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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของ Electronic Dance Music ที่มีผลต่อ Generation-Y” มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกเข้ารับชมงาน
เทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเข้ารับชม
คอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์3) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง
ธุรกิจอีเว้นท์ดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและ
การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดย
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย ที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพอาชีพนักเรียน นักศกึษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 50,000 บาท ผู้ตอบ
แบบสอบถามเคยเข้าชมงานคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรี ประเภทของงานคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีที่เข้า
รับชมคือประเภท EDM ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบว่าเข้ารับชมงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรี
เต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกสม์ากกว่า 10 งานต่อปี งานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภท
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เข้าชมเป็นครั้งแรกคืองาน Ultra music festival งานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรี
เต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกสท์ี่ชื่นชอบคือ 808 Festival ผู้มีส่วนร่วมในการไปงานคอนเสิร์ตหรือ
เทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกสค์ือ เพื่อน การเดินทางไปชมงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาล
ดนตรีเต้นร า ประเภทอิเล็กทรอนิกส์คือ แทก็ซี่ ช่วงเวลาที่ไปชมงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรี
เต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกสค์ือ ช่วงเวลาพอดีกับเวลาเริ่มงาน กิจกรรมระหว่างรองานเริ่มคือ 
รับประทานอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งที่กระท าหลังจบงานคือ หาที่ไปเที่ยวต่อ ประเภทของต๋ัวที่เลือกซื้อคอื 
บัตร GA ผู้ที่ตอบว่าเคยซื้อสินค้าหรือบริการอื่นๆในงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภท
อิเล็กทรอนิกสส์่วนใหญซ่ื้อของที่ระลึก ประเภทของเครื่องด่ืมที่ชื่นชอบคือ วอดก้า ยี่ห้อของเบียร์ที่ช่ืน
ชอบคือ ยี่ห้อ Heineken ยี่หอ้ของวอดก้าที่ชื่นชอบคือยี่ห้อ Smirnoff จ านวนเงินที่ใช้ในการเข้ารับชม
งานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ คือ 4,001 - 5,500 บาท ปัจจัยที่มผีล
ต่อการตัดสินใจในการเลือกรบัชมคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์ปัจจัยที่
ให้ระดับความส าคัญมากทีสุ่ดคือ ด้านการผลิต คุณภาพของมัลติมีเดีย แสง ส ีเสียง ด้านภาพลักษณ์ 
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของศิลปิน ด้านสถานที่และบริการ ความปลอดภัยทางด้านสถานที่ ด้าน



การตลาด แรงกระตุ้นจากกระแสสังคม ด้านการบริหารจัดการ ไหวพริบ การคิด และตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ 
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ABSTRACT 
 

 The research on "Influence of Electronic Dance Music on Generation-Y" aims 
to 1) study the factors influencing consumers' decision to choose the electronic 
dance music festival. 3) To study the feasibility of setting up a Electronic dance 
music event business. In-depth interviews, related experts, and questionnaires were 
used to collect data for 400 samples. Most respondents were male. Age between 21-
30 years old. Occupation Student has average monthly income 30,000 - 50,000 baht. 
Respondents have visited concert music festivals. Type of concerts, music festivals, 
EDM type, respondents who choose to attend more than 10 electronic music 
concerts or music festivals per year. Ultra music festival. The 808 Festival is a popular 
electronic music festival or concert. Participants in a concert or electronic music 
festival are friends, traveling to a concert or dance music festival. Electronic type is 
taxi The time to visit a concert or electronic music festival is. Time to work Activity is 
waiting for work to start. Food, drink, things done after work is. Find out where to go. 
The ticket is GA card. People who responded that they had purchased other 
products or services at a concert or electronic music festival. The favorite beer is 
Vodka. The brand of favorite beer is Heineken. The brand of favorite vodka is the 
Smirnoff brand. The amount of money used to attend a concert or electronic music 
festival is 4,001 - 5,500. Baht. Factors influencing the decision to choose a concert or 
electronic music festival. The most important factor is the production of multimedia 
quality, color, sound, image. The reputation and the image of the artist. Location and 
Service Safety, location, marketing, social stimulus. Management of cunning, thinking 
and decision to solve specific problems. 
 



Keywords: Music, Electronic Dance, Concert, Music Festival, Gen-Y, Influence, 
Consumer Behavior, Decision Making 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาดร.กมลทิพย์ เต
ชะสกุลมาศ และดร.ปีเตอร์ กัน ที่กรุณาใหค้ าแนะน า และช้ีแนะแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึง
ข้อเสนอแนะต่างๆในการวิจัย พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงงานวิจัย 
จนท าให้งานวิจัยครั้งนี้สมบูรณ์ครบถ้วน ผู้วจิัยขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงค่ะ 
 ขอขอบคุณคุณยุทธนา บุญอ้อม หรือป๋าเต็ด ผู้บริหารบริษัท แก่น 555 จ ากัด ที่สละเวลาให้
ความร่วมมือในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในส่วนของการสัมภาษณ์ เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนา
ต่อยอดงานวิจัยและโครงการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ขอขอบพระคุณคุณปู่บุญบรรลือ แววสมณะ คุณย่านุชนาถ แววสมณะ คุณพ่ออมร แวว
สมณะ คุณแมบุ่ษราคัม แววสมณะ คุณพ่อณรงค์ สร้อยศรี ที่ให้โอกาส ให้การสนับสนนุ และให้ความ
รักก าลังใจในทกุช่วงของชีวิต ผู้ซึ่งเป็นแรงผลักดันส าคัญทีท่ าให้ผู้วิจัยส าเร็จการศึกษาได้ตามที่
คาดหวัง 
 ขอขอบคุณคุณณัฐธิดา ช่างต่อ ที่คอยให้ค าปรึกษา ให้การช่วยเหลือ และให้ก าลังใจซึ่งกัน
และกันเสมอมา 
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บทน ำ 
บทที่ 1 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ (Electronic Dance Music หรือ EDM) เป็นชื่อที่ใช้เรียกดนตรี
เต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกสท์ั้งหมดที่มีกำรใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกสอ์ย่ำงเครื่องสังเครำะห์
เสียง ดรัมแมชชีน (Drum Machine) ซีเควนเซอร์ (Sequencer) และควบคุมโดยดีเจ (DJ) โดยมี
เครื่องมือหลักในกำรท ำเพลงคือคอมพิวเตอร์และเครื่องสังเครำะห์เสียง ไม่ค่อยนิยมใช้เครื่องดนตรีจริง 
โดยจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ BPM 4/4 ช่วงระหว่ำง 120 BPM ต่อนำที ไป
จนถึง 200 BPM ต่อนำที ดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีหมวดหมู่ย่อยลงมำหลำยประเภท 
เช่น ทรำนซ์ (Trance) เฮ้ำส ์(House) แทรป็ (Trap) ฯลฯ โดยมีจุดเริ่มต้นมำจำกดนตรีเฮ้ำส์ (House 
Music) เกิดขึน้ครั้งแรกในชว่งปลำยทศวรรษที่ 1970 โดยพัฒนำมำจำกเพลงดิสโก้ (Disco) ที่ร้ำน 
เดอะ แวร์เฮำส์ (The Warehouse) ไนต์คลับแห่งเมืองชิคำโก รัฐอิลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
โดยดิสโก้เทคแห่งนี้ได้เปิดให้บริกำรต้ังแต่ปี ค.ศ.1977 จนถึงปี ค.ศ.1982 เป็นดิสโก้เทคส ำหรับชำว
แอฟริกัน-อเมริกัน , ละติน-อเมริกัน และสังคมเกย์ ดนตรีเฮ้ำส์น ำกำรเคำะเพอร์คัสชั่น (Percussion) 
แบบดิสโก้ (Disco) มำใช้ และซึ่งในช่วงปลำยทศวรรษ 1970 จนถึงช่วงต้นทศวรรษ 1980 นั้นดนตรี
แนว Soul , Funk และ Disco  เป็นดนตรีที่ได้รับควำมนิยมสูง จึงกล่ำวได้ว่ำดนตรีเต้นร ำประเภท
อิเล็กทรอนิกสน์ั้นเป็นกำรสืบทอดมำจำกดนตรีแนว Soul , Funk และ Disco  ดนตรีเฮ้ำส์เริ่มเป็นที่
นิยมครั้งแรกในช่วงกลำงทศวรรษที ่1980 ในเมืองชิคำโก ก่อนจะกระจำยควำมนิยมไปยังนิวยอร์ก 
, นิวเจอร์ซีย์ , ดีทรอยต์ , ไมอำม ีและจนกระทั่งถึงยุโรป และแตกแขนงแนวเพลงไปอีกหลำยแนวใน
ดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนจะมีบทบำทส ำคัญแกแ่นวเพลงป็อป (Pop) และเพลงแดนซ์ 
(Dance) ทั่วโลกในปัจจุบัน (Mix Magazine, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
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ภำพที่ 1.1: กรำฟแสดงอัตรำควำมนิยมของแฟนเพลงในประเทศสหรัฐอเมริกำที่มีต่อดนตรีเต้นร ำ 
  ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละประเภท   
 

 
 
ที่มำ:  WE’VE UNCOVERED THE MOST POPULAR EDM GENRE IN THE US.  (2015).   
 Retrieved from http://edm.com/articles/2015/10/28/most-popular-edm-genre- 
 us. 
 
 แนวเพลงในกลุ่มดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รบัควำมนิยมสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 
 อันดับ 1 Trap  68% ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด 
 อันดับ 2  Dubstep 67% ได้รับควำมนิยมมำกเป็นอันดับที่สอง 
 อันดับ 3 Electro House 63% ได้รับควำมนิยมมำเป็นอันดับที่สำม 
 อันดับ 4 Deep House 62% ได้รับควำมนิยมมำกเป็นอันดับที่สี ่
 อันดับ 5 Trance  54% ได้รับควำมนิยมมำกเป็นอันดับที่ห้ำ 
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 ภำพรวมของอุสำหกรรม 
อุสำหกรรมดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Dance Music หรือ EDM) ทั่ว

โลก มีอัตรำเติบโตสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องที่ประมำณร้อยละ 50% ตลอดระยะเวลำกว่ำ 4 ปีที่ผ่ำนมำ 
ส่งผลให้ปัจจุบันอุสำหกรรมดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่ำตลำดรวมอยู่ที่ประมำณ 7,100 
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือประมำณ 248,000 ล้ำนบำท ส่งผลให้ตลำดเพลง ศิลปิน ดีเจ และงำน
คอนเสิร์ตต่ำงๆ มีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว 

นอกจำกนี้ยังมีกำรขยำยตัวมำยังฝั่งภูมิภำคเอเชีย ซึ่งเห็นได้จำกควำมนิยมที่ได้รับควำมสนใจ
มำกขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ปัจจุบันมูลค่ำตลำดดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภำคเอเชียมี
มูลค่ำกว่ำ 1,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือประมำณ 35,000 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 15% จำกตลำด
ทั่วโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศอินเดียถือเป็นตลำดดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ขนำดใหญ่ทีสุ่ด ตำมด้วยสิงคโปร์ และเกำหลี ส่วนจีนน้ันถือว่ำเป็น EDM Wave คลื่นลูกใหมท่ี่น่ำจับ
ตำมอง  
 ส่วนในภูมิภำคอำเซียนก็มีแนวโน้มกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดเช่นกัน โดยเฉพำะตลำดใน
ประเทศไทย สงัเกตได้จำกช่วง 3-4 ปีที่ผ่ำนมำ อุตสำหกรรมดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทยมอีัตรำกำรเติบโตสูงถึงปีละ 200-300% ส่งผลให้ปัจจุบันตลำดดนตรีเต้นร ำประเภท
อิเล็กทรอนิกสม์ีมูลค่ำอยู่ที่ประมำณ 1,000 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีคอมมูนติี้คนรักดนตรีเต้นร ำประเภท
อิเล็กทรอนิกสเ์กิดขึ้น และขยำยตัวอย่ำงเป็นวงกว้ำง ทั้งในเรื่องไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมของกลุ่ม
ผู้บริโภคที่ช่ืนชอบดนตรี และในด้ำนกำรตลำด เพรำะปัจจุบันเริ่มมีแบรนด์สินค้ำต่ำงๆ หันมำใช้ดนตรี
เต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกสใ์นกำรสื่อสำรแบรนด์ จัดงำนอีเว้นท์ งำนคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรี
มำกขึ้น (“อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ”, 2559) 
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ภำพที่ 1.2: ภำพแสดงที่มำรำยได้ของดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในปี ค.ศ. 2013/2014 
 

 
 
ที่มำ:  IMS Business report.  (2014).  Retrieved from  
 http://www.internationalmusicsummit.com/img/stand_alone_files/file/original/i 
 ms-business-report-2014-vfinal-12.pdf. 
 
 คอนเสิร์ต หรอืเทศกำลดนตรีเป็นกำรแสดงดนตรีสด ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงสังคม
อย่ำงหนึ่ง ที่จะท ำให้ผู้บริโภคได้รับประสบกำรณ์ใหม ่โดยกำรถ่ำยทอดอำรมณ์ผ่ำนทว่งท ำนองจำกนัก
ดนตรีที่แสดงไปสู่ผู้ฟังในขณะนั้น ผู้บริโภคจะได้รับประสบกำรณ์ในขณะที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรแสดงดนตรีสด กำรแสดงดนตรีสดนั้นไม่ใช่ กำรแสดงเพื่อให้เกิดกำรกระตุ้นในด้ำนอำรมณ์เพียง
อย่ำงเดียวเท่ำนั้น กำรแสดงดนตรีสดยังเป็นกำร แสดงออกถึงกำรมีส่วมร่วมกันทำงวัฒธรรม ซึ่งมี
ประวัติศำสตร์ที่ยำวนำนต้ังแต่มนุษย์ได้เคยบันทึกไว้ เกี่ยวกับกำรแสดงออกทำงด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม (Cresswell & Bennett, 2015)  

ดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Dance Music) ถือเปน็ดนตรีกระแสหลักใน
หลำยๆประเทศทั่วโลก ก่อนจะเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับกำรยอมรับมำกขึน้ในประเทศไทย จนเกิดเป็น
คอมมูนิตี้แฟนเพลงอีดีเอ็มขึ้น โดยเริ่มจำกแฟนเพลงเพียงกลุ่มเล็กๆ เพรำะเดิมทีดนตรีเต้นร ำประเภท
อิเล็กทรอนิกสใ์นประเทศไทยนั้นยังไม่ค่อยได้รับควำมนิยมอย่ำงเป็นวงกว้ำงเหมือนดนตรีป็อป (Pop) 
และดนตรีร็อค (Rock) สำเหตุเนื่องมำจำกผู้บริโภคส่วนใหญ่ขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจในดนตรีเต้นร ำ
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยดนตรีที่มีควำมซับซ้อน อีกทั้งยังมีกำรผสมผสำนดนตรีให้เกิดเสียงที่แปลก
ใหม่อยู่ตลอดเวลำ และไม่ค่อยมีเนื้อร้องหรือบำงเพลงอำจไม่มีเนื้อร้องเลย จึงท ำให้ผู้บริโภคบำงกลุ่มไม่
เปิดใจยอมรับจึงขำดควำมเข้ำใจในดนตรีประเภทนี้ และมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีนักต่อทั้งดนตรีเต้นร ำ
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ประเภทอิเล็กทรอนิกส์และต่อแฟนเพลง เพรำะดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นดนตรีที่มี
ควำมลึกซึ้งและซับซ้อน จึงเป็นดนตรีที่ต้องใช้จินตนำกำรสูง จึงท ำให้ผูบ้ริโภคบำงกลุ่มมีควำมคิดเหน็
เชื่อมโยงกับเรื่องของยำเสพติด 
 ปัจจุบันพฤติกรรมกำรเสพดนตรีและรสนิยมทำงดนตรีของผู้บริโภคมีกำรเปลี่ยนแปลงไป 
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมีควำมสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งแค่ในช่วงระยะเวลำหนึ่งเท่ำนั้น ดนตรีบำงประเภท
เกิดเป็นกระแสขึ้นมำ แต่เป็นกระแสได้ไมน่ำน กระแสนัน้ก็ลดลงและหมดควำมนิยมไปในที่สุด ด้วย
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีควำมเบื่อง่ำย และมีควำมนิยมเป็นเพียงแค่แฟชั่นในช่วงเวลำหนึ่งเท่ำน้ัน  
โดยเฉพำะผู้บริโภคกลุ่ม Generation-Y กลุ่มคนแห่งยุคเทคโนโลยี และกำรเข้ำมำของเทคโนโลยี
ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีเข้ำมำท ำให้ทุกอย่ำงง่ำยและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
จึงช่วยอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรด ำรงชีวิตของผู้บริโภคได้เป็นอย่ำงมำก รวมไปถึงกำรเกิดขึ้นของสื่อ
ออนไลน์ที่เหมือนเป็นกำรเปิดโลกกว้ำงให้กับผู้บริโภค โดยเป็นช่องทำงส ำคัญที่จะสำมำรถสร้ำง
ทำงเลือกให้ผู้บริโภคได้มีโอกำสรับฟังและเรียนรู้ดนตรีหลำกหลำยประเภทมำกขึ้น และช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับผู้บริโภคในกำรเลือกรับฟังเพลงหรือรับชมคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีได้ทุกที่ทุก
เวลำ และสำมำรถเลือกรับชมหรือรับฟังได้ในหลำยรูปแบบ ทั้งกำรรับชมเทปบันทึกกำรแสดง หรือ
แม้กระทั่งกำรรับชมกำรถ่ำยทอดสด อีกทั้งยังสำมำรถเลือกรับชมได้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ   

กำรเข้ำมำของเทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยส ำคัญที่เข้ำมำเปลีย่นแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค  จึง
ส่งผลให้อุตสำหกรรมเพลงในประเทศไทยนั้นต้องมำถึงจุดเปลี่ยน และจุดเปลี่ยนนี้ส่งผลกระทบถึงกำร
จัดคอนเสิร์ตโดยตรง เพรำะกำรจัดคอนเสิร์ตให้มีผู้เข้ำชมเป็นจ ำนวนมำกๆนั้นเป็นไปได้ยำกส ำหรับยุค
ปัจจุบัน ซึ่งต่ำงจำกอดีต กำรจัดกำรแสดงคอนเสิร์ตในแตล่ะครั้งจะมแีฟนเพลงมำกถึงหลักหมื่น เทียบ
จำกปี ค.ศ.2014 มีกำรจัดท ำกำรแสดงคอนเสิร์ตอย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อเดือน หรือประมำณ 24-30 งำน
ต่อปี ในขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ประมำณ 1.5 เดือนต่อครั้ง หรือเฉลี่ยไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี ซึ่งลดลงไปเกิน
ครึ่งหนึ่งจำกที่เคย เนื่องจำกผู้บริโภคใหก้ำรตอบรับน้อยลง จำกกำรเข้ำมำของเทคโนโลยีที่เข้ำมำ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคไปอย่ำงสิ้นเชิง และด้วยพฤติกรรมที่มีควำมเบื่อง่ำย และกำร
จัดท ำกำรแสดงคอนเสิร์ตก็มีแต่รูปแบบเดิมๆ ไมม่ีควำมแตกต่ำง โดยจะเห็นได้ชัดในปี ค.ศ.2015 
ศิลปินหน้ำใหม่ที่ประสบควำมส ำเร็จจริงๆ และทรงพลังในเมืองไทยแทบไม่มีเลย ที่ยังพอขำยได้ส่วน
ใหญ่จะเป็นศลิปินเก่ำที่มีคุณภำพ ท ำให้แทบจะทุกคอนเสริ์ตที่จัดขึ้นจ ำเป็นจะต้องใช้ศิลปินหน้ำเดิม 
โดยเฉพำะปัจจุบันส่วนใหญจ่ะเป็นกำรใช้ศิลปินเก่ำที่ดังในแต่ละยุคมำรยีูเนียน และขำยได้แค่แฟน
เพลงเฉพำะกลุ่มเท่ำน้ัน และกำรเข้ำมำของสื่อออนไลน์ ผู้บริโภคสำมำรถรับชมคอนเสริ์ตได้โดยไม่
จ ำเป็นต้องเสียเงินซื้อบัตรรำคำแพง อีกทั้งยังสำมำรถรับชมคอนเสิร์ตและได้เห็นหน้ำศิลปินในดวงใจ
ในแบบ Full HD เสมือนเกำะขอบเวทีจริงๆ 
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นอกจำกนี้ กำรเข้ำมำของเทคโนโลยีท ำใหค้นไทยได้มีโอกำสรับรู้และเข้ำใจในดนตรีเต้นร ำ
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์มำกขึน้ แม้ว่ำดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกสจ์ะเข้ำมำประเทศไทยศนำน
ถึงสิบปีแล้ว แต่ก็ถือเป็นเพลงที่หำฟังได้ยำก และช่องทำงในกำรรับชมดนตรีประเภทนี้แบบสดๆนั้นมี
ไม่มำก ส่วนใหญ่จะเป็นดีเจเปิดแผ่นตำมผับเท่ำนั้น และกลุ่มแฟนเพลงดนตรีเต้นร ำประเภท
อิเล็กทรอนิกสก์็ยังคงเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ กำรเข้ำมำของสื่อออนไลน์ก็เป็นทำงเลือกที่ท ำให้แฟนเพลง
ชำวไทยมีทำงเลือกมำกขึ้น และช่วยให้คนไทยเข้ำถึงดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์มำกขึ้น 
ผู้บริโภคได้มีโอกำสฟังเพลงใหม่ๆจำกศลิปนิใหม่ๆ ควำมแปลกใหม่จำกกำรฟังเพลงใหม่ๆและศิลปิน
หน้ำใหม่ รวมไปถึงกำรได้รับชมคอนเสิร์ตหรือเทศกำลที่ดมีีคุณภำพจำกต่ำงประเทศ ท ำให้ผู้บริโภค
รู้สึกตื่นตัวและเกิดควำมต้องกำรที่อยำกจะไปสัมผัสบรรยำกำศจริง ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีงำน
คอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกสอ์ย่ำงเต็มรูปแบบที่มีคุณภำพระดับโลก จน
กระทั่งไฮเนเก้นได้ร่วมกับบริษัท ID&T ผู้สร้ำงสรรค์ประสบกำรณ์ทำงดนตรีจำกประเทศเนเธอร์แลนด์ 
น ำสุดยอดประสบกำรณ์ทำงดนตรีระดับโลกสู้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกกับงำน Heineken 
Presents Sensation : The Ocean of White เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม พ.ศ.2560 ที่ Impack Arena 
(PaiNaiDii, 2012) และผลตอบรับต่อคอนเสิร์ต ดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ำชม รวมถึง
กำรสื่อสำรแบรนด์ล้วนแล้วแต่เป็นไปในทิศทำงที่ดี จึงเป็นเหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกงำน Heineken 
Presents Sensation: The Ocean of White มำใช้เป็นกรณีศึกษำในครั้งนี้  

ต่อมำในปี ค.ศ.2013 คอนเสิร์ตในประเทศไทยนั้นยังคงเน้นจัดกำรแสดงสดเป็นประเภท
อินดอร์ ซึ่งเป็นกำรจัดท ำกำรแสดงในรูปแบบเดิมๆอยู่ จนถึงปี ค.ศ.2014 เริ่มมีกำรจดัท ำกำรแสดงสด
แบบเอ้ำท์ดอร์ครั้งแรกของไทย และจำกน้ันก็มีมำเรื่อยๆ และในปี ค.ศ.2014 กำรแสดงสดประเภท
เอ้ำท์ดอร์ของดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีเพียงงำนเดียว แต่ในปีค.ศ.2015 เพิ่มขึ้นเป็น 6 
งำน และในปี ค.ศ.2016 มีกำรจัดกำรแสดงสดประเภทเอ้ำท์ดอร์ของดนตรีเต้นร ำประเภท
อิเล็กทรอนิกสม์ำกกว่ำ 10 งำนเทศกำลดนตรี จะเห็นได้ว่ำมีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด ซึ่งสวน
ทำงกับกำรจัดท ำกำรแสดงคอนเสิร์ตในประเภทอื่นๆที่มีอตัรำกำรเติบโตลดลง  

แม้ว่ำดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์จะมีอัตรำกำรเติบโตที่สูงขึ้น แต่ดนตรีเต้นร ำ
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยยังไม่ไดร้ับกำรสนับสนุนมำกเท่ำทีค่วร ด้วยข้อจ ำกัดทำงด้ำน
วัฒนธรรมและกฎหมำยต่ำงๆของประเทศไทย รวมไปถึงภำพลักษณ์และทัศนคติที่คนไทยมีต่อดนตรี
เต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกสน์ั้นเป็นไปในเชิงลบมำกกว่ำบวก อำจเป็นเหตุผลที่ท ำให้ต่อดนตรีเต้นร ำ
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ขำดกำรสนับสนุนอย่ำงที่ควรจะเป็น 

แฟนเพลงดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีควำมต้องกำรสัมผัสบรรยำกำศ
จริง และประสบกำรณ์ทำงดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในระดับโลกมำกขึ้น จำกกำรได้เห็น
ผลงำนระดับโลกของชำวต่ำงชำติจำกสื่อต่ำงๆ จึงเกิดควำมต้องกำรที่จะได้สัมผัสบรรยำกำศและ
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ประสบกำรณ์จริงของคอนเสิร์ตหรืองำนเทศกำลดนตรีที่มมีำตรฐำนระดับโลก แต่กำรไปดูคอนเสิร์ต
ระดับโลกในต่ำงประเทศนั้นมีค่ำใช้จ่ำยสูง และในประเทศไทยเองก็ยังไม่มีคอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรี
เต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกสอ์ย่ำงเต็มรูปแบบในมำตรฐำนสำกล จะมีเพียงงำนที่น ำเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของงำนเท่ำนั้นไม่เต็มรูปแบบ งำนใหญแ่บบเต็มรูปแบบที่จะมำ
จัดในฝั่งเอเชียน้ันก็จะเลือกจัดแค่บำงประเทศ อย่ำงญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์ ท ำให้แฟนเพลงดนตรีเต้นร ำ
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์นั้นมคี่ำใช้จ่ำยสูงมำกในกำรไปสัมผัสบรรยำกำศจริงในต่ำงประเทศ หรือรอกำร
น ำเข้ำกำรแสดงคอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์จำกต่ำงประเทศที่ส่วนใหญ่
มำแค่เพียงส่วนหนึ่งของงำนเท่ำนั้น  

กลุ่มแฟนเพลงของดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์นั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Generation Y 
คือผู้ที่เกิดในชว่งปี พ.ศ.2523 – 2540 จึงเป็นกลุ่มคนที่มคีวำมเหมำะสมในช่วงวัย ด้วยกำรมีอำยุถึง
เกณฑ์ที่กฎหมำยอนุญำตให้เข้ำสถำนบันเทิงจ ำพวกไนต์คลับและงำนเทศกำลดนตรีที่มีข้อจ ำกัดในเรื่อง
ของอำยุได้ และด้วยช่วงวัยของกลุ่มคน Generation Y ทีม่ีวุฒภำวะและมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่
กำร จึงเป็นกลุ่มคนที่มีก ำลังทรัพย์ และสำมำรถบริหำรจดักำรในเรื่องของกำรเงินได้ด้วยตนเอง และ
ด้วยคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่เกิดมำในยุคเทคโนโลยี โตมำพร้อมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต จึงเป็นคนที่มี
ควำมทันสมัย ชอบสิ่งแปลกใหม่ มีควำมเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบ มีควำมสำมำรถท ำ
อะไรหลำยอย่ำงได้ในเวลำเดียวกัน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจของผู้บริโภคในกำรเลือกเข้ำรับชมงำนเทศกำล
ดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส ์
 1.2.2 เพื่อศึกษำพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อกำรเข้ำรับชมคอนเสิร์ตหรอืเทศกำลดนตรี
เต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส ์

1.2.3 เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรจัดตั้งธุรกิจอีเว้นท์ดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส ์
 
1.3 ขอบเขตของงำนวิจัย  
 1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ผู้วิจัยจะท ำกำรศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลของดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 
(EDM) ที่มผีลต่อผู้บริโภคGeneration Y เพื่อน ำข้อมูลมำเป็นแนวทำงในกำรจัดต้ังธุรกิจดนตรีอีเว้นท์
ประเภทดนตรีอิเล็กทรอนิกส ์แดนซ์  
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  1.3.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)   
  - ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน 
  - ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ประกอบด้วย รำคำบัตรเข้ำชม สถำนที่จัดท ำกำร
แสดง ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย กำรบริกำร และกำรส่งเสรมิกำรตลำด 
  - ปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ภำพลักษณ์ของคอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรีเต้นร ำประเภท
อิเล็กทรอนิกส ์ควำมเช่ือมั่นและควำมไว้วำงใจในกำรเข้ำชมคอนเสิร์ตหรอืเทศกำลดนตรีเต้นร ำ
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์  
  1.3.1.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) ได้แก่  
  กำรตัดสินใจเขำ้ชมคอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภค และพฤติกรรมกำรเข้ำชมคอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภค ได้แก ่ควำมถี่ในกำรเข้ำชมคอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ , 
จ ำนวนเงินที่ผู้บริโภคใช้ในกำรซื้อตั๋วเข้ำชมคอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส ์ 
 1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ผู้วิจัยจะท ำกำรส ำรวจข้อมูลจำกแบบสอบถำม จ ำนวน 400 ชุด จำกผู้ที่เคยเข้ำชมคอนเสิร์ต
หรือเทศกำลดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทรำบถึงปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเข้ำรับชม
คอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกสข์องผู้บริโภค ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำและ
วำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและควำมต้องกำรของผู้บริโภค และผู้วิจัยจะท ำ
กำรสัมภำษณข์้อมูลเชิงลึกจำกผู้บริหำรบริษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ และผู้ทีม่ีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส ์
 1.3.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ผู้วิจัยจะท ำกำรเริ่มเก็บข้อมูลต้ังแต่วันที่ 8 สิงหำคม – 8 ตุลำคม พ.ศ.2560 รวมเป็น
ระยะเวลำ 2 เดือน 
 
1.4 ประโยชนท์ี่คำดว่ำจะไดร้ับ 
 1.4.1 ผลกำรศึกษำที่ได้จะท ำให้ทรำบถึงปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่อดนตรี
เต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส ์
 1.4.2 ผลกำรศึกษำที่ได้จะท ำให้ทรำบถึงกำรพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อกำรรบัชม
คอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส ์
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1.4.3 ผลกำรศึกษำที่ได้จะเป็นข้อมูลส ำคัญที่สำมำรถน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับหรือวำง
กลยุทธ์ทำงกำรตลำดด้ำนกำรจัดดนตรีอีเว้นท์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภค รวมถงึควำมต้องกำรทำงด้ำนต่ำงๆที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั 
 
1.5 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ดนตรี หมำยถงึ เสียงประกอบกันขึ้นเป็นท ำนองเพลง หรือมีเครื่องบรรเลงเสียงดัง เป็น
ภำษำสำกลที่ถำ่ยทอดอำรมณ์และควำมรู้สึกต่ำงๆของมนุษย์ได้ ช่วยสร้ำงควำมบันเทิงและเป็นเครื่อง
กล่อมเกลำจิตใจของมนุษย์ ให้เกิดควำมเบิกบำน สงบและควำมรู้สึกถึงกำรได้พักผ่อน 

เต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ หมำยถึง ชื่อที่ใช้เรียกดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดที่มีกำรใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส ์เพลงส่วนใหญ่ถูกแต่งขึ้นมำโดยคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
สังเครำะห์เสียง ไม่ค่อยนิยมใช้เครื่องดนตรีจริง โดยจะอยู่ในรูปแบบดิจิทลั หรือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ 
บีต 4/4 ช่วงระหว่ำง 120 บีตต่อนำที ไปจนถึง 200 บีตต่อนำที โดยจ ำแนกออกมำหลำยประเภท
ด้วยกัน ได้แก่ ทรำนซ์ (Trance) ดับสเต็ป (Dubstep) แทร็ป (Trap) เฮ้ำส์ (House) เป็นต้น  
 ดีเจ หมำยถึง ผู้ที่ควบคุมเครือ่งสังเครำะห์เสียง และอุปกรณ์ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำงเสียง
อิเล็กทรอนิกสใ์ห้เกิดขึ้นเป็นดนตรีเต้นร ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์โดยจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือเสียง
อิเล็กทรอนิกส ์BPM 4/4 ช่วงระหว่ำง 120 BPM ต่อนำที ไปจนถึง 200 BPM ต่อนำที โดยดีเจจะเปิด
เพลงตำมไนต์คลับ คอนเสิรต์ งำนเทศกำลดนตรีและตำมงำนอีเว้นท์ต่ำงๆ  
 แฟนเพลง หมำยถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่มคีวำมช่ืนชอบและหลงรักในดนตรีเต้นร ำประเภท
อิเล็กทรอนิกส ์
 ดิจิทัล หมำยถงึ  กระบวนกำรสร้ำงสรรค์งำนดนตรีที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
ในกำรสร้ำงสรรค์งำน และมกีระบวนกำรผลิตด้วยระบบอุตสำหกรรม กำรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
 ไนต์คลบั หมำยถึง สถำนบันเทิงที่เปิดให้บริกำรในยำมค่ ำคืน เป็นสถำนที่ที่มีดนตรี อำหำร 
เครื่องดื่มให้บริกำรลูกคำ้ที่มีอำยุต้ังแต่ 20 ปีขึ้นไป 
 คอนเสิร์ต หมำยถึง กำรแสดงดนตรีสด ต่อหน้ำคนดู ในสถำนที่และเวลำที่ได้มีกันตกลงกันไว้ 
โดยผู้แสดงอำจเป็นนักดนตรีเด่ียวเพียงหนึ่งคน หรือเป็นหมู่คณะที่มีนักดนตรีหลำนคน หรือเครื่อง
ดนตรีหลำยชิ้น เป็นวงดนตรีก็ได้ เช่น วงออร์เคสตรำ , วงประสำนเสียง หรือวงดนตรี อำจเรียกกำร
แสดงคอนเสิร์ตว่ำโชว์ (Show) หรือกิ๊ก (Gig) 
 เทศกำลดนตร ีหมำยถึง คอนเสิร์ตที่รวมหลำยๆศิลปินเข้ำด้วยกัน มีกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ในหลำยๆด้ำนกำรบริกำร ตัวอย่ำงเทศกำลดนตรีที่มีชื่อเสียง เช่น Tomorrowland , Electric Daisy 
Carnical , Electric Zoo และ Ultra Music Festival เป็นต้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
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 Gen-Y หมำยถึง ผู้ที่เกิดระหว่ำง พ.ศ.2523 - 2540 เป็นผู้เกิดในยุคเทคโนโลยี ชอบควำมเร็ว 
ทันทีทันใด ไมช่อบรอนำน ชอบควำมสดใส บรรยำกำศสนุกสนำน มีควำมเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชื่น
ชอบกฎเกณฑ์และควำมเป็นทำงกำร  

อิทธิพล หมำยถึง อ ำนำจซึ่งสำมำรถบันดำลให้เป็นไปตำมควำมประสงค์ หรืออ ำนำจที่
สำมำรถบันดำลให้ผู้อื่นต้องคล้อยตำมหรือท ำตำมให้เป็นไปได้ต่ำงๆ 

ทัศนคติ หมำยถึง แนวควำมคิดเห็น มุมมอง ควำมรู้สึก ทีม่ีต่อดนตรีเต้นร ำประเภท
อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งอำจจะดีหรือไม่ดี อำจจะลบหรือบวก  

แรงจูงใจ หมำยถึง สิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ อันเกิดจำกควำมต้องกำร (Needs) แรง
ขับเคลื่อน (Drives) หรือควำมปรำรถนำ (Desires) แรงจูงใจเกิดจำกสิ่งเร้ำทั้งภำยในและภำยนอกตัว
บุคคลนั้นๆเอง 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมำยถึง กระบวนกำรและกิจกรรมต่ำงๆที่บุคคลเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องใน
กำรเสำะแสวงหำ กำรเลือก กำรซื้อ กำรใช ้กำรประเมินผล และกำรก ำจัดผลิตภัณฑ์ และบริกำรหลัง
กำรใช้ เพื่อสนองควำมต้องกำรและควำมปรำรถนำอยำกได้ให้ได้รับควำมพอใจ 

กำรสื่อสำร หมำยถึง กำรให้และกำรรับควำมหมำย กำรถ่ำยทอดและกำรรับสำร ซึ่งรวมถึง
แนวคิดของกำรโต้ตอบ แบ่งปัน และมีปฏิสัมพันธ์กัน 

กำรตัดสินใจ หมำยถึง ขั้นตอนกำรตัดสินใจเลือกจำกทำงเลือกหลำยๆทำงเลือก โดยมีควำม
คำดหวังว่ำจะน ำไปสู่ผลลัพธท์ี่พึงพอใจ หรือเป็นกระบวนกำรในกำรเลือกรูปแบบของกำรปฏิบัติ เพ่ือ
จัดกำรกับปัญหำและโอกำสที่เกิดขึ้น 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาการวิจัย อิทธิพลของ Electronic Dance Music (EDM) ที่มผีลต่อ Generation Y 
ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าองค์ความรู้มา
ประกอบการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าโครงการต่อไป อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจสามารถน าไปเป็น
แนวทางเพื่อต่อยอดการท าธุรกิจเกี่ยวกับดนตรีอีเว้นท์ รวมถึงท างานวิจัยต่อไป โดยมีแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดงานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตร ี 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 2.4 แนวคิดผู้สนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing Concept) 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4’Ps)  
 2.6 ทฤษฎีมนษุย์นิยม 
 2.7 กรณีศึกษา Heineken Presents Sensation: The Ocean of White 
 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดงานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตร ี 
 คอนเสิร์ต คือ การแสดงดนตรีสด  แสดงต่อคนดูในสถานทีท่ี่ได้มีการตกลงไว้แล้ว รวมถงึเรื่อง
ของเวลา โดยที่นักแสดงหรือศิลปินที่ขึ้นท าการแสดงน้ันอาจเป็นเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ เรียกการ
แสดงนี้ว่าโชว์ (Show) หรือ กิ๊ก (Gig) 
 เทศกาลดนตรี คือ โชว์ที่รวมหลายๆศิลปินเข้าด้วยกัน มีการอ านวยความสะดวกในหลายๆ
ด้านการบริการ ตัวอย่างเทศกาลดนตรีที่มีชื่อเสียง เช่น Tomorrowland , Electric Daisy Carnical 
, Electric Zoo และ Ultra Music Festival เป็นต้น 
 2.1.1 คอนเสิร์ตแบ่งออกได้หลายลักษณะ ดังนี้ 
  2.1.1.1 แบ่งตามที่มาของรายได ้แบ่งออกเป็น 2 ปะเภท คือ 
  - คอนเสิร์ตที่เก็บค่าผ่านประตู โดยมีรายได้หลักมาจาก คา่ผ่านประตู (Ticketing) 
และผู้ให้การสนับสนุน (Sponsorship) 
  - ฟรีคอนเสิร์ต รายได้จะมาจากงบประมาณสนับสนุนจากทางผู้ให้การสนับสนุน 
(Sponsorship) เพียงอย่างเดียว 
  2.1.1.2 แบ่งตามลักษณะของสถานที่จัดงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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  - คอนเสิร์ตในร่ม (Indoor Concert) 
  - คอนเสิร์ตกลางแจ้ง (Outdoor Concert) 
  2.1.1.3 แบ่งตามลักษณะของแนวดนตรี เช่น ดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 
(EDM) , ร็อค (Rock) , บลูส์ (Blues) , ป๊อป (Pop) เป็นต้น 
 2.1.2 องค์ประกอบส าคัญของการจัดคอนเสิร์ต 
 การจัดท าการแสดงคอนเสิรต์ในแต่ละครั้งนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆมากมาย 
ทั้งศิลปิน ผู้ชม ทีมงานที่จัดเตรียมงานในด้านต่างๆ เช่น สถานที่ เวที แสง สี เสียง การประชาสัมพันธ์ 
การจัดจ าหน่ายบัตร พนักงานเดินตั๋ว (Usher) ฯลฯ ซึ่งแตล่ะครั้งจะมีผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องและมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก โดยผู้จัดจะเป็นผู้แบกรับคา่ใช้จ่ายทั้งหมด และหารายได้หลักจาก 2 
ช่องทาง คือ การจ าหน่ายบัตรเข้าชมและจากผู้ให้การสนับสนุน สรุปได้วา่คอนเสิร์ตมีองค์ประกอบ
หลักด้วยกัน 8 ประการ คือ 
 1. ผู้จัดคอนเสริ์ต 
 2. ศิลปินและแนวเพลง 
 3. ผู้ชม 
 4. ผู้สนับสนุน 
 5. รายได้และค่าใช้จ่าย 
 6. การโฆษณา ประชาสัมพันธ ์
 7. ตัวแทนจัดจ าหน่ายบัตร 
 8. ฝ่ายผลิต แสง สี เสียง 
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ภาพที่ 2.1: ภาพโครงสร้างธุรกิจการจัดคอนเสิร์ต 
 

 
 
ที่มา:  จิรภัทร ทองบุญเรือง.  (2559).  การศึกษาพฤติกรรมและกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการ 
 รับชมการเผยแพร่งานแสดงดนตรีสดและบันทึกการแสดงดนตรีสด ของผู้บริโภคในเขต 
 กรุงเทพมหานคร.  การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค (The Theory of Consumer 
Behavior) 
 พฤติกรรมของผู้บริโภคน้ันเป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร และ
กระบวนการในการเลือกสรร รักษา และก าจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ แนวคดิหรือ
ประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการและผลกระทบที่กระบวนการเหล่านี้มีต่อผู้บริโภคและ
สังคมพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการผสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์และมานุษยวิทยา
สังคม เพื่อท าความเข้าใจในกระบวนการการตัดสินของผู้ซื้อ ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุม่บุคคล
พฤติกรรมของผู้บริโภคศึกษาลักษณะเฉพาะของผู้บริโภคปัจเจกชน เช่น ลักษณะทางประชากรศาสตร์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
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และตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อท าความเข้าใจความต้องการของประชาชน พฤติกรรมผูบ้ริโภค
โดยทั่วไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งที่มีอิทธพิลต่อผู้บริโภคโดยกลุ่มบุคคลเช่น ครอบครัว มิตรสหาย 
และสังคมแวดล้อม ด้วยพฤติกรรมของผู้บรโิภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของ
แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มผีล
ต่อการแสดงออก 
 พฤติกรรมผู้บรโิภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท าการค้นหาการ
เลือก การซื้อ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ที่จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ (Schiffman & Kanuk, 1994) 
 Engel (1968) ให้ความหมายพฤติกรรมของผู้บริโภคว่า เป็นการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าหรือบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มีอยู่ก่อน และมี
ส่วนในการก าหนดให้มีการกระท าดังกล่าว 
 Schiffman & Kanuk (1987) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าเป็นพฤติกรรม
ที่ผู้บริโภคแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ บรกิาร และแนวคิดต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้
เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งเงนิ เวลา และก าลังเพ่ือบริโภค
สินค้าและบริการต่างๆ ประกอบด้วย ซื้ออะไร ท าไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และบ่อยแค่ไหน 
 Kotler (1999 อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541, หน้า 124 – 125) ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผู้บรโิภค (Consumer Behavior) ไว้ว่า การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีเ่กี่ยวข้อง
โดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใชส้ินค้าและบริการ ซึ่งหมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ 
และการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้าหรือบริการ 
 กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของ
แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการ รวมไปถึงกระบวนการในการตัดสินใจที่มี
ผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป 
 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคมีประโยชน์ทางการตลาด ดังนี้ 
 1. ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
ผู้บริโภค 
 2. ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑห์รือ
บริการของผู้บริโภคในสังคมได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมาก
ยิ่งขึ้น 
 3. ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีประคุณภาพที่ดีขึ้น 
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 4. เพื่อประโยชน์ต่อการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ตรง
กับชนิดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการ 
 5. ช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ เพ่ือให้มีความได้เปรียบคู่แข่งขัน 
 โมเดลพฤติกรรมของผู้บริโภค  เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากสิง่เร้าหรือสิ่งกระตุ้น(Stimulus) ที่ให้
เกิดความต้องการ  (Need)  ในความรู้สึกนกึคิดของผู้ซื้อ มีอิทธิพล ซึ่งอิทธิพลท าให้เกดิการ
ตอบสนอง (Buyer’s  Response) หรือ การตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s   Purchase Decision) โดย
สามารถเรียกโมเดลที่ใช้อธิบายระบบนี้ได้อีกลักษณะว่า  S-R Theory ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนส าคญั 
ดังนี้ 
 1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) ทั้งภายในและภายนอก นักการตลาดส่วนใหญจ่ะสนใจเน้นการ
สร้างสิ่งกระตุ้นทางการตลาดซึ่งควบคุมได้ และสิ่งกระตุน้อืน่ที่ควบคุมไม่ได้ 
 2. ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) เปรียบเหมือนกล่องด า (Black Box) ซึ่ง
ผู้ผลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบได้ ต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ที่ได้รบัอิทธิพลจาก
ลักษณะของผูซ้ื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 
 3. การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อจะมี
การตัดสินใจในประเด็นต่างๆ 
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ภาพที่ 2.2: โมเดลพฤติกรรมของผู้บริโภค   
 

 
 
ที่มา:  Kotler, P.  (1997).  Marketing management analysis, planning, implementation  
 and control (9th ed.).  New Jersey: A Simon & Schuster Company. 
 
 กระบวนการของพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior) 
 1. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ คือ จะต้องมีสาเหตุท าให้เกิด 
 2. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ คือจะต้องมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น 
 3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมาย 
 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภค 
 1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม  
 เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การศึกษา 
ความเช่ือ รวมถึงพฤติกรรมสว่นใหญ่ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะลักษณะชั้น
ทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย 6 ระดับ 
  ขั้นที ่1 Upper-Upper Class คือ ประกอบด้วยผู้ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงิน 
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กองทอง 
  ชั้นที ่2 Lower –Upper Class คือ ชั้นของคนรวยหน้าใหม่ บุคคลเหล่านี้เป็นผู้
ยิ่งใหญ่ของวงการบริหาร เป็นผู้ที่มีรายได้สงูสุดในจ านวนช้ันทั้งหมด จัดอยู่ในระดับมหาเศรษฐ ี
  ชั้นที ่3 Upper-Middle Class นั้นประกอบด้วยชายหญิงที่ประสบความส าเร็จในวิชา
อื่นๆ สมาชิกชั้นน้ีส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัย กลุ่มนี้เรียกกันว่าเป็นตา
และเป็นสมองของสังคม 
  ชั้นที ่4 Lower-Middle Class คือ พวกที่เรียกว่าคนโดยเฉลี่ย ประกอบด้วยพวกที่
ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก พวกท างานนั่งโต๊ะระดับล่าง  
  ชั้นที ่5 Upper-Lower Class คือ พวกจนแต่ซื่อสัตย์ ได้แก่ ชนชั้นท างานเป็นชั้นที่
ใหญท่ี่สุดในชัน้ทางสังคม 
  ชั้นที ่6 Lower-Lower Class จะประกอบด้วยคนงานที่ไม่มีความช านาญ กลุม่ชาวนา
ที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ชนกลุ่มน้อย 
 2. ปัจจัยทางสังคม  
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง 
ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ซื้อ 
  2.1 กลุ่มอ้างอิง หมายถึงกลุ่มใดๆก็ตามที่มคีวามเก่ียวข้องกัน ระหว่างคนในกลุ่ม 
แบ่งเป็น 2 ระดับ  
  - กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท มักมีข้อจ ากัดในเรื่องอาชีพ ระดับชั้นทาง
สังคม และอายุ 
  - กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กันแบบตัวต่อตัว แต่ไม่บ่อย มี
ความเหนียวแน่นน้อยกว่ากลุ่มปฐมภูม ิ
  2.2 ครอบครัว เป็นสถาบันทีม่ักท าการซื้อเพื่อการบริโภคที่ส าคัญที่สุด นักการตลาด
จะพิจารณา ครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็นรายบุคคล 
  2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวขอ้งกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง 
ท าให้ บุคคลมบีทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคล  
 การตัดสินใจของผู้ซื้อ ส่วนใหญ่มักได้รับอทิธิพลจากคุณสมบัติส่วนบุคคลต่างๆ เช่น อายุ 
อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา วัฏจักรชีวิตครอบครัว รูปแบการด าเนินชีวิต  
 4. ปัจจัยทางจิตวิทยา  
 การเลือกซื้อของบุคคลนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งจัดปัจจัยในตัวผู้บริโภคที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้า ปัจจัยทางจิตวิทยานั้นประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู ้ 
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ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดตนเอง 
 ทั้งนี้มนุษย์มักจะแสดงออกถึงความต้องการที่อยู่ภายใน ซึ่งมาสโลว์นัน้ได้ก าหนดทฤษฏีล าดับ
ขั้นตอนของความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไว้ 5 ระดับ โดยจัดล าดับจากความต้องการระดับต่ าไป
ยังระดับสูง โดยมีผลต่อระบบการตัดสินใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ดังนี้ 
 1. ความส าเร็จส่วนตน 
 2. ความต้องการด้านอีโก้ (ความภาคภูมิใจ สถานะ ความเคารพ) 
 3. ความต้องการทางด้านสังคม 
 4. ความปลอดภัยและมั่นคง 
 5. ความต้องการของร่ายกาย 
 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผู้บริโภค 
 เป็นการคนคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อและการบริโภค ที่เป็นบุคคลกลุ่มบุคคล 
หรือองค์กร เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการเลือกซื้อและการบริโภค การ
เลือกบริการแนวคิด หรือประสบการณ์ที่จะท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจ หรือ (ปณิศาลัญ  ชานนท์, 2548) 
หรือเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยการศึกษาค้นคว้าถึงพฤติกรรมการเลอืกซื้อ การ
ตัดสินใจซื้อ และการใช้สินคา้และการบริการของผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดทราบถึงความพึงพอใจ
และความต้องการของผู้บริโภคได้ (กมลรัตน์ สัตยาพิมล, 2552 ; นฤมล อดิเรกโชติกุล, 2548) โดย
สามารถใช้ 7 ค าถาม (6Ws 1H) ส าหรับช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อค้นหาทั้ง 7 
ค าตอบ (7Os) (ปรัชญา ปิยะรังส,ี 2554) ดังนี ้
 - ใครอยู่ในกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) 
 - ผู้บริโภคเลือกซื้ออะไร (What does the consumer buy?) 
 - ท าไมผู้บริโภคจึงเลือกซื้อ (Why does the consumer buy?) 
 - ใครบ้างที่มีสว่นร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) 
 - ผู้บริโภคจะซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) 
 - ผู้บริโภคจะซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) (ปรัชญา ปิยะรังส,ี 2554) 
 - ผู้บริโภคจะซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) 
 พฤติกรรมผู้บรโิภค (Consumer Behavior Role) หมายถึง บทบาทของ ผู้บริโภคที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกซื้อ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของผู้บริโภค นักการตลาดได้น ามา
ประยุกต์ใช้ต่อการก าหนดกลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์การโฆษณาและผู้แสดงโฆษณา 
(Presenter) ได้ให้บทบาทใดบทบาทหนึ่ง มี 5 บทบาท (ธวัลวรัตน ์ อินทนนชัย, 2552) ดังนี ้
 - ผู้ริเริม่ (Initiator) 
 - ผู้มีอิทธิพล (Influence) 
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 - ผู้ตัดสินใจ (Decision) 
 - ผู้ซื้อ (Buyer) 
 - ผู้ใช้ (User) 
 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นประกอบด้วยกัน
หลายปัจจัย ทัง้ทางวัฒนธรรม สังคม ส่วนบุคคล และจิตวิทยา ซึ่งแต่ละปัจจัยมีส่วนส าคัญอย่างมาก
ต่อการตัดสินใจซื้อหรือใช้บรกิาร เพราะเป็นข้อมูลขั้นต้นในการน าวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายและการ
วางแผนเพื่อด าเนินกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนการติดต่อสื่อสารและการวางกลยุทธ์ เพื่อให้ได้
กลวิธีที่มีความเหมาะสมมากที่สุด และเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้ตรงความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด อันน าไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ ทั้ง
พฤติกรรมการเลือก การตัดสินใจซื้อ ซื้อซ้ า ระยะเวลาการซื้อ และแบรนด์ที่แข็งแรง 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บรโิภค 
 การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางใดทางหน่ึงจากหลาย
ทางเลือกที่ได้ผ่านการพิจารณาหรือประเมินอย่างดีแล้วว่าจะสามารถเป็นทางให้บรรลวุัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์กรได้ การตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญและเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่การ
บริหารและการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การ
ประสานงาน และการควบคมุ การตัดสินใจเป็นสิ่งที่ได้มีการศึกษามานาน ความหมายของการ
ตัดสินใจ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน ดังนี้  
 Barnard (1938) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า การตัดสินใจ คือ เทคนิคในการที่จะ
พิจารณาทางเลือกต่างๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว 
 Simon (1960) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ เป็นกระบวนการของการหาโอกาสที่จะ
ตัดสินใจ หาทางเลือก ที่พอเป็นไปได้ และทางเลือกจากงานต่างๆที่มีอยู่  
 และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้ให้ความหมายการตัดสินใจไว้ ดังนี้ 
 1. กระบวนการตัดสินใจซื้อ การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหาที่พบ (Problem/Need 
Recognition) ผู้บริโภคจะสามารถรับรู้ถึงปัญหาที่จะส่งผลกระทบหรือมีความต้องการที่จะต้องใช้
สินค้าหรือบริการนั้นๆ ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เกดิขึ้นจากวามจ าเป็น (Needs) และเกิดจาก  
  1.1 สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวหรือกระหาย ความรู้สึก
ปวดหัวหรือไม่สบายตัว เป็นต้น  
  1.2 สิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) บางครั้งอาจจะเกิดจากการกระตุ้นของ
ส่วนประสมทางการตลาด (4’Ps) เช่น เห็นว่าเป็นศิลปินที่ชื่นชอบแล้วอยากไปรับชม เห็นสินค้าจาก
โฆษณาแล้วรู้สกึอยากได้ เห็นสินค้าราคาพิเศษจึงเกิดความรู้สึกอยากได้ เป็นต้น  



20 

 2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) ล าดับขั้นตอนหลังจากที่ผูบ้ริโภคได้ทราบถึง 
ความต้องการในสินค้าหรือบริการนั้นแล้วคือ การเริ่มหาข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจจากแหล่งต่างๆ 
ซึ่งแบ่งได้ดังนี้  
  2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ การสอบถามจากครอบครวั เพื่อน หรือ
คนที่มีประสบการณ์ในการใช้สินค้าและบรกิารนั้นๆ 
  2.2 แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) ได้แก่การหาข้อมูลจากนติยสาร 
เว็บไซต ์พนักงานขายหรือตัวแทนจ าหน่าย  
  2.3 แหล่งสาธารณชน (Public Sources) ได้แก่ การสอบถามข้อมูลจากสื่อมวลชล 
การสอบถามจากสื่อ Social Media 
  2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการได้ทดลองใช้สินค้าหรือ
บริการนั้นๆมาก่อน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองโดยตรง  
 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ข้อมูลมากพอที่จะตัดสินใจ
ในการซื้อ ต่อไปผู้บริโภคจะท าการประเมินทางเลือกในการซื้อ โดยจะมีเกณฑ์ในการเลอืกซื้อ เช่น 
รูปแบบการแสดง สถานที่ ช่องทางการจัดจ าหน่ายบัตร สิทธิพิเศษต่างๆ ความปลอดภัยในการรับชม 
ความคุ้มค่า เปน็ต้น  
 4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากที่ผู้บรโิภคได้ท าการประเมินทางเลือก
แล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นการตัดสินใจซื้อ ซึ่งต้องมีการตัดสินใจในด้านต่างๆ ดังนี้ ตรายี่ห้อที่ซื้อ (Brand 
Decision) ร้านค้าที่ซื้อ (Vendor Decision) ปริมาณที่ซื้อ (Quantity Decision) เวลาที่ซื้อ (Timing 
Decision) วิธีการช าระเงิน (Payment-method Decision)  
 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) เมือ่ผู้บริโภคได้ท าการซื้อสินค้าหรือ
บริการนั้นแล้ว นักการตลาดควรติดตามผลหรือความพึงพอใจอันเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าจะได้
หรับหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไปแล้ว ว่าได้รับความพึงพอใจตามที่ผู้บริโภคต้องการหรือไม่ 
ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากหากสินค้าหรือบริการนั้นสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้บริโภค และมคีุณค่ามากกว่าที่ผู้บริโภคได้คาดหวังเอาไว้ ก็จะเกิดการการซื้อซ้ า และเกิดการ
บอกต่อและชักชวนให้ผู้อื่นซือ้สินค้าหรือบริการนั้น แต่ถ้าหากว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีคุณภาพต่ ากว่า
ที่ผู้บริโภคได้คาดหวังเอาไว้ ผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคู่แข่งขันทันที นักการตลาดจึงควรมี
การตรวจสอบความถึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอโดยอาจจะจัดต้ังศูนย์บริการลูกค้า (Customer 
Service) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อมูลต่างๆจากลูกค้าเสมอ 
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ภาพที่ 2.3: A Model of Learning from Experience 
 

A Model of Learning from Experience 
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2.4 แนวคิดผู้สนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing Concept) 
 การสนับสนุนทางการตลาด คือ การลงทุนเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาดของ
เจ้าของสินค้าหรอืแบรนด์ต่างๆ ให้กลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสเห็นตราสินค้ามากขึ้น ซึ่งเป็นการหวังผล
ทางธุรกิจมากกว่าภาพลักษณ์ของบริษัท (โชติอนันต์ นฤทธิ์พรชนัน , 2557) 
 การสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorships) นั้นเป็นการท าการตลาดที่เป็นมิตรกับ
กลุ่มเป้าหมายมากกว่าการโฆษณา ด้วยบทบาทผูส้นับสนนุท าให้กลุ่มเป้าหมายมองสินค้าหรือแบรนด์
ด้วยความรู้สึกที่ดี และท าใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือถือในแบรนด์ ซึ่งจะส่งผลให้มีแนวโน้มว่า
กลุ่มเป้าหมายจะท าการซื้อสินค้ามากขึ้น แต่ก่อนจะเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาดนั้นจะต้องท าการ
ส ารวจตลาดก่อนว่าอะไรที่จะเข้าไปให้การสนับสนุนและเมื่อสนับสนุนแล้วผลตอบแทนที่ได้รับจะ
คุ้มค่าหรือไม ่
 ผู้สนับสนุนทางการตลาดสามารถจ าแนกเป็นประเภทได้ ดังนี้ 
 1. ผู้สนับสนุนทางด้านกีฬา (Athletic Sponsorship)  
 2. ผู้สนับสนุนทางศิลปะและวัฒนธรรม (Art and cultural Sponsorship)  
 3. ผู้สนับสนุนทางรายการวิทยุโทรทัศน ์(Broadcast Sponsorship)  
 4. ผู้สนับสนุนทางกิจกรรมบันเทิง (Entertainment Sponsorship)  
 5. ผู้สนับสนุนทางการศึกษา (Educational Sponsorship)  
 6. ผู้สนับสนุนทางการประกวด (Competition Sponsorship)  
 7. ผู้สนับสนุนชุมชน (Community Sponsorship)  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า ในกรณีศึกษา Heineken Presents Sensation: The 
Ocean of White นั้นได้มีการน าเสนอตราสินค้า (Brand) ผู้สนับสนุน (Sponsorships) อย่าง 
Heineken ด้วยการสร้าง Iconic ได้อย่างโดดเด่นและชัดเจน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษา
แนวคิดผู้สนับสนุนทางการตลาดซึ่งผู้วิจัยได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างมากเพื่อที่จะน ามาศึกษาเพื่อให้
เกิดประโยชน์อันสูงสุด  
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P) 
 ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบรษิัทต้องใช้เป็น
เครื่องมือร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์(Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการสง่เสริมการตลาด 
(Promotion)  
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 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวในเรื่องของตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทาง
การตลาด (4P’s) ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่จะกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค โดยแบ่งออกได้ ดังนี ้
 ผลิตภัณฑ์ (Products) จะต้องมีคุณภาพและมีรูปแบบดีไซน์ที่ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า หรือสินค้าหรือบริการที่บุคคลหรือองค์กรซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินคา้อืน่ๆ หรือใน
แนวทางการประกอบธุรกิจ หรืออาจหมายถึง สินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อน าไป
เพื่อใช้ในการผลิต การให้บริการ หรือด าเนินงานของกิจการ (ณฐั อิรนพไพบูลย,์ 2554) หรือแม้
ผลิตภัณฑ์จะเป็นองประกอบตัวเดียวในส่วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่ก็เป็นตัวส าคัญที่มี
รายละเอียดที่จะต้องพิจารณาอีกมากมาย เช่น ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Produce Variety) 
ชื่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์ (Brand Name) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality) การรับระกันในตัว
ผลิตภัณฑ์ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ์ (Returns) (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) 
 ราคา (Pricing) จะต้องมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งทางการแข่งขันของสินค้า และสรา้ง
ก าไรในอัตราที่เหมาะสมสู่กิจการ หรือจ านวนเงินที่จะถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินค้าหรือบริการ หรือ
ผลรวมของมูลค่าที่ผู้ซื้อท าการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการมี หรือการใช้ผลิตภัณฑ์
สินค้าหรือบริการ หรือนโยบายในการตั้งราคา (Pricing Policies) (ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554) หรือ
มูลค่าของสินคา้และบริการทีส่ามารถวัดออกมาเป็นตัวเงิน การก าหนดราคามีความส าคญัต่อกิจการ
อย่างมาก กิจการจะไม่สามารถก าหนดราคาสินค้าเองได้ตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะต้องก าหนด
ต้นทุนในการผลิต สภาพการแข่งขันตลาด เป้าหมายก าไรที่คาดหวัง ราคาของคู่แข่งขัน ดังนั้นกิจการ
จะต้องเลือกกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมต่อการก าก าหนดราคาสินค้าและบริการ  สิ่งส าคัญคือจะต้อง
พิจารณาเกี่ยวกับราคา ได้แก่ ราคาสินค้าที่ระบุในรายการหรือราคาที่ระบุไว้ (List Price) ราคา
ส าหรับให้ส่วนลด (Discounts) ราคาที่มีส่วนยอมให้ (Allowances) ราคาที่มีช่วงระยะเวลาในการ
ช าระเงิน (Payment Period) และราคาเง่ือนไขให้สินเชื่อ (Credit Terms) (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) 
 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ก็จะเน้นช่องทางการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมและทั่วถึง 
ที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมายทุกส่วนได้เป็นอย่างดี หรือเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่
เป็นเส้นทางส าหรับเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ซึ่งอาจผ่านคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได้ ใน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้บริโภค หรอืผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) 
หรือลูกค้าทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกส์ในทาง
การตลาด เป็นการวางแผนการปฏิบัติตามแผน และการควบคุมการเคลือ่นย้ายสินค้าจากจุดเริ่มต้น
ไปสู่จุดที่ต้องการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยมุ่งผลก าไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554) 
หรือเพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในการท าให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อ
การพบผลิตภัณฑ์ ซึ่งแน่นอนว่าสินค้าที่มีจ าหน่ายแพร่หลายและง่ายที่จะซื้อ จะสามารถท าให้ผู้บริโภค
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https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4
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น าไปประเมินประเภทของช่องทางที่น าเสนอก็เป็นการสร้างอิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของ
ผลิตภัณฑ์ (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ 
ที่มักมีส่วนร่วมในกระบวนการน าพาสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่มอืผู้บริโภค ซึ่งการตัดสินใจเลือกช่องทาง
การจัดจ าหน่ายที่มีความเหมาะสม มีความส าคัญต่อก าไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการ
ก าหนดส่วนผสมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องทางด้านอ่ืนๆ เช่น การตั้งราคา การโฆษณา เกรดสินค้า 
(ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร, 2555) หรือการกระจายสินค้าอันเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนยา้ย
ตัวสินค้า จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใชท้างอุตสาหกรรมการขนส่งและการเก็บรักษาตัวสินค้า 
ภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งและระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายของธุรกิจนั้น (ชานนท์ รุ่งเรอืง, 2555) 
 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เน้นทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย
และการตลาดโดยตรง เรียกว่า 4P ซึ่งน าไปสู่การได้ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นตาม
เป้าหมายของกิจการที่ได้มุ่งหวังไว้ ระดับที่สองคือ การตลาดที่มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ที่ดี สร้าง
ความประทับใจให้กับผู้บริโภค อันน าไปสู่การสร้างความผูกพันทางด้านอารมณ์ ความผูกพันที่แนบ
แน่นต่อผู้บริโภค โดยผลลัพธท์ี่คาดหวังจากกิจการต่อการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดระดับที่สองนี้ 
คือ กิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของผูบ้ริโภคสูงขึ้น เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน (ณฐั  
อิรนพไพบูลย,์ 2554) หรือเป็นกิจกรรมที่ใช้ส าหรับติดต่อสื่อสารไปยังตลาดเป้าหมายเพื่อเป็นการให้
คามรู้ ชักจูง หรือเป็นการเตือน ความจ าเป็นของตลาดเป้าหมายที่มีต่อตราสินค้า สินค้าหรือบริการ 
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย (ชานนท์ รุ่งเรือง, 2555) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสร้างความพึง
พอใจต่อตราสินค้าหรือบริการต่อบุคคล ใช้เพื่อจูงใจ ให้เกดิความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจ าใน
ผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค (ชีวรรณ 
เจริญสุข, 2547) 
 
2.6 ทฤษฎีมนุษย์นิยม 
 Maslow (1970) ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีมนุษยน์ิยม (Humanism Theory) คือ มนุษย์นั้นเกิด
มาพร้อมกับความมีศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ และมนุษย์มีความต้องการอยู่ 5 ระดับด้วยกัน ดังนี้  
 1. ความต้องการทางสรีระ (Physical Needs) หรือเรียกว่าความต้องการทางร่างกาย ได้แก่ 
ความหิว ความต้องการทางเพศ เป็นต้น 
 2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่ ความต้องการห่างจากภัยอันตราย
ต่างๆ ความไม่อยากตาย ความไม่อยากเจ็บปวด เป็นต้น  
 3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Needs) ได้แก่ 
ความต้องการมีคนรัก ความต้องการมีเพื่อน ความต้องการได้รับความรัก 
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 4. ความต้องการได้รับการยกย่อง นับถือ (Self –Esteem Needs) คือมีความต้องการที่จะให้
ผู้อื่นยกย่อง เคารพนับถือและช่ืนชม เช่น การได้รับการยกย่อง การได้รับความเคารพ การได้รับการ
ชื่นชม 
 5. ความต้องการบรรลุความส าเร็จแห่งตน (Self -Actualization) เป็นการต้องการท าให้
ตัวเองประสบความส าเร็จในสิ่งที่ตนหวัง และเป็นความคิดที่จะท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและ
สังคม (Maslow, 1970)  
 องค์ความรู้ที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ คือ ใช้ความตอ้งการตามทฤษฎีมนุษย์นิยมของ Maslow ที่จะ
เกิดขึ้นเป็นขั้นตามล าดับ ซึ่งจะส่งผลถึงการกระท าของผู้บริโภคว่าได้มีการให้ความส าคัญกับงาน
คอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีมากแค่ไหน และน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาให้งานคอนเสิร์ตหรือ
เทศกาลดนตรีนั้นเข้าถึงความต้องการในระดับสุดท้าย (Self-Actualization) ของผู้บริโภค 
 
2.7 กรณีศึกษา Heineken Presents Sensation: The Ocean of White 
 
ภาพที่ 2.4: ภาพโปรโมตงาน Heineken Presents Sensation: The Ocean of White 
 

 
 
 ID&T เป็นหนึ่งในบริษัทที่จัดงานเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดใน
เนเธอร์แลนด์ เป็นองค์กรวิสาหกิจขนาดกลางด้านความบันเทิงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อต้ังขึ้น
เมื่อต้นทศวรรษ 1990 ชื่อบริษัทนั้นย่อมาจากช่ือผู้ก่อต้ังทั้งสามคน คือ Irfan Van Ewijk Duncan 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Duncan_Stutterheim&usg=ALkJrhj1v4-9ZyehTYiKPuyoCp7gBX-rfw
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Stutterheim และ Theo Lelie ทั้งสามคนเป็นผู้ที่มีศิลป์และประสบการณ์ในการจัดงานปาร์ตี้แนว 
House Techo และ Trance เป้าหมายของพวกเขา คือ การจัดงานเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภท
อิเล็กทรอนิกสท์ี่ใหญ่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ และพวกเขาก็ได้บรรลุเป้าหมายนั้น โดยสร้างผลงานการันตี
ไว้มากมาย เช่น งาน Mystery land ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นงานเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภท
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ งาน Tomorrowland ที่เป็นงานเทศกาลดนตรี
เต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกสท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลก และงาน Sensation 
 งาน Sensation จัดขึ้นครั้งแรกที่อัมสเตอรด์ัมอารีน่า เมื่อปี ค.ศ.2000 มีผู้เข้าชมประมาณ 
40,000 คน Sensation แบ่งออกเป็นสองรุ่น คือ  
 1. White หรือชื่อเดิมคือ Sensation White ซึ่งเป็นงานปาร์ตี้แนว House โดยผู้เข้าร่วมทุก
คนจะสวมใส่ชดุสีขาว งานถูกจัดขึ้นในวันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคม  
 2. Black หรือชื่อเดิมคือ Sensation Black เป็นงานปาร์ตี้แนว Techno , Hardstyle และ 
Hardcore โดยผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะสวมใส่ชุดสีด า 
 และในปี ค.ศ.2009 Sensation Black ได้ถูกยุติลง ขณะที ่Sensation White ยังคงมีมาถึง
ทุกวันนี้มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และมจี านวนผู้เข้าชมมากขึ้นกว่าล้านคน 
 
ภาพที่ 2.5: ภาพแสดงการสื่อสารแบรนด ์ 
 

 
 
 ในปี ค.ศ.2012 Heineken ได้ให้การสนับสนุนการน าเข้างาน Sensation ที่สุดของ
ปรากฏการณ์ดนตรีระดับโลกจากเนเธอร์แลนด์มาสู่ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกด้วยงาน 
Heineken Presents Sensation : The Ocean of White ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากในวงการดนตรี
เต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์ 
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Duncan_Stutterheim&usg=ALkJrhj1v4-9ZyehTYiKPuyoCp7gBX-rfw
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ภาพที่ 2.6: ภาพโปรโมต Line up ศิลปิน 
 

 
 
 นอกจากเป็นการรวมตัวของเหล่าดีเจช่ือดังระดับโลกหลายๆคนทีม่ีรูปแบบการเล่นดนตรีอัน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งรูปแบบของการแสดงที่มีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้ผู้ที่
เข้าร่วมงานสัมผัสได้ถึงความเสมือนจริงราวกับว่าทุกคนได้ก าลังแหวกว่ายอยู่ภายใต้ท้องมหาสมุทรสี
ขาว  
 โดยงาน Heineken Presents Sensation : The Ocean of White ได้จัดขึ้นที่อิมแพ็ค อารี
น่า เมืองทองธาน ีที่สามารถจุคนได้มากกว่า 10,000 คน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ปี พ.ศ.2555 โดย
เริ่มท าการจัดจ าหน่ายบัตรเข้าชมก่อนท าการจัดแสดงล่วงหน้าสองเดือนคือ วันที่ 1 มิถุนายน ปี 
พ.ศ.2555 ผ่านทาง Thai Ticket Major โดยแบ่งเป็น 2 ราคา ได้แก่ บัตร Regular ราคา 2,500 
บาท และบัตร Deluxe ราคา 3,500 บาท 
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ภาพที่ 2.7: ภาพแสดงประเภทและราคาบัตร 
 

 
 
 Heineken ได้ให้ความส าคญักับการสื่อสารแบรนด์ด้วยดนตรีอีเว้นท์ โดยเฉพาะดนตรีเต้นร า
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ และได้สร้าง Iconic ผ่านงาน Heineken Presents Sensation : The 
Ocean of White โดยการเนรมิตพื้นที่อิมแพค อารีน่า ให้กลายเป็นมิวสิคฟลอร์ขนาดใหญ่ภายใต้
แนวคิด “มหาสมุทรสีขาว – THE OCEAN OF WHITE”  ด้วยการเห็นความส าคัญของรูปแบบของ
งานที่ใช้สีขาว และการใช้แสงสีซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญของงานเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภท
อิเล็กทรอนิกส ์โดยเน้นแสงสีเขียว ซึ่งเป็นสีอันเป็นเอกลักษณ์ของ Heineken และด้วยโปรดักช่ันสุด
อลังการที่ปลุกเร้าทุกประสาทสัมผสัทั้งแสง สี เสียง และการแสดงบนเวทีนี้ เมื่อแสงสกีระทบกับ
ผู้เข้าร่วมงานที่สวมใส่ชุดสีขาวกว่า 10,000 คน รวมถึงบรรยากาศโดยรอบที่ล้วนเป็นสีขาวแล้ว ทุกสิ่ง
ก็สะท้อนเป็นสีเขียวไปทั่วทั้งหมด ซึ่งสามารถถ่ายทอดความเป็น Heineken และความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของทุกคนได้อย่างโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ 
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ภาพที่ 2.8: ภาพแสดงผังงาน Heineken Presents Sensation : The Ocean of White 
 

 
 
ภาพที่ 2.9: ภาพแสดงบรรยากาศงาน Heineken Presents Sensation : The Ocean of White 
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ภาพที่ 2.10: ภาพโปรโมตงาน Heineken Presents Sensation : The Ocean of White 
 

 
 
 งาน Heineken Presents Sensation : The Ocean of White ได้รับผลตอบรับดีมาก โดย
เรียกได้ว่าไฮเนเก้นนั้นได้สร้างประวัติศาสตร์ทางดนตรีครั้งใหม่ในประเทศไทย ด้วยบัตรกว่า 10,000 
ใบ ถูกขายหมดก่อนงานเริ่มนานกว่า 1 เดือน รวมทั้งยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากปาร์ตี้แอนนิ
มอลประเทศอืน่ๆทั่วเอเชีย  
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ภาพที่ 2.11: ภาพแสดงถึงบัตรถูกขายหมดแล้ว 
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ภาพที่ 2.12: ภาพบรรยากาศงาน Heineken Presents Sensation : The Ocean of White 
 

 
 
 และด้วยการประสบความส าเร็จจากท าการสื่อสารแบรนดด์้วยการสร้าง Iconic ได้อย่างโดด
เด่นและเป็นที่จดจ าน้ี ผู้วิจัยจึงได้น ามาเป็นกรณีศึกษาเพื่อน ามาพัฒนาแนวทางในการสร้างสรรค์
งานวิจัย เพ่ือโครงการธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์แดนซใ์ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ภาพที่ 2.13: ภาพแสดงถึงการสื่อสารแบรนด์ด้วย Iconic 
 

 
 
2.8 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 จิรภัทร ทองบุญเรือง (2559) “การศึกษาพฤติกรรมและกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลตอ่การ
รับชมการเผยแพร่งานแสดง ดนตรีสดและบันทึกการแสดงดนตรีสด ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับชมการแสดง
ดนตรีสดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคัญกบัศิลปิน
น่าสนใจ มีการแสดงดนตรีบนเวทีที่ยอดเยี่ยม มีราคาที่เหมาะสม สถานที่จัดงาน เดินทางไปรับชมได้
สะดวก มีแหลง่ข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน และคน้หาได้ง่าย ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลตอ่
การรับชมบันทึกการแสดงดนตรีสดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกบัการมีช่องทางชาระเงินมีหลายรูปแบบ การแสดงที่มีคุณค่า เหมาะแก่การสะสม ราคา
เหมาะสม สามารถเข้าถึงสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น ทีว ีวิทยุ ป้ายโฆษณา โดยนาผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้มา
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนธุรกิจ ก าหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจการจัดต้ังบริษัทเผยแพร่งาน
แสดงดนตรีสด และบันทึกการแสดงดนตรีสด 
  ปิยะธิดา ยอดที่รัก, กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ์และไกรชิต สุตะเมือง (2558) “ปัจจัยการ
ตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตซ้ าของผู้ชมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล” ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัย
ส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกัน มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตซ้ าทีแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ(2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตซ้ า มี
นัยส าคัญทางสถิต ิ(3) ปัจจัยอื่นๆ มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตซ้ า มีนัยส าคัญทาง
สถิติ 



บทที่ 3 
ระเบยีบวิธีวิจยั 

 
ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดตั้ง

โครงการธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์แดนซ ์โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการวิจัยแบบผสม 
(Mix Methodology) แบ่งออกเป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์และผูท้ี่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดคอนเสิร์ตและ
เทศกาลดนตรี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีอีเว้นท์และเพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึก
ทางด้านดนตรีเต้นร าอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยไดท้ าการน าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกมาประกอบการสร้างแบบสอบถามเพ่ือท าการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อส ารวจ
ทัศนคติและพฤติกรรม รวมทั้งความคิดเห็นของผู้บริโภคที่เคยเข้าชมคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรี
เต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์ 

ทั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อให้
ได้ข้อมูลจากหลายส่วนน ามาวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการ รวมถึงการวางกลยุทธ์
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากข้อมูลจากการวิจัยในข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยจะท าการค้นคว้าข้อมูล
ทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสาร ต ารา และงานวิจัย เพ่ือน ามาศึกษาประกอบโครงการ
ธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
3.1 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
3.2 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 การทดสอบเครื่องมือ 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และการทดสอบ 
3.9 สมมติฐาน 
 

3.1 วัตถุประสงคข์องการวจิัย 
 3.1.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกเข้ารับชมงานเทศกาล
ดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์
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 3.1.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการรับชมคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร า
ประเภทอิเล็กทรอนิกส ์

3.1.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งธุรกิจอีเว้นท์ดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์
 
3.2 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา ดังนี้ 

3.2.1 เชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ผู้วิจัยเลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
กลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้คือ ผูบ้ริโภคที่มีเคยเข้าชมคอนเสิร์ตหรือ

เทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์เนื่องจากไม่ทราบจ านวนของประชากรที่แน่นอน ดังนั้น
ขนาดกลุ่ม ตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran (1973) โดย
ก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 
2549) ซึ่งสูตรในการค านวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ  

 
สูตร   n =  P(1-P)Z 2  

              E 2  
 เมื่อ n แทนขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก าลังสุ่ม .50  
Z แทน ระดับความเชื่อมันที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากบั 1.96 ที่ระดับความ 

เชื่อมั่นร้อยละ 95 (ระดับ .05)  
E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น    = .05  
    แทนค่า   n = (.05)(1 - .5)(1.96) 2   

   (.05) 2  
        = 384.16  
ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 385 คน ส ารองการเก็บข้อมูลอีก 10% เท่ากับ 40 คนรวมเป็น 

425 คน 
3.2.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ผู้วิจัยได้

เลือกท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารจัดการด้านดนตรีอีเว้นท์ คือ 
1. ยุทธนา บุญอ้อม  (การสื่อสารส่วนบุคคล, 31 ตุลาคม 2560) CEO แก่น 555  
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3.3 การสุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่งมี
แบบสอบถามจ านวน 425 ชุด โดยผู้วิจัยท าการจะแบ่งการเก็บข้อมูลเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เท่าๆกัน 
โดยประมาณตามกลุ่มคอมมูนิตี้ออนไลน์ส าหรับแฟนเพลงดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 3 
กลุ่มที่ได้ถูกเลอืกแล้ว โดยแจกแบบสอบถามแต่ละเขตเป็นจ านวน ชุด ดังนี้ 

1) กลุ่ม EDM Thailand จ านวน 150 คน 
2) กลุ่ม BKK EDM จ านวน 150 คน 
3) กลุ่ม EDