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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์  1. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือเทปเพลงของ
นกัศึกษา และปัจจยัสาํคญัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากล    2. เพ่ือศึกษาถึง
ภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้องท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการฟังเพลงไทยสากลของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
เอกชน ระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร      3.  เพ่ือศึกษาถึงการโฆษณาตามส่ือต่างๆ  ซ่ึงเป็น
ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการเปิดรับฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนระดบั
ปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร    

 
การศึกษาวิจยัเป็นวิธีเชิงสาํรวจ  (Survey Research)      ทาํการศึกษาพฤติกรรมดว้ยการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)   ทาํการวิเคราะห์เป็นรูปแบบวิธีวิจยัเชิงพรรณนา  
(Descriptive Analysis)   จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร   จาํนวน  400  คน 
 
 ผลการวิจยัพบวา่      การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง    อายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง  18 -
25  ปี   มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  5,000 – 10,000-  บาท   การสาํรวจพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเทปเพลง     
พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีการซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดีนอ้ยกว่าเดือนละคร้ัง  รองลงมาไดแ้ก่
เดือนละ  1  คร้ัง  โดยท่ีการสาํรวจสถานท่ีในการหาซ้ือเทปเพลงพบว่าแผง / ร้านขายเทปเพลงและซีดี
ในหา้งสรรพสินคา้  มีผูไ้ปซ้ือมากท่ีสุด   
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ส่วนปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้องพบวา่นํ้าเสียงและรูปแบบการแสดงของศิลปิน

เป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกเป็นเหตุผลท่ีใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่  การประสบ
ผลสาํเร็จทางดา้นดนตรี  สาํหรับพฤติกรรมในการฟังเพลงไทยสากล  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ี
ในการรับฟังเพลงทุกวนั  โดยส่ือท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด คือ  วิทยแุละโทรทศัน์ตามลาํดบั  ส่วน
เร่ืองของการโฆษณาตามส่ือต่างๆ  จากการสาํรวจ พบว่า  การเปิดรับส่ือโทรทศันเ์ป็นส่ือหลกัท่ีมีผู ้
นิยมรับชมมากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่วิทยกุระจายเสียงและหนงัสือพิมพ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



Thesis Title  :  Factors  relating  to  the  purchasing   and  listening  behavior     
of Thai pop music cassette tapes and cd’s : A case study of 
private university undergraduate students in Bangkok 

Name of Student :  Mister  Apiwat Namsap 
Thesis Advisor  : Asst. Prof.  Suwattana   Vonggapan  
Department  : Business Communication Arts 
Academic Year  : 2002 
 
                                                                       
                                                                          ABSTRACT 
 

The objective of this study are 1)  to study the students’ purchasing behavior of music 
cassette tapes and the factors affecting their decision to purchase Thai pop music tapes,  2)  to 
study contemporary pop singers’  images that influence the listening behavior of Thai pop music 
of private university undergraduate students in Bangkok, and  3)  to study the advertising media 
which are the major factors in influencing the exposure to Thai pop music cassette tapes and CDs 
of Private University undergraduate students in Bangkok 

 
This is a  survey research of human behavior, using questionnaires as tools for collecting 

data. The data are analyzed by means of Descriptive Analysis. The population consists of a total 
of 400 private university students in Bangkok. 

 
The findings of the research are as follows. The majority of  the sample group are female, 

aged  between 18-25 years old. Their average income is 5,000 – 10,000  baht per month. In 
surveying the purchasing behavior of music tapes, it is found that the majority of the students 
purchase Thai pop music cassette tapes and CD’s less than once a month. Ranked second in terms 
of frequency is once a month. As regards the place, it is found that they tend to purchase both 
cassette tapes and CDs from music stalls in major department stores the most.     
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In view of the pop singers’ images , it is found that the voice and performances of the 

singers are the main factors that the sample group pay the most attention to. Ranked second is the 
singers’ achievement in music. As for the listening behavior of Thai pop music, the majority of 
the sample group tend to listen to this kind of music on a daily basis. Their favorite media are 
radio and television, respectively. As reagrds the advertising media, it is found that television is 
the medium to which they are exposed the most. Ranked second and third are radio and 
newspapers, respectively.   
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 
                         บทเพลงนบัเป็นศิลปะท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัชีวิตมนุษยม์าตั้งแต่อดีตกาล  และมนุษยเ์ร่ิมตน้ใช้
ประโยชน์จากเพลงในดา้นต่างๆ มาเป็นเวลานานแลว้ จะแตกต่างกเ็พยีง ท่วงทาํนองและเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น
การเล่นดนตรี ซ่ึงอารยธรรมในแต่ละประเทศ  มีความโดดเด่นไม่แพก้นัโดยมีการนาํศิลปวฒันธรรมเขา้มาเป็น
ส่ือกลางในการเช่ือมโยง   การส่ือสารระหวา่งกนัไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม 
 
                           เพลงเปรียบเสมือนวรรณกรรมท่ีมีทาํนองของสงัคม    เพลงสามรถส่ือสารกบัผูฟั้งในสงัคม
นั้นๆ ไดอ้ยา่งง่ายดาย และสามรถเขา้ใจไดอ้ยา่งลึกซ้ึง   จึงกล่าวไดว้า่ เพลงหรือดนตรีเป็นภาษาสากล  สามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกความหมายหรือความตอ้งการ ต่างๆจากผูป้ระพนัธ์เพลงไปสู่ผูฟั้ง และจากผูเ้ล่น
ดนตรีไปยงักลุ่มนกัดนตรีในหลากหลายสาขาตามแต่ความถนดัในแนวเพลงของผูเ้ล่นดนตรี  
                  

         ปัจจุบนัศิลปินท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมกัจะเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้ฟั้งโดยเฉพาะกลุ่ม
วยัรุ่นรู้สึกอยากทาํตามแบบอยา่งท่ีดีทางดนตรีทั้งในการร้องและการแสดงบนเวที      และนาํมาพฒันาทกัษะ
ฝีมือของตนเอง    โดยควบคู่ไปกบัการบริหารเวลาไดอ้ยา่งมีคุณค่า   ในยคุสมยัของโลกาภิวฒัน์วยัรุ่นมีพื้นฐานท่ี
ดีในการฟังเพลงรวมถึงการเร่ิมแต่งเพลง ในแนวทางท่ีตนเองช่ืนชอบ และมีศิลปินในจาํนวนไม่นอ้ยท่ีเป็นวยัรุ่น 
และมีการพฒันาทกัษะอยา่งต่อเน่ืองโดยมีการไดรั้บแรงสนบัสนุนจากค่ายเทปเพลงไทยสากล   โดยการจดั
ประกวดการแข่งขนัทางดา้นดนตรีหรือการคน้หาผูท่ี้มีความสามารถเขา้มาอยูใ่นสงักดัของตนเอง ซ่ึงนบัวา่เป็น
ผลดีและไดรั้บการตอบสนอง จากกลุ่มผูฟั้งเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั 
                     
                             ธุรกิจเทปเพลงไทยสากลและซีดีในปัจจุบนันบัเป็นธุรกิจท่ีมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วและ
ต่อเน่ือง มีบริษทัผูผ้ลิตงานเทปเพลงไทยสากลและซีดี ก่อตั้งเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงประเมินวา่ในปีหน่ึงๆ ตลาดธุรกิจ
เทปเพลงไทยสากลมีมูลค่าสูงถึงปีละหลายร้อยลา้นบาท ส่งผลใหแ้ต่ละบริษทัในระบบธุรกิจดงักล่าวมีการ
แข่งขนักนัสูงมากในดา้นการพฒันาคุณภาพของเพลง        ตลอดจนการวางแผนการตลาดอยา่งมีประสิทธิภาพ
เพื่อแข่งขนัครองใจกลุ่มผูฟั้ง  
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                             โดยเราจะพบวา่ในปัจจุบนัราคาของซีดีนั้นมีราคาถูกลงกวา่ในอดีตท่ีผา่นมาเป็นอยา่งมากและ
ไดพ้ยายามลดตน้ทุนในการผลิตบางส่วนเพื่อจะนาํมาต่อสู่กบัเทปเพลงและซีดีท่ีผดิกฎหมายโดยสามารถพบเห็น
ไดบ่้อยตามหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํ  
 
                             การขยายการเติบโตของธุรกิจดงักล่าวสามารถกล่าวไดว้า่สินคา้เทปเพลงไทยสากลเป็นสินคา้
เพื่อมวลชน (Mass product) เช่นเดียวกบัสินคา้อุปโภคและบริโภคอ่ืนๆและเป็นสินคา้ท่ีมีบทบาทและหนา้ท่ี
สาํคญัต่อสงัคมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั        ตลอดจนบทบาทในการยกระดบัรสนิยมของผูฟั้งและปรับปุรง
คุณภาพของเพลงไทยสากลใหดี้ข้ึน   ซ่ึงเป็นผลมาจากการแข่งขนักนัระหวา่งบริษทัผูผ้ลิตเพื่อใหผ้ลงานเพลง
เป็นท่ีนิยมของผูฟั้ง  ( ศมกมล  ลิมปิชยั  :  2532 )  
 
                          จากบทบาทของธุรกิจเทปเพลงไทยสากลท่ีมีต่อสงัคมไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบยอ่ยของ
สงัคมดว้ยเช่นกนัดงัน้ี 

1. เทปเพลงไทยสากลเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว      ก่อใหเ้กิดการ 
ยอมรับและเลียนแบบวฒันธรรมยอ่ยท่ีเกิดจากองคป์ระกอบต่าง ๆ เช่น  การแต่งกายดว้ยเส้ือยดึรัดรูปแบบเอว
ลอยและมีทรงผมหนา้มา้ ตามสไตลข์องวง ไซน่า ดอลล ์หรือการสวมแวน่ตาดาํสไตลแ์ฟนซี ท่ีมีรูปทรงแปลก
ใหม่ทางแฟชัน่โดยมีแบบอยา่งมาจากวง ฟลายและมีการเร่ิมไวผ้มยาวเลียนแบบศิลปินร็อคช่ือดงัอยา่งวายน็อต 
เชเวน่ และ วงเดอะซนั เป็นตน้  
                           อนัเป็นวฒันธรรมยอ่ยท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางทศันคติค่านิยมและพฤติกรรมของกลุ่ม
ผูฟั้งท่ีมีผลต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั  และ มีความ   “ฟุ้ งเฟ้อ”   ตามแฟชัน่สมยันิยมเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะใน
กลุ่มเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่น 
 

2.   ส่งผลกระทบใหร้ะบบยอ่ยของระบบธุรกิจเทปเพลงไทย           โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริษทั 
ผูผ้ลิตผลงานเพลง บริษทัโปรโมชัน่ต่างๆ กมุ่็งแข่งขนัการผลิตผลงานเพลงเพื่อตอบสนองใหต้รงกบัความรู้สึก
และตรงกบัรสนิยมของผูฟั้ง เพื่อเป็นการกระตุน้พฤติกรรมผูบ้ริโภคใหต้ดัสินใจซ้ือเพลงไทยสากล 
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3. ทาํใหเ้พลงไทยสากลไดรั้บการพฒันาปรับปรุงคุณภาพ        ใหมี้มาตรฐานท่ีดียิง่ข้ึนทั้งใน 
ดา้นระบบการบนัทึกเสียงเน้ือหาของแนวเพลงรวมถึงการคดัเลือกศิลปินฯลฯทั้งน้ีเพือ่ใหคุ้ณภาพของเพลงไทย
สากลและซีดี  ดึงดูดความสนใจของกลุ่มผูฟั้งอนันาํมาซ่ึงส่วนแบ่งทางการตลาด   
( สาํอาง   ผลไม ้  :   2535) 
 
                       จากงานวิจยัของ  Larson  Kubey  Colletti  (1989)  พบวา่ผูช้ายมกัจะฟังรายการเพลงท่ีเนน้เน้ือหา
สาระและเพลงร็อคหนกั    ขณะท่ีผูห้ญิงชอบฟังแนวเพลงท่ีเก่ียวกบัความรักประกอบกบัในปัจจุบนัวยัรุ่นชาย
มกัจะเลือกฟังเทปเพลงหรือซีดี มากกวา่ท่ีจะฟังเพลงจากวิทยเุหมือนกบัผูห้ญิงและเทปเพลงกบัซีดีนั้น หาซ้ือได้
ง่ายราคาถูกและยงัมีใหเ้ลือกมากมายอีกดว้ย 
 
                        จากงานวิจยัขา้งตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่เพลงเป็นส่วนสาํคญัในการช่วยสร้างจินตนาการ  และวยัรุ่นมกัจะ
ใชเ้พลงเพื่อเป็นการสร้างโลกส่วนตวัและเป็นการผอ่นคลายความกดดนัต่างๆท่ีไดป้ระสบมาจากสงัคมรอบขา้ง 
ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงทาํงานศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือเพลงของวยัรุ่นเพื่อนาํมาหาขอ้สรุป และ ปัจจยัดา้น
ต่างๆ ท่ีใชใ้นการฟังเพลงสากลของวยัรุ่นและวยัทาํงาน  
 
                        โดยเป็นการศึกษาความคิดเห็นจากนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกช    ในเขตกรุงเทพ 
มหานครในระดบัปริญญาตรีฉะนั้นตลาดของธุรกิจเพลงไทยสากลในกลุ่มเป้าหมายน้ีจะเป็นตลาดท่ีสาํคญัอีก
ตลาดหน่ึง เพือ่เป็นแนวทางหรือกรณีศึกษาในการบริหารแรงงานดา้นธุรกิจเพลงในปัจจุบนั  
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ปัญหานําวจัิย 
 

1. พฤติกรรมในการซ้ือเทปเพลงไทยสากลข้ึนอยูก่บัปัจจยัประชากร  เช่น  เพศ  ชาย  หญิง  อายรุายได ้ ของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน  ระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

2. ภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้องมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับฟังของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนระดบั
ปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

3. การโฆษณาตามส่ือต่างๆเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการตดัสินใจเปิดรับฟังเพลงไทยสากลและซีดีของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชน  ระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือเทปเพลงของนกัศึกษาและปัจจยัสาํคญัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ

ตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากล 
2. เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้องท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการฟังเพลงไทยสากลของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

เอกชน ระดบัปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาถึงการโฆษณาตามส่ือต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการเปิดรับฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดี

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน ระดบัปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวจัิย 
 
1. ลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ  รายได ้  ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเอกชนระดบัปริญญาตรี ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากลแตกต่างกนั 
2. ภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้องมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการฟังเทปเพลงไทยสากลของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัเอกชน ระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. การโฆษณาเทปเพลงไทยสากลตามส่ือต่างๆ เป็นปัจจยัสาํคญั ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการฟังเทปเพลงไทย

สากลและซีดี  ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

DPU



                                                                                                                                                                                  5
 

 
ขอบเขตการวจัิย 
 
1. ในการวิจยัคร้ังน้ี    เป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือและฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดี
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน  ระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้งหมด  7  แห่ง    ประกอบดว้ย   

- มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
- มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- มหาวิทยาลยัรังสิต 
- มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
- มหาวิทยาลยัสยาม 
 

2. การวิจยัน้ีทาํการศึกษาเก่ียวกบัการโฆษณาตามส่ือต่าง ๆ     ตลอดจนภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้องท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจในการเปิดรับชมและรับฟังเทปเพลงไทยสากลของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน ระดบัปริญญา
ตรีในเขตกรุงเทพมหานคร     

 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 
1. ไดท้ราบถึงพฤติกรรมในการซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดีตลอดจนพฤติกรรมในการฟังของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัเอกชนในระดบัปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ไดท้ราบถึงปัจจยัสาํคญัต่างๆ  ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี  เช่น  ปัจจยั

ทางดา้นประชากร  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ศิลปินนกัร้อง  รวมถึงปัจจยัทางดา้นการโฆษณาทางส่ือต่างๆ   
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นิยามศัพท์   
 

พฤติกรรมการซ้ือ    หมายถึง  ความถ่ีในการซ้ือ  สถานท่ีซ้ือเทปเพลงและซีดี  ผูต้ดัสินใจซ้ือจาํนวนท่ีซ้ือในแต่
ละคร้ังรวมถึงโอกาสท่ีซ้ือเทปเพลงไทยสากล 
 
พฤติกรรมการฟัง       หมายถึง  ความถ่ีในการฟังและระยะเวลาท่ีเปิดฟัง  จากส่ือต่างๆ ท่ีใชฟั้งเพลง  เช่น  เทป 
วิทย ุซีดี  โทรทศัน์ และอินเตอร์เนต  เป็นตน้ 
 
เน้ือหาแนวเพลง     หมายถึง  บทเพลงท่ีมีเน้ือหาและการเรียบเรียงท่ีดีตามมาตรฐานสากล  สาํหรับเน้ือร้องมกั
เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัความรัก  ความสนุกสนาน  เสียสละ  ความเห็นอกเห็นใจ 
 
ค่ายเพลง    หมายถึง  บริษทัเทปเพลงท่ีมีศิลปินอยูใ่นสงักดัและมีทีมงานในการผลิตผลงานเพลงคุณภาพออกสู่
สายตาประชาชนตามส่ือต่างๆ  
 
กลุ่มผู้บริโภค    หมายถึง  นกัศึกษาภายในมหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัปริญญาตรีภาค
ปกติและภาคคํ่า  ท่ีมีทั้งกลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงาน 
 
การโฆษณา   หมายถึง  การโฆษณาท่ีมีเน้ือหาเชิงโนม้นา้วหรือจูงใจเชิญชวน  หรืออ่ืนใดท่ีมีลกัษณะใหผู้รั้บ
ข่าวสาร     ตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากล  ทั้งรายการวทิยกุระจายเสียง   วิทยโุทรทศัน์  และทางหนงัสือพิมพ ์  
 
ส่ือมวลชน   หมายถึง     วิทยหุนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ นิตยสาร และอินเตอร์เนต  สามารถจะส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บ
เป้าหมายจาํนวนมาก  และอยูก่นัอยา่งกระจดักระจายไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว   
 
ภาพลกัษณ์    หมายถึง    ส่ิงท่ีเห็นไดจ้ากลกัษณะท่ีเป็นการสงัเคราะห์ ข้ึนมาจากองคป์ระกอบหลายอยา่ง    และ
เป็นภาพท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน  ดูง่าย  เขา้ใจง่าย  และบ่งบอกถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
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ภาพที ่ 1 
กรอบแนวความคดิ 

 
ปัจจยัอิสระ 
 
 

 
 
 

 
 

 
    
 
 
           
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยประชากร 

- เพศ ชาย และ หญิง 
- อาชีพ 
- อาย ุ รายได ้ ( ของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัเอกชนระดบั
ปริญญาตรี ) 

 

ภาพลกัษณ์ของศิลปินนักร้อง 
- รูปแบบการแต่งกาย 
- นํ้าเสียงและการลีลาการแสดง 
- การรณรงคช่์วยเหลือสงัคม 
- ความสาํเร็จและรางวลัทางดา้น

ดนตรี 
  
การโฆษณาตามส่ือต่างๆ 
- การโฆษณาทางโทรทศัน ์
- การโฆษณาทางวิทย ุ
- การโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์
- การโฆษณาทางนิตยสาร 
- การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต 

พฤติกรรมการซ้ือ 
- ปริมาณในการซ้ือ     
- ความถ่ีในการซ้ือ 
- สถานท่ีซ้ือ     
- การตดัสินใจเลือกซ้ือ 
- ประเภทเพลงท่ีซ้ือ 

พฤติกรรมการฟัง 
- เน้ือหาแนวเพลง 
- ค่ายเพลงท่ีฟัง  
- ความถ่ีในการรับฟัง 
- ส่ือท่ีรับฟัง          
- ประเภทของแนวเพลง 

DPU



บทที ่ 2 
แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดน้าํทฤษฎีและแนวความคิดสาํคญัท่ีใชเ้ป็นหลกั  ในการประกอบการศึกษาวิจยั
ถึงพฤติกรรมการซ้ือและฟังเทปเพลงไทยสากลของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกช ในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดด้งัน้ี 
 

1. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2. แนวความคิดธุรกิจเพลงไทยสากล 
3. ทฤษฎีการใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจ     
4. การสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัศิลปินนกัร้อง 
5. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเลือกเปิดรับส่ือ 
6. ทฤษฎีการโฆษณา 
7. แนวความคิดเก่ียวกบัส่ือมวลชน 

 

ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค  ( Behavior  Theory ) 
 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง  การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง  กบัการจดัหาให้
ไดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ  ซ่ึงหมายถึงการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการท่ีสามารถสร้างความพอใจ
ในการซ้ือใหแ้ก่ผูซ้ื้อมากท่ีสุด  โดยสาเหตุท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้และบริการ  อาจเป็นเพราะสินคา้หรือบริการ
นั้นๆ  มีส่ิงจูงใจบางประการท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติกบัผูบ้ริโภค  ( ธงชยั  สนัติวงศ ์ 2525 : 112 ) 

 
การศึกษาพฤติกรรมมนุษยช่์วยใหท้ราบถึงการแสดงออกซ่ึงอิทธิพลภายในจิตใจของมนุษย ์  คือความ

ตอ้งการทางจิตใจและความตอ้งการทางอารมณ์  ท่ีมิใช่เหตุผล  อิทธิพลการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  จะเห็นวา่
ในบางคร้ัง  การตดัสินใจมิใช่เหตุผลจากประโยชน์ หรือคุณค่าทางเศรษฐกิจท่ีไดรั้บ  หากแต่ตอ้งการเพราะใจ
ชอบ   ทั้งท่ีราคาสินคา้แพงกลบัซ้ือ   ปัจจยัท่ีเป็นอิทธิพล 
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ท่ีอยูภ่ายในจิตใจ  เป็นอิทธิพลทางจิตวิทยาท่ีอยูภ่ายใตค้วามรู้สึกนึกคิด   โดยเฉพาะส่ิงจูงใจทาง
อารมณ์ (Emotional  Motives)  และส่ิงจูงใจทางเหตุผล   ( Rational Motives )   ซ่ึงกลไก
ส่วนประกอบทางจิตวิทยาของคน    ทั้งการเรียนรู้   ความเขา้ใจ    การรับรู้และความนึกคิดส่วน
บุคคลเป็นขอบเขตทางจิตวิทยาท่ีตอ้งศึกษาและการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคมกัมีขอบเขตท่ี
ซบัซอ้น    คือ  กลไกของมนุษยท่ี์สามารถจดจาํ  ( Memory )  เร่ืองราวในอดีตและสามารถ
คาดการณ์นึกคิด  ( Thinking )   ไปขา้งหนา้หรืออนาคต  ทาํใหเ้ร่ืองราวในอดีตยงัส่งผลกระทบถึง
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  ซ่ึงเป็นปัจจยัในการส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคและรวมไปถึงการตดัสินใจ
ซ้ือ 
 
 

รูปแบบของพฤติกรรมผู้บริโภคและการตดัสินใจซื้อมีปัจจยัทีเ่กีย่วข้องอยู่ 2 ประการ คอื 
  

1. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน 
2. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์แวดลอ้ม 
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ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้ว้ยภาพท่ี  2  ดงัน้ี 

 
ภาพที ่ 2 

 
รูปแบบของพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ือ 

 
 

     PERSON – CENTERED FACTORS            SITUATION  -  CENTERED FACTORS 
 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน 
- ความเขา้ใจ 
- ทศันคติ  ค่านิยม  ความเช่ือ 
- การรับรู้ 
- การเรียนรู้ 
- แรงจูงใจ 

 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์แวดลอ้ม 
- การเขา้สงัคม 
- ชนชั้นทางสังคม 
- อิทธิพลของกลุ่ม 
- วฒันธรรม 
- บุคลิกลกัษณะและแบบการใชชี้วิต 

 
 
 

การตระหนกั
ถึงความ
ตอ้งการ 

 การแสวงหา
ขอ้มูล 

 การประเมิน
ขอ้มูล 

 การ
ตดัสินใจซ้ือ 

 พฤติกรรม
หลงัการซ้ือ 

 
ท่ีมา : Rom J. Markin, Marketing, (New York: John Wiley & Sons Inc., 1979) P. 163. 
 

 จากตารางดงักล่าวยงัมีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคอยู ่2 ปัจจยั คือ 
 1. ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม ประกอบดว้ย 
  1.1 วฒันธรรม  ท่ีเป็นแบบของพฤติกรรมท่ีรับมาจากอดีตถึงปัจจุบนั, แนวทาง
กวา้งๆ สาํหรับพฤติกรรมจากอดีต, วฒันธรรมใหญ่ถึงวฒันธรรมยอ่ย 
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  1.2  ชนชั้นต่างๆ ทางสงัคม  เป็นการแบ่งกลุ่มชนชั้นของสงัคม 
  1.3  กลุ่มอา้งอิง  เป็นท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัแบบ Face to Face Contact, การ
แลกเปล่ียน, หล่อหลอมทศันคติ, ความเช่ือตามกนั, การปฏิบติัตามบรรทดัฐานของกลุ่ม, ความพึง
พอใจของกลุ่ม 
  1.4  ครอบครัว  มีอิทธิต่อทศันคติ   ค่านิยม  การตดัสินใจ, การยอมกนัข้ึนอยูก่บั
โครงสร้างบทบาทสมาชิกของครอบครัว 
 
 2. ปัจจยัจิตทางวิทยาส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 
  2.1  บุคลิกลกัษณะท่าทางหรือแรงจูงใจ 
  2.2  ประสบการณ์และการเรียนรู้ 
  2.3  ทศันคติและค่านิยม 
 

การนําเอาแนวคิดเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคเข้ามาเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี  
เน่ืองจากเราจะสังเกตเห็นไดว้่า  สินคา้  เทปเพลงไทยสากล  มีลกัษณะเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือมา
เพ่ือการตอบสนองดา้นการพกัผ่อน   ซ่ึงเป็นแรงจูงใจทางดา้นอารมณ์ท่ีมีส่วนทาํใหพ้ฤติกรรมการ
ซ้ือเกิดข้ึน   และเก่ียวกบัเร่ืองแรงจูงใจทางในดา้นอารมณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้   เทป
เพลงไทยสากลนั้นมีความเสน่หาเขา้มาเก่ียวขอ้งในการซ้ือเพลง  เช่น บทเพลงท่ีเป็นเพลงเดียวกนั   
แต่คนร้องต่างกนั  ผูบ้ริโภคอาจซ้ือเพียงคนใดคนหน่ึง  ผูบ้ริโภคบางคนติดตามซ้ือเทปชุดอ่ืนๆ  ของ
ศิลปิน     เน่ืองจากมีความพึงพอใจในตวัของศิลปินคนนั้น  เพราะฉะนั้นความพึงพอใจในตวัศิลปิน
จึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากลแต่ละชุด 
 

ธุรกจิเทปเพลงไทยสากล 
 

 จากการท่ีมีผูผ้ลิตเทปเพลงไทยสากล  มีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน   เพ่ือลงแข่งขนัในตลาดธุรกิจ
ดงักล่าว   จึงทาํใหบ้ริษทัต่างๆ  ตอ้งมีการตดัสินใจการดาํเนินงานอยา่งรวดเร็วฉบัไว      โดยเฉพาะ
การสร้างศิลปินออกมาป้อนเขา้สู่ตลาด   ค่ายเพลงจะตอ้งมีระบบระเบียบแบบแผนในการสร้าง
ศิลปินนกัร้องข้ึนมาใหเ้ป็นมาตรฐานในการสร้างงาน  จึงจะประสบความสาํเร็จในธุรกิจน้ี  ดงันั้น 
จึงตอ้งมีกระบวนการท่ีดี  สามารถช่วยใหก้ารทาํงานมีความล่ืนไหลและประสานงานกนัในระหว่าง 
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ส่วนงานกนัไดดี้  อนัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลใหเ้กิดผลผลิต      คือ        นกัร้องและผลงานเพลงท่ี
ไดรั้บการสร้างข้ึนอยา่งมีมาตรฐานจากการศึกษาของ ( ณฐัภรณ์   สถิรกุล : 2536 )   ไดศึ้กษาถึง
กระบวนการสร้างศิลปินนกัร้องท่ีดี  และจะประสบผลสาํเร็จไดใ้นธุรกิจเพลงตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีมี
ความสาํคญัอยา่งยิง่  4  ประการ  คือ 
 

1. การคาดการณ์ถึงสถานการณ์ของผูบ้ริหารค่ายเพลงท่ีมีความสามารถ    โดยเขา้ถึงความ 
ตอ้งการและความนิยมของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแม่นยาํ  เพ่ือสร้างศิลปินนกัร้อง  และงานเพลงท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของตลาด  รวมถึงความสามารถในการสร้างนโยบายท่ีดี  เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
ของตลาดผูฟั้งเพลง    

2. ความสามารถของทีมงานในการสร้างท่วงทาํนองเพลงท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของผูฟั้ง         
โดยเน้ือหาของเพลงสามารถส่ือสารเขา้ถึงความชอบและถูกรสนิยมของผูฟั้งส่วนใหญ่  รวมทั้ง
ผลงานเพลงท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใหน้กัร้องไดใ้ชค้วามสามารถท่ีมีอยูอ่อกมาอยา่งเตม็ท่ี       ความสามารถ
ของโปรดิวเซอร์ในการผลกัดนัส่งเสริมศิลปินนกัร้องให้ใชค้วามสามารถอยา่งเตม็ท่ี  และมีวิธีการ
ร้องท่ีเขา้กบัความรู้สึกของคนฟังเพลง   

3. นกัร้องจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถอยา่งแทจ้ริง   ในดา้นใดดา้นหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเสนอผลงานเพลงออกไปอยา่งชดัเจน   

- ศิลปินนกัร้องมีความสามารถในการส่ือสารความรู้สึกออกไปสู่ผูฟั้ง 
- นกัร้องมีความสามารถในการแสดงออกอยา่งเป็นธรรมชาติ 
- นกัร้องสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของเพลงโดยเขา้ถึงจิตใจ อารมณ์ของผูฟั้ง

เป็นอยา่งดี 
4.   มีการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีลงตวัใหก้บันกัร้อง    การโฆษณา     ประชาสมัพนัธ์         ให ้

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของศิลปินนกัร้องไดอ้ยา่งแทจ้ริงปัจจยัทั้ง  4  ประการน้ี  นบัว่ามีความสาํคญั
อย่างยิ่งในการสร้างศิลปินนักร้องให้ประสบความสําเร็จเม่ือปัจจัยดังกล่าวมารวมเข้ากับ
กระบวนการท่ีเอ้ือต่อการสร้างงานท่ีดี  จึงจะมาช่วยส่งเสริมให้ค่ายเพลงสามารถสร้าง  “ศิลปิน
นกัร้องและผลงานเพลงยอดนิยม ”  ข้ึนมาได ้ ถือวา่เป็นสูตรสาํเร็จของธุรกิจเทปเพลง   
 

 ( สาํอาง   ผลไม ้ :  2535  )    ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ  เทปเพลงของเยาวชนใน
เขตกรุงเทพฯ  ผลการวิจยัสรุปวา่  ส่ือโทรทศัน์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด  เพราะภาพใน
มิวสิควิดีโอท่ีเผยแพร่ในรายการโทรทศัน์  เป็นการนาํเสนอรายละเอียด  ภาพพจน์ของศิลปินจะเป็น
ตวัเร้าความรู้สึกให้คลอ้ยตามเพลงว่าเพลงนั้นมีความไพเราะ          การเปิดเพลงในรายการวิทยุมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเทปเพลงของเยาวชนในอนัดบัต่อมา  เพราะส่ือวิทยมีุราคาถูกสามารถ
สร้างความถ่ีในการเปิดเพลงไดสู้งมากกว่าส่ือโทรทศัน์  การเปิดเพลงบ่อยๆ  สามารถสร้างความ
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สนใจใหก้บัผูฟั้งเก็บรายละเอียดของความไพเราะของเพลงไปเร่ือยๆ  จนเกิดความตอ้งการท่ีจะซ้ือ
เทปเพลงชุดนั้น   
 

สําหรับส่ือท่ีบริษัทผลิตเพลงให้ความเห็นว่ามีความสําคัญมาเป็นอันดับแรกในการ
โปรโมชัน่เทปเพลง   คือ   ส่ือวิทย ุ เพราะผลงานเพลงเป็นส่ิงท่ีตอ้งถ่ายทอดผ่านทางวิทยซ่ึุงความ
ตอ้งการของผูฟั้งวิทยุส่วนใหญ่    คือ   การฟังเพลงเป็นหลกั  และเยาวชนในเขตกรุงเทพฯ  ส่วน
ใหญ่มีการรับฟังข่าวสารเก่ียวกบัวงการเพลงจากส่ือวิทยุมากท่ีสุด        ความสาํคญัในอนัดบัต่อมา  
คือ  ส่ือโทรทศัน์     ความตอ้งการของคนดูโทรทศัน์     ส่วนใหญ่ดูเพราะสาระความรู้และความ
บนัเทิง   ส่ือท่ีบริษทัผลิตเพลงโดยส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นว่ามีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด  ต่อการตดัสินใจซ้ือ
เป็นอนัดบัสุดทา้ยในการโปรโมชัน่   คือ   ส่ือส่ิงพิมพ ์     
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ภาพที ่3 
แบบจาํลองระบบการดาํเนินธุรกจิเทปเพลงไทยสากล 

……………………………………………………………………………………………………… 
ขอ้บงัคบัของรัฐและ   บริษทัเทป   ผูส้นบัสนุนการเงิน 
สถาบนัท่ีคอยควบคุม            เพลงไทยสากล                         (บางส่วน) 
           
           
           
           
          
 
  
 
    
 
               “เทปเพลงไทยสากล” 
 
         
          

    ผูใ้หญ่     
     

    วยัรุ่น 
 

          กลุ่มเป้าหมาย 
………………………………………………………………………………………………………. 
ท่ีมา   :   ศมกมล   ลิมปิชยั      “   บทบาทของระบบธุรกิจเทปเพลงไทยสากลต่อการสร้างสรรค ์
              ผลงาน เพลง   ” ,  2532           

พรบ.ลิขสิทธ์ิ 
 

บริษัทผลิตและ 
สร้างสรรค์ 

     สปอนเซอร์ 

       กบว. บริษัทโปรโมชัน่ 

สมาคมเทปและ 
แผ่นเสียง-ไทย 

บริษัทจดัจําหน่าย 

รวบรวมขอ้มูล 
เก่ียวกบัความนิยม 
ของตลาด 
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แบบจาํลองข้างต้นสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนีค้อื   

1. กลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงไดแ้ก่ผูบ้ริโภคหรือผูฟั้ง นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัท่ีสุดในการ
ประกอบธุรกิจเทปเพลง   เน่ืองจากการผลิตเทปเพลงเป็นการผลิตสินคา้ออกมา   เพื่อสนองความ
ตอ้งการของผูฟั้ง  ดงัจะเห็นไดว้่า  ในการผลิตหรือสร้างสรรคผ์ลงานเพลงออกมา  โปรดิวเซอร์จะ
พิจารณาถึงความตอ้งการของกลุ่มผูฟั้งเป้าหมายว่านิยมเพลงในแนวใด  ฉะนั้น อาจกล่าวไดว้่าผูฟั้ง
เป็นปัจจยัสาํคญัอย่างหน่ึงท่ีมีส่วนในการกาํหนดรูปแบบและเน้ือหาของเพลง  ตลอดจนมีส่วนใน
การตดัสินว่าธุรกิจเทปเพลงจะดาํรงอยู่ไดห้รือไม่อีกดว้ย   การจาํแนกกลุ่มผูฟั้งโดยส่วนใหญ่แลว้  
จะใชส้มมติฐานทางอายุเป็นสําคญั  ผูป้ระกอบธุรกิจเทปเพลงส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มวยัรุ่น  
เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีนิยมซ้ือเทปเพลงมากท่ีสุด   และสามารถจูงใจไดง่้าย 

2.   สปอนเซอร์   หรือผูใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงิน    ในปัจจุบนัการผลิตเทปเพลงในแต่
ละชุด  มกัจะตอ้งมีสปอนเซอร์   อาทิ เช่น   เคร่ืองด่ืม   “  PEPSI ”  เป็นสปอนเซอร์ใหก้บัศิลปิน  
“โดม  ปกรณ์ลมั ”   และ  “ GSM  2 WATT  ”   เป็นสปอนเซอร์ใหก้บั   “  นิโคล  เทริโอ ”   เป็นตน้     
สปอนเซอร์เหล่าน้ี  มกัไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการกาํหนดรูปแบบและเน้ือหาของเพลง  หากจะให้
การสนับสนุนในด้านการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานเพลงของศิลปินบางส่วน      โดยได้รับ
ผลตอบแทน   คือ   การลงโฆษณาสินคา้บนปกเทปด้านใน   สปอนเซอร์มกัจะเลือกสนับสนุน
ศิลปินท่ีคิดวา่เหมาะสมแก่การส่ือสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือสินคา้ของตน 

3. บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเทปเพลงไทยสากล    ประกอบไปดว้ย บริษทัผลิตและสร้างสรรค์
ผลงานเพลง  บริษทัโปรโมชัน่  และบริษทัจดัจาํหน่าย  บริษทัเหล่าน้ีจะมีส่วนร่วมกนัในการผลิต
และสร้างสรรคเ์ทปเพลงไทยสากลออกมาเพ่ือท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย  
และเพ่ือผลประโยชน์ทางดา้นธุรกิจการคา้ 

4. ระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐและสถาบนัต่างๆ  ซ่ึงทาํหน้าท่ีควบคุมการดาํเนินงานของ
บริษทัท่ีประกอบเทปเพลงไทยสากล  จะประกอบไปดว้ย พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ  ฉบบัปี พ.ศ. 
2540    คณะกรรมการบริหารวิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน์  (กบว.)  และสมาคมเทปและ
แผ่นเสียง-ไทย   ระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐและสถาบนัต่างๆ เหล่าน้ี ลว้นมีบทบาทสําคญัต่อการ
ดาํเนินธุรกิจเทปเพลงไทยสากล  กล่าวคือ จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูถ่้วงดุลยผ์ลประโยชนใ์นเชิงการคา้ของ
ผูป้ระกอบธุรกิจเทปเพลงไทยสากล 
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ปัจจุบนับริษทัผลิตเพลงจะผลิตเทปและซีดีออกมา   นอกจากจะจาํหน่ายแลว้ ยงัผลิตเพ่ือ
แจกให้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียง  สถานีโทรทศัน์  รวมถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  นาํไป
เผยแพร่ออกอากาศในลกัษณะของการแจกฟรีมากกว่าการซ้ือขายเช่นในอดีต  ปัจจุบนักิจการค่าย
เพลงมีการแข่งขนักนัสูงมาก  และเป็นธุรกิจท่ีมีความสลบัซบัซอ้นกนัเป็นอย่างยิ่ง  โดยทัว่ไปแลว้
การดาํเนินธุรกิจเพลงจะประกอบไปดว้ย    3    ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนการผลิตและการสร้างสรรค์
ผลงานเพลง     และการผลิตมาสเตอร์เทป      ขั้นตอนการส่งเสริม    การจาํหน่าย    หรือการ
โปรโมชัน่  ( กร  พุ่มดอกมะลิ  : 2542 )    
 
 ขั้นตอนการจดัจาํหน่ายสามารถจาํแนกลกัษณะของผูเ้ก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจเพลง  
แบ่งออกไดเ้ป็น  3  กลุ่ม  คือ 
 

 บริษทัผูผ้ลิตและสร้างสรรคผ์ลงานเพลงส่วนใหญ่จะแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็นฝ่าย
ต่างๆ มากมายอยา่งนอ้ย 3 ฝ่ายตามขั้นตอนการดาํเนินงานหรือหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัคือ 
  1. ฝ่ายผลิตเพลง  ในการผลิตเพลงข้ึนมาแต่ละชุดนั้น ตอ้งผา่นขั้นตอนต่างๆ มากมายและ
ขั้นตอนแรกสุดท่ีอาจจะเรียกไดว้่าเป็นหวัใจสาํคญั คือขั้นตอนการผลิตและสร้างสรรคผ์ลงานเพลง
ซ่ึงฝ่ายน้ีจะเป็นผูรั้บผิดชอบ โดยจะทาํหน้าท่ีสร้างสรรค์เพลงและผลิตออกมาในรูปของ master  
tape  พร้อมท่ีจะส่งให้บริษทัจดัจาํหน่ายนาํไปผลิตเป็นเทปคาสเซ็ท ฝ่ายน้ีจะมีอาํนาจในการ
ตดัสินใจวา่จะผลิตผลงานเพลงอะไร อยา่งไร 
 
 2. ฝ่ายส่งเสริมการจดัจาํหน่าย มีหนา้ท่ีในการส่งเสริมการจาํหน่ายเทปเพลงทางส่ือประเภท
ต่างๆ เพ่ือให้เทปเพลงท่ีออกขายได้มาท่ีสุด         ฝ่ายน้ีจะประกอไปด้วยบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในการวางแผนส่ือ (Media  Planner) ทั้งทางดา้นวิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และ
กิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมการจาํหน่ายและวางกลยุทธ์ในการโปรโมชัน่ ทั้งทางดา้นการโฆษณา
และประชาสมัพนัธ์ รวมถึงการส่งเสริมการขาย ฝ่ายน้ีเป็นหวัใจสาํคญัของการท่ีจะะทาํใหเ้ทปเพลง
ชุดนั้นประสบผลสาํเร็จหรือไม่ ฝ่ายส่งเสริมการขายของค่ายเพลงจะเร่ิมประชาสัมพนัธ์เพลงแต่ละ
ชุดตั้งแต่ช่วงท่ีค่ายเพลงมีแนวคิดท่ีจะจดัทาํเพลงชุดใหม่ เป็นการเกร่ินใหก้ลุ่มเป้าหมายทราบขอ้มูล
แต่เน่ินๆ อนัจะส่งผลให้เกิดความเขา้ใจในภายหลงัได ้   ซ่ึงฝ่ายน้ี จะประสานงานกบัฝ่ายผลิตและ
สร้างสรรคผ์ลงานเพลงอย่างใกลชิ้ด เพ่ือทราบถึงจุดเด่นและแนวคิดของเพลงแต่ละชุดเพ่ือนาํไป
เผยแพร่ทางส่ือต่าง ๆ       ดงันั้นบุคลากรในฝ่าย น้ีจึงตอ้งติดต่อประสานงานกบัฝ่ายผลิตและฝ่าย
สร้างสรรค์เพลงและบริษทัส่งเสริมการจาํหน่ายภายนอก   ได้แก่   เจ้าของส่ือต่างๆ ทางวิทย ุ
โทรทศัน ์หนงัสือพิมพ ์
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 3. ฝ่ายจดัจาํหน่าย   ฝ่ายน้ี มีหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งค่ายเพลงกบับริษทัจดัจาํหน่าย โดย
จะนาํมาสเตอร์เทปจากฝ่ายผลิตผลงานเพลง ไปส่งมอบใหก้บับริษทัจดัจาํหน่ายเพือ่ผลิตเป็นเทป
คาสเซ็ท และเม่ือเทปออกตลาดแลว้กจ็ะประสานงานเร่ืองการวางจาํหน่ายตามแผงเทปกบับริษทัจดั
จาํหน่าย     เพือ่ใหบ้ริษทัดงักล่าวไดว้างจาํหน่ายเทปไปยงัพอ่คา้คนกลาง (หรือท่ีเรียกว่า ยีป๊ั่ว) และ
แผงขายเทปทัว่ประเทศ 
 
 การดาํเนินงานของค่ายเพลงในปัจจุบนั สามารถแยกตามกระบวนการทาํงานออกเป็นกลุ่ม 
คือ ดาํเนินการแบบครบวงจร กบัไม่ครบวงจร 
 1. การดาํเนินงานแบบครบวงจร  หมายถึง ค่ายเพลงท่ีมีบริษทัในเครือทาํหนา้ท่ีนาํมาสเตอร์
เทปมาผลิตเป็นเทปคาสเซ็ทและแผ่นซีดี โดยไม่ตอ้งว่าจา้งจากบริษทัภายนอกมาเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย
ให้ นอกจากนั้นยงัมีบริษทัส่งเสริมการจาํหน่ายอยู่ในเครือดว้ย เช่น บริษทัแกรมม่ี เอนเตอร์เท
นเมน้ท ์มีบริษทั เอม็.จี.เอ. เป็นบริษทัจดัจาํหน่าย และมีบริษทั เอไทม ์มีเดียซ่ึงเป็นบริษทัส่งเสริม
การจาํหน่ายใหก้บั     แกรมม่ี 
 
 2. การดาํเนินงานแบบไม่ครบวงจร    หมายถึง  ค่ายเพลงสามารถผลิตผลงานเพลงจน
ออกมาเป็นมาสเตอร์เทปจะตอ้งจา้งบริษทัจดัจาํหน่ายเพ่ือนาํมาสเตอร์ไปผลิตเป็นเทปคาสเซ็ท และ
แผน่ซีดีอีกทอดหน่ึง 
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ทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ  ( Uses and Gratifications )   
 การเลือกเปิดรับส่ือของบุคคลข้ึนอยูก่บัลกัษณะความตอ้งการ  และสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจและสังคม  ความกดดนัของปัญหาต่างๆ  จะเป็นแรงจูงใจใหเ้ลือกเปิดรับส่ือท่ีสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของตน  Palmgreen , Wenner  และ  Rosengren (1985)   ไดส้รุปลกัษณะ
ท่ีสาํคญัของทฤษฎีการใชป้ระโยชนแ์ละความพงึพอใจ ไวด้งัน้ี 
 

1. ผูรั้บสารเป็นผูแ้สวงหาข่าวสารและมีความกระตือรือร้น 
2. ผูรั้บสารเลือกใชส่ื้ออยา่งมีเป้าหมาย 
3. ส่ือแต่ละชนิดมีการแข่งขนัในการตอบสนองความพึงพอใจ 
4. สภาพแวดลอ้มของผูรั้บสารจะเป็นตวักาํหนดความตอ้งการและโอกาสในการเปิดรับ

ส่ือ 
5. การเปิดรับส่ือสามารถตอบสนองความพึงพอใจในระดบัต่างๆ 
6. เน้ือหาของส่ือจะไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูรั้บสารไดค้งท่ีหรือถูกตอ้ง

สมบูรณ์เสมอไป 
7. ลกัษณะโครงสร้างพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้มของส่ืออาจจะสนองต่อความตอ้งการ

และความพึงพอใจแตกต่างกนัในแต่ละช่วงของเหตุการณ์และเวลา 
8. ความพึงพอใจของผูรั้บสารจากการเปิดรับส่ือ  เน้ือหาของส่ือ  ข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์และ

เวลาขณะท่ีเปิดรับส่ือ 
 

Rosengren   (1985)       ไดก้ล่าววา่ประโยชน์   (  Uses  )     มีความสมัพนัธ์กบัความพึง
พอใจ   
( Gratifications )  ในแง่ท่ีประโยชนส์ามารถนาํไปสู่ความพึงพอใจ  และความพึงพอใจก็
อาจไดรั้บประโยชน์  เพราะฉะนั้น   ในการวิจยัอาจจะศึกษาเฉพาะตวัหน่ึงตวัใด  โดยมีเป้า
หมายถึงทั้งสองตวักไ็ด ้

 
 การใชส่ื้อเพ่ือความพึงพอใจอาจจะข้ึนอยูก่บัการใชป้ระโยชนใ์นการตอบสนองความ
ตอ้งการ  ซ่ึง Berger  (1982)   ไดแ้บ่งการตอบสนองความตอ้งการไวด้งัน้ี 

1. เพ่ือความสนุกสนาน 
2. ส่ือจะสอนลกัษณะการท่าทางและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ  ซ่ึงแสดงถึงอาํนาจ 
3. สอนประสบการณ์ท่ีงดงาม 
4. สอนถึงการอยูร่่วมกนัของสมาชิกในชุมชน 
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5. สนองความพงึพอใจในการอยากรู้อยากเห็นในข่าวสารต่างๆ 
6. ทาํใหรู้้จกัการปฏิบติัตนตามหนา้ท่ี  และมีการวางแผนงาน 
7. เพ่ือความเพลิดเพลิน 
8. ทาํใหรู้้จกัเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
9. สร้างอารมณ์ต่างๆ 
10. ทาํใหเ้กิดการเลียนแบบ 
11. สร้างบุคลิกภาพและลีลาของตวัเอง 
12. ไดรั้บข่าวสารทุกๆ ส่วนของโลก 
13. เป็นแรงเสริมย ํ้าความเช่ือดา้นความยติุธรรม 
14. เป็นแรงเสริมย ํ้าความเช่ือดา้นความรัก 
15. ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ความผดิพลาดของผูอ่ื้น 
16. สอนใหเ้กิดความภาคภูมิใจในประวติัศาสตร์ 
17. แสดงจินตนาการความสมัพนัธ์ทางเพศของหนุ่มสาว 
18. เพ่ือความต่ืนเตน้ 
 
Katz    และคณะ  (1974)   ไดอ้ธิบายการใชส่ื้อเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจไวว้่า  สภาวะ

สงัคมและจิตใจท่ีแตกต่างกนันั้น   ทาํใหบุ้คคลมีความตอ้งการแตกต่างกนัไป   และความตอ้งการท่ี
แตกต่างกนัน้ีเอง   กส่็งผลไปยงัความหวงัในส่ือเพ่ือการสนองความพอใจแตกต่างกนั  ดงันั้น   
ลกัษณะการใชส่ื้อของบุคคลท่ีมีความตอ้งการไม่เหมือนกนั  กจ็ะมีความแตกต่างกนัดว้ย  สุดทา้ย
ความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากการใชส่ื้อกจ็ะต่างกนัไป   ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 
ภาพที ่4 

แบบจาํลองอธิบายการใช้ส่ือเพือ่ตอบสนองความพอใจ 
 
 
 
 
 
  
 

สภาวะทาง
สงัคม 

และจิตใจ 

ความต้องการ 
(และเกิดมี) 

การคาดคะเน 
ความพอใจ 
ท่ีได้จากส่ือ 
(นําไปสู)่ 

พฤติกรรม 
การใช้ส่ือ 
(ก่อให้เกิด
ผล) 

ความพงึพอใจท่ี 
ได้รับจากส่ือ 

 
ผลอืน่ท่ีตามมา 
(ท่ีไม่ได้มุ่งหวงั) 
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สาํหรับในประเทศไทย  ศิริชยั   ศิริกายะ   และกาญจนา   แกว้เทพ  (2531)       ไดศึ้กษาชุดตวัแปร
ความตอ้งการท่ีผูรั้บสารตอ้งการจากส่ือมวลชนท่ี  McQuail   และคณะไดส้ร้างไว ้   และนาํมา
ปรับปรุงใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการใชส่ื้อมวลชนโดยผูรั้บสาร  ดงัน้ี 
 

1. ความตอ้งการสารสนเทศ 
1.1 เพ่ือทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง  สภาพปัจจุบนัท่ีอยูร่อบตวัและ 

สภาพปัจจุบนัของสงัคมและโลก 
1.2 เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาขอ้แนะนาํในการปฏิบติั  หรือความคิดเห็นและใน 

การตดัสินใจ 
1.3 สนองความอยากรู้อยากเห็น  และสนองความสนใจ 
1.4 ใหก้ารเรียนรู้  เป็นการศึกษาดว้ยตนเอง 
1.5 สร้างความรู้สึกท่ีมัน่คง  โดยใชค้วามรู้ท่ีไดม้าจากส่ือมวลชน 

 

2. ความตอ้งการสร้างความมีเอกลกัษณ์ใหแ้ก่บุคคล 
2.1 ใหแ้รงเสริมแก่ค่านิยมส่วนบุคคล 
2.2 ใหต้วัแบบทางพฤติกรรม 
2.3 แสดงออกร่วมกบัค่านิยมของคนอ่ืนๆ  (ในส่ือมวลชน) 
2.4 มองทะลุลึกเขา้ไปภายในตนเอง 

 

3. ความตอ้งการรวมตวัและปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
3.1 มองทะลุเขา้ไปในสภาพแวดลอ้มของผูอ่ื้น 
3.2 แสดงออกร่วมกบัผูอ่ื้น  และเกิดความรู้สึกในลกัษณะท่ีเป็นเจา้ของ 
3.3 นาํไปใชใ้นการสนทนาและปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
3.4 ใชแ้ทนเพื่อน 
3.5 ช่วยในการดาํเนินตามบทบาททางสงัคม 
3.6 สร้างสายสมัพนัธ์กบัครอบครัว  เพ่ือน  และสงัคม 
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4. ความตอ้งการความบนัเทิง 
4.1 การหลีกหนี  หรือหลีกเล่ียงจากปัญหาต่างๆ 
4.2 การผอ่นคลาย 
4.3 ไดว้ฒันธรรมท่ีเป็นของแท ้  ไดรั้บความสนุกสนานทางสุนทรียะ 
4.4 ไดมี้อะไรทาํเพือ่ใชเ้วลาใหห้มดไป 
4.5 ปลดปล่อยอารมณ์ 
4.6 เป็นการกระตุน้ทางเพศ 
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แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการเลอืกเปิดรับส่ือ 
 

ข่าวสารเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นอยา่งมากในชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์  ซ่ึงเหตุผลกคื็อมนุษย์
เป็นสัตวส์ังคม   จึงตอ้งมีการแลกเปล่ียนข่าวสารซ่ึงกนัและกนั   ข่าวสารน้ีจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะ
กาํหนดการตดัสินใจของมนุษย ์  โดยเฉพาะเม่ือยามมนุษยเ์กิดปัญหาและความไม่แน่ใจในส่ิงใด  
ข่าวสารจะมีความสาํคญัยิง่ต่อมนุษยเ์พ่ิมมากข้ึน  ( วุฒิชยั    จาํนง ,  2523 )  โรเจอร์   และ สเวนน่ิง   
( Roger  and  Svenning , 1969 )  ไดศึ้กษาและขยายแนวความคิดเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือมวลชนให้
กวา้งขวางออกไปอีก       โดยให้คาํนิยามว่า     ส่ือมวลชนนั้น  คลุมถึงส่ือ  5  ประเภท  คือ
หนงัสือพิมพ ์   ภาพยนตร์    วิทย ุ   นิตยสาร     และโทรทศัน์        เหตุน้ีดชันีในการวดัการเปิดรับ
ส่ือมวลชนในความหมายของเขาทั้ งสอง  จึงต้องประกอบดว้ยจาํนวนรายการวิทยุท่ีรับฟังต่อ
สปัดาห์  การอ่านหนงัสือพิมพต่์อสปัดาห์  ภาพยนตร์ท่ีดูต่อปี  และอ่ืนๆ 
 
 เลอร์นเนอร์  ( Lerner , 1985 )  ไดศึ้กษาอิทธิพลท่ีเกิดจากการเปิดรับส่ือมวลชน  ใน
ประเทศตะวนัออกกลาง  ในปี  ค.ศ.1985   พบวา่  เม่ือมีการขยายตวัของชุมชน   จนกลายเป็นเมืองท่ี
จะช่วยให้การพฒันาดา้นความรู้    หนังสือและระดบัการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน   จะทาํให้การเปิดรับ
ส่ือมวลชนแพร่หลายมากข้ึน  ในทาํนองเดียวกนั   เม่ือชุมชนมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยจีากการ
พฒันาอุตสาหกรรมมากข้ึน  สังคมจะขยายขอบข่าวของส่ือมวลชน   และการขยายตวัของส่ีอมวล
ชนน้ีเอง  จะช่วยยกระดบัการรู้หนงัสือมากข้ึนอีกดว้ย 
 
 เชอร์ร่ี ( Cherry , 1978 )  ช้ีใหเ้ห็นว่าการส่ือสารของมนุษยก์ระทาํเพื่อแบ่งปันข่าวสารกนั
นัน่เอง   และการแบ่งปันข่าวสารระหว่างกนัน้ีจะก่อให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนั   ซ่ึงจะนาํไปสู่การ
ตดัสินใจและกระทาํกิจกรรมประสานสอดคลอ้งกนั 
 
 แอตคิน ( Atkin ,1973    อา้งถึงในปัทมาวดี   หล่อวิจิตร )  กล่าวว่าบุคคลท่ีเปิดรับข่าวสาร
มากยิง่มีหูมีตากวา้งไกล      มีความรู้ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้ม  และเป็นคนท่ีทนัสมยั  ทนัต่อ
เหตุการณ์กว่าบุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารน้อย  สรุปไดว้่า   การเปิดรับส่ือ  คือความบ่อยคร้ังในการ
เปิดรับ   ระยะเวลารวมถึงจาํนวนส่ือในการเปิดรับอีกดว้ย 
 
 เบคเกอร์ ( Becker )  ไดใ้หค้วามหมายของการเปิดรับส่ือโดยจาํแนกไดด้งัน้ี คือ 
 
 1. การแสวงหาขอ้มูล  ( Information Seeking )  กล่าวคือ  บุคคลจะแสวงหาขอ้มูลเพ่ือ
ตอ้งการใหมี้ความคลา้ยคลึงกบับุคคลอ่ืน   ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเร่ืองทัว่ๆ ไป 
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 2. การเปิดรับขอ้มูล  ( Information Receptivity )   กล่าวคือ  บุคคลจะเปิดรับส่ือเพ่ือ
ตอ้งการทราบขอ้มูลท่ีตนเองสนใจอยากรู้  เช่น  เปิดดูโทรทศัน์เฉพาะเร่ืองหรือรายการท่ีสนใจ   
หรือมีผูแ้นะนาํมาหรือขณะอ่านหนงัสือพิมพห์รือดูโทรทศัน์  หากมีขอ้มูลข่าวสารเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ท่ีตนเองจะใหค้วามเอาใจใส่อ่านหรือดูแลเป็นพิเศษ 
               3.  การเปิดรับประสบการณ์   ( Experience Receptity  )  กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าว
เพราะตอ้งการทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง  หรือเพ่ือผอ่นคลายอารมณ์ 
 

 เหตุผลในการท่ีมนุษยเ์ลือกสนใจหรือตั้งใจรับข่าวสารอยา่งไร  จากส่ือใดนั้น   นกัวิชาการ
หลายท่านมีความเห็นสอดคลอ้งตอ้งกนั  คือ 
 ชแรมมน์ ( Shramm , 1973 )      ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบในดา้นต่างๆ  ในการเลือกเปิดรับ
สารของผูรั้บสารไวด้งัน้ี 

1. ประสบการณ์  จะทาํใหผู้รั้บสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกนั 
2. การประเมินประโยชน์ของข่าวสาร      จะทาํให้ผูรั้บสารแสวงหาข่าวสารเพ่ือสนอง

จุดประสงค ์
ของตนอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีแตกต่างกนั 
  3.   ภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนั    จะทาํใหผู้รั้บสารมีความแตกต่างกนัในพฤติกรรมการเลือกรับ
ส่ือและเน้ือหาของข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 
 4. การศึกษาและสภาพแวดลอ้ม     จะทาํให้ผูรั้บสารมีความแตกต่างกนัในพฤติกรรมการ
เลือกรับส่ือและเน้ือหาของข่าวสารท่ีต่างกนั 

5. ความสามารถในการรับสารทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ    จะมีส่วนสมัพนัธ์กบั 
ความสามารถในการรับข่าวสารของบุคคล    นัน่คือ  ประสาทสัมผสัทุกอย่างสามารถทาํงานและ
รับรู้ไดต้ามปกติ 

6. บุคลิกภาพ    ทาํใหมี้ผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ   การโนม้นา้วใจ    และพฤติกรรม 
การเปิดรับสาร 
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7. อารมณ์    สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสาร         จะทาํใหผู้รั้บสารเขา้ใจความหมายของ 
ข่าวสารหรืออาจเป็นอุปสรรคของความเขา้ใจความหมายของข่าวสารกไ็ด ้

8.  ทศันคติจะเป็นตวักาํหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อส่ิงเร้า  หรือข่าวสารท่ีพบใน
การเปิดรับข่าวสารต่างนั้น ๆ  ผูรั้บสารยอ่มจะมีกระบวนการเลือกสรร ( Selective Process )   ซ่ึงจะ
แตกต่างกนัไปตามประสบการณ์   ความตอ้งการ  ความเช่ือ  ทศันคติ  ความรู้สึก  นึกคิดของแต่ละ
คน   กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง ( Filters )   ข่าวสาร   ซ่ึงในการรับรู้ของ
มนุษยน์ั้น  ประกอบไปดว้ย 
 

1. การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ ( Selective Exposure of  Selective Attention )   
หมายถึง  การท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง    โดยบุคคลจะ
แสวงหาข่าวสารเพือ่สนบัสนุนความคิดเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้    และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแยง้กบั
ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง   ทั้งน้ี เพราะการไดรั้บข่าวสารท่ีไม่ลงรอยกบัความเขา้ใจหรือความคิด
เดิมของตนนั้น   จะก่อใหเ้กิดความไม่สมดุลทางจิตใจหรือความไม่สบายใจ  ท่ีเรียกวา่  ความไม่
สอดคลอ้งกนัทางดา้นความเขา้ใจ  ( Cognitive Dissonance )   ฉะนั้น  การท่ีจะละหรือหลีกเล่ียง
ภาวะดงักล่าวไดก้ต็อ้งแสวงหาข่าวสาร  หรือเลือกสรรเฉพาะขา่วสารท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดเดิม
ของตนเอง 
 

2. การเลือกรับรู้หรือตีความ  ( Selective Perception of Selective Interpretation )   หมายถึง  
เม่ือบุคคลรับข่าวสารท่ีสนใจแลว้   จะตีความตามความเขา้ใจ   ทศันคติ  ประสบการณ์  ความเช่ือ  
ความตอ้งการ  ความคาดหวงั  แรงจูงใจ   ตามสภาวะทางอารมณ์และจิตใจของตนเองในขณะนั้น   
ซ่ึงในบางคร้ังคนเราอาจจะบิดเบือนสารเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความเช่ือและทศันติของตนเองอีกดว้ย 

 
3. การเลือกจดจาํ ( Selective Retention )    บุคคลจะเลือกจดจาํข่าวสารในส่วนท่ีตรงกบั

ความสนใจ  ความตอ้งการ  และทศันคติของตนเอง  และมกัจะลืมในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจหรือไม่
เห็นดว้ยกบัความคิดของตน   ดงันั้น การเลือกจดจาํเน้ือหาของสารท่ีไดรั้บจึงเท่ากบัเป็นการเสริมให้
ทศันคติหรือความเช่ือเดิมของคนเรามีความมัน่คงยิง่ข้ึน   และเปล่ียนแปลงไดย้ากข้ึน 
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โดมินนิคค ์ (Dominnick ,1990 )   ไดก้ล่าวไวว้า่ผูรั้บสารมีสิทธ์ิท่ีจะเลือกเปิดรับส่ือมวลชน
ตามท่ีตนเองตอ้งการ   ซ่ึงเหตุผลในการเลือกเปิดรับของผูรั้บสารแต่ละคนนั้น   กมี็แตกต่างกนัไป
ซ่ึงสามารถท่ีจาํแนกไดด้งัต่อไปน้ี 

1. เพ่ือความรู้ ( Cognition )   หมายถึง  การท่ีผูรั้บสารตอ้งการข่าวสารเพ่ือสนองต่อความ
ตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษญใ์นดา้นความอยากรู้   และความตอ้งการยอมรับวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึง
ในสงัคม  ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งเขา้ใจส่วนประกอบของสังคม   โดยการรับรู้ข่าวสารผา่นส่ือมวลชน
ในรูปแบบหลกัต่างๆ คือ 

-     ข่าวสาร   ไม่วา่จะเป็นภายในหรือภายนอกสงัคม 
- ความรู้  ไม่วา่จะเป็นความรู้ทางดา้นวิชาการ  หรือความรู้รอบตวั 
- ความบนัเทิง 

 

2.   เพ่ือความหลากหลาย ( Diversion )   ทั้งน้ี เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของมนุษย ์
ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป  เช่น 
 - การกระตุน้อารมณ์  ( Stimulation )   เป็นการเปิดรับส่ือเพือ่แสวงหาความเร้าใจ   ความ
สนุกสนาน  ความต่ืนเตน้  ทั้งน้ี เพ่ือลดความเบ่ือหมายในชีวิตประจาํวนั 

- การพกัผอ่น ( Relaxation )    เป็นการเปิดรับส่ือเพือ่ผอ่นคลายความตึงเครียดท่ีมากเกิน 
ไปหรือลดความเร่งเร้าในชีวติประจาํวนัใหน้อ้ยลง 
 

3. เพ่ือประโยชนท์างสงัคม  ( Social Utility )   หมายถึง  ความจาํเป็นของบุคคลท่ีตอ้งการ
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม  ดงันั้น  การเปิดรับส่ืออาจเป็นการแสดงถึงการยอมรับการสมาคมในสงัคม 
( prosocial )  และความผกูพนัต่อผูอ่ื้น  ซ่ึงอาจแสดงออกไดด้งัน้ี 

- การใชภ้าษาร่วมสมยั ( Conversation )   ซ่ึงผูรั้บสารอาจเปิดรับส่ือเพ่ือตอ้งการความ
ทนัสมยั  โดยแสดงออกถึงการใชภ้าษาเช่น  คาํพดูและความเขา้ใจต่อค่านิยมใหม่ๆ เพ่ือแสดงถึง
ความเป็นกลุ่มเดียวกนั   โดยส่ือมวลชนจะเป็นสะพานเช่ือมของคนกลุ่มเหล่านั้น  การใชภ้าษาร่วม
สมยัมกัปรากฏไดช้ดัเจนในกลุ่มวยัรุ่นกบัการโฆษณา เป็นตน้ 

- ส่ือมวลชนสัมพนัธ์  ( Parasocial  Relationship )    ในสงัคมท่ีกา้วหนา้มากข้ึนน้ี  คนเรายิง่
กลบัมีความรู้สึกโดดเด่ียว   ทั้งน้ี เน่ืองจากเวลาท่ีมีอยูจ่าํกดัไดถู้กนาํไปใชเ้พ่ือการแข่งขนัและการ
ประกอบอาชีพ  มนุษยเ์ป็นสัตวส์งัคมท่ีตอ้งการสงัคม   แต่การสมาคมกบัมนุษยด์ว้ยกนันั้น  ถูก
จาํกดัลงดว้ยสังคมท่ีกา้วหนา้แบบอุตสาหกรรม         มนุษยจึ์งมกัมีส่ือมวลชนเป็นเพื่อนแทน หรือ
อยา่งนอ้ยกอ็าศยัส่ือมวลชนในการแสวงหามิตร เช่น สงัคมในชุมชนเมืองอยา่งเช่นกรุงเทพฯ  เป็น
ตน้   ท่ีประชากรส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัส่ิงพิมพ ์ วิทย ุ และโทรทศัน์เป็นเพ่ือนมากกวา่การคบกบัเพ่ือน
บา้นดว้ยกนั 
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4. การผละจากสังคม ( Withdrawal )   มีลกัษณะท่ีตรงกนัขา้มกบัเพ่ือประโยชนท์างสงัคม  

กล่าวคือ  ในการเปิดรับส่ือหรือเขา้หาส่ือนั้น   กเ็ป็นการหลีกเล่ียงงานประจาํท่ีสร้างความน่าเบ่ือ
หน่ายแก่ชีวิต   จึงทาํใหค้นรีบเร่งในการทาํงาน   และเพ่ือจะเขา้หาส่ือเพื่อความบนัเทิง  เช่น  การ
เปิดรับชมรายการทางโทรทศัน์ 
 
 

การสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัศิลปินนักร้อง 
 

 จากแนวความคิดของบรูสติน    (  Boorstin , 1964  อา้งถึงใน พชัริดา  วฒันา  :  2535)     
ไดเ้สนอว่า   
“  ภาพลกัษณ์   ”           คือความดีเลิศซ่ึงไม่ใช่ของจริงจะเห็นไดจ้ากลกัษณะท่ีเป็นการสังเคราะห์
ข้ึนมาจากองคป์ระกอบหลายอย่างเป็นส่ิงท่ีมีความเช่ือถือได ้ เป็นภาพท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน  ดูง่าย
เขา้ใจง่าย  และสามารถเขา้ใจไดห้ลายความหมายมีความกาํกวม  จากความหมายของบรูสติน  เขา
ไดร้วมลกัษณะของภาพลกัษณะไว ้ 6  ประการมีดงัต่อไปน้ี 
 1.  An image is synthetic      ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีประกอบข้ึนมาโดยมีการวางแผนไวแ้ลว้มี
การสร้างสรรคข้ึ์นมาเพือ่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ  ซ่ึงตอ้งการใหเ้กิดความประทบัใจ 
 2. An image is believable ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีน่าเช่ือถือ  ผูส้ร้างภาพลกัษณ์มกัมี
เจตนารมณ์ท่ีจะทาํเพ่ือภาพของบุคคลหรือองคก์ร การสร้างภาพลกัษณ์จะไม่มีประโยชน์อะไรถา้ไม่
มีความเช่ือถือ 
 3. An image is passive   ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีอยูน่ิ่ง   และสมมุติข้ึนมาเพ่ือใหเ้หมาะเจาะกบั
ความเป็นจริง  ผูส้ร้างภาพลกัษณ์จะเป็นผูว้างส่ิงนั้นใหพ้อดีกบัภาพมากกว่าท่ีจะดูขดัแยง้ไม่เขา้กนั
และภาพลษัณ์คือ  “ความดีท่ีกลายเป็นความจริงเม่ือนาํมาเผยแพร่แลว้เท่านั้น” 
 4. An image is vivid and concrete ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเจน  และเป็นรูปธรรม
โดยจะตอ้งตอบสนองกลุ่มเป้าหมายใหดี้ท่ีสุดดว้ยความดึงดูดความรู้สึก 
 5. An image is simplified ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีทาํให้ดูง่าย  เพ่ือกาํจดัแง่มุมอนัไม่พึง
ประสงคอ์อกไป  กล่าวคือ  ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีทาํใหดู้ง่ายกว่าเป้าหมายท่ีเสนอออกมา  และจะตอ้ง
จดจาํไดง่้ายข้ึนดว้ย  
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 6. An image is ambiguous ภาพลกัษณ์นั้นมีความหมาย  2  แง่มุม  บางคร้ังภาพลกัษณ์จะ
ลอยอยู่ระหว่างจิตนาการกับความรู้สึก  ระหว่างความคาดหวงักับความเป็นจริง   และแม้ว่า
ภาพลกัษณ์จะเป็นส่ิงท่ีดูกาํกวม  แต่ตอ้งไม่ใช่ส่ิงท่ีผดิ  กล่าวคือ  เป็นส่ิงท่ียอมรับได ้
 
 ภาพลกัษณ์กบัความมีช่ือเสียง  เป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กนั  เน่ืองจากไดถู้กสร้างข้ึนมาได้
เหมือนกนัเป็นท่ีแน่นอนว่าคนท่ีมีช่ือเสียงจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบั “ภาพลกัษณ์”  ของตนเองดว้ย
ซ่ึงนักร้องสามารถเป็นได้ทั้ งผูท่ี้มีช่ือเสียงและเป็นทั้งวีรบุรุษวีรสตรี  ซ่ึงข้ึนอยู่กบัว่าจะสามารถ
สร้างสรรคต์นเองไดห้รือจะตอ้งใชส่ื้อมวลชนเป็นเคร่ืองมือสร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเองใหเ้กิดไดใ้น
วงการเพลง  ภาพลกัษณ์จึงเป็นการแทนความหมายของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเรารับรู้มาเป็นความรู้สึกเชิง
ตีความหมาย  (Interpreted Sensation)  หรือความประทบัใจในภาพท่ีปรากฏใหเ้ห็น (Appearance)  
ความคลา้ยคลึงหรือการแทนความหมายจากการรับรู้  (Perception) กระบวนการของการรับรู้อยา่ง
เลือกสรรและให้ความหมายต่อส่ิงต่าง ๆ น้ีคือ  กระบวนการเกิดมโนทศัน์ (Process of Imagery) ซ่ึง
มกัจะมีความหมายสาํคญัยิง่ต่อการรับรู้ในส่ิงท่ีมีความหมายไม่แน่นอนชดัเจนในตวัของมนัเอง 
 เม่ือนาํแนวคิดขา้งตน้มาใชก้บัสถานภาพ “นกัร้อง”  สามารถเลง็เห็นไดว้่า  การท่ีนกัร้อง
ไดรั้บความนิยมเป็นท่ีมีช่ือเสียงนั้นและไดรั้บการยอมรับในเชิงอาชีพ   มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลาย
ประการนับเป็นส่วนช่วยให้นักร้องมีความเด่นและดงัมากข้ึนได้  ในอดีตผูท่ี้เป็นนักร้องต้องมี
ความสามารถในการ้องเพลงท่ีดี  มีความสามารถและมีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงอันเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั  ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํให้นกัร้องผูน้ั้นมีช่ือเสียงดว้ยตนเอง  แต่
ในปัจจุบนัความสามารถและพรสวรรคข์องนกัร้องเป็นเพียงองคป์ระกอบหน่ึงเท่านั้น  ยงัมีปัจจยั
อ่ืน  ๆ  ท่ี เ ป็นตัวสนับสนุนท่ีสําคัญท่ีทําให้นักร้องได้รับความนิยม   เ ป็นคนท่ีมี ช่ือ เ สียง          
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กระบวนการทางดา้นโปรโมชัน่ซ่ึงเขา้มามีส่วนตั้งแต่การกาํหนดภาพลกัษณ์ของ
นกัร้อง  กาํหนดรูปแบบของอลับั้มและการแต่งตวัไปจนวิถีทางในการแสดงออกเขา้มามีอิทธิพล
ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างสรรคเ์พลงทาํให้นกัร้องเป็นผูท่ี้มีช่ือเสียง  การสร้างความมีช่ือเสียงรวมถึง
ภาพลกัษณ์ของศิลปินในยุคปัจจุบนั           เป็นการนาํเอาการส่งเสริมการจาํหน่ายมาใช้ในการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งเตม็รูปแบบเพื่อสร้างความสนใจ (Attrack Attention) ในส่ิงท่ีนาํเสนอ  
รวมถึงการกระตุน้ให้ผูรั้บสารเกิดการคลอ้ยตามไปในส่ิงท่ีนาํเสนอเพื่อการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
นั้น  เพื่อให้ทา้ยท่ีสุดผลของการคาดหวงัว่าจะไดจ้ากการจาํหน่ายเทปซ่ึงตรงตามวตัถุประสงคข์อง
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์  คือ  ผลสําเร็จในการจูงใจให้ผูรั้บสารเกิดการคลอ้ยตามและชกัจูงให้
รู้สึกเห็นดีกบัโฆษณาทาํใหเ้กิดยอดขาย   
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ทฤษฎกีารโฆษณา 
 

 เป็นการส่ือสารท่ีผูผ้ลิตตระหนกัถึงโอกาส หรือช่องทางในการตลาด  ท่ีจะไดรั้บประโยชน์
จากการดาํเนินกลยทุธท่ีเหมาะสมจึงส่ือสารดว้ยการโฆษณา  มีการจดัรูปแบบสารและวิธีการเสนอ
สารใหเ้กิดการกระตุน้ชกัจูงผูบ้ริโภคโดยผา่นส่ือโฆษณา 
 
 การโฆษณาเป็นการจูงใจจึงพดูแต่ส่ิงท่ีดี   ข่าวสาร (  Information )   จะต่างกบัการจูงใจ  
คือ  ข่าวสารจะใหเ้น้ือหาสาระทั้งหมดทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย   แต่การจูงใจจะพดูถึงแต่ขอ้ดี   โฆษณาจึง
เป็นความจริงเพียงคร่ึงเดียว  ( Half Truth )   คือ  ยงัมีบางประเด็นท่ีโฆษณามิไดก้ล่าวถึง 
 
 โฆษณาเป็นการส่ือสารท่ีผูข้ายจูงใจจะส่ือสารไปยงัผูซ้ื้อ   เป้าหมายในการส่ือสารท่ีไดรั้บ
ประสิทธิผลประกอบดว้ย 
 1.  ความตระหนกั (  Awareness  )  เป็นการบอกใหรู้้ตวัวา่มีผลิตภณัฑย์ีห่อ้น้ี 
 2.  ความเขา้ใจ   ( Comprehension  )  ผูบ้ริโภคเขา้ใจว่าผลิตภณัฑน้ี์คืออะไร   ใชป้ระโยชน ์

     อะไรบา้ง 
 3.  ความเช่ือมัน่  ( Conviction  )   การส่ือสารนั้นทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในการซ้ือ   

    โดยบอกใหรู้้วา่ผลิตภณัฑน์ั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งไร 
 4.  การกระทาํ  ( Action  )   การลงมือซ้ือผลิตภณัฑ ์
 

 การโฆษณาจึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการขายสินคา้  ทาํให้ผูบ้ริโภคไดรู้้จกัยอมรับและซ้ือ
สินคา้ในท่ีสุด   รวมทั้งย ํ้าความทรงจาํของผูบ้ริโภค   จึงกล่าวไดว้่า การโฆษณาเป็นการส่ือสาร
ขอ้มูลต่างๆ  เก่ียวกบัตวัสินคา้   เพ่ือกระตุน้ความสนใจชักชวนและจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
ตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการนั้นๆ 
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การส่ือสารโฆษณาสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎกีารส่ือสารดงันี ้
 
 กระบวนการส่ือสารโฆษณานั้น  ประกอบดว้ยผูส่้งสาร  หรือเรียกว่า  ผูโ้ฆษณา  จึงอาจจะ
เป็นบุคคลประเภทเหล่าน้ี  คือ  ผูผ้ลิตท่ีเป็นโรงงาน  สถานบริการ  ผูค้า้ปลีก   หรือ  องคก์รต่างๆ  ผู ้
โฆษณาจะทาํการส่งสารโดยจะเขา้รหสั       ซ่ึงผูท้าํการเขา้รหสันั้น  ผูโ้ฆษณาจะมอบใหเ้ป็นหนา้ท่ี
ของฝ่ายผลิต  และสร้างสรรคง์านโฆษณา      ซ่ึงไดแ้ก่     ผูเ้ขียนบทโฆษณา   ผูก้าํกบัฝ่ายศิลป์   
หรือ  บริษทัตวัแทนโฆษณา    เป็นตน้     ผูเ้ขา้รหสัจะทาํการเขา้รหสัออกมาเป็นส่ิงโฆษณา  ( 
Advertisement  )     ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้ความโฆษณา    ภาพประกอบ   เพลงประกอบ   ผูแ้สดง   
เสียงประกอบ   ตลอดจนพาดหวั    เช่น  วิทยโุทรทศัน์ท่ีเป็นส่ือในการทาํการวิจยัคร้ังน้ี            สาร
ท่ีผ่านส่ือน้ีจะไปสู่การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงกระบวนการรับรู้น้ี  คือ  การรับสารท่ีส่งมา  และ
ทาํการถอดรหัสสารนั้น   โดยอาศยัประสบการณ์   ทศันคติ   ค่านิยม ฯลฯ เป็นพ้ืนฐานในการรับรู้  
และยอมรับในผลิตภณัฑ์ท่ีผูโ้ฆษณาเสนอมา  และเม่ือทาํการถอดรหัสสารแลว้      สารนั้นก็จะ
ไดรั้บการรับรู้จากกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย     ซ่ึงการรับรู้ก็จะมีหลายระดบั           กลุ่มเป้าหมายบาง
คนอาจจะเลือกรับสารท่ีผา่นสายตาเขา้มาแลว้กลื็มไป   บางคนจะสนใจและติดตามชมสารท่ีผา่นเขา้
มา   บางคนจะมีการรับรู้ถึงขั้นท่ีมีความเขา้ใจในสารท่ีผูส่้งสารเสนอมา   และบางคนจะจดจาํในสาร
นั้นได ้  ในขั้นท่ีเป็นขั้นสุดทา้ยของการรับรู้ท่ีนกัโฆษณาตอ้งการใหผู้บ้ริโภคเป้าหมาย     มีการรับรู้
ในขั้นน้ีเพ่ือท่ีจะไดพ้ฒันาไปสู่การเลือซ้ือเลือกให้สินคา้ต่อไป       ซ่ึงในการทาํวิจยัคร้ังน้ีตอ้งการ
ทราบในจุดสุดทา้ย  คือ  พรีเซ็นเตอร์ดาราท่ีโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์  มีผลในการทาํให้วยัรุ่นเกิด
การเลียนแบบการใชสิ้นคา้  จนถึงขั้นการตดัสินใจซ้ือสินคา้ตามท่ีดาราโฆษณาหรือไม่ 
 
 จากกระบวนการส่ือสารดา้นการโฆษณาไดมี้นกัจิตวิทยา    2    ท่าน     คือ   ลาวิดจ ์และ 
สไตเนอร์    ไดน้าํทฤษฎีดงักล่าวมาอธิบายเพ่ิมเติมใหล้ะเอียดข้ึน       โดยแบ่งกระบวนการส่ือสาร
ดา้นการโฆษณาเป็น   6   ขั้นตอนดว้ยกนัคือ    การรู้จกัสินคา้  ( Awareness )   การมีความรู้เก่ียวกบั
สินคา้           ( Knowledge )    ความชอบในสินคา้  ( Liking  )    ความตอ้งการสินคา้   ( Preference  
)   ความเช่ือในสินคา้   ( Conviction  )     และการซ้ือสินคา้    ( Purchase )   
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ตารางที ่ 1  แสดงลาํดบัข้ันในกระบวนการส่ือสารด้านการโฆษณา 
 
พฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้เป็นข้ัน กระบวนการทีเ่กดิขึน้จากการ

ส่ือสารทางโฆษณา 
ตวัอย่างส่ิงโฆษณาทีเ่กดิขึน้ใน

ขั้นต่างๆ 

 

ขั้นพฤติกรรม ( Conative ) : 
แรงจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรม 
โฆษณาในขั้นน้ีจะกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการใน
สินคา้โดยตรง 
 
ขั้นความรู้สึก ( Affective ) : 
ความรู้สึกของผูบ้ริโภคต่อ
สินคา้  โฆษณาในขั้นน้ีจะ
เปล่ียนทศันคติและความรู้สึก
ของผูบ้ริโภค 
 
 

ขั้นความรู้  ( Cognitive ) : 
ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อ 
สินคา้โฆษณาในขั้นน้ีจะให ้
ขอ้มูล 

 
 

การซ้ือสินคา้ 
 
 

ความเช่ือในสินคา้ 
 
 

ความตอ้งการสินคา้ 
 
 

ความชอบในสินคา้ 
 
 

การมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้ 
 
 

การรู้จกัสินคา้ 
 

 

โฆษณา  ณ จุดขาย  การลด 
ราคา   โฆษณาขายปลีก 
 
 
 
 
 
โฆษณาเปรียบเทียบ ทา้ทาย 
ใหม้องสินคา้ 
 
ขอ้ความเก่ียวกบั “ ภาพพจน ์” 
ของสินคา้ 
 
ขอ้ความโฆษณา  ประกาศ 
เพลงโฆษณา  คาํขวญั 
ขอ้ความบรรยายเก่ียวกบัสินคา้ 
เร่ิมการโฆษณา 
 
 

  
 
อา้งใน    :    ศมกมล    ลิมปชยั    “  บทบาทของระบบธุรกิจเทปเพลงไทยสากลต่อการสร้างสรรคผ์ลงาน  

เพลง  ”, 2532 
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 ทฤษฎีดงักล่าว  ไดอ้ธิบายไวว้่าการโฆษณา   คือ  พลงัชนิดหน่ึง  (  Force )   ท่ีเป็นแรงจูงใจ
ผลกัดนัใหผู้บ้ริโภคเปล่ียนแปลงความคิด   และการกระทาํทีละขั้นๆ  ดงัน้ี 
 

1. ผูบ้ริโภคจะเป็นกลุ่มผูซ้ื้อเป้าหมายเป็นผูท่ี้ไม่รู้จกัสินคา้หรือบริการมาก่อนเลย 
2. ผูบ้ริโภคเร่ิมรู้จกัยีห่อ้สินคา้ 
3. ผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้บางช้ิน  รู้ถึงคุณสมบติัและประโยชน์ของสินคา้ 
4. ผูบ้ริโภคเร่ิมมีความรู้สึกท่ีดีต่อสินคา้ 
5. ความรู้สึกท่ีดีเปล่ียนเป็นความตอ้งการสินคา้   หรือ  ความชอบมากกว่ายีห่อ้อ่ืนๆ 
6. ผูบ้ริโภครู้สึกเช่ือมัน่ในสินคา้  มัน่ใจวา่ตดัสินใจเลือกยีห่อ้ถูกแลว้ 
7. เม่ือความรู้สึกมาถึงจุดน้ี    กมี็ผลต่อพฤติกรรมหรือการกระทาํ  ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ในท่ีสุด 
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แนวคดิเกีย่วกบัส่ือมวลชน 
 

ส่ือ  (Media)   เป็นหนทางหรือวิถีทางท่ีจะนาํข่าวสารไปสู่ผูรั้บหรืออาจกล่าวไดว้่า  ส่ือ  คือ  
พาหนะท่ีนาํข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร   ซ่ึงจาํแนกไดเ้ป็น  2  ประเภทใหญ่ๆ  คือ  
ส่ือมวลชน (Mass  Media)   และส่ือบุคคล  ( Personal  Media)   ( เสถียร  เชยประทบั , 2528 )   

ส่ือมวลชน  (Mass Media  )  หมายถึง   ส่ือท่ีทาํใหผู้ส่้งสาร  ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลเดียวหรือ
กลุ่มบุคคล  สามารถจะส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บเป้าหมายจาํนวนมาก  และอยูก่นัอยา่งกระจดักระจาย
ไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 

ส่ือมวลชนในกระบวนการส่ีอสารมวลชน  ( Mass Communication )   เป็นรูปแบบหน่ึง
ของการส่ือ  ซ่ึงมีลกัษณะโดยทัว่ไปท่ีแตกต่างจากการส่ือในรูปแบบอ่ืนๆ  2  ประการ  คือ 

 
1. กลุ่มผูรั้บสาร  ตอ้งเป็นกลุ่มขนาดใหญ่  ซ่ึงไม่ใช่ผูท่ี้อยูใ่นสงัคม      หรือมี 

ประสบการณ์ร่วมกันแต่เป็นกลุ่มท่ีมีความหลายหลาย  และมีลักษณะท่ีแตกต่างกันไป  ไม่
จาํเป็นตอ้งเคยรู้จกัหรือมีประสบการณ์คลา้ยคลึงกนัมาก่อน 
 

2. ส่ิงท่ีใชใ้นการส่ือสารมวลชนจะเป็นประเภทส่ือท่ีสัมผสัไดด้ว้ยการมองเห็น       (    
Visual  Transmitter  )    หรือ   ( Visual Media )     เช่น     หนงัสือพิมพ ์  นิตยสาร  ฯลฯ     ส่ือท่ี
สัมผสัไดด้ว้ยการฟัง  ( Audio Transmitter ) เช่น วิทย ุ  และส่ือท่ีสัมผสัไดด้ว้ยการมองเห็นและการ
ฟัง  ( Audio Visual Transmitter )   ไดแ้ก่  โทรทศัน์   เป็นตน้ 
  
 โจเซฟ  ที  แคลปเปอร์  ( Joseph T. Klapper    อา้งใน  ปรมะ  สตะเวทิน, 2533 )   ไดเ้สนอ
แนวความคิดเก่ียวกบัอิทธิพลของส่ือมวลชนประเภทต่าง ๆ    ท่ีมีต่อทศันคติและพฤติกรรมดา้น
ต่างๆ  ของประชาชน ไวด้งัน้ี 

1. อิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีต่อประชาชนนั้น  ไม่ใช่อิทธิพลโดยตรง       แต่เป็นอิทธิพล 
โดยออ้ม  เพราะมีปัจจยัต่างๆ  ท่ีกั้นอิทธิพลของส่ือมวลชน  ปัจจยัดงักล่าวไดแ้ก่ 
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1.1 ความมีใจโนม้เอียงของผูรั้บสาร  ( Predispositions )    ประชาชนจะมีความคิดเห็น   
ค่านิยมและมีความโนม้เอียงท่ีจะประพฤติ  ปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยูก่่อน   ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจาก
การคบหาสมาคมกบัคนอ่ืน    และสถาบนัสงัคมท่ีตนเป็นสมาชิกเม่ือบุคคลผูน้ั้นสมัผสักบัส่ือมวลช    
กจ็ะนาํเอาทศันคติ  ค่านิยม  และพฤติกรรมเหล่าน้ีติดตวัมาดว้ย 
 

1.2  การเลือกของตวัผูรั้บสาร   (  Selective Process  )       ประชาชนจะเลือกรับสารท่ี 
สอดคลอ้งกบัความคิดเห็น และความสนใจของตน  และจะหลีกเล่ียงไม่ยอมรับสาร  ท่ีไม่สอดคลอ้ง
หรือท่ีขดัแยง้กบัความคิดเห็นและความสนใจของตน  ประชาชนจะพยายามตีความสารตามความ
เช่ือและค่านิยมท่ีตนมีอยูเ่ดิม    และจะเลือกจดจาํเฉพาะส่ิงท่ีสนบัสนุนความคิด  และความเช่ือของ
ตน 
 
 1.3   อิทธิพลของบุคคล  ( Personal  Influence  )  ข่าวสารจากส่ือมวลชน  อาจไม่ไดไ้ปถึง
ประชาชน    ผูน้าํความคิดเห็นมกัจะสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดของตนเองเขา้ไปดว้ย  ผูน้าํความ
คิดเห็น มกัจะเป็นคนท่ีไดรั้บความน่าเช่ือถือ  เล่ือมใส  และไวว้างใจจากประชาชนทัว่ไป  จึงเป็นผูมี้
อิทธิพลต่อความคิดเห็น  และการตดัสินใจของประชาชน   
 
 1.4   ลกัษณะของธุรกิจดา้นส่ือมวลชน    ( Economic Aspects )  การดาํเนินธุรกิจดา้น
ส่ือมวลชน  ในสังคมเสรีนิยม  ซ่ึงมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั้น  ส่ือมวลชนสามารถแข่งขนักนัได้
โดยเสรี  ต่างฝ่ายต่างเสนอความคิดเห็นและค่านิยมท่ีแตกต่างกนัออกไป  และประชาชนกมี็เสรีภาพ
ในการท่ีจะเลือกเช่ือถือความคิดเห็นใดความคิดเห็นหน่ึงได ้ และตดัสินว่าควรจะเช่ือส่ือมวลชน
ไหนดี 
 

2. อิทธิพลท่ีส่ือมวลชนมีต่อประชาชนเป็นเพียงผูส้นบัสนุนเท่านั้น    คือ       ส่ือมวลชน 
สนบัสนุนทศันคติ  รสนิยม  ความมีใจโนม้เอียง  ตลอดจนแนวโนม้ดา้นพฤติกรรมของประชาชน  
ให้มีความเขม้แข็งและพร้อมท่ีจะแสดงให้ปรากฏออกมา  เพื่อมีแรงจูงใจพอหรือเม่ือมีโอกาส
เหมาะสม  
 

3. ส่ือมวลชนอาจทาํหนา้ท่ีเป็นผูเ้ปล่ียนแปลงประชาชนไดเ้ช่นกนั    จะเกิดข้ึนต่อเม่ือ 
บุคคลมีความโนม้เอียง  ท่ีจะเปล่ียนแปลงอยูก่่อนแลว้  จากส่ือมวลชนสามารถเสนอส่ิงท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของเขา  เขาก็จะเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมได ้  ส่ือมวลชนจึงทาํหนา้ท่ีเป็นผู ้
เสนอหนทางในการเปล่ียนทศันคติ  และพฤติกรรมเท่านั้น   
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 4.  ส่ือมวลชนสามารถสร้างทศันคติและค่านิยมใหม่ใหเ้กิดแก่ประชาชนไดใ้นกรณีท่ีบุคคล
นั้นๆ   ไม่เคยมีความรู้หรือประสบการณ์เก่ียวกบัส่ิงนั้นมาก่อน  ทศันคติและค่านิยมใหม่น้ีจะเกิดข้ึน
ไดก้ต่็อเม่ือ  บุคคลผูน้ั้นรับสารท่ีเสนอเร่ืองราวในแบบเดียวกนับ่อยๆ เป็นอิทธิพลในลกัษณะสะสม  
มิใช่อิทธิพลท่ีก่อใหเ้กิดผลไดใ้นทนัทีทนัใด  หรือในระยะเวลาอนัสั้น   
 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือและการรับฟังเพลงไทย
สากลและซีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ”   นั้น   ตวัส่ือมวลชนเอง  
สามารถเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหนิ้สิต นกัศึกษาเกิดพฤติกรรมการรับฟังและรับชมรายการได ้ โดยจะ
มีอิทธิพลต่อผูรั้บสารไดม้ากนอ้ยแค่ไหนนั้น  คงจะตอ้งข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนๆ   ของผูรั้บสารเองดว้ย   
ดงันั้น  ในการวิจัยจะทาํให้ทราบว่าส่ือมวลชนจะมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารได้มากน้อยเพียงใด  คง
จะตอ้งพิจารณาในผลการวิจยัต่อไป 
 
แนวความคดิทางด้านการโฆษณาเทปเพลงไทยสากล 
 

 ในปัจจุบนัน้ีเราเดินในหา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้ตามทอง้ถนนส่ิงท่ีไดเ้ห็นอยูแ่น่นอน คือ
ร้านขายเทปเพลง   นัน่เป็นส่ิงช้ีใหเ้ห็นว่าเทปเพลงไดก้า้วเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของ
คนไทย       ซ่ึงนอกจากมีความกระทดัรัด สะดวกในการพกพา ราคาไม่แพงแลว้ ยงัช่วยผ่อนคลาย
อารมณ์และให้ความบนัเทิง ยิ่งไปกว่านั้นเทปเพลงยงัไดจ้ดัเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินธุรกิจทาง
การตลาด เน่ืองจากเป็นสินคา้ชนิดหน่ึงท่ีมีบทบาทสําคญัจนเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป จึง
นําไปสู่การผลิตและการจาํหน่ายในปริมาณท่ีสูง   โดยอาศยัการโฆษณาเป็นการส่ือสารของ
การตลาดอนัจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษทัผูผ้ลิตโดยตรง 
 
 ในปัจจุบนัเทปเพลงเป็นสินคา้ท่ีกลุ่มผูฟั้งตอ้งซ้ือหามาดว้ยเงินตรา   เม่ือปี พ.ศ. 2536-2540 
ตลาดเทปเพลงมีสภาพเจริญเติบโตมากจนถึงปี พ.ศ. 2541 สภาพเศรษฐกิจทรุดตวัทาํใหย้อดขายเทป
เพลงโดยเฉพาะเพลงสากลตกลงไปมาก และคาดกนัว่าตลาดเทปเพลงจะมีแนวโนม้กลบัมาขยาย
การเติบโตตามเศรษฐกิจหลงัยคุ IMF. ในปี พ.ศ. 2542-2543     จึงส่งผลใหธุ้รกิจเทปเพลงเป็นธุรกิจ
ท่ีเจริญเติบโตข้ึนมาอยา่งต่อเน่ืองจากจึงมีสภาพการแข่งขนัค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะการแข่งขนัดา้น
การใชส่ื้อเพ่ือการโปรโมทเทปเพลงส่วนใหญ่ จะมีการซ้ือโฆษณาลงในรายการวิทยเุป็นการเนน้ไป
ท่ีส่ือวิทยเุป็นอนัดบัแรก และมีการซ้ือเวลาในโทรทศันเ์พื่อผลิตรายการ และมีการใหข้อ้มูลข่าวสาร
ในหนา้หนงัสือพิมพ ์ แต่จากการท่ีมีจาํนวนของบริษทัผูผ้ลิตเพลงเพ่ิมมากข้ึนทั้งเพลงไทยสากล, 
เพลงลูกทุ่งและเพลงสากล ซ่ึงจะมีการผลิตเพลงออกมาแข่งขนักนัเพิ่มข้ึนผลกัดนัใหค่้ายเพลงต่าง ๆ         
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มองหาลู่ทางเพื่อการขยายและพฒันาการใชส่ื้อเพ่ือการโปรโมทเทปเพลงใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่ง
กวา้งขวาง 
 ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงท่ีเป็นเหตุใหธุ้รกิจเพลงไทยจาํเป็นตอ้งอาศยัการส่ือสารโดยใช้
การโฆษณาและทุ่มงบใหก้บักิจกรรมดงักล่าวเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากการแข่งขนัตลาดเทปเพลง
ในปัจจุบนัมีบริษทัผลิตเพลงเกิดข้ึนใหม่ๆ หลายบริษทั แต่ส่ือมวลชนมีเวลาและมีเน้ือท่ีอนัจาํกดั ทาํ
ใหเ้กิดการแข่งขนัของบริษทัผลิตเพลงเพ่ือช่วงเวลาและพ้ืนท่ีของส่ิงเหล่านั้น   เพ่ือบรรจุข่าวสาร
ขอ้มูลเทปเพลงเผยแพร่ไปกระตุน้ความตอ้งการซ้ือของตลาดกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะเป็นใครอยูใ่น
ระดบัใดนั้น จะข้ึนอยูก่บัการวางแนวเพลงและวางภาพพจนข์องศิลปินวา่ควรจะมีการส่ือสารไปถึง
กลุ่มเป้าหมายใดจึงจะไดรั้บการตอบสนองมากท่ีสุด เพ่ือเพ่ิมจาํนวนยอดขายเทปเพลง 
 ค่ายเทปจะมีการจดัคิวโฆษณาใหศิ้ลปินของตนอยา่งชดัเจน เช่น ถา้มีศิลปินออกมา 2 
ศิลปินในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั ตอนแรกจะมีการโหมโฆษณาใหเ้ท่ากนั    แต่พอเห็นว่าผลงานของ
ศิลปินคนไหนแผว่ลงหรือไม่ไดมี้การตอบรับตามเป้าหมายท่ีวางไวก้จ็ะอดัโฆษณาศิลปินท่ีแรง
ต่อไป โดยจะหยดุศิลปินท่ีแผว่เพ่ือมาเร่ิมตน้ กลยทุธ์กนัใหม่ภายหลงัหรือบางทีเห็นวา่ไม่ไหวจริงๆ 
กจ็ะหยดุไปเลย จะเห็นวา่การโฆษณาเทปเพลงไทยสากลนั้นเป็นบทบาทท่ีสาํคญัในการผลกัดนั
สินคา้ดา้นส่งเสริมการขาย ซ่ึงบริษทัผูผ้ลิตต่างกส็ร้างกลยทุธ์และพยายามปรับปรุง แกไ้ขให้
สอดคลอ้งและสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยพิจารณาไดด้งัน้ี 
  
   การโฆษณา  (Advertising)  สปอตโฆษณา  โดยทัว่ไปจะมีความยาว  15,30  วินาที  
องคป์ระกอบในการนาํเสนอจะมีภาพและเสียง  ภาพท่ีเสนอนั้นตอ้งมี  Concentrate  ดงันั้นจึงมกั
เป็นการย ัว่ย ุ (Teaser) เพ่ือกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความอยากรู้อยากเห็นและสนใจติดตามมากข้ึน  
และภาพท่ีเสนอควรมีข่าวสารเสนอในตวัไม่ควรมีตวัอกัษรมาก  เพราะปกติแลว้ผูบ้ริโภคจะไม่ชอบ
อ่านตวัหนังสือ       และจะไม่สนใจเท่ากบัการเสนอดว้ยภาพโดยตรง  ดงันั้นตวัอกัษรจึงควร
น่าสนใจใหม้ากยิง่ข้ึนเท่ากนั  สปอตวิทยกุเ็ช่นกนัควรใชภ้าษาง่าย ๆ และสร้างความจดจาํ  บางคร้ัง
อาจเปิดเพลงใหย้าวกว่าปกติโดยท่ีขอ้ความหรือประโยคควรมีเพียงสั้น ๆ เท่านั้นค่ายเพลงไดอ้าศยั
การโฆษณาทางส่ือมวลชนเพ่ือการส่งเสริมการจาํหน่ายเพลงดงัน้ี 
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  การใช้สปอตโฆษณาวิทยุ ค่ายเพลงจะทาํสปอตโฆษณาเทปเพลงทางวิทยุโดยสปอต
โฆษณาแต่ละตวัจะเนน้การโฆษณาเทปเพลงในอลับั้มชุดนั้น ๆ และมกัจะตดัเอาเน้ือเพลงท่อนใด
ท่อนหน่ึงมาใส่ในสปอตเพ่ือใหผู้ฟั้งจดจาํได ้      สปอตโฆษณาตวัแรกของเพลงแต่ละชุดจะโป
รโมทเพลงเอกหรือเพลงเด่นท่ีสุดในอลับั้ม และจะย ํ้าท่ีช่ือและอลับั้มของนกัร้อง 
 
  การใช้ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ มกัจะมีความยาวตั้งแต่ 60 นาที 15 วินาที ตามลาํดบั 
โดยการโฆษณาในช่วงแรกๆ มกัจะทาํโฆษณายาว 60 วนิาที เพ่ือเผยแพร่เพลงเด่นๆ โดยตดัเน้ือร้อง
เพลงท่อนใดท่อนหน่ึงมาโปรโมทเพ่ือใหผู้ช้มจาํได ้แลว้ค่อย ๆ  ลดความยาวของภาพยนตร์โฆษณา
จาก 60 นาที มาเป็น 30 วินาที  และ 15 วินาที  ภาพยนตร์จะตอ้งส่งให ้ กบว. ตรวจสอบก่อน
ออกอากาศ 
 
  การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และนิตยสาร       โดยการซ้ือเน้ือท่ีลงโฆษณา ซ่ึงจะ
ดาํเนินการในช่วงท่ีเทปกาํลงัวางแผงและขณะท่ีวางแผนแลว้    สําหรับการลงโฆษณาท่ีมียอด
จาํหน่ายสูงอยา่งหนงัสือพมิพไ์ทยรัฐหรือเดลินิวส์ 

 
การโฆษณาทางโรงภาพยนตร์  โดยค่ายเพลงจะนาํภาพยนตร์โฆษณาและมิวสิควีดีโอท่ีทาํ

ข้ึนเพ่ือเผยแพร่ทางโทรทศัน์มาเผยแพร่ทางโรงภาพยนตร์ดว้ย การโฆษณาวิธีน้ีเป็นการเขา้ถึงกลุ่ม
เป็นหมายไดโ้ดยตรงเพราะผูช้มภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะเป็นวยัรุ่นหรือคนหนุ่มสาวซ่ึงอยู่ในวยั
ทาํงาน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการบริโภคเทปเพลงมากท่ีสุด 
 

 การโฆษณาทางตู้เพลงที่อยู่ตามร้านอาหาร ค่ายเพลงจะใชก้ลยทุธ์น้ีในการโฆษณาเพลงซ่ึง
ตูเ้พลงจะวางตามจุดต่าง ๆ  เช่น  ร้านอาหารท่ีมีวยัรุ่นเขา้ไปบริโภค   เช่น  ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ ,   
ร้านไก่ทอดเคนตัก๊ก้ี , ร้านแมคโดนลัล ์, ร้านเอม็.เค สุก้ี , ร้านพิซซ่าฮทั เป็นตน้ 
 
 จัดทําป้ายโฆษณาตามย่านชุมชน    อาทิ  ป้ายรถเมลส่ี์แยกต่างๆ รวมถึงรถยนตเ์คล่ือนท่ี 
โดยทัว่ไปมกัทาํในกรณีท่ีจะมีการจดัแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ จะใชร้ถยนต์เคล่ือนท่ีประชาสัมพนัธ์
เชิญชวนใหไ้ปชมคอนเสิร์ต 
 
 
 
 

DPU



37 
 

 

 การส่งผลงานเพลง   ไปใหห้า้งสรรพสินคา้เปิดเพลงใหก้บัแขกท่ีเขา้มาในหา้ง เพ่ือใหเ้พลง
ไดถู้กส่งออกไปสู่ผูฟั้งไดต้รงกลุ่มเป้าหมาย  เพราะวยัรุ่น วยัทาํงาน มกัจะเดินตามสถานท่ีเหล่าน้ี 
เป็นตน้   นอกจากน้ียงัตอ้งคาํนึงถึงคู่แข่งขนัอนัเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจทางการตลาด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทปเพลงไทยสากลท่ีมีการขยายตวัและการแข่งขนัอยา่งไม่หยดุย ั้งและนบัวนัจะ
ยิง่มีความรุนแรงยิง่ข้ึน 
 

 ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
ศมกมล    ลิมปิชยั  2532   ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  บทบาทของธุรกิจเทปเพลงไทยสากลต่อการ

สร้างสรรคผ์ลงานเพลง  ทาํให้ทราบถึงความสําคญัของการส่ือสารการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
เพลงและดนตรี 
 
 สาํอางค ์     ผลไม ้   2535           ไดท้าํการศึกษาการส่ือสารการตลาดและปัจจยัท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบั 
พฤติกรรมการซ้ือเทปเพลงไทยสากลของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  พบวา่  ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ี
เสนอทั้งภาพและเสียง ทาํให้ภาพเป็นตวัเร้าความรู้สึกคลอ้ยตามว่าเพลงนั้นมีความไพเราะ ส่วนส่ือ
วิทยุมีราคาถูกและสามารถสร้างความถ่ีในการเปิดรับฟังได้สูงทาํให้ผูฟั้งเกิดความสนใจและ
ตอ้งการซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี 
 
 นุชนาฏ    รามสมภพ    2529             ไดท้าํการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตนกัศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครต่อเทปคาสเซทเพลงไทยสากล  พบว่า การท่ีนิสิต นกัศึกษาตดัสินใจซ้ือเทปเพลง
จะซ้ือเฉพาะชุดท่ีช่ืนชอบเท่านั้น     โดยไม่ไดส้นใจราคาท่ีกาํหนดไวห้นา้ปกเทป     โดยส่ือท่ีให้
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเทปเพลงไทยสากลมากท่ีสุด   ไดแ้ก่   ส่ือวิทย ุ  และส่ือท่ีมีอิทธิพลให้นิสิต 
นกัศึกษา ตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากลมากท่ีสุด  ไดแ้ก่ ส่ือโทรทศัน ์ 
 
 อารีพร     อาํนวยกิจเจริญ   2539  ไดท้าํการศึกษาปัจจยับุคลิกภาพ  การเล้ียงดูของ
ครอบครัววยัรุ่น  ท่ีมีอิทธิพลต่อการชมฟรีคอนเสิร์ตในกรุงเทพมหานคร  พบว่าเพลงท่ีวยัรุ่นช่ืน
ชอบเป็นบทเพลงท่ีมีเน้ือหาเร่ืองความรักของวยัรุ่นเป็นส่วนใหญ่ 
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บทที ่ 3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การวิจยัเร่ือง    “  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือ  และเปิดรับฟังเพลงไทยสากลและซีดี  :    

ศึกษากรณีนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร   ”      โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบถึงพฤติกรรม
การซ้ือและพฤติกรรมการฟัง  ตลอดจนปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของศิลปินและการโฆษณาตามส่ือต่างๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดี         การศึกษาวิธีการคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงสํารวจ (  
Survey  Research )  สาํหรับขั้นตอนการวิจยัมีดงัน้ี  คือ    
 
 

ลกัษณะของประชากรทีศึ่กษา 
 
 ประชากรท่ีทาํการศึกษาวิจัย   ได้แก่  ประชากรท่ีเป็นผูบ้ริโภคเทปเพลงไทยสากลท่ีอยู่ภายใน
มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงประกอบดว้ยนกัศึกษาปริญญาตรี  79,913  คน  แยกเป็นเพศชาย   
37,585   คน    เพศหญิง  42,328   คน  (    ท่ีมา  :     สาํนกักิจการสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลยั , 
2544  ) 
 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 
 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัน้ี  คือ  นกัศึกษาทั้งหญิงและชายในหลกัสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลยั
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร    จาํนวน   400   คน    โดยมีการไดม้าซ่ึงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  เป็นขั้นตอน ดงัน้ี 
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 ขั้นที ่ 1     เลือกจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร  โดยใชสู้ตรของ  Yamane       
 
    n      =            N      
       

                
                                                                          1+Ne 

 
 

เม่ือ       n   =   ขนาดของประชากรตวัอยา่ง 
  N =   ขนาดของประชากร 
  e =   ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง  ดงันั้น    e  =  0.05 
 

โดยสุ่มตวัอยา่งจากนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีจาํนวน
นกัศึกษาตั้งแต่ 5,000 คนข้ึนไป จาํนวน 7 แห่ง และเน่ืองจากนกัศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลยัมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั มีอายใุกลเ้คียงกนั การเลือกสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน จึงเป็นตวัแทนกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 

 
1.  นาํจาํนวนนกัศึกษามหาวิทยาลยัท่ีสุ่มได ้  มากาํหนดสดัส่วน    ( Quota  Sampling )   

นกัศึกษาในแต่ละแห่ง 
2.  สุ่มโดยใชวิ้ธีสุ่มแบบง่าย  ( Simple Random Sampling )  โดยการจบัฉลากจาก  22  

สถาบนั  โดยเลือกเพียง  7  สถาบนั   
  
 

สูตร 

จาํนวนนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งX400 =จาํนวนนกัศึกษาแต่ละแห่งท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวนรวมของนกัศึกษาทุกมหาวิทยาลยั                        

 

ขั้นที ่ 2    สุ่มตวัอยา่ง  400 คน   ใหไ้ดน้กัศึกษาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลยัดงัน้ี 
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ตารางที ่ 2   ขนาดตัวอย่างนักศึกษาปริญญาตรีตามสัดส่วนประชากร 

 
รายช่ือมหาวิทยาลยักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนนกัศึกษา (คน) โควตา้ท่ีกาํหนด 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
มหาวิทยาลยัรังสิต 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัสยาม 

19,447 
13,608 
12,412 
  9,653 
  9,312 
  8,367 
  7,114 

  90 
  85 
  53 
  50 
  45 
  40 
  37 

รวมทั้งหมด 79,913 400 

   
 ท่ีมา   :    สาํนกักิจการสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลยั ,  2544 
 

3. ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  กระจายแบบสอบถามหลงัจากกาํหนดโควตา้แต่ละ
มหาวิทยาลยัแลว้  โดยการนาํแบบสอบถามไปแจกตามสถานท่ีต่างๆ  ทัว่มหาวทิยาลยัของกลุ่ม
ประชากร  เช่น  หอ้งสมุด  โรงอาหาร  ชมรมต่างๆ  หรือซุม้ท่ีพกันกัศึกษาเป็นตน้ 
 

ตวัแปรในการวจิยั 
 

สมมตฐิานข้อที ่ 1 
1. ลกัษณะทางประชากรได้แก่  เพศ  อายุ  รายได ้ ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน  ระดบั

ปริญญาตรี  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีแตกต่างกนั  ทาํให้มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเทป
เพลงไทยสากลแตกต่างกนั 

 
ตวัแปรอิสระ      ลกัษณะประชากร  เพศ  อาชีพ  อาย ุ รายไดข้องนกัศึกษา 
ตวัแปรตาม       พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากล 
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สมมตฐิานท่ี  2   
2. ภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง     มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการฟังเทปเพลงไทยสากล  ของ

นกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตวัแปรอิสระ     ภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง 
ตวัแปรตาม       พฤติกรรมการฟังเพลงไทยสากล 

 

สมมตฐิานท่ี  3 
3. การโฆษณาเทปเพลงไทยสากลตามส่ือต่างๆ  เป็นปัจจยัสาํคญั  ท่ีมีผลต่อการเปิดรับฟังเพลง

ไทยสากลและซีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตวัแปรอิสระ     การโฆษณาเทปเพลงไทยสากล 
ตวัแปรตาม       พฤติกรรมการฟังเพลงไทยสากล 

                
 

เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 แบบสอบถาม  ( Questionnaire )  เป็นแบบสอบถามปลายปิด  ประกอบดว้ยคาํถาม 4  ตอน 
ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1    ขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอบแบบสอบถาม 
      ตอนท่ี 2   ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ความเป็นศิลปินนกัร้อง 
 ตอนท่ี  3 ปัจจยัการโฆษณาเทปเพลงไทยสากล 
 ตอนท่ี 4   พฤติกรรมในการฟังเพลงไทยสากล 

 ตอนท่ี 5   พฤติกรรมในการซ้ือเทปเพลงไทยสากล 
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 การวดัค่าตวัแปร 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1 เพศ  ไดแ้ก่ เพศชาย, เพศหญิง 
1.2 อาย ุ แบ่งเป็น 

ตํ่ากวา่  20 
21 – 25 ปี 
26 – 30 ปี 
31 – 35 ปี 

1.3 ระดบัการศึกษา  แบ่งเป็น  ระดบัปริญญาตรี  ชั้นปีท่ี 1 – 4 
                                  1.4    รายไดแ้บ่งเป็น 

5,000 –10,000  บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 25,000 บาท 
25,000   บาท  ข้ึนไป 

2. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง  ศึกษาถึง 
2.1 รูปแบบการแต่งกาย 
2.2 ความมัน่ใจในตนเองของศิลปินนกัร้อง 
2.3 นํ้าเสียงและรูปแบบการแสดง 
2.4 การรณรงคช่์วยเหลือสังคม 
2.5 บริษทัหรือค่ายเพลงท่ีสงักดั 
2.6 ศิลปินเปิดโอกาสใหไ้ดส้มัผสัและใกลชิ้ด 
2.7 การไม่ขอ้งแวะกบัยาเสพติด 
2.8 การเป็นคนกตญัญูมีความประพฤติดี 
2.9 ศิลปินเคยเป็นดารานกัแสดงมาก่อน 
2.10 ศิลปินนกัร้องมีหนา้ตาท่ีดี 
2.11 การประสบผลสาํเร็จทางดา้นดนตรี 
โดยใชห้วัขอ้  2.1,2.3 ,2.4 ,2.11    เป็นตวัแทนของภาพลกัษณ์ในการทดสอบ
สมมติฐาน 

3. ปัจจยัดา้นการโฆษณาเทปเพลงไทยสากลทางส่ือต่างๆ  ศึกษาถึง 
3.1 การโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ 
3.2 การโฆษณาทางส่ือวิทย ุ
3.3 การโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์
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3.4 การโฆษณาทางนิตยสาร 
3.5 การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 
3.6 อ่ืนๆ  
โดยจะใชส่ื้อโฆษณาท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่ามีส่วนช่วยในการตดัสินใจ
ซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดีเป็นตวัแทนในการทดสอบ 

 

4. ศึกษาพฤติกรรมในการฟังเพลงไทยสากล  ศึกษาถึง 
4.1 ความถ่ีในการรับฟังเพลง 
4.2 ส่ือท่ีผูต้อบแบบสอบถามรับฟัง 
4.3 นกัร้องท่ีนิยมเลือกฟังบ่อยคร้ังท่ีสุดในปัจจุบนั 
โดยจะใชค้วามถ่ีในการรับฟังเพลง เป็นตวัแทนในการทดสอบสมมติฐาน 

 
5. พฤติกรรมในการซ้ือเทปเพลงไทยสากล  ศึกษาถึง 

5.1 ความบ่อยคร้ังในการซ้ือ 
5.2 สถานท่ีในการหาซ้ือเทปเพลง 
5.3 ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
5.4 จาํนวนท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง 
5.5 โอกาสท่ีซ้ือเทปเพลง 
5.6 ประเภทของเพลงท่ีซ้ือ 
โดยใชห้วัขอ้ 5.3,5.5 เป็นตวัแทนในการทดสอบสมมติฐาน 
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เกณฑ์ในการให้คะแนน 
  คาํถามของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  แบ่งเป็น 
  มากท่ีสุด มี คะแนน  5 
  มาก  มี คะแนน  4 
  ปานกลาง มี คะแนน  3 
  นอ้ย  มี คะแนน  2 
  นอ้ยท่ีสุด มี คะแนน  1 
                               

ค่ามชัฌิมเลขคณิต (X  )  ท่ีคาํนวณได ้ แปลความไดด้งัน้ี 
  4.21  –  5.00   =  มากท่ีสุด 

3.41 –  4.20   =  มาก 
2.61  –  3.40   =  ปานกลาง 
1.81 –  2.60   =  นอ้ย 
1.00  –  1.80   =  นอ้ยท่ีสุด 
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การทดสอบเคร่ืองมอื 
 

 การทดสอบแบบสอบถามสาํหรับเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ทาํการทดสอบ    ( Pre 
Test )  เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง      หาจุดบกพร่องและทาํการแกไ้ข    โดยทดสอบกบักลุ่ม
ทดสอบตวัอยา่งจาํนวน  50 ชุด  ก่อนนาํไปใชง้านจริง  แบ่งการทดสอบออกเป็นการทดสอบความ
เท่ียงตรง ( Validity)  
 

 นาํเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ     เน้ือหา   
ภาษา   โครงสร้าง  เพ่ือใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีตรงประเดน็  วตัถุประสงค ์ สมมติฐาน  ใหส้มัพนัธ์กบั
รูปแบบและทฤษฎีในการศึกษาวิจยั  ใหไ้ดม้าซ่ึงคาํตอบท่ีส่ือความหมายตรงกนั  ระหว่างผูว้ิจยัและ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 
 
การทดสอบความเช่ือมัน่ ( Reliability ) 
 ทาํการหาค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิตามสูตรของครอนบาซ ดงัน้ี 
           K           ( 1 - vi) 
                                             K – 1                Vt 

  เม่ือ    คือ  ความเช่ือถือได ้
          K   คือ  จาํนวนขอ้ 
          Vi  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
          Vt  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกขอ้ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 

1.  ผูว้ิจยัเตรียมแบบสอบถามตามฉบบัสมบูรณ์ไวใ้หเ้รียบร้อย เป็นจาํนวน 400 ชุด  ตาม
จาํนวนกลุ่ม  
     ตวัอยา่งของนกัศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
2.  ผูว้ิจยัทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในระหว่างวนัท่ี 1 –  31 ธนัวาคม 2544 
3.  นาํแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์  คดัเฉพาะกระดาษคาํตอบท่ีสมบูรณ์และ

ถูกตอ้ง 
 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชส้ถิติ  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของขอ้มูลดงัน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistic )  เป็นการแสดงค่าขอ้มูลเป็นจาํนวนร้อยละ  ( 

Percentage ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)    โดยการวิเคราะห์เป็นตาราง
ทางเดียว  ไดแ้ก่  ขอ้มูลทัว่ไป  พฤติกรรมในการซ้ือ   พฤติกรรมในการฟัง  และ ปัจจยัดา้น
ภาพลกัษณ์ศิลปิน   ปัจจยัดา้นการโฆษณา  ซ่ึงมีสูตรดงัน้ี 

 

ร้อยละ   =   100x 
                    N 

              X  =  ขอ้มูล 
            N  =  จาํนวนขอ้ของแบบสอบถาม 
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ค่าเฉล่ีย (X)  เป็นการแสดงของขอ้มูล  พฤติกรรมการซ้ือ  พฤติกรรมการฟัง  ปัจจยัต่าง ๆ  
ในการซ้ือ และ ฟัง  เพ่ือท่ีจะนาํมาจดัอนัดบัท่ี  ซ่ึงมีสูตร ดงัน้ี 

 
      X  =  X 
                N 

                      
  X     =   ขอ้มูล 

   X =   ผลรวมของคะแนนทุกชั้น 
   N    =   จาํนวนขอ้ของแบบสอบถาม                                
2.  สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential  Statistic )  เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยใชค่้าไคสแควส์ 
สาํหรับการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงมีสูตรดงัน้ี 

                               
                                2  =       (O – E)2 
                                                                   E 

 เม่ือ    2 แทนค่า  ไคสแควส์ 
            O             แทนค่า  ความถ่ีท่ีไดจ้ากการสงัเกต 

                          E             แทนค่า  ค่าคาดหวงัไวห้รือความถ่ีท่ีตามทฤษฎี  ซ่ึง 
  E = rc 
    n 
  เม่ือ      r = ผลรวมของความถ่ีในแนวนอน 
  c = ผลรวมความถ่ีในแนวตั้ง 
  n = ผลรวมของความถ่ีทั้งหมด 
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 เม่ือคาํนวนค่าของไคสแควส์ไดแ้ลว้  แลว้นาํผลท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบค่าของตารางไคสแควส์  
โดยกาํหนดอตัราเป็นอิสระ (Degree of freedom)  หรือ DF 
  DF = (r-1) (c-1) 
 
  r = จาํนวนกลุ่มชั้นของตวัแปรท่ีอยูใ่นแนวนอน 
  c = จาํนวนกลุ่มชั้นของตวัแปรท่ีอยูใ่นแนวตั้ง 
 
 ค่าท่ีไดจ้ากไคสแควร์นั้น  จะนาํไปใชใ้นการตรวจสอบสมมติฐาน  เพ่ือหาความสมัพนัธ์
ของเพศ  อาย ุ  รายได ้  ของนกัศึกษากบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเทปเพลงไทยสากล  และภาพลกัษณ์
ของศิลปินนกัร้องกบัพฤติกรรมในการฟังเพลง  รวมถึง  การโฆษณาตามส่ือต่างๆ  กบัการตดัสินใจ
เปิดรับฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดี  ว่ามีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่   ตามนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั   
0.5 
 
 

การประมวลผลข้อมูล 
 
 เม่ือรวบรวมขอ้มูลไดค้รบตามจาํนวนท่ีตอ้งการแลว้  จึงนาํไปประมวลผลขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง  “ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการซ้ือและฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดีของ
นกัศึกษา  มหาวิทยาลยัเอกชนระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร”   มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาถึง
พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือเทปเพลงของนกัศึกษาและปัจจยัสาํคญัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือเทป
เพลงไทยสากลและซีดี   เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ของศิลปิน  นกัร้อง  ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการฟังเพลงไทยสากล
ของนกัศึกมหาวิทยาลยัเอกชนระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  และเพื่อศึกษาถึงการโฆษณาตามส่ือ
ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการเปิดรับฟังเพลงไทยสากลและซีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนระดบั
ปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสามารถจดัลาํดบัการรายงานผลไดด้งัน้ีคือ   
 
 ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการโฆษณาตามส่ือต่าง ๆ  
 ตอนท่ี  3 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง 
 ตอนท่ี  4 พฤติกรรมในการฟังเพลงไทยสากล 
 ตอนท่ี  5 พฤติกรรมในการซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี 
 ตอนท่ี  6 การทดสอบสมมุติฐาน 
 
ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ 
สถานภาพ(การสมรส)  สาขาวิชาท่ีเรียน  ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา  ระดบัรายได(้ต่อเดือน)  และอาชีพ  ผลการศึกษามี
ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี  3  แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 
 
 เพศ จาํนวน ร้อยละ  
 ชาย 183 45.8  
 หญิง 217 54.3  
 รวม 400 100.0  
 
 จากตารางท่ี  3  แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จาํนวน  217  คน  คิดเป็นร้อยละ  54.3  
และกลุ่มตวัอยา่งเพศชายจาํนวน  183  คน  คิดเป็นร้อยละ  54.8 
 
ตารางท่ี  4  แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามช่วงอาย ุ
 
 ช่วงอาย ุ(ปี) จาํนวน ร้อยละ  
 ตํ่ากวา่  20 78 19.5  
 20    -    25 297 74.3  
 26    -    30 18 4.5  
 31    -    35 7 1.8  
 รวม 400 100.0  
  

จากตารางท่ี  4   แสดงวา่  ช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่    คือ  20 – 25 ปี   มีจาํนวน  297  คน  
คิดเป็นร้อยละ  74.3  รองลงมาไดแ้ก่ช่วงอายตุ ํ่ากวา่  20  ปี  จาํนวน  78  คน   ร้อยละ  19.5  ช่วงอาย ุ 26 – 30  
ปี  จาํนวน  18  คน  ร้อยละ  4.5    และช่วงอาย ุ 31 - 35  ปี  จาํนวน  7  คน  ร้อยละ  1.8  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี  5   แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานภาพการสมรส 
 
 สถานภาพการสมรส จาํนวน ร้อยละ  
 โสด 390 97.5  
 สมรส 10  2.5  
 หยา่ 0 0  
 รวม 400 100.0  
 

จากตารางท่ี  5  แสดงวา่  สถานภาพการสมรสของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  คือ  โสด  จาํนวน  390  
คน  คิดเป็นร้อยละ  97.5  รองลงมา  ไดแ้ก่  สมรส  จาํนวน  10  คน  ร้อยละ  10  และไม่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
สถานภาพสมรสเป็นหยา่ 
 
ตารางท่ี  6  แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสาขาวิชาท่ีเรียน 
 
 สา ขาวชิาท่ีเรียน จาํนวน ร้อยละ  
 บริหารธุรกิจ 195 48.8  
 นิเทศศาสตร์ 75 18.8  
 บญัชี 22 5.5  
 เศรษฐศาสตร์ 14 3.5  
 นิติศาสตร์ 17 4.3  
 มนุษยศาสตร์ 43 10.8  
 วศิวกรรมศาสตร์ 19 4.8  
 อ่ืน ๆ  15 3.8  
 รวม 400 100.0  
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 จากตารางท่ี  6   แสดงวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสาขาวิชาท่ีเรียน  คือ  บริหารธุรกิจ  จาํนวน  195  
คน  คิดเป็นร้อยละ  48.8  รองลงมาคือ  นิเทศศาสตร์  จาํนวน  75  คน  ร้อยละ  18.8  มนุษยศาสตร์  จาํนวน  
43   คน  ร้อยละ  10.8  บญัชี  จาํนวน  22  คน  ร้อยละ  5.5  วิศวกรรมศาสตร์  จาํนวน  19  คน  ร้อยละ  4.8        
นิติศาสตร์  จาํนวน 17  คน ร้อยละ  4.3 อ่ืนๆ จาํนวน 15 คน ร้อยละ  3.8  และเศรษฐศาสตร์  จาํนวน  14  คน  
ร้อยละ  3.5  ตามลาํดบั  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอบสาขาวิชาท่ีเรียนอ่ืน ๆ ระบุวา่  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ตารางท่ี   7   แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา 
 
 ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา จาํนวน ร้อยละ  
 1 86 21.5  
 2 88 22.0  
 3 102 25.5  
 4 124 31.0  
 รวม 400 100.0  
 
 จากตารางท่ี  7  แสดงวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาในชั้นปีท่ี  4  จาํนวน  124  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  31.0  รองลงมาไดแ้ก่  ชั้นปีท่ี  3  จาํนวน  10.2  คน  ร้อยละ  25.5  ชั้นปีท่ี  2 จาํนวน  88  คน  ร้อยละ  
22.0  และชั้นปีท่ี  1  จาํนวน  86  คน  ร้อยละ  21.5  ตามลาํดบั 
ตารางท่ี  8  แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัรายได ้
 
 ระดบัรายได ้(บาท) จาํนวน ร้อยละ  
 5,000 – 10,000 336 84.0  
 10,001 – 15,000 39 9.8  
 15,001 – 25,000 18 4.5  
 25,000 บาทข้ึนไป 7 1.8  
 รวม 400 100.0  
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 จากตารางท่ี  8  แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  มีระดบัรายได ้ 5,000 – 10,000  บาท  จาํนวน  336  
คน  คิดเป็นร้อยละ  84.0  รองลงมาไดแ้ก่  10,000 – 15,000  บาท  จาํนวน  39  คน  ร้อยละ  9.8  ระดบัรายได ้ 
15,001 – 25,000  บาท  จาํนวน  18  คน  ร้อยละ  4.5  และ  25,000  บาทข้ึนไป  จาํนวน  7  คน  ร้อยละ  1.8  
ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี  9  แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพ 
 
 อาชีพ จาํนวน ร้อยละ  
 นกัศึกษาอยา่งเดียว 335 83.8  
 มีอาชีพอ่ืน 65 16.3  
 รวม 400 100.0  
 
 จากตารางท่ี  9  แสดงว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  มีอาชีพนกัศึกษาอยา่งเดียว  จาํนวน  335  คน  คิด
เป็นร้อยละ  83.8  และมีอาชีพอ่ืน  จาํนวน  65  คน  คิดเป็นร้อยละ  16.3  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพ  ไดแ้ก่  
พนกังานบริษทัเอกชน  รับราชการ  (พลเรือนและทหาร)  พนกังานรัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจส่วนตวัและคา้ขาย  
งานนอกเวลา  (Part Time)  ลูกจา้งรัฐบาลและอาชีพอิสระ  ไดแ้ก่       ทนายความ  มคัคุเทศก ์ ครีเอทีฟ
คล่ืนวิทย ุ เขียนเวปไซดแ์ละนกัร้อง  นกัแสดง  เป็นตน้ 
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ตอนท่ี  2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการโฆษณาตามส่ือต่าง ๆ 
 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัการโฆษณาตามส่ือต่าง ๆ เป็นการสอบถามถึงส่ือโฆษณาท่ีมีผลในการตดัสินใจซ้ือ
เทปเพลงไทยสากลและซีดีของกลุ่มตวัอยา่ง  โดยจะศึกษาถึงชนิดของส่ือท่ีมีผลต่อต่อการตดัสินใจ  และการ
พบเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดี  ตามส่ือต่าง ๆ     ตลอดจนคาํถามแบบเปิด      เพื่อสอบถามถึง
รายละเอียดของส่ือท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดี  ผลการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
  
ตารางท่ี  10      แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทย 
                         สากลและซีดี 
 

  ผลต่อการตดัสินใจ  

ส่ือ มีผล ไม่มีผล รวม 
 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
โทรทศัน์ 366 91.5 34 8.5 400 100.0 
วทิยกุระจายเสียง 308 77.0 92 23.0 400 100.0 
หนงัสือพิมพ ์ 108 27.0 292 73.0 400 100.0 
นิตยสาร 87 21.8 313 78.3 400 100.0 
อินเตอร์เน็ต 87 21.8 313 78.3 400 100.0 
อ่ืน ๆ 15 3.8 385 96.3 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี  10 แสดงว่า  ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดีของกลุ่ม
ตวัอยา่งมากท่ีสุด  คือ  ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์  จาํนวน  366  คนคิดเป็นร้อยละ  91.5  รองลงมาไดแ้ก่  
วิทยกุระจายเสียง  จาํนวน  308  คน  ร้อยละ  77.0  หนงัสือพิมพ ์ จาํนวน  108  คนร้อยละ  27.0  นิตยสาร  
จาํนวน  87  คน  ร้อยละ  21.8  อินเตอร์เน็ต  จาํนวน  87  คน  ร้อยละ  21.8  และอ่ืน ๆ   จาํนวน  15  คน  
ร้อยละ  3.8  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี   11    แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามการพบเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและ 
                        ซีดีทางส่ือต่าง ๆ 
 

  การพบเห็นโฆษณา  

ส่ือ เคย ไม่เคย รวม 
 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
โทรทศัน์ 339 84.8 61 15.3 400 100.0 
วทิยกุระจายเสียง 322 80.5 78 19.5 400 100.0 
หนงัสือพิมพ ์ 271 67.8 129 32.3 400 100.0 
นิตยสาร 168 24.0 232 58.0 400 100.0 
อินเตอร์เน็ต 147 36.8 253 63.3 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี  11  แสดงวา่  ส่ือท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พบเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดี  
คือ  โทรทศัน์  จาํนวน  339  คน  คิดเป็นร้อยละ  84.8  รองลงมาไดแ้ก่  วิทย ุ จาํนวน  322  คน  ร้อยละ  80.5  
หนงัสือพิมพ ์ จาํนวน  271  คน  ร้อยละ  67.8  นิตยสาร  จาํนวน  168  คน  ร้อยละ  42.0  และอินเตอร์เน็ต  
จาํนวน  147  คน  ร้อยละ  36.8  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี  12  แสดงรายการทางโทรทศัน์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งพบเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดี 
 
 

ช่ือรายการ สถานีโทรทศัน์ วนั เวลาท่ีออกอากาศ จาํนวน ร้อยละ 
1.   Bang Bang Bang 9 องัคาร  23:00 น 41 12.0 
2.   เกมส์ฮอตเพลงฮิต 7 พฤหสั  12:00 น 31 9.0 
3.   อูหู้ (OOH HOO) 7 จนัทร์  24:00  น 34 10.0 
4.   วนัจนัทร์วนัแจม 9 จนัทร์  14:00  น 13 3.4 
5.   Channal V UBC 24  ชัว่โมง 14 3.5 
6.   MTV UBC 24  ชัว่โมง 22 4.0 
7.   Wake Club 5 อาทิตย ์ 9:00  น 53 10.8 
8.   7 สีคอนเสิร์ต 7 เสาร์  12:00  น 82 18.0 
9.   แบบวา่โลกเบ้ียว 5 พธุ  13:30  น 27 6.8 
10. Teen Center 7 องัคาร  12:00  น 15 3.8 
11. คอนเสิร์ททีว ี5 5 12:30  น 70 12.3 
12. ITV  บนัเทิง ITV 13:00  น 42 4.6 
13. จูสบ๊อกเกมส์ 3 22.00 น. 45 5.0 

 
จากตารางท่ี  12     แสดงรายการโทรทศัน์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งพบเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีมากท่ีสุด  
คือ  รายการ  7 สีคอนเสิร์ต  จาํนวน  82  คน  คิดเป็นร้อยละ  18  รองลงมา ไดแ้ก่ รายการคอนเสิร์ตทีวี  5  
จาํนวน  70  คน     คิดเป็นร้อยละ  12.3       รายการ  Wake Club  จาํนวน  53  คน    คิดเป็นร้อยละ  10.8    
รายการ จูสบอ๊กเกมส์  จาํนวน  45  คิดเป็นร้อยละ 5.0    และรายการ ITV บนัเทิง  จาํนวน 42  คน  คิดเป็น 
4.6   ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี  13   แสดงรายการทางวิทยท่ีุกลุ่มตวัอยา่งเคยฟังโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดี 
 

ช่ือรายการ คล่ืน FM / MHz วนัและเวลาท่ีออกอากาศ จาํนวน ร้อยละ 

1.HOT  WAVE 91.5 ทุกวนั  24  ชัว่โมง 195 48.8 
2.GREEN WAVE 106.5 ทุกวนั  24  ชัว่โมง 75 18.8 
3.RADIO NO PROBLEM 88.0 ทุกวนั  24  ชัว่โมง 22 5.5 
4.BANGKOK RADIO 89.0 ทุกวนั  24  ชัว่โมง 14 3.5 
5.DANCE FM 93.0 

 
94.0 

จนัทร์ – ศุกร์ 13:00 – 
16:00 น 

เสาร์ – อาทิตย ์14:00 – 
19:00 น 

จนัทร์ – ศุกร์ 0 – 5:00 น 

17 4.3 

6.POP WE LIKE 88.5 ทุกวนั  24  ชัว่โมง 43 10.8 
7.SWEET FM 89.5 จนัทร์ – ศุกร์ 6:00 – 

24:00 น 
19 4.8 

8.MODERN LOVE 103.5 ทุกวนั  24  ชัว่โมง 15 3.8 
     

 
จากตารางท่ี  13  แสดงรายการทางวิทยท่ีุกลุ่มตวัอยา่งเคยฟังโฆษณาเทปเพลงไทยสากลมากท่ีสุด คือ รายการ  
Hot Wave   จาํนวน  195  คน    คิดเป็นร้อยละ 48.8   รองลงมาคือ   รายการ Green Wave  จาํนวน  75  คน   คิด
เป็นร้อยละ  18.8     รายการ Pop we like  จาํนวน  43  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.8  รายการ  Radio No Problem  
จาํนวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.5   รายการ Sweet Fm.  จาํนวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.8   รายการ  Dance 
Fm.  จาํนวน  17  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.3  รายการ  Modern Love  จาํนวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.8   รายการ 
Bangkok Radio  จาํนวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.5  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี  14  แสดงหนงัสือพิมพท่ี์กลุ่มตวัอยา่งเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดี 
 
 

หนงัสือพิมพ ์ จาํนวน ร้อยละ 
1. ไทยรัฐ 
2. เดลินิวส์ 
3. ข่าวสด 
4. มติชน 
5. คม ชดั ลึก 
6. ทีวีบนัเทิง 

255 
49 
62 
6 
1 

27 
 

63.8 
12.3 
15.4 
  1.4 
  0.3 
  6.8 

          
รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี  14     แสดงหนงัสือพิมพท่ี์กลุ่มตวัอยา่งเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่    หนงัสือพิมพ ์ไทยรัฐ  จาํนวน  255  63.8   คน   คิดเป็น  63.8    หนงัสือพิมพ ์เดลินิวส์  
จาํนวน  49  คน   คิดเป็น  12.3    หนงัสือพิมพ ์ข่าวสด  62  คน    คิดเป็น  15.4     หนงัสือพิมพ ์มติ
ชน  จาํนวน  6  คน  คิดเป็น 1.4    หนงัสือพิมพ ์คม ชดั ลึก  จาํนวน  1  คน  คิดเป็น  0.3  และ
หนงัสือพิมพ ์ทีวีบนัเทิง  27  คน   คิดเป็น  6.8  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี  15    แสดงนิตยสารท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดี 
 
 

นิตยสาร จาํนวน ร้อยละ 

1. ทีวพีลู 
2. The Boy 
3. Cross Road 
4. เธอกบัฉนั 
5. บนัเทิงคดี 
6. Channel V Magazine 

127 
63 
77 
27 
92 
14 

31.8 
15.8 
19.3 
6.8 
23 
3.5 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี   15    แสดงนิตยสารท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีมากท่ีสุด  
ไดแ้ก่นิตยสารทีวีพลู  จาํนวน  127  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.8      นิตยสาร บนัเทิงคดี  จาํนวน  92  
คน  คิดเป็น  ร้อยละ  23    นิตยสาร Cross Road   77  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.3   นิตยสาร The Boy  
จาํนวน  63  คน  คิดเป็นร้อยละ  15.8     นิตยสาร เธอกบัฉนั จาํนวน  27  คน   คิดเป็นร้อยละ  6.8  
และนิตยสาร Channel V Magazine  จาํนวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.5  ตามลาํดบั   
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ตารางท่ี  16  แสดงเวบ็ไซดท่ี์กลุ่มตวัอยา่งเคยเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดี 
 
 

W.W.W จาํนวน ร้อยละ 
1. eotoday.com 
2. grammy.com 
3. rs.com 
4. sanook.com 
5. bekery music.com 
6. puntip.com 
 

139 
77 
70 
46 
37 
31 

 

34.7 
19.3 
17.5 
11.5 
  9.3 
  7.7 

 
รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี  16   แสดงเวบ็ไซดท่ี์กลุ่มตวัอยา่งเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีมากท่ีสุด  
ไดแ้ก่  eotoday.com  จาํนวน  139  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.7   grammy.com  จาํนวน  77  คน  คิด
เป็นร้อยละ  19.3  rs.com  จาํนวน  70  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.5  sanook.com  จาํนวน  46  คน  คิด
เป็นร้อยละ  11.5  bekery music.com  จาํนวน  37  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.3  และ puntip.com  
จาํนวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ  7.7  ตามลาํดบั 
 
 
ตอนท่ี  3  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง 
 
 การศึกษาถึงปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง  เป็นการศึกษาเพื่อใหท้ราบถึงระดบั
ความสาํคญัท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีใหต่้อภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง  ท่ีมีผลต่อการเปิดรับฟังเพลงผล
การศึกษา  มีดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี  17  แสดงระดบัความสาํคญัและค่าเฉล่ียของปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง 
 

 
 

ระดบัความสาํคญั 
จํานวน  ( ร้อยละ ) 

 
ค่าเฉล่ีย 
(  X ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน 

( S.D) มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.บุคลิกรูปแบบการแต่ง
กายของศิลปินนกัร้อง 

67 
(16.8) 

176 
(44.0) 

127 
(31.8) 

20 
(5.0) 

10 
(2.5) 

3.68 0.90 

2.ความมัน่ใจในตนเอง
ของศิลปินนกัร้อง 

50 
(12.5) 

156 
(39.0) 

157 
(39.3) 

31 
(7.8) 

6 
(1.5) 

3.53 0.86 

3.นํ้าเสียงและรูปแบบการ
แสดงของศิลปินนกัร้อง 

152 
(38.0) 

147 
(36.8) 

91 
(22.8) 

9 
(2.3) 

1 
(0.3) 

4.10 0.84 

4.การรณรงคแ์ละการ
ช่วยเหลือสังคมจากกลุ่ม
ศิลปินนกัร้อง 

45 
(11.3) 

155 
(38.8) 

162 
(40.5) 

29 
(7.3) 

9 
(2.3) 

3.49 0.87 

5.บริษทัค่ายเพลงท่ีกลุ่ม
ศิลปินนกัร้องสังกดั 

71 
(17.8) 

154 
(38.5) 

136 
(34.0) 

33 
(8.3) 

6 
(1.5) 

3.63 0.92 

6.ศิลปินนกัร้องเปิด
โอกาสใหส้ัมผสัและ
ใกลชิ้ด 

39 
(9.8) 

110 
(27.5) 

154 
(38.5) 

52 
(13.0) 

45 
(11.3) 

3.12 1.11 

7.การไม่ขอ้งแวะกบัยา
เสพติด 

103 
(25.8) 

99 
(24.8) 

152 
(38.0) 

29 
(7.3) 

17 
(4.3) 

3.60 1.08 

8.เป็นคนกตญัญูและมี
ความประพฤติดี 

84 
(21.0) 

117 
(29.3) 

164 
(41.0) 

27 
(6.8) 

8 
(2.0) 

3.60 0.96 

9.ศิลปินเคยเป็นดารา
นกัแสดงมาก่อน 

30 
(7.5) 

109 
(27.3) 

185 
(46.3) 

45 
(11.3) 

31 
(7.8) 

3.15 0.99 

10.ศิลปินนกัร้องมีหนา้ตา
ท่ีดี 

67 
(16.8) 

126 
(31.5) 

143 
(35.8) 

35 
(8.8) 

29 
(7.3) 

3.42 1.09 

11.การประสบผลสาํเร็จ
ทางดา้นดนตรี 

104 
(26.0) 

155 
(38.8) 

122 
(30.5) 

13 
(3.3) 

6 
(1.5) 

3.85 0.90 

 
   

 
 

ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ 
ของศิลปินนกัร้อง DPU
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จากตารางท่ี  17  แสดงวา่ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง          ท่ีมีผลต่อการ
เปิดรับฟังของกลุ่มตวัอยา่งไม่มีระดบัมากท่ีสุด  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่  นํ้าเสียงและ
รูปแบบการแสดงของศิลปิน  (X = 4.10 )  การประสบผลสาํเร็จทางดา้นดนตรี (X = 3.85 )  
บุคลิกรูปแบบการแต่งกายของศิลปินนกัร้อง  (X = 3.68 )  บริษทัหรือค่ายเพลงท่ีกลุ่มศิลปิน
นกัร้องสงักดั  ( X = 3.63 )  เป็นคนกตญัญูและมีความประพฤติดี   (X = 3.60 )     การไม่ขอ้ง
แวะกบัยาเสพติด  (X = 3.60 )  ความมัน่ใจในตนเองของศิลปินนกัร้อง   (X = 3.53 )    การ
รณรงคแ์ละการช่วยเหลือสงัคมจากกลุ่มศิลปินนกัร้อง  (X = 3.49 )  และศิลปินนกัร้องมีหนา้ตาท่ี
ดี  (X =  3.42 )  ระดบัปานกลางไดแ้ก่  ศิลปินเคยเป็นดารานกัแสดงมาก่อน  (X = 3.15 )      และ
ศิลปินนกัร้องเปิดโอกาสใหส้มัผสัและใกลชิ้ด  (X = 3.12 ) 
 
ตอนท่ี  4  พฤติกรรมในการฟังเพลงไทยสากล 
  

การศึกษาพฤติกรรมในการฟังเพลงไทยสากลของกลุ่มตวัอยา่ง  เป็นการศึกษาเพ่ือใหท้ราบ
ถึงความถ่ีในการรับฟังเพลง        ส่ือท่ีรับฟังและนกัร้องท่ีนิยมเลือกฟังบ่อยคร้ังท่ีสุดในปัจจุบนัของ
กลุ่มตวัอยา่ง  ผลการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี  18  แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความถ่ีในการรับฟังเพลง 
 
 ความถ่ีในการรับฟังเพลง จาํนวน ร้อยละ  
 ทุกวนั 243 60.8  
 2 – 3 วนั / คร้ัง 101 25.3  
 สัปดาห์ละคร้ัง 28 7.0  
 เดือนละคร้ัง 23 5.8  
 ไม่เคยฟัง 5 1.3  
 รวม 400 100.0  
 
 จากตารางท่ี  18  แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับฟังเพลง  คือทุกวนั  
จาํนวน  243  คน  คิดเป็นร้อยละ  60.8  รองลงมาไดแ้ก่  2 – 3 วนั / คร้ัง  จาํนวน  101  คน  ร้อยละ  
25.3  สปัดาห์ละคร้ัง  จาํนวน  28  คน  ร้อยละ  7.0  เดือนละคร้ัง  จาํนวน  23  คน  ร้อยละ  5.8  และ
ไม่เคยฟัง  จาํนวน  5  คน  ร้อยละ  1.3  ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี  19  แสดงระดบัความถ่ีและค่าเฉล่ียของส่ือท่ีกลุ่มตวัอยา่งรับฟังเพลง 
 

 
ส่ือ 

ระดบัความถ่ี 
จาํนวน  ( ร้อยละ ) 

ค่าเฉล่ีย 
( X   ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน 

 นอ้ยท่ีสุด บ่อย ปาน
กลาง 

ไม่บ่อย ไม่บ่อย
เลย 

  ( S.D. ) 

1. วทิย ุ 215 
(53.8) 

104 
(26.0) 

58 
(14.5) 

15 
(3.8) 

8 
(2.0) 

4.26 0.97 

2. เทปคลาสเซ็ท 45 
(11.3) 

126 
(31.5) 

147 
(36.8) 

61 
(15.3) 

21 
(5.3) 

3.28 1.02 

3. ซีดี 93 
(23.3) 

140 
(35.0) 

106 
(26.5) 

39 
(9.8) 

22 
(5.5) 

3.16 1.11 

4. โทรทศัน์ 121 
(30.3) 

146 
(36.5) 

103 
(25.8) 

21 
(5.3) 

9 
(2.3) 

3.87 0.98 

5. วดีีโอ 19 
(4.8) 

47 
(11.8) 

109 
(27.3) 

130 
(32.5) 

59 
(23.8) 

2.41 1.11 

6. เคเบ้ิลทีวี 47 
(11.8) 

71 
(17.8) 

102 
(25.5) 

80 
(20.0) 

100 
(25.0) 

2.71 1.33 

7. สถานบนัเทิง 45 
(11.3) 

91 
(22.8) 

122 
(30.5) 

79 
(19.8) 

63 
(15.8) 

2.94 1.23 

8. MP 3 74 
(18.5) 

96 
(24.0) 

97 
(24.3) 

65 
(16.3) 

68 
(17.0) 

3.11 1.35 

9. อ่ืน ๆ  9 
(2.3) 

4 
(1.0) 

9 
(2.3) 

2 
(0.5) 

376 
(94.0) 

1.17 0.72 

 
 จากตารางท่ี  19  แสดงวา่ส่ือท่ีกลุ่มตวัอยา่งรับฟังเพลงในระดบัความถ่ีมากท่ีสุด       คือ     
วิทย ุ  (X = 4.26 )  ระดบัความถ่ีมาก  ไดแ้ก่  โทรทศัน์  (X = 3.87 )  และซีดี  (3.61)  ระดบั
ความถ่ีปานกลาง  ไดแ้ก่  เทปคลาสเซ็ท  (X = 3.28 )  MP 3  (X = 3.11 )  สถานบนัเทิง  (X = 
2.94 ) และเคเบ้ิลทีวี  (X = 2.71 )  ระดบัความถ่ีนอ้ย     ไดแ้ก่  วีดีโอ  (X = 2.41 )  และระดบั
ความถ่ีนอ้ยท่ีสุด  คือ  อ่ืน ๆ (X = 1.17 ) 
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 ส่ืออ่ืน ๆ   ท่ีกลุ่มตวัอยา่งรับฟังเพลงไทยสากล  ไดแ้ก่  หา้งสรรพสินคา้และสถานท่ีเท่ียว  
ในโรงแรม  ร้านขายเทปและซีดี  และ  D.J.  Siam Bakery Music เป็นตน้ 
 
ตารางท่ี  20   แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามนกัร้องท่ีนิยมเลือกฟังบ่อยคร้ังท่ีสุด
ใน 
                     ปัจจุบนั 
 

 ความนิยมเลือกฟัง 
นกัร้อง เลือก ไม่เลือก รวม 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1.  ธงไชย  แมค็อินไตย 277 69.3 123 30.8 400 100.0 
2. ทาทายงั 105 26.3 295 73.8 400 100.0 
3. นิโคล  เทริโอ 150 37.5 250 62.5 400 100.0 
4. โบ  สุนิตา 128 32.5 272 68.0 400 100.0 
5. ดงั  พนักร 106 26.5 294 73.5 400 100.0 
6. ปาน  ธนพร 84 21.0 316 79.0 400 100.0 
7. แมว  จิรศกัด์ิ 253 63.3 147 36.8 400 100.0 
8. นทั  มีเรีย 122 30.5 278 69.5 400 100.0 
9. พลพล 181 45.3 219 54.8 400 100.0 
10. ไชน่าดอลล ์ 81 20.3 319 79.8 400 100.0 
11. อ่ืน ๆ  106 26.5 294 73.5 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี  20   แสดงวา่นกัร้องท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมเลือกฟังบ่อยคร้ังท่ีสุดในปัจจุบนั  คือ  
ธงไชย  แมค็อินไตย  จาํนวน  277  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.3  รองลงมาไดแ้ก่  แมว  จิรศกัด์ิ  จาํนวน  
253  คน  ร้อยละ  63.3  พลพล  จาํนวน  181  คน  ร้อยละ  45.3  นิโคล  เทริโอ  จาํนวน  150  ร้อยละ  
37.5  โบ  สุนิตา  จาํนวน  128  คน  ร้อยละ  32.0  นทั  มีเรีย  จาํนวน  122  คน  ร้อยละ  30.5  ดงั  
พนักร  จาํนวน  106  คน    ร้อยละ  26.5  นกัร้องอ่ืน ๆ   จาํนวน  106  คน   ร้อยละ  26.5    ทาทายงั  
จาํนวน  105  คน ร้อยละ  26.3  ปาน  ธนพร  จาํนวน  84  คน  ร้อยละ  21.0  และ  ไชน่าดอลล ์ 
จาํนวน  81  คน  ร้อยละ  20.3  ตามลาํดบั 
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นกัร้องอ่ืน ๆ ท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมเลือกฟังบ่อยคร้ังมากท่ีสุดในปัจจุบนั  ไดแ้ก่ 
 
1. ปาลม์ม่ี (อีฟ  ปานเจริญ) 
2. โลโซ 
3. PRU 
4. แอม  เสาวลกัษณ์ 
5. ตุย้  ธีรภทัร์  สจัจกุล 
6. D2B 
7. CRASH 
8. มาช่า 
9. MODERRN DOG 
10. แคทรียา อิงริช 

16. นพ  พรชาํนิ 
17. มาลีวลัย ์ เจมิล่าร์ 
18. ใหม่  เจริญปุระ 
19. 2002  ราตรี 
20. เจมส์  เรืองศกัด์ิ 
21. ซาร่า 
22. บี  นํ้าทิพย ์
23. พรชิตา  ณ  สงขลา 
24. บวั  ชมพ ู ฟอร์ด 
25. กะลา 

7.  ศิรศกัด์ิ 
8. อ๊ีด  ฟลาย 
9. ปู  แบลค็เฮด 
10. โดม 
11. เสือ  ธนพล 
12. บอย  โกสิยพงษ ์
13. มอส 
14. ออ้ม  สุนิสา 
15. อํ่า 
16. อาร์ม 

11.  ศิลปิน  RS  ทุกคน 
12. ศิลปิน  GRAMMY ทุกคน 
13. คริสติน่า  อากีล่าร์ 
14. พงษสิ์ทธ์ิ 
15. คาราวาน 

26.  หนุ่ย  นนัทกานต ์
7. นาตาลี  แจสก้ี 
8. ตอง  ภทัรมยั 
9. TAXI 
10. ดาจิม 

17. โต  ซิลล่ีฟลู 
18. โยคี  เพลยบ์อย 
19. เชษฐา 
20. TRAVIS 
21. เพลงสากล 

 
 
ตอนท่ี  5  พฤติกรรมในการซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี 
 
 การศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี    เป็นการศึกษาเพ่ือใหท้ราบถึง
ความบ่อยคร้ังในการซ้ือ    สถานท่ีในการหาซ้ือเทปเพลง    ผูต้ดัสินใจซ้ือ    จาํนวนท่ีซ้ือในแต่ละ
คร้ัง  โอกาสท่ีซ้ือ  และประเภทของเพลงท่ีซ้ือ  ของกลุ่มตวัอยา่งผลการการศึกษามีดงัน้ี 
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ตารางท่ี  21    แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความบ่อยคร้ังในการซ้ือเทปเพลง
ไทยสากลและซีดี 
 
 ความบ่อยคร้ังในการซ้ือ จาํนวน ร้อยละ  
 สัปดาห์ละคร้ัง 51 12.8  
 เดือนละ  2 – 3 คร้ัง 71 17.8  
 เดือนละ  1  คร้ัง 92 23.0  
 นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง 157 39.3  
 อ่ืน ๆ 29 7.3  
 รวม 400 100.0  
 
 จากตารางท่ี  21  แสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  มีความบ่อยคร้ังในการซ้ือเทปเพลงไทย
สากลและซีดี   คือ   นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง   จาํนวน  157   คน  คิดเป็นร้อยละ  39.3  รองลงมาไดแ้ก่  
เดือนละ 1  คร้ัง   จาํนวน   92   คน  ร้อยละ  23.0   เดือนละ  2 – 3  คร้ัง  จาํนวน  71  คน  ร้อยละ  
17.8  สัปดาห์ละคร้ัง   จาํนวน  51  คน  ร้อยละ  12.8   และอ่ืน ๆ    จาํนวน  29  คน  ร้อยละ  7.3   
ตามลาํดบั  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความบ่อยคร้ังในการซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดีเป็นแบบอ่ืน ๆ   ระบุ
ดงัน้ี    ไม่เคยซ้ือ  ไม่แน่นอน    และบ่อยมาก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DPU



           

 

67
 

 
ตารางท่ี  22    แสดงระดบัความสาํคญัและความถ่ีของสถานท่ีในการหาซ้ือเทปเพลงไทยสากลและ
ซีดี 
                      ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 
สถานท่ี 

ระดบัความสาํคญั 
จาํนวน  (  ร้อยละ  ) 

ค่าเฉล่ีย 
(X   ) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน 

 มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด  (  S.D. ) 
1. ร้านขายเทปเพลง
บริเวณพลาซ่าใน
หา้งสรรพสินคา้ 

65 
(16.3) 

122 
(30.5) 

140 
(35.0) 

48 
(12.0) 

25 
(6.3) 

3.39 1.09 

2. แผงขายเทปเพลง
ของหา้งสรรพสินคา้ 

27 
(6.8) 

 

124 
(31.0) 

158 
(39.5) 

58 
(14.5) 

33 
(8.3) 

3.13 1.02 

3. ร้านขายเทปเพลง
ขา้งทาง   หรือป้าย
รถเมล ์

33 
(8.3) 

87 
(21.8) 

156 
(39.0) 

80 
(20.0) 

44 
(11.0) 

2.96 1.09 

4. ร้านขายเทปเพลง
และแผน่ซีดี     
โดยเฉพาะ  เช่น ร้าน
แมลงป่อง, Imagine, 
Tower Record 

59 
(14.8) 

101 
(25.3) 

138 
(34.5) 

67 
(16.8) 

35 
(8.8) 

3.21 1.15 

5. ร้านสะดวกซ้ือตาม
ป๊ัมนํ้ามนั 

11 
(2.8) 

 

30 
(7.5) 

112 
(28.0) 

103 
(25.8) 

144 
(36.0) 

2.15 1.08 

6. บริเวณหนา้
มหาวทิยาลยั 

9 
(23) 

 

37 
(9.3) 

100 
(25.0) 

91 
(22.8) 

163 
(40.8) 

2.09 1.11 

7. อ่ืน ๆ  7 
(1.8) 

 

10 
(2.5) 

9 
(2.3) 

3 
(0.8) 

371 
(92.8) 

1.20 0.75 
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 จากตารางท่ี  22  แสดงวา่สถานท่ีในการหาซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดีของกลุ่มตวัอยา่ง
ไม่มีในระดบัมากท่ีสุด  และระดบัมาก  ส่วนระดบัปานกลาง  ไดแ้ก่  ร้ายขายเทปเพลงบริเวณ
พลาซ่าในหา้งสรรพสินคา้  (X = 3.39 )  ร้านขายเทปเพลงและแผงซีดีโดยเฉพาะ  เช่น  ร้านแมลง
ป่อง, Imagine,  Tower Record  (X =  3.21 )  แผนกขายเทปเพลงของหา้งสรรพสินคา้  (X = 
3.13 ) และร้านขายเทปเพลงขา้งทางหรือป้ายรถเมล ์  (X = 2.96 )  ระดบันอ้ยไดแ้ก่  ร้านสะดวก
ซ้ือตามป๊ัมนํ้ามนั(X = 2.15 )  และบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั  (X = 2.09 )  และระดบันอ้ยท่ีสุด  
ไดแ้ก่  อ่ืน ๆ (X = 1.20 )  สถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมไปหาซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี  
ไดแ้ก่  MP 3 ร้านแถวบา้น  แหล่งขายปลีกและส่ง  สวนจตุจกัร  และมินิมาร์ททัว่ไป  เป็นตน้ 
 
ตารางท่ี   23   แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามผูต้ดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากล
และ ซีดี 
 
 ผูต้ดัสินใจซ้ือ จาํนวน ร้อยละ  
 ซ้ือฟังเอง 357 89.3  
 เพื่อนและคนสนิทซ้ือให ้ 26 6.5  
 พี่นอ้งหรือคนในครอบครัว 15 3.8  
 อ่ืน ๆ  2 0.5  
 รวม 400 100.0  
 
 จากตารางท่ี  23  แสดงวา่ผูต้ดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่  คือ  ซ้ือฟังเอง  จาํนวน  357  คน  คิดเป็นร้อยละ  89.3  รองลงมาไดแ้ก่  เพื่อนและคน
สนิทซ้ือให ้ จาํนวน  26  คน  ร้อยละ  6.5  พี่นอ้งหรือคนในครอบครัว  จาํนวน  15  คน  ร้อยละ  3.8  
และอ่ืน ๆ จาํนวน  2  คน  ร้อยละ  0.5  ตามลาํดบั  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบอ่ืน ๆ ระบุวา่  ไม่เคยซ้ือเอง 
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ตารางท่ี   24   แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามจาํนวนเทปเพลงไทยสากลและซีดี
ท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง 
 
 จาํนวนท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง จาํนวน ร้อยละ  
 1  ตลบั 280 70.0  
 2 – 3 ตลบั 93 23.3  
 มากกวา่  3  ตลบั 10 2.5  
 อ่ืน ๆ  17 4.3  
 รวม 400 100.0  
 
 จากตารางท่ี  24  แสดงวา่จาํนวนเทปเพลงไทยสากลและซีดีท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือใน
แต่ละคร้ัง  คือ  1  ตลบั  จาํนวน  280  คน  คิดเป็นร้อยละ  70.0  รองมาไดแ้ก่  2 – 3 ตลบั  จาํนวน  
93  คน  ร้อยละ  23.3  อ่ืน ๆ จาํนวน  17  คน  ร้อยละ  4.3  และมากกวา่  3  ตลบั  จาํนวน  10  คน  
ร้อยละ  2.5  ตามลาํดบั  กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบอ่ืน ๆ ระบุวา่  ไม่แน่นอน  แลว้แต่เงินท่ีมี  แลว้แต่ชอบ  
และไม่เคยซ้ือเอง 
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ตารางท่ี  25  แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง   จาํแนกตามโอกาสท่ีซ้ือเทปเพลงไทยสากลและ
ซีดี 
 
 โอกาสท่ีซ้ือ จาํนวน ร้อยละ  
 เม่ือมีผลงานของศิลปินท่ีชอบวางจาํหน่าย 185 46.3  
 เม่ือมีการโฆษณา 58 14.5  
 ซ้ือเป็นประจาํทุกเดือน 26 6.5  
 ไดฟั้งเพลงในเทปชุดน้ีจากแหล่งอ่ืน  118 29.5  
 อ่ืน ๆ 13 3.3  
 รวม 400 100.0  
 
 ตารางท่ี  25  แสดงวา่โอกาสท่ีซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี  ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  
คือ  เม่ือมีผลงานของศิลปินท่ีชอบวางจาํหน่าย  จาํนวน  185  คน  คิดเป็นร้อยละ  46.3  รองลงมา
ไดแ้ก่  ไดฟั้งเพลงในเทปชุดน้ีจากแหล่งอ่ืน  จาํนวน  118  คน  ร้อยละ  29.5  เม่ือมีการโฆษณา  
จาํนวน  58  คน  ร้อยละ  14.5   ซ้ือเป็นประจาํทุกเดือน  จาํนวน  26  คน  ร้อยละ  6.5  และอ่ืน ๆ 
จาํนวน  13  คน  ร้อยละ  3.3   ตามลาํดบั  กลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ๆ ระบุว่า  เม่ือมีเวลาวา่งและไม่เคยซ้ือ
เอง 
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ตารางท่ี  26  แสดงจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง  จาํแนกตามประเภทของเพลงท่ีซ้ือ 
 

ประเภทเพลงท่ีซ้ือ ซ้ือ ไม่ซ้ือ  รวม 
 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. เพลงประกอบละครภาพยนตร์ 155 38.3 245 61.3 400 100.0 
2. รวมเพลงฮิตศิลปิน 189 47.9 211 52.8 400 100.0 
3. เพลงป๊อป 255 63.8 145 36.3 400 100.0 
4. เพลงแดนซ์ 170 42.5 230 57.5 400 100.0 
5. เพลงร๊อค 166 41.5 234 58.5 400 100.0 
6. เพลงอลัเทอร์เนทีฟ 77 19.3 323 80.8 400 100.0 
7. เพลงแจ๊ส 46 11.5 354 88.5 400 100.0 
8. เพลงคลาสสิค 116 29.0 284 71.0 400 100.0 
9. เพลงบูลล ์ 40 10.0 360 90.0 400 100.0 
10. เพลงริท่ึมแอนดบ์ูลล ์ 38 9.5 362 90.5 400 100.0 
11. เพลงแร๊พ 53 13.3 347 86.8 400 100.0 
12. อ่ืน ๆ  18 4.5 382 95.5 400 100.0 

 
 จากตารางท่ี  26  แสดงวา่ประเภทของเพลงท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือ  คือ  เพลงป๊อป  
จาํนวน  255  คน  คิดเป็นร้อยละ  63.8  รองลงมาไดแ้ก่  เพลงรวมเพลงฮิตศิลปิน  จาํนวน  189  คน  
ร้อยละ  47.9  เพลง  แดนซ์  จาํนวน  170  คน  ร้อยละ  42.5  เพลงร๊อค  จาํนวน  166  คน  ร้อยละ  
41.5  เพลงประกอบละครภาพยนตร์  จาํนวน  155  คน  ร้อยละ  38.3  เพลงคลาสสิค  จาํนวน  116  
คน  ร้อยละ  29.0  เพลงอลัเทอร์เนทีฟ  จาํนวน  77  คน  ร้อยละ  19.3  เพลงแร๊พ  จาํนวน  53  คน  
ร้อยละ  13.3  เพลงแจ๊ส  จาํนวน  46  คน  ร้อยละ  11.5  เพลงบูลล ์ จาํนวน  40  คน  ร้อยละ  10.0  
เพลงริท่ึมแอนดบ์ูลล ์ จาํนวน  38  คน  ร้อยละ  9.5  และเพลงอ่ืน ๆ  จาํนวน  18  คน  ร้อยละ  4.5  
ตามลาํดบั  สาํหรับประเภทเพลงอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  Hard Core, อนัเดอร์กราวด,์  อะคลูสติก,  Punk,  เฮฟวี่
เมททอล,  Progressive,  Easy Listening, Death และ  Hip Hop  เป็นตน้ 
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ตอนท่ี  6  การทดสอบสมมุติฐาน 
 
 หลงัจากการนาํเสนอขอ้มูลทั้งหมดแลว้     ตอนน้ีเป็นการทดสอบสมมุติฐาน         โดยใช้
สถิติ ไคสแควส์     ในการทดสอบท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  0.05    ผลการทดสอบสมมุติฐาน  มี
ดงัต่อไปน้ี 
 
สมมุติฐานท่ี  1   ลกัษณะทางประชากรไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ รายได ้ ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน     
ระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเทปเพลงไทย
สากลและซีดีแตกต่างกนั 
 
ตวัแปรอิสระ    :    ลกัษณะทางประชากร  ( เพศ  อาย ุ รายได ้) 
ตวัแปรตาม       :    พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี   ( ผูต้ดัสินใจซ้ือและ
โอกาส 
                              ซ้ือ) 

 
 
ตารางท่ี  27   แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง  ลกัษณะประชากรกบัพฤติกรรมการซ้ือเทป
เพลงไทยสากลและซีดี 
 
ลกัษณะประชากร พฤติกรรมในการซ้ือ 

เทปเพลงไทยสากและซีดี 
ผลการทดสอบ ความสัมพนั

ธ์ Chi-square D.F. Significance 
เพศ ผูต้ดัสินใจซ้ือ 

โอกาสท่ีซ้ือ 
5.162 
10.761 

3 
4 

0.160 
0.029 

ไม่มี 
มี 

อาย ุ ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
โอกาสท่ีซ้ือ 

5.377 
11.861 

9 
12 

0.800 
0.457 

ไม่มี 
ไม่มี 

รายได ้ ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
โอกาสท่ีซ้ือ 

10.512 
12.230 

9 
12 

0.311 
0.427 

ไม่มี 
ไม่มี 

 

 จากตารางท่ี  27  แสดงว่า  เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูต้ดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากลและ
ซีดี  แต่มีความสัมพนัธ์กบัโอกาสท่ีซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดีท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  0.05  
อายุ  ไม่มีความสัมพนัธ์กับผูต้ดัสินใจซ้ือและโอกาสท่ีซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี  ท่ีระดับ
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นยัสาํคญัทางสถิติ  0.05  รายได ้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผูต้ดัสินใจซ้ือและโอกาสท่ีซ้ือเทปเพลงไทย
สากลและซีดี  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  0.05 
 
สมมุติฐานท่ี  2 ภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง  มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการฟังเทปเพลงไทย 
สากลและซีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตวัแปรอิสระ  : ภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง (รูปแบบการแต่งกาย  นํ้าเสียงและรูปแบบการแสดง   
การรณรงคช่์วยเหลือสงัคม  และความสาํเร็จทางดา้นดนตรี) 

ตวัแปรตาม  : พฤติกรรมในการฟังเพลงไทยสากล  (ความถ่ีในการรับฟังเพลง) 
 
ตารางท่ี  28   แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง   ภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้องกบัพฤติกรรม
การฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดี 
 

ภาพลกัษณ์ 
ของศิลปินนกัร้อง 

พฤติกรรมในการฟัง 
เทปเพลงไทยสากลและซีดี 

ผลการทดสอบ ความสัมพนั
ธ์ Chi-square D.F. Significance 

รูปแบบการแต่ง
กาย 

ความถ่ีในการรับฟังเพลง 22.082 16 0.141 ไม่มี 

นํ้าเสียงและ
รูปแบบการแสดง 

ความถ่ีในการรับฟังเพลง 29.604 16 0.020 มี 

การรณรงค์
ช่วยเหลือสังคม 

ความถ่ีในการรับฟังเพลง 19.260 16 0.255 ไม่มี 

ความสาํเร็จ
ทางดา้นดนตรี 

ความถ่ีในการรับฟังเพลง 28.115 16 0.031 มี 

 
 จากตารางท่ี   28   แสดงว่า       รูปแบบการแต่งกายและการรณรงคช่์วยเหลือสังคมของ
ศิลปินนกัร้องไม่มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการรับฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดีท่ีระดบันยัสาํคญั  
0.05      นํ้ าเสียงและรูปแบบการแสดงและความสาํเร็จทางดา้นดนตรีของศิลปินนกัร้อง  มี
ความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการรับฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดี  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  0.05 
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สมมุติฐานท่ี  3 การโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีตามส่ือต่าง   ๆ     เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดี  ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตวัแปรอิสระ  : การโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดี  (ส่ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ) 
ตวัแปรตาม     : พฤติกรรมการฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดี  (ความถ่ีในการรับฟังเพลง) 
 
ตารางท่ี  29   แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง  การโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดี  กบั 
                      พฤติกรรมการฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดี 
 

การโฆษณาเทป 
เพลงไทยสากล 

และซีดี 

พฤติกรรมในการฟัง 
เทปเพลงไทยสากล 

และซีดี 

ผลการทดสอบ ความสัมพนั
ธ์ Chi-square D.F. Significance 

โทรทศัน์ ความถ่ีในการรับฟัง
เพลง 

2.569 4 0.632 ไม่มี 

วทิย ุ ความถ่ีในการรับฟัง
เพลง 

6.936 4 0.139 ไม่มี 

หนงัสือพิมพ ์ ความถ่ีในการรับฟัง
เพลง 

1.832 4 0.767 ไม่มี 

นิตยสาร ความถ่ีในการรับฟัง
เพลง 

11.547 4 0.021 มี 

อินเตอร์เน็ต 
 

ความถ่ีในการรับฟัง
เพลง 

3.277 4 0.513 ไม่มี 

อ่ืน ๆ 
 

ความถ่ีในการรับฟัง
เพลง 

9.500 4 0.050 มี 

 

 จากตารางท่ี  29  แสดงวา่  การโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีทางโทรทศัน์  วิทย ุ 
หนงัสือพิมพ ์  และอินเตอร์เน็ต  ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการรับฟังเทปเพลงไทยสากลและ
ซีดี  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  0.05  การโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีทางนิตยสารและอ่ืน ๆ 
มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการรับฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดี  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  0.05 
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บทที ่ 5 
สรุปผลการวจิยั  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง  “ปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติรรมการซ้ือและฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดีของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน  ระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร”  สามารถสรุปผลการวิจยั  อภิปรายผล  
และขอ้เสนอแนะ  ดงัต่อไปน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 

 ผูว้ิจยัไดแ้บ่งผลการวิจยัออกเป็น  6  ตอน  คือ  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
โฆษณาตามส่ือต่าง ๆ   ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง  พฤติกรรมในการฟังเพลงไทยสากล  พฤติกรรม
ในการซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี  และการทดสอบสมมุติฐาน  ซ่ึงสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ีมีจาํนวนทั้งส้ิน  400  คน  แบ่งเป็นเพศชาย 183  คน  คิด

เป็นร้อยละ  45.8  และเพศหญิง  217  คน  คิดเป็นร้อยละ  54.3  โดยมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ดงัน้ี  คือ  นกัศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ 20 – 25  ปี  จาํนวน  297  คน  คิดเป็นร้อยละ  74.3  มี
สถานภาพการสมรส  โสด  จาํนวน  390  คน  คิดเป็นร้อยละ  97.5  สาขาวิชาท่ีเรียน  คือ  บริหารธุรกิจ  จาํนวน  
195  คน  คิดเป็นร้อยละ  48.8  กาํลงัศึกษาชั้นปีท่ี  4  จาํนวน  124  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.0  มีระดบัรายได ้ 
5,000 – 10,000  บาท  จาํนวน  336  คน  คิดเป็นร้อยละ  84.0  และมีอาชีพนกัศึกษาอยา่งเดียวจาํนวน  335  คน  
คิดเป็นร้อยละ  83.8  มากท่ีสุด 
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2.  พฤติกรรมในการซ้ือเทปเพลงไทยสากล และซีดี 

  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการซ้ือเทปเพลงไทยสากล และซีดี        นอ้ยกว่าเดือนละ
คร้ัง รองลงมา ไดแ้ก่ เดือนละ 1 คร้ัง และเดือนละ 2 – 3 คร้ังตามลาํดบั โดยไม่มีการใหร้ะดบั
ความสาํคญัต่อสถานท่ีในการหาซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี  ในระดบัมากท่ีสุดและระดบัมาก  
แต่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางโดยร้านขายเทปเพลงบริเวณพลาซ่าในหา้งสรรพสินคา้  ไดร้ะดบั
ความสาํคญัสูงกวา่สถานท่ีอ่ืน  รองลงมาไดแ้ก่  ร้านขายเทปเพลงและแผน่ซีดีโดยเฉพาะ  เช่น  ร้าน
แมลงป่อง,  Imagine, Tower Record และแผนกขายเทปเพลงของหา้งสรรพสินคา้ตามลาํดบั      ผู ้
ตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดีสาํหรับกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  คือ  ซ้ือฟังเอง  โดยจาํนวน
เทปเพลงไทยสากลและซีดีท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง  คือ  1  ตลบั  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีโอกาสท่ีซ้ือเทป
เพลงไทยสากลและซีดี  เม่ือมีผลงานของศิลปินท่ีชอบวางจาํหน่าย  ประเภทของเพลงท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ซ้ือ  คือ  เพลงป๊อป  รองลงมาไดแ้ก่  เพลงรวมเพลงฮิตศิลปิน  และเพลงแดนซ์ตามลาํดบั 
  

3. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง 
  ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของศิลปินนักร้อง  ท่ีมีผลต่อการเปิดรับฟังเพลงของกลุ่ม
ตวัอย่างในงานวิจยัคร้ังน้ี  ไม่มีปัจจยัใดท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุด  แต่ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในระดบัมาก  โดยกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้น  นํ้ าเสียงและรูปแบบการ
แสดงของศิลปินสูงกว่าปัจจยัอ่ืน     รองลงไปไดแ้ก่  การประสบผลสําเร็จทางดา้นดนตรี  บุคลิก
รูปแบบการแต่งกายของศิลปินนักร้อง  บริษทัหรือค่ายเพลงท่ีกลุ่มศิลปินนักร้องสังกดั  เป็นคน
กตญัญูและมีความประพฤติดี  การไม่ขอ้งแวะกบัยาเสพติด  ความมัน่ใจในตนเองของศิลปินนกัร้อง  
การรณรงคแ์ละช่วยเหลือสังคมจากกลุ่มศิลปินนกัร้อง  ศิลปินนกัร้องหนา้ตาดี  ศิลปินเคยเป็นดารา
นกัแสดงมาก่อน  และศิลปินนกัร้องเปิดโอกาสใหส้มัผสัและใกลชิ้ดตามลาํดบั 
 
 4. พฤติกรรมในการฟังเพลงไทยสากล 
  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ีในการรับฟังเพลงทุกวนั โดยส่ือท่ีกลุ่มตวัอยา่งรับ
ฟังเพลงในระดบัความถ่ีมากท่ีสุด คือ วิทยุ รองลงมาท่ีระดบัความถ่ีมาก ไดแ้ก่ โทรทศัน์ และซีดี 
นกัร้องท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมเลือกฟังบ่อยคร้ังท่ีสุด ในปัจจุบนั  คือ   ธงชยั  แม็คอินไตย   รองลงมา   
ไดแ้ก่    แมว จิรศกัด์ิ และ พลพล ตามลาํดบั 
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5.  ขอ้มูลเก่ียวกบัการโฆษณาตามส่ือต่าง ๆ  

  ส่ือโฆษณาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี  ของกลุ่มตวัอยา่ง
มากท่ีสุด  คือ  ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์  รองลงมาไดแ้ก่  วิทยุกระจายเสียง  และหนังสือพิมพ์
ตามลาํดับ  และส่ือท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดี  คือ  
โทรทศัน ์ รองลงมาไดแ้ก่  วิทย ุ และหนงัสือพิมพ ์ ตามลาํดบั 
 

6. การทดสอบสมมุติฐาน 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของตวัแปร  ไดแ้ก่  ลกัษณะทางประชากร  

พฤติกรรมการซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี  ภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง  พฤติกรรมในการฟัง
เพลงไทยสากล  และการโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดี  โดยใชส้ถิติไคสแควส์ในการทดสอบ  
ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  0.05  สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานไดด้งัน้ี 
 
สมมุติฐานท่ี  1 ลกัษณะทางประชากรได้แก่  เพศ  อายุ  รายได ้     ของนักศึกษามหาวิทยาลยั
เอกชน 

ระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั     มีผลต่อพฤติกรรม การ
ซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดีแตกต่างกนั 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐานไดผ้ลดงัน้ี 
 - ลกัษณะทางประชากร  ไดแ้ก่  เพศ   ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเทปเพลงไทย
สากลและซีดีในแง่ผูต้ดัสินใจซ้ือไม่แตกต่างกนั  (เพศไม่มีความสมัพนัธ์กบัผูต้ดัสินใจซ้ือ) 
 - ลกัษณะทางประชากร  ไดแ้ก่  เพศ  ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเทปเพลงไทย
สากลและซีดีในแง่โอกาสท่ีซ้ือแตกต่างกนั  (เพศมีความสมัพนัธ์กบัโอกาสท่ีซ้ือ) 
 - ลกัษณะทางประชากร  ไดแ้ก่  อาย ุ ท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเทปเพลงไทยสากล
และซีดีในแง่ผูต้ดัสินใจซ้ือ  ไม่แตกต่างกนั  (อายไุม่มีความสมัพนัธ์กบัผูต้ดัสินใจซ้ือ) 
 - ลกัษณะทางประชากร  ไดแ้ก่  อาย ุ ท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเทปเพลงไทยสากล
และซีดีในแง่โอกาสท่ีซ้ือไม่แตกต่างกนั  (อายไุม่มีความสมัพนัธ์กบัโอกาสท่ีซ้ือ) 
 - ลกัษณะทางประชากร  ไดแ้ก่  รายได ้ ท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเทปเพลงไทย
สากลและซีดีในแง่ผูต้ดัสินใจซ้ือ  ไม่แตกต่างกนั  (รายไดไ้ม่มีความสมัพนัธ์กบัผูต้ดัสินใจซ้ือ) 
 - ลกัษณะทางประชากร  ไดแ้ก่  รายได ้ ท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเทปเพลงไทย
สากลและซีดีในแง่โอกาสท่ีซ้ือ  ไม่แตกต่างกนั  (รายไดไ้ม่มีความสมัพนัธ์กบัโอกาสท่ีซ้ือ) 
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สมมุติฐานท่ี  2 ภาพลกัษณ์ของศิลปินนักร้อง  มีความสําคญักบัพฤติกรรมการฟังเทปเพลงไทย
สากลและซีดีของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

- ภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง      ไดแ้ก่       รูปแบบการแต่งกาย        ไม่มี 
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดีในแง่ความถ่ีในการรับฟังเพลง 
(รูปแบบการแต่งกายไม่มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการรับฟังเพลง) 

- ภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง  ไดแ้ก่  นํ้าเสียงและรูปแบบการแสดง      มี 
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดีในแง่ความถ่ีในการรับฟัง  (นํ้าเสียง
และลีลาการแสดงมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการรับฟังเพลง) 

- ภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง  ไดแ้ก่  การรณรงคช่์วยเหลือสงัคม      ไม่มี 
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดีในแง่ความถ่ีในการรับฟังเพลง  (การ
รณรงคช่์วยเหลือสงัคมไม่มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการรับฟังเพลง) 

- ภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง  ไดแ้ก่  ความสาํเร็จทางดา้นดนตรี           มีความสมัพนัธ์ 
กบัพฤติกรรมการฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดีในแง่ความถ่ีในการรับฟังเพลง  (ความสําเร็จ
ทางดา้นดนตรีมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการรับฟังเพลง) 
 
สมมุติฐานท่ี  3 การโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีตามส่ือต่าง ๆ    เป็นปัจจยัสาํคญั         ท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมการฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดี  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ผลการทดสอบมีดงัน้ี 
 - การโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีทางโทรทศัน์       ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การรับฟังเพลงไทยสากลและซีดี  ในแง่ความถ่ีในการรับฟังเพลง  (การโฆษณาทางโทรทศัน์ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการรับฟังเพลง) 
 - การโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีทางวิทย ุ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
เทปเพลงไทยสากลและซีดีในแง่ความถ่ีในการรับฟังเพลง  (การโฆษณาทางวิทยไุม่มีความสัมพนัธ์
กบัความถ่ีในการรับฟังเพลง) 
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 - การโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีทางหนงัสือพิมพ ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดีในแง่ความถ่ีในการรับฟังเพลง  (การโฆษณาทางหนงัสือพิมพไ์ม่
มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการรับฟังเพลง) 
 - การโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีทางนิตยสาร    มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
รับฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดีในแง่ความถ่ีในการรับฟังเพลง  (การโฆษณาทางนิตยสารมี
ความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการรับฟังเพลง) 
 - การโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีทางอินเตอร์เน็ท   ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการรับฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดี  (การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ทไม่มีความสัมพนัธ์
กบัความถ่ีในการรับฟังเพลง) 
 - การโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีทางอ่ืน ๆ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับฟัง
เพลงไทยสากลและซีดี  (การโฆษณาทางอ่ืน ๆ มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการรับฟังเพลง) 
 
 
การอภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาเก่ียวกบัการโฆษณาตามส่ือต่าง ๆ พบว่า  นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  เห็นว่าส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากลและ
ซีดีมากท่ีสุด  และไดพ้บเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีทางโทรทศัน์มากท่ีสุดเช่นกนั  โดย
ส่ือวิทยุ  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดีรวมถึงการพบเห็นโฆษณาในอนัดบั
ต่อมา  ซ่ึงผลต่อการตดัสินใจซ้ือของส่ือโทรทศัน์และวิทยสุอดคลอ้งกบัการศึกษาของ        สาํอางค ์ 
ผลไม ้ (2535)  ว่าส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีเสนอทั้งภาพและเสียง  ทาํให้มีภาพเป็นตวัเร้าความรู้สึก
คลอ้ยตามว่าเพลงนั้นมีความไพเราะ  ส่วนส่ือวิทยมีุราคาถูกและสามารถสร้างความถ่ีในการเปิดรับ
ฟังไดสู้ง  การเปิดรับฟังบ่อย ๆ ยอ่มสามารถเหน่ียวนาํให้ผูฟั้งเกิดความสนใจและความตอ้งการซ้ือ
เทปเพลงไทยสากลและซีดีชุดนั้นได ้  
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 ในการทดสอบสมมุติฐานจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า  ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์  วิทย ุ 
หนงัสือพิมพ ์ และอินเตอร์เน็ท  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดี
ในแง่ความถ่ีในการฟัง  ในขณะท่ีส่ือโฆษณาทางนิตยสารมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการฟังเทป
เพลงไทยสากลและซีดีในแง่ความถ่ีในการฟัง  โดยในรายละเอียดจะพบว่า  นกัศึกษามหาวิทยาลยั
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดี  ในระดบัท่ี
นอ้ยลงจะมีความเห็นท่ีให้ส่ือโฆษณามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน   ฉะนั้น ส่ือส่ิงพิมพจึ์ง
เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดีของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของศิลปินนกัร้อง  ในเร่ืองนํ้ าเสียงและรูปแบบการแสดงของศิลปิน
เป็นปัจจยัท่ีมีระดบัความสาํคญัสูงท่ีสุดต่อการเปิดรับฟังเพลงของ  นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานครในการศึกษาคร้ังน้ี  รองลงมาคือ  การประสบผลสําเร็จทางดา้นดนตรีของ
ศิลปินนกัร้อง  และบริษทัและค่ายเพลงท่ีศิลปินนกัร้องสังกดั  ในขณะท่ีปัจจยัท่ีมีระดบัความสาํคญั  
3  อนัดบัสุดทา้ย  คือ  ศิลปินนกัร้องมีหนา้ตาดี  ศิลปินเคยเป็นดารานกัแสดงมาก่อน  และศิลปิน
นกัร้องเปิดโอกาสให้สัมผสัและใกลชิ้ด  ไดต้อกย ํ้าถึงแนวความคิดของบรูสติน  (Boorstin, 1964  
อา้งถึงใน  พชัริดา  วฒันา : 2535)  ว่า  การสร้างภาพลกัษณ์จะไม่มีประโยชน์อะไรถา้ไม่มีความ
เช่ือถือ  (An image is believable)  และภาพลกัษณ์ตอ้งเป็นส่ิงท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม (An image 
is vivid and concrete) นํ้าเสียงและรูปแบบการแสดงท่ีเป็นส่ิงท่ีชดัเจน       และเป็นรูปธรรมท่ี
กลุ่มเป้าหมายรับรู้ไดช้ดัเจน  ในขณะท่ีความสาํเร็จทางดา้นดนตรีและบริษทัและค่ายเพลงท่ีศิลปิน
นกัร้องสังกดั  นาํมาซ่ึงความเช่ือถือต่อศิลปินนกัร้องนั้นจากกลุ่มเป้าหมายมากกว่าหน้าตา  ความ
เป็นดารานกัแสดงและความสาํเร็จทางดา้นดนตรีของศิลปินนกัร้อง  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเปิดรับฟังเทปเพลงไทยสากลและซีดี  ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ดว้ย 
 
 การศึกษาพฤติกรรมในการฟังเพลงไทยสากล  พบวา่  นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  มีความถ่ีในการเปิดรับฟังเพลงไทยสากลทุกวนั  โดยใชส่ื้อทางวิทยใุนระดบั
ความถ่ีสูงท่ีสุด  เม่ือเทียบกบัส่ืออ่ืน  รองลงมาคือ  ส่ือทางโทรทศันแ์ละซีดี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ  สาํอางค ์ ผลไม ้ (2535)  วา่เยาวชนในกรุงเทพฯ  ส่วนใหญ่มีการใชส่ื้อวิทยมุากท่ีสุด
ในการฟังเพลง  รองลงมาคือ  โทรทศัน ์  โดยนกัร้องท่ีนิยมเลือกฟังบ่อยคร้ังท่ีสุดในปัจจุบนั  คือ  
ธงไชย  แมค็อินไตย 
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 พฤติกรรมในการซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ มีความบ่อยคร้ังในการซ้ือเทปนอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง
และจาํนวนซ้ือในแต่ละคร้ัง  คือ  1  ตลบั    ซ่ึงนบัวา่เป็นปริมาณท่ียงัไม่มากนกั       ร้านขายเทป
เพลงบริเวณพลาซ่าในหา้งสรรพสินคา้มีระดบัความสาํคญัสูงสุด  เม่ือเทียบกบัสถานท่ีในการหาซ้ือ
เทปเพลงไทยสากลและซีดีอ่ืนๆจึงถือเป็นสถานท่ีท่ีน่าจะมองในแง่ช่องทางการจดัจาํหน่าย     
สาํหรับผูผ้ลิตเทปและซีดีเพลงไทยสากลท่ีจะระบุใหบ้ริษทัท่ีจดัจาํหน่ายไปยงัพอ่คา้คนกลาง  ตามการศึกษา
ของ กรพุม่ดอกมะลิ  (2542)     ไดใ้หค้วามสนใจมากข้ึน       ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดีส่วนใหญ่     

คือ  ซ้ือฟังเอง  นั้นคือตวันกัศึกษาเองเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือในโอกาสท่ีมกัจะมีผลงานของศิลปินท่ีชอบ
วางจาํหน่าย  ซ่ึงแสดงวา่นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน  ระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  มี
ความเป็นตวัของตวัเองตอ้งการอิสระภาพมาก      ไม่ตอ้งการใหค้รอบครัว  บิดา   มารดา     มายุง่
เร่ืองส่วนตวัการตดัสินใจซ้ือเทปดว้ยตวัเองจึงเป็นการแสดงความเป็นอิสระตามความชอบใจใน
ผลงานของศิลปินท่ีตวัเองช่ืนชอบ   
 

กลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารดา้นการโฆษณาจึงควรสร้างแรงจูงใจแก่ตวันกัศึกษาเองและ
สร้างภาพลกัษณ์ของศิลปิน  ใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายกระตุน้ให้เกิดความ
ตอ้งการโดยตรง  ตามท่ี  ลาวิดจแ์ละสไตเนอร์  ไดจ้าํแนกกระบวนการการส่ือสารและการโฆษณา
เอาไวเ้ป็นขั้นตอน  การรู้จกัสินคา้  การมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้  ความชอบในสินคา้  ความตอ้งการ
สินคา้  ความเช่ือในสินคา้ และการซ้ือสินคา้ตามลาํดบั  และจากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า  ใน
บรรดาลกัษณะทางประชากรต่างๆ  เพศท่ีต่างกนัจะมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเทปเพลงไทยสากล
และซีดีในแง่โอกาสท่ีซ้ือท่ีแตกต่างกนั   
  

ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์อ่ืน  ได้แก่  อายุและรายไดไ้ม่มีผลท่ีแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  (0.05)  โดยเม่ือมองในรายละเอียดจะพบว่า  เพศหญิงมีโอกาสท่ีซ้ือเม่ือมีการ
โฆษณามากกว่าเพศชาย  เพลงป๊อปเป็นประเภทของเพลงท่ีนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน  ในเขต
กรุงเทพมหานครซ้ือมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  รวมเพลงฮิตศิลปินและเพลงแดนซ์  ดงันั้นผูผ้ลิตเทป
เพลงไทยสากลและซีดีจึงควรตอ้งสร้างงานเพลงท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด  เพ่ือความสาํเร็จ
ในธุรกิจเพลงของตน  (ณฐัภรณ์  สถิรกลุ : 2536)  โดยสร้างเพลงท่ีมีเน้ือหาเขา้ใจง่าย  ดนตรีทนัสมยั
ไม่ซบัซอ้นเขา้กบัสภาพปัจจุบนั    และเขา้ถึงอารมณ์ของผูฟั้งอนัเป็นลกัษณะทัว่ไปของเพลงป๊อป  
โดยสามารถสร้างความนิยมไดอ้ยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางภายในหมู่นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 

 การศึกษาวิจัยในดา้นพฤติกรรมการซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี  ควรมีการศึกษาใน
แง่มุมท่ีแตกต่างออกไป  เพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 
 1. ควรศึกษาวิจยัในแง่การแข่งขนักบัเทปเพลงสากลและซีดีทัว่ไป     ในกลุ่มนกัศึกษา
มหาวิทยาลัย เอกชนและขยายก ลุ่มตัวอย่า ง เ ป็นก ลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงจะไดก้ลุ่มเป้าหมายท่ีโตข้ึนเม่ือนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในทางปฎิบติั  
ในกระบวนการส่ือสารการโฆษณาต่าง ๆ  

3. จากการวิจยัเหตุผลของภาพลกัษณ์ศิลปินพบว่า  กลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ความสําคญักบั
นํ้าเสียงและรูปแบบการแสดงของศิลปินสูงกว่าปัจจยัอ่ืน  ดงันั้น ในการวางแผนและพฒันารูปแบบ
การแสดงและนํ้ าเสียงของศิลปินในสังกดัค่ายเพลงของผูป้ระกอบธุรกิจหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  ควร
ให้ความสาํคญัถึงกิจกรรมและคุณภาพควบคู่กนัไปเพ่ือท่ีจะสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะทางการวจิยัในอนาคต  

 
1.  ควรศึกษาวิจยัในแง่เปรียบเทียบระหวา่ง  พฤติกรรมของนกัศึกษากบักลุ่มวยัทาํงาน  เพือ่

วางแนวทางติดตามกลุ่มเป้าหมายเดิม คือ  นกัศึกษาท่ีจะตอ้งกลายเป็นวยัทาํงานต่อไปในอนาคต 
2. ควรมีการศึกษาวจิยัเพ่ิมเติมทางดา้นกลยทุธ์ การส่ือสารทางการตลาดท่ีเป็นเป้าหมาย

สาํคญัต่อการขยายตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย  
3. ควรศึกษาวจิยัในแง่การเพ่ิมความถ่ีในการซ้ือ   และจาํนวนท่ีซ้ือต่อคร้ังเพ่ือการเพ่ิมยอด

ในการจดัจาํหน่ายในกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัเอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตอนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 
1. เพศ    (     ) 1.   ชาย     (     ) 2.  หญิง 
 
2. อาย ุ  (     ) 1. ตํ่ากวา่  20  ปี    (     )  2.  20 - 25  ปี 
  (     ) 3. 26 - 30  ปี                        (     ) 4.  31 - 35  ปี  
  
3. สถานภาพ 
  (     ) 1.  โสด     (      )  2.  สมรส 
  (     ) 3.  หยา่ 
 
4.สาขาวิชาท่ีเรียน 

(     ) 1.  บริหารธุรกิจ    (      ) 2.  นิเทศศาสตร์ 
(     ) 3.  บญัชี     (      ) 4.   เศรษฐศาสตร์   
(     ) 5.  นิติศาสตร์    (      ) 6.   มนุษยศาสตร์ 

  (     ) 7.  วิศวกรรมศาสตร์                                         (      ) 8.  อ่ืนๆ 
 5.กรณีเป็นนกัศึกษาปริญญาตรี   ชั้นปี   

(     ) 1.   1     (      ) 2.    2 
  (     ) 3.   3     (      ) 4.    4 
 
6. ระดบัรายได ้
  (     ) 1.     5,000    -  10,000    บาท 
  (     ) 2.      10,001   -  15,000    บาท  
  (     ) 3.      15,001   -   25,000   บาท 
  (     ) 4.     25,000  บาทข้ึนไป 
 
7. อาชีพ 
  (     ) 1.     เป็นนกัศึกษาอยา่งเดียว 
  (     ) 2.     มีอาชีพอ่ืน โปรดระบุ  ………………………… 

DPU



88 

ตอนที ่ 2    ข้อมูลเกีย่วกบัการโฆษณาตามส่ือต่างๆ   
 
1. ท่านคิดวา่โฆษณาจากส่ือใดมีส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี 

(ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้) 
……..1.  โทรทศัน์ 
……..2.  วิทยกุระจายเสียง 
……..3.  หนงัสือพิมพ ์
……..4.  นิตยสาร 
……..5.  อินเตอร์เน็ท  
……..6.  อ่ืนๆ   

 
2. ปกติท่านเคยพบเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีทางโทรทศัน์หรือไม่ 

……1.   เคยเห็น   ……2.  ไม่เคยเห็น  ( โปรดขา้มไปตอบคาํถาม  ขอ้ 4 ) 
 
3. ท่านเคยพบเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดี   จากรายการทางโทรทศัน์ท่ีท่านช่ืน 

ชอบในรายการใดบา้ง   
( โปรดระบุช่ือรายการและสถานีฯ และช่วงเวลาท่ีออกอากาศ ) 
ช่ือรายการ ………………. สถานีโทรทศัน์ …………วนัเวลาท่ีออกอากาศ…………….. 
ช่ือรายการ ………………. สถานีโทรทศัน์ …………วนัเวลาท่ีออกอากาศ…………….. 
ช่ือรายการ ………………. สถานีโทรทศัน์ …………วนัเวลาท่ีออกอากาศ…………….. 
 

4. ท่านเคยฟังโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีทางรายการวิทยหุรือไม่ 
…….1.  เคยฟัง   ……..2.  ไม่เคยฟัง  (โปรดขา้มไปตอบคาํถาม ขอ้ 6 ) 

 
5. ท่านเคยฟังโฆษณาทางวิทยรุายการใดบา้ง   

( โปรดระบุช่ือรายการ / คล่ืน  และช่วงเวลาท่ีออกอากาศ ) 
ช่ือรายการ …………………  … คล่ืน Fm……  ………MHz    เวลา………………. น. 
ช่ือรายการ …………………  … คล่ืน Fm……  ………MHz    เวลา………………. น.   
ช่ือรายการ …………………  … คล่ืน Fm……  ………MHz    เวลา………………. น. 
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6. ปกติท่านเคยเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีทางหนงัสือพิมพห์รือไม่ 
………1. เคยเห็น   ………2. ไม่เคยเห็น  ( โปรดขา้มไปตอบคาํถามขอ้ 8) 

 
7. หนงัสือพิมพท่ี์ท่านเคยเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลมีฉบบัใดบา้ง 

หนงัสือพิมพ ์………………………….. 
หนงัสือพิมพ ์………………………….. 
หนงัสือพิมพ ์………………… ……….. 

 
8. ปกติท่านเคยเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดีทางนิตยสารหรือไม่ 

………1. เคยเห็น    ………2.  ไม่เคยเห็น  (โปรดขา้มไปตอบคาํถามขอ้ 10) 
 
9. ท่านเคยพบเห็นเทปเพลงไทยสากลทางนิตยสารใดบา้ง  โปรดระบุ 

นิตยสาร  ……………………….. 
นิตยสาร  ………………………. 
นิตยสาร  ………………………. 
 

10.  ท่านเคยเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลทางอินเตอร์เน็ทหรือไม่ 
 ……..1.  เคย   ……...2.  ไม่เคย  (โปรดขา้มไปตอบคาํถาม ส่วนท่ี 3 ) 

 
11. เวบ็ไซดท่ี์ท่านเคยเห็นโฆษณาเทปเพลงไทยสากลและซีดี  โปรดระบุ 

W W W  ;   ………………………………. 
W W W  ;   ………………………………. 
W W W  ;  ..……………….……………... 
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ตอนที ่ 3    ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของศิลปินนักร้อง 
     - ท่านคิดวา่ส่ิงต่างๆ  เหล่าน้ี  มีผลต่อการเปิดรับฟังและรับชมของท่านมากนอ้ยเพยีงใด 
  

ภาพลกัษณ์ของศิลปินนักร้อง มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1.บุคลิกรูปแบบการแต่งกายของ
ศิลปินนกัร้อง 

     

2. ความมัน่ใจในตนเองของศิลปิน 
นกัร้อง  

     

3. นํ้าเสียงและรูปแบบ  การแสดง 
ของศิลปินนกัร้อง 

     

4. การรณรงคแ์ละการช่วยเหลือ 
สงัคมจากกลุ่มศิลปินนกัร้อง 

     

5. บริษทัหรือค่ายเพลงของกลุ่ม 
ศิลปินนกัร้องท่ีสงักดัอยู ่

     

6. ศิลปินนกัร้องเปิดโอกาสใหไ้ด้
สมัผสัและใกลชิ้ด 

     
 

7. การไม่ขอ้งแวะกบัยาเสพติด      
8. เป็นคนกตญัญูและมีความ 
 ประพฤตดี 

     

9. ศิลปินเคยเป็นดารานกัแสดง 
มาก่อน 

     

10. ศิลปินนกัร้องมีหนา้ตาท่ีดี      
11. การประสบผลสาํเร็จทางดา้น 
 ดนตรี 
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ตอนที ่ 4   พฤติกรรมในการฟังเพลงไทยสากล 
 
1. ท่านไดรั้บฟังเพลงทางวิทยบุ่อยแค่ไหน    

……..1.  ทุกวนั    
……..2.  2 – 3  วนั / คร้ัง 
……..3.   สปัดาห์ละคร้ัง 
……..4.  เดือนละคร้ัง 
……..5.  ไม่เคยฟัง 

 
2. ปกติท่านไดรั้บฟังเพลงไทยสากลจากส่ือใดและรับฟังบ่อยแค่ไหน  
 

ส่ือ บ่อยท่ีสุด บ่อย ปานกลาง ไม่บ่อย ไม่บ่อย
เลย 

วทิยุ      
เทปคลาสเซ็ท      
ซีดี      
โทรทศัน์      
วิดีโอ      
เคเบ้ิล ทีว ี      
สถานบนัเทิง      
MP 3      
อ่ืนๆ ………………………      
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3. นกัร้องท่ีท่านนิยมเลือกฟังบ่อยคร้ังมากท่ีสุดในปัจจุบนั ( ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้ ) 

……..1.  ธงไชย   แมค็อินไตย 
……..2.  ทา ทา ยงั 
……..3.  นิโคล เทริโอ 
……..4.  โบ สุนิตา 
……..5. ดงั  พนักร 
……..6.  ปาน ธนพร 
……..7. แมว  จิรศกัด์ิ 

       ……..8.  นทั มีเรีย 
……..9.  พลพล 
……..10.  ไชน่า ดอลล ์
……..11.   อ่ืนๆ  โปรดระบุ ……………………………………………………………. 
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ตอนที ่ 5      พฤติกรรมในการซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี 
   
1.  ท่านซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดีโดยเฉล่ียบ่อยคร้ังเพียงใด 
     …….1.  สปัดาห์ละคร้ัง 
     …….2.  เดือนละ  2 – 3  คร้ัง 
     …….3.  เดือนละ  1  คร้ัง 
     …….4.  นอ้ยกวา่เดือนละคร้ัง 
     …….5.  อ่ืนๆ  (  โปรดระบุ …………………………..  )  
 
2. สถานท่ีท่ีท่านนิยมไปหาซ้ือเทปเพลงไทยสากลและซีดี 
  

สถานท่ี มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ร้านขายเทปเพลงบริเวณพลาซ่าใน 
หา้งสรรพสินคา้ 

     

แผนกขายเทปเพลงของหา้งสรรพสินคา้      
ร้านขายเทปเพลงขา้งทาง 
หรือป้ายรถเมล ์

     

ร้านขายเทปเพลงและแผน่ซีดีโดยเฉพาะ  
เช่น  ร้านแมงป่อง ,  Imagine  ,  
Tower Record 

     

ร้านสะดวกซ้ือตามป๊ัมนํ้ามนั      
บริเวณหนา้มหาวิทยาลยั      
อ่ืนๆ   
(โปรดระบุ ……………………… 
                 ……………………... 
                 ……………………... 
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3.  ในการเลือกซ้ือแต่ละคร้ัง  ใครเป็นผูต้ดัสินใจในการซ้ือ 
     ……..1.  ซ้ือฟังเอง 
     ……..2.  เพื่อนและคนสนิทซ้ือให ้   
     ……..3.  พี่นอ้งหรือคนในครอบครัว 
     ……..4.  อ่ืน ๆ ( โปรดระบุ …………………… )  
 
4. ในการซ้ือเทปเพลงแต่ละคร้ัง  ท่านมกัจะซ้ือเป็นจาํนวนก่ีตลบั 

…….1.  1  ตลบั 
…….2.  2 – 3  ตลบั  
…….3.  มากกวา่  3  ตลบั  
…….4.  อ่ืนๆ ( โปรดระบุ ……………………. ) 

 
5.  โดยปกติท่านซ้ือเทปเพลงไทยสากลเม่ือใด 

……1.  เม่ือมีผลงานของศิลปินท่ีชอบวางจาํหน่าย 
      …….2. เม่ือมีการโฆษณา   
      …… 3.. ซ้ือเป็นประจาํทุกเดือน  
      …… 4. ไดฟั้งเพลงในเทปชุดน้ีจากแหล่งอ่ืน  
      …… 5.  อ่ืน ๆ  ( โปรดระบุ ………………… ) 
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6. ปกติท่านซ้ือเทปเพลงและซีดีจากแนวเพลงประเภทใดมากท่ีสุด  ( ตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้ ) 
              ……….1.   เพลงประกอบละคร , ภาพยนตร์ 
 ………. 2.   รวมเพลงฮิตศิลปิน 
 ………. 3.    เพลงป๊อบ  
 ………. 4.    เพลงแดนซ์ 
 ………. 5.    เพลงร็อค 
 ………. 6.    เพลงอนัเทอร์เนทีฟ 
 ………. 7.    เพลงแจ๊ส 
 ………  8.    เพลงคลาสสิค 
 ………. 9..   เพลงบูลล ์
 ……….10.   เพลงริท่ึมแอนดบู์ลล ์
 ……….11.   เพลงแร๊พ 
 ……….12.   อ่ืนๆ  ( โปรดระบุ ……………………………………………………….) 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
 
 

ช่ือ   : นายอภิวฒัน ์ นํ้าทรัพย ์
เกิด   : 26  กรกฎาคม  2515 
ประวติัการศึกษา  : ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

     คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจดัการทัว่ไป 
อาชีพปัจจุบนั  : กรรมการผูจ้ดัการหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอ.พี. ซายน์ 

     และประกอบธุรกิจไร่องุ่นไร้เมลด็  
     บริษทั ไร่องุ่นหินตั้งฮิลล ์จ.กาญจนบุรี 

     ตั้งแต่ปี 2542  จนถึงปัจจุบนั 
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