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การศึกษาปจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุน 
ในเขตเอกมัย-ทองหลอ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมวัยรุนในการเลือกใชสถานบันเทิงกลางคืน
ในกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวกกับวัยรุนที่มาเที่ยวสถานบันเทิงยานเอกมัย-ทองหลอ 
จํานวน  400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่สงผลตอการเที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุน สําหรับการคนหาปจจัยใชเทคนิคสถิติแบบพรรณนา ไดแก คาความถี่
รอยละและคาเฉลี่ยในการอธิบายขอมูลทางดานลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมและสาเหตุในการเที่ยวกลางคืนของ
ผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ผูที่มาใชบริการสถานบันเทิงสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20-22 ป
และมีอาชีพเปนนักเรียน-นักศึกษา และศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนประมาณ 10,001 -20,000 
บาทตอเดือน  ซึ่งสวนใหญนิยมไปเที่ยว รานนั่งเลน ในชวงคืนวันเสาร เวลา 21.01-23.00 น.และชอบทํากิจกรรม
เวลาไปสถานบันเทิงคือเตนรํา และทางดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชสถานบันเทิงของ
วัยรุนคือ ปจจัยทางดานบุคลากร มีผลตอการตัดสินใจสูงสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานกระบวนการทํางาน ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่ และสุดทายปจจัย
ดานผลิตภัณฑ เรียงตามลําดับ 
 
คําสําคัญ :  สถานบันเทิง  พฤติกรรม  ปจจัยสวนผสมทางการตลาด 
 

Abstract 
The objectives of this research are 1) To study affect behavior of teenagers in Bangkok towards 

entertainment venues and 2) To study the problems arising of teenagers in Bangkok towards 
entertainment venues. The sample used in this study is convenience sampling of a teenagers tour 
entertainment venues. The sample amount is 400 people. The research tool was a questionnaire about 
factors and behavior marketing mix effect towards entertainment venues of a teenager in Bangkok for 
finding factors using descriptive statistical techniques such as frequency, percentage and mean to describe 
the information on personal characteristics. The research found most buyers are students / 
undergraduate students, 20 – 22 years old, that have income and expenditures per months 
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approximately 10,001 – 20,000 baht. The most common place to tour was Nung-len on Saturday night 
from 21:01 to 23:00 am. To regard the marketing mix factors. The researcher found that distribution 
channels are the most affecting, followed by People ,Physical evidence ,Promotion, Processes ,Price, 
Place and Product, respectively 
 
