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ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจ
ซื้อแผ่นเพลงทีม่ ีลขิ สิ ทธิ์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
Integrated Marketing Communication Factors Affecting of Decision
to buy Copyright Song in Bangkok and Metropolitan Area
สมยศ ทองน้อย1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง2
__________________________________________
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณโดยการศึกษาปั จจัยการตลาดเชิงบูรณา
การที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อแผ่น เพลงที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
การตลาดเชิ ง บู ร ณาการกับ การตัด สิ น ใจซื้ อ แผ่ น เพลงที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ 3) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆกับการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
โดย
ทํา การศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู ้ ต ั ด สิ นใจซื้ อแผ่ น เพลงที่ มี ลิ ข สิ ทธิ์ ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด เป็ นเครื่ องมือที่
ใช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อมู ล เป็ นแบบสอบถาม สถิ ติที่ ใช้ใ นการวิเคราะห์ ข ้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผลข้อมูลนั้น
ได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ T-Test, F-Test (ONE-way ANOVA) และการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหู คูณ(Multiple Regression Analysis : MRA) ทดสอบ
สมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
.............................................................................................
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต โครงการ Visionary Leaders
(Twilight Program) รุ่ นที่ 8 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ผลการวิจยั และทดสอบตามสมมุติฐานพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ อาชีพ
รายได้ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ แผ่นเพลงที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ อย่า งมี ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่0.05 ส่ วนด้านเพศ การศึกษา สถานภาพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิ ขสิ ทธิ์ ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการประกอบด้วย
โฆษณาประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่ กระบวนการขาย ไม่มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ส่ วนปั จจัยอื่นๆในด้านภาพลักษณ์ สินค้า (Brand
Image) และความไว้วางใจ (Trust) ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
แผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่0.05 ด้านความภักดีต่อตรา
สิ นค้า (Brand Royalty) ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
คําสํ าคัญ : แผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ , ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการ, การตัดสิ นใจซื้ อ
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
ธุ รกิจบันเทิ งในปั จจุบนั มี หลากหลายรู ปแบบเพื่อให้บริ การแก่ผรู้ ับชมและ
ผูร้ ับฟังพร้อมกับความก้าวหน้าของโลกได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว ความทันสมัยความ
สะดวกสบายและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ ประจําวันมากยิ่งขึ้น ซึ่ ง
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลในด้านบวกแต่ยงั ส่ งผลในด้านลบเช่ นกัน
จากอดี ต ที่ ผ่า นมาจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ธุ ร กิ จ เพลงได้รั บ ผลกระทบหลัก จากการละเมิ ด
ลิขสิ ทธิ์ ในสิ นค้าทั้งรู ปแบบงานผลิตภัณฑ์และรู ปแบบไฟล์ดิจิตอลจึงทําให้รายได้จาก
การจัดหน่ายสิ นค้าและรายได้จากการดาวน์โหลดเพลงไม่สะท้อนปริ มาณการบริ โภค
ที่แท้จริ ง ซึ่ งสาเหตุมาจากการแพร่ กระจายของสิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์ ต่างๆที่ยงั คงพบ
เห็นได้ทวั่ ไปในหลายพื้นที่ในท้องตลาดทําให้ผบู้ ริ โภคหาซื้ อได้โดยง่าย ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจากเดิมที่เป็ นการซื้ อแผ่นเพลงเปลี่ยนมา
ใช้วิ ธี ก ารดาวน์ โ หลดเพลงผ่า นระบบโทรศัพ ท์หรื อ ผ่า นเวปไซท์ม ากขึ้ น ซึ่ งใน
ปั จจุบนั การดาวน์โหลดไฟล์เพลง หรื อคอนเทนต์ต่างๆเป็ นไปอย่างง่ายดาย สะดวก
และรวดเร็ วมากขึ้ น ไม่ ว่า จะเป็ นเพราะความก้าวหน้า ของเทคโนโลยี การพัฒนา
ระบบการสื่ อสารให้มีความรวดเร็ วและครอบคลุมในหลายพื้นที่ หรื อการแพร่ หลาย
ของเวปไซท์สาํ หรับดาวน์โหลดเพลง สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ผบู้ ริ โภคหัน
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มานิ ย มใช้วิ ธี ก ารดาวน์ โ หลดเพลงกัน มากขึ้ น อี ก ทั้ง การดาวน์ โ หลดเพลงผ่า น
อินเทอร์เน็ตส่ วนใหญ่ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย จึงมีผบู้ ริ โภคบางกลุ่มมีแนวโน้มที่จะหันมาใช้
ช่องทางดังกล่าวมากขึ้นประกอบกับ ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่ยงั เพิกเฉยต่อการรณรงค์
ให้ใช้สินค้าถูกลิขสิ ทธิ์ และเห็นว่าการดาวน์โหลดเพลงผ่านช่องทางที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์
นั้นเป็ นเรื่ องปกติทวั่ ไป ซึ่ งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคลักษณะดังกล่าวส่ งผลให้รายได้
บางส่ วนของบริ ษทั ฯ ลดลงกว่าที่ควรจะเป็ นและเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ผูอ้ ื่นด้วย
ตลาดเพลงไทยมีมูลค่า 2,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นการขายเพลงรู ปแบบ
