันคตต่ิออาหารทะเลค่านิยมต่อศลีขอ้ที ่1 หา้มฆา่สตัว์และพฤตกิรรมการบรโิภค
ในร้านอาหารทะเลของผู้บริโภคในอ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาที่
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แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการบรโิภคในภตัตาคาร/รา้นอาหารทะเลในอ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการในเรื่อง
ความถีใ่นการบรโิภคไม่แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารรา้นอาหารใน
ด้านเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการใช้บรกิารร้านอาหารไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ แม้ว่าผู้บริโภคจะมีการศึกษาระดับใด แต่การเข้าใช้บริการร้านอาหารนัน้มี
วตัถุประสงคท์ี่ส่งผลต่อเวลาเฉลีย่ในการใชบ้รกิารไม่แตกต่างกนั ซึง่เวลาเฉลีย่ของการเขา้ใชบ้รกิารนัน้ขึน้อยู่กบั
กิจกรรมของผู้บริโภค รวมถึงปัจจยัด้านการตลาดบริการอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อระยะ เวลาในการใช้บรกิาร เช่น               
ดา้นลกัษณะทางกายภาพของรา้นอาหาร แต่ความแตกต่างนัน้ไม่ไดม้ปัีจจยัมาจากระดบัการศกึษาของผูบ้รโิภค 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุภัค สงวนวณิชวงศ์ (2548) ได้ศึกษาเรื่องปัจจยัที่สมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารภัตตาคารเรอืลอยน ้า กรณีศกึษา: เรอืรเิวอรไ์ซด์พบว่า ระดบัการศกึษาไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม           
การใชบ้รกิารดา้นกจิกรรมระหว่างรอขึน้เรอื 
 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารรา้นอาหารใน
ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อคนต่อครัง้ในการใช้บรกิารรา้นอาหารไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จากการใช้บรกิารรา้นอาหารมาจากอาหารและเครื่องดื่ม
ของผูบ้รโิภคเป็นหลกั โดยอาหารและเครื่องดื่มทีร่บัประทานในแต่ละครัง้ขึน้อยู่กบัความต้องการและความพงึพอใจ
ของผูบ้รโิภคในขณะนัน้ๆ ซึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบัระดบัการศกึษาของผูบ้รโิภค ดว้ยเหตุนี้จงึท าใหค้่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้
ของผูบ้รโิภคแต่ละระดบัการศกึษาไม่มคีวามแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรยิดา ตรุนานนท ์(2545) 
ได้ศกึษาเรื่อง ความพึงพอใจและพฤติกรรมการบรโิภคของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มต่ีอร้านอาหารไทย             
ในโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มกีารศกึษาที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรม            
การบรโิภคทีม่ต่ีอรา้นอาหารไทยในโรงแรมไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รา้นอาหารแตกต่างกนัพบว่า 
 ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารในด้าน
ความถี่ต่อเดือนในการเข้าใช้บริการร้านอาหารไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญท างสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ไม่ว่าผูบ้รโิภคจะมสีถานภาพโสดหรอืมคีู่แลว้ แต่การใชบ้รกิารรา้นอาหารกเ็ป็นอกี
หนึ่งกิจกรรมที่เป็นที่นิยมของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครในหลากหลายวตัถุประสงค์ซึ่งสามารถตอบสนอง
รปูแบบการใชช้วีติของคนต่างสถานภาพ เช่น คนโสดอาจใชบ้รกิารรา้นอาหารเพื่อพบปะสงัสรรคก์บัเพื่อนฝงู หรอื
คู่รกัอาจเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารเนื่องในโอกาสส าคญัอย่างเช่น ฉลองครบรอบแต่งงาน เป็นต้น ดงันัน้ไม่ว่าจะอยู่
ในสถานภาพใดพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารจงึไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปวติร ีอตัตนาถ 
