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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาถึงการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและค่านิยมต่อศลิปินที่มี
ความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือผู้ที่ใช้บรกิารครัง้แรกและผู้ที่เคยใช้บรกิารมากกว่า 1 ครัง้ขึ้นไป            
ในการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอรใ์นเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบ รวมขอ้มูลสถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลได้แก่ค่ารอ้ยละค่าเฉลีย่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานคอืการวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าทกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว
และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
 ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมอีายุ 21 – 30 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็น
นกัเรยีน/นกัศกึษา และมรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
ผู้บรโิภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสื่อสารการตลาดของการซื้อบตัรเข้าชมคอนเสริ์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โดยรวม อยู่ในระดบัดแีละมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัค่านิยมต่อศลิปินโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ผู้บริโภคที่มีอายุและสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตผ่านทาง               
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต (ภายใน  2 ปีที่ผ่านมา)                
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01และ .05 ตามล าดบั 
 ผูบ้รโิภคที่มเีพศ สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระดบัการศกึษา แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
ซื้อบตัรเข้าชมคอนเสริ์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อบตัรเข้าชม
คอนเสริต์ในแต่ละครัง้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั 
 การสื่อสารการตลาดดา้นการขายโดยใช้พนักงานขายดา้นการตลาดทางตรง และ ด้านการประชาสมัพนัธ์           
มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริ์ต (ภาย ใน  2 ปีที่ผ่านมา) โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 และ .05 ตามล าดบั 
 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 การสื่อสารการตลาดด้านการตลาดทางตรงและด้านการตลาดเชิงกจิกรรมมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรม        
การซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพ มหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้
บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ในแต่ละครัง้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 ค่านิยมต่อศิลปิน ด้านเฉพาะบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตผ่าน              
ทางไทยทคิเกต็เมเจอรข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ (ภายใน 2 ปี 
ทีผ่่านมา) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 ค่านิยมต่อศลิปิน ดา้นเฉพาะบุคคลและดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์
ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอรข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช ้จ่ายในการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ในแต่ละ
ครัง้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 
 
ค าส าคญั: การสือ่สาร ค่านิยม ศลิปิน  
 

Abstract 
 
 The purpose of this research was to study the integrated marketing communication and the value 
of an artist in related to the buying behavior of consumers buying tickets or attending concerts related to Thai 
Ticket Major in the Bangkok metropolitan area. The samples consisted of four hundred consumers who have 
used the service for the first time and those who had used it more than once in terms of buying a ticket and 
attending a concert from Thai Ticket Major in the Bangkok metropolitan area, used questionnaires as a tool 
to collect the data. The statistical hypotheses testing employed a t-test, One-way ANOVA and a Pearson 
product moment correlation coefficient.  
 The findings were summarized as follows: 
 Most of the consumers were female, between twenty-one to thirty years of age and single. Their 
level of education was a Bachelor's degree and they were students with an average monthly income of less 
than or equivalent to 10,000 Baht. 
 The opinions of consumers overall regarding integrated marketing communication, buying tickets 
and attending concerts related to Thai Ticket Major was at good level and the opinions of consumers to the 
overall value of artist was at excellent level. 
 The results of hypotheses testing were summarized as follows: 
 Consumers of a different age and marital status demonstrated differences in terms of ticket buying 
behavior or attending concerts from Thai Ticket Major in the Bangkok metropolitan area in terms of buying 
frequencies with two years, at statistically significant levels of .01 and .05, respectively. 
 Consumers of a different gender, marital status, average monthly allowance and educational level 
have differences on buying behaviors regarding and attending concerts associated with Thai Ticket Major in 
the Bangkok metropolitan area in terms of spending per purchase at statistically significant levels of .01 and 
.05, respectively. 
 Integrated marketing communication: personal selling, direct marketing and public relations have 
low levels of positive correlation with the buying behaviors of consumers in terms of tickets and attending 
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concert tickets from Thai Ticket Major in the Bangkok metropolitan area in terms of buying frequencies with 
two years, at statistically significant levels of .01 and .05, respectively. 
 Integrated marketing communication: direct marketing and event marketing had low levels of 
positive correlation with the buying behavior of consumers regarding in buying ticket and attending concerts 
promoted by Thai Ticket Major in the Bangkok metropolitan area in terms of spending per purchase, with 
statistically significant levels of .05 
 Value of artist: Individual values have low levels of positive correlation with the buying behavior of 
consumers of tickets and attending concerts from Thai Ticket Major in the Bangkok metropolitan area in 
terms of buying frequencies with two years with statistically significant levels of .05 
 Value of artist: Individual values and social values had low levels positive correlation with the 
buying behavior of consumers regarding in tickets and attending concerts from Thai Ticket Major in the 
Bangkok metropolitan area in terms of spending per purchase with statistically significant levels of .01 
 
Keywords: Communication, Values, Artists  
 
บทน า 
 การด าเนินชวีติของมนุษยใ์นปัจจุบนัทีอ่ยู่ภายใต้ของความตงึเครยีด เกดิภาวะทีท่ าให ้จติใจของมนุษยเ์กดิ