Keywords :  Entertainment venues, Behavior, Marketing mix  
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คํานํา 
 ในการพัฒนาประเทศสิ่งที่ตองคํานึงถึงมากที่สุดคือการพัฒนาคุณภาพของคนในชาต ิ เพราะคนเปนกําลัง
สําคัญที่จะนําประเทศไปสูความเจริญกาวหนาในการพัฒนาควรเริ่มจากตั้งแตเยาวชน เพื่อใหเกิดวัตถุประสงคที่
วางไว  โดยเฉพาะเด็กวัยรุนซึ่งจะเจริญเติบโตเปนผูใหญและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาในประเทศ สมควรที่จะ
ไดรับการอบรมปลูกฝงเจตคติที่ดีงามเพื่อเสริมสรางคุณสมบัติที่พึงปรารถนาตามความตองการของสังคม 
สอดคลองกับเปาหมายการจัดการศึกษาของรัฐบาลที่จะใหแกเยาวชน คือดานสติปญญา ดานสุขภาพอนามัย ดาน
จิตใจและสังคม ดานประกอบอาชีพเพื่อใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขแตใน
ปจจุบันพบวาปญหาที่พบมากในหมูวัยรุนคือ การประพฤติตนไมเหมาะสมกับวัย ไดแก การเที่ยวสถานบันเทิง
รื่นรมย การหนีเรียน เปนตน 
 นอกจากนี้ในชวงระยะเวลาที่ผานมา มีการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล ซึ่งสถานบันเทิงกลางคืนเปน
สถานที่หลักที่รัฐบาลมุงเนนความสนใจเปนพิเศษ จากการเขาตรวจตามสถานบันเทิงตางๆ สวนใหญพบวามีการ
เสพสิ่งเสพติดชนิดตางๆเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก เชนเดียวกันในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย 
เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลกแหงหนึ่ง มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวเปน
จํานวนมาก หากรัฐบาลไมมีมาตรการในการจัดระเบียบสังคมใหดีขึ้นแลว นักทองเที่ยวก็จะไมมีความประทับใจ 
และนําไปบอกกลาวกันตอไปกอใหเกิดความเสื่อมเสียใหกับประเทศได แหลงสถานบันเทิงและสถานบริการตางๆ 
เปนสถานที่ที่บุคคลทั่วไปรวมไปถึงวัยรุน ใชเปนแหลงบริการในชวงเวลากลางคืน ในชวงวางจากการเรียนและการ
ทํางานซึ่งถือวาเปนการพักผอนหยอนใจ ซึ่งเปนวิถีชีวิตการเที่ยวนอกบานของวัยรุน เปนพฤติกรรมทางสังคมของ
วัยรุนทั้งที่อยูในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาชอบประพฤติปฏิบัต ิ การสัมผัสใกลชิดกับสิ่งแวดลอมทาง
สังคมที่เอื้ออํานวยใหวัยรุนไปหาความบันเทิงและรวมกลุม เพื่อหาความสนุกสนานตามแหลงบันเทิงตางๆ ไดแก 
การดูภาพยนตร การเที่ยวดิสโกเธค คาราโอเกะ และผับ ลวนเปนสิ่งที่กระตุนใหวัยรุนและเยาวชนมีความอยากรู
อยากลองเขาไปหาประสบการณแปลกใหม ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนและเยาวชน การที่วัยรุนไปเที่ยว
เตรในสถานที่เชนนี ้ เปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหวัยรุนมีโอกาสไดใกลชิดกับเพศตรงขาม และเปนพฤติกรรมเสี่ยงนําไปสู
การมีเพศสัมพันธโดยที่ไมไดตั้งใจ  

ตามที่กลาวมาทั้งหมดนี้ชี้ใหเห็นวาพฤติกรรมการเทีย่วสถานบันเทิงของนักศึกษาเปนพฤติกรรมที่นาสนใจ
เนื่องจากเปนปญหากอใหเกิดผลเสียตอวัยรุนเอง ครอบครัว สถานศึกษา สังคม และประเทศชาต ิ ดวยเหตุนี้ผูวิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพราะเปนจังหวัด
ทีม่ีวัยรุนจํานวนมาก และใชบริการสถานบันเทิง วัยรุนเปนผูที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเปน
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ศักยภาพแรงงานที่จะสรางความเจริญเติบโตใหกับประเทศในอนาคต เพื่อใหไดขอมูลและขอเสนอแนะเปนแนวทาง
ในการวางแผนปองกันและแกไขพฤติกรรมของวัยรุนใหเหมาะสมตอไป 

