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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา  ส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้
บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 
คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival ทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 
คน โดยวธิสีุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง  แบ่งตวัอย่างโดยใช่วธิเีลอืกตวัอย่างแบบโควตา้ และใชว้ธิเีลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยวธิี
ตามสะดวก  โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวมรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม  มคี่าความเชื่อมัน่แบบสอบถามเท่ากบั 
0.816 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี   
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว และสถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  ซึง่ประมวลผลดว้ยโปรแกรม
การประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1.  ลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ  อายุ 26-36 ปี สถานภาพโสด ระดบั
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดต่้อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท  
 2.  ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัส่วนประสมการตลาดบริการในภาพรวมและรายด้านในระดบัมาก  เมื่อ
พจิารณารายด้านแลว้พบว่าส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดคอืด้านผลติภณัฑ ์ รองลงมาได้แก่  
ดา้นกายภาพและการน าเสนอ  ดา้นกระบวนการ  ดา้นการจดัจ าหน่าย  ดา้นบุคคลหรอืพนักงานขององคก์ร  ดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด  และดา้นราคา ตามล าดบั 
 3.  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่สว่นใหญ่ซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival  เน่ืองจากตอ้งการ
ความบนัเทงิ  โดยคน้หาขอ้มูลเพื่อตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival จากอนิเทอรเ์น็ต มกีาร
ประเมนิเพื่อตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival  โดยศลิปิน  และหากมกีารจดังานคอนเสริต์ Big 
Mountain Music Festival  ในอนาคต (ครัง้ที ่5) กลุ่มตวัอย่างอาจจะตดัสนิใจซื้อบตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music 
Festival  
 4.  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดบัการศึกษา อาชีพ  และรายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อบตัร
คอนเสริต์ Big Mountain Music Festival แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 5.  ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซื้อบัตรคอนเสิร์ต Big 
Mountain Music Festival ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้
สองมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัน้อยมาก และส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการตลาดมี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อบตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัน้อยมาก 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ค าส าคญั: การตดัสนิใจ บตัรคอนเสริต์ ผูบ้รโิภค  
 

Abstract 
 
 This research aims to study service marketing mix factor relating to consumer’s purchasing 
decision “BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL” ticket in Bangkok Metropolis. Sample size of this research is 
400 consumers who bought “BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL” ticket and lived in Bangkok Metropolis. 
Questionnaire is a tool for data collection. Reliability of questionnaire is equal to 0.816. Statistics for data 
analysis are percentage, Arithmetic mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA, Least Significant 
Difference or Dunnett T3 and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. Data is processed by using 
computer software package. 
 The research results are as follows: 
 1.  Demographic data are as follows: most respondent are female, aged between 26 and 36 years, 
having single status, holding bachelor’s degree, working as private company employees and earning average 
monthly income at Baht 10,001 – 20,000. 
 2.  Overall service marketing mix factors are as follows: most respondents give high priority to 
every aspect which also leaded to high priority to overall service marketing mix. When considering in detail of 
each aspect found that the most important aspect is product followed by physical evidence, process, place, 
people, promotion and price, respectively. 
 3.  Consumer’s purchasing decision is as follows: most respondents need to entertainment by 
search for information from internet, pre purchase evaluation of alternatives from artist and may by buy ticket 
if there is BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL 5. 
 4. Respondents with different education level, occupation and average monthly income influence 
consumer purchasing decision “BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL” ticket differently with statistical 
significance of 0.01 and 0.05 levels respectively. 
 5.  Service marketing mix factor in product aspect has very low positively related to consumer’s 
purchasing decision “BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL” ticket in Bangkok Metropolis with statistical 
significance of 0.01 level, while promotion aspect has very low positively related to consumer’s purchasing 
decision “BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL” ticket in Bangkok Metropolis with statistical significance of 0.05 
level.  
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บทน า 
 การด ารงชวีติอยูภายใตสงัคมในยุคปจัจุบนัซึ่งต้องตกอยู่ในภาวะความเครยีดของประชาชนทุกเพศและ            
ทุกวยันบัว่าเป็นปญัหาทางดา้นสขุภาพจติอยา่งหนึ่งทีเ่กดิขึน้และทวคีวามรุนแรงมากขึน้เรื่อยๆ ซึง่หากความเครยีดทีม่ี
อยู่ในระดบัทีส่งูมากโดยทีไ่ม่ไดร้บัการผ่อนคลายจะสง่ผลใหเ้กดิความผดิปกตทิางร่างกายและจติใจได ้ยกตวัอย่างเช่น     
ก่อใหเ้กดิความวติกกงัวล ซมึเศรา้ มนุษยจ์งึจ าเป็น  ต้องแสวงหาวธิีผ่อนคลายความเครยีดที่เกดิขึน้กบัตวัเองด้วย
วิธีการที่แตกตางกนัออกไปแลวแตความชอบของแตละบุคคล เชน การ ฟงัเพลง การเล่นดนตรี การอ่านหนังสือ            



 3 

การวาดรปู การปลกูตน้ไม ้การออกก าลงักาย การชอ้ปป้ิง และการนอนหลบั เป็นตน้ 
 การฟงัเพลงมกัถูกเลอืกมาเปนหนึ่งในตวัเลอืกของวธิผีอนคลายความเครยีดเสมอ ดว้ยเหตุผลทีว่่าการฟงั
เพลงเป็นวธิทีี่ง่ายและสามารถท าไดทุ้กที ่ทุกโอกาส ซึง่การฟงัเพลงนัน้กต็้องเลอืกฟงัเพลงทีม่คุีณภาพ เพราะเพลงก็
เปรยีบเหมอืนอาหาร มทีัง้ทีม่คีุณภาพและเป็นขยะ การเพลงทีไ่ม่มคีุณภาพจะไม่เกดิประโยชน์ต่อการบ าบดัจติใจ  
 การฟงัเพลงในรูปแบบของการแสดงคอนเสริตนัน้นับเป็นรูปแบบของการฟงัเพลงรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถ
เกดิปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูแ้สดงกบัผูช้ม ซึ่งผูช้มสามารถแสดงปฏิกริยิาโตตอบของการมสีวนรวมในความพอใจหรือ              
ไม่พอใจไดทนัท ีเพราะทัง้ผูแ้สดงและผูช้มอยู่ภายใต้เวลา สถานที่เดยีวกนั จงึท าใหสามารถเหน็คนที่ไปดูคอนเสิรต์ 
กรี๊ด เตน รองเพลงตาม โบกมอืไปมาตามจงัหวะเพลง ถอืปาย ขอจบัมอืศลิปิน เป็นการแสดงใหเ้หน็ว่าพวกเขาก าลงั
แสดงปฏกิิรยิาโตตอบและการมสีวนรวมกบัคอนเสริตนัน้ๆ การแสดงคอนเสริตถือเปนสื่อหนึ่งที่ใหความบนัเทิงแก่
ประชาชน ส่วนใหญ่ได้ด ีเหตุเพราะไม่มขีอ้จ ากดัในเรื่องของ เพศ วยั ระดบัการศึกษา และสาขาอาชพี โดยเฉพาะ           
อย่างยิง่ในปจัจุบนัผูบรโิภคกใ็หค้วามสนใจและนิยมเป็นจ านวนมาก เพราะสามารถชมคนเดยีว ชมกนัทัง้ครอบครวั 
หรอืชมกบัตอ้งการพกัผ่อนหยอ่นใจ ตอ้งการสงัสรรค ์การแสดงคอนเสริต์จดัเป็นสนิคา้และบรกิารทีผู่บ้รโิภคไม่สามารถ
จบัตอ้งได ้แต่สามารถเกบ็ไวใ้นความทรงจ าหรอืทีเ่รยีกว่าประสบการณ์ได ้
 จากความบนัเทิงที่ผู้ชมได้รบัจากการชมคอนเสิร์ตนี้เองท าให้ธุรกิจคอนเสิร์ตกลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่า
มากมาย บรษิัทจเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) จงึจดัตัง้สงักดัใหม่ทีม่ชีื่อว่า เกเร ภายใต้การบรหิาร งานของคุณ
ยุทธนา บุญอ้อม ขึ้นเพื่อเป็นอีเวนท์ออร์แกไนเซอร์ส าหรบัการจดัคอนเสริ์ตโดยเฉพาะ อย่างเช่น “เทศกาลดนตร ี            
บิก๊เมาทเ์ท่น” ภายใตค้อนเซป็ต ์“มนั ใหญ่ มาก” เป็นต้น แต่ท่ามกลางเทศกาลดนตรทีีม่อียู่มากมายนัน้ สงักดัเกเรเอง
กลบัมใิช่ Late Comer แต่อย่างใด เนื่องจาก เกเรถูกวางต าแหน่งอยู่ในฐานะอเีวนท์ออรแ์กไนเซอร์เพื่อตอบสนอง           
คนรุ่นใหม่ และ First Jobber โดยเฉพาะ โดยมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอยู่ทีไ่อเดยีทีแ่ปลกใหม่และไม่เหมอืนใคร ซึง่ธุรกจิ
ประเภทนี้กม็ีคู่แข่งอยู่จ านวนไม่น้อย โดยแต่ละรายใชการแขงขนัในด้านต่างๆ ภายในตลาด เช่น ในดานการผลิต            
คอนเสริต อาท ิในสวนขององคประกอบในคอนเสริต ความเหมาะสมของการราคาบตัรคอนเสริต์ สถานทีใ่นการจดัการ
แสดงคอนเสิร์ตและความสะดวกสบายต่างๆ และการสงเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น การโฆษณา การ
ประชาสมัพนัธ ์และการส่งเสรมิการขาย เป็นต้น การใชสื่อทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ทัง้ทางโทรทศัน วทิยุ หนังสอืพมิพ ์
นิตยสาร อนิเทอรเน็ต รวมไปถึงสื่อบุคคล ต่างๆ ก็ถือเป็นอกีช่องทางหนึ่งที่จะท าให้ผู้บรโิภคมีการเปิดรบัข่าวสาร
เกีย่วกบัการแสดงคอนเสริต์ เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจและมสีว่นชว่ยในการตดัสนิใจเลอืกชมคอนเสริต์ตามมา แต่
ทางสงักดัเกเรเองกม็จีุดไดเ้ปรยีบอยู่ทีก่ารอยู่ในเครอืจเีอม็เอม็แกรมมี ่จงึส่งผลใหส้ามารถตดังานทีม่ขีอบเขตใหญ่ได้  
ดว้ยความพรอ้มของเงนิลงทุนและบุคลากร จงึเปิดโอกาสทางความคดิท าใหส้งักดัเกเรสามารถท าสิง่ทีแ่ตกต่างและโดด
เด่นไดด้ยีิง่ขึน้ ประกอบกบัจเีอม็เอม็แกรมมี ่เป็นค่ายเพลงทีม่ศีลิปินเบอรใ์หญ่ๆ มากมายจงึสามารถเลอืกศลิปินมาโชว์
ไดง้่าย และสิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุคอื การมสีือ่อยู่ในมอื นบัเป็นขอ้ทีไ่ดเ้ปรยีบทีส่ าคญัทีส่ดุของสงักดัเกเร  
 จากจุดเด่นหลายประการดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต Big Mountain Music Festival ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร การท าวจิยัใน
ครัง้นี้จ าท าการส ารวจเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัทีม่ปีระชากรประมาณ 8.25 
ลา้นคน ซึง่มากทีส่ดุจากทุกจงัหวดัในประเทศไทย (ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ2553: 1) และเป็นศนูยก์ลางของการพฒันา
ประเทศในทุกดา้น ทัง้ดา้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ การคา้ การลงทุน และการศกึษา เพื่อใหผู้ผ้ลติสนิคา้และ
บรกิารหรอืผู้จ าหน่ายสามารถปรบัส่วนประสมการตลาดบรกิารให้ตรงความต้องการของผู้บรโิภค และพฒันากลยุทธ์
การสง่เสรมิการตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1.  เพื่อศึกษาการตดัสนิใจซื้อบตัรคอนเสริ์ต Big Mountain Music Festival ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดต่้อเดอืน 
 2.  เพื่อศกึษาสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain 
Music Festival ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็น 
  1.1  ตวัแปรดา้นลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก ่
   1.1.1  เพศ 
    1.1.1.1 ชาย 
    1.1.1.2 หญงิ 
   1.1.2  อายุ 
    1.1.2.1 15 - 25 ปี 
    1.1.2.2 26 – 36 ปี 
    1.1.2.3 37 - 47 ปี 
    1.1.2.4 48 - 58 ปี 
    1.1.2.5 ตัง้แต่ 59 ปีขึน้ไป  
   1.1.3  สถานภาพสมรส 
    1.1.3.1 โสด 
    1.1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
    1.1.3.3 ม่าย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 
   1.1.4  ระดบัการศกึษา 
    1.1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    1.1.4.2 ปรญิญาตร ี
    1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
   1.1.5  อาชพี 
    1.1.5.1 นกัเรยีน/นกัศกึษา 
    1.1.5.2 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
    1.1.5.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 
    1.1.5.4 ประกอบธุรกจิสว่นตวั 
    1.1.5.5 อื่นๆ โปรดระบุ................................... 
   1.1.6  รายไดต่้อเดอืน 
    1.1.6.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
    1.1.6.2 10,001 - 20,000 บาท 
    1.1.6.3 20,001 - 30,000 บาท 
    1.1.6.4 30,001 - 40,000 บาท 
    1.1.6.5 40,001 - 50,000 บาท 
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    1.1.6.6 มากกว่า 50,000 บาท 
  1.2 สว่นประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ 
   1.2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์
   1.2.2  ดา้นราคา 
   1.2.3  ดา้นการจดัจ าหน่าย 
   1.2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  
   1.2.5  ดา้นบุคคลหรอืพนกังานขององคก์ร 
   1.2.6  ดา้นกายภาพและการน าเสนอ 
   1.2.7  ดา้นกระบวนการ   
 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก ่การตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain music Festival 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
  

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ผบูรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสินใจซื้อบตัรคอนเสริต Big Mountain Music Festival 
แตกตางกนั 
 2.  ส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการ
สง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคลหรอืพนกังานขององคก์ร ดา้นกายภาพและน าเสนอ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต Big Mountain Music Festival ของผบูรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตรป์ระชากรศาสตรห์มายถงึลกัษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป 
โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร ์จะมอีทิธพิลต่อการสื่อสาร ลกัษณะประชากรศาสตร ์ (พรทพิย ์วรกจิโภคาทร. 
2529: หน้า 312 - 315) คอื  
 1.  เพศ (Sex) มงีานวจิยัทีพ่สิจูน์ว่า คุณลกัษณะบางอย่างของเพศชาย และเพศหญงิที่ ต่างกนัส่งผลใหก้าร
สือ่สารของชายและหญงิต่างกนั เช่น การวจิยัเกีย่วกบัชมภาพยนตรโ์ทรทศัน์ ของเดก็วยัรุ่น พบว่าเดก็วยัรุ่นชายสนใจ
ภาพยนตรส์งครามและจารกรรมมากทีสุ่ด ส่วนเดก็วยัรุ่น หญงิสนใจภาพยนตรว์ทิยาศาสตรม์ากทีสุ่ด แต่กม็งีานวจิยั
หลายชิน้ทีแ่สดงว่าชาย และหญงิมกีาร สือ่สารและรบัสือ่ไม่ต่างกนั 
 2.  อายุ (Age) การจะสอนผูท้ีอ่ายุต่างกนัใหเ้ชื่อฟงั หรอืเปลีย่นทศันคตหิรอืเปลีย่นพฤติ กรรมนัน้มคีวาม
ยากง่ายต่างกนั ยิง่มอีายุมากกว่าทีจ่ะสอนใหเ้ชื่อฟงั ใหเ้ปลีย่นทศันคต ิและเปลีย่น พฤตกิรรมกย็ิง่ยากขึน้ การวจิยัโดย 
ซ.ีเมเบลิ (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิส และดเีรฟ์ (I.L.Janis and D.Rife) ไดท้ าการวจิยัและใหผ้ลสรุปว่า การชกัจูง
จติใจหรอืโน้มน้าวจติใจของคนจะยากขึน้ ตามอายุของคนทีเ่พิม่ขึน้ อายุยงัมคีามสมัพนัธข์องข่าวสาร และสื่ออกีดว้ย 
เช่น ภาษาทีใ่ชใ้นวยั ต่างกนักย็งัมคีวามต่างกนั โดยจะพบว่า ภาษาใหม่ ๆ แปลก ๆ จะพบในคน หนุ่มสาว สงูกว่าผูส้งู 
อาย ุเป็นตน้ 
 3.  การศกึษา (Education) การศกึษาเป็นตวัแปรทีส่ าคญัมากทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพของการสื่อสารของ
ผูร้บัสาร ดงังานวจิยัหลายชิน้ทีช่ีว้่า การศกึษาของผู้รบัสารนัน้ท าใหผู้ร้บัสารมพีฤตกิรรมการสื่อสารต่างกนัไป  เช่น 
บุคคลทีม่กีารศกึษาสงูจะสนใจขา่วสารไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ และ มกัเปิดรบัสือ่สิง่พมิพม์าก  
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 4.  ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถงึ อาชพี รายได ้เชือ้ชาตติลอดจน
ภูมหิลงัของครอบครวัเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคล โดยมรีายงานหลายเรื่องทีไ่ดพ้สิจูน์แลว้
ว่าฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้ มอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของคน 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ สุดาดวง เรอืงรุจริะ (2543: 29) ไดก้ล่าวว่า 
สว่นประสมการตลาด หมายถงึ องคป์ระกอบที ่ส าคญัในการด าเนินงานการตลาดเป็นปจัจยัทีก่จิการสามารถควบคุมได้
กจิการธุรกจิจะต้องสรา้งส่วน ประสมการตลาดทีเ่หมาะสมในการวางกลยุทธท์างการตลาด  กุลวด ี คูหะโรจนานนท ์
(2545: 16) ไดก้ล่าวสรุปไวว้่า สว่นประสมทางการตลาดเป็นปจัจยัที ่สามารถควบคุมได้ และสามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลง
หรอืปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบั สภาพแวดลอ้มเพื่อท าใหก้จิการอยู่รอดหรอือาจเรยีกไดว้่าส่วนประสมทางการตลาดเป็น
เครื่องมอืทางการตลาดที่ถูกใช ้ เพื่อสนองความต้องการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท าใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายพอใจและ        
มคีวามสขุได ้ 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 27) ไดใ้ห้
ความหมายกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค (Consumer buying decision process) เป็นล าดบัขัน้ตอนในการ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค จากการส ารวจรายงานผูบ้รโิภคจ านวนมากในกระบวนการซือ้พบว่าผุบ้รโิภคผ่านกระบวนการ 
5 ขัน้ตอน คอื (1) การรบัรูถ้งึความต้องการหรอืการรบัรูป้ญัหา (2) การคน้หาขอ้มูล (3) การประเมนิผลทางเลอืกก่อน
ซือ้ (4) การตดัสนิใจซือ้ (5) พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ทัง้นี้ผูบ้รโิภคอาจจะขา้มหรอืยอ้นกลบัไปเริม่ตน้ขัน้ตอนก่อนนี้ก็
ได ้ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการตดัสนิใจซือ้เริม่ตน้ก่อนการซือ้จรงิๆ และมผีลกระทบกบัการซือ้ ดงัรปู แสดงโมเดล 5 
ขัน้ตอนในกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งันี้ 
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาถึง ส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival ในดา้นผลติภณัฑ ์ด้านราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคลหรอืพนกังาน ดา้นการลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ โดยใชก้ลุ่มผูบ้รโิภคที่
อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร  
 2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  2.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
   ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิัยครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคทีซ่ื้อหรอืเคยซื้อบตัรคอนเสริ์ตBig Mountain 
Music Festival ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
  2.2  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 
   กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain 
Music Festival ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชว้ธิคี านวณหา
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรส าหรบักรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้ระดบัความเชื่อมัน่ (Level of 
Confidence) ที ่95% และยอมใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนในการเลอืกตวัอย่าง 5% (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2548: 
193-194) ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน และส ารองไวเ้ผื่อแบบสอบถามไม่สมบูรณ์อกี 4% เท่ากบั 15 คน 
ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการศกึษาวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน 
 วธิคีดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 ขัน้ท่ี 1 การสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงทีส่าขาของไทยทคิเกต็เมเจอรท์ีอ่ยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 4 สาขา (www.thaiticketmajor.com) ไดแ้ก่ (1) เซน็ทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว (2) เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (3) พารากอน ซีนีเพล็กซ์ และ (4) เมืองไทยรชัดาลัย เธียเตอร์ ศูนย์การค้าเอสพลาดนาด            

http://www.thaiticketmajor.com/
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เป็นสถานทีเ่กบ็ขอ้มูล เนื่องจากไทยทคิเกต็เมเจอรเ์ป็นตวัแทนจ าหน่ายบตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival 
และสาขาทัง้ 4 สาขาดงักล่าวขา้งต้น เป็นสาขาทีม่ลีูกคา้ไปซือ้บตัร Big Mountain Music Festival ครัง้ที ่4 มากทีสุ่ด 
(www.thaiticketmajor.com/report/) 
 ขัน้ท่ี 2 แบ่งตวัอย่างโดยใชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
400 คน จาก 4 สาขาของไทยทคิเกต็เมเจอร ์เพื่อใหไ้ดส้ดัสว่นของแต่ละกลุ่มสาขา โดยเกบ็ตวัอย่างดงันี้ 
 
ผลการวิจยั  
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเรื่อง  ส่วนประสมการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อบตัรคอนเสริ์ต             
Big Mountain Music Festival ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งันี้ 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย โดยมเีพศหญงิ มจี านวน 265 คน 
คดิเป็นร้อยละ 66.25 และเพศชายมีจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 ในด้านอายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ            
26-36 ปี มจี านวน 1182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.50 รองลงมาคอือายุ 15-25  ปี มจี านวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.50 อายุ 
37-47 ปี มจี านวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.75 อายุ 48-58 ปี มจี านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 และ อายุ 59 ปีขึน้ไป 
มจี านวนน้อยทีส่ดุ คอื 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.25  ในดา้นสถานภาพสมรส กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มสีถานภาพโสด มจี านวน  
307 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.75 รองลงมา ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มจี านวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.25 และ
สถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มจี านวนน้อยทีสุ่ด คอื 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.00 ในดา้นระดบัการศกึษา กลุ่ม
ตวัอย่างสว่นใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมจี านวน  269 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 67.25 รองลงมา ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา
ต ่ากว่าปรญิญาตร ีมจี านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.75 และระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีจี านวนน้อยทีสุ่ด คอื 
36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.00  ในดา้นอาชพี  กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มจี านวน 249 คน คดิเป็น
ร้อยละ 62.25 รองลงมา ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว             
มจี านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.00 อาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ  มจี านวน  17 คน คดิเป็นร้อยละ 4.25 อาชพี
พ่อบา้น/แม่บา้น มจี านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.75  และอาชพีอื่นๆ เช่น รบัจา้งทัว่ไป ลูกจา้งรายปี  มจี านวนน้อยทีสุ่ด
คอื 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 ในดา้นรายไดต่้อเดอืน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท   
มจี านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 รองลงมา ได้แก่ รายได้ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มีจ านวน 92 คน            
คดิเป็นร้อยละ 23.00 รายได้ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท มจี านวน 88 คน คดิเป็นร้อยละ 22.00 รายได้ต่อเดอืน 
30,001-40,000 บาท มจี านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 9.75  รายได้ต่อเดอืนมากกว่า 50,000 บาท มจี านวน 32 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 8.00 และรายไดต่้อเดอืน 40,001-50,000 บาท มจี านวนน้อยทีส่ดุ คอื 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50  
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการของคอนเสิรต์ Big Mountain Music Festival 
 ผลการวเิคราะห์ความส าคญัของปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารของคอนเสริ์ต Big Mountain Music 
Festival แสดงค่าเฉลี่ย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปจัจยัส่วนประสมการตลาดบริการของคอนเสิร์ต Big 
Mountain Music Festival  ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบั
ปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารของคอนเสริ์ต Big Mountain Music Festival ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ ์             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 รองลงมา ได้แก่ ด้านกายภาพและการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 ด้านการจดัจ าหน่าย             
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.79 ดา้นบุคคลหรอืพนกังานขององคก์ร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.79 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั  3.73  และดา้นราคา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 ตามล าดบั เมื่อพจิารณารายละเอยีดแต่ละดา้น ดงันี้ 
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 ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปจัจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ของ
คอนเสริ์ต Big Mountain Music Festival  โดยรวมในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารของคอนเสริ์ต Big Mountain Music Festival ในระดบั              
มากทีสุ่ด  ได้แก่ ศลิปิน/นักร้องที่แสดงคอนเสริ์ตเป็นที่ชื่นชอบและมชีื่อเสยีง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.37  รองลงมาได้แก่ 
ความยิง่ใหญ่ของการแสดงคอนเสริ์ต (เทคนิค/แสง/ส/ีเสยีง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญั
กบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารของคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความมชีื่อเสยีง
ของคอนเสริ์ต มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 และเพลงทีใ่ช้ประกอบการแสดงคอนเสริ์ตเป็นที่นิยม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 
ตามล าดบั 
 ด้านราคา กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านราคาของคอนเสริ์ต Big 
Mountain Music Festival  โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.51 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้
ความส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารของคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การ
ระบุราคาบตัรคอนเสริ์ตชดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 รองลงมาได้แก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพการจดัคอนเสริ์ต             
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 ในขณะที่กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดบริการของคอนเสริ์ต Big 
Mountain Music Festival ในระดบัปานกลาง ได้แก่ สามารถช าระผ่านบตัรเครดติได้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.07 และราคา           
ต ่ากว่าเมื่อเทยีบกบัคอนเสริต์อื่น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.07 ตามล าดบั 
 ด้านการจดัจ าหน่าย  กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารการจดัจ าหน่าย
ของคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival โดยรวมในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารของคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival ในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ สามารถจอง/ซือ้บตัรผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตได ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.10 รองลงมาไดแ้ก่ มชี่องทางการจ าหน่ายบตัรที่
หลากหลาย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 ความสะดวกในการเดนิทางไปซือ้บตัร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 และสามารถจอง/           
ซื้อบตัรในห้างสรรพสนิค้า/ศูนย์การค้าได้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.87 ในขณะที่กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปจัจยัส่วน
ประสมการตลาดบรกิารของคอนเสริ์ต Big Mountain Music Festival ในระดบัปานกลาง คอื มบีรกิารส่งบตัรไปทาง
ไปรษณีย ์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.18  ตามล าดบั 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้านการ
ส่งเสรมิการตลาดของคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival  โดยรวมในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 เมื่อพจิารณา
รายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารของคอนเสริ์ต Big Mountain Music 
Festival ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มกีารโฆษณาผ่านสือ่ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ หนังสอืพมิพ ์อนิเทอรเ์นท มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.07 รองลงมาไดแ้ก่ มสี่วนลดราคาค่าบตัรคอนเสริต์ เช่น น าฝาแป๊ปซีม่าใชเ้ป็นส่วนลด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 มกีาร
แจกของทีร่ะลกึ เช่น โปสเตอร์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 และมกีารเล่นเกมเพื่อชงิบตัรคอนเสริ์ต มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.41 
ตามล าดบั 
 ด้านบุคคลหรือพนักงานขององคก์ร กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิาร
ดา้นบุคคลหรอืพนักงานขององคก์รของคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival  โดยรวมในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.79 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดบริการของคอนเสริ์ต Big 
Mountain Music Festival ในระดบัมาก ได้แก่ พนักงานสามารถตอบขอ้ซกัถาม และให้ขอ้มูลในสิ่งทีต่้องการทราบได ้              
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88  รองลงมาได้แก่ พนักงานมมีนุษยสมัพนัธท์ี่ดี มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 พนักงานมคีวามรู้
ความสามารถ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 จ านวนพนักงานมจี านวนเพยีงพอทีจ่ะให้บรกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 และ
พนกังานมบีุคลกิภาพด ีและแต่งกายเหมาะสม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 ตามล าดบั 
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 ด้านกายภาพและการน าเสนอ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
กายภาพและการน าเสนอของคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival  โดยรวมในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 เมื่อ
พจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารของคอนเสริต์ Big Mountain 
Music Festival ในระดบัมากที่สุด คอื สถานที่จดัคอนเสริ์ตมคีวามกว้างขวาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 รองลงมาได้แก่ 
ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารของคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival  
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มกีารป้ายบอกรายละเอยีดของงาน เช่น แผนที ่เวท ีตารางการแสดง รา้นอาหาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  
4.08 มป้ีายชื่องานคอนเสริต์ขนาดใหญ่และสวยงาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01มอีุปกรณ์ทีท่นัสมยั สวยงาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  
3.90 และมสีิง่อ านวยความสะดวก เช่น สถานทีจ่อดรถ รา้นอาหาร หอ้งน ้า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.69 ตามล าดบั 
 ด้านกระบวนการ กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการของ
คอนเสริ์ต Big Mountain Music Festival  โดยรวมในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารของคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival ในระดบัมาก 
ไดแ้ก่  มศีูนยป์ระชาสมัพนัธภ์ายในงานเพื่อใหข้อ้มูลเกีย่วกบัการจดัคอนเสริต์  มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01  รองลงมาไดแ้ก่  
มรีะบบรกัษาความปลอดภยั ผูท้ีจ่ะเขา้ชมคอนเสริต์ต้องมบีตัร และรสิแบนดท์ีข่อ้มอื ดงันัน้ผูท้ีไ่ม่มบีตัรไม่สามารถเขา้
ภายในงานได ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00  คอนเสริต์เล่นตามเวลาทีร่ะบุไวใ้นบตัร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 และความรวดเรว็
ในการใหบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 การตดัสินใจซ้ือบตัรคอนเสิรต์ Big Mountain Music Festival 
 1.  เหตุผลในการตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival โดยแจกแจงความถี่ และค่ารอ้ยละ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มเีหตุผลในการตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival  ต้องการความ
บนัเทงิ มจี านวน 159 คน คดิเป็นร้อยละ 39.75 รองลงมา ได้แก่ ต้องการมาชมศลิปินที่ชื่นชอบ มจี านวน 120 คน            
คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 ตอ้งการผ่อนคลายความเครยีด  มจี านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.50  ต้องการพบปะสงัสรรค ์
มจี านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 ต้องการเป็นคนทนัสมยั มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และอื่นๆ เช่น           
ไปเป็นเพื่อน มจี านวนน้อยทีส่ดุคอื 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 ตามล าดบั 
 2.  การคน้หาขอ้มูลเพื่อตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival  โดยแจกแจงความถี่ และ 
ค่ารอ้ยละ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่การคน้หาขอ้มูลเพื่อตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival 
จากอนิเทอร์เน็ต มจี านวน 189 คน  คดิเป็นร้อยละ 47.25 รองลงมา ได้แก่ โทรทศัน์ มจี านวน 102 คน คดิเป็นร้อยละ 
25.50 ครอบครวั/เพื่อน  มจี านวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.25  โปสเตอร/์ใบปิด มจี านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.75 
วทิยุ  มจี านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 หนังสอืพมิพ ์มจี านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50  และนิตยสาร มจี านวน
น้อยทีส่ดุคอื 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.25 ตามล าดบั 
 3.  การประเมนิเพื่อตดัสนิใจซื้อบตัรคอนเสริ์ต Big Mountain Music Festival  โดยแจกแจงความถี่ และ             
ค่ารอ้ยละ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารประเมนิเพื่อตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival โดย
ศลิปิน  มจี านวน 166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.50 รองลงมา ไดแ้ก่ วนัเวลาทีจ่ดัคอนเสริต์ มจี านวน 71 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 17.75  ครอบครวั/เพื่อน  มจี านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.75  สถานทีจ่ดัคอนเสริต์ มจี านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 11.50 ราคาบตัร มจี านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.75  ผูจ้ดัคอนเสริต์ มจี านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 รายการ
ส่งเสรมิการตลาด มจี านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 1.50  และอื่นๆ  เช่น ต้องการความบนัเทงิ มจี านวนน้อยที่สุดคอื             
1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.25 ตามล าดบั 
 4.  การตดัสนิใจซื้อบตัรคอนเสริ์ต Big Mountain Music Festival  แสดงค่าเฉลีย่ พบว่า หากมกีารจดังาน
คอนเสริ์ต Big Mountain Music Festival  ในอนาคต (ครัง้ที ่ 5) กลุ่มตวัอย่างอาจจะตดัสนิใจซื้อบตัรคอนเสริ์ต Big 
Mountain Music Festival มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.63  
 



 10 

 ผลการวิเคราะหก์ารทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์  Big Mountain 
Music Festival แตกต่างกนั  
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มเีพศแตกต่างกนั มกีารตัดสนิใจซื้อบตัร
คอนเสริต์  Big Mountain Music Festival ไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริ์ต  
Big Mountain Music Festival ไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้บตัร
คอนเสริต์  Big Mountain Music Festival ไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้
บตัรคอนเสริ์ต  Big Mountain Music Festival แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมีการตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์  Big Mountain Music 
Festival สงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาปรญิญาตร ีโดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.298 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.5 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อบตัร
คอนเสิร์ต  Big Mountain Music Festival แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั0.01ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ และผู้บรโิภคที่มอีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา มีการตดัสนิใจซื้อบตัรคอนเสริ์ต  Big Mountain Music 
Festival สงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ        
ทีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้
บตัรคอนเสริ์ต  Big Mountain Music Festival แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้และผู้บรโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท  มกีารตดัสนิใจซื้อบตัรคอนเสริ์ต  
Big Mountain Music Festival สูงกว่าผูบ้รโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท  ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความ
แตกต่าง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานข้อ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการ
จดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงานขององคก์ร ด้านกายภาพและน าเสนอ และ
ด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือบตัรคอนเสิรต์  Big Mountain Music Festival ของ               
ผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
 ด้านผลิตภณัฑ ์  ผลการศกึษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์  มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตัดสนิใจซื้อบตัรคอนเสิร์ต  Big Mountain Music Festival ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 กล่าวคอื ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์
เช่น ศลิปิน/นักร้องที่แสดงคอนเสริต์เป็นที่ชื่นชอบและมชีื่อเสยีง ความมชีื่อเสยีงของคอนเสริต์ ความยิง่ใหญ่ของการ
แสดงคอนเสริต์ (เทคนิค/แสง/ส/ีเสยีง) เพลงทีใ่ชป้ระกอบการแสดงคอนเสริ์ตเป็นทีน่ิยม มากขึน้ จะมกีารตดัสนิใจซื้อ
บตัรคอนเสริต์  Big Mountain Music Festival มากขึน้ในระดบัน้อยมาก 
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 ด้านราคา  ผลการศึกษา พบว่า  ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคาไม่มีความสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์  Big Mountain Music Festival ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านการจดัจ าหน่าย ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการจดัจ าหน่าย ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์  Big Mountain Music Festival ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อบตัรคอนเสริ์ต  Big Mountain Music Festival ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาด เช่น ส่วนลดราคาค่าบตัรคอนเสริต์ เช่น น าฝาแป๊ปซีม่าใชเ้ป็นส่วนลด การแจกของ        
ทีร่ะลกึ เช่น โปสเตอร์ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ หนังสอืพมิพ์ อนิเทอร์เนท การเล่นเกมเพื่อชงิ  
บตัรคอนเสริต์ มากขึน้ จะมกีารตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์  Big Mountain Music Festival มากขึน้ในระดบัน้อยมาก 
 ด้านบุคคลหรอืพนักงานขององคก์ร  ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
บุคคลหรอืพนักงานขององค์กร ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซื้อบตัรคอนเสริ์ต  Big Mountain Music Festival 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านกายภาพและการน าเสนอ  ผลการศกึษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพและ
การน าเสนอ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์  Big Mountain Music Festival ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ด้านกระบวนการ ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกระบวนการ ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์  Big Mountain Music Festival ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาเรื่อง  ส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อบตัรคอนเสริ์ต Big 
Mountain Music Festival ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เมื่อพจิารณาเกีย่วกบัการศกึษาในครัง้นี้แลว้มปีระเดน็
ทีน่่าสนใจซึง่สามารถน าอภปิรายผล ดงันี้  
 1.  จากผลการศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain 
Music Festival แตกต่างกนั พบว่า 
  1.1  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big 
Mountain Music Festival แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดย
ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival สงูกว่าผูบ้รโิภค
ทีม่กีารศกึษาปรญิญาตร ีทัง้นี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มผูท้ีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรจีะเป็นกลุ่มวยัรุ่นชอบความบนัเทงิ
และสนุกสนาน และมกีลุ่มเพื่อนร่วมท ากจิกรรมยามว่าง จงึตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival  
สงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาปรญิญาตร ี ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ (2533) กล่าวว่า การศกึษาเป็น
ปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนั คนทีม่กีารศกึษาสงูจะไดเ้ปรยีบอย่างมากในการ
เป็นผูร้บัสารทีด่ ีเพราะเป็นผูม้คีวามกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดด้ ีแต่จะเป็นคนทีไ่ม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถา้ไม่มหีลกัฐานหรอื
เหตุผลเพยีงพอ ในขณะทีค่นมกีารศกึษาต ่ามกัจะใชส้ื่อประเภทวทิยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์ หากผูม้กีารศกึษาสงูมี
เวลาว่างพอกจ็ะใชส้ื่อสิง่พมิพ์ วทิยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร์ แต่หากมเีวลาจ ากดักม็กัจะแสวงหาข่าวสารจากสื่อ 
สิง่พมิพม์ากกว่าประเภทอื่น  
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  1.2  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อบัตรคอนเสิร์ต Big 
Mountain Music Festival แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั0.01ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ และ
ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนกัเรยีน/นักศกึษา มกีารตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival  สงูกว่าผูบ้รโิภค         
ทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  ทัง้นี้กลุ่มผูท้ีม่อีาชพีนกัเรยีน/นักศกึษาส่วนใหญ่มเีวลาว่างมากกว่ากลุ่มทีท่ างานแลว้
จงึตัดสนิใจซื้อบตัรคอนเสริ์ต Big Mountain Music Festival สูงกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของปาณิศา ลญัชานนท์. (2548 : 113-114) กล่าวว่า บุคคลในแต่ละสาขาอาชพีจะมคีวามจ าเป็น
และมคีวามตอ้งการในสนิคา้และบรกิารทีต่่างกนั เช่น นักธุรกจิ ต้องการรถยนต์ทีดู่ดมีรีะดบั เช่น เบนซ ์ (Benz) ผูท้ีใ่ช้
แรงงานตอ้งการสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวนั เช่น สบู่ ยาสฟีนั และอาหาร เป็นตน้  
  1.3  ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big 
Mountain Music Festival แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และ
ผูบ้รโิภคที่มรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท  มกีารตดัสนิใจซื้อบตัรคอนเสริ์ต Big Mountain Music 
Festival สูงกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ทัง้นี้ก็เนื่องมาจากกลุ่มคนที่ไปคอนเสริ์ต Big 
Mountain Music Festival ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทีม่กีารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีและมรีายได้ไม่มากแต่เป็นคนกลุ่ม
ใหญ่หรอืมจี านวนมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิดา้นประชากรศาสตรข์อง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) กล่าวว่า สถานทาง
สงัคมและเศรษฐกจิ (Social and Economic Status) หมายถงึ รายได ้เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรม
ของบุคคล โดยมรีายงานหลายเรื่องไดพ้สิจูน์แลว้ว่าฐานทางสงัคมและเศรษฐกจินัน้ มอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรม
ของคน โดยรายไดน้ับเป็นตวัแปรทีส่ าคญัในการก าหนดส่วนของตลาด  โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผู้บรโิภคที่มี
ความร ่ารวยมอี านาจซือ้สงู  แต่คนทีม่รีายไดป้านกลางถงึต ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่  ซึง่อาจมคีวามส าคญัในการซือ้
กไ็ด้  รวมทัง้ปจัจยัด้านรูปแบบการด ารงชวีติ  รสนิยม  ค่านิยม  อาชพี  การศกึษา  ฯลฯ  กอ็าจเป็นเกณฑ์ในการ
ตดัสนิใจทีส่ าคญัไดน้อกเหนือจากปจัจยัดา้นรายไดเ้พยีงอย่างเดยีว   
 2.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
สง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคลหรอืพนกังานขององคก์ร ดา้นกายภาพและน าเสนอ และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา
พบว่า 
  2.1  ด้านผลิตภัณฑ์  ผลการศึกษาพบว่า  ส่วนประสมทางการตลาดบริก ารด้านผลิตภัณฑ ์                         
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 กล่าวคือ ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้าน
ผลติภณัฑ ์เช่น ศลิปิน/นกัรอ้งทีแ่สดงคอนเสริต์เป็นทีช่ื่นชอบและมชีื่อเสยีง ความมชีื่อเสยีงของคอนเสริต์ ความยิง่ใหญ่
ของการแสดงคอนเสริ์ต (เทคนิค/แสง/ส/ีเสยีง) เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงคอนเสริ์ตเป็นที่นิยมมากขึ้น จะมีการ
ตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival เพิม่มากขึน้ ทัง้นี้เน่ืองมาจากรปูแบบการจดังานทีแ่ปลกใหม่
ในลกัษณะงานเฟตตวิลั 2 วนั 2 คนื หรอื 48 ชัว่โมงเตม็ทีจ่ะมสีิง่ทีน่่าสนใจ การละเล่น ดนตรี และกจิกรรมต่างๆ
หมุนเวยีนผลดัเปลีย่นใหไ้ดด้ไูดม้นั และร่วมสนุกกนัตลอดเวลา ท าใหก้ารไป Big Mountain Music Festival ไม่ไดเ้ป็น
แค่การไปดคูอนเสริต์ แต่เป็นการไปใชช้วีติ มปีระสบการณ์ดีๆ ร่วมกนั ในเมอืงเทศกาลดนตร ีส่งผลใหก้ารตดัสนิใจซือ้
บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival เพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิพาพร งามศรวีเิศษ (2555) 
ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมด้านตลาดบริการที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวสวนสตัว์ดุสติและสวนสตัว์
ซาฟารเีวลิดข์องนกัท่องเทีย่ว พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วสวนสตัวด์ุสติและสวนสตัวซ์าฟารเีวลิดใ์นเกอืบทุกพฤติกรรม 
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  2.2  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  ผลการศกึษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาดมีความสมัพนัธ์กับการตัดสินใจซื้อบตัรคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาด
บรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาด เช่น ส่วนลดราคาค่าบตัรคอนเสริต์ เช่น น าฝาเป๊ปซี่มาใชเ้ป็นส่วนลด การแจกของ          
ทีร่ะลกึ เช่น โปสเตอร์ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ หนังสอืพมิพ์ อนิเทอร์เนท การเล่นเกมเพื่ อชงิ  
บตัรคอนเสริต์มากขึน้ จะมกีารตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์ Big Mountain Music Festival มากขึน้ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก
คอนเสริต์ Big Mountain Music Festival มกีารสง่เสรมิการตลาดทีห่ลากหลาย ท าใหผู้บ้รโิภคพบเหน็ไดง้่าย เช่น การ
โฆษณาในนิตยสาร หนงัสอืพมิพ ์โทรทศัน์ วทิยุ อนิเตอรเ์น็ตและสือ่อื่นๆ เป็นการกระตุน้และดงึดูดใจผูบ้รโิภคจงึส่งผล
ใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการมากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีว่่า พฤตกิรรมจะเกดิขึน้
ได้ต้องมีสาเหตุหรอืมีสิง่เร้า (Stimulus) ท าให้เกดิความต้องการ สิง่เร้านัน้จะผ่านเข้าไปในความรู้สกึของผู้บริโภค              
ซึง่เป็นความคดิการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค จากนัน้จงึเกดิการตอบสนองหรอืการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของสพุฒัน์ วมิลสขุนพรตัน์ (2551) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืก
ชมภาพยนตร์ของผู้บริโภคที่โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต ่ ากับพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของผู้บริโภค             
ดา้นความถีแ่ละดา้นค่าใชจ้่ายในการชมภาพยนตร ์
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  การศึกษาวิจยันี้มุ่งเน้นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดบริการกบัการตดัสนิใจซื้อ           
บตัรคอนเสริ์ต  Big Mountain Music Festival ของผู้บริโภคเพียงด้านเดียว ไม่ได้ศึกษาถึงบริษัทผู้จดัคอนเสริ์ต 
กระบวนการผลติ การวางแผน ซึง่หากมกีารศกึษาเพิม่เตมิจะท าใหม้องภาพรวมของธุรกจิคอนเสริต์ไดด้ยีิง่ขึน้ 
 2.  การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการส ารวจการตดัสนิใจซือ้บตัรคอนเสริต์  Big Mountain Music Festival ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพยีงกลุ่มเดยีวเท่านัน้ หากมกีารศกึษาเพิม่เตมิในกลุ่มผูบ้รโิภคในต่างจงัหวดั ซึง่มี
ความแตกต่างทางด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ และปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อบตัรคอนเสริ์ต  Big Mountain 
Music Festival โดยมุ่งเน้นเจาะลึกในการวิจยัความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ประกอบด้วยก็จะเป็นประโยชน์            
มากยิง่ขึน้ 
 3. ควรท าการศกึษาในเรื่องของความคาดหวงัและความพงึพอใจในการร่วมงานคอนเสริต์  Big Mountain 
Music Festival เพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้นการวางแผนการจดัคอนเสริต์ต่อไปในอนาคต 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็สมบูรณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะหอ์ย่างดยีิง่จาก รองศาสตราจารย ์ดร. ณักษ์ กุลสิร ์
อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษา ค าแนะน า และขอ้คดิเหน็ต่างๆ ในการท าวจิยั ตลอดจนการตรวจสอบ
แกไ้ขขอ้บกพร่อง ผูว้จิยัขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
  ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา และอาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ที่กรุณาเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม แกไ้ขเครื่องมอืในการวจิยัใหส้มบูรณ์และเป็นคณะกรรมการสอบปากเปล่า และ
ขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควชิาบรหิารธุรกจิและอาจารยพ์เิศษหลกัสตูรบรหิารธุรกจิทุกท่านทีไ่ดก้รุณาอบรมสัง่สอน
วชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ 
  ขอขอบคุณ ทมีเกเรทุกท่าน และบรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั มหาชน ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืดา้นขอ้มูล
ต่างๆ และอ านวยความสะดวกในการเกบ็แบบสอบถามในพืน้ที่ของ ไทยทคิเกตเมเจอร์ เพื่อท าการวจิยัแก่ผูว้จิยัใน          
การท าสารนิพนธใ์นครัง้นี้ 
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  ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านที่ใหค้วามอนุเคราะหต์อบแบบสอบถามจนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้
ลุล่วงไปดว้ยด ี
  ขอขอบพระคุณ บดิา มารดา และพีส่าว ทีค่อยอบรมสัง่สอน ใหก้ าลงัใจ และสนับสนุนใหไ้ดร้บัการศกึษา
เป็นอย่างดมีาโดยตลอด 
  สดุทา้ยนี้ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจ ทุกท่าน 
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