(2544) ได้ศกึษาเรื่อง การศกึษาพฤติกรรมการเลอืกร้านอาหารไทยของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 
สถานภาพของกลุ่มตวัอย่างทีแ่ตกต่างกนัมคีวามถีใ่นการบรโิภคอาหารในรา้นอาหารไทยทีเ่หมอืนกนั 
 ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารในด้าน
เวลาเฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ถงึแมก้ารใชบ้รกิารของคนต่างสถานภาพอาจจะแตกต่างกนัในเรื่องของวตัถุประสงค ์แต่ทุก
การเขา้ใชบ้รกิารเป็นช่วงเวลาส าหรบัการรบัประทานอาหารเพยีงมือ้เดยีวเหมอืนกนั จงึมขีอ้จ ากดัของการใชเ้วลา
ทีเ่ท่าๆกนั เช่น แมว้่าคนโสดจะมาเขา้ใช้บรกิารกบักลุ่มเพื่อน หรอืคู่สมรสมาเขา้ใช้บรกิารร่วมกนั กม็รีะยะเวลา
เฉลีย่ในการใชบ้รกิารไม่แตกต่างกนั โดยระยะเวลาเฉลีย่นัน้อาจเหมอืนหรอืแตกต่างกนัตามแต่ประเภทของสถานที่
ในการเขา้ใชบ้รกิาร ซึง่ขดัแยง้กบังานวจิยัของ ปรมนิทร ์ศริริตัน์ธ ารง (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมและปัจจยั
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ของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้สถานบันเทิงประเภทผับย่านพระรามเก้า (RCA) กรุงเทพมหานครพบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มสีถานภาพที่ต่างกนัมพีฤติกรรมในการเลอืกใช้สถานบนัเทงิประเภทผบัย่านพระรามเกา้ (RCA) 
กรุงเทพมหานครดา้นระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั 
 ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารในด้าน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ในการใช้บรกิารร้านอาหารไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05              
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้รา้นอาหารเป็นทีท่ีท่ ัง้คนโสดและมคีู่รกัแลว้สามารถเขา้ใชบ้รกิารได ้แต่จาก
งานวจิยันี้แสดงใหเ้หน็ว่าโอกาสในการเขา้ใช้บรกิารนัน้ ผูบ้รโิภคจะมโีอกาสมาใชบ้รกิารกบัเพื่อนมากกว่ามากบั 
คนรกั จงึมโีอกาสทีจ่ะมคี่าใชจ้่ายเป็นลกัษณะร่วมกนัจ่ายมากกว่าจ่ายทัง้หมดคนเดยีว หรอืจ่ายเฉพาะของตวัเอง 
ซึ่งท าให้จ านวนเงนิเฉลี่ยของการเข้าใช้บรกิารแต่ละครัง้ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ กติติภพ 
สงเคราะห์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่ นของผู้บริโภค                
ในจงัหวัดปทุมธานีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
รา้นอาหารญี่ปุ่ นของผูบ้รโิภคในจงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามจ านวนค่าใชจ้่ายต่อครัง้เมื่อเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหาร
ญีปุ่่ น 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครที่มีอาชพีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการ
รา้นอาหารแตกต่างกนัพบว่า  
 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารในดา้นความถี่
ต่อเดอืนในการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่ในปัจจุบนัวถิกีารด าเนินชวีติประจ าวนัของคนทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานครทีเ่หนื่อยลา้จากการ
เรยีนและการท างานส่งผลใหก้ารประกอบอาหารทานเองในครวัเรอืนมอีตัราทีล่ดลง และผูบ้รโิภคหนัมารบัประทาน
อาหารนอกบ้านกันมากขึ้น เพราะฉะนัน้ไม่ว่าผู้บริโภคจะประกอบอาชีพอะไร ความถี่ในการเข้าใช้บริการ
รา้นอาหารจงึไม่มคีวามแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กติตภิพ สงเคราะห ์(2555) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยั
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่่ นของผูบ้รโิภคในจงัหวกัปทุมธานีพบว่า ปัจจยัสว่นบุคคลดา้น
อาชพีไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารญี่ปุ่ นของผู้บรโิภคในจงัหวดัปทุมธานี จ าแนก
ตามจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารญีปุ่่ นเฉลีย่ต่อเดอืน 
 ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารในด้านเวลา
เฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ จากงานวิจยันี้แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาที่ผู้บริโภคนิยมเข้าใช้บริการร้านอาหารมากที่สุดคือ
ช่วงเวลาเยน็ถงึค ่าของวนัศุกรแ์ละวนัเสาร ์ซึง่เป็นช่วงเวลาทีไ่ม่มคีวาม เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนหรอืการท างานของ
ผูบ้รโิภค และในช่วงเวลานัน้เองผู้บรโิภคยงัสามารถใช้เวลาไดเ้ต็มที่เพราะเป็นช่วงเวลาก่อนวนัหยุดสุดสปัดาห์              
ที่ผู้บริโภคส่วนมากในกรุงเทพมหานครใช้เป็นช่วงเวลาในการพักผ่อน เพราะฉะนัน้ถึงผู้บริโภคจะมีอาชีพที่
แตกต่างกนัแต่ก็ไม่มเีกี่ยวข้องกบัเวลาเฉลี่ยในการใช้บรกิาร ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ปรยิดา ตรุนานนท ์
(2545) ไดศ้กึษาเรื่อง ความพงึพอใจและพฤตกิรรมการบรโิภคของนักท่องเทีย่วชาวต่างประเทศทีม่ต่ีอรา้นอาหาร
ไทยในโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มอีาชีพที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรม           
การบรโิภคทีม่ต่ีอรา้นอาหารไทยในโรงแรมไม่แตกต่างกนั 
 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารในด้าน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ในการใช้บรกิารร้านอาหารไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05             
ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ค่าใช้จ่ายในการเขา้ใช้บรกิารขึน้อยู่กบัลกัษณะและปรมิาณของอาหารและ
เครื่องดื่มทีบ่รโิภคในแต่ละครัง้ ซึง่อาชพีทีแ่ตกต่างกนัไม่เกีย่วขอ้งกบัการเลอืกรบัประทานอาหาร หากแต่ขึน้อยู่กบั
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ความพงึพอใจสว่นบุคคลในการเขา้ใชบ้รกิารแต่ละครัง้ของผูบ้รโิภค ดว้ยเหตุนี้เองจงึสง่ผลใหอ้าชพีทีแ่ตกต่างไม่มี
ผลต่อค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ในการใชบ้รกิารรา้นอาหาร ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สภุคั สงวนวณิชวงศ ์(2548) 
ได้ศกึษาเรื่องปัจจยัที่สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารภตัตาคารเรอืลอยน ้า กรณีศกึษา : เรอืรเิวอรไ์ซด์ พบว่า 
อาชพีไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นประเภทอาหารทีเ่ลอืกรบัประทาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤติกรรม
การใชบ้รกิารรา้นอาหารแตกต่างกนัพบว่า 
 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร
ในด้านความถี่ต่อเดือนในการเข้าใช้บริการร้านอาหารแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05             
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001-40,000 บาทมพีฤตกิรรมการเขา้
ใช้บรกิารร้านอาหารด้านความถี่ในการเขา้ใช้บรกิารมากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคกลุ่มนี้มรีายได้ค่อนขา้งสูงจงึมี
ก าลงัในการใช้บรกิารมากตามไปด้วย และเมื่อดูจากรายได้ของผู้บรโิภคกลุ่มนี้ยงัถือว่าไม่ได้อยู่ในระดบัที่จะมี
ภาระหน้าทีร่บัผดิชอบที่สงูมากจนส่งผลต่อความถี่ของการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารทีล่ดน้อยลงอย่างผูบ้รโิภคที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-50,000 บาท ด้วยเหตุนี้ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท             