 
วิธีการศึกษา 

 สําหรับวิธีการดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ขอบเขตการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเนนการสํารวจ
พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุนในเขตเอกมัย-ทองหลอ กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
และสวนประสมทางการตลาดของสินคาและบริการ เพื่อเปนแนวทางในการคนหาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
เที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุนในเขตเอกมัย-ทองหลอ กรุงเทพมหานคร 
2. ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ จํานวน 400 คน ผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยางแบบสะดวก โดยเลือก
วัยรุนที่มาเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน ชื่อดังยานเอกมัย-ทองหลอ ระยะเวลาเก็บขอมูล คือชวงเดือนมิถุนายน -
กรกฎาคม 2553 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบงเปนสามสวนคือสวนที่ 1 ขอมูลสวน
บุคคลที่บงบอกความเปนวัยรุน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน   สวนที่ 2 
ขอมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุน สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการเที่ยวสถาน
บันเทิงของวัยรุน ประกอบดวยปจจัยทางการตลาดบริการ 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที ่ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ  
4. ขั้นตอนการวิจัย 
  4.1 ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และ
บทความที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดประเด็นและสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  4.2 รางแบบสอบถามใหเปนไปตามวัตถุประสงคทางการวิจัย โดยใชสวนประสมทางการตลาด
บริการ (7P’s) เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม ทั้งในสวนที่เปนพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุน 
โดยพิจารณาถึงความถูกตองของเนื้อหาและภาษาที่ใช 
  4.3 นําแบบสอบถามทีส่รางขึ้น ใหแกผูทรงคุณวุฒิในดานการตลาด พฤติกรรม และจิตวิทยา เพื่อ
พิจารณาในดานความถูกตอง (Validity) ของแบบสอบถามโดยเลือกเฉพาะขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง
ของคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค (Index of Item – Objective Congruence: IOC) มากกวา 0.50 
  4.4 นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองกับวัยรุนที่มาเที่ยวสถานบันเทิง
กลางคืน ไฮโฟ จํานวน 30 คน พบวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) มีคาเทากับ 0.876 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง (สรชัย พิสาร
บุตร เสาวรส ใหญสวาง และปรีชา อัศวเดชานุกร 2549) 
  4.5 นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามที่สถานบันเทิงกลางคืน ยานเอกมัย-ทอง
หลอ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 400 ชุด 
5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS ในสวนของขอมูลทั่วไป ขอมูลพฤติกรรม และปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือก
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เที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุนใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเปนสถิติพรรณนา (Descriptive Static) คือ รอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในการบรรยายลักษณะของขอมูล  
6. การแปรความหมายของคาเฉลี่ยของประเด็นคําถามเปนขอในแตละดาน ในแบบสอบถาม โดยใชเกณฑการแปร
ความหมายตามแนวทางของประสพชัย พสุนนท (2535) รายละเอียดดังนี ้
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง   4.51 – 5.00     หมายความวา    มีความเห็นในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง   3.51 – 4.50     หมายความวา    มีความเห็นในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง   2.51 – 3.50     หมายความวา    มีความเห็นในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง   1.51 – 2.50     หมายความวา    มีความเห็นในระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง   1.00 – 1.50     หมายความวา    มีความเห็นในระดับนอยที่สุด 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

