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    ปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดทีม่ีผลต่อการดาว์นโหลด MP3 ถูกลขิสิทธ์ิ 

ของประชากรในเขตปทุมธานี 

FACTOR INFLUENCING THE DOWNLOADING OF MP3 

PHATHUMTHANEE CUSTOMERS 

พิมศิริ  เพชรนอ้ย 1    ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 2   

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจยัส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการดาวน์โหลด 

MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขตปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ 

โดยมีวิธีการดําเนินงานการวิจัย คือ ศึกษาเฉพาะประชากรในเขตปทุมธานี 

จาํนวน 398 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม จาํนวน   3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 

2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ดาวน์โหลด MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ และส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามการตดัสินใจดาวน์

โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขตปทุมธานี ขอ้คาํถามซ่ึง

ผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Seale) มีระดบัความ

คิดเห็น 10 ระดบั 

การวิ เคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยใช้สถิติในการเสนอ

ผลงานวิจยั ซ่ึงประกอบด้วย อตัราส่วนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ทดสอบความแตกต่างโดยใชก้ารทดสองค่าที (t-test) และใชว้ธีิวเิคราะห์ความ 

 

_______________________________________________________________ 
1  นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance หรือ f-test) ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences)  ช่วยในการประเมินผล 

 ผลการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 25 ปี มีการศึกษา

ระ ดับป ริญญา ตรี  แล ะ ส่ วนใ หญ่มี อา ชี พเ ป็ นพ นัก งา นเอก ชน มี ปั จจัย

ส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการดาว์นโหลด MP3  ถูกลิขสิทธ์ิ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย 6.00 โดยปัจจัยลําดับแรกคือ ด้าน

กระบวนการ รองลงมาคือดา้นสถานท่ี และมีระดบัการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง 

MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีคะแนนเฉล่ีย 5.91 เม่ือ

พิจาณารายดา้น ลาํดบัแรกคือ เลือกท่ีจะดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ

หากมีราคาท่ีเหมาะสม รองลงมาคือความภูมิใจในการดาวน์โหลดเพลงแบบถูก

ลิขสิทธ์ิ  และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ 

สมมติฐานท่ี 1 กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านอายุท่ีต่างกัน 

การศึกษาท่ีต่างกนัและอาชีพท่ีต่างมีการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูก

ลิขสิทธ์แตกต่างกนัท่ีระดบันัยสําคญั .05  และสมมติฐานท่ี  2 ปัจจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีต่างกันส่งผลต่อการดาวน์โหลดเพลง  MP3 แบบถูก

ลิขสิทธ์ิ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

คําสําคัญ : MP3 

 

Abstract 

The main objective of this study is to investigate factor influencing the 

downloading of MP3 of customers, The study also analyze whether different 

demographic factors result in different marketing mix or not.Survey the 

customer in Phathumthanee 398 persons. The material in this study is 

questionnaire.  There are 3 parts, first past is general information of customer 

second part is factor influencing the downloading MP3: Phatumthanee 

customer.Thestatisticalanalysisemploys descriptive (percentage,means,standard 
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deviation) and inferential statistics (F-Test and Chi-Square), Both primary and 

secondary data have been gathered for this study 

 The finding of this research point out the marketing mix, especially 

processing is the main factor influencing. Moreover the study finds that 

processing is statistically significant when comparing with demographic.  

1.บทนํา 

ในปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกนัดีว่า การแข่งขนัของสินคา้ในทุกธุรกิจจะมี

ความรุนแรงแตกต่างกบัข้ึนอยู่กบัจาํนวนผูแ้ข่งขนัในตลาด ความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค หรือแมแ้ต่สถานการณ์ในตลาดขณะนั้นโดยสินคา้แต่ละประเภทก็จะมี

กลยุทธ์หรือแนวทางในการทางตลาดท่ีแตกต่างกนัตามความเหมาะสม ซ่ึงส่วน

ใหญ่มกัจะมีกลยทุธ์แบบท่ีไม่ไดแ้ตกต่างกนัเท่าไหร่นกั 

การละเมิดลิขสิทธ์ิเป็นปัญหาสําคัญของประเทศท่ีบั่นทอนความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในปัจจุบนั โดยเฉพาะการละเมิดลิขสิทธ์ิเพลง ท่ี

ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเพลงไทยอยา่งมาก ค่ายเพลงต่างประสบกบัปัญหา

ยอดขายแตกต่างกันถ้วนหน้า ในขณะท่ีตลาดเพลงละเมิดลิขสิทธ์ิกลบัเติบโต

อยา่งรวดเร็วจนน่าตกใจ ซ่ึงจากสถิติการจบักุมการละเมิดลิขสิทธ์ิเพลงในช่วงปี 

เดียวกนัมียอดของกลางเพิ่มข้ึน โดยการละเมิดลิขสิทธ์ิในรูปของแผน่ซีดีเพลงมี

แนวโนม้สูงข้ึน 

เน่ืองจากปัจจุบนัส่ือบนัทึกเสียงไดรั้บการพฒันาเป็นอยา่งมาก จากเดิมท่ี

แผน่ซีดีทัว่ไปสามารถบนัทึกเพลงไดไ้ม่เกิน 20 เพลง แต่เม่ือมีการปรับระบบการ

บนัทึกขอ้มูลโดยใช้การบีบอดัขอ้มูลให้มีขนาดเล็กลง ทาํให้แผ่นซีดีแผ่นหน่ึง

สามารถบรรจุเพลงไดเ้กือบ 200 เพลง เราเรียกขอ้มูลท่ีถูกบีบอดัให้เล็กลงน้ีว่า 

ไฟล็เอม็พี 3 (MP3) ซ่ึงคุณภาพเสียงท่ีไดก้็ไม่แตกต่างจากแผน่ซีดีเพลงทัว่ไป 

จากความมหัศจรรยข์องไฟล์เอ็มพี 3 น้ีเอง ทาให้มีผูฉ้วยโอกาสคดัลอก

เพลงตน้ฉบบัจากค่ายเพลงต่างๆกว่า 100 เพลง มาบีบอดัให้อยู่ในแผ่นซีดีแผ่น

เดียว เกิดเป็นแผน่เพลงเอ็มพี 3 ท่ีแพร่หลายและพบเห็นไดท้ัว่ไป แต่การกระทาํ
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ดังกล่าวมักไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเพลง ดังนั้ นแผ่นซีดีเพลงเอ็มพี 3 ท่ี

วางขายอยูใ่นปัจจุบนั จึงลว้นแลว้แต่เป็นซีดีท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิทั้งส้ิน 

นอกจากน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีก้าวหน้าได้ทาํให้การดาวน์โหลด

ขอ้มูลและส่ือมลัติมีเดียทาํได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึนประกอบกบัการเขา้ถึง

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคนไทยมากข้ึนส่งผลใหค้นไทยจาํนวนมากหนัมาดาวน์

โหลดเพลงในรูปของไฟล์เอ็มพี 3 มาฟังแทนการซ้ือแผ่นซีดีท่ีถูกลิขสิทธ์ิ และ

แผ่นซีดีเพลงเอ็มพี 3 ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิก็มีการวางขายกนัอยูท่ ัว่ไปสามารถซ้ือได้

อยา่งสะดวก ตามแหล่งท่ีจาํหน่ายสินคา้ไอทีทัว่ไป 

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลทาํให้ผูบ้ริโภค

ตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีทาํให้

ผูบ้ริโภคเลือกดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ และนําข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ในการปรับกลยุทธ์การตลาดและจดัส่วนประสมทางการตลาดของ

สินคา้แผน่ซีดีเพลงลิขสิทธ์ิใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริโภคต่อไป 

2.ข้ันตอนการศึกษา/เคร่ืองมือสําหรับการทาํวจัิย 

การวิจัยฉบับน้ีเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยเร่ืองส่วนประกอบทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการดาว์นโหลด MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขต

ปทุมธานีโดยใช้ระเบียบวิจยัเชิงสํารวจ ( SERVEY RESEARCH ) ซ่ึงใช้

เคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยชุดคาํถามเพื่อบรรยายพฤติกรรมของ

กลุ่มประชากรท่ีเลือกศึกษา และเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ด้วยการทดสอบ

สมมติฐานโดยอาศัยความสัมพนัธ์ของคาํตอบท่ีได้จากแบบสอบถามโดยมี

รายละเอียดดังน้ีการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 398 ราย โดยใช้

แบบสอบถาม(questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  โดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

     ส่วนท่ี 1  เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส่วนบุคคล  ไดแ้ก่    เพศ   อายุ  ระดบั

การศึกษาอาชีพ   เป็นคาํถามปลายปิด โดยใช้แบบสํารวจรายการ (Check  

List)  มีทั้งหมด  4  ขอ้ 
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             ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประกอบทางการตลาด  การสร้าง

แบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale โดยมีระดบัการวดั ประเภทอนัตภาคชั้น 

(Interval Scale) โดยมีระดบัการประมาณค่าเป็น 10 ระดบั  มีทั้งหมด  30  ขอ้ 

             ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูก

ลิขสิทธ์ิ  การสร้างแบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale โดยมีระดบัการวดั 

ประเภทอนัตภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีระดบัการประมาณค่าเป็น 10 

ระดบั มีทั้งหมด  6  ขอ้ 

 การวิ เคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยใช้สถิติในการเสนอ

ผลงานวิจยั ซ่ึงประกอบด้วย อตัราส่วนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

ทดสอบความแตกต่างโดยใช้การทดลองค่าที (t-test) และใช้วิธีวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance หรือ f-test) ท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences)  ช่วยในการประเมินผล 

3. แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวจิยัเร่ือง “ปัจจยัเร่ืองส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ดาวน์โหลด MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขตปทุมธานี” เป็นการศึกษาถึง

ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการพฤติกรรมการดาวน์โหลด MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ

สําหรับประชากรกลุ่มตวัอย่าง เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษา

แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.    แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัตลาดและส่วนประสมทางการตลาด 

2.    แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3.     แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ 

4.     แนวคิดเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัตลาดและส่วนประสมทางการตลาด 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 P’s) หมายถึง 

ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึ้งบริษทัใชร่้วมกนั เพื่อสนองความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย โดยมีส่วนประสมทางการตลาดเป็นตวัส่ือกลางขอ้มูลระหว่าง
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ผูข้ายและผูซ้ื้อ ท่ีมีศกัยภาพเพื่อชักจูงทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ (Kotler 

1996, อา้งอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ,2541)  

การทาํการตลาดบนอินเตอร์เน็ตมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากการทาํการตลาด

แบบเดิม ดงันั้นจึงตอ้งมีการประยกุตท์ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดแบบเดิมให้

สอดคลอ้งกบัการทาํตลาดบนอินเตอร์เน็ตมากยิ่งข้ึน Chaffey, Mayer,Johnston 

and Ellis-Chadwick (2000,pp.40-42)  

ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หรือ 4Ps ประกอบด้วย 

ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจาํหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) และยงัตอ้งคาํนึงถึงอีก 3Ps ท่ีเป็นองคป์ระกอบสําคญั คือ บุคลากร 

(People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) 

แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคและการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 

     พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer  Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคทาํ

การคน้หา  การคิด การซ้ือ การใช ้ การประเมินผล  ในสินคา้และบริการ  ซ่ึงคาด

วา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา  (ศิริวรรณ, 2546,หนา้ 192  ) หรือเป็น

ขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิดประสบการณ์ การซ้ือ การใช้สินคา้และบริการของ

ผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา  ( ศิริวรรณ, 

2546,หนา้ 192  )  หรือ หมายถึงการศึกษาพึงการตดัสินใจและการกระทาํของ

ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้  

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ( Analyzing consumer behavior ) 

เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค ทั้งท่ี

เป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและ

พฤติกรรมการซ้ือ การใช้ การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ท่ีจะทาํให้

ผูบ้ริโภคพึงพอใจ คาํตอบท่ีไดจ้ะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถกาํหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาด ( Market strategies )  
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แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจ 

เอมอส ทเวอร์สก้ี (Amos Tversky. 1967 : 12) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การ

ตดัสินใจ หมายถึง การเลือกแสดงพฤติกรรมเพื่อสนองต่อสภาพการณ์ท่ีเป็น

ปัญหากระบวนการตดัสินใจเพื่อปฏิบติัการต่างๆ (The Decision Making 

Process) เป็นกระบวนการท่ีสําคญัเพราะหลงัจากเราไดพ้ิจารณาทางเลือกต่างๆ 

(Alternatives) แลว้ ก็จะตอ้งตดัสินใจเลือกวิธีการปฏิบติัจากทางเลือกเหล่านั้น

เพื่อให้ไดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียวเท่านั้น ซ่ึงการตดัสินใจเลือกท่ีถูกตอ้ง

นั้นจะตอ้งเป็นการตดัสินใจเลือกท่ีถูกตอ้งตามเหตุผลท่ีสุด และจะตอ้งให้ไดผ้ล

ออกมากเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งดีท่ีสุด จุดมุ่งหมายของการตดัสินใจ

จะอยูท่ี่การเลือกทางเลือกจากหลาย ๆ ทางท่ีไดมี้การ กลัน่กรองแลว้วา่ดีท่ีสุด 

เพื่อให้ได้ทางเลือกทางหน่ึงท่ีก่อให้เกิดผลตามท่ีตอ้งการได้มากท่ีสุด โดยใน

ขณะเดียวกนัก็จะตอ้งสามารถป้องกนัผลเสียท่ีไม่พึงปรารถนาใหมี้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ี

จะทาํได ้ 

ในทางทฤษฎีนั้นการตดัสินใจของบุคคลโดยทัว่ไปนั้น จะเป็นไปใน

ลกัษณะท่ีมีเหตุผลหรือ เป็น Economic Man ซ่ึงมกัจะเป็นไปตามขอ้สมมติฐานท่ี

สาํคญัคือ  

1. ทุกคนจะมีเกณฑ์ท่ียึดถือและใชป้ระกอบการตดัสินใจของตนและจะ

มีการใหน้ํ้าหนกัต่อเกณฑต่์างๆ เป็นการแน่นอน  

2. ทุกคนจะมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมองเห็นถึง

ทางเลือกต่างๆ เท่าท่ีมีอยูไ่ด ้ 

3. ทุกคนจะมีความสามารถท่ีจะประเมินแต่ละทางเลือกเหล่านั้น ดว้ย

เกณฑ์ต่างๆ ท่ีมีอยู่และจะสามารถยุติลงได้ด้วยการให้นํ้ าหนักรวมกนัแต่ละ

ทางเลือก  

4. ทุกคนจะมีการควบคุมตนเองให้ตอ้งเลือกทางเลือกท่ีมีคุณค่าสูงสุด

เสมอ  
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สรุป ความหมายของการตดัสินใจ จะเป็นกระบวนการการเลือกเพื่อ

เปรียบเทียบคน้หาโดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองคดัเลือกในส่ิงท่ีตรงต่อความ

ตอ้งการมากท่ีสุด 

แนวคิดเกีย่วกบัพาณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) 

ปัจจุบนัคงไม่อาจปฎิเสธไดว้า่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวติประจาํวนั ผูค้นทุกเพศทุกวยั ทุกสาขาอาชีพต่างให้การ

ตอบรับและให้ความสนใจกบัอินเตอร์เน็ตเพื่อใชไ้ม่วา่จะเป็นการใชอิ้นเตอร์เน็ต

ในชีวติประจาํวนั ในการทาํงานหรือในการดาํเนินธุรกิจก็ตาม ประเทศไทยมีการ

แข่งขนัในตลาดสินคา้และบริการเก่ียวกบัอินเตอร์เน็ตค่อนขา้งสูง ซ่ึงภาคเอกชน

จาํเป็นตอ้งอาศยัอินเตอร์เน็ตเขา้มามีส่วนช่วยในการดาํเนินธุรกิจเพื่อช่วยส่งเสริม

การขายและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การซ้ือและขายสินค้าและบริการ

ระหวา่งองคก์รธุรกิจและผูบ้ริโภคโดยผา่นทางส่ืออินเตอร์เน็ต ผา่นคอมพิวเตอร์ 

และระบบส่ือสารโทรคมนาคมหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

4. ผลการวเิคราะห์/ผลวจัิยและการอภิปรายผล 

 การศึกษาปัจจยัส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการดาวน์โหลด 

MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขตปทุมธานี จากจาํนวน 398 คน พบวา่  

 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็น  ร้อยละ 55.8 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.2 ส่วนใหญ่มีอายุ 21 – 25 ปี คิด

เป็นร้อยละ 33.4 รองลงมาคือมีอายุ 15 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.9 อายุ 26 – 30 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 20.1 อาย ุ31 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.6 และมีอายุ 35 ปีข้ึนไป คิด

เป็นร้อยละ 10.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.1 ตํ่ากว่า

มธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.1 มธัยมศึกษา/ปวช/ปวส คิดเป็นร้อยละ 11.6 และ

สูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.3 และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน 

คิดเป็นร้อยละ 34.4 นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.7 ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็น

ร้อยละ 21.9 ขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 9.0 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.0 
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 2. ข้อมูลระดับปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ดาวน์โหลด MP3  ถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขตปทุมธานี  โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 6.00 เม่ือพิจาณารายดา้น เรียงตามลาํดบั ดงัน้ี 

   2.1  ดา้นกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  มีคะแนนเฉล่ีย 

6.30 เม่ือพิจาณารายดา้น ลาํดบัแรกคือปลอดภยัจากไวรัสแฝง รองลงมาคือความ

รวดเร็วในการดาวน์โหลด 

   2.2  ดา้นสถานท่ี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 6.22 

เม่ือพิจาณารายดา้น ลาํดบัแรกคือความสะดวกในการดาวน์โหลด รองลงมาคือ

ความสะดวกสบายในการเขา้ถึงแหล่งท่ีดาวน์โหลด   

   2.3  ดา้นสินคา้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 6.14 เม่ือ

พิจาณารายด้าน ลาํดับแรกคือ คุณภาพของไฟล์เสียงจากการดาวน์โหลดกับ

คุณภาพจากซีดี มีคุณภาพเหมือนกนั  รองลงมาคือคุณภาพโดยรวมของเพลง   

   2.4  ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี

คะแนนเฉล่ีย 6.07 เม่ือพิจาณารายด้าน ลําดับแรกคือการลดราคาและแถม 

รองลงมาคือการชิงโชคต่างๆ     

   2.5  ด้านหลักฐานทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี

คะแนนเฉล่ีย 5.96 เม่ือพิจาณารายดา้น ลาํดบัแรกคือเพลงไดรั้บความนิยมอยา่งสูง

ในสังคม รองลงมาคือเพลงท่ีไดรั้บรางวลั   

   2.6  ด้านบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย 5.91 

เม่ือพิจารณารายดา้น ลาํดบัแรกคือหนา้ตาของศิลปิน รองลงมาคือภาพลกัษณ์ของ

ศิลปิน  

   2.7  ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 

5.56 เม่ือพิจารณารายดา้น ลาํดบัแรกคือแจง้อตัราค่าบริการชดัเจน รองลงมาคือ

ความเป็นมาตรฐานของราคา   

 3.  ระดับการตัดสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ ของ

ประชากรในเขตปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีคะแนนเฉล่ีย 5.91 เม่ือ

พิจารณารายดา้น ลาํดบัแรกคือ ท่านเลือกท่ีจะดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูก
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ลิขสิทธ์ิหากมีราคาท่ีเหมาะสม รองลงมาคือความภูมิใจในการดาวน์โหลดเพลง

แบบถูกลิขสิทธ์ิ และพอใจในราคาการดาวน์โหลดเพลง MP3 ในปัจจุบนัเป็น

ลาํดบัสุดทา้ย  

 4.  จากการทดสอบสมมติฐาน   

  4.1  สมมติฐานท่ี 1 กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างทางด้าน

ประชากรศาสตร์มีการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์แตกต่าง

กนั ซ่ึงจากการศึกษา พบวา่  

    1)  เพศท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิข

สิทธ์ไม่แตกต่างกนั 

    2)  อายุท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูก

ลิขสิทธ์ดา้นท่านมีความพอใจในคุณภาพของไฟล์ MP3 ท่านมีความพอใจในการ

เขา้ถึงแหล่งดาวน์โหลด ท่านเลือกท่ีจะดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ

หากมีราคาท่ีเหมาะสม และความภูมิใจในการดาวน์โหลดเพลงแบบถูกลิขสิทธ์ิ 

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั .05 

    3)  การศึกษาท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบ

ถูกลิขสิทธ์ดา้นท่านพอใจในราคาการดาวน์โหลดเพลง MP3 ในปัจจุบนั ท่าน

เลือกท่ีจะดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิหากมีราคาท่ีเหมาะสมและ

ความภูมิใจในการดาวน์โหลดเพลงแบบถูกลิขสิทธ์ิ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสําคญั 

.05 

    4)  อาชีพท่ีต่างกนัมีการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูก

ลิขสิทธ์ดา้นท่านมีความพอใจเม่ือดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ มีความ

พอใจในคุณภาพของไฟล์ MP3 มีความพอใจในการเขา้ถึงแหล่งดาวน์โหลด 

เลือกท่ีจะดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิหากมีราคาท่ีเหมาะสม ความ

ภูมิใจในการดาวน์โหลดเพลงแบบถูกลิขสิทธ์ิแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 

  4.2  สมมติฐานท่ี  2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกนั

ส่งผลต่อการดาวน์โหลดเพลง  MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดกบัการดาวน์โหลด
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เพลง  MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ พบวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น 

คือ ดา้นราคา ดา้นสินคา้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคคล ดา้น

กระบวนการและดา้นหลกัฐานทางกายภาพ ส่งผลต่อการดาวน์โหลดเพลง  MP3 

แบบถูกลิขสิทธ์ิ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ดาวน์โหลด MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขตปทุมธานี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอาย ุ21 – 25 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น

พนักงานเอกชน มีปัจจยัส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการดาวน์โหลด 

MP3  ถูกลิขสิทธ์ิ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 6.00 โดยปัจจยั

ลาํดบัแรกคือ ดา้นกระบวนการ ในส่วนของความปลอดภยัจากไวรัสแฝง ซ่ึงจาก

การศึกษาคร้ังน้ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการดาวน์โหลด MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ ไดแ้ก่ มีระบบ

การคิดคาํนวณค่าบริการท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว, มีระบบการแจง้กลบัเม่ือได้รับ

คาํสั่งซ้ือ เป็นตน้ รองลงมาคือดา้นสถานท่ี ในส่วนของความสะดวกในการดาวน์

โหลด ผลการศึกษาท่ีเป็นเช่นน้ีอาจจะเน่ืองมาจากการ ดาว์นโหลด MP3 ถูก

ลิขสิทธ์ิไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางไปไหน มีการดาวน์โหลด MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ จาก

เคร่ืองตนเองท่ีบา้นไดเ้ลย จึงเป็นปัจจยัแรกๆ  ท่ีผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและ

ตอ้งการ ดา้นสินคา้ คือ คุณภาพของไฟล์เสียงจากการดาวน์โหลดกบัคุณภาพจาก

ซีดี มีคุณภาพเหมือนกนั  ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือการลดราคาและแถม ดา้น

หลกัฐานทางกายภาพ คือเพลงไดรั้บความนิยมอย่างสูงในสังคม ดา้นบุคคล คือ

หน้าตาของศิลปิน และด้านราคาคือแจง้อตัราค่าบริการชัดเจน ซ่ึงประชาชนมี

ระดบัการตดัสินใจดาวน์โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก  มีคะแนนเฉล่ีย 5.91 เม่ือพิจาณารายดา้น ลาํดบัแรกคือ เลือกท่ีจะดาวน์

โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิหากมีราคาท่ีเหมาะสม รองลงมาคือความภูมิใจ

ในการดาวน์โหลดเพลงแบบถูกลิขสิทธ์ิ  และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ สมมติฐานท่ี 1 กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกต่างกนั ทั้ง

ทางด้านอายุท่ีต่างกัน การศึกษาท่ีต่างกนัและอาชีพท่ีต่างมีการตดัสินใจดาวน์
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โหลดเพลง MP3 แบบถูกลิขสิทธ์แตกต่างกันท่ีระดบันัยสําคญั .05  และ

สมมติฐานท่ี  2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีต่างกนัส่งผลต่อการดาวน์

โหลดเพลง  MP3 แบบถูกลิขสิทธ์ิ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของอนุพงศ์ กล่าพลู (2546) ได้ศึกษาทศันคติและ

พฤติกรรมการซือ ้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา พบว่า จากการเปรียบเทียบทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนผสม

ทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์รวมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจเลือกซ้ือ และในดา้น

จาํนวนคร้ังต่อสัปดาห์ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ทางด้านทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดในด้านราคารวมมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในดา้นความถ่ี

ในการใช้คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แต่

ทัศนคติของผู ้บ ริโภคท่ีมี ต่อส่วนผสมทางการตลาดในด้านราคารวมมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในดา้นจาํนวน

คร้ังต่อสัปดาห์ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน

ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดในดา้นการส่งเสริมการตลาด

รวมไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะผลจากการวิจยัปัจจยัส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการดาวน์โหลด MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขตปทุมธานี ผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะ คือ การดาวน์โหลดเพลงในเวบไซด์ต่างๆ  ควรแจง้อตัราค่าบริการ

ท่ีชัดเจน มีราคาท่ีได้มาตรฐานเดียวกันและสามารถชําระค่าโหลดได้หลาย

รูปแบบ เพลงท่ีใหด้าวน์โหลดควรมีความเป็นเอกลกัษณ์ ไม่มีการลอกเลียนแบบ

และควรมีความสะดวกในการดาวน์โหลด เขา้ถึงแหล่งท่ีดาวน์โหลดได้ง่าย มี

ช่องทางในการดาวน์โหลดหลากหลายและให้รายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการดาวน์

โหลดอยา่งชดัเจนแก่ผูบ้ริโภค 
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5.กติติกรรมประกาศ 

การศึกษา ปัจจยัส่วนประกอบทางการตลาดท่ีมีผลต่อการดาวน์โหลด 

MP3 ถูกลิขสิทธ์ิ ของประชากรในเขตปทุมธานี ฉบบัน้ี ผูว้ิจยั ขอขอบพระคุณ 

ดร.กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ ท่ีไดใ้ห้ไดค้วามรู้ในภาคทฤษฎี และแนะแนวทาง

ในการปฏิบติั  รวมทั้งให้คาํปรึกษา  แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ 

พร้อมทั้งให้ข้อแนะนําด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งในการจดัทาํคร้ังน้ีมาโดย

ตลอด     

 ขอขอบพระคุณ กลุ่มตวัอยา่งทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล

และตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ 

เจา้ของตาํรา เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ และอ่ืน ๆ ท่ีผูว้ิจยัใชเ้ป็นแนวทางใน

การจดัทาํคร้ังน้ี 

สุดทา้ยน้ี คุณค่าความดีอนัเกิดจากประโยชน์ของการศึกษาคร้ังน้ี ขอ

มอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ  คุณพ่อ  คุณแม่ บรรดาคณาจารย ์และผูมี้พระคุณทุก

ท่านดว้ยความเคารพ และหวงัว่าการวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นแนวทาง และประโยชน์

ต่อผูท่ี้มีความสนใจ และผูป้ระกอบการในการปรับปรุงพฒันากิจการต่อไป 
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