จงึมทีัง้เงนิและเวลาทีม่ากพอทีส่่งผลใหม้คีวามถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นอาหารมากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ    
พชรมน ศกัดษิฐานนท ์และ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2557) ไดศ้กึษาเรื่อง ทศันคติต่ออาหารทะเลค่านิยมต่อศลีขอ้ที ่1 
หา้มฆา่สตัวแ์ละพฤตกิรรมการบรโิภคในรา้นอาหารทะเลของผูบ้รโิภคในอ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการพบว่า 
ผู้บรโิภคที่มีรายได้ต่อดือนที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการบรโิภคในภตัตาคาร /ร้านอาหารทะเลในอ าเภอบางพล ี
จงัหวดัสมุทรปราการ ในเรื่องความถีใ่นการบรโิภค (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร
ในดา้นเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เมื่อผูบ้รโิภคเขา้มาใชบ้รกิารในรา้นอาหารแลว้ ระยะเวลาในการใชบ้รกิารจะขึน้อยู่
กบักจิกรรมทีเ่กดิขึน้กบัผูท้ีร่่วมใชบ้รกิาร ซึง่กจิกรรมหลกันัน่คอืการบรโิภคหรอืรบัประทานอาหาร ซึง่โดยปกตแิลว้
เวลาเฉลี่ยในการรบัประทานของผู้บรโิภคนัน้กไ็ม่มคีวามแตกต่างกนั ซึ่งผลของงานวจิยันี้สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ มโนล ีศรเีปารยะ เพญ็พงษ์ (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของกลุ่มนกัเรยีนและนกัศกึษา
ในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี พบว่าปัจจยัสว่นบุคคลดา้นรายไดไ้ม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภค 
 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร
ในด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อครัง้ในการใช้บรกิารรา้นอาหารไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ การเข้าใช้บริการในร้านอาหารแต่ละครัง้ มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น                     
ไม่แตกต่างกนั โดยเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าบรกิารที่เกดิขึน้จากการเขา้ใช้บรกิาร ซึ่งราคานัน้ถูกก าหนด
ขึน้มา โดยผูป้ระกอบการ เพราะฉะนัน้เรื่องรายไดจ้งึไม่ใช่ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิความแตกต่างในเรื่องของค่าใชจ้่ายใน
การใช้บรกิาร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐติิวฒัน์ ปิยะรตันกุล (2555) ได้ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการใชบ้รกิาร
ร้านอาหารในช่วงมื้อเย็นของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานครพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหารในช่วงมือ้เยน็ของผูบ้รโิภควยัท างานในกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายในการใช้
บรกิาร 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ความพึงพอใจในองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ของวงดนตร ีได้แก่ ประเภทของ           
วงดนตรี คุณภาพของวงดนตร ีและภาพลกัษณ์ของวงดนตรี มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
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 สมมติฐานข้อท่ี 2.1 ความพงึพอใจในองค์ประกอบด้านผลติภณัฑ์ของวงดนตร ีได้แก่ ประเภทของ           
วงดนตรี คุณภาพของวงดนตร ีและภาพลกัษณ์ของวงดนตรี มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ต่อเดือนในการเข้าใช้บริการร้านอาหารพบว่า ความพึงพอใจ                 
ในองค์ประกอบด้านผลติภัณฑ์ของวงดนตรไีม่สามารถท านายพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารของผู้บรโิภค               
ในกรุงเทพมหานครในดา้นความถี่ต่อเดอืนในการเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.05 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า วัตถุประสงค์หลักในการเข้าใช้บริการ
รา้นอาหารคอื การพบปะสงัสรรค ์และการรบัประทานอาหารในวาระพเิศษ โดยผูบ้รโิภคสว่นมากเขา้ใชบ้รกิารกบั
เพื่อนและครอบครวั/ญาติ เพราฉะนัน้กจิกรรมหลกัจงึเป็นการพูดคุยกนั ท าให้ผู้บรโิภคไม่ได้ให้ความสนใจกบั              
วงดนตรทีีแ่สดงอยู่ในร้านเท่าทีค่วร การจดัแสดงดนตรภีายในรา้นอาหารจงึกลายเป็นเพยีงส่วนประกอบนึงทาง
ดา้นกายภาพเพื่อสรา้งบรรยากาศทีด่ใีหก้บัผู้บรโิภคในการใชบ้รกิาร แต่ปัจจยัดงักล่าวกลบัไม่มผีลท าให้ความถี่
ของการใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้แต่อย่างใด ทัง้นี้ความถี่ในการใชบ้รกิารอาจขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่นๆ เช่น วตัถุประสงค์  
ในการเขา้ใชบ้รกิาร เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศกร ด าข า (2550) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการ
ตัดสินใจเลือกชมคอนเสิร์ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจยัด้านองค์ประกอบในคอนเสิร์ต              
ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความถีใ่นการชมคอนเสริต์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.2 ความพงึพอใจในองค์ประกอบด้านผลติภณัฑ์ของวงดนตร ีได้แก่ ประเภทของ             
วงดนตรี คุณภาพของวงดนตร ีและภาพลกัษณ์ของวงดนตรี มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการใช้บริการร้านอาหารพบว่า ความพึงพอใจ              
ในองคป์ระกอบดา้นผลติภณัฑข์องวงดนตรดีา้นประเภทของวงดนตรเีป็นตวัแปรทีส่ามารถท านายความพงึพอใจ 
ในองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ของวงดนตรีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภค                
ในกรุงเทพมหานครในด้านเวลาเฉลี่ยต่อครัง้ในการใช้บรกิารร้านอาหาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
โดยสามารถอธบิายได้รอ้ยละ 2.10 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้โดยประเภทของวงดนตรใีนแต่ละรูปแบบ           
จะมีจ านวนคน และประเภทของเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งวงดนตรีแต่ละประเภทจะแสดงดนตรี               
ได้แตกต่างกนัท าให้เกดิความสนใจในการชม/ ฟังแตกต่างกนัออกไปด้วย ทัง้นี้เมื่อผู้บรโิภคเกดิความพึงพอใจ             
ในประเภทและการแสดงของวงดนตรแีลว้จะท าใหผู้บ้รโิภคต้องการใชเ้วลาอยู่ทีร่า้นอาหารนานขึน้ เพื่อรบัรบัชม / 
ฟังดนตรจีากวงหรอืศลิปินทีต่นเองพงึพอใจสง่ผลใหม้เีวลาเฉลีย่ในการใชบ้รกิารทีม่ากขึน้ตามไปดว้ย ซึง่สอดคลอ้ง
กบัวจิยัของ สริมัชญา ศวิาบุตร ี(2557) ได้ศกึษาเรื่อง แรงจูงใจ การรบัรู้ ความคาดหวงั และพฤติกรรมการชม
คอนเสริ์ตต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร พบว่าการรบัรู้ต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านศลิปินและบรกิารมี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการชมคอนเสริต์ต่างประเทศทีจ่ดัขึน้ในกรุงเทพหานคร 
 สมมติฐานข้อท่ี 2.3 ความพงึพอใจในองค์ประกอบด้านผลติภณัฑ์ของวงดนตร ีได้แก่ ประเภทของ             
วงดนตรี คุณภาพของวงดนตร ีและภาพลกัษณ์ของวงดนตรี มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อคนต่อครัง้ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารพบว่า ความพงึพอใจ
ในองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ของวงดนตรีด้านภาพลกัษณ์ของวงดนตรีเป็นตัวแปรที่สามารถท านายความ               
พงึพอใจในองค์ประกอบด้านผลติภัณฑ์ของวงดนตรทีี่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารของผู้บรโิภค              
ในกรุงเทพมหานครในดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อคนต่อครัง้ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 โดยสามารถอธบิายไดร้อ้ยละ 1.10 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ในปัจจุบนัการแข่งขนัของรา้นอาหาร 
มีอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งวงดนตรีกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช้เป็นจุดเด่นดึงดูดให้ผู้บริโภคเข้าใช้บริการ ซึ่ งหาก
ร้านอาหารใดสามารถท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจในวงดนตรีได้ ก็มีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดการเข้าใช้บริการซ ้า                   
ได ้ภาพลกัษณ์ของวงดนตรจีงึกลายเป็นสิง่ส าคญัทีใ่ชส้รา้งความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภค ไม่ว่าจะเป็นเพศ หน้าตา 
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ชื่อเสยีง รวมไปถงึเครื่องดนตรทีีใ่ช ้และหากวงดนตรนีัน้ประกอบไปดว้ยนักดนตรทีีห่น้าตาด ีมชีื่อเสยีงกส็ามารถ
จะท าให้คนยอมจ่ายเงินที่มากขึ้นเพื่อเข้าใช้บรกิารร้านอาหารได้ โดยจะเห็นตัวอย่างได้จากการที่ร้านอาหาร             
ในปัจจุบนันิยมจดักจิกรรมแสดงคอนเสริต์ภายในรา้นอาหารและมกีารเกบ็ค่าบตัรเขา้ชมเพิม่เตมิ ดว้ยเหตุนี้หากวง
ดนตรีมีภาพลกัษณ์ที่ดีก็สามารถท าให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริการสูงขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
อภวิฒัน์ น ้าทรพัย ์(2545) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้และฟังเทปเพลงไทยสากลและซดีี: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ                
ศลิปิน นกัรอ้งทีม่ผีลต่อการเปิดรบัฟังของกลุ่มตวัอย่างในระดบัมากไดแ้ก่ น ้าเสยีงและรปูแบบการแสดงของศลิปิน 
การประสบผลส าเรจ็ทางดา้นดนตร ีบุคลกิรปูแบบการแต่งกายของศลิปินนกัรอ้ง บริษทัหรอืค่ายเพลงทีก่ลุ่มศลิปิน
นักรอ้งสงักดั เป็นคนกตญัญูและมคีวามประพฤตดิ ีการไม่ขอ้งแวะกบัยาเสพติด ความมัน่ใจในตนเองของศลิปิน
นกัรอ้ง การรณรงคแ์ละการช่วยเหลอืสงัคมจากกลุ่มศลิปินนักรอ้ง และศลิปินนักรอ้งมหีน้าตาทีด่ ีและภาพลกัษณ์
ของศลิปินนกัรอ้งดา้นน ้าเสยีงและรปูแบบการแสดงและความส าเรจ็ทางดา้นดนตรขีองศลิปินนกัรอ้งมคีวามสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมในการฟังเพลงไทยสากลด้านความถี่ในการรับฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดีของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรมกีารศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) ทีป่ระกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านอาหารระดับกลางถึงระดับหรู ที่เป็นประเภทของ
รา้นอาหารทีไ่ดร้บัความนิยมในกลุ่มผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร และมอีตัราการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ในปัจจุบนั เพื่อให้
ผูป้ระกอบการสามารถน าผลการวจิยัไปก าหนดกลยุทธก์ารตลาดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 2.  ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมของผู้บรโิภคโดยแยกประเภทของรา้นอาหารให้ชดัเจน เพราะจากการ
ศกึษาวจิยัในครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่า ประเภทของรา้นอาหารทีใ่กลเ้คยีงกนัอย่างเช่น สวนอาหาร รา้นอาหารภายใน
โรงแรม หรือร้านอาหารกึ่งผับ ผู้บริโภคมักมีจุดประสงค์ในการเข้าใช้บริการที่แตกต่างกันตามประเภทของ
รา้นอาหาร ซึง่ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมในการใชบ้รกิารแตกต่างกนัออกไปดว้ย เพราะฉะนั ้นการศกึษานี้ผูป้ระกอบการ
จะสามารถน าไปปรบัใชก้บัลกัษณะรา้นอาหารไดอ้ย่างเหมาะสม 
 3.  หากผู้วิจยัต้องการศึกษาเรื่องของวงดนตรทีี่แสดงในร้านอาหาร ควรท าการศึกษาแบบเจาะจง
ร้านอาหารที่สนใจเพียงแห่งเดียว เพราะผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายของแต่ละร้านมีความแตกต่างกนัในลกัษณ ะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ องค์ประกอบด้านวฒันธรรม องค์ประกอบด้านสงัคม องค์ประกอบส่วนบุคคล และ
องคป์ระกอบด้านจติวทิยา ท าใหผู้้บรโิภคมคีวามพงึพอใจในองคป์ระกอบด้านผลติภณัฑ์ของวงดนตรทีี่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมในการรบัชม/ฟังการแสดงของวงดนตรใีนรา้นอาหารแต่ละรา้นแตกต่างกนัออกไปดว้ย 
 
กิตติกรรมประกำศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก                
รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา ผูเ้ป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์และ รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์ทีไ่ด้
เสยีสละเวลาอนัมคี่าเพื่อใหค้ าแนะน า เสนอแนะ และปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการท า
สารนิพนธค์รัง้นี้ ตัง้แต่เริม่ตน้ด าเนินการจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ จงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
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 ขอขอบพระคุณอาจารยร์สติา สงัขบ์ุญนาค ทีใ่หค้วามกรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม
รวมไปถึงให้ค าปรึกษาในการแก้ไขแบบสอบถามให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และให้ความอนุเคราะห์                    
เป็นกรรมการสอบสารนิพนธฉ์บบันี้ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน ที่มอบวชิาความรู้ ตลอดจนกจิกรรมต่างๆ ที่สร้างทกัษะความรู้ที่ดแีละประสบการณ์               
ทีส่ามารถน าไปปรบัใชไ้ด้จรงิในชวีติประจ าวนั รวมทัง้เจ้าหน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านที่ช่วย
ประสานงาน เพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆเป็นอย่างดเีสมอมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ ในกลุ่ม MBA รุ่น 16 ทุกคน              
ที่ให้ความช่วยเหลือ เป็นก าลังใจ และให้ค าปรึกษาในระหว่างการเรียนและการท าสารนิพนธ์ ตลอดจนผู้ให้
ค าปรกึษาทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งและผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน จนงานวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยดี 
 ขอขอบพระคุณ ดร. ศุภลกัษณ์ โกมารกุล ณ นคร และ Mr. Robert E. Woodhead ผู้บรหิารบริษัท 
Center for Professional Assessment (Thailand) ผู้ให้โอกาสและสนับสนุนการเรียนระดบัปรญิญาโทในครัง้นี้ 
รวมไปถงึพี่ๆ  น้องๆ และเพื่อนร่วมงานที ่CPA ทีค่อยเป็นก าลงัใจใหผู้ว้จิยัเสมอมา 
 ขอขอบพระคุณเรือโท สวสัดิ ์สอิิ้น นางสมศร ีสอิิ้น และนางสมยั ฟองเหม ผู้เป็นแรงบันดาลใจและ
แรงผลกัดนัในการตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีน และยงัมอบความรกั ความห่วงใย และคอยเป็นก าลงัใจ ใหก้ารสนับสนุน
ผูว้จิยัมาโดยตลอด  
 สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัหวงัว่าสารนิพนธฉ์บบันี้จะเป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและผูท้ีส่นใจประกอบธุรกจิ
ร้านอาหาร โดยคุณประโยชน์และความดอีนัพึงมจีากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วจิยัขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา 
ตลอดจนบูรพคณาจารยท์ุกท่าน ทีไ่ดช้ีแ้นะแนวทางและอบรมสัง่สอนตลอดมาจนกระทัง่ประสบความส าเรจ็ดว้ยดี
ในครัง้นี้ 
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