เมื่อไดทําการสํารวจขอมูลตามแบบแผนการสุมตัวอยางดังกลาว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม พบวา ขอมูลมีความถูกตองและสมบูรณ จากนั้นนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for window และสามารถแสดงผลการคํานวณ ดังนี ้
1. ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางสวนใหญ พบวา เปนเพศชายรอยละ 51.5 อยูในชวงอายุระหวาง  20 
– 22 ป รอยละ 52.00 อยูในสถานภาพโสดรอยละ 31.00 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีรอยละ 40.00  
และ รอยละ 42.50 สวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา โดยมีรายไดตอเดือนประมาณ 10,001 -20,000 บาทตอเดือน 
รอยละ 35.50   
2. ลักษณะพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชบริการสถานบันเทิงกลางคืนของวัยรุน พบวา วัยรุนสวนใหญไปเที่ยวคนเดียว 
รอยละ 31.50 และรอยละ 28.5 ไปเที่ยวกับเพื่อนสนิท วัยรุนสวนใหญใชสถานบริการบันเทิงรานนั่งเลนรอยละ 
20.50  และ Sherbet รอยละ 16.00 เปนลําดับ 2 ลําดับตอมาคือ Funky villa รอยละ 15.00 นอกจากนี้ วัยรุนยัง
นิยมเที่ยวสัปดาหละครั้ง รอยละ 34.5 และเดือนละครั้ง รอยละ 30.0 และเที่ยวทุกคืนวันเสารรอยละ 24.5 และใช
เวลาสวนใหญ 4 - 6 ชั่วโมงรอยละ 43 ไปกับกิจกรรมตางๆ แตกิจกรรมที่นิยมมากที่สุดเปนจํานวนรอยละ31.5 คือ
เตนรํา และ อีกรอยละ 23 ทํากิจกรรมพูดคยุกับเพื่อนตางเพศในสถานบันเทิง 
3. เมื่อวิเคราะหปจจัยการเที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุน ในเขตเอกมัย-ทองหลอ จังหวัดกรุงเทพมหานคร              
พบวามี 7 ปจจัย รายละเอียดดังนี ้
 3.1 ปจจัยที่ 1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ( X = 3.95, SD=0.67) ประกอบดวย รสชาติ ความสะอาด ความ
หลากหลาย ความแตกตางของคุณภาพแตละยี่หอ จุดเดนเฉพาะประจําราน และมีการบริการถูกใจในการเสิรฟ
อาหาร นั่นคือ สินคาที่ตรงกับความตองการของผูบริโภค  
 3.2 ปจจัยที่ 2 ปจจัยดานราคา ( X = 4.11, SD=0.84) ประกอบดวย การตัดสินใจซื้ออาหารและเครื่องดื่ม
ขึ้นอยูกับราคา การเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อ สิ่งอํานวยความสะดวกมีราคาไมแพง คาอาหาร
และเครื่องดื่มราคาไมแพง เครื่องดื่มที่มีราคาสูงจะมีคุณภาพดี และความเหมาะสมของราคาสินคาและบริการ นั่น
คือ ความพึงพอใจของทั้งสองฝายระหวางลูกคาและผูใหบริการเปนผลมาจากราคาที่มีความเหมาะสมตอการใช
บริการ  
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 3.3 ปจจัยที่ 3 ปจจัยดานการจัดจําหนาย ( X = 4.04, SD=0.75)  ประกอบดวย มีความสะดวกของที่จอด
รถ สถานบันเทิงมีความปลอดภัย ลักษณะของสถานบันเทิงมีความโดดเดน สถานที่ตั้งของสถานบันเทิงสะดวกกับ
การเขาถึง   นั่นคือ การอํานวยความสะดวกใหกลับกลุมลูกคาในดานสถานที ่
 3.4 ปจจัยที่ 4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ( X = 4.13, SD=0.35) ประกอบดวย ความนาสนใจของ
กิจกรรม การรับรูการโฆษณา ความชัดเจนของการโฆษณา ความนาสนใจของการโฆษณา การลดราคา การเพิ่ม
ปริมาณบรรจ ุนั่นคือ การรับรูที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการตามความพึงพอใจของลูกคา 
 3.5 ปจจัยที ่5 ปจจัยดานบุคลากร ( X = 4.36, SD=0.49) ประกอบดวย ความมีน้ําใจและอัธยาศัยดี ความ
รับผิดชอบตอหนาที ่ความมีมนุษยสัมพันธดี การรับบริการรวดเร็ว การตัดสินใจซื้อ ความซื่อสัตย ความสามารถของ
นักรองและนักดนตร ีนั่นคือ บุคลิกภาพและความสามารถของพนักงานของสถานบันเทิงสงผลตอการใชบริการของ
วัยรุน ตรงกับความตองการของวัยรุน 
 3.6 ปจจัยที่ 6 ปจจัยดานทางกายภาพ ( X = 4.26, SD=0.45) ประกอบดวย ความมีชื่อเสียงของสถาน
บันเทิง การจัดกิจกรรมวันพิเศษที่ดึงดูดใจ มีการควบคุมระบบการใชเสียงไดดี และมีสินคาและบริการดีมีคุณภาพ 
นั่นคือ ลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาเปนสิ่งที่สนับสนุนการขายหรือบริการ  
 3.7 ปจจัยที ่7 ปจจัยดานกระบวนการ ( X = 4.11, SD=0.56) ประกอบดวย มีการบริการที่เปนระบบทําให
สะดวกตอการรับบริการ และมีการบริการอยางเปนกันเอง มีความรวดเร็วในการบริการ และการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทีเ่ปนระบบ นัน่คือ คุณคาที่ลูกคาจะไดรับและสรางความพึงพอใจและความจงรักภักด ี 
 
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกสถานบันเทิงกลางคืนของ
วัยรุน ในเขตเอกมัย-ทองหลอ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ระดับความสําคัญ (รอยละ) 

ปจจัย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

นอ
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

    
  ม
าก
ที่ส

ุด 

 
    

X  

 
 

SD 

 
แปล 

ความหมา
ย 

1. ดานผลิตภัณฑ  3.95 0.67 มาก 
1.1 อาหารและเครื่องดื่มมีรสชาติด ี 5.30 20.00 12.50 17.50 44.70 3.77 1.34 มาก 
1.2 อาหารและเครื่องดื่มมีความสะอาด 1.00 16.20 14.50 19.80 48.50 3.99 1.17 มาก 
1.3 อาหารและเครื่องดื่มมีความ
หลากหลาย 

0.00 5.80 22.00 23.80 48.40 4.15 0.95 มาก 

1.4 อาหารและเครื่องดื่มแตละยี่หอมี
คุณภาพที่แตกตางกัน 3.50 8.30 13.20 28.20 46.80 4.07 1.11 มาก 

1.5 อาหารและเครื่องดื่มมีความเปนจุดเดน
เฉพาะประจําราน 

  0.00 3.40 11.80 24.00 60.80 4.42 0.83 มาก 

1.6 การเสิรฟอาหารและเครื่องดื่มมีการ
บริการถูกใจ 0.00 8.00 13.80 42.70 35.50 4.06 0.90 มาก 
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1.7 มีการแสดงโชวที่ถูกใจ 00.00 9.70 23.80 45.50 21.00 3.78 0.88 มาก 
1.8 มีการแสดงวงดนตรีสดถูกใจ 00.00 11.70 9.80 26.80 51.70 4.18 1.02 มาก 
1.9 มีบริการเสริมถูกใจ 3.40 7.00 44.30 16.80 28.50 3.60 1.07 มาก 
2.0 มีบริการหองคาราโอเกะ 0.00   7.00 50.30 23.70 19.00 3.55 0.87 มาก 
2. ดานราคา  4.11 0.84 มาก 
2.1ราคาอาหารและเครื่องดื่มมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อ 

3.00 10.80 18.00 16.70 51.50 4.03 1.18 มาก 

2.2 การเปลี่ยนแปลงราคาอาหารและ
เครื่องดื่มมีผลตอการตัดสินใจซื้อ 0.80 14.80 13.50 25.70 45.00 4.00 1.11 มาก 

2.3 สิ่งอํานวยความสะดวกมีราคาไมแพง 0.00 10.00 12.00 26.00 52.00 4.20 1.00 มาก 
2.4 คาอาหารและเครื่องดื่มราคาไมแพง 2.20 9.20 12.30 19.80 56.50 4.19 1.10 มาก 
2.5 ราคาของสินคาและการบริการมีความ
เหมาะสม 

0.00 10.00 14.80 24.20 51.00 4.16 1.01 มาก 

3. ดานการจัดจําหนาย  4.04 0.75 มาก 
3.1 มีความสะดวกของที่จอดรถ 3.30 11.30 17.30 16.00 52.30 4.03 1.20 มาก 
3.2 สถานบันเทิงมคีวามปลอดภัย 3.00 11.50 13.50 13.50 58.50 4.13 1.19 มาก 
3.3 ลักษณะของสถานบันเทิงมีความโดด
เดน 

0.50 8.50 17.50 17.30 56.30 4.20 1.04 มาก 

3.4 สถานที่ตั้งของสถานบันเทิงสะดวกกับ
การเขาถึง 0.00 10.00 18.80 49.80 21.50 3.83 0.87 มาก 

4. ดานการสงเสริมการตลาด  4.13 0.35 มาก 
4.1 การจัดกิจกรรมตางๆของสถานบันเทิงมี
ความนาสนใจ 

0.00 10.00 18.70 49.50 21.80 3.83 0.88 มาก 

4.2 ทานสามารถไดรับขอมูลของสถาน
บันเทิงจากปายโฆษณา  0.00 3.20 54.30 24.00 18.50 3.58 0.82 มาก 

4.3 ขอความในการโฆษณามีความชัดเจน
นาสนใจ 

0.00 1.80 13.70 56.80 27.70 4.11 0.68 มาก 

4.4 การโฆษณาของสถานบันเทิงทาง
สื่อมวลชน เชน โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร 

0.30 0.00 9.70 15.50 74.50 4.64 0.67 มากที่สุด 

4.5 การลดราคา คูปอง สวนลดมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อ 0.00 5.70 5.30 24.20 64.80 4.48 0.83 มาก 

4.6 การเพิ่มปริมาณบรรจุแตราคาเทาเดิมมี
ผลตอการเลือกซื้อ 

0.00 3.80 11.00 50.00 35.30 4.17 0.76 มาก 
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5. ดานบุคลากร  4.36 0.49 มาก 
5.1 พนักงานมีน้ําใจและอัธยาศัยด ี 0.00 3.50 11.00 51.00 34.50 4.17 0.75 มาก 
5.2 พนักงานมีความรับผิดชอบตอหนาที ่ 0.00 2.00 11.30 26.70 60.00 4.45 0.77 มาก 
5.3 พนักงานมีมนุษยสัมพันธด ี 0.00 6.30 27.00 13.70 53.00 4.14 1.01 มาก 
5.4 พนักงานมีการรับบริการรวดเร็ว 0.00 2.20 14.20 30.80 52.80 4.34 0.80 มาก 
5.5 พนักงานมีการบริการดวยความซื่อสัตย 0.00 00.80 8.20 23.80 67.20 4.58 0.67 มากที่สุด 
5.6 นักรองและนักดนตรีมีความสามารถ 0.00 5.20 7.00 16.30 71.50 4.54 0.84 มากที่สุด 
6. ดานลักษณะทางกายภาพ  4.26 0.45 มาก 
6.1 ความมีชื่อเสียงของสถานบันเทิง 0.00 2.30 20.50 26.70 50.50 4.26 0.85 มาก 
6.2 สถานบันเทิงมีเทศกาลหรือกิจกรรม
พิเศษที่ดึงดูดใจ 

0.00 5.80 9.50 25.30 59.40 4.39 0.88 มาก 

6.3 มีการควบคุมระบบการใชเสียงไดด ี 0.00 1.40 8.80 56.80 33.00 4.21 0.65 มาก 
6.4 สินคาและบริการดีมีคุณภาพ 0.00 1.50 12.50 51.30 34.70 4.19 0.70 มาก 
7. ดานกระบวนการ  4.11 0.56 มาก 
7.1 มีการบริการที่เปนระบบทําใหสะดวก
ตอการรับบริการ 

0.00 4.00 17.80 20.80 57.40 4.32 0.90 มาก 

7.2 มีการบริการอยางเปนกันเอง 0.00 2.30 12.40 53.50 31.80 4.15 0.71 มาก 
7.3 มีความรวดเร็วในการใหบริการ 4.50 5.50 17.00 22.50 50.50 4.09 1.13 มาก 
7.4 มีการตรวจสอบความปลอดภัยที่เปน
ระบบ 

2.30 3.30 16.30 56.50 21.60 3.92 0.84 มาก 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาโดยภาพรวม พบวา โดยสวนใหญผูชายที่ใชบริการสถานบันเทิงมีอายุอยูในชวง 20 – 22 
ป และเปนนักเรียน/นักศึกษา อยูในระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดและรายจายอยูที่ 10,001 – 20,000 บาท 
สําหรับพฤติกรรมการใชบริการสถานบันเทิงสําหรับวัยรุน พบวาวัยรุนสวนใหญไปเที่ยวคนเดียว และ ใชสถาน
บริการบันเทิงรานนั่งเลน และ นิยมเที่ยวสัปดาหละครั้ง เที่ยวทุกคืนวันเสาร และใชเวลาสวนใหญ 4-6 ชั่วโมง ไปกับ
กิจกรรมตางๆ แตกิจกรรม  ที่นิยมมาก คือเตนรํา และ ทํากิจกรรมพูดคุยกับเพื่อนตางเพศในสถานบันเทิง ใหเห็นถึง
ปจจัยที่อยูภายใตทฤษฏี พฤติกรรมผูบริโภคและยังรวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคดวยเชนกัน ซึ่ง
กลาวไววาปจจัยดังกลาวจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑเหลานั้น ตามความตองการของตนเอง  
 ทางดานปจจัยในการเที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุน พบวามี 7 ปจจัย โดยปจจัยดานบุคลากรเปนปจจัยที่
วัยรุนใหความสําคัญในการเที่ยวสถานบันเทิงในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกบัผลงานวิจัยเรื่องปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการใชสถานบันเทิง ในอําเภอเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ปจจัยตอมาที่สําคัญ
ที่สงผลตอพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของวัยรุน คือ ปจจัยลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที ่และ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ซึ่งเปนสวนสําคัญ
ที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกสถานบันเทิงของวัยรุน เขตเอกมัย-ทองหลอ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยดานอื่นที่สงผลตอพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน 
2. ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเชิงลึก เชน ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายขอบังคับของรัฐบาล

ในการจํากัดเวลาใหบริการของสถานบันเทิง และการจํากัดอายุของผูเที่ยว 
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