งานผลิตภัณฑ์(Physical Format) เช่น ซี ดี ดีวีดี 1,300 ล้านบาท และรู ปแบบดิจิตอล
(Digital Format) 1,200 ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบนั ธุ รกิจเพลงลูกทุ่งยังคงเติบโตต่อเนื่อง
โดยรายได้ 70% ของอาร์ สยามมาจากธุ รกิจเพลง มูลค่า 509 ล้านบาท ขณะที่อีก 30%
มาจากธุ รกิจสื่ อทีวีดาวเทียมที่ขยายออกไป คิดเป็ นมูลค่า 221 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
1-2 ปี ที่ผา่ นมา ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ปฏิเสธไม่ได้วา่ ปั ญหาที่เกิด
ควบคู่กนั คือ ปั ญหาการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ทําให้ธุรกิจเพลงเติบโตในอัตราที่ลดลงโดย
ในปี 2554 ที่ผา่ นมา ธุ รกิ จเพลงของอาร์ สยามมีรายได้ 509 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น
รู ปแบบงานผลิตภัณฑ์ 65% มูลค่า 329 ล้านบาท และรู ปแบบดิจิตอล 35% มูลค่า 180
ล้านบาท นอกจากนี้ ยอดขายเพลงในรู ปแบบงานผลิตภัณฑ์ลดลงต่อเนื่อง โดยรายได้
ครึ่ งปี 2555 ลดลง 20% จากช่วงเดียวกันของปี 2554 จาก 179 ล้านบาท เหลือเพียง
137 ล้านบาท ขณะที่ครึ่ งปี 2555 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ธุ รกิ จดิจิตอล
เติบโตสู งขึ้นถึง 23% มูลค่า 67 ล้านบาท เป็ น 84 ล้านบาท ซึ่ งคาดว่าสัดส่ วนจะเติบโต
ขึ้นต่อเนื่อง ส่ งผลให้ธุรกิจเพลงดิจิตอลจะมีส่วนแบ่งรายได้ถึง 80% ในอนาคต
ด้วยเหตุดงั กล่ า วข้างต้นผูว้ ิจยั จึงตระหนักถึ ง ผลเสี ยของการบริ โภคสิ นค้า ที่
ละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ และได้ตระหนัก ถึ ง ความสําคัญในการที่ จะศึ ก ษาถึ ง ปั จจัย ปั จจัย
การตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ และทําให้ผวู้ ิจยั
เลือกที่จะศึกษาในหัวข้อดังกล่าวนี้ นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ยังสามารถให้
เจ้าของธุ รกิ จหรื อผูป้ ระกอบการนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆใน
อนาคตเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการบริ โภคสิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอื่นๆกับการตัดสิ นใจซื้ อแผ่น
เพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
สมมุติฐานการวิจัย
1) ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา
สถานภาพ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มี
ลิขสิ ทธิ์
2) ปั จจัยตลาดเชิงบูรณาการที่ประกอบด้วยโฆษณาและประชาสัมพันธ์
โปรโมชัน่ กระบวนการขาย มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
แผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
3) ปัจจัยอื่นที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) ความ
ภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Royalty) ความไว้วางใจ (Trust) มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้ อหาที่ศึกษาประกอบด้วย
1.1 ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มี
ลิขสิ ทธิ์ ประกอบด้วยปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยตลาดเชิงบูรณาการ ปั จจัยอื่นๆ
1.2 ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพ
2. ขอบเขตด้านประชากร จํานวน 400 คน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจยั และเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2556
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ผลการศึกษาจะทําให้ทราบปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการและปั จจัยอื่นที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาวางแผนกลยุทธ์
และปรับปรุ งแผนการตลาดซึ่ งจะส่ งผลต่อการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะและความแตกต่างของปั จจัยตลาดเชิงบูรณาการ
และปั จจัยอื่น
3. เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผูท้ ี่สนใจในการศึกษาทํางานวิจยั เรื่ องเกี่ยวกับปั จจัย
การตลาดเชิงบูรณาการต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
นิยามศัพท์ เฉพาะ
แผ่นเพลงทีม่ ีลขิ สิ ทธิ์
หมายถึง ผลิตภัณฑ์เทปเพลงคลาสเซทหรื อซี ดีเพลงทั้งรู ปแบบงาน
ผลิตภัณฑ์ และรู ปแบบไฟล์ดิจิตอลที่ผลิตและนําออกจําหน่ายแก่ผบู้ ริ โภค
ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ
หมายถึ ง เครื่ องมือทางการตลาดนํามาใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย โฆษณาประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่ กระบวนการขาย
การตัดสิ นใจซื้อ
หมายถึง การตัดสิ นใจจะเลือกซื้ อและเคยซื้ อเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ของผูบ้ ริ โภค
ปัจจัยอืน่ ๆ
หมายถึง ปั จจัยในด้านต่างๆที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
ประกอบด้วย
1) ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) หมายถึง ภาพลักษณ์ในตัวศิลปิ นที่สังกัด
แต่ละบริ ษทั มีความน่ าเชื่ อถื อ เพลงน่ าสนใจ ผลงานแต่ละค่ายเพลง การคิด
ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ใ นการนํา เสนอผลงานและความคมชัดของแผ่นเพลงที่ มี
ลิขสิ ทธิ์
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2) ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Royalty) หมายถึง การติดตามผลงานของค่าย
เพลงที่ผบู ้ ริ โภคสนใจ การแนะนําให้ผอู้ ื่นซื้ อแผ่นเพลงรวมถึงความเชื่ อมัน่
ในผลงานแผ่นบันเทิงอย่างอื่นที่ผลิต
3) ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง ความไว้วางใจผลงานเพลงและแผ่นเพลง
รวมทั้งความเชื่อมัน่ ในการให้บริ การอย่างมืออาชีพ
กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- รายได้
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- สถานภาพ
ปัจจัยการตลาดเชิ งบูรณาการ (IMC)
- โฆษณาประชาสัมพันธ์
- โปรโมชัน่ (Promotion)
- กระบวนการขาย (Sale Procedure)

การตัดสิ นใจเลือกซื้อแผ่ น
เพลงทีม่ ีลขิ สิ ทธิ์

ปัจจัยอืน่ ๆ
- ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)
- ความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Royalty)
- ความไว้วางใจ (Trust)

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

ในการศึกษาปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลง
ที่ มี ลิ ข สิ ทธิ์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผู้วิ จ ัย ได้ ท ํา การรวบรวม
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แนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการศึกษาปั จจัยด้านตลาดเชิงบูรณา
การประกอบด้วยด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่ กระบวนการขาย และ
ปั จจัยอื่นๆประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) ความภักดีต่อตราสิ นค้า
(Brand) ความไว้วางใจ (Trust) ซึ่ งเนื้อหาที่ทบทวนมีรายละเอียดดังนี้
ทฤษฏีการตัดสิ นใจ (Decision Theory)
จากแนวคิ ด ได้มี ก ารพัฒ นาทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจของผู ้บ ริ โภค
(Decision Making Theory) ได้กล่าวถึง ตัวแบบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Model of
Consumer Decision Making) ตัวแบบนี้จะรวมความคิดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคซึ่ งมีส่วนสําคัญ 3 ส่ วน คือ
1. การนําเข้ าข้ อมูล (Input)
เป็ นอิทธิ พลจากภายนอกที่มีผลต่อค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีศกั ยภาพ ซึ่ งแยกเป็ นกิจกรรมทางการตลาดที่พยายามเข้าถึงกําหนดและ
จูงใจผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อหรื อใช้ผลิตภัณฑ์และปั จจัยนําเข้าด้านสังคมวัฒนธรรม
2. กระบวนการ (Process)
เพื่ อ ให้ เ ข้า ใจถึ ง กระบวนการนี้ เราจะพิ จ ารณาถึ ง อิ ท ธิ พ ลของปั จ จัย ทาง
จิตวิทยาซึ่ งจะเป็ นอิทธิ พลภายในที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 3 ส่ วน คื อ 1) ขั้นความรับรู้ ความต้องการ
(Need Recognition) 2) การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้ อ (Repurchase Search) 3) การ
ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)
3. การแสดงผลหรือพฤติกรรมทีแ่ สดงออก (Output)
คือ พฤติกรรมการซื้ อและการประเมินหลังการซื้ อวัตถุประสงค์ท้งั สอง
กิจกรรมนี้ เพื่อที่จะเพิม่ ความพอใจของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อของ
แนวคิดการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ (Integrated Marketing
Communication)
การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการจะใช้การติดต่อสื่ อสารทุกรู ปแบบที่
เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค หรื อเป็ นสื่ อที่ผบู ้ ริ โภคเปิ ดรับ ซึ่งเป็ นการใช้เครื่ องมือการ
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สื่ อสารการตลาดหลาย ๆ อย่างมาผสมผสานกัน โดยเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดที่
ให้ความสําคัญประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย
การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ การสื่ อสาร ณ จุดซื้ อและการจัดกิจกรรม
ทางการตลาด
แนวคิดปัจจัยการตลาดด้ านอืน่ ๆ
การศึกษาปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่
มีลิขสิ ทธิ์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ประกอบด้วย
แนวคิดเกีย่ วกับภาพลักษณ์ สินค้ า (Brand Image)
ค็อตเลอร์ (Kotler, 1997, p. 296) ได้กล่าวถึ งภาพลักษณ์ ในบริ บทของ
การตลาด ไว้ว่า ภาพลักษณ์ (Image) เป็ นวิถี ที่ ประชาชนรั บรู้ เกี่ ย วกับ บริ ษ ทั หรื อ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้จากปั จจัยหลายประการภายใต้
การควบคุ มของธุ รกิจ เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ที่องค์การธุ รกิ จจะสามารถนํามาเป็ น
องค์ประกอบทางการบริ หารจัดการได้แล้ว อาจจํากัดขอบเขตประเภทของภาพลักษณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการตลาดให้ชดั เจนโดยจําแนกเป็ น 3 ประเภทด้วยกัน คือ
1) ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ 2) ภาพลักษณ์ตรายีห่ อ้ 3) ภาพลักษณ์ของสถาบัน
หรื อองค์การ
แนวคิดเกีย่ วกับความภักดีต่อตราสิ นค้ า (Brand Loyalty)
Schiffman and Kanuk (1994, p. 658) ได้ให้ความหมายของความภักดีต่อตรา
สิ น ค้า หมายถึ ง ความพึ ง พอใจที่ ส มํ่า เสมอ และ (หรื อ ) การซื้ อตราสิ น ค้า เดิ ม ใน
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ง
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541, หน้า 406) กล่าวว่า ความจงรักภักดีต่อตรา
สิ นค้า (Brand Loyalty) หมายถึงความซื่ อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งจะมี
ผลต่อการซื้ อสิ นค้านั้นซํ้า ถ้ามีความภักดีต่อตราสิ นค้าสู งเรี ยกว่า มีทศั นคติที่ดีต่อตรา
สิ นค้า การพัฒนาความจงรักภักดีต่อตราสิ นค้า (Developing Brand Loyalty) ความ
ภักดี ต่อตราสิ นค้าเป็ นผลจากการทดลองใช้ผลิ ตภัณฑ์ในเบื้ องต้นซึ่ งเสริ มแรงผ่า น
ความพึงพอใจ และนําไปสู่ การซื้ อซํ้า ในทางตรงกันข้ามผูบ้ ริ โภคจะมีพฤติกรรมการ
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เปรี ยบเทียบตราสิ นค้า และนําไปสู่ ความพึงพอใจในตราสิ นค้าอย่างเข้มแข็ง และเกิ ด
พฤติกรรมการซื้ อซํ้าในที่สุด การเปิ ดรับโฆษณาทางโทรทัศน์ และการแสดงสิ นค้าใน
ร้ า นค้า จะส่ ง ผลในการสร้ า งความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า สํ า หรั บ การซื้ อที่ มี ค วาม
สลับซับซ้อนตํ่า
แนวคิดเกีย่ วกับความไว้ วางใจ (Trust)
มาร์ โคนี่ (Maconi, 1997, p. 23) กล่าวว่า ความไว้วางใจมีความสําคัญอย่างยิง่
ในการกําหนดลักษณะข้อผูกมัดเพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้าและองค์กรความ
ไว้วางใจ คือ สภาพความเป็ นจริ งเมื่อคนจํานวนหนึ่ งเกิ ดความเชื่ อมัน่ โดยเป็ นผูท้ ี่มี
ส่ วนร่ วมในการแลกเปลี่ ย นความเชื่ อถื อ (Reliability) และความซื่ อสัต ย์จริ ง ใจ
(Integrity) โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและขนานกับกรอบแนวคิดทางการตลาดที่
ศึกษาเรื่ องบุคลิกภาพและจิตวิทยา
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ณัฐกิตติ์ เพ็งมีศรี (2554) ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าเพลง
ลิขสิ ทธิ์ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครพบว่า ปั จจัยทัศนคติดา้ นความไว้วางใจ
ส่ งผลต่อการตัดสิ นเลือกซื้ อสิ นค้าเพลงลิขสิ ทธิ์ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ
มรกต จันทร์ สนธิ สกุล(2552) ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อซี ดีเพลงลิขสิ ทธิ์ ใน
อําเภอเมืองลําปางพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากซื้ อทั้งซี ดีเพลงลิขสิ ทธิ์ และซี ดี
เพลงละเมิดลิขสิ ทธิ์ ส่ วนมากไม่มีร้านที่ซ้ื อเป็ นประจํา ซื้ อในช่วงที่มีซีดีเพลงที่สนใจ
เริ่ มวางจําหน่าย ซื้ อซี ดีเพลงลิขสิ ทธิ์ ประเภทเพลงไทยสากล
สังสิ ทธิ์ เดชน้อย (2555) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นซี ดีละเมิด
ลิ ข สิ ทธิ์ ของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่ า ปั จ จัย ด้ า นลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ทางด้านอายุ อาชี พหลัก และระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อซี ดีละเมิดลิขสิ ทธิ์ ที่แตกต่างกัน
อรนารา ดวงแข (2555) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแนวโน้มพฤติ กรรมการซื้ อ
รองเท้าฟิ ทฟล็อพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ อายุ
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ระดับการศึกษา อาชี พ และระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ อ
รองเท้าฟิ ทฟล็อพที่แตกต่างกัน ด้านการซื้ อรองเท้าฟิ ทฟล็อพจากห้างสรรพสิ นค้าที่มี
จําหน่ายอย่างมีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องมีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการบอกต่อและแนะนําให้
ผูอ้ ื่นซื้ อโดยผูบ้ ริ โภคพิจารณาจากภาพลักษณ์และความไว้วางใจรองเท้าฟิ ทฟล็อพ
3.วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
ทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่จาํ กัดอายุและอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯและเป็ นการวิจยั เชิง
สํารวจ (Survey research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และนําเสนอในลักษณะการวิจยั เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด ซึ่ งโดยมี
รายละเอียดกับวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
การกําหนดประชากรและการเลือกสุ่ มตัวอย่าง
เนื่ องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนจึงกําหนดประชากรตัวอย่าง
โดยใช้ สู ตรของ Taro Yamane (กัลยา วานิชย์บญั ชา : 2546 : 24-27) ที่ระดับความ
เชื่ อ มั่น 95% ได้ ต ัว อย่ า งจากการคํา นวณ 385 ตัว อย่ า ง แต่ เ นื่ อ งจากการเก็ บ
แบบสอบถามบางตัวอย่า งอาจจะเกิ ดความผิดพลาดหรื อไม่ส มบูรณ์ จึง ได้ท าํ การ
สํารองเผือ่ ไว้ 15 ตัวอย่าง หรื อ 4% รวมเป็ นขนาดตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 400 ตัวอย่าง
ดังนี้
n

Z 2 pq
B2

=

โดยการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสัดส่ วนประชากรเท่ากับ 0.50 ต้องการ
ความมัน่ ใจร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 แทน
ค่าได้ดงั นี้
(1.96 )(0.5)(0.5)
n
=
2

(0.05 2 )

n

=

384.16
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หรื อประมาณ 385 ตัวอย่าง และสํารองเผือ่ การสู ญเสี ยของแบบสอบถามไว้
15 ตัวอย่าง ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างบวกกับสํารองเผือ่ การสู ญเสี ยสําหรับการ
วิจยั ครั้งนี้เท่ากับ 400 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ัย ใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ ย วกับ ปั จ จัย
การตลาดเชิ งบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้สถิติในการทดสอบดังนี้
สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามใช้
วิธีคาํ นวณโดยการแจกแจงความถี่(frequency)และค่าร้อยละ (percentage)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยตลาดเชิงบูรณาการใช้วิธีคาํ นวณหาค่าเฉลี่ย
(mean)ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสู งสุ ด (max.) และค่าตํ่าสุ ด
(min.)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยอื่นๆใช้วิธีคาํ นวณหาค่าเฉลี่ ย(mean)ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสู งสุ ด (max.) และค่าตํ่าสุ ด(min.)
สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งสถิติเชิงอนุมานหรื อสถิติอา้ งอิงเพื่อใช้ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้เครื่ องมือทางสถิติต่างๆ ดังนี้
1. สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ ใช้สถิติ t-Test ส่ วนอายุ อาชีพ
รายได้ การศึกษา สถานภาพ ใช้สถิติ F-Test
2. สมมติ ฐ านที่ 2 ปั จจั ย ตลาดเชิ ง บู ร ณาการประกอบด้ ว ย โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่ กระบวนการขาย ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ คูณ
(MRA)
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3. สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่ นประกอบด้วย ภาพลักษณ์ สินค้า ความภักดี ต่อ
ตราสิ นค้า ความไว้วางใจ (Trust) ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ (MRA)
การทดสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม เป็ นการตรวจสอบ
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลว่ามีความน่าเชื่ อถือมากน้อยเพียงใด โดยผูว้ ิจยั จะ
พิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ครอนบาค แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดย
ใช้โปรแกรมสถิติสําเร็ จรู ปเมื่อนําแบบสอบถามมาทดสอบประชากรที่ตอ้ งการศึกษา
จํานวน 400 ชุด พบว่า แบบสอบถามในแต่ละด้านมีระดับความเชื่ อมัน่ อยู่ระหว่าง
0.729 – 0.794 ซึ่ ง ≥ 0.7 จึงสรุ ประดับความเชื่อมัน่ ได้วา่ แบบสอบถามมีระดับความ
เชื่อมัน่ อยูใ่ นระดับสู ง ซึ่ งเป็ นระดับการนําไปใช้งานได้ดีมาก
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จํานวน 236 คน คิดเป็ นร้ อยละ
59.0 และเป็ นเพศชาย จํานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.0 ส่ วนใหญ่จะมีอายุ 26 – 30
ปี จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.3 มีอาชี พเป็ นพนักงานเอกชน จํานวน 165 คน
คิดเป็ นร้อยละ 41.3 มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 130 คน 10,001 – 15,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.5 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 213 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.3 มีสถานภาพโสด จํานวน 282 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.5
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้
การศึกษา
สถานภาพ

ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 2
ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ด้านโปรโมชัน่
ด้านกระบวนการขาย
สมมติฐานที่ 3
ด้านภาพลักษณ์ต่อตราสิ นค้า
ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
ด้านความไว้วางใจ

สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญที่ได้ ผลลัพธ์
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.191
0.018
0.017
0.016
0.126
0.317

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญที่ได้ ผลลัพธ์
MRA
MRA
MRA

0.060
0.098
0.058

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

MRA
MRA
MRA

0.001
0.097
0.000

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
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ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
Unstandardized
Coefficients

ปัจจัยที่มีต่อผลการตัดสิ นใจ
ซื้อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์

B

Std. Error

ค่าคงที่
ปัจจัยตลาดเชิงบูรณาการ

1.551

.531

ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์

.095

.050

ด้านโปรโมชัน่

.087

ด้านกระบวนการขาย
ปัจจัยอืน่ ๆ

Standardized
Coefficients
Beta

Collinearity
Statistics
t

Sig. Tolerance VIF

2.919

.004

.089

1.887

.060

.946

1.057

.053

.080

1.659

.098

.906

1.104

.106

.055

.091

1.905

.058

.919

1.088

ด้านภาพลักษณ์ต่อตราสิ นค้า

.172

.051

.167

3.375 .001*

.859

1.164

ด้านความภักดีต่อสิ นค้า

.093

.056

.080

1.665

.097

.904

1.106

ด้านความไว้วางใจ

.213

.050

.209

4.251 .000*

.870

1.150

R = .415

2

R = .172

S.E.E. = 1.288

F = 13.648

*Sig. = 0.05

จากการทดสอบสมมติ ฐานถึ ง ปั จจัย การตลาดเชิ ง บู รณาการที่ มี ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นการ
ทดสอบปั จจัยตลาดเชิ งบูรณาการและปั จจัยอื่นๆที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
แผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิ ง
พหุ คูณ(Multiple Regression analysis :MRA)พบว่า ปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปั จจัยอื่นๆในด้านภาพลักษณ์
ต่อตราสิ นค้า ด้านความไว้วางใจ ในขณะที่ปัจจัยตลาดเชิงบูรณาการในด้านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้านโปรโมชัน่ ด้านกระบวนการขาย และปั จจัยอื่นๆในด้าน
ความภักดีต่อสิ นค้าไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สัมประสิ ทธิ์ การกําหนด (R2) = 0.415 หมายความว่า อิทธิ พลของปั จจัยปั จจัย
อื่นๆในด้านภาพลักษณ์ต่อตราสิ นค้า ด้านความไว้วางใจ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
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ตัดสิ นใจเลือกซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลคิดเป็ น
ร้อยละ 41.5 ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 31.5 เป็ นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
ค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานจากการประมาณค่า (Std. Error of The
Estimate) = 1.28 การประมาณค่าการตัดสิ นใจซื้ อโดยใช้ปัจจัยตลาดเชิงบูรณาการและ
ปั จจัยอื่นๆเป็ นตัวประมาณ มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเท่ากับ 1.28
จากการวิเคราะห์ พบว่าค่า VIF สู งสุ ดที่ได้คือ ด้านภาพลักษณ์ต่อตราสิ นค้า มี
ค่าเท่ากับ 1.164 ซึ่ งไม่เกิน 10 หรื อค่า Tolerance ที่นอ้ ยที่สุด คือด้านภาพลักษณ์ต่อ
ตราสิ นค้า มีค่า 0.859
5. อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มี
ลิ ขสิ ท ธิ์ ในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล เป็ นการวิจยั เชิ ง สํารวจ (Survey
research ) ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการตลาด
เชิงบูรณาการกับการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เคยซื้ อสิ นค้าแผ่นที่มี
ลิขสิ ทธิ์ ของผูบ้ ริ โภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลจํานวน 400
คน การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างผูว้ จิ ยั คํานวณใช้ตารางสําเร็ จรู ป Taro Yamane
โดยให้ มี ค วามคลาดเคลื่ อ นจากการสุ่ ม ร้ อ ยละ 5 ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่นร้ อ ยละ 95
สําหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อ
อธิ บายผลการศึกษา ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ (Quantitative Analysis)การทดสอบความแตกต่าง
โดยใช้สถิ ติแบบ T-Test การวิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way
analysis of variance : One way ANOVA) หรื อ การทดสอบค่า F-Test และการ
วิเคราะห์ดว้ ยค่าสถิติความถดถอยเชิ งพหูคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA)
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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อภิปรายผลตามสมมติฐาน
การศึกษาปั จจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มี
ลิขสิ ทธิ์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย อายุ อาชี พ รายได้ แตกต่างกันมีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สังสิ ทธิ์ เดชน้อย (2555:220) ที่ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อแผ่ น ซี ดี ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ของผู้ บ ริ โภคใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ทางด้านอายุ อาชี พหลัก
และระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อซี ดีละเมิดลิขสิ ทธิ์ ที่แตกต่าง
กันและสอดคล้องกับงานวิจยั ของอรนารา ดวงแข (2555) ปั จจัยที่ มี อิทธิ พลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้ อรองเท้าฟิ ทฟล็อพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่าผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มี
แนวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื้ อ รองเท้า ฟิ ทฟล็ อ พที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นเพศ การศึ ก ษา
สถานภาพ ที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
สมมติฐานที่ 2
ปั จจัยตลาดเชิงบูรณาการที่ประกอบด้วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่
กระบวนการขาย ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อ แผ่ น เพลงที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์
สอดคล้องกับของมรกต จันทร์ สนธิ สกุล (2552) ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อซี ดีเพลง
ลิ ขสิ ท ธิ์ ในอํา เภอเมื องลํา ปางพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นมากซื้ อทั้ง ซี ดีเพลง
ลิขสิ ทธิ์ และซี ดีเพลงละเมิดลิขสิ ทธิ์ ส่ วนมากไม่มีร้านที่ซ้ื อเป็ นประจํา ซื้ อในช่วงที่มี
ซีดีเพลงที่สนใจเริ่ มวางจําหน่าย ซื้ อซี ดีเพลงลิขสิ ทธิ์ ประเภทเพลงไทยสากล
สมมติฐานที่ 3
ปั จจัยอื่นที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ต่อตราสิ นค้า (Brand Image) และความ
ไว้วางใจ (Trust) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ อย่างมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับของณัฐกิตติ์ เพ็งมีศรี (2554) ปั จจัยที่
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มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าเพลงลิ ขสิ ทธิ์ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ปั จจัยทัศนคติ ด้า นความไว้วางใจส่ งผลต่อการตัดสิ นเลื อกซื้ อสิ นค้า เพลง
ลิขสิ ทธิ์ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติและสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอรนารา ดวงแข (2555) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ อ
รองเท้าฟิ ทฟล็อพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า ด้านการซื้ อรองเท้า
ฟิ ทฟล็อพจากห้างสรรพสิ นค้าที่มีจาํ หน่ายอย่างมีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องมีความสัมพันธ์กบั
แนวโน้มการบอกต่อและแนะนําให้ผอู ้ ื่นซื้ อโดยผูบ้ ริ โภคพิจารณาจากภาพลักษณ์และ
ความไว้วางใจรองเท้าฟิ ทฟล็อพ ส่ วนความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Royalty) ไม่
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การปฏิบัติงานจริง
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล จากที่ได้สํารวจผูต้ อบแบบสอบถามผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อแผ่น
เพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจะมีอายุ 26 – 30 ปี มีอาชี พเป็ นพนักงาน
เอกชน มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท มีระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี และมี สถานภาพโสด จากข้อมูลดังกล่าวทําให้สามารถกําหนดกลุ่มเป้ าหมายได้
ดังนั้นทางบริ ษทั จะมีการวางแผนทางการตลาด หรื อจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด
ต่างๆ ควรคํานึงถึงลูกค้ากลุ่มนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. ปั จจัยการตลาดเชิ งบูรณาการทางบริ ษทั ควรมีการพัฒนาด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ด้านโปรโมชัน่ ด้านกระบวนการขายเพื่อการตอบสนองตามต้องการ
แก่ผบู ้ ริ โภค
3. ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบไปด้วย ด้านภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสิ นค้า
และความไว้วางใจมี ทางบริ ษทั ต้องทําให้ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั และจดจําแก่ผบู้ ริ โภค
เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผบู้ ริ โภค และความไว้วางใจในตัวสิ นค้าและบริ การ ทําให้
ส่ งผลให้มีผใู ้ ช้บริ การมากขึ้น

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

464
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
เนื่ อ งจากตัว แปรอิ ส ระปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลประกอบด้ ว ย เพศ การศึ ก ษา
สถานภาพ การศึกษาไม่ตรงกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วนตัวแปรอิสระปั จจัยตลาดเชิง
บูรณาการที่ประกอบด้วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ โปรโมชัน่ กระบวนการขาย
ปั จจัยอื่นๆคือความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Royalty) ไม่ตรงกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้จึง
ฝากให้ผวู ้ จิ ยั ที่สนใจทําการศึกษาในเรื่ องนี้ต่อไป
กําหนดปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อแผ่นเพลงที่มีลิขสิ ทธิ์ ให้มากขึ้นกว่างานวิจยั
ครั้งนี้ เพื่อผูว้ จิ ยั จะได้รับรู ้ และเข้าใจถึงปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อแผ่นเพลงที่มี
ลิขสิ ทธิ์ โดยอาจจะเพิ่มปั จจัยที่เกี่ ยวข้องได้แก่ ปั จจัยทางการตลาด 7P ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาด การส่ งเสริ มการขาย กระบวนการ แบบบรรจุภณ
ั ฑ์
และบุ คคลผูใ้ ห้บริ การ ที่ ผูว้ ิจยั และผูท้ ี่ต้องการข้อมูลตัดสิ นใจแล้วเห็ นว่ามีความ
เหมาะสมในการทําวิจยั
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