ความซมึเศรา้ วติกกงัวล ซึง่สง่ผลต่อสขุภาพดา้นร่างกายและจติใจ เป็นเหตุที ่ท าใหเ้กดิปัญหาดา้นอื่นๆ ตามมา มนุษย์
จงึจ าเป็นต้องมกีารแสวงหาความสุข หรอืวธิกีารทีช่่วยใน การผ่อนคลายความเครยีด ซึง่ในแต่ละบุคคลจะมพีฤตกิรรม
หรอืความชื่นชอบในกจิกรรมทีแ่ตก ต่างกนัออกไป ตวัอย่างเช่น การท่องเทีย่ว การอ่านหนังสอื การรบัชมภาพยนตร ์
การฟังเพลง การออกก าลงักาย หรอื การนอนหลบั เป็นตน้ 
 การแสวงหาความสุข หรือวิธีการที่ช่วยในการผ่อนคลาย ท าให้การด าเนินชีวิตของมนุษย์ เกิดการ
เปลีย่นแปลงจากการเลอืกกจิกรรมในความชื่นชอบของแต่ละบุคคล การฟังเพลงจงึเป็น ส่วนหนึ่ง ของกจิกรรมทีช่่วย
ผ่อนคลายความตงึเครยีดได้เป็นอย่างด ีซึง่เป็นกจิกรรมที่สามารถ กระท าไดทุ้กที่ ทุกโอกาส และไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้อื่นจากการกระท าดงักล่าว บุคคลส่วนใหญ่ ที่ชื่นชอบการฟังเพลง ให้ความส าคญักบัการเลือกฟังเพลงที่มีความ
ไพเราะและมคีุณภาพ ในการ ใหค้วามบนัเทงิ และนกัรอ้งหรอืศลิปินทีข่บัรอ้งบทเพลงต่างๆ เป็นสว่นหนึ่งทีท่ าใหม้นุษย์
สามารถ เลอืกบทเพลงในการฟังไดอ้กีทางเลอืกหนึ่ง 
 การเลือกกิจกรรมการฟังเพลงมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การรบัฟังผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อ
ดจิติอลออนไลน์ การรบัฟังผ่านแผ่นเสยีง หรอืการดาวน์โหลดเพลง และการรบั ฟังผ่านงานการ แสดง อเีว้นท์ หรอื
คอนเสริต์ เป็นตน้ 
 โดยรวมของธุรกิจคอนเสริ์ตนับเป็นธุรกิจหนึ่งที่ประสบความส าเร็จ และคาดการณ์ไว้ว่าใน อนาคตจะมี 
แนวโน้มทางการตลาดของธุรกจิ และอุตสาหกรรมคอนเสริต์ที่จะเตบิโตอย่างต่อเนื่อง จากขอ้มูล จะเหน็ไดจ้ากความ  
นิยมในการจดัคอนเสริ์ตและเทศกาลดนตรทีี่มีเพิ่มขึ้น หรืออีกทัง้ยงั มีวงดนตรีชัน้น าจากต่างปร ะเทศผลดัเปลี่ยน 
หมุนเวยีนกนัเข้ามาจดัคอนเสริ์ต ในไทยอย่างต่อเนื่อง คาดว่า  มูลค่ารวมของการจดัแสดงดนตรสีดในไทย ในช่วง 
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 – 2562 จะเตบิโต ที่ 6.1% ต่อปีหรอืมมีูลค่า 5.6 พนัลา้นบาท ปรบัตวัสูงขึน้จาก 4.2 พนัลา้น 
บาทในช่วงปีทีผ่่านมา และคาดว่าจะเตบิโตอย่างต่อเนื่อง (ไทยพบัลกิา้. 2558) ประกอบกบักระแสนิยมความชื่นชอบใน 
ตวัศลิปินต่างประเทศมเีพิม่ขึน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิคอนเสริต์ด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิอย่าง ต่อเนื่อง 
 เป็นการจดัการแสดงคอนเสริ์ต มีองค์ประกอบของธุรกิจหลายด้าน อาทิเช่น การติดต่อ การแ สดง การ
วางแผนโครงสรา้งการแสดง การจดัเตรยีมสถานที ่การประชาสมัพนัธ ์การจ าหน่าย บตัร เป็นต้น องคป์ระกอบเหล่านี้
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ต้องมีการประสานงานและติดต่อกนัในเชิงธุรกิจ ในกระบวนการ ผลติการแสดงคอนเสริ์ตให้มีความสมบูรณ์และมี
คุณภาพ ผ่านต่อสายตาการรบัชมของกลุ่มผู ้บรโิภคในกจิกรรมความบนัเทงิดงักล่าว 
 บรษิัท ไทยทคิเกต็เมเจอร ์จ ากดั เป็นบรษิัทร่วมทุนระหว่าง บรษิัท บอีซี ีเทโร เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิัท เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซึ่งบรษิัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ ากดั มุ่งสร้างสรรค์  
บรกิารรูปแบบใหม่ เป็นตัวแทนจ าหน่ายบตัรเข้าชมการ แสดงคอนเสริ์ตแบบ Online Realtime ในทุกๆ ช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย ได้แก่ สาขาจุดจ าหน่าย บัตร การซื้อบัตรออนไลน์ (Website) ศูนย์โทรศัพท์ (Call Center) 
การซื้อผ่านโทรศพัท์มอืถือ (Wap) และสาขาจ าหน่ายบตัรที่บรหิารงานโดยพนัธมติรทางธุรกจิ จงึเรียกได้ว่า บรษิัท 
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ ากัด เป็นตัวแทนจ าห น่ายบัตรแบบครบวงจรเต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศ ไทย 
ซึง่มสี่วนร่วมในองค์ประกอบของการจดัการแสดงคอนเสริต์ และเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญั ในธุรกจิคอนเสริต์ บรษิัท 
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินกิจกรรมขอ งการจ าหน่าย บัตรที่ เป็นระบบและมีคุณภาพ 
ในด้านการตลาดที่เป็นด้านส าคญัของธุรกิจ จึงต้องมีการวางแผน การด าเนินการที่เหมาะสม อาทิเช่น ราคาบตัร 
ระบบการจัดจ าหน่าย การติดต่อหรือการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกับผู้บริโภค การส่งเสริมการขายในรูปแบบ  
ของการโฆษณาต่างๆ เป็นต้น และการใชส้ื่อที่หลากหลาย เช่น โทรทศัน์ วทิยุ หนัง สอืพมิพ์ นิตยสาร ป้ายประกาศ 
อนิเทอรเ์น็ต รวมไปถงึสือ่ดจิติอลออนไลน์ต่างๆ เป็นอกีหนึ่งช่องทาง การสือ่สารเพื่อตดิต่อกบัผูบ้รโิภคใหร้บัรู ้ขา่วสาร
ของการจดัการแสดงคอนเสริ์ต เพื่อให้ผู้บรโิภคเกิด ความสนใจและตัดสนิใจในการบรโิภค เลือกรบัชมการแสดง
คอนเสิร์ต การเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนการจ าหน่ายบัตร เป็นหน้าที่หลักที่ จะท าให้เกิดการแสดงคอนเสิร์ตขึ้น 
เป็นกลุ่มผู้ขายล าดับแรกที่ติดต่อกับผู้บริโภค จึงจ าเป็นต้องมี กระบวนการการขายที่เป็นระบบที่ดี มีคุณภาพ 
และน่าเชื่อถอืไดส้ าหรบัผูบ้รโิภค 
 จากประเดน็ดา้นต่างๆ หลายประการทีก่ล่าวขา้งต้น ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษา การ สือ่สารการตลาดแบบ 
ครบวงจรและค่านิยมต่อศลิปิน ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บตัร เขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร์
ของผู้บรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร การท าวิจยัใน ครัง้นี้ จะท าการส ารวจเฉพาะบรเิวณในเขตกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็น จงัหวดัทีม่ปีระชากรอาศยัโดยประมาณ 5.69 ลา้นคน (ส านักทะเบยีนกลาง. 2558) ซึง่
เป็นจงัหวดั ทีม่จี านวนประชากรมากที่สุดของประเทศไทย และเป็นจุดศูนยก์ลางของการพฒันาด้านเศรษฐกจิ สังคม 
การคา้ การลงทุน จงึเป็นสถานทีแ่ละศนูยร์วมของกลุ่มผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด เพื่อท าใหบ้รษิทั ผูผ้ลติสนิคา้และบรกิาร หรอื
ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถงึและปรบัการการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัตลาดการบรโิภค  
และทัง้นี้ยงัสามารถน าไปประยุกตก์บักลยุทธต่์างๆ ทางการตลาดอกีดว้ย   
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต ผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ ์ระหว่างเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรกบัพฤตกิรรมการซือ้บตัร 
เขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอรข์องผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ ระหว่างค่านิยมต่อศลิปินกบัพฤติกรรมการซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริ์ตผ่านทาง  
ไทยทคิเกต็เมเจอรข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็นดงันี้  
  1.1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่  
   1.1.1 เพศ  
    1) ชาย  
    2) หญงิ  
   1.1.2  อายุ  
    1) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี  
    2) 21 – 30 ปี  
    3) 31 - 40 ปี  
    4) 41 - 50 ปี  
    5) มากกว่า 50 ปีขึน้ไป  
   1.1.3  สถานภาพสมรส  
    1) โสด  
    2) สมรส / อยู่ดว้ยกนั  
    3) หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่  
   1.1.4  ระดบัการศกึษา  
    1) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 
    2) ปรญิญาตร ี 
    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี 
   1.1.5  อาชพี  
    1) นกัเรยีน / นกัศกึษา  
    2) ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ  
    3) พนกังานบรษิทัเอกชน  
    4) ประกอบธุรกจิสว่นตวั  
    5) อื่นๆ โปรดระบุ...................................  
   1.1.6  รายไดต่้อเดอืน  
    1) ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท  
    2) 10,001 - 20,000 บาท  
    3) 20,001 - 30,000 บาท  
    4) 30,001 - 40,000 บาท  
    5) 40,001 - 50,000 บาท 
    6) มากกว่า 50,000 บาท  
  1.2  เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ไดแ้ก่  
   1.2.1  การโฆษณา (Advertising)  
   1.2.2  การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling)  
   1.2.3  การสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion)  
   1.2.4  การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation)  
   1.2.5  การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  
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   1.2.6  การตลาดเชงิกจิกรรม (Event Marketing)  
  1.3  ค่านิยมต่อศลิปิน 
 2.  ตัว แป รต าม  (D ependen t V a ria b le ) ได้ แ ก่  พ ฤติ ก รรม ก ารซื้ อ บั ต ร เข้ าชม คอน เสิ ร์ต 
ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอรข์องผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มีพฤตกิรรมการซือ้บตัร เขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็ 
เมเจอรแ์ตกต่างกนั 
 2.  การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ซึง่ประกอบดว้ย การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การขายโดยใช ้
พนักงานขาย การประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง และการตลาดเชงิกจิกรรม ม ีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ 
บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอรข์องผูบ้รโิภค ใน เขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  ค่านิยมต่อศลิปิน ซึง่ประกอบด้วย ด้านเฉพาะบุคคล และดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ 
ซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพ มหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1.  ทฤษฎแีละแนวความคดิทีเ่กีย่วกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดน้ าทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และ
คณะ (2538: 41-42) ที่ได้กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพ สมรส รายได ้
อาชพี ระดบัการศกึษา เป็นเกณฑ์ทีน่ิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะทาง ประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่ส าคญั 
และสถิติที่วดัได้ของประชากรที่ช่วยก าหนด ตลาดเป้าหมาย จาก ทฤษฎีและแนวความคดิที่น ามาใช้ มลีกัษณะทาง
ประชากรศาสตรท์ีเ่หมาะสม กบังานวจิยัทีศ่กึษา 
 2.  ทฤษฎีและแนวความคดิเกี่ยวกบัการตดิต่อสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ได้น าทฤษฎี ของ เสร ี
วงษ์มณฑา (2540: 28-29) ที่ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบ บูรณาการ  (Integrated Marketing 
Communication) ว่าหมายถึง กระบวนการของการพัฒนา แผนงานการสื่อสารการตลาดที่ต้อง ใช้การจูงใจหลาย
รปูแบบกบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง การวางแผนการสื่อสารการตลาด มแีนวคดิทีจ่ะ ใหเ้ครื่องมอืการตลาด (4 Ps) 
สอดคล้องกนั ภายใต้แผนเดยีวกนั และบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนักบัการ สื่อสารการตลาดโดยใช้เครื่องมือร่วมกนั                  
ซึ่งการสื่อสารการตลาด Marketing communication (Comm) เป็นส่วนหนึ่ งของการวางแผนทางการ ตลาด 
ประกอบด้วย 22 เครื่องมอื ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) การ
ส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) การประชา สมัพนัธ์ (Public Relation) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
การตลาดโดยการจดัเหตุการณ์พเิศษ (Event Marketing) การแสดงสนิคา้ (Didplay) การจดัโชวร์มู (Showroom) การ
จัดศูนย์สาธิตการ ท างานของสินค้า (Demonstration center) การจัดสัมมนา (Seminar) การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) การจดัศูนย์ฝึกอบรม (Packaging center) การให้บรกิาร (Service) การใช้พนักงาน (Employee) การ
บรรจุภณัฑ ์(Packaging) การใชย้านพาหนะของบรษิทัเคลื่อนที ่(Transit) การใชป้้ายต่างๆ (Signage) การใชเ้ครื่องมอื
สือ่สารอนิเตอรเ์น็ต (Internet) การใชผ้ลติภณัฑเ์ป็นสื่อ (Merchandising) การใหส้มัปทาน (Licensing) คู่มอื (Manual) 
และอื่นๆ (Others) จากเครื่องมอืการสือ่สารการตลาด ดงักล่าว มเีครื่องมอื ทีส่อดคลอ้งกบัปัญหาของการวจิยับางสว่น 
จงึได้เลอืกใช้ Marketing communication จ านวน 6 เครื่องมอื ซึ่งประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising) การขาย
โดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชา-สมัพันธ์ (Public 
Relation) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) และการตลาดโดยการจดัเหตุการณ์ พเิศษหรอืการตลาดเชงิกจิกรรม 
(Event Marketing) โดยเลอืกใชเ้ครื่องมอืดงักล่าว เน่ืองจากจะม ีส่วนช่วยใหน้ักการตลาดสามารถน าไปวเิคราะห ์และ
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ปรบั ใชก้บักลยุทธท์างการตลาดของบรษิทัได้จรงิ และเครื่องมอืที่เลอืกใช้ไดร้บัความนิยมมากในทางการตลาด จาก
ประสทิธภิาพของเครื่องมอื สามารถท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดม้ากขึน้จากการรบัรูโ้ดยผ่าน สื่อสารการตลาด
ทัง้ 6 เครื่องมอืขา้งตน้  
 3.  ทฤษฎแีละแนวความคดิเกี่ยวกบัค่านิยมต่อศลิปินหรอืบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง ได้น าแนวคดิ และทฤษฎีของ
สาโรช บวัศร ี(2526: 13) ซึง่ไดใ้หค้วาม หมายค่านิยมว่า คอื สภาพหรอืการกระท า บางประการ ทีเ่ราเชื่อถอืหรอืนิยม
ว่าควรยดึมัน่หรอืควรกระท า เพื่อจะไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายของ ตวัเราเอง หรอืของสงัคมที ่เราอาศยัอยู่ จากนัน้จงึได้มี
การแบ่งประเภทของค่านิยมได ้จากแนวคดิของ สาโรช บวัศร ี(2526: 22, 25-26) และ สมบตั ิมหารศ และคณะ (2540) 
มกีารแบ่ง ประเภทของค่านิยม 2 ประเภท ไดแ้ก่ ค่านิยม เฉพาะบุคคล และ ค่านิยมของสงัคม ซึง่ค่านิยมแต่ละประเภท 
จะน าไปสู่การเกิดพฤติกรรม เมื่อมี พฤติกรรมแล้ว จะสอดคล้องกบัค่านิยม ของผู้บริโภค ก็จะเกิดความพึงพอใจ             
ซึง่พฤตกิรรมเกดิไดห้ลาก หลายรูปแบบ และหนึ่งในพฤติกรรม ของบรโิภคทีจ่ะเกดิความพงึพอใจ คอื เกดิจากความ
ชื่นชอบและ ชื่นชมในบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง  
 4.  ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซือ้ ไดน้ าทฤษฎแีละแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
และคณะ (2541: 125) ทีไ่ดก้ล่าวถงึการวเิคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้รโิภค (Analyzing Consumer Behavior) เพื่อทราบถึง
ลกัษณะความต้องการพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค โดยค าตอบทีไ่ด ้จะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถจดักล
ยุทธก์ารตลาด (Marketing Strategic) และสามารถสนองความ พงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม ค าถามทีใ่ชเ้พื่อ
ค้นหาลักษณะ พฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6 Ws และ 1 H ซึ่งประกอบด้วย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? 
WHERE? และ HOW? เพื่ อค้นหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 7 Os ซึ่งประกอบด้วย OCCUPANTS OBJECTS 
OBJECTIVES ORGANIZATIONS OCCASIONS OUTLETS และ OPERATIONS มาใช้ในการศึกษาถึงปัญหา            
ในการวจิยั  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ท าการวิจยัครัง้น้ี คือ ผู้ที่ใช้บรกิารครัง้แรกหรือผู้ที่เคยใช้บรกิารมากกว่า 1 ครัง้ขึ้นไป               
ในการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผู ้วจิยัไม่ทราบจ านวนประชากร 
ทีแ่น่นอน โดยสาเหตุทีเ่ลอืกประชากรกลุ่มนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่ม ผูบ้รโิภคสนิคา้โดยตรงกบัทีท่ าการวจิยัในครัง้นี้ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ท าการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูท้ีใ่ชบ้รกิารครัง้แรกหรอืผู้ทีเ่คยใชบ้รกิารมากกว่า 1 ครัง้ขึน้ไป 
ในการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิ จ ัยไม่ทราบจ านวน 
ประชากรที่แน่นอน ดังนัน้ผู้ท าการวิจัยจึงใช้วิธีการค านวณการหาจ านวน ตัวอย่าง โดยได้ใช้สูตรส าหรับกรณี                  
ที ่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน และก าหนดค่าระดบั ความเชื่อมัน่ที ่95% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 25-26) 
ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 385 คน และเพิม่จ านวนกลุ่มตวัอย่างอกี 15 คน รวมทัง้สิน้ 400 คน 
 
ผลการวิจยั  
 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมอีายุ 21 – 30 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพี 
เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา และมรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
ผู้บรโิภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสื่อสารการตลาดของการซื้อบตัรเข้าชมคอนเสริ์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โดยรวม อยู่ในระดบัดแีละมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัค่านิยมต่อศลิปินโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
 ผู้บริโภคที่มีอายุและสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตผ่านทาง              
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต (ภายใน  2 ปีที่ผ่านมา)               
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั 
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 ผู้บริโภคที่มีเพศ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดบัการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรม              
การซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อบตัรเขา้ชม
คอนเสริต์ในแต่ละครัง้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั 
 การสื่อสารการตลาดดา้นการขายโดยใช้พนักงานขายดา้นการตลาดทางตรง และ ด้านการประชาสมัพนัธ์             
มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริ์ต (ภาย ใน  2 ปีที่ผ่านมา) โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 และ .05 ตามล าดบั 
 การสื่อสารการตลาดดา้นการตลาดทางตรงและดา้นการตลาดเชงิกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพ มหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัร
เขา้ชมคอนเสริต์ในแต่ละครัง้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 ค่านิยมต่อศิลปิน ด้านเฉพาะบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตผ่าน            
ทางไทยทคิเกต็เมเจอรข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ (ภายใน 2 ปี 
ทีผ่่านมา) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 ค่านิยมต่อศลิปิน ดา้นเฉพาะบุคคลและดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์
ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอรข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช ้จ่ายในการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ในแต่ละ
ครัง้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัเรื่องการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรและค่านิยมต่อศลิปินทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอรข์องผู้บรโิภค ในเขต กรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปประเดน็
ส าคญัมาอภปิรายไดด้งันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซึง่ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์
ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอรแ์ตกต่างกนั 
 ด้านเพศ 
 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริ์ตผ่านทาง
ไทยทคิเกต็เมเจอร ์ดา้นความถี่ในการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ (ภายใน 2 ปีทีผ่่านมา) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องมาจากปัจจุบนัไม่ว่า เพศหญิงหรอืเพศชาย มกัจะให้ความสนใจกบักจิกรรมที่สรา้งความ
บนัเทงิและความสนุกสนาน ดงันัน้การเขา้ชมคอนเสริต์จงึเป็นอกีหนึ่งกจิกรรมทีไ่ดร้บัความนิยมส าหรบัทกุเพศ จงึท าให้
เพศไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ในดา้นความถีข่องการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สริมัชญา 
ศวิาบุตร ี(2557) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง แรงจูงใจ การรบัรู ้ความคาดหวงั และ พฤตกิรรมการชมคอนเสริต์ต่างประเทศ 
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม การชมคอนเสริต์ต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่
ในการชมคอนเสริต์ต่างประเทศต่อปี ไม่แตกต่างกนั 
 สว่นผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทาง
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริ์ตในแต่ละครัง้ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ             
ที่ระดบั .01 โดยผู้บรโิภคเพศหญิงมีค่าใช้จ่ายในการซื้อบตัรเข้าชมคอนเสริ์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์มากที่สุด
เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคเพศหญงิจะมคีวามชืน่ชอบและใหค้วามสนใจในตวัศลิปินทีก่ารจดัแสดงคอนเสริต์มากกว่าผูบ้รโิภค
เพศชาย จงึท าใหย้อมเสยีค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรคอนเสริต์ทีส่งูกว่า เพื่อไดเ้ขา้ชมคอนเสริต์ของศลิปินทีช่ื่นชอบอย่าง
ใกลช้ดิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สริมัชญา ศวิาบุตร ี(2557) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง แรงจงูใจ การรบัรู ้ความคาดหวงั 
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และพฤตกิรรมการชมคอนเสริต์ต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการชมคอนเสริต์
ต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรชมคอนเสริต์ต่างประเทศต่อครัง้แตกต่างกนั 
 ด้านอายุ 
 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริ์ตผ่านทาง
ไทยทคิเกต็เมเจอรด์า้นความถี่ในการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ (ภายใน 2 ปีทีผ่่านมา) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 31 ปีขึน้ไป จะมคีวามถีใ่นการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร์
มากที่สุด เนื่ องมาจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มีอาชีพและรายได้ที่มัน่คงและอยู่ในวัยที่ยังชอบความสนุกสนาน จึงมี
ความสามารถในการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ในจ านวนครัง้มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุในกลุ่มอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ชุตกิาญจน์ ศรวีบิลูย ์(2548) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ทศันคตแิละพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน การซือ้แผ่นซดีเีพลงละเมดิ
ลขิสทิธิแ์ละแผ่นซีดเีพลงลขิสทิธิ ์ในเขตจงัหวดันนทบุร ีพบว่า อายุที่ แตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อในด้าน
จ านวนการซือ้แผ่นซดีลีะเมดิลขิสทิธิใ์นรอบหน่ึงปี แตกต่างกนั 
 ส่วนผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทาง
ไทยทคิเกต็เมเจอรด์า้นค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ          
ทีร่ะดบั .05 เน่ืองมาจากการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ ในแต่ละครัง้มคี่าใชจ้่ายค่อนขา้งสงู จงึท าใหทุ้กวยัของผูบ้รโิภคมี
การตดัสนิใจซือ้ เพื่อที่จะได้รบั ความคุม้ค่าในการเขา้ชมคอนเสริต์ทีค่ลา้ยคลงึกนั ดงันัน้อายุจงึไม่มผีลต่อพฤติกรรม
การซื้อในด้านค่าใช้จ่ายของการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาสีนี ศศิบุตร (2546)                   
ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเทปเพลง ซดีีเพลงของบรษิัท จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จ ากดั 
(มหาชน) ในทศันะของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุทีต่่างกนัมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซือ้เทปเพลง 
ซีดีเพลงของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) ด้านจ านวนเงินที่ใช้ในการซื้อเทปเพลง ซีดีเพลงต่อครัง้                  
ไม่แตกต่างกนั 
 ด้านสถานภาพสมรส 
 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสิร์ต
ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร์ด้านความถี่ในการซื้อบตัรเข้าชมคอนเสริ์ต (ภายใน  2 ปีที่ผ่านมา) แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 โดยผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส/ อยู่ด้วยกนั มคีวามถี่ในการซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริ์ต
ผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์มากที่สุด เนื่องมา จากผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่  ยังใช้
ชวีติประจ าวนัเพยีงตวั คนเดยีว ท าใหไ้ม่สามารถไปท ากจิกรรมเพื่อทีจ่ะไดร้บัความบนัเทงิเพยีงล าพงั จงึท าใหค้วามถี่
ในการซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริต์น้อยกว่าผู้บรโิภคทีม่ีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ทีส่ามารถท ากจิกรรมเพื่อที ่จะได้รบั
ความบนัเทงิร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างสนุกสนาน จงึท าใหม้คีวามถี่ในการซือ้บตัรเขา้ชม คอนเสริต์ไดม้ากกว่าซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สริมัชญา ศวิาบุตร ี(2557) ได้ท าการศกึษาเรื่อง แรงจูงใจ การรบัรู ้ความคาดหวงัและพฤตกิรรมการ
ชมคอนเสริต์ต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการชมคอนเสริต์ต่างประเทศ
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการชมคอนเสริต์ต่างประเทศต่อปีแตกต่างกนั 
 ส่วนผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อบัตรเข้าชม
คอนเสริ์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อบตัรเข้าชมคอนเสริ์ตในแต่ละครัง้แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่มคี่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรเขา้
ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร์ มากทีสุ่ด เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ ส่วนใหญ่จะมี
ความอสิระในการด าเนินชวีิตประจ าวนั และมีภาระที่ต้องรบัผิดชอบในครอบครวั น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มี สถานภาพ
สมรส/อยู่ด้วยกัน จึงท าให้มีก าลังซื้อในราคาบัตรคอนเสิร์ตที่ราคาสูงได้มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                   
ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ (2548) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ทศันคติและพฤติกรรม ผู้บริโภคในการซื้อแผ่นซีดีเพลงละเมิด
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ลขิสทิธิแ์ละแผ่นซดีเีพลงลขิสทิธิ ์ในเขตจงัหวดันนทบุร ีพบว่า สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อค่าใชจ้่ายซือ้แผ่น
ซดีลีะเมดิลขิสทิธิท์ีแ่ตกต่างกนั 
 ด้านระดบัการศึกษา 
 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อบตัร เขา้ชมคอนเสริ์ต
ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอรด์า้นความถีใ่นการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ (ครัง้/ภายใน 2 ปีทีผ่่านมา) ไม่แตกต่างกนั อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05เนื่องมาจากระดบั การศกึษาสงูหรอืต ่ากส็ามารถซือ้บตัรคอนเสริต์ได ้ระดบัการศกึษา 
จงึไม่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ ในด้านความถี่ของการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ วลิาสนีี 
ศศบิุตร (2546) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อเทปเพลง ซดีเีพลงของบรษิัท จเีอม็เอม็ 
แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) ในทศันะของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศกึษาทีต่่างกนัมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้เทปเพลง ซดีเีพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) ดา้นความถี่ทีใ่ชใ้นการซือ้เทปเพลง 
ซดีเีพลงต่อเดอืนไม่แตกต่างกนั 
 ส่วนผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อบัตรเข้าชม
คอนเสริ์ตผ่านทางไทยทิคเกต็เมเจอร์ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อบตัรเข้าชมคอนเสริ์ตในแต่ละครัง้ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตร ีจะมคี่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรเขา้ชม
คอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอรม์ากทีสุ่ด เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษากลุ่มนี้มภีาระทีต่้องรบัผดิชอบ
ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวติประจ าวนัน้อยกว่า จงึมีก าลงัซื้อบตัรเข้าชมคอนเสริ์ตได้มากกว่าซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศักดิช์ ัย ปิยะบูรณ์ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ บัตรผ่านเว็บไซต ์
www.thaiticketmaster.comพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบัตรผ่านเว็บไซต ์
www.thaiticketmaster.com ดา้นจ านวนเงนิทีค่ดิว่าเป็นราคาทีเ่หมาะสมต่อครัง้แตกต่างกนั 
 ด้านอาชีพ 
 ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทาง
ไทยทคิเกต็เมเจอร ์ไดแ้ก่ ดา้นความถี่ในการซือ้บตัรเข้าชมคอนเสริต์ (ภายใน 2 ปีทีผ่่านมา) และดา้นค่าใชจ้่ายในการ
ซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริ์ตในแต่ละครัง้ไม่แตกต่างกนั อย่างมี นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องมาจากทุกอาชพีก็
สามารถทีจ่ะซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ เพื่อ สรา้งความบนัเทงิและความสนุกสนาน ซึ่งเป็นอกีกจิกรรมหนึ่งทีช่่วยผ่อน
คลายความเครยีดหลงั จากการท างาน ดงันัน้อาชพีจงึไม่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อในด้านความถี่ และดา้นค่าใช้จ่าย
ของการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วลิาสนีี ศศบิุตร (2546) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เทปเพลง ซดีเีพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) ในทศันะของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่ต่างกนัมอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อเทปเพลง ซีดเีพลงของบรษิัท จเีอม็เอ็ม 
แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) ด้านความถี่ที่ใช้ในการซื้อเทปเพลง ซีดีเพลงต่อเดือนและด้ านจ านวนเงินที่ใช้ในการซื้อ          
เทปเพลง ซดีเีพลงต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั 
 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อ บัตรเข้าชม
คอนเสิร์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ด้านความถี่ในการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต (ครัง้/ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา)             
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 เนื่องมาจากอ านาจ ในการจบัจ่ายใช้สอยของผู้บรโิภค ไม่ว่าจะ
เป็นผู้บรโิภคที่มีรายได้สูงหรอืรายได้ต ่าก็สามารถซื้อบตัรเข้าชมคอนเสริ์ตได้ โดยการตัดสนิใจซื้อในแต่ละค รัง้ของ
ผูบ้รโิภค มกัใชค้วามคดิเหน็ส่วนตวั ในการตดัสนิใจซือ้มากกว่าการค านึงถงึรายไดท้ีต่นเองมอียู่ จงึท าใหร้ายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดือนไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อในด้านความถี่ของการซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริ์ต ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ             
วลิาสนีี ศศิบุตร (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเทปเพลง ซีดีเพลงของบรษิัท               
จเีอม็เอม็ แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) ในทศันะของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ทีต่่างกนัมอีทิธพิลต่อ
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พฤตกิรรมการซือ้เทปเพลง ซดีเีพลงของบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) ดา้นความถี่ทีใ่ชใ้นการซือ้เทปเพลง
ซดีเีพลงต่อเดอืนไม่แตกต่างกนั 
 ส่วนผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อบตัรเขา้ชม
คอนเสริ์ตผ่านทางไทยทิคเกต็เมเจอร์ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริ์ตในแ ต่ละครัง้แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อ เดอืน20,001 – 30,000 บาทมพีฤติกรรมการซื้อด้าน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริ์ตผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอรม์ากที่สุดเนื่องมาจากผู้บรโิภคกลุ่มนี้มีก าลงัซื้อ            
ทีส่ามารถจะจบัจ่าย ใชส้อยสนิค้าที่มรีาคาสงูได ้และเนื่องด้วยผู้บรโิภคมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง            
มคีวามมัน่คงในฐานะทางสงัคม จงึท าใหส้ามารถใชจ้า่ยซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ไดม้ากกว่าซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
บุญยนื กลิน่ดอกแกว้ (2548) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในชวีติความเป็นอยู่ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้
เทปเพลงสากล (ภาษาองักฤษ) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เทปเพลงสากลที่มรีายไดท้ี่แตกต่างกนั             
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเทปเพลงในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ในการซื้อเทปเพลงสากล/ครัง้  ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรซึ่งประกอบด้วยการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน
ขาย การสง่เสรมิการขาย การประชาสมัพนัธก์ารตลาดทางตรงและการ ตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอรข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลจากการศกึษาความสมัพนัธ ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ประกอบดว้ยการ โฆษณา การขายโดย
ใชพ้นักงานขาย การส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธก์ารตลาดทางตรงและการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถี่
ในการซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริต์ (ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา) และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริต์ในแต่ละครัง้ 
พบว่า 
 ด้านความถ่ีในการซ้ือบตัรเข้าชมคอนเสิรต์ (ภายใน 2 ปีท่ีผา่นมา)  
 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการโฆษณา ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อบตัรเขา้ชม
คอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถี่ในการซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริต์ 
(ภายใน 2 ปีทีผ่่านมา) เนื่องมาจากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคัญในวตัถุประสงคข์องการซือ้ โดยไม่ต้องค านึงถงึปัจจยัด้าน
