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ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

ซ้ือแผ่นเพลงทีม่ีลขิสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Integrated Marketing Communication Factors Affecting of Decision  

to buy Copyright Song in Bangkok and Metropolitan Area 

  สมยศ ทองนอ้ย1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง2   

__________________________________________ 

บทคัดย่อ  

  การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยการศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณา

การท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ  2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

การตลาดเชิงบูรณาการกับการตัดสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ  3) เพื่อศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ   โดย

ทํากา รศึกษ าจาก ก ลุ่มตัวอย่าง  ผู ้ตัด สินใจซ้ือแผ่น เพลง ท่ี มี ลิข สิท ธ์ิใ นเข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ชุด เป็นเคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลนั้น

ได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ T-Test, F-Test (ONE-way ANOVA) และการ

วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณ(Multiple Regression Analysis : MRA) ทดสอบ

สมมติฐาน ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

............................................................................................. 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการ Visionary Leaders 

(Twilight Program) รุ่นท่ี 8 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการวจิยัและทดสอบตามสมมุติฐานพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ อาชีพ 

รายได้ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิอย่างมีระดับ

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี0.05   ส่วนดา้นเพศ การศึกษา สถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ  ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการประกอบด้วย

โฆษณาประชาสัมพนัธ์   โปรโมชัน่ กระบวนการขาย  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ    ส่วนปัจจยัอ่ืนๆในดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand 

Image) และความไวว้างใจ (Trust)  ท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

แผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิอยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี0.05   ดา้นความภกัดีต่อตรา

สินคา้ (Brand Royalty)  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ  

คําสําคัญ : แผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ, ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ, การตดัสินใจซ้ือ 

 

ABSTRACT 

            This research is quantitative research studies by means of market integration 

that affect the decision to buy copyrighted song in Bangkok and Metropolitan Area 

aims to 1) examine the different factors that affect to buy copyrighted song and 2) to 

study the relationship between integrated marketing communication with the 

decision to buy copyright song 3) to study the relationship between other factors on 

the decision to buy copyrighted song.  The study sample of decision to buy 

copyright song in Bangkok and Metropolitan Area 400 queries, using a tool that use 

to collect data is a questionnaire. The statistics use for data analysis including 

frequency, percentage, Mean, Standard Deviation, for data analysis and data 

processing use of computer programs T-Test, F-Test (ONE-way ANOVA) and 

linear regression analysis by Multiple Regression Analysis (MRA) test at 0.05 level 

of significant. 
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        For research and hypothesis testing, the results showed that personal factor 

include age, occupation and income that the difference is related to the decision to 

buy the copyrighted song at 0.05 significant for sex, education and marital status are 

not correlated with the decision to buy the copyrighted song. The factor of integrate 

marketing include advertising & public relation, sales promotion, sales procedure 

are not correlated with the decision to buy the copyrighted song. The other factors in 

the brand image and trust that the differences are related to the decision to buy the 

copyrighted song at 0.05 significant.  For brand royalty is not correlated with the 

decision to buy the copyrighted song. 

Keyword : Copyright, Integrated Marketing Communication, Buying Decision 

1.บทนํา 

 ธุรกิจบนัเทิงในปัจจุบนัมีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้บริการแก่ผูรั้บชมและ

ผูรั้บฟังพร้อมกบัความกา้วหนา้ของโลกไดเ้ปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว ความทนัสมยัความ

สะดวกสบายและเทคโนโลยตี่างๆ เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจาํวนัมากยิ่งข้ึน ซ่ึง

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยันั้นไม่เพียงแต่ส่งผลในด้านบวกแต่ยงัส่งผลในดา้นลบเช่นกนั  

จากอดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันธุรกิจเพลงได้รับผลกระทบหลักจากการละเมิด

ลิขสิทธ์ิในสินคา้ทั้งรูปแบบงานผลิตภณัฑแ์ละรูปแบบไฟลดิ์จิตอลจึงทาํให้รายไดจ้าก

การจดัหน่ายสินคา้และรายไดจ้ากการดาวน์โหลดเพลงไม่สะทอ้นปริมาณการบริโภค

ท่ีแทจ้ริง  ซ่ึงสาเหตุมาจากการแพร่กระจายของสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิต่างๆท่ียงัคงพบ

เห็นไดท้ัว่ไปในหลายพื้นท่ีในทอ้งตลาดทาํให้ผูบ้ริโภคหาซ้ือไดโ้ดยง่าย    ผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจากเดิมท่ีเป็นการซ้ือแผน่เพลงเปล่ียนมา

ใช้วิธีการดาวน์โหลดเพลงผ่านระบบโทรศัพท์หรือผ่านเวปไซท์มากข้ึน  ซ่ึงใน

ปัจจุบนัการดาวน์โหลดไฟล์เพลง หรือคอนเทนต์ต่างๆเป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวก 

และรวดเร็วมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  การพฒันา

ระบบการส่ือสารให้มีความรวดเร็วและครอบคลุมในหลายพื้นท่ี หรือการแพร่หลาย

ของเวปไซทส์าํหรับดาวน์โหลดเพลง ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคหนั
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มานิยมใช้วิธีการดาวน์โหลดเพลงกันมากข้ึน อีกทั้ ง การดาวน์โหลดเพลงผ่าน

อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ไม่เสียค่าใชจ่้าย จึงมีผูบ้ริโภคบางกลุ่มมีแนวโนม้ท่ีจะหนัมาใช้

ช่องทางดงักล่าวมากข้ึนประกอบกบั ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ียงัเพิกเฉยต่อการรณรงค์

ใหใ้ชสิ้นคา้ถูกลิขสิทธ์ิ และเห็นวา่การดาวน์โหลดเพลงผา่นช่องทางท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ

นั้นเป็นเร่ืองปกติทัว่ไป  ซ่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคลกัษณะดงักล่าวส่งผลให้รายได้

บางส่วนของบริษทัฯ ลดลงกว่าท่ีควรจะเป็นและเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา

ผูอ่ื้นดว้ย 

 ตลาดเพลงไทยมีมูลค่า 2,500 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นการขายเพลงรูปแบบ

งานผลิตภณัฑ์(Physical Format)  เช่น ซีดี ดีวีดี 1,300 ลา้นบาท และรูปแบบดิจิตอล 

(Digital Format) 1,200 ลา้นบาท ขณะท่ีปัจจุบนัธุรกิจเพลงลูกทุ่งยงัคงเติบโตต่อเน่ือง 

โดยรายได ้70% ของอาร์สยามมาจากธุรกิจเพลง มูลค่า 509 ลา้นบาท ขณะท่ีอีก 30% 

มาจากธุรกิจส่ือทีวีดาวเทียมท่ีขยายออกไป คิดเป็นมูลค่า 221 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม 

1-2 ปีท่ีผา่นมา ท่ามกลางความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ปฏิเสธไม่ไดว้า่ปัญหาท่ีเกิด

ควบคู่กนัคือ  ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ ทาํให้ธุรกิจเพลงเติบโตในอตัราท่ีลดลงโดย

ในปี 2554 ท่ีผา่นมา ธุรกิจเพลงของอาร์สยามมีรายได ้509 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น

รูปแบบงานผลิตภณัฑ์ 65% มูลค่า 329 ลา้นบาท และรูปแบบดิจิตอล 35% มูลค่า 180 

ลา้นบาท นอกจากน้ียอดขายเพลงในรูปแบบงานผลิตภณัฑ์ลดลงต่อเน่ือง  โดยรายได้

คร่ึงปี 2555 ลดลง 20% จากช่วงเดียวกนัของปี 2554 จาก 179 ลา้นบาท เหลือเพียง 

137 ลา้นบาท ขณะท่ีคร่ึงปี 2555 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2554 ธุรกิจดิจิตอล

เติบโตสูงข้ึนถึง 23% มูลค่า 67 ลา้นบาท เป็น 84 ลา้นบาท ซ่ึงคาดวา่สัดส่วนจะเติบโต

ข้ึนต่อเน่ือง ส่งผลใหธุ้รกิจเพลงดิจิตอลจะมีส่วนแบ่งรายไดถึ้ง 80% ในอนาคต  

            ด้วยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงตระหนักถึงผลเสียของการบริโภคสินคา้ท่ี

ละเมิดลิขสิทธ์ิ และได้ตระหนักถึงความสําคญัในการท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัปัจจยั

การตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิและทาํให้ผูว้ิจยั

เลือกท่ีจะศึกษาในหัวขอ้ดงักล่าวน้ีนอกจากนั้นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัยงัสามารถให้

เจา้ของธุรกิจหรือผูป้ระกอบการนาํไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆใน

อนาคตเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการบริโภคสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิต่อไป 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ธุรกิจเพลง
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ธุรกิจเพลง
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ธุรกิจเพลง
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ธุรกิจเพลง
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ธุรกิจเพลง
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการ

ตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจซ้ือแผน่

เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

สมมุติฐานการวจัิย 

1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา 

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมี

ลิขสิทธ์ิ 

2) ปัจจยัตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบดว้ยโฆษณาและประชาสัมพนัธ์   

โปรโมชัน่ กระบวนการขาย  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

แผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

3) ปัจจยัอ่ืนท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image)  ความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Royalty)  ความไวว้างใจ (Trust)  มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

ขอบเขตการวจัิย 

 1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  เน้ือหาท่ีศึกษาประกอบดว้ย  

     1.1  ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมี

ลิขสิทธ์ิประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล   ปัจจยัตลาดเชิงบูรณาการ  ปัจจยัอ่ืนๆ 

       1.2  ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา สถานภาพ  

 2.  ขอบเขตดา้นประชากร จาํนวน 400 คน  

3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวจิยัและเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2556 

 

 



451 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1. ผลการศึกษาจะทาํใหท้ราบปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการและปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาวางแผนกลยทุธ์

และปรับปรุงแผนการตลาดซ่ึงจะส่งผลต่อการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อทาํใหเ้กิดความเขา้ใจถึงลกัษณะและความแตกต่างของปัจจยัตลาดเชิงบูรณาการ

และปัจจยัอ่ืน 

3. เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาทาํงานวิจยัเร่ืองเก่ียวกบัปัจจยั

การตลาดเชิงบูรณาการต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

แผ่นเพลงทีม่ีลขิสิทธ์ิ 

  หมายถึง ผลิตภณัฑเ์ทปเพลงคลาสเซทหรือซีดีเพลงทั้งรูปแบบงาน

ผลิตภณัฑ ์และรูปแบบไฟลดิ์จิตอลท่ีผลิตและนาํออกจาํหน่ายแก่ผูบ้ริโภค 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ  

 หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดนาํมาใชเ้พื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย โฆษณาประชาสัมพนัธ์  โปรโมชัน่ กระบวนการขาย 

การตัดสินใจซ้ือ  

 หมายถึง การตดัสินใจจะเลือกซ้ือและเคยซ้ือเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิของผูบ้ริโภค  

ปัจจัยอืน่ๆ 

  หมายถึง ปัจจยัในดา้นต่างๆท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

ประกอบดว้ย 

1) ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image)   หมายถึง ภาพลกัษณ์ในตวัศิลปินท่ีสังกดั

แต่ละบริษทัมีความน่าเช่ือถือ เพลงน่าสนใจ ผลงานแต่ละค่ายเพลง การคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการนาํเสนอผลงานและความคมชัดของแผ่นเพลงท่ีมี

ลิขสิทธ์ิ  
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2) ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Royalty) หมายถึง การติดตามผลงานของค่าย

เพลงท่ีผูบ้ริโภคสนใจ การแนะนาํให้ผูอ่ื้นซ้ือแผ่นเพลงรวมถึงความเช่ือมัน่

ในผลงานแผน่บนัเทิงอยา่งอ่ืนท่ีผลิต 

3) ความไวว้างใจ (Trust) หมายถึง ความไวว้างใจผลงานเพลงและแผ่นเพลง  

รวมทั้งความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ 

กรอบแนวความคิดการวจัิย 

  ตัวแปรอสิระ                                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

             ในการศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลง

ท่ีมีลิขสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู ้วิจ ัยได้ทําการรวบรวม

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  - รายได ้

- อายุ  - การศึกษา 

- อาชีพ  - สถานภาพ 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) 

- โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

- โปรโมชัน่ (Promotion) 

- กระบวนการขาย (Sale Procedure) 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image)   

- ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Royalty) 

- ความไวว้างใจ (Trust) 

 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือแผ่น

เพลงทีม่ีลขิสิทธ์ิ 
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แนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการศึกษาปัจจยัดา้นตลาดเชิงบูรณา

การประกอบด้วยด้านโฆษณาประชาสัมพนัธ์   โปรโมชัน่   กระบวนการขาย  และ

ปัจจยัอ่ืนๆประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image)  ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

(Brand) ความไวว้างใจ (Trust)  ซ่ึงเน้ือหาท่ีทบทวนมีรายละเอียดดงัน้ี  

ทฤษฏีการตัดสินใจ (Decision Theory) 

จากแนวคิดได้มีการพัฒนาทฤษฎีเ ก่ียวกับการตัดสินใจของผู ้บริโภค 

(Decision Making Theory) ไดก้ล่าวถึง ตวัแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Model of 

Consumer Decision Making) ตวัแบบน้ีจะรวมความคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือและ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงมีส่วนสาํคญั 3 ส่วน คือ 

1. การนําเข้าข้อมูล (Input)  

 เป็นอิทธิพลจากภายนอกท่ีมีผลต่อค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงแยกเป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีพยายามเขา้ถึงกาํหนดและ

จูงใจผูบ้ริโภคใหซ้ื้อหรือใชผ้ลิตภณัฑแ์ละปัจจยันาํเขา้ดา้นสังคมวฒันธรรม  

2. กระบวนการ (Process)  

 เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการน้ี เราจะพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจัยทาง

จิตวิทยาซ่ึงจะเป็นอิทธิพลภายในท่ีมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจของผูบ้ริโภค   

การตดัสินใจของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ขั้นความรับรู้ความตอ้งการ 

(Need Recognition) 2) การคน้หาขอ้มูลก่อนการซ้ือ (Repurchase Search) 3) การ

ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)  

3. การแสดงผลหรือพฤติกรรมทีแ่สดงออก (Output)  

 คือ พฤติกรรมการซ้ือและการประเมินหลงัการซ้ือวตัถุประสงคท์ั้งสอง

กิจกรรมน้ีเพื่อท่ีจะเพิ่มความพอใจของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือของ 

แนวคิดการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing 

Communication) 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการจะใชก้ารติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบท่ี

เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค หรือเป็นส่ือท่ีผูบ้ริโภคเปิดรับ ซ่ึงเป็นการใชเ้คร่ืองมือการ
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ส่ือสารการตลาดหลาย ๆ อยา่งมาผสมผสานกนั โดยเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ี

ใหค้วามสาํคญัประกอบดว้ย  6  กิจกรรม ไดแ้ก่การโฆษณา การขายโดยพนกังานขาย 

การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสาร ณ จุดซ้ือและการจดักิจกรรม

ทางการตลาด   

แนวคิดปัจจัยการตลาดด้านอืน่ๆ 

              การศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ี

มีลิขสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบดว้ย 

 แนวคิดเกีย่วกบัภาพลกัษณ์สินค้า (Brand Image) 

   ค็อตเลอร์ (Kotler, 1997, p. 296) ได้กล่าวถึงภาพลกัษณ์ในบริบทของ

การตลาด ไวว้่าภาพลักษณ์ (Image) เป็นวิถีท่ีประชาชนรับรู้เก่ียวกับบริษทัหรือ

ผลิตภณัฑข์องบริษทัและภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัหลายประการภายใต้

การควบคุมของธุรกิจ เม่ือพิจารณาภาพลกัษณ์ท่ีองค์การธุรกิจจะสามารถนาํมาเป็น

องคป์ระกอบทางการบริหารจดัการไดแ้ลว้ อาจจาํกดัขอบเขตประเภทของภาพลกัษณ์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการตลาดให้ชดัเจนโดยจาํแนกเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั คือ 

1) ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือบริการ 2) ภาพลกัษณ์ตรายีห่อ้ 3) ภาพลกัษณ์ของสถาบนั

หรือองคก์าร  

แนวคิดเกีย่วกบัความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) 

Schiffman and Kanuk (1994, p. 658) ไดใ้ห้ความหมายของความภกัดีต่อตรา

สินค้า หมายถึง ความพึงพอใจท่ีสมํ่าเสมอ และ (หรือ) การซ้ือตราสินค้าเดิมใน

ผลิตภณัฑข์องบริษทัใดบริษทัหน่ึง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541, หนา้ 406) กล่าววา่ ความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ (Brand Loyalty) หมายถึงความซ่ือสัตย ์ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ ซ่ึงจะมี

ผลต่อการซ้ือสินคา้นั้นซํ้ า ถา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้สูงเรียกวา่ มีทศันคติท่ีดีต่อตรา

สินคา้ การพฒันาความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ (Developing Brand Loyalty) ความ

ภกัดีต่อตราสินคา้เป็นผลจากการทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ในเบ้ืองตน้ซ่ึงเสริมแรงผ่าน

ความพึงพอใจ และนาํไปสู่การซ้ือซํ้ า ในทางตรงกนัขา้มผูบ้ริโภคจะมีพฤติกรรมการ
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เปรียบเทียบตราสินคา้ และนาํไปสู่ความพึงพอใจในตราสินคา้อยา่งเขม้แข็ง และเกิด

พฤติกรรมการซ้ือซํ้ าในท่ีสุด การเปิดรับโฆษณาทางโทรทศัน์ และการแสดงสินคา้ใน

ร้านค้า จะส่งผลในการสร้างความภักดีต่อตราสินค้าสําหรับการซ้ือท่ีมีความ

สลบัซบัซอ้นตํ่า 

แนวคิดเกีย่วกบัความไว้วางใจ (Trust) 

มาร์โคน่ี (Maconi, 1997, p. 23) กล่าววา่ ความไวว้างใจมีความสําคญัอยา่งยิ่ง

ในการกาํหนดลกัษณะขอ้ผกูมดัเพื่อแสดงสัมพนัธภาพระหวา่งลูกคา้และองคก์รความ

ไวว้างใจ คือ สภาพความเป็นจริงเม่ือคนจาํนวนหน่ึงเกิดความเช่ือมัน่โดยเป็นผูท่ี้มี

ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความเช่ือถือ (Reliability) และความซ่ือสัตย์จริงใจ 

(Integrity) โดยมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและขนานกบักรอบแนวคิดทางการตลาดท่ี

ศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพและจิตวทิยา 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

             ณัฐกิตต์ิ เพ็งมีศรี (2554) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้เพลง

ลิขสิทธ์ิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจยัทศันคติดา้นความไวว้างใจ  

ส่งผลต่อการตดัสินเลือกซ้ือสินคา้เพลงลิขสิทธ์ิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ   

             มรกต จนัทร์สนธิสกุล(2552) ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อซีดีเพลงลิขสิทธ์ิใน

อาํเภอเมืองลาํปางพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากซ้ือทั้งซีดีเพลงลิขสิทธ์ิและซีดี

เพลงละเมิดลิขสิทธ์ิ ส่วนมากไม่มีร้านท่ีซ้ือเป็นประจาํ ซ้ือในช่วงท่ีมีซีดีเพลงท่ีสนใจ

เร่ิมวางจาํหน่าย ซ้ือซีดีเพลงลิขสิทธ์ิประเภทเพลงไทยสากล 

            สังสิทธ์ิ เดชนอ้ย (2555) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่ซีดีละเมิด

ลิขสิทธ์ิของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าปัจจัยด้านลักษณะ

ประชากรศาสตร์ทางดา้นอายุ อาชีพหลกั และระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือซีดีละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีแตกต่างกนั    

            อรนารา ดวงแข (2555) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือ

รองเทา้ฟิทฟล็อพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุ
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ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือ

รองเทา้ฟิทฟล็อพท่ีแตกต่างกนั  ดา้นการซ้ือรองเทา้ฟิทฟล็อพจากห้างสรรพสินคา้ท่ีมี

จาํหน่ายอยา่งมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้การบอกต่อและแนะนาํให้

ผูอ่ื้นซ้ือโดยผูบ้ริโภคพิจารณาจากภาพลกัษณ์และความไวว้างใจรองเทา้ฟิทฟล็อพ 

3.วธีิการดําเนินการวจัิย  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูต้ดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่จาํกดัอายแุละอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯและเป็นการวิจยัเชิง

สํารวจ (Survey research) โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และนาํเสนอในลกัษณะการวิจยัเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อให้ไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด ซ่ึงโดยมี

รายละเอียดกบัวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกสุ่มตัวอย่าง 

 เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนจึงกาํหนดประชากรตวัอย่าง

โดยใช ้สูตรของ Taro Yamane (กลัยา วานิชยบ์ญัชา : 2546 : 24-27) ท่ีระดบัความ

เ ช่ือมั่น  95% ได้ตัวอย่างจากการคํานวณ 385 ตัวอย่าง  แต่ เ น่ืองจากการเก็บ

แบบสอบถามบางตวัอย่างอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ จึงได้ทาํการ

สาํรองเผือ่ไว ้15 ตวัอยา่ง หรือ 4% รวมเป็นขนาดตวัอยา่งทั้งหมดจาํนวน 400 ตวัอยา่ง 

ดงัน้ี  

n =  2

2

B
pqZ

 

 โดยการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัดส่วนประชากรเท่ากบั 0.50 ตอ้งการ

ความมัน่ใจร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 แทน

ค่าไดด้งัน้ี 

     n = 
)2

2

05.0(
)5.0)(5.0)(96.1(   

n =  384.16 
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 หรือประมาณ 385 ตวัอยา่ง และสาํรองเผือ่การสูญเสียของแบบสอบถามไว ้

15 ตวัอยา่ง ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งบวกกบัสาํรองเผือ่การสูญเสียสาํหรับการ

วจิยัคร้ังน้ีเท่ากบั 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เ ก่ียวกับปัจจัย

การตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ใชส้ถิติในการทดสอบดงัน้ี 

สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามใช้

วธีิคาํนวณโดยการแจกแจงความถ่ี(frequency)และค่าร้อยละ (percentage) 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัตลาดเชิงบูรณาการใชว้ิธีคาํนวณหาค่าเฉล่ีย

(mean)ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสูงสุด (max.) และค่าตํ่าสุด

(min.) 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านปัจจยัอ่ืนๆใช้วิธีคาํนวณหาค่าเฉล่ีย(mean)ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสูงสุด (max.) และค่าตํ่าสุด(min.) 

สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) 

              การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิงเพื่อใชใ้นการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติต่างๆ ดงัน้ี 

1. สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ ใชส้ถิติ t-Test  ส่วนอายุ อาชีพ 

รายได ้การศึกษา สถานภาพ ใชส้ถิติ F-Test  

2. สมมติฐานท่ี  2  ปัจจัยตลาดเชิงบูรณาการประกอบด้วย  โฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ โปรโมชัน่ กระบวนการขาย ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ

(MRA) 
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3. สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนประกอบด้วย  ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ ความไวว้างใจ (Trust) ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (MRA) 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

              การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม เป็นการตรวจสอบ

เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลว่ามีความน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด  โดยผูว้ิจยัจะ

พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาค แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient)  โดย

ใชโ้ปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเม่ือนาํแบบสอบถามมาทดสอบประชากรท่ีตอ้งการศึกษา

จาํนวน 400 ชุด พบวา่ แบบสอบถามในแต่ละดา้นมีระดบัความเช่ือมัน่อยู่ระหวา่ง 

0.729 – 0.794  ซ่ึง ≥ 0.7 จึงสรุประดบัความเช่ือมัน่ไดว้า่แบบสอบถามมีระดบัความ

เช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูง  ซ่ึงเป็นระดบัการนาํไปใชง้านไดดี้มาก 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

          กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 

59.0 และเป็นเพศชาย จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ส่วนใหญ่จะมีอายุ 26 – 30  

ปี จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน จาํนวน 165 คน 

คิดเป็นร้อยละ 41.3 มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวน 130  คน 10,001 – 15,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 32.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.3 มีสถานภาพโสด จาํนวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 1       

เพศ t-Test 0.191 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.018 ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.017 ยอมรับ 

รายได ้ F-Test 0.016 ยอมรับ 

การศึกษา F-Test 0.126 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.317 ปฏิเสธ 
 

 

 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญัท่ีได ้ ผลลพัธ์ 

สมมติฐานท่ี 2        

ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ MRA 0.060 ปฏิเสธ 

ดา้นโปรโมชัน่ MRA 0.098 ปฏิเสธ 

ดา้นกระบวนการขาย MRA 0.058 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 3       

ดา้นภาพลกัษณ์ต่อตราสินคา้ MRA 0.001 ยอมรับ 

ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ MRA 0.097 ปฏิเสธ 

ดา้นความไวว้างใจ MRA 0.000 ยอมรับ 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

ปัจจยัท่ีมีต่อผลการตดัสินใจ 

ซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 ค่าคงท่ี 

ปัจจัยตลาดเชิงบูรณาการ 

1.551 .531 
 

2.919 .004 
  

ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์  .095 .050 .089 1.887 .060 .946 1.057 

ดา้นโปรโมชัน่ .087 .053 .080 1.659 .098 .906 1.104 

ดา้นกระบวนการขาย  

ปัจจัยอืน่ๆ 

.106 .055 .091 1.905 .058 .919 1.088 

ดา้นภาพลกัษณ์ต่อตราสินคา้  .172 .051 .167 3.375 .001* .859 1.164 

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้ .093 .056 .080 1.665 .097 .904 1.106 

ดา้นความไวว้างใจ  .213 .050 .209 4.251 .000* .870 1.150 

R = .415          R2 = .172          S.E.E. = 1.288           F = 13.648           *Sig. = 0.05 

 

 

               จากการทดสอบสมมติฐานถึงปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการ

ทดสอบปัจจยัตลาดเชิงบูรณาการและปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

แผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิง

พหุคูณ(Multiple Regression analysis :MRA)พบวา่ ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่  ปัจจยัอ่ืนๆในดา้นภาพลกัษณ์

ต่อตราสินคา้  ดา้นความไวว้างใจ   ในขณะท่ีปัจจยัตลาดเชิงบูรณาการในดา้นการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ดา้นโปรโมชัน่  ดา้นกระบวนการขาย และปัจจยัอ่ืนๆในดา้น

ความภกัดีต่อสินคา้ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

             สัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) = 0.415  หมายความวา่ อิทธิพลของปัจจยัปัจจยั

อ่ืนๆในดา้นภาพลกัษณ์ต่อตราสินคา้  ดา้นความไวว้างใจ    ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
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ตดัสินใจเลือกซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคิดเป็น

ร้อยละ 41.5   ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 31.5 เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 

             ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานจากการประมาณค่า (Std. Error of The 

Estimate) = 1.28 การประมาณค่าการตดัสินใจซ้ือโดยใชปั้จจยัตลาดเชิงบูรณาการและ

ปัจจยัอ่ืนๆเป็นตวัประมาณ มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนเท่ากบั 1.28 

             จากการวเิคราะห์ พบวา่ค่า VIF สูงสุดท่ีไดคื้อ ดา้นภาพลกัษณ์ต่อตราสินคา้ มี

ค่าเท่ากบั 1.164 ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือค่า Tolerance ท่ีนอ้ยท่ีสุด คือดา้นภาพลกัษณ์ต่อ

ตราสินคา้ มีค่า 0.859 

5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

             การศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมี

ลิขสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

research ) ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตลาด

เชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ  โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีเคยซ้ือสินคา้แผน่ท่ีมี

ลิขสิทธ์ิของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจาํนวน 400 

คน   การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัคาํนวณใชต้ารางสําเร็จรูป Taro Yamane 

โดยให้มีความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มร้อยละ 5 ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95   

สําหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อ

อธิบายผลการศึกษา ไดแ้ก่ การแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)การทดสอบความแตกต่าง

โดยใชส้ถิติแบบ T-Test การวิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way 

analysis of variance : One way ANOVA) หรือ การทดสอบค่า F-Test และการ

วิเคราะห์ดว้ยค่าสถิติความถดถอยเชิงพหูคูณ  (Multiple Regression Analysis : MRA) 

ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05  
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อภิปรายผลตามสมมติฐาน 

             การศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมี

ลิขสิทธ์ิในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

สมมติฐานที ่1  

 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย อายุ อาชีพ รายได ้แตกต่างกนัมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิอย่างมีระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึง

สอดคล้องกบังานวิจยั ของ สังสิทธ์ิ เดชน้อย (2555:220) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ แ ผ่ น ซี ดี ล ะ เ มิ ด ลิ ข สิ ท ธ์ิ ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ทางดา้นอายุ อาชีพหลกั 

และระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือซีดีละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีแตกต่าง

กนัและสอดคล้องกับงานวิจยัของอรนารา ดวงแข (2555) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือรองเทา้ฟิทฟล็อพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

พบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั มี

แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือรองเท้าฟิทฟล็อพท่ีแตกต่างกัน ส่วนเพศ การศึกษา 

สถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

สมมติฐานที ่2 

 ปัจจยัตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบดว้ยโฆษณาประชาสัมพนัธ์   โปรโมชัน่ 

กระบวนการขาย  ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ

สอดคลอ้งกบัของมรกต จนัทร์สนธิสกุล (2552) ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อซีดีเพลง

ลิขสิทธ์ิในอาํเภอเมืองลาํปางพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากซ้ือทั้งซีดีเพลง

ลิขสิทธ์ิและซีดีเพลงละเมิดลิขสิทธ์ิ ส่วนมากไม่มีร้านท่ีซ้ือเป็นประจาํ ซ้ือในช่วงท่ีมี

ซีดีเพลงท่ีสนใจเร่ิมวางจาํหน่าย ซ้ือซีดีเพลงลิขสิทธ์ิประเภทเพลงไทยสากล      

สมมติฐานที ่3  

 ปัจจยัอ่ืนท่ีประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์ต่อตราสินคา้ (Brand Image)  และความ

ไวว้างใจ (Trust)  มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือแผ่นเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิอย่างมี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัของณัฐกิตต์ิ เพง็มีศรี (2554) ปัจจยัท่ี
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มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้เพลงลิขสิทธ์ิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร

พบว่า ปัจจยัทศันคติด้านความไวว้างใจส่งผลต่อการตดัสินเลือกซ้ือสินคา้เพลง

ลิขสิทธ์ิของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติและสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของอรนารา ดวงแข (2555) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือ

รองเทา้ฟิทฟล็อพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ด้านการซ้ือรองเทา้

ฟิทฟล็อพจากห้างสรรพสินคา้ท่ีมีจาํหน่ายอย่างมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งมีความสัมพนัธ์กบั

แนวโนม้การบอกต่อและแนะนาํใหผู้อ่ื้นซ้ือโดยผูบ้ริโภคพิจารณาจากภาพลกัษณ์และ

ความไวว้างใจรองเทา้ฟิทฟล็อพ      ส่วนความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Royalty) ไม่

มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การปฏิบัติงานจริง 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล จากท่ีไดส้ํารวจผูต้อบแบบสอบถามผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือแผน่

เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจะมีอายุ 26 – 30 ปี  มีอาชีพเป็นพนกังาน

เอกชน  มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท  มีระดบัการศึกษาปริญญา

ตรีและมีสถานภาพโสด จากขอ้มูลดงักล่าวทาํให้สามารถกาํหนดกลุ่มเป้าหมายได ้

ดงันั้นทางบริษทัจะมีการวางแผนทางการตลาด หรือจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด

ต่างๆ ควรคาํนึงถึงลูกคา้กลุ่มน้ี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

 2. ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการทางบริษทัควรมีการพฒันาดา้นการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์  ดา้นโปรโมชัน่  ดา้นกระบวนการขายเพื่อการตอบสนองตามตอ้งการ

แก่ผูบ้ริโภค 

 3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อสินคา้

และความไวว้างใจมี ทางบริษทัตอ้งทาํให้ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั และจดจาํแก่ผูบ้ริโภค 

เพื่อสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และความไวว้างใจในตวัสินคา้และบริการ ทาํให้

ส่งผลใหมี้ผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวจัิยคร้ังต่อไป  

              เ น่ืองจากตัวแปรอิสระปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ การศึกษา 

สถานภาพ  การศึกษาไม่ตรงกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้  ส่วนตวัแปรอิสระปัจจยัตลาดเชิง

บูรณาการท่ีประกอบดว้ยโฆษณาประชาสัมพนัธ์   โปรโมชัน่ กระบวนการขาย    

ปัจจยัอ่ืนๆคือความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Royalty) ไม่ตรงกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไวจึ้ง

ฝากใหผู้ว้จิยัท่ีสนใจทาํการศึกษาในเร่ืองน้ีต่อไป 

              กาํหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือแผน่เพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ ให้มากข้ึนกว่างานวิจยั

คร้ังน้ี เพื่อผูว้จิยัจะไดรั้บรู้ และเขา้ใจถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือแผน่เพลงท่ีมี

ลิขสิทธ์ิ   โดยอาจจะเพิ่มปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ปัจจยัทางการตลาด 7P ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการตลาด การส่งเสริมการขาย กระบวนการ แบบบรรจุภณัฑ ์

และบุคคลผูใ้ห้บริการ ท่ีผูว้ิจยัและผูท่ี้ต้องการขอ้มูลตดัสินใจแล้วเห็นว่ามีความ

เหมาะสมในการทาํวจิยั 
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