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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตรป์จัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการดาวน์โหลดบริการเพลงของศิลปินค่ายอาร์สยาม ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารดาวน์โหลดบรกิารเพลงของค่ายอาร์สยามจ านวน 385 
คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานการใชส้ถติ ิIndependent Sample t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของ 2 กลุ่มตวัอย่างใช้
สถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม และใช้สถิติค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรคู่ต่างๆการ
วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติใิชโ้ปรแกรม SPSS for Windows  
 1. จากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ลอืก ผูบ้รโิภค สว่นใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 21-40 ปี ระดบัการศกึษาอยู่ใน
ระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน/รบัจา้งทัว่ไป รายไดต่้อเดอืนเฉลีย่ 10,001-20,000 บาท  
 2.  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์โดยรวมมรีะดบัความส าคญัต่อการดาวน์โหลดบรกิาร
เพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัความส าคญัปานกลาง  
 3.  ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคาโดยรวมมรีะดบัความส าคญัต่อการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของ
ศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัความ ส าคญัปานกลาง 
 4.  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมรีะดบัความ ส าคญัต่อการดาวน์
โหลดบรกิารเพลง ของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัความส าคญัมาก 
 5.  ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวมมรีะดบัความส าคญัต่อการดาวน์โหลด
บรกิารเพลง ของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัความส าคญัมาก 
 6. พฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอาร์สยามจากกลุ่มตวัอย่างทีท่ าการเลอืกเกบ็
แบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นดงันี้ เป็นแนวเพลงลกูทุ่งประยุกตส์มยัใหม่ดาวน์โหลดตามสมยันิยม,ศลิปินนกัรอ้ง/นักแสดง
ค่ายอารส์ยามมอีทิธพิลในการดาวน์โหลด,ปจัจยัส าคญัทีท่ าใหเ้ลอืกดาวน์โหลดคอืสามารถดาวน์โหลดไดง้่ายช่องทาง
ดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูต้อบแบบสอบถามคอืผ่านเครอืขายโทรศพัทเ์คลื่อนทีผ่ลติภณัฑ์
เพลงของศลิปินค่ายอาร์สยามที่ท าการดาวน์โหลดมากที่สุดคอืเสยีงเพลงรอสายโดยเฉลี่ยท าการดาวน์โหลดบรกิาร
เพลง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.5 ครัง้ ต่อ 3 เดอืนจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ทีเ่ปลีย่นบรกิารเพลงในระยะเวลา 3 เดอืนมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 2.06 ครัง้ หรอืประมาณ 2 ครัง้ต่อ 3 เดอืนจ านวนเพลงในการดาวน์โหลดต่อครัง้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.78 เพลง 
หรอืประมาณ 2เพลง ต่อครัง้ในการดาวน์โหลดในอนาคตจะแนะน าใหเ้พื่อนและคนรูจ้กัท าการดาวน์โหลดผลติภณัฑ์
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31คอืไม่แน่ใจ 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 7.  การทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
  7.1  เพศทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
  7.2  อายุทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  7.3  ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
  7.4  อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการดาวน์โหลดบริการเพลงของศิลปินค่ายอาร์สยามของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
  7.5  รายไดต่้อเดอืนที่แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอาร์สยาม
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  
  7.6 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการดาวน์
โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั 
  7.7  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการดาวน์โหลด
บรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั 
  7.8 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมคีวาม สมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
ในการดาวน์โหลดบริการเพลงของศิลปินค่ายอาร์สยามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัต ่า ทิศทาง
เดยีวกนั 
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรม ดาวโหลดเพลง ศลิปิน ผูบ้รโิภค 

 
Abstract 

 
 The objective of this research is to study the demography, factors in the marketing mix relating 
content music downloading behavior of R-Siam’sartists of the consumers in Bangkok metropolitan. The 
samples are 385 subjects which used to download music contents.The tool for collecting data is a 
questionnaire. Percentage, mean, standard deviation are used for descriptive statistic. Independent t-test is 
used for testing the statistical difference between the averages of the two samples, but if the samples are 
more than 3 samples, One-way ANOVA is more suitable to test the difference. And using the coefficient of 
correlation and simplicity of Pearson (Pearson Product Moment Correlation.Coefficient) to determine the 
relationships between different pairs of variables.Data is analyzed by using SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences) for Windows. The results of research revealed that: 
 1.  The most of purposive samples of consumers are male, they are 21-40 years old. Studying in 
undergraduate education.Their occupation is private company officer. Average monthly income of 10,001 to 
20,000 Baht 
 2.  The overall product factorsare important with the content music downloading behavior of R-
Siam’s artists of the consumers in Bangkok metropolitan in the moderate range. 
 3.  The overall price factorsare important with content music downloading behavior of R-Siam’s 
artists of the consumers in Bangkok metropolitan in the moderate range. 
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 4.  The overall distribution channel factors are important with content music downloading behavior 
of R-Siam’s artists of the consumers in Bangkok metropolitan in the high range. 
 5. The overall promotion factors are important with content music downloading behavior of R-
Siam’s artists of the consumers in Bangkok metropolitan in the high range. 
 6.  The content music downloading behavior of R-Siam’s artists of the consumers in Bangkok 
metropolitan of the purposive samplings collecting from the questionnaires of this survey are preferring a 
applied modern country song, selecting download a popular country song, artist, singer / actor of R-Siam are 
highly influence in downloading, key factors that make a downloading behavior is that it can be easily 
downloaded, the channel in downloading music contents is through cellular network providers, the most 
downloading music content isa calling Melody, the average of music content downloading is 2.5 times per 3 
months, the average of the number of times in downloading music content in 3 months is 2.06, or around 2 
times per 3 months, the average of the number of songs in 1 time downloading is average 1.78 songs per 1 
time, the average important level of the behavior that in the future the purposive samples will recommend 
their friends to download the music content is 3.31, mean uncertain. 
 7.  Results of hypotheses testing are as follows:  
  7.1  Differentgender of the purposive samples are not different in content music downloading 
behavior of R-Siam’s artists of the consumers in Bangkok metropolitan. 
  7.2  Different age of the purposive samples are different in content music downloading behavior 
of R-Siam’s artists of the consumers in Bangkok metropolitan. 
  7.3  Different education of the purposive samples are different in content music downloading 
behavior of R-Siam’s artists of the consumers in Bangkok metropolitan. 
  7.4  Different career of the purposive samples are different in content music downloading 
behavior of R-Siam’s artists of the consumers in Bangkok metropolitan. 
  7.5  Different income of the purposive samples are different in content music downloading 
behavior of R-Siam’s artists of the consumers in Bangkok metropolitan. 
  7.6  The product factors are relating with content music downloading behavior of R-Siam’s 
artists of the consumers in Bangkok metropolitan. 
  7.7  The price factors are relating with content music downloading behavior of R-Siam’s artists 
of the consumers in Bangkok metropolitan. 
  7.8  The distribution channel factors are relating with content music downloading behavior of R-
Siam’s artists of the consumers in Bangkok metropolitan. 
  7.9  The promotion factors are relating with content music downloading behavior of R-Siam’s 
artists of the consumers in Bangkok metropolitan. 
 
Keywords: Behavior, Download music, Artist, Consumer 
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บทน า 
 สาเหตุทีท่ าใหธุ้รกจิการดาวน์โหลดบรกิารเพลง ไดแ้ก่ รงิโทน เพลงเตม็ มวิสคิวดีโีอ และเสยีงเพลงรอสาย
ได้รบัความนิยมสูงสุดในปจัจุบนัเน่ืองจากความต้องการเทปเพลง และ ซดีเีพลงเองที่มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 
เพราะมกีารขยายตวัของ MP3 และเครื่องก๊อปป้ี แผ่นซดี ีวซีดี ีในเครื่องคอมพวิเตอรท์ีม่รีาคาทีถู่กมากรวมถงึการดาวน์
โหลดเพลงทีท่ าไดง้่าย จงึสง่ผลกระทบโดยตรงและรุนแรงอย่างมากต่อธุรกจิเพลง 
 แต่ในอีกด้านหนึ่ง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ถือเป็นโอกาสของธุรกิจเพลง เพราะภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจติอลที่ท าให้คนมีความใกล้ชิดกบัคอนเทนท์ (Content) หรอืเนื้อหาที่หลากหลาย
ตลอดเวลา และรบัรู ้ผ่านสื่อต่างๆ ไดอ้ย่างเขา้ถงึและหลากหลายสื่อเช่นกนั ท าใหอ้ารเ์อส และค่ายเพลงอารส์ยามซึ่ง
เป็นแนวเพลงลกูทุ่งไม่ลงัเลใจทีเ่ขา้มาจบัตลาดน้ี จรงิหรอืไม่ทีต่ลาดเพลงดจิติอลดาวโหลดโดยเฉพาะวงการเพลงลูกทุ่ง
ทีม่กีลุ่มลกูคา้เป็นแรงงานและคนต่างจงัหวดัเป็นส่งมากซึง่ความรูใ้นการดาวน์โหลดเพลงดว้ยตวัเองนัน่ยงัมน้ีอยจงึท า
ให ้บรกิารดาวน์โหลดเพลงต่าง ๆ ทีท่างอารส์ยามมาด าเนินธุรกจิอยู่นี้ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
ใชบ้รกิารผ่านเวปไซต์ ผู้ใหบ้รกิารเครอืข่ายสญัญาณมอืถอื รวมถงึฟรทีวีผี่านระบบดาวเทยีม ท าใหเ้ป็นโอกาสในการ
ร่วมมอืกนัท าการตลาดระหว่างธุรกจิเพลงและในปี 2549 ศนูยว์จิยักสกิรไทยคาดไวว้่า ตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนทีจ่ะมกีาร
เปลี่ยนแปลงค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอตัราค่าบรกิารทีป่รบัลดลงอย่างต่อเนื่อง การแย่งชงิฐานลูกคา้โดยการปรบัลด
ค่าบรกิารทางดา้นเสยีงนัน้ ท าใหร้ายไดต่้อเลขหมายเริม่ปรบัตวัลดลง และส่งผลกระทบต่อรายไดข้องธุรกจิใหบ้รกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่จงึท าใหผู้ใ้หบ้รกิารระบบโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่่างๆ ใหค้วามส าคญักบัตลาดบรกิารเสรมิมากขึน้กว่าเดมิ 
เน่ืองจากความพยายามของผูใ้หบ้รกิารแต่ละรายทีจ่ะสรา้งความแตกต่างในการใหบ้รกิาร (Differentiation) และรูปแบบ
ของบรกิารเสรมินัน้เน้นการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสมกบัลกูคา้เฉพาะกลุ่ม (Segmentation) บรกิารทีจ่ะยงัเป็นทีน่ิยมมากคอื 
บรกิารส่งขอ้ความสัน้ บรกิารส่งขอ้ความมลัตมิเีดีย บรกิารเสยีงเพลงเรยีกเขา้ (Ringtone) เสยีงเพลงรอสาย (Calling 
Melody) เทคโนโลยสีง่เสรมิใหโ้อกาสทางธุรกจิขยายไปอย่างไรข้ดีจ ากดั 
 จากปี 2549 จะเหน็ไดว้่าแกรมมี ่โกลด ์ครองส่วนแบ่งการตลาดเพลงลูกทุ่งทัว่ประเทศ ถงึ 65% ส่วนอาร์
สยามตามมาเป็นทีส่องแค่เพยีง 19% เท่านัน้ สว่นค่ายอื่น ๆอยู่ที ่16% แต่ปจัจุบนัเป็นทีน่่าแปลกใจมาก ในเวลาเพยีง
ไม่กีปี่ทีผ่่านมา อารส์ยามไดแ้ย่งส่วนแบ่งตลาดมาครองอย่างรวดเรว็ถงึ 40% และมแีนวโน้มจะเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ท าให้
นกัการตลาดสนใจการท าตลาดของเพลงลูกทุ่งค่ายอารส์ยามเป็นอย่างมาก อารส์ยามด าเนินกลยุทธท์างธุรกจิอย่างไร
จงึเลอืกอารส์ยามเป็นตน้แบบ 
 จากการวเิคราะหธ์ุรกจิเพลงขา้งต้นท าใหผู้ว้จิยัสนใจต้องการศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมใน
การดาวน์โหลดบรกิารเพลง ของศลิปินค่ายอาร์สยาม ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อศกึษาถึงปจัจยัด้าน
ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืนปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและ
ประสบการณ์ในการดาวน์โหลดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการดาวน์โหลดริงโทน เพลงเต็ม มิวสคิวีดโีอ และ
เสยีงเพลงรอสาย ของศลิปินค่ายอารส์ยาม ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นทีเ่ด่นชดัอยู่แลว้ว่ากลุ่ม
ลูกคา้ส่วนใหญ่ของตลาดเพลงลูกทุ่งจะเป็นคนต่างจงัหวดั รวมถงึผู้ใช้แรงงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากหากได้น าผล
การศกึษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ส าหรบัธุรกจิที่เจาะกลุ่มตลาดระดบัล่าง ว่าการเขา้ถึง
เทคโนโลยขีองกลุ่มคนเหล่านี้มมีากน้อยเพยีงใด ทัง้นี้จะช่วยใหก้ารเขา้ถงึและตอบสนองกบัความต้องการของผูบ้รโิภค
มคีวามหลากหลายและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการดาวน์โหลดบริการเพลงของศิลปินค่ายอาร์สยาม ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะสว่นบุคคลไดแ้ก่เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน 
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 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมในการดาวน์โหลด
บรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก ่
 1.  ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์
  1.1 เพศ 
  1.2  อาย ุ  
  1.3  ระดบัการศกึษา 
  1.4  อาชพี 
  1.5 รายไดต่้อเดอืน 
 2. ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด การดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่าย 
อารส์ยาม 
  2.1 ดา้นผลติภณัฑ ์
  2.2 ดา้นราคา 
  2.3 ดา้นการจดัจ าหน่าย 
  2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่พฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมี
พฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของ
ศลิปินค่ายอารส์ยาม ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 57) [1] อธบิายว่าการแบ่ง
ส่วนตลาดตามลกัษณะประชากรศาสตร์(Demographic segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลกัด้าน
ประชากรศาสตร ์ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้
ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ฉัตยาพร เสมอใจ และฐตินิันท ์วารวีนิช (2551: 
50) [2] ไดอ้ธบิายไวว้่าในการสรง้ความพงึพอใจแก่ลูกคา้ เราต้องค านึงถงึสิง่ทีจ่ะสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลกูคา้ได ้ซึง่ประกอบดว้ยการพฒันาผลติภณัฑท์ีล่กูค้าตอ้งการในราคาทีเ่หมาะสมจดัจ าหน่ายใสถานทีแ่ละวธิกีารที่
ลกูคา้จะเกดิความสะดวกสบายและใชส้ิง่ทีจ่ะกระตุ้นใหลู้กคา้รบัรู ้อยากใช ้และท าการซือ้ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมจงึเกดิ
เป็น “สว่นประสมทางการตลาด” หรอื 4Ps คอื ผลติภณัฑ ์(Product), ราคา (Price), การจดัจ าหน่าย (Place), และ การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งต้องใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยตอ้งค านึงถงึหลกัในการตอบสนองต่อลกูคา้ 4Cs 
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  แนวคิดด้านผลิตภณัฑ ์ภาวณีิ กาญจนาภา (2554: 137-138) [3] อธบิายว่า ผลติภณัฑ ์ส าหรบันักการ
ตลาดจะมคีวามหมายทีก่วา้งกว่าค าว่าลกัษณะทางกายภาพของผลติภณัฑ์ที่สามารถมองเหน็ไดจ้ากภายนอกหรอืที่
บุคคลสามารถสมัผสัได ้แต่จะหมายความรวมถงึการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ป้ายฉลาก ตรายีห่อ้ของผลติภณัฑ ์ราคา การ
รบัประกนัผลติภณัฑ ์ชื่อเสยีง ภาพลกัษณ์ และกจิกรรมการบรกิารลกูคา้ต่างๆ ทีส่ามรถเพิม่คุณค่าใหก้บัผูบ้รโิภค 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ธงชยั สนัติวงษ์ (2549: 5) [4] ไดใ้ห้ความหมายว่า
พฤติกรรมผู้บรโิภคหมายถึงการแสดงออกของคนในฐานะผู้บรโิภคทีเ่กี่ยวกบัการท ากจิกรรมต่างๆคอืการจดัหาการ
บรโิภคสนิคา้และบรกิารต่างๆรวมถงึการก าจดัหรอืทิง้สิง่ใชแ้ลว้ 
 แนวคิดเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลคทรอนิค สมาคมธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตไทย (2555) [5] ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสห์รอือคีอมเมริซ์คอื  การคา้ขายผ่านทางเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต  อนิเตอรเ์น็ตจะเปลีย่นวถิทีางการ
ด ารงชีวิตของทุกคน  อินเตอร์เน็ตจะเปลี่ยนวิธีการศึกษาหาความรู้ อินเตอร์เน็ตจะเปลี่ยนวิธีการท ามาค้าขาย
อนิเตอรเ์น็ตจะเปลีย่นวธิกีารหาความสขุสนุกสนาน  อนิเตอรเ์น็ตจะเปลีย่นทุกสิง่ทุกอย่างและทุกสิง่ทุกอย่างจะรวมกนั
เขา้มาหาอนิเตอรเ์น็ต 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ไดแ้ก่ผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์ในการการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่าย
อารส์ยาม ไดแ้ก่ บรกิารรงิโทน เพลงเตม็ มวิสคิวดีโีอ และเสยีงเพลงรอสาย ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูท้ีม่คีวามสนใจในผลงานเพลงลูกทุ่งของศลิปินค่ายอารส์ยาม หรอืเป็นผูท้ีเ่คยมี
ประสบการณ์ในการการดาวน์โหลดบรกิารเพลง ได้แก่ รงิโทน เพลงเต็ม มวิสคิ วดีโีอ และเสยีงเพลงรอสายในเขต
กรุงเทพมหานครเนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนดงัจงึค านวณหาขนาดจากสตูรค านวณ (กลัยา วานิชย์
บญัชา.  2545: 74)[6] โดยใหค้่าความผดิพลาด 5% ระดบัความเชื่อมนั 95% ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน และ
ส ารอง 15 คน โดยนบัรวมเป็นกลุ่มตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน  
 
ผลการวิจยั  
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มูลดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างทีท่ าการส ารวจ
เป็นเพศชาย จ านวน 217 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.25และเพศหญงิ จ านวน 183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.75 อยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 21-40 ปี จ านวน 281 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.25 ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด ระดบัการศกึษาเป็นระดบัปรญิญาตร ี
จ านวน 224 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.0 ประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน/ รบัจา้งทัว่ไป จ านวน 282 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 70.50 ส าหรบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 179คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.75 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ต่ีอการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่าย
อารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ ์
 จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างที่เลอืกพบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์
โดยรวมมีระดับความส าคัญต่อการดาวน์โหลดบริการเพลงของศิลปินค่ายอาร์สยามของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 อยู่ในระดบัความส าคญัปานกลาง  



 7 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า หวัขอ้ประโยชน์หลกั (Core Benefit) ในหวัขอ้ย่อยการดาวน์โหลดบรกิารเพลงช่วยให้
เกดิความผ่อนคลายความสนุก เพลดิเพลนิ มคี่าเฉลีย่สงูสุดคอื 3.66 อยู่ในระดบัความส าคญัมาก และ การดาวน์โหลด
บรกิารเพลงน ามาประกอบกจิกรรมระหว่างวนัเช่นออกก าลงักาย กจิกรรมเขา้จงัหวะ เป็นต้น มคี่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื 3.17 
อยู่ในระดบัความส าคญัปานกลาง หวัขอ้รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์(Tangible Product) ในหวัขอ้ย่อยคุณภาพและเสยีง มี
ค่าเฉลีย่สงูทีส่ดุคอื 3.48 อยู่ในระดบัความส าคญัมาก หวัขอ้ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั (Expected Product) หวัขอ้ย่อยท่าน
รูส้กึภาคภูมใิจเมื่อไดด้าวน์โหลดบรกิารเพลงทีถู่กต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมดิลขิสทิธิ ์มค่ีาเฉลีย่สงูสุดคอื 3.52 อยู่ใน
ระดบัความส าคญัมาก และ หวัขอ้ย่อยท่านรูส้กึว่าเป็นคนทีท่นัสมยัเมื่อไดด้าวน์โหลดบรกิารเพลงของค่ายอารส์ยาม มี
ค่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื 3.25 อยู่ในระดบัความส าคญัปานกลาง หวัขอ้ผลติภณัฑค์วบ (Augmented Product) หวัขอ้ย่อยมี
ศนูยใ์หบ้รกิารการดาวน์โหลดบรกิารเพลงเพื่อความสะดวกของลูกคา้ มคี่าเฉลีย่สงูสุดคอื 3.48 อยู่ในระดบัความส าคญั
มาก และหวัขอ้ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์(Potential product) ในหวัขอ้ย่อยการดาวน์โหลดบรกิารเพลงจะไดร้บัสทิธิ
พเิศษทนัท ีเช่น มโีอกาศไดพ้บศลิปินทีช่ื่นชอบ, มสีทิธลุิน้รบัรางวลั, ไดร้บัอตัราค่าบรกิารพเิศษ, ขอ้มูลข่าวสารเฉพาะ
สมาชกิ เป็นตน้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 อยู่ในระดบัความส าคญัปานกลาง  
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 
 จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างทีเ่ลอืกพบว่าปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคาโดยรวมมี
ระดบัความส าคญัต่อการดาวน์โหลดบรกิารเพลง ศลิปินค่ายอาร์สยามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.40 อยู่ในระดบัความส าคญัปานกลาง  ทัง้ในหวัขอ้มรีะดบัราคาทีห่ลากหลายตามปรมิาณการดาวน์
โหลดอย่างเหมาะสม และราคาเหมาะสมกบัคุณค่าทีไ่ดร้บัมคี่าเฉลีย่ออกมาเท่ากนัคอื3.40 และอยู่ในระดบัความส าคญั
ปานกลาง 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างทีเ่ลอืกพบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายโดยรวมมรีะดบัความส าคญัต่อการดาวน์โหลดบรกิารเพลง ของศลิปินค่ายอารส์ยามของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 อยู่ในระดบัความส าคญัมาก  
 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า หวัขอ้สามารถดาวน์โหลดผ่านเครอืข่ายโทรศพัทม์อืถือต่างๆมคี่าเฉลีย่สูง
ที่สุดคอื 3.69 อยู่ในระดบัความส าคญัมาก ส่วนหวัขอ้สามารถดาวน์โหลดผ่าน  เวปไซต์อาร์สยามในรูปแบบระบบ
สมาชกิ มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื 3.41 อยู่ในระดบัความส าคญัมาก 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 
 จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างทีเ่ลอืกพบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิ
การตลาดโดยรวมมีระดบัความส าคญัต่อการดาวน์โหลดบรกิารเพลง ของศลิปินค่ายอาร์สยามของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.43 ซึง่จดัอยู่ในระดบัความส าคญัมาก  
 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า หวัขอ้มปีระชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลน์ เช่น ผ่านเวปไซต์ เฟสบุ๊คและทวติ
เตอรข์องค่ายอารส์ยาม,ผ่านในรปูแบบการอพัโหลดมวิสคิวดีโีอผ่านเวปไซตย์ทูปูมคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื 3.59 อยู่ในระดบั
ความส าคญัมาก และหวัขอ้จดักิจกรรมร่วมกบัศลิปินที่ชอบ มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคอื 3.23 อยู่ในระดบัความส าคญั               
ปานกลาง 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลดา้นพฤตกิรรมในการดาวน์โหลด บรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างทีเ่ลอืกพบว่าแนวเพลงทีท่่านเลอืกดาวน์โหลดบรกิารเพลงของ
ศลิปินค่ายอารส์ยาม ไดแ้ก่ รงิโทน/เพลงเตม็/มวิสคิวดีโีอ/เสยีงเพลงรอสายสงูสุดคอื แนวเพลงลูกทุ่งประยุกต์สมยัใหม่ 
มจี านวน 164 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.0 รองลงมาคอื แนวเพลงลูกทุ่งเพื่อชวีติมจี านวน 110 คน คดิเป็นร้อยละ 27.5 
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แนวเพลงลกูทุ่งและ แนวเพลงอื่นๆ ไดแ้ก่ เพลงพืน้บา้น ลูกทุ่งแดนซ ์ลูกทุ่งคอรสั และเพลงหมอล า มจี านวน  84 และ 
42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.0 และ 10.5 ตามล าดบั 
 สาเหตุทีเ่ลอืกท าการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม ไดแ้ก่ รงิโทน/เพลงเตม็/มวิสคิวดีโีอ/
เสยีงเพลงรอสายส่วนใหญ่เลอืกดาวน์โหลดตามสมยันิยม สงูสุดถงึ 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.50 รองลงมาคอื ไดร้บั
การชกัจงูจากสือ่โฆษณาต่างๆมจี านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.0 อื่นๆ โปรดระบุ ไดแ้ก่ ชื่นชอบดว้ยตนเอง เคยฟงั
จากรายการวทิยุ ชื่นชอบศลิปินเป็นพเิศษ เป็นต้น จ านวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.0 และ ไดร้บัการแนะน าและบอก
ต่อจากคนรูจ้กัมจี านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 น้อยทีส่ดุ ตามล าดบั 
 บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการดาวน์โหลดบรกิารเพลงไดแ้ก่ รงิโทน/เพลงเตม็/มวิสคิวดีโีอ/เสยีงเพลงรอสายของ
ศลิปินค่ายอาร์สยามของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่คอื ศลิปินนักร้อง/นักแสดงค่ายอาร์สยามมจี านวน 163 คน              
คดิเป็นรอ้ยละ 40.75 รองลงมาคอื เพื่อน/คนรูจ้กั มจี านวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.25 พธิกีร/ดเีจในรายการเพลง
ของค่ายอารส์ยามมจี านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.50 และบุคคลในครอบครวัเช่นพ่อแม่ลูกคู่สมรส มจี านวนน้อย
ทีส่ดุคอื จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.50ตามล าดบั 
 ปจัจยัส าคญัทีท่ าใหท้่านเลอืกดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม ไดแ้ก่ รงิโทน/เพลงเตม็/มวิ
สคิวดีโีอ/เสยีงเพลงรอสาย มากทีส่ดุ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เลอืกสามารถดาวน์โหลดไดง้่าย มจี านวน 180 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 45.0 รองลงมาคอื คุณภาพ มจี านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.0 มโีปรโมชัน่ แพคเกจการดาวน์โหลด
หลากหลายมจี านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.25 อื่นๆ โปรดระบุ ไดแ้ก่ เสยีงรอ้ง และความหมายของเพลง มจี านวน 
36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 และ ราคา มจี านวนน้อยทีส่ดุคอื จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.75 ตามล าดบั 
 ช่องทางดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม ไดแ้ก่ รงิโทน/เพลงเตม็/มวิสคิวดีโีอ/เสยีงเพลงรอ
สาย มากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผ่านเครือขายโทรศพัท์เคลื่อนที่มีจ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 
รองลงมาคอืโหลดผ่าน "http://www.rsiamonlinemusic.com" มจี านวน 61 คดิเป็นรอ้ยละ 15.25 Super เหมา Online 
by Pleng.comมจี านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.25 และอื่นๆ (โปรดระบุ) ไดแ้ก่ ดาวน์โหลดผ่าน 4Share, Youtube, 
ผ่าน Free Website มจี านวนน้อยทีส่ดุ คอื 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0ตามล าดบั 
 บรกิารเพลงของศลิปินค่ายอาร์สยาม ได้แก่ รงิโทน/เพลงเต็ม/มวิสคิวดีโีอ/เสยีงเพลงรอสายที่ท่านท าการ
ดาวน์โหลดมากทีสุ่ด ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่คอื เสยีงเพลงรอสาย (Calling Melody)มจี านวน 154 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 38.50 รองลงมาคอืเพลงเตม็ (Full Song)มจี านวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.25 รงิโทน (Ringtone)มี
จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.0 และมวิสคิวดีโีอ (MV) มจี านวนน้อยทีสุ่ดแต่กย็งัมจี านวนใกลเ้คยีงกนั คอื จ านวน 
61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.0 ตามล าดบั 
 จ านวนครัง้ที่ผู้ตอบแบบสอบถามท าการดาวน์โหลดบริการเพลง ได้แก่ ริงโทน /เพลงเต็ม/มิวสิควีดีโอ/
เสยีงเพลงรอสายของศลิปินค่ายอาร์สยาม/ 3 เดอืน โดยเฉลีย่ สงูสุดจ านวน 30 ครัง้ต่อ 3 เดอืน และต ่าสุด จ านวน              
0 ครัง้ต่อ 3 เดอืน โดยจ านวนครัง้เฉลีย่ในระยะเวลา 3 เท่ากบั 2.5 ครัง้ ต่อ 3 เดอืน 
 จ านวนครัง้เฉลีย่ทีท่่านเปลีย่นบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม ไดแ้ก่ รงิโทน/เพลงเตม็/มวิสคิวดีโีอ/และ
เสยีงเพลงรอสายของท่านต่อ 3 เดอืนโดยเฉลีย่ สงูสดุจ านวน 20 ครัง้ต่อ 3 เดอืน และต ่าสุด จ านวน 0 ครัง้ต่อ 3 เดอืน 
โดยจ านวนครัง้ในการเปลี่ยนผลติภณัฑเ์พลงทีท่ าการดาวน์โหลดรงิโทน/เพลงเตม็/มวิสคิวดีโีอ/เสยีงเพลงรอสายของ
ศลิปินค่ายอารส์ยามในระยะเวลา 3 เดอืนรวม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.06 ครัง้ หรอืประมาณ 2 ครัง้ต่อ 3 เดอืน 
 จ านวนเพลงในการดาวน์โหลดต่อครัง้ ทีผู่ต้อบแบบสอบถามท าการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่าย
อารส์ยาม ได้แก่รงิโทน/เพลงเตม็/มวิสคิวดีโีอ/เสยีงเพลงรอสาย โดยเฉลี่ย สงูสุดจ านวน 12เพลง และต ่าสุด จ านวน             
0เพลงต่อการดาวน์โหลดแต่ละครัง้และ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.78 เพลง หรอืประมาณ 2เพลง ต่อครัง้ในการดาวน์โหลด 
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 พฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น
ในอนาคตท่านคดิว่าท่านจะแนะน าใหเ้พื่อนและคนรูจ้กัท าการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอาร์สยาม อยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.31 
 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผลจากการศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลง ของศลิปินค่ายอารส์ยาม ของผูผู้บ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัพบว่า 
ผูว้จิยัไดแ้ยกเป็นสมมตฐิานย่อยของการวจิยัดงันี้ 
  1.1  เพศ 
   1.1.1 เพศทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม ของผู้
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นความถีข่องจ านวนครัง้ในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม / 
3 เดอืนไม่แตกต่างกนั  
2.เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการดาวน์โหลดบริการเพลงของศิลปินค่ายอาร์สยามของผู้ผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านในอนาคตท่านคดิว่าท่านจะแนะน าให้เพื่อนและคนรูจ้กัท าการดาวน์โหลดผลติภณัฑ์หรอืไม่  
ไม่แตกต่างกนั 
  1.2  อายุ 
   1.2.1 อายุทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม ของผู้
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีข่องจ านวนครัง้ในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม 
/ 3 เดอืน ไม่แตกต่างกนั  
   1.2.2 อายุทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผู้
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในด้านในอนาคตท่านคิดว่าท่านจะแนะน าให้เพื่อนและคนรู้จกัท าการดาวน์โหลด
ผลติภณัฑห์รอืไม่ แตกต่างกนั 
  1.3 ระดบัการศึกษา 
   1.3.1 ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอาร์
สยามของผูผู้บ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นความถีข่องจ านวนครัง้ในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่าย
อารส์ยาม / 3 เดอืน แตกต่างกนั  
   1.3.2 ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอาร์
สยามของผู้ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในด้านในอนาคตท่านคิดว่าท่านจะแนะน าให้เพื่อนและคนรู้จกัท าการ 
ดาวน์โหลดผลติภณัฑห์รอืไม่ ไม่แตกต่างกนั 
  1.4 อาชีพ 
   1.4.1 อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม ของ
ผู้ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ของจ านวนครัง้ในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอา ร์
สยาม / 3 เดอืน แตกต่างกนั  
   1.4.2 อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของ
ผูผู้้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในด้านในอนาคตท่านคดิว่าท่านจะแนะน าให้เพื่อนและคนรู้จกัท าการดาวน์โหลด
ผลติภณัฑห์รอืไม่ ไม่แตกต่างกนั 
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  1.5 รายได้ต่อเดือน 
   1.5.1 รายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอาร์
สยามของผูผู้บ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นความถีข่องจ านวนครัง้ในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่าย
อารส์ยาม / 3 เดอืน ไม่แตกต่างกนั 
   1.5.2 รายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอาร์
สยามของผูผู้บ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นในอนาคตท่านคดิว่าท่านจะแนะน าใหเ้พื่อนและคนรูจ้กัท าการดาวน์
โหลดผลติภณัฑห์รอืไม่ แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการดาวน์โหลดรงิโทน/
เพลงเตม็/มวิสคิวดีโีอ/และเสยีงเพลงรอสายของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 
 ผูว้จิยัไดแ้ยกเป็นสมมตฐิานย่อยของการวจิยัดงันี้ 
  2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ ์
   2.1.1 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมในการดาวน์
โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถีข่องจ านวนครัง้ในการดาวน์
โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม / 3 เดอืน 
   2.1.2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมในการดาวน์
โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ทีท่่านเปลีย่น
บรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม ต่อ 3 เดอืน 
   2.1.3 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมในการดาวน์
โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอาร์สยามของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนเพลงในการดาวน์โหลด          
ต่อครัง้ 
   2.1.4 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมในการดาวน์
โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นในอนาคตท่านคดิว่าท่านจะแนะน า
ใหเ้พื่อนและคนรูจ้กัท าการดาวน์โหลดผลติภณัฑห์รอืไม่ 
  2.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 
   2.2.1 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการดาวน์
โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถีข่องจ านวนครัง้ในการดาวน์
โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม / 3 เดอืน 
   2.2.2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการดาวน์โหลด
บรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ทีท่่านเปลีย่นบรกิาร
เพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม ต่อ 3 เดอืน 
   2.2.3 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการดาวน์โหลด
บรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจ านวนเพลงในการดาวน์โหลดต่อครัง้ 
   2.2.4 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการดาวน์โหลด
บรกิารเพลงของศลิปินค่ายอาร์สยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นในอนาคตท่านคดิว่าท่านจะแนะน าให้
เพื่อนและคนรูจ้กัท าการดาวน์โหลดผลติภณัฑห์รอืไม่ 
  2.3  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
   2.3.1 ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถี่ของ
จ านวนครัง้ในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม / 3 เดอืน 
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   2.3.2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
ในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ที่
ท่านเปลีย่นบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม ต่อ 3 เดอืน 
   2.3.3 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
ในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอาร์สยามของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นจ านวนเพลงในการ
ดาวน์โหลดต่อครัง้ 
   2.3.4 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
ในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นในอนาคตท่านคดิว่า
ท่านจะแนะน าใหเ้พื่อนและคนรูจ้กัท าการดาวน์โหลดผลติภณัฑห์รอืไม่ 
  2.4  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด 
   2.4.1 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสรมิการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมใน
การดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นความถีข่องจ านวนครัง้ใน
การดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม / 3 เดอืน 
   2.4.2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมในการ
ดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอาร์สยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพ     มหานครด้านจ านวนครัง้โดยเฉลีย่ที่
ท่านเปลีย่นบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยาม ต่อ 3 เดอืน 
   2.4.3 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมในการ
ดาวน์โหลดบริการเพลงของศลิปินค่ายอาร์สยามของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านจ านวนเพลงในการดาวน์
โหลดต่อครัง้ 
   2.4.4 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมในการ
ดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นในอนาคตท่านคดิว่าท่านจะ
แนะน าใหเ้พื่อนและคนรูจ้กัท าการดาวน์โหลดผลติภณัฑห์รอืไม่ 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอาร์
สยาม ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1.  ผลการวจิยัจากกลุ่มตวัอย่างพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตรด์า้นอายุ ระดบัการศกึษาอาชพี และ รายได้
ต่อเดอืน มพีฤตกิรรมในการดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่ายอารส์ยามแตกต่างกนั ซึง่มอีายุระหว่าง 21-40 ปี 
ระดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน/ รบัจา้งทัว่ไป มรีายไดต่้อเดอืนเฉลีย่
อยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาทซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อ านวย นิติพฒันาภิรกัษ์ (2550)  ศกึษาเรื่องการ
เปรยีบเทยีบทศันคตผิูบ้รโิภคทีม่ต่ีอศิลปินนักรอ้งของ บรษิทั จเีอม็เอม็ แกรมมี ่จ ากดั (มหาชน) กบั บรษิทั อาร.์เอส. 
โปรโมชัน่ จ ากดั (มหาชน) พบว่าผูต้อบแบบสอบ อายุอยู่ระหว่าง 26 ถงึ 35 ปี ระดบัการศกึษาสงูสุดในระดบัปรญิญา
ตรมีอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-25,000 บาท  
 2. ผลการวจิยัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด พบว่า 
  2.1  ดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมมรีะดบัความส าคญัต่อการดาวน์โหลดบรกิารเพลง ของศลิปินค่ายอารส์ยาม
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 อยู่ในระดบัความส าคญัปานกลาง  
   เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า หวัขอ้ประโยชน์หลกั (Core Benefit) ในหวัขอ้ย่อยการดาวน์โหลด
บรกิารเพลงช่วยใหเ้กดิความผ่อนคลายความสนุก เพลดิเพลนิ มคี่าเฉลีย่สงูสุดคอื 3.66 อยู่ในระดบัความส าคญัมาก 
และ การดาวน์โหลดบริการเพลงน ามาประกอบกจิกรรมระหว่างวนัเช่นออกก าลงักาย กิจกรรมเขา้จงัหวะ เป็นต้น                  
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มคี่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื 3.17 อยู่ในระดบัความส าคญัปานกลาง หวัขอ้รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์(Tangible Product) ในหวัขอ้
ย่อยคุณภาพและเสยีง มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื 3.48 อยู่ในระดบัความส าคญัมาก หวัขอ้ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั (Expected 
Product) หวัขอ้ย่อยท่านรู้สกึภาคภูมใิจเมื่อได้ดาวน์โหลดบรกิารเพลงที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมดิลขิสทิธิ ์มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคอื 3.52 อยู่ในระดบัความส าคญัมาก และ หวัขอ้ย่อยท่านรู้สกึว่าเป็นคนทีท่นัสมยัเมื่อได้ดาวน์โหลด
บรกิารเพลงของค่ายอาร์สยาม มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคอื 3.25 อยู่ในระดบัความส าคญัปานกลาง หวัข้อผลติภัณฑ์ควบ 
(Augmented Product) หวัขอ้ย่อยมศีูนยใ์หบ้รกิารการดาวน์โหลดบรกิารเพลงเพื่อความสะดวกของลูกคา้ มคี่าเฉลีย่
สงูสุดคอื 3.48 อยู่ในระดบัความส าคญัมาก และหวัขอ้ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์(Potential product) ในหวัขอ้ย่อย
การดาวน์โหลดบรกิารเพลงจะไดร้บัสทิธพิเิศษทนัท ีเช่น มโีอกาสไดพ้บศลิปินทีช่ื่นชอบ, มสีทิธลุิน้รบัรางวลั, ไดร้บั
อตัราค่าบรกิารพเิศษ, ขอ้มลูขา่วสารเฉพาะสมาชกิ เป็นตน้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 อยู่ในระดบัความส าคญัปานกลาง  
  2.2 ดา้นราคาโดยรวม มรีะดบัความส าคญัต่อการดาวน์โหลดบรกิารเพลง ศลิปินค่ายอาร์สยาม ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.40 อยู่ในระดบัความส าคญัปานกลางทัง้ในหวัขอ้มรีะดบัราคา
ทีห่ลากหลายตามปรมิาณการดาวน์โหลดอย่างเหมาะสมและราคาเหมาะสมกบัคุณค่าทีไ่ดร้บัมคี่าเฉลีย่ออกมาเท่ากนั
คอื 3.40 และอยู่ในระดบัความส าคญัปานกลาง 
  2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม มรีะดบัความส าคญัต่อการดาวน์โหลดบรกิารเพลง ของศลิปิน
ค่ายอาร์สยาม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.53 อยู่ในระดบัความส าคญัมากเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าหวัขอ้สามารถดาวน์โหลดผ่านเครอืข่ายโทรศพัทม์อืถอืต่างๆ มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื 3.69 อยู่
ในระดบัความส าคญัมาก สว่นหวัขอ้ สามารถดาวน์โหลดผ่านเวปไซต์อารส์ยามในรูปแบบระบบสมาชกิ มคี่าเฉลีย่น้อย
ทีส่ดุคอื 3.41 อยู่ในระดบัความส าคญัมาก 
  2.4 การส่งเสรมิการตลาดโดยรวม มรีะดบัความส าคญัต่อการดาวน์โหลดบรกิารเพลง ของศลิปินค่าย
อาร์สยาม ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.43 ซึ่งจดัอยู่ในระดบัความส าคญัมากเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า หวัขอ้มปีระชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลน์ เช่น ผ่านเวปไซต์ เฟสบุ๊คและทวติเตอรข์องค่าย  
อารส์ยาม ,ผ่านในรปูแบบการอพัโหลดมวิสคิวดีโีอผ่านเวบ็ไซตย์ทูปูมคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคือ 3.59 อยู่ในระดบัความส าคญั
มาก และหวัขอ้จดักจิกรรมร่วมกบัศลิปินทีช่อบ มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื 3.23 อยู่ในระดบัความส าคญัปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการวจิยั โดยผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1.  จากผลการวิจยัครัง้นี้กลุ่มที่บริษัทอาร์สยามควรให้ความสนใจจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม
ตวัอย่างทีเ่ลอืก อยู่ในช่วงอายุ 21-40ปีและระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีแสดงใหเ้หน็ว่า ปจัจุบนัแนวโน้มของผูฟ้งั
เพลงลูกทุ่งได้ขยายตลาดไปสู่กลุ่มวยัรุ่นและปญัญาชนมากขึน้อาจเพราะการท าการตลาดได้มีการค านึงถึงการใช้
เทคโนโลย ีไม่ว่าจะเป็นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่หรอื อนิเตอรเ์น็ต ท าใหเ้กดิการรบัรูแ้ละเขา้ถงึขอ้มลูการใหบ้รกิารเพลงอย่าง
ทัว่ถงึและเป็นมุมกวา้ง อกีทัง้การขยายโอกาสดา้นการศกึษา ท าใหค้นทุกระดบัมกีารศกึษาและเรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยี
อย่างหลากหลายดว้ย ดา้นอาชพีนัน้ ส่วนมากจะเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน/ รบัจา้งทัว่ไป จากขอ้มูลประชากรศาสตร์
ของกลุ่มผู้บริโภคท าให้เห็นว่าตลาดกลุ่มเพลงลูกทุ่งได้ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองไปที่กลุ่มปญัญาชนและพนักงาน
บรษิทัเอกชนและกลุ่มคนทีม่รีายไดม้ากขึน้ รวมถงึช่วงอายุทีเ่ป็นช่วงวยัรุ่นมากขึน้ ท าใหเ้หน็ว่าผลงานเพลงลูกทุ่งใน
รปูแบบผลติภณัฑเ์พลงนัน้เป็นทีย่อมรบัอย่างแพร่หลายในทุกๆกลุ่ม ส าหรบัการท าตลาดออนไลน์นัน้มคีวามยากและมี
กระบวนการในการเขา้ถงึค่อนขา้งซบัซอ้นแต่ดว้ยกลุ่มลูกคา้ทีม่กีารศกึษาทีด่แีละมคีวามรูอ้ย่างมากในการเขา้ถงึการ
ดาวน์โหลดผลติภณัฑผ์่านช่องทางออนไลน์ต่างๆไดด้จีงึสง่ผลดแีละเป็นปจัจยัทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการท าธุรกจิต่อไป 
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 2. ส าหรบัสว่นประสมทางการตลาด จากผลการวจิยัครัง้นี้ กลุ่มทีบ่รษิทัอารส์ยามควรใหค้วามสนใจจากผล
การวเิคราะหข์อ้มลูของกลุ่มตวัอย่างทีเ่ลอืกมาแยกเป็นรายดา้นดงันี้ 
  2.1  ดา้นผลติภณัฑม์รีะดบัความส าคญั เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ ในหวัขอ้การดาวน์โหลดบรกิารเพลง
ช่วยใหเ้กดิความผ่อนคลายความสนุก เพลดิเพลนิ มรีะดบัความส าคญัมากทีสุ่ดและจดัอยู่ในระดบัประโยชน์หลกัของ
ผลติภณัฑ ์(Core Benefit) ท าใหเ้หน็ว่า จุดประสงคห์ลกัทีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกดาวน์โหลดบรกิารเพลงของศลิปินค่าย
อารส์ยามนัน้กเ็พื่อผ่อนคลาย ความสนุก เพลดิเพลนิ ดงันัน้การพฒันาคุณภาพผลติภณัฑเ์พลง จงึควรพฒันาแนวเพลง
ใหม้คีวามหลากหลาย มทีัง้สนุกสนาน ผ่อนคลายและม ีเน้ือรอ้ง/ท านอง/ และดนตรทีีท่นัสมยั เขา้ถงึรูปแบบการด าเนิน
ชวีติ วฒันธรรม และ สงัคม ของผูบ้รโิภค 
  2.2 ดา้นราคามรีะดบัความส าคญัดงันี้ เน่ืองจากบรกิารเพลงมคีวามหลากหลาย ส าหรบัการตัง้ราคาให้
เหมาะสม และมคีวามหลากหลายตามปรมิาณการดาวน์โหลดนัน้การจดัท าแพ็คเกจการดาวน์โหลดบรกิารเพลงให้
หลากหลายและครอบคลุมกจ็ะยิง่เพิม่โอกาสในการตดัสนิใจเลอืกดาวน์โหลดผลติภณัฑ ์บรกิารเพลง ไดง้่ายยิง่ขึน้ 
  2.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายในหวัขอ้สามารถดาวน์โหลดผ่านเครือข่ายโทรศพัท์มอืถือต่างๆ มี
ระดบัความส าคญัมากทีส่ดุท าใหเ้หน็ว่าการดาวน์โหลดบรกิารเพลง ไม่ว่าจะเป็นรงิโทน เสยีงรอสาย เพลงเตม็ หรอืมวิ
สคิวดีโีอนผ่านโทรศพัทม์อืถอืกต็าม มคีวามส าคญัอย่างมาก เพราะง่ายและสะดวกในการใช้บรกิารผ่าน Call center 
ของแต่ละบรษิทัฯ หากน ามาใชเ้ป็นช่องทางหลกัในการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑเ์พลงของค่ายอารส์ยามโดยการร่วมมอืกนั
ทางธุรกจิระหว่างค่ายเพลงกบัผู้ให้บรกิารสญัญาณโทรศพัทม์อืถอื รวมถึงการแถมแพ็คเกจการจดัจ าหน่ายผ่านทาง
บริษัทฯมือถือโดยตรงก็จะยิ่งเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการดาวน์โหลดบริการเพลงของค่ายอาร์สยาม ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพอกีทาง 
  2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาดนัน้ ในหวัขอ้มปีระชาสมัพนัธผ์่านสื่อออนไลน์ เช่น ผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊ค
และทวติเตอร์ของค่ายอาร์สยาม,ผ่านในรูปแบบการอพัโหลดมวิสคิวดีโีอผ่านเว็บไซต์ยูทูปอยู่ในระดบัความส าคญัสูง
ทีส่ดุ ท าใหเ้หน็ว่า ปจัจุบนั การท าการตลาดผ่านทาง Social Media, Internet, Youtube มพีลงัและท าใหเ้กดิการรบัรูใ้น
มุมกวา้ง และมกีารกระจายต่ออย่างรวดเรว็ ซึง่เป็นช่องทางทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุในปจัจุบนัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 ส าหรบังานวจิยัครัง้ต่อไป ทางผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าควรท าการศกึษาดงัต่อไปนี้ 
 1. ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการดาวน์โหลดรงิโทน/เพลงเตม็/มวิสคิวดีโีอ/และเสยีงเพลงรอ
สายของศลิปินค่ายอารส์ยาม ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครควรท าการศกึษาในเขตต่างจงัหวดัอื่นๆ เนื่องจาก
ผลการส ารวจทัว่ประเทศจะท าใหท้ราบแนวทางทีห่ลากหลายมากขึน้ 
 2. ควรศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการดาวน์โหลดรงิโทนแยกออกมาจากผลติภณัฑเ์พลงตวัอื่นๆและ
เน้นไปทีบ่รษิทัผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทม์อืถอืเพิม่เตมิเนื่องจากไดร้บัความนิยมโดยตรงซึง่จะท าใหเ้หน็ภาพมาก
ยิง่ขึน้ 
 3. ควรศึกษาปจัจยัด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการดาวน์โหลดริงโทน/เพลงเต็ม/มิวสคิวีดีโอ/และ
เสยีงเพลงรอสายของศลิปินค่ายอารส์ยามเช่นปจัจยัรูปแบบการด าเนินชวีติเพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตจะท าให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายยิ่งขึ้นเน่ืองจากในปจัจุบันรูปแบบการด าเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
 4. ควรมกีารศกึษาความแตกต่างของปจัจยัดา้นประชากรศาสตรก์บัพฤตกิรรมในการเลอืกฟงัเพลงและแนว
เพลงทีส่นใจจะยิง่สง่ผลใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการเลอืกด าเนินธุรกจิเพลงในอนาคตต่อไป และผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิง่
ว่า ปจัจยัเหล่าน้ีน่าจะประโยชน์ในการศกึษา และท าการวจิยัในครัง้ต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
         สารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกิุล อาจารย์ที่ปรกึษา 
สารนิพนธท์ีไ่ดใ้หค้ าแนะน า ใหค้ าปรกึษา และเสนอขอ้คดิเหน็ต่างๆ ในการท าวจิยัตลอดจนการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ลุล่วงไปดว้ยด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงู
ไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคุณ คณาจารย์ในโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่าน ที่ได้กรุณาอบรม สัง่สอน           
ประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ ัง้ในทางทฤษฎ ีรวมถงึการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกเป็น
อย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาใหค้วาม
ร่วมมอืในการตอบค าถามส าหรบัการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
 คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วจิยัขอมอบแด่ผู้มพีระคุณที่ได้ประสทิธ์ประสาท
วชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัและประสบการณ์ต่างๆ ในการศกึษาใหแ้ก่ผูว้จิยัสามารถศกึษาและท าสารนิพนธฉ์บบันี้
ส าเรจ็สมบรูณ์ อนัประกอบไปดว้ยคณาจารยท์ุกท่าน และทา้ยทีสุ่ดขอมอบแด่บดิา มารดา และทุกคนในครอบครวัทีใ่ห้
การสนบัสนุนทางการศกึษาและคอยเป็นก าลงัใจแก่ผูว้จิยัตลอดมา 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] กลัยา วานชิยบ์ญัชา, ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2550). กลยุทธก์ารตลาดและการบรหิารเชงิกลยุทธ ์
        โดยมุ่งทีต่ลาด. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมยั. 
[2] ฉตัยาพร เสมอใจ, และฐตินินัท ์วารวีนชิ. (2551). หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ: ซเีอด็ยเูคชัน่ 
[3] ภาวณีิ กาญจนาภา. (2554). หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ: ทอ้ป. 
[4] ธงชยั สนัตวิงษ.์ (2549). พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทางการตลาด. พมิพค์รัง้ที ่11. กรุงเทพฯ: ประชุมช่าง.  
[5] ศนูยพ์ฒันาพาณิชยอ์เิลค็ทรอนิคส.์ (2543). การพาณิชยอ์เิลค็ทรอนิคส.์ สบืคน้เมื่อ 11 กรกฎาคม2555,  
        จาก www.ecommmerce.or.th.  
[6] กลัยา วานชิยบ์ญัชา. (2545). การวเิคราะหส์ถติ:ิ สถติสิ าหรบัการบรหิารและวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่6. กรุงเทพฯ:  
        จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 
 