การโฆษณาของบรษิัทมากนักจงึ ท าใหก้ารโฆษณาไม่มผีลกบัพฤตกิรรมการซื้อด้านความถี่ในการซือ้บตัรคอนเสริ์ต             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวัชรนันท์ สุวรรณธรรมา (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเข้าชมภาพยนตร์ต่างประเทศในโรงภาพยนตร์ของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่า พฤตกิรรมการชมภาพยนตรต่์างประเทศในโรงภาพยนตร ์ดา้นการเขา้ชมภาพยนตรเ์ดอืนละ          
กี่ครัง้ และความถี่ในการรบัสื่อโฆษณาและประชาสมัพันธ์ไม่มีความสมัพนัธ์กนัและ วิทยา ตันติธรรมผาติ (2556)                
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบของสือ่ออนไลน์ ปัจจยัการสือ่สารทางการตลาดและพฤตกิรรมการใช้
บรกิารระบบการจอง ตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปัจจยัการสือ่สารทางการตลาด 
ดา้นโฆษณาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้บรกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ ด้านความถี่ที่เขา้ใช้
บรกิาร 
 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการขายโดยใชพ้นักงานขายมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถี่ในการซือ้บตัรเขา้ชม
คอนเสริต์ (ภายใน 2 ปีทีผ่่านมา) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ต ่า ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ ไว้ กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการขายโดยใช้พนักงานขายที่ด ี            
จะท าใหผู้บ้รโิภค มคีวามถีใ่นการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ (ภายใน 2 ปีทีผ่่านมา) ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอรม์ากขึน้ใน
ระดบัต ่า เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคนัน้ยงัใหค้วามส าคญักบัการขายโดยใชพ้นกังานขาย โดยพนกังานขายมสี่วนช่วยในการ
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ตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค อกีทัง้ยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้เกิดการกระตุ้นการซื้อสนิค้าของผู้บรโิภคในด้านจ านวน
ความถี่ของการซือ้มากขึน้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2534: 189-191) กล่าวว่า การขาย
โดยใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) เป็นกลยุทธใ์นการขายโดยการเขา้ถงึลูกคา้เป้าหมายโดยตรง เพื่อสาธติและ
อธบิายถงึคุณประโยชน์ต่างๆ ของสนิคา้ การขายโดยพนกังานขายเป็นการเผชญิหน้าบุคคลทีส่ามารถสรา้งใหผู้ซ้ือ้เกดิ
ความตอ้งการ และตดัสนิใจใหผู้ข้ายรูผ้ลการขายไดท้นัท ีพนกังานขายเป็นเครื่องมอืส าคญัทีส่ามารถตอบโตก้บัลกูคา้ได ้
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กร พุ่มดอกมะล ิ(2542) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เพลงของ
กลุ่มวยัรุ่นกบัการสือ่สารการตลาดของ บรษิทั แกรมมีเ่อนเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) พบว่า เครื่องมอืการสื่อสาร
การตลาด ดา้นการทีบุ่คคลอื่นแนะน าหรอืพนกังานขายแนะน ามคีวามสมัพนัธก์บัความบ่อยครัง้ในการซือ้ซดีเีพลง 
 การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการสง่เสรมิการขาย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บตัรเขา้
ชมคอนเสริ์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ในการซื้อบัตรเข้าชม
คอนเสริต์ (ภายใน 2 ปีทีผ่่านมา) เน่ืองมาจาก ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในวตัถุประสงค ์และความพงึพอใจสว่นตวัในการ
ซือ้มากกว่าทีจ่ะค านึงถงึ ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการขาย จงึท าใหก้ารส่งเสรมิการขายไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของ          
ผู้ บรโิภคซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ชุติกาญจน์ ศรีวบิูลย์ (2548) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคในการซือ้แผ่น ซดีเีพลงละเมดิลขิสทิธิแ์ละแผ่นซดีเีพลงลขิสทิธิ ์ในเขตจงัหวดันนทบุร ีพบว่า ปัจจยัการสง่เสรมิ
การตลาด ดา้นการมขีองสมนาคุณ/ของสะสม หรอืการส่งเสรมิการขาย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในดา้นจ านวน
การซือ้แผ่นซดีลีะเมดิลขิสทิธิแ์ละแผ่นซดีลีขิสทิธิ ์
 การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บตัรเขา้ชม
คอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น ความถีใ่นการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ 
(ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่ า                 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการประชาสมัพนัธท์ีด่ ีจะท าใหผู้บ้รโิภค
มคีวามถี่ในการซื้อบัตร เข้าชมคอนเสริ์ต (ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา) ผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์มากขึ้นในระดบัต ่า                
อาจเนื่อง มาจากผู้บรโิภคนัน้ยงัให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านการประชาสมัพนัธ์ โดยที่ผู้บรโิภคยงัให้ความ สนใจใน
ภาพลกัษณ์ที่ดจีากการประชาสมัพนัธ์ของบรษิัท เช่น การแจ้งขอ้มูลข่าวสารผ่านหน้า เวบ็ไซต์อย่างต่อเนื่อง ชี้แจ้ง
รายละเอยีดของการซือ้บตัร เป็นต้น มผีลท าใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ ของผูบ้รโิภคมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  
ธรีพันธ์ โล่ทองค า (2544: 31-32) กล่าวว่าการประชาสมัพนัธ์ (Public Relation) เป็นกิจกรรมการสื่อสารการตลาด             
ทีมุ่่งสรา้งภาพลกัษณ์ ของบรษิทัสนิคา้และบรกิารมากกว่าการโฆษณาขายสนิคา้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วทิยา 
ตันติธรรมผาติ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบของสื่อออนไลน์ ปัจจยัการสื่อสารทาง
การตลาดและพฤตกิรรมการใชบ้รกิารระบบการจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ ใน กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า 
ปัจจยัการสื่อสารทางการตลาด ด้านการให้ข่าวและ ประชาสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารระบบ  
การจองตัว๋ภาพยนตรอ์อนไลน์ ด้านความถี่ที่เขา้ใช้บรกิาร และ สริฏา เกตุเอี่ยม (2545) ได้ท าการศกึษาเรื่องปัจจยั          
การสื่อสาร การตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย พบว่า ปัจจัยประชาสมัพันธ์โดยรวม                  
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัจ านวนภาพยนตรไ์ทยทีช่มทัง้หมด 
 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บตัรเขา้ชม
คอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น ความถีใ่นการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ 
(ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่ า             
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการตลาดทางตรงทีด่ ีจะท าใหผู้บ้รโิภค 
มคีวามถี่ในการซื้อบัตร เข้าชมคอนเสริ์ต (ภายใน  2 ปีที่ผ่านมา) ผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์มากขึ้นในระดบัต ่า 
เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคนัน้ยงัใหค้วามส าคญักบัการตลาดทางตรง ซึง่เป็นปัจจยัทีผู่บ้รโิภคในปัจจุบนัค านึงถงึและใหค้วาม
สนใจในรูปแบบการสื่อสารการตลาดทีต่อบสนองความต้องการซื้อได้ทนัทจีากการพฒันาเทคโนโลยกีารสื่อสารต่างๆ
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เช่น การส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS อีเมล และไปรษณีย์ ท าให้สามารถเพิ่มความถี่ในการซื้อของผู้บริโภค                      
ซึง่สอดคลอ้งกบับทความของ Armstrong and Kotler (2003: G-2) กล่าวว่า การตลาดทางตรง เป็นการสือ่สารโดยตรง
กบัผู้บรโิภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกดิการตอบสนองในทนัททีนัใด การตลาดทางตรงเป็นช่องทางการสื่อสาร
รปูแบบใหม่ที่ ก าลงัไดร้บัความนิยมมากขึน้ในปัจจุบนั เนื่ องจากวถิกีารด าเนินชวีติของผู้บรโิภคเปลีย่นแปลงไป และ
ประกอบกบัการพฒันาทางเทคโนโลยกีารสือ่สารดว้ย 
 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้บตัร
เขา้ชมคอนเสริ์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ในการซื้อบตัรเขา้ชม
คอนเสริต์ (ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา) เนื่องมาจาก ผู้บรโิภคมคีวามประสงคท์ี่จะใช้บรกิารในสาขาจุดจ าหน่ายของบรษิัท
มากกว่างานกจิกรรม หรอื งานอเีว้นทข์องบรษิทัที่จดัขึน้ ดงันัน้การตลาดเชงิกจิกรรมจงึไม่มผีลกบัพฤตกิรรมการซื้อ
ด้าน ความถี่ในการซื้อบัตรคอนเสิร์ตซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพาพร อ าคา (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง              
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิตใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) ดา้นการ กจิกรรมทางการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิตของผู้ถือบตัรเครดติในกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต              
ต่อเดอืน 
 ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือบตัรเข้าชมคอนเสิรต์ในแต่ละครัง้ 
 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการโฆษณา ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อบตัรเขา้ชม
คอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอรข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์
ในแต่ละครัง้อาจเนื่องมาจากผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัใน วตัถุประสงค์และความพงึพอใจของการซือ้ เช่น ยอมจ่ายใน
ราคาบตัรที่สูงกว่าเพื่อได้รบัความ ใกล้ชิดกบัศลิปิน เป็นต้น โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจยัด้านการโฆษณาของ
บรษิทั จงึท าให ้การโฆษณาไม่มผีลกบัค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรคอนเสริต์ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา 
(2540: 92) ที่กล่าวว่า ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายมาก ทางด้านการโฆษณา ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายรบั
ขา่วสารจากสือ่นัน้น้อยลง ควรใหค้วามส าคญักบัเครื่องมอืสือ่สารการ ตลาดดา้นอื่นๆ ทีเ่ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายมากกว่า 
 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขาย ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ
ซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัร
เขา้ชมคอนเสริต์ในแต่ละครัง้เนื่องมาจากผูบ้รโิภคม ีความพงึพอใจทีจ่ะตดัสนิใจเองในเรื่องของค่าใชจ้่ายในการซือ้ และ
ปัจจยัดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายมสี่วนช่วยใหค้ าแนะน าขอ้มูลในการใชบ้รกิารและซือ้สนิคา้เท่านัน้ แต่ไม่ไดช้่วย
ใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเพิม่ค่าใชจ้่ายหรอืลดค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ไดซ้ึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุตกิาญจน์ ศรวีบิลูย ์
(2548) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ทศันคตแิละพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซือ้แผ่น ซดีเีพลงละเมดิลขิสิทธิแ์ละแผ่นซดีเีพลง
ลขิสทิธิ ์ในเขตจงัหวดันนทบุร ีพบว่า ปัจจยัการส่งเสรมิ การตลาด ดา้นการมพีนักงานขายแนะน า ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมในดา้นค่าใชจ้่ายซือ้ แผ่นซดีลีขิสทิธิ ์
 การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการสง่เสรมิการขาย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บตัรเขา้
ชมคอนเสริ์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรเข้าชม
คอนเสริต์ในแต่ละครัง้เนื่องมาจากผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจในความคุม้ค่าของการใชจ้่ายในการซือ้มากกว่าทีจ่ะซือ้สนิคา้
จากการส่งเสริมการขายของบรษิัท จึงท าให้การส่งเสรมิการขายไม่มีผลต่อยอดค่าใช้จ่ายในการซื้อบตัรคอนเสริ์ต              
โดยผูบ้รโิภคค านึงถงึปัจจยัดา้นอื่นๆมากกว่าการส่งเสรมิการขาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยุพาพร อ าคา (2553) 
ได้ท าการศกึษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมใช้บตัรเครดติของผู้ถือบตัร
เครดิตในกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) ด้านการส่งเสริมการขาย ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้ตัรเครดติของผูถ้อืบตัรเครดติในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการช าระสนิคา้
และบรกิารผ่านบตัรเครดติต่อครัง้ 
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 การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บตัรเขา้
ชมคอนเสริ์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรเข้าชม
คอนเสริต์ในแต่ละครัง้เนื่องมาจากผูบ้รโิภคใชค้วามคดิและเหตุผลสว่นตวัในการตดัสนิใจเรื่องค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้
และบรกิารเพื่อทีจ่ะไดร้บัความคุม้ค่าและประโยชน์มากกว่าทีจ่ะค านึงถงึปัจจยัดา้นการประชาสมัพนัธท์ีจ่ะเป็นการสรา้ง 
ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทเท่านัน้ จึงท าให้การประชาสมัพันธ์ไม่มีผลต่อยอดค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรคอนเสิร์ต                 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ยุพาพร อ าคา (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มี
ความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมใช้บตัรเครดติของผู้ถือบตัรเครดติในกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) ด้านการประชาสมัพันธ์ ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิต                
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการช าระสนิคา้และบรกิารผ่านบตัรเครดติต่อครัง้ 
 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บตัรเขา้ชม
คอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอรข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์
ในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการตลาดทางตรงทีด่ ีจะท าใหผู้บ้รโิภคมคี่าใชจ้่ายในการ
ซื้อบตัรเข้าชมคอนเสริ์ตในแต่ละครัง้ผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์มากขึ้นในระดบัต ่าเนื่องมาจากผู้บรโิภคนัน้ยงัให้
ความส าคญักบัการตลาดทางตรง ซึง่เป็นทางเลอืกในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารอกีทางหนึ่ง ท าใหบ้รโิภคมีการ
จบัจ่ายใช้สอยเพิม่ขึน้จากการตลาดทางตรง เช่น การส่งขอ้มูล ถึงลูกค้าผ่านทางSMS อเีมล และไปรษณีย์ เป็นต้น              
จึงท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลของสินค้าและสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น                   
ซึ่งสอดคล้องกับบทความของอาร์มสตรอง และคอทเลอร์ (Armstrong; & Kotler. 2003: G-2) กล่าวว่า การตลาด
ทางตรง เป็นการสื่อสารโดยตรงกบัผู้บรโิภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกดิการตอบสนองในทนัททีนัใด การตลาด
ทางตรงเป็นช่องทางการสื่อสารรปูแบบใหม่ทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมมากขึน้ในปัจจุบนั เน่ืองจากวถิกีารด าเนินชวีติของ
ผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป และประกอบกบัการพฒันาทางเทคโนโลยกีารสือ่สารดว้ย 
 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บตัรเขา้
ชมคอนเสริ์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรเข้าชม
คอนเสิร์ตในแต่ละครัง้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่ า                
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความคดิเห็นเกี่ยวกบัการตลาดเชงิกิจกรรมที่ด ีจะท าให้
ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตในแต่ละครัง้ผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์มากขึ้นในระดับต ่ า
เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคนัน้ยงัใหค้วามส าคญักบัการตลาดเชงิกจิกรรมในการตดัสนิใจเรื่องค่าใชจ้่ายของการซือ้สนิคา้และ
บรกิาร กจิกรรมทางการตลาดทีบ่รษิัทจดัขึ้น ท าใหผู้บ้รโิภคน ามาเป็น ปัจจยัส่วนหนึ่งในการค านึงถงึความคุ้มค่าและ
ประโยชน์ของสนิคา้และบรกิาร เช่น กจิกรรมทาง ตลาดหรอืงานอเีวน้ทจ์ะเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดม้ากกว่าจุดจ าหน่ายหลกั
ของบรษิทั จงึท าใหผู้บ้รโิภคม ีทางเลอืกในการตดัสนิใจทีจ่ะเพิม่ยอดค่าใชจ้่ายมากยิง่ขึ้น ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
ธีรพันธ์ โล่ทองค า (2544: 31-32) กล่าวว่ากิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เป็นกิจกรรมการ สื่อสาร
การตลาดที่มีลกัษณะคล้ายคลึงกบัการสนับสนุนทางการตลาด เพียงแต่กจิกรรมทางการ ตลาดมุ่งเน้นภาพลกัษณ์              
ในการสร้างความสนใจและท าให้ยี่ห้อสนิค้าเป็นที่รู้จกัแก่ประชาชนทัว่ไปให้ดียิง่ขึน้ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ               
กร พุ่มดอกมะลิ (2542) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเลอืกซื้อเพลงของกลุ่มวยัรุ่นกบัการสื่อสาร
การตลาดของ บรษิทั แกรมมีเ่อนเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) พบว่า เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดดา้นการเขา้ร่วม
กจิกรรมมคีวาม สมัพนัธก์บัปรมิาณการซือ้ซดีเีพลง 
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 สมมติฐานท่ี 3 ค่านิยมต่อศิลปิน ซึ่งประกอบด้วยด้านเฉพาะบุคคลและด้านสงัคมมีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้บตัรเขา้ชม คอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ ค่านิยมต่อศิลปิน ซึ่งประกอบด้วยด้านเฉพาะบุคคลและด้านสังคม                
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบัตรเข้าชม คอนเสิร์ตผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ (ภายใน 2 ปีทีผ่่านมา) และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัร
เขา้ชมคอนเสริต์ในแต่ละครัง้ พบว่า 
 ด้านความถ่ีในการซ้ือบตัรเข้าชมคอนเสิรต์ (ภายใน 2 ปีท่ีผา่นมา)  
 ค่านิยมต่อศิลปินด้านเฉพาะบุคคล มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบตัรเข้าชมคอนเสริ์ตผ่านทาง
ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ในการซื้อบตัรเข้าชมคอนเสริ์ต (ภายใน  2 ปี              
ที่ผ่านมา) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัค่านิยมต่อศลิปินดา้นเฉพาะบุคคลทีด่ ีจะท าใหผู้บ้รโิภค 
มีความถี่ในการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต (ภายใน  2 ปีที่ผ่านมา) ผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์มากขึ้นในระดับต ่ า 
เนื่องมาจากผู้บรโิภคนัน้ยงัให้ความส าคญักบัค่านิยมต่อศิลปินด้านเฉพาะบุคคลโดยผู้บรโิภคจะค านึงถึงปัจจยัด้าน
เฉพาะบุคคลมากกว่าปัจจยัอื่นๆ ในการตัดสนิใจซื้อสนิค้าและบรกิาร เพราะผู้บรโิภคมคี่านิยมและเหตุผลในความ
ต้องการส่วนตัวจะท าให้สามารถตัดสินใจซื้อ ได้ง่ายขึ้น และมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อด้านความถี่ในการซื้อบัตร
คอนเสริต์มากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สมบตั ิมหารศ และคณะ (2540) กล่าวว่า ค่านิยมสว่นบุคคลเป็นการ
ตดัสนิใจเลอืกในสิง่หรอืสถานการณ์ทีต่นต้องการหรอืพอใจนัน้ถอืว่าเป็นค่านิยม (Value) ของบุคคล นัน่คอืบุคคลที่มี
ชื่อเสยีงมีอทิธพิลต่อผู้บรโิภค (นิตยสารแบรนด์ เอจ เอสเซนเชยีล. 2007) ทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ จากพฤติกรรม              
ทีแ่ตกต่างกนัออกไป เมื่อใดที่มพีฤตกิรรมของบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงทีด่หีรอืเป็นตวัอย่างทีด่ ีผูบ้รโิภคจะชื่นชอบและมกีาร
เลียนแบบปฏิบตัิตามด้วยความเต็มใจในสิง่ที่ชื่นชอบ แต่หากพฤติกรรมของบุคคลที่มีชื่อเสยีงท าผิดพลาด ท า ให้
ผูบ้รโิภคทีช่ื่นชอบผดิหวงัในบุคคลเหล่านัน้ การแสดงออกของผูบ้รโิภคทีไ่ม่ชอบทีม่ต่ีอบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง จะเกดิเป็นสิง่
ทีรุ่นแรงในเชงิลบหรอืมกีารแสดงความเหน็แตกต่างกนัไป  
 ค่านิยมต่อศลิปินดา้นสงัคม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็
เมเจอร์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ในการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต (ภายใน  2 ปีที่ผ่านมา) 
เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัค่านิยมต่อศลิปินดา้นสงัคม ซึง่ความคดิเหน็ของกลุ่มเพื่อนหรอืกลุ่มสงัคม
ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัทีส่ าคญัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร เพราะผูบ้รโิภคมกัใชค้วามคดิเหน็สว่นตวัตดัสนิใจในการซือ้
มากกว่า จึงท าให้ค่านิยมต่อศิลปินด้านสงัคม ไม่มีผลกับพฤติกรรมการซื้อ ด้านความถี่ในการซื้อบัตรคอนเสริ์ต               
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พิทกัษ์ ปานเปรม (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสนิใจเลอืกชม
ภาพยนตรส์ยองขวญัของวยัรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มเพื่อนหรอืกลุ่มสงัคม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสนิใจเลอืกชมภาพยนตรส์ยองขวญัของวยัรุ่น ด้านความบ่อยในการชมภาพยนตรใ์นช่วง 6 เดอืนที่ผ่านมา ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือบตัรเข้าชมคอนเสิรต์ในแต่ละครัง้ 
 ค่านิยมต่อศลิปินดา้นเฉพาะบุคคลและดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์
ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ในแต่ละ
ครัง้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวาม สมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ที่ตัง้ไว้ กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคม ีความคิดเห็นเกี่ยวกบัค่านิยมต่อศิลปินด้านเฉพาะบุคคลและด้านสงัคมที่ด ีจะท าให้
ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตในแต่ละครัง้ผ่านทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์มากขึ้น ในระดับต ่ า 
เน่ืองมาจากผู้บรโิภคนัน้ยงัใหค้วามส าคญักบัค่านิยมต่อศลิปินด้านเฉพาะบุคคลและด้านสงัคม โดยการตดัสนิใจเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการซื้อบตัรคอนเสริ์ตของผู้บรโิภคนัน้จ าเป็นต้องมปัีจจยัที่ส าคญัในส่วนของความพึงพอใจและค่านิยม
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ส่วนตัวและกลุ่มเพื่อน ในการออกความเห็นและใช้เหตุผลของ คนในกลุ่มส่วนใหญ่ในการตัดสนิใจเรื่องค่าใช้จ่าย 
เพื่อที่จะได้รบัความคุ้มค่าและประโยชน์มากที่สุดจากการซื้อสินค้าและบริการจึงท าให้ค่านิยมต่อศิลปินมีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสริ์ตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมบัต ิ             
มหารศ และคณะ (2540) กล่าวว่า ค่านิยมส่วนบุคคลเป็นการตดัสนิใจเลอืกในสิง่หรอืสถานการณ์ที่ตนต้องการหรอื
พอใจนัน้ถือว่าเป็นค่านิยม (Value) ของบุคคล และค่านิยมของสงัคม คอื การรวมค่านิยมของ คนส่วนใหญ่ในสงัคม 
กล่าวคอื สมาชกิของสงัคมส่วนใหญ่นิยมหรอือยากจะปฏบิตัตินในสถานการณ์นัน้ๆ อย่างไร สิง่หรอืสถานการณ์นัน้ๆ  
กก็ลายเป็นค่านิยมของสงัคม นัน่คอืบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงมอีทิธพิลต่อผูบ้รโิภค (นิตยสารแบรนด ์เอจ เอสเซนเชยีล. 2007) 
ทัง้ในเชงิ บวกและเชงิลบ จากพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัออกไป เมื่อใดทีม่พีฤตกิรรมของบุคคลที่มชีื่อเสยีงทีด่หีรอืเป็น
ตวัอย่างทีด่ ีผูบ้รโิภคจะชื่นชอบและมกีารเลยีนแบบปฏบิตัติามดว้ยความเตม็ใจในสิง่ทีช่ ื่นชอบ แต่หากพฤตกิรรมของ
บุคคลที่มชีื่อเสยีงท าผดิพลาด ท าใหผู้บ้รโิภคทีช่ื่นชอบผดิหวงัในบุคคลเหล่านัน้ การแสดงออกของผูบ้รโิภคทีไ่ม่ชอบ           
ทีม่ต่ีอบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง จะเกดิเป็นสิง่ทีรุ่นแรงในเชงิลบหรอืมกีารแสดงความเหน็แตกต่างกนัไป  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรมกีารศกึษา การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรและค่านิยมต่อศลิปินทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซื้อบตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอร์ของผู้บรโิภค นอก เหนือเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากจุด
จ าหน่ายสาขาย่อยของไทยทคิเกต็เมเจอร์มอียู่ในพื้นที่อื่นๆ เช่น เชยีงใหม่ พษิณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี ภูเกต็ 
สงขลา เป็นต้น เพื่อให้ไดข้อ้มูลด้านประชากรศาสตรท์ีค่รอบคลุม สามารถน าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปวางแผนการตลาดไดอ้ย่าง
แม่นย ามากขึน้ 
 2.  ควรมีการศึกษา โดยใช้เครื่องมือเชิงคุณภาพ เช่น การสมัภาษณ์ผ่านตัวบุคคลเป็นต้น ซึ่งการใช้
เครื่องมอืเชงิคุณภาพจะท าใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รอบคลุมในเนื้อหาทีท่ าการศกึษา 
 3.  ควรมกีารศกึษาปัจจยัในดา้นอื่นๆ เช่น ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัทางจติวทิยา ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ผ่านทางไทยทคิเกต็เมเจอรข์องผู้บรโิภค เพื่อให้นักการตลาดทราบถงึความต้องการและสื่อสาร           
ไปยงัผูบ้รโิภคไดอ้ย่างชดัเจนยิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างสงูจาก อาจารยร์สติา สงัขบ์ุญนาค ทีป่รกึษาในการท า
สารนิพนธท์ี่ได้สละเวลาอนัมคี่าให้ค าแนะน าช่วยเหลอื และตรวจสอบแก้ไขขอ้ บกพร่องของสารนิพนธ ์นับตัง้แต่เริม่
ด าเนินการจนกระทัง่เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ผูว้จิยัจงึขอขอบ พระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริิกุตตา และรองศาสตราจารย์ ดร .ณักษ์ กุลิสร ์
คณะกรรมการสอบสารนิพนธท์ีใ่หค้ าปรกึษาขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้มคีวาม
สมบรูณ์รวมทัง้ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจ สอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามอนัเป็นประโยชน์ต่อ
การท างานวจิยัฉบบันี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยโ์ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั          
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่านทีไ่ดก้รุณาใหค้วามรูท้ ัง้ในทางทฤษฎี รวมถงึการประยุกต์ใชใ้นทางปฏบิตั ิและของขอบคุณ
เจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติเจ้าหน้าที่ภาควชิาบรหิาร ธุรกจิคณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยั            
ทุกท่านตลอดจนผู้มีส่วนส าเรจ็ต่องานวจิยัฉบบันี้ที่ได้ให้ความช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอด 
ระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั  
 ขอขอบคุณ บรษิทั ไทยทคิเกต็เมเจอร์ จ ากดั ที่อนุญาตใหเ้กบ็แบบสอบถาม พรอ้มทัง้ความช่วยเหลอืและ 
เอือ้เฟ้ือในดา้นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่องานวจิยั  
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 สุดท้ายนี้คุณประโยชน์ และความดอีนัพงึจากสารนิพนธ์ฉบบันี้ผู้วจิ ัยขอน้อมร าลกึเป็นเครื่องบูชาพระคุณ 
บดิามารดาญาติ และบูรพคณาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวชิาอบรมสัง่สอนชี้แนะแนวทางที่ดีและมคุีณค่า
ตลอดมาจนส าเร็จการศึกษา หวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยัฉบบันี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และเกี่ยวข้องหากมี  
ขอ้ผดิพลาดประการใดผูว้จิยัตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 
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