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บทคดัย่อ 
 
              การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ทีเ่คยรบัชมคอนเสริต์ของศลิปิน
เกาหลี ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวนทัง้สิน้ 425 คนสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์                
ค่าสมัประสทิธิอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
               กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 15 – 24 ปี สถานภาพโสด การศึกษาต ่ ากว่า 
ปรญิญาตร ีมอีาชพี นกัเรยีน / นกัศกึษา มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไม่เกนิ 10,000 บาท  
               ผลการวจิยัพบว่า 
               การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสมัพนัธ์ มีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนัใน
ระดบัต ่ากบัพฤติกรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถี่ต่อปีใน
การไปรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลทีีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ0ิ.01 
               การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ ดา้นการโฆษณาดา้นการประชาสมัพนัธด์า้นการสง่เสรมิการขาย
ด้านกจิกรรมเชิงการตลาดด้านการตลาดทางตรง มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ากบัพฤติกรรม           
การรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรรบัชมคอนเสริต์
ศลิปินเกาหล ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ค าส าคญั: การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ พฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ ศลิปินเกาหล ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 
 
                  This research aims to study The Intergrated Marketing Communications Relating to Korean 
Singers Concert Viewing Behavior of consumers in Bangkok metropolitan area. 
                   The sample group in this research is 425 consumers who aged 15 above viewing Korean 
Singers concerts. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, independent sample t-test, one-way analysis of variance, Pearson product moment correlation 
coefficient. 
Most of the respondents were female, aged between 15 – 24 years old, single, under Bachelor degrees, 
students and university students, and with an average monthly income under 10,000 baht. 
                  The results showed that Integrated Marketing Communications in the dimension of Public 
Relations have a low positive relation to Korean singers concert viewing behavior of consumers in 
Bangkok metropolitan area in terms of the frequency per year to Korean singers concert viewing at the 
statistical significance level of 0.01. 
                  Integrated Marketing Communications in the dimension of advertising, public Relations, 
sale promotion, event marketing and direct marketing have a low positive relation to Korean singers 
concert viewing behavior of consumers in Bangkok metropolitan area in terms of the expenses to Korean 
singers concert viewing at the statistical significance level of 0.01. 
 
Keyword: Intergrated Marketing Communications, Concert Viewing Behavior, Related Korean Singers  
 
บทน า 
         การจดัคอนเสริต์ของศลิปินนักร้องเกาหล ีหรอืที่เรยีกว่า ศลิปิน K-pop นัน้เกดิมาจากกระแสนิยมศลิปิน
ดาราและนักรอ้งเกาหล ีในประเทศไทยนัน้เริม่จากการทีส่ื่อโทรทศัน์มกีารน าซรียีเ์กาหลมีาฉายและไดร้บัการตอบ
รบัทีด่ ีซึง่คลื่นกระแสเกาหลนีัน้สามารถสรา้งความส าเรจ็ภายนอกประเทศทัว่ทัง้เอเชยี ยุโรป อเมรกิา และสามารถ
รุกเขา้สู่ประเทศไทย รวมถึงสามารถท าให้เกดิกลุ่มแฟนคลบัที่ชื่นชอบฟังเพลงและซื้ออลับัม้ของศิลปินนักร้อง
เกาหลทีีข่ยายการเตบิโตขึน้เรื่อยๆ จนมฐีานแฟนคลบัทีใ่หญ่ในปัจจุบนั บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมีซ่ึง่เป็นค่ายเพลง
ไทยรายแรกที่สนใจเปิดตลาดเพลงเกาหลใีนไทยอย่างจรงิจงั ย้อนไป 5 -6 ปีก่อน กม็กีารน าผลงานเพลงของวง
นักร้องเกาหลีเข้ามาวางจ าหน่าย และก็มบีรษิัทโฆษณาน าศลิปินเกาหลีมาเป็นพรเีซ็นเตอร์โฆษณาสนิค้าและ
ออกอากาศทางสือ่โทรทศัน์ และสื่ออื่นๆ ท าใหผู้บ้รโิภคในประเทศไทยเกดิความคุน้ชินและจ าได ้เป็นการเพิม่ฐาน
แฟนคลบัของวงศิลปินนักร้องเกาหลีในประเทศไทย (“K-pop ผงาด เกาหลีพันธุ์แรงแซง J-pop” 18มิถุนายน 
2552.ผู้จ ัดการ  Online) จนเมื่อ 4 -5ปีที่ผ่ านมาบริษัท ทรูคอร์ปอเรชัน่  จ ากัด (มหาชน ) ผู้ที่ ให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่รายใหญ่อนัดบัสามของประเทศ ซึ่งเป็นบรษิัทขนาดใหญ่ ร่วมมอืกบับรษิัทค่ายเพลงใหญ่ของ
เกาหลจีดัตัง้ SM True เพื่อน าลขิสทิธอ์ลับัม้เพลงเกาหลมีาจ าหน่ายหา้งสรรพสนิคา้ในประเทศไทย รวมถงึการน า
ศิลปินนักร้องเกาหลีมาจดัคอนเสริ์ต ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงบริษัท SM True ที่น าคอนเสริ์ตศิลปินนักร้องเกาหลีมา
จดัการแสดงยงัมบีรษิ ทออรแ์กไนซผ์ูต้ดิต่อประสานงานทมีงานทางบรษิทัประเทศเกาหล ีและบรษิทัผูจ้ดัทีม่คีวาม
ช านาญในการรบัจดัคอนเสริ์ตหลายศิลปิน ปัจจุบนัธุรกิจการจดัคอนเสริ์ตได้เติบโตเป็นอย่างมาก บรษิัทที่น า
คอนเสริต์มาจดันัน้เป็นบรษิัททีท่ าธุรกจิเกีย่วกบัความบนัเทงิ มทีัง้บรษิทัขนาดใหญ่ และ ขนาดเลก็ ซึง่ท ารายได้
ใหก้บับรษิทัเหล่าน้ี รวมถงึบรษิทัย่อยทีร่บัจดัออรแ์กไนซ ์และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นต่างๆอย่างมาก บรษิทัผูจ้ดั
คอนเสริต์ที่น าคอนเสริต์มาจดันัน้เลง็เห็นว่า ผู้บรโิภคยุคใหม่มไีลฟ์สไตล์ที่ชอบความบนัเทิง จงึได้มกีารน าเข้า
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คอนเสริต์ต่างประเทศเขา้มาจดัในประเทศไทย ซึง่ศลิปินทีผู่จ้ดัน าเขา้มานัน้ เป็นศลิปินทีเ่ป็นทีน่ิยมในปัจจุบนั และ
มกีลุ่มแฟนคลบัทีม่คีวามชื่ชอบในศลิปิน ยนิยอมทีจ่ะจ่ายสตางคเ์พื่อไปรบัชมคอนเสิรต์ การจดัคอนเสริต์นัน้มกีาร
จดัตลอดทัง้ปี โดยมผีูจ้ดัทีห่ลากหลายในการน าศลิปินเขา้มาจดัการแสดงในประเทศไทย 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
           2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  (IMC) กับ
พฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
           3. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการรบัชม
คอนเสริต์ศลิปินเกาหล ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
           1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ลกัษณะประชากรศาสตร ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) และ รูปแบบ
การด าเนินชวีติ 
           2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่พฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลใีนเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั  
            1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการชมคอนเสิร์ตเกาหลี ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 
            2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสมัพันธ์ การส่งเสริม
การตลาด กิจกรรมเชงิการตลาดการตลาดทางตรง มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการชมคอนเสริ์ตเกาหลี ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
            3. รปูแบบการด าเนินชวีติ ประกอบดว้ย ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ ดา้นความคดิเหน็ มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการชมคอนเสริต์เกาหล ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ปณิศา มจีนิดา (2557: 54-55) กล่าวว่า อายุ 
เพศ การศกึษา อาชพี รายได ้ครอบครวั และสถานภาพทางครอบครวั ที่แตกต่างกนัของผู้บรโิภคจะน ามาใช้ใน
การแบ่งสว่นตลาดการก าหนดเป้าหมายของนกัการตลาด 
            แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2559: 204-206) 
กล่าวว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตดัสนิใจของผูซ้ื้อไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะส่วน
บุคคลของคนทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อายุ วงจรชวีติ ครอบครวั อาชพี โอกาสทางเศรษฐกจิ การศกึษา ค่านิยม หรอื
คุณค่าและรูปแบบ การด ารงชวีติ และ การวเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้รโิภค โดยการใช้ค าถามทีใ่ช้ส าหรบัค้นหา
ลกัษณะ และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H 
            แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ สราวุธ อนันตชาติ (2556)                 
ซึ่งกล่าวว่า จะต้องท าความเข้าใจเครื่องมือการสื่อสารแต่ละอย่างเป็นอย่างดีแล้วน ามาประสมประสานใช้เข้า
ดว้ยกนั ซึง่เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดหลกัๆทีน่ ามาใช ้ไดแ้ก่ การโฆษณา (advertising) การส่งเสรมิการขาย 
(sales promotion) การประชาสมัพนัธ์และการเผยแพร่ข่าว (public relations and publicity) การขายโดยบุคคล 



4 
 

(personal selling) การตลาดทางตรง (direct marketing) การบรรจุภณัฑ ์(packaging) การจดักจิกรรมพเิศษ และ
การเป็นผูอุ้ปถมัภ ์(events and sponsorships) และ การบรกิารลกูคา้ (customer service) 
               แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรู้ของผู้บริโภค รงัสรรค์ ประเสรฐิศร ี(2558) กล่าวว่า ขัน้ตอน
การรบัรูแ้บ่งไดเ้ป็น 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การเปิดรบัขอ้มูล การตัง้ใจรบัขอ้มูล การตคีวามขอ้มูล และ การเกบ็รกัษา
ขอ้มลู 
               แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต อดุลย ์จาตุรงคกุล(2558) กล่าวว่า รปูแบบการ
ด าเนินชวีติ คอืการรวมกนัเป็นกลุ่ม ซึง่จะมกีฎในแต่ละกลุ่มของมนุษย ์ทีป่ฏบิตักินัในกลุ่ม รวมถงึพฤตกิรรมของ
แต่ละบุคคลในกลุ่ม ทีแ่สดงออกมาในรปูแบบ กจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ต่างๆ 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
              ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
              ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ทีเ่คยรบัชมคอนเสริต์ของศลิปิน
เกาหล ีในเขตกรุงเทพมหานคร มจี านวนทัง้สิน้ 425 คน 
              กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
              กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไปทีเ่ป็นกลุ่มแฟนคลบัศลิปิน
เกาหลทีี่เคยรบัชมคอนเสริ์ตศลิปินเกาหล ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สตูรการหาขนาดตวัอย่างในกรณีทีไ่ม่
ทราบจ านวนประชากร (ชศูร ีวงรตันะ. 2553)  
               ขัน้ท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) 
               ผูว้จิยัไดท้ าการก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างกลุ่มละเท่าๆ กนั กลุ่มละ 85 ตวัอย่าง จากหา้งสรรพสนิคา้
ที่มีฮอล หรือมีลานจัดการแสดง โดยท าการก าหนดห้างสรรพสินค้าทัง้หมด 5 แห่งที่ตัง้อยู่บนถนนในเขต
กรุงเทพมหานครดงันี้ 
               1. สยามพารากอน ถนนพระรามที1่ 
               2.เซน็ทรลัเวลิด ์ถนนราชด าร ิ
               3.เซน็ทรลัแจง้วฒันะ ถนนแจง้วฒันะ 
               4.เซน็ทรลัพลาซา ลาดพรา้ว ถนนพหลโยธนิ 
               5. Show DC ถนนจตุรทศิ 
                  ขัน้ท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
               โดยผู้วิจยัได้ใช้วธิีการแจกแบบสอบถามด้วยตัวเองจ านวน 425 ตัวอย่าง โดยท าการเก็บข้อมูลที่
หา้งสรรพสนิคา้ จากกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
                     
ผลการวิจยั 
               ในการวจิยัเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการรบัชมคอนเสริ์ตศลิปิน
เกาหล ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครผูว้จิยัจะท าการสรุปผลทีไ่ดจ้ากการวจิยั โดยแบ่งหวัขอ้ในการน าเสนอออกเป็น 
5 สว่น ดงันี้  
                   ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลด้านลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
การวเิคราะห์ขอ้มูลด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น            
เพศหญงิ มอีายุระหว่าง 15 – 24 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตร ีอาชพี นักเรยีน /นกัศกึษา มรีายได้
ไม่เกนิ 10,000 บาท  
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                ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่ มรีะดบัการรบัรูข้อ้มลูดา้นการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการใน ระดบัมาก ซึง่เมื่อพจิราณารายดา้น พบว่า 
                 ดา้นการโฆษณา ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูด้า้นโฆษณา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณา
แยกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดบัการรบัรู้มากที่สุดคือ คือ การโฆษณาโดยตรงจากศิลปิน K-pop มีความดึงดูด  
ความสนใจ 
                  ด้านการประชาสมัพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรบัรู้ด้านการประชาสมัพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับ     
มาก และเมื่อพจิารณาแยกเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มรีะดบัการรบัรูม้าก ได้แก่ ขอ้มูลการจดัคอนเสริ์ตที่ประเทศไทย 
ผ่านสือ่ต่างๆ โดยศลิปิน K-pop มคีวามชดัเจนไดร้บัขอ้มลูการจดัคอนเสริต์จากบรษิทัผูจ้ดัคอนเสริต์อย่างต่อเนื่อง 
ไดร้บัรายละเอยีดการจดัคอนเสริต์ผ่านทางบรษิทัผูจ้ดั และสปอนเซอร ์ทีน่่าสนใจดงึดูด และ เวป็ไซต์ทางการของ
ศลิปินและกลุ่มแฟนคลบัใหข้า่วสารต่างๆทีเ่กีย่วกบัการจดัคอนเสริต์ท าใหอ้ยากชมคอนเสริต์ 
                  ดา้นการสง่เสรมิการขาย ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูด้า้นการสง่เสรมิการขาย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
และเมื่อพจิารณาแยกเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มรีะดบัการรบัรูม้าก ไดแ้ก่ มกีารจดักจิกรรมร่วมสนุกไปยงักลุ่มเป้าหมาย
ที่รบัชมคอนเสริต์อย่างชดัเจนมกีารจดักจิกรรมร่วมสนุกเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกดิแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องการท า
กจิกรรมร่วมสนุกของบรษิทัผูจ้ดั และบรษิทัสปอนเซอรท์ าใหท้่านสนใจในการเขา้รบัชมคอนเสริต์ของศลิปินเกาหลี 
                   ด้านกิจกรรมเชิงการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรบัรู้ด้านกิจกรรมเชิงการตลาด โดยรวมอยู่ใน             
ระดบัมาก และเมื่อพจิารณาแยกเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ทีม่รีะดบัการรบัรูม้าก คอืมกีารจดักจิกรรมแฟนมตีติ้งของศลิปิน  
K-pop อย่างต่อเนื่องท าให้อยากไปรบัชมคอนเสิร์ตรูปแบบความอลงัการในคอนเสริ์ต ความคดิสร้างสรรค์ของ
คอนเสริ์ตแต่ละงาน มีความดึงดูดโน้มน้าว ท าให้เลอืกที่จะชมคอนเสริ์ตของศลิปินK-popสนิค้าที่ระลกึจากงาน
คอนเสริต์ มคีวามน่าสนใจ ท าใหเ้ลอืกทีจ่ะชมคอนเสริต์ของศลิปินK-popมกีารน าศลิปินมาเป็นพรเีซน็เตอรแ์ละให้
แฟนคลบัร่วมสนุกท าใหแ้ฟนคลบัอยากใกลช้ดิศลิปิน 
                  ดา้นการตลาดทางตรง ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูด้า้นการตลาดทางตรง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ
เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ทีม่รีะดบัการรบัรูม้ากทีสุ่ดคอื ศลิปิน K-pop ดงึดูดใหไ้ปรบัชมคอนเสริต์ K-pop 
และ มกีารใช ้วดิโีอทีม่ศีลิปิน K-pop ในการน าเสนอขา่วสารการจดัคอนเสริต์ เพื่อการขายบตัรคอนเสริต์ 
                  ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต 
                  การวเิคราะห์ขอ้มูลด้านลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ด้านกจิกรรมที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ท าบ่อยที่สุดคือ ฟังเพลง รองลงมาคือ เล่นอินเตอร์เน็ต/โซเชี่ยล ด้านความสนใจที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่สนใจมากทีส่ดุ คอื ท่องเทีย่ว รองลงมาคอื ภาษา ดา้นความคดิเหน็ในการชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลี
ในประเทศไทย รายข้อที่มีผู้ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ศิลปินนักร้องมีความเป็นมืออาชีพในการแสดงสด และ               
มรีปูแบบการจดัทีส่นุกสนาน รองลงมาคอื มกีารแสดงทีแ่ตกต่าง น่าสนใจกว่าคอนเสริต์อื่นๆ 
                       ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการรบัชมคอนเสิรต์ศิลปินเกาหลี ของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานคร 
                    การวเิคราะห์ขอ้มูลด้านพฤติกรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ีของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ดา้นความถีต่่อปีในการไปชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมกีารไปรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ี
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมกีารไปรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ีต ่าสดุ 1 ครัง้ ต่อปี และสงูสดุ 6 ครัง้ ต่อปี ดา้นค่าใชจ้่าย
ในการซื้อบตัรรบัชมคอนเสริ์ตศลิปินเกาหล ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคี่าใช้จ่ายต ่าสุด 1,500 บาทต่อครัง้ และสูงสุด 
20,000 บาทต่อครัง้ 
                    ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทีเ่คยไปชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลมีกีารตดัสนิใจซือ้บตัรชมคอนเสริต์แน่นอน
หากมกีารจดัคอนเสริต์ในครัง้ต่อไป โดยมกีารซือ้แน่นอนมากทีส่ดุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลในการตดัสนิใจ
ชมคอนเสริต์ โดยเหตุผลทีม่ากที่สุดคอื ศลิปินเกาหลทีีช่ ื่นชอบ รองลงมา คอื เพลงของศลิปินเกาหล ีกลุ่มอา้งองิที่ท าให้
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ผูต้อบแบบสอบถาม สนใจและตดิตามดนตรแีละศลิปินเกาหลมีากทีส่ดุคอื ศลิปินเกาหล ี(ศลิปิน K-pop) รองลงมาคอื ดารา
นกัแสดงเกาหล ี 
                 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ซือ้บตัรชมคอนเสริต์ จากแหล่งทีซ่ือ้มากทีส่ดุคอื บรกิารจ าหน่ายบตัรคอนเสริต์
ออนไลน์ รองลงมาคอื จุดจ าหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ แหล่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค้นหาขอ้มูลข่าวสาร
เกีย่วกบัคอนเสริต์ มากทีส่ดุคอื อนิเทอรเ์น็ตรองลงมาคอื สอบถามจากคนรูจ้กั 
                ส่วนท่ี 5 การวิเคราะหข์้อมูลการทดสอบสมมติฐาน 
                 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศอายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษาอาชพี และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
              สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการรบัชมคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า  
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลแีตกต่างกนั ดา้นความถีต่่อปี
ในการไปรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลแีตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกลบัสมมตฐิานทีต่ัง้
ไวโ้ดยมคีวามแตกต่างกนั 1 คู่ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 - 24 ปี มพีฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลดีา้น
ความถีต่่อปีในการไปรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลแีตกต่างจากผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 – 34 ปี 
              สมมตฐิานที ่1.2 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลี
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลแีตกต่างกนัดา้น
ความถี่ต่อปีในการไปรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลแีตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกลบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยมคีวามแตกต่างกนั 1 คู่ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการ
รบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลีด้านความถี่ต่อปีในการไปรบัชมคอนเสริ์ตศลิปินเกาหลีแตกต่างจากผู้บรโิภคที่มรีะดบั
การศกึษาปรญิญาตร ี
              สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรบัชมคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัพบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลแีตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่าย
ในการซือ้บตัรรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลอีย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกลบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดย
มคีวามแตกต่างกนั 5 คู่ 
              สมมตฐิานที่ 1.4 ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการรบัชมคอนเสริ์ตศลิปิน
เกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัพบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ีแตกต่างกนั
ดา้นความถีต่่อปีในการไปรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลอีย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกลบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามแตกต่างกนั 1 คู่ไดแ้ก่ 
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ไม่เกนิ 10,000 บาท มพีฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลดีา้นความถีต่่อ
ปีในการไปรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลแีตกต่างจากผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน10,001 – 20,000 บาท  
              ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ีแตกต่างกนั
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรรบัชมคอนเสริ์ตศิลปินเกาหลี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกลับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามแตกต่างกนั 1 คู่ไดแ้ก่ 
 ผูบ้รโิภคที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ไม่เกนิ 10,000 บาท มพีฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลี
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรรับชมคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีแตกต่างจากผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน                 
10,001 – 20,000 บาท 
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             สมมติฐานท่ี  2 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาด กิจกรรมเชิงการตลาดการตลาดทางตรง มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการชมคอนเสิรต์เกาหลี ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
             สมมตฐิานที ่2.1 การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์
ศลิปินเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถีต่่อปีในการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลพีบว่า 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการประชาสมัพนัธ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการรบัชมคอนเสริ์ต
ศลิปินเกาหลขีองผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ต่อปีในการไปรบัชมคอนเสริ์ตศิลปินเกาหล ีอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่าซึง่สอดคลอ้งกลบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
             สมมตฐิานที ่2.2 การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์
ศลิปินเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ี
             การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการดา้นการโฆษณา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์
ศลิปินเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ีอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่าซึง่สอดคลอ้งกลบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
             การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการประชาสมัพนัธ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการรบัชม
คอนเสริต์ศลิปินเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ี
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่าซึง่สอดคลอ้งกลบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
             การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการส่งเสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการรบัชม
คอนเสริต์ศลิปินเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ี
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่าซึง่สอดคลอ้งกลบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
             การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการดา้นกจิกรรมเชงิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัชม
คอนเสริต์ศลิปินเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ี
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่าซึง่สอดคลอ้งกลบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
             การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการตลาดทางตรง มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการรบัชม
คอนเสริต์ศลิปินเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ี
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่าซึง่สอดคลอ้งกลบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
             สมมติฐานท่ี 3 รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความ
คิดเหน็ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการชมคอนเสิรต์เกาหลี ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
             สมมตฐิานที ่3.1 รูปแบบการด าเนินชวีติ ประกอบดว้ย ดา้นกจิกรรม ดา้นความสนใจ ดา้นความคดิเหน็ 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการชมคอนเสริต์เกาหล ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้
บตัรรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ี
  รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความสนใจ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลี
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้บตัรรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลี อย่างมนีัยส าคญั            
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกลบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุและอภิปรายผล 
              ในการวจิยัเรื่อง การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปิน
เกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญั ทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
              1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั ดงันี้ 
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             ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษา และ อายุ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการรบัชมคอนเสริ์ตศิลปินเกาหลี ด้าน
ความถีต่่อปีในการไปรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
                ดา้นระดบัการศกึษา พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษา แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการรบัชมคอนเสริ์ต
ศลิปินเกาหล ีด้านความถี่ต่อปีในการไปรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลีแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีรายคู่ที่แตกต่างกนั 1 คู่ ได้แก่ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีมีพฤติกรรมการรบัชมคอนเสริ์ตศิลปินเกาหลีด้านความถี่ต่อปีในการไปรบัชมคอนเสริ์ตศิลปินเกาหลี
แตกต่างจากผูบ้รโิภคที่ม ีระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเนื่องจากอยู่ที่สิง่แวดลอ้มของคนกลุ่มนัน้ๆ กลุ่มช่วงทีเ่ป็น
แฟนคลบัและมกีารไปชมคอนเสริต์จะเป็นกลุ่มคนทีม่คีวามชื่นชอบเหมอืนกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ค านาย 
อภปิรซัญาสกุล (2558:39-45) ทีก่ล่าวถงึปัจจยัภายนอกทีผ่ลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ครอบครวั ชัน้ของ
สงัคม เพื่อน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่โรงเรยีนมหาวทิยาลยั กม็กัจะมอีทิธพิลต่อการก าหนดค่านิยมในการแสดงออก 
ทัศนะคติสอดคล้องกับงานวิจัยของ นานา ติรไพบูลย์ (2559) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารร้านกาแฟและขนมหวาน ร้าน After you ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร              
ที่กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟและขนมหวาน               
รา้น After you ดา้นจ านวนคนโดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อครัง้แตกต่างกนั  
                ดา้นอายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลี ดา้นความถี่
ต่อปีในการไปรบัชมคอนเสริ์ตศิลปินเกาหลีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมรีายคู่ที่แตกต่างกนั 1 คู่ ได้แก่ ได้แก่ ผู้บรโิภคที่มีอายุ 15 - 24 ปี มีพฤติกรรมการรบัชม
คอนเสริต์ศลิปินเกาหลดีา้นความถีต่่อปีในการไปรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลแีตกต่างจากผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 – 34 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการไปชมคอนเสิร์ตมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่อนข้างสูง อีกทัง้
ประกอบด้วยจะต้องมีเวลาตรงกบัวนัที่คอนเสริ์ตจัดขึ้น ซึ่งคนกลุ่มวยัท างานจะมีก าลังทรพัย์ในการไปรบัชม
คอนเสริ์ต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2559) ที่กล่าวว่า อายุเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความ
แตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤติกรรม คนที่มอีายุมากมกัจะใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆมากกว่า
ความบนัเทงิ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อานนัทกา ศกัดิว์รวชิญ ์(2558) ศกึษาเรื่อง การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรที่
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ณ ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา แกรนดพ์ระราม 9 ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่กล่าวว่า ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบรกิาร ณ ศูนย์การค้าเซน็ทรลั
พลาซา แกรนดพ์ระราม9 ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจ านวนครัง้ที่มาใช้บรกิาร ณ ศูนย์การคา้เซน็ทรลั
พลาซา แกรนดพ์ระราม9 ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรรบัชมคอนเสริต์
ศลิปินเกาหลพีบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริ์ตศลิปินเกาหลไีม่แตกต่างกนั อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05เน่ืองจาก กลุ่มทีช่ื่นชอบศลิปินเกาหลจีะยอมจ่ายค่าบตัรเพื่อชมศลิปินเกาหล ีไม่
ว่าจะอายุช่วงใด 
            ผู้บรโิภคที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลี ด้านความถี ่           
ต่อปีในการไปรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลแีละดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลีของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
               ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการรบัชม
คอนเสริต์ศลิปินเกาหล ีดา้นความถี่ต่อปีในการไปรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลแีตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมรีายคู่ทีแ่ตกต่างกนั 1 คู่ ไดแ้ก่ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ไม่เกนิ 10,000 บาท มพีฤติกรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลีด้านความถี่ต่อปีในการไปรบัชมคอนเสริต์ศลิปิน
เกาหลแีตกต่างจากผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อบตัรรบัชม
คอนเสริต์ศลิปินเกาหลมีพีฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลแีตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 โดยมรีายคู่ที่แตกต่างกนั 1 คู่ ได้แก่ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ไม่เกนิ 10,000 บาท มพีฤติกรรมการ
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รบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลีด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อบตัรรบัชมคอนเสริ์ตศลิปินเกาหลีแตกต่างจากผู้บรโิภคที่มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีไ่ปดคูอนเสริต์และซือ้บตัรเขา้ชมคอนเสริต์ศลิปิน
เกาหลจีะมคีวามคดิทีว่่าการไปชมคอนเสริต์เป็นสิง่ทีคุ่ม้ค่า พวกเขาจะยอมจ่ายเพื่อไปดเูพราะความชื่นชอบสว่นตวั 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ปณิศา มีจินดา (2557: 54-55) ที่กล่าวว่า รายได้เป็นตัวก าหนดปัจจยัอ านาจการซื้อ 
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งูจะเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีง ในขณะเดยีวกนัผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่า จะเลอืกใชผ้ลติภณัฑ์
ที่คุ้มค่า สอดคล้องกบังานวจิยัของ กุลวด ีระวงัพาล (2559) ศกึษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูมิ พบว่า 
ผู้ใช้บรกิารที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้าไทยพานิชย์ จ ากดั (มหาชน) ใน
จงัหวดัชยัภูม ิแตกต่างกนั ดา้นระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคาร (ปี/เดอืน) และดา้นความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิาร 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ปณิศา มีจินดา (2557: 54-55) ที่กล่าวว่า รายได้เป็นตัวก าหนดปัจจยัอ านาจการซื้อ
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้งูจะเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีง ในขณะเดยีวกนัผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต้ ่า จะเลอืกใชผ้ลติภณัฑ์
ที่คุ้มค่า สอดคล้องกบังานวจิยัของ กุลวดี ระวงัพาล (2559) ศกึษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูมพิบว่า
ผูใ้ช้บรกิารที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารของลูกค้าไทยพานิชย์ จ ากดั (มหาชน) ใน
จงัหวดัชยัภูม ิแตกต่างกนั ดา้นระยะเวลาในการเป็นลกูคา้ธนาคาร (ปี/เดอืน) และดา้นความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิาร 
              ผูบ้รโิภคที่ม ีอาชพี แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลีด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ
บตัรรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
              ด้านอาชีพ พบว่า  ผู้บรโิภคที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการรบัชมคอนเสริ์ตศิลปินเกาหลี             
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรรบัชมคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05           
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยมรีายคู่ทีแ่ตกต่างกนั 5 คู่ เน่ืองจาก  การรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ีทีเ่ป็น
ความชื่นชอบส่วนบุคคล ซึ่งถ้าคนกลุ่มที่ชื่นชอบมีก าลงัซื้อ เมื่อมีวงศิลปินเกาหลีที่ชอบมาเปิดคอนเสริ์ตก็จะ
ตดัสนิใจซื้อบตัรคอนเสริต์ไปชมทนัท ีซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2559) ที่กล่าวว่า อาชพีมี
จ านวนมากมายหลายอาชีพ จึงจ าเป็นต้องมีการจดักลุ่มอาชีพ และมีหลกัส าคญัคือ คนที่มีอาชีพต่างกนัย่อม             
มองโลก แนวคดิอุดมการณ์และค่านิยมต่อสิง่ต่างๆแตกต่างกนัไป ซึง่รวมไปถงึทศันคตแิละความคดิเหน็ในการใช้
สนิค้าและบรกิารต่างๆด้วยและ สอดคล้องกบังานวิจยัของ อานันทกา ศกัดิว์รวิชญ์ (2558) ศึกษาเรื่อง การสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจรที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้และบรกิาร ณ ศูนย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา แกรนด์
พระราม 9 ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผู้บรโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและ
บรกิาร ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซา แกรนด์พระราม9  ของผู้บรโิภคในด้านจ านวนครัง้ต่อเดือนในการเขา้มาใช้
บรกิารแตกต่างกนั เนื่องจากผู้บรโิภคที่มอีาชพีที่แตกต่างกนันัน้ ต่างกม็รีูปแบบการด าเนินชวีติเพื่อสร้างรายได้
และหาความสขุสว่นตนทีแ่ตกต่างกนั  
             2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสมัพันธ์ การส่งเส ริม         
การขาย กิจกรรมเชิงการตลาดการตลาดทางตรง มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการชมคอนเสริ์ตเกาหลี ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
             การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการการประชาสมัพนัธ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการชมคอนเสริต์
เกาหล ีดา้นความถีต่่อปีในการไปรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
             การประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลขีองผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถีต่่อปีในการไปรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหล ีอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ากล่าวคอื ถา้บรษิทัผูจ้ดัมกีารใหข้อ้มูลการ
จดัคอนเสริต์ทีป่ระเทศไทยผ่านสื่อต่างๆ โดยศลิปิน K-pop เอง ทีช่ดัเจน ต่อเนื่อง ดงึดูด จะท าใหก้ลุ่มแฟนคลบัมี
การไปรบัชมคอนเสิร์ตเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ สราวุธ อนันตชาติ (2556) ที่กล่าวว่า การสื่อสาร
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การตลาดแบบบรูณาการนัน้จะตอ้งมลีกัษณะของความต่อเนื่อง ขอ้ความทัง้หมดทีส่ือ่สารออกไปผ่านเครื่องมอืการ
สื่อสารการตลาดต่างๆ จะต้องมคีวามสมัพนัธก์นั โดยมคีวามต่อเนื่ องกนัทัง้ดา้นกายภาพ และ ทางดา้นจติวทิยา 
ต้องมคีวามสร้างสรรค ์และภาพของการสื่อสารการตลาดโดยรวมจะต้องสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของตราสนิค้า
ดว้ย อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กุลวด ีระวงัพาล (2559) ศกึษาเรื่อง การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการที่
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชยัภูม ิพบว่า 
เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในจังหวัด ชัยภูมิ ด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร              
(ปี/เดอืน)  
               การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ประกอบดว้ยการโฆษณาดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการสง่เสรมิ
การขาย ด้านกจิกรรมเชงิการตลาดการตลาดทางตรง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการชมคอนเสริต์เกาหลดีา้น
ค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
               การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย กิจกรรมเชิงการตลาดการตลาดทางตรง               
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่าย
ในการซื้อบตัรรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลี อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ากล่าวคอื ถา้มกีารโฆษณาการจดัคอนเสริต์ผ่านทางสื่อสาธารณะต่างๆ 
ทีม่คีวามชดัเจน ต่อเน่ือง และดงึดดูความสนใจ จะเป็นแรงจงูใจมกีารเขา้ชมคอนเสริต์ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
องอาจ ปทะวานิช (2555) ที่กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จะต้องสรา้งการสื่อสารการตลาดแบบ
สองทางกบัลกูคา้ โดยมุ่งสรา้งใหเ้กดิการตอบสนองดา้นพฤตกิรรมลกูคา้ โดยรบัฟังความคดิเหน็และความตอ้งการ
ของลูกคา้ อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นานา ตริไพบูรณ์ (2559) ศกึษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟและขนมหวาน ร้าน After you ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการตลาดทางตรง และดา้นการส่งเสรมิการ
ขาย มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางในระดบัต ่ามากกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการซือ้ขนมหวานและเครื่องดื่มต่อครัง้ ซึง่ถา้
ผูป้ระกอบการมกีารใช้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้าน การตลาดทางตรง และดา้นการส่งเสรมิการ
ขายเพิม่ขึน้ จะท าให้ผู้บรโิภคมพีฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟและขนมหวาน รา้น After you ด้านค่าใช้จ่าย   
โดยเฉลี่ยที่ใช้ในการซื้อขนมหวานและเครื่องดื่มต่อครัง้เพิ่มขึ้นในระดบัต ่ามาก และสอดคล้องกบังานวจิยัของ          
นวพร จริยะนันตกุล (2557) ที่ศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของบริษัทประกันชีวิตที่มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อประกนัชวีติของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าการ
สื่อสารการตลาดแบบครบวงจรด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านกิจกรรมเชิงการตลาด                     
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจในดา้นการตดัสนิใจซือ้ประกนัชวีติ โดยมคีวามสมัพนัธต์ ่า ซึง่ถ้า
บริษัทประกันชีวิตมีการใช้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ด้านการโฆษณา ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านกจิกรรมเชงิการตลาด เพิ่มขึ้นจะท าให้แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อประกนัชีวติ
เพิม่ขึน้  
             3. รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความคิดเห็น มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการชมคอนเสริต์เกาหล ีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า  
             รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลี
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้บตัรรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
             ดา้นความสนใจ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลดี้านค่าใชจ้่ายในการซื้อ
บัตรรบัชมคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลี ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่าซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวก้ล่าวคอื ความสนใจของผู้บรโิภค
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ส่วนใหญ่ จะเกี่ยวกบั ท่องเที่ยวและภาษา ซึ่งผู้บรโิภคที่มีความสนใจในด้านนี้น่าจะมีความชื่นชอบที่จะไปหา
ประสบการณ์หรอืซบึซบัสิง่ทีต่วัเองสนใจ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2558) ทีก่ล่าวว่า รปูแบบ
การด าเนินชวีติของแต่ละบุคคลทีแ่สดงออกในรปูกจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ของบุคคลนัน้ๆ โดยที่จะ
แสดงออกถึงตัวบุคคลนัน้ที่มีควาสมัพันธ์กบัสิง่แวดล้อมรอบตัวบุคคลนัน้ และรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความ
เกีย่วขอ้งกบัคุณค่าและบุคลกิภาพของผูบ้รโิภค 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
     1. ผู้ประกอบการจะต้องมีการท ากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย ทีม่อีายุ 25 - 34 ปี และมรีะดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท เนื่องจากผูบ้รโิภคกลุ่ม
นี้มกี าลงัในการซือ้บตัรรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลมีากสดุควรมกีารวางแผนการสือ่สารการตลาดใหม้รีปูแบบและ
เนื้อหาที่ ดึงดูด น่าสนใจ และมีความต่อเนื่อง และวางกลยุทธ์การจดัคอนเสริ์ตที่น่าสนใจ มีมาตรฐานทางด้าน
เทคนิค แสงสเีสยีงต่างๆ เพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มลกูคา้เป้าหมายมกีารมา 
  2. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบักลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการโฆษณา 
ในสว่นของการโฆษณาโดยตรงจากศลิปินเกาหล ีเช่น การตดิป้ายบลิบอรด์โฆษณา การท าคลปิไวรลัทางสือ่สงัคม
ออนไลน์เพราะกลุ่มลกูคา้เป้าหมายมกีารรบัขา่วสารจากช่องทางอนิเทอรเ์น็ตมากทีส่ดุดา้นการตลาดทางตรง ควร
ใชศ้ลิปินเกาหลใีนการดงึดดูและน าเสนอขา่วสารการจดัคอนเสริต์ดา้นการประชาสมัพนัธโ์ดยตรงจากศลิปินเกาหล ี
เน่ืองจากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญั ชื่นชอบในตวัศลิปินเอง ซึง่เป็นสว่นส าคญัในการตดัสนิใจเขา้ชมคอนเสริต์ศลิปิน
เกาหล ีทัง้นี้ควรสง่เสรมิการประชาสมัพนัธ ์ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัตวัศลิปินเอง ทางสือ่สงัคมออนไลน์ใหม้ากยิง่ขึน้
เพื่อเป็นการสง่เสรมิการตลาด  
               3. ผูป้ระกอบการมโีอกาสทีจ่ะเพิม่ความถีใ่นการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลใีนกรุงเทพมหานคร โดย
การน าวงศลิปินเกาหลทีีไ่ดร้บัความนิยมสงูในช่วงเวลานัน้จากการส ารวจกลุ่มลกูคา้เป้าหมายเขา้มาจดัคอนเสริต์ใน
ประเทศไทยให้บ่อยยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไปรบัชมคอนเสริ์ตศิลปินเกาหล ี
เน่ืองจาก ชื่อนชอบตวัศลิปินเกาหล ีและ เพลง 
   4. ผู้ประกอบการควรมกีารศกึษาถึงรูปแบบการด าเนินชวีติของผู้บรโิภคกลุ่มที่เป็นแฟนคลบัศลิปิน
เกาหล ีถึงรูปแบบการด าเนินชีวติ ที่เน้นในด้านความสนใจ เพื่อใช้ในการเข้าถึงผู้บรโิภคกลุ่มนี้ เช่น การใช้สื่อ
สงัคมออนไลน์ในการเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นกลุ่มแฟนคลบัเป้าหมาย โดยการจดักจิกรรมร่วมสนุกต่างๆ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
  1. ควรมกีารศกึษาทศันคติ และความพงึพอใจของผูบ้รโิภคที่ต่อการรบัชมคอนเสริต์ศลิปินเกาหลใีน
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหไ้ดผ้ลการวจิยัทีม่คีวามครอบคลุมในทุกประเดน็ สามารถน ามาใชป้รบัปรุงคุณภาพการจดั
คอนเสริต์ศลิปินเกาหลใีนกรุงเทพมหานครใหผู้บ้รโิภคมรีะดบัความพงึพอใจสงูสดุ 
   2. ควรให้ความส าคัญกับการท าวิจยัการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ในเชิงลึกมากขึ้น เช่น 
อาจจะศกึษาเจาะจงแต่ละเครื่องมอืทีผู่บ้รโิภคใหค้วามคดิเหน็ในระดบัสงูทีส่ดุ อกีทัง้เครื่องมอืการสือ่สารการตลาด
แบบบูรณาการนัน้ จดัไดว้่าเป็นแนวคดิทีม่กีารต่อยอดอยู่ตลอดเวลา มกีารเปลีย่นแปลงไปตามพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
มกีารคดิคน้แนวคดิแบบใหม่ๆอยู่เสมอ ทัง้นักวจิยั นักการตลาด และผู้ประกอบการ ควรท าการศกึษาในประเดน็
ของการสือ่สารเครื่องมอืการตลาดแบบบรูณาการอย่างต่อเนื่อง 
   3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของศิลปินที่ผู้บริโภคชื่นชอบ โดยอาจท าการศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศต่างๆจากทัว่โลก เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการคัดเลือก          
ศลิปินใหม่ๆ ทีจ่ะน าเขา้มาจดัคอนเสริต์ในประเทศไทย 
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 4. ควรศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัดา้นอื่นๆ เช่น ค่านิยม วฒันธรรม ประสบการณ์เป็นต้น ทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการชมคอนเสริ์ตต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจยัอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อ
พฤตกิรรมการชมคอนเสริต์ต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร ทีช่ดัเจนขึน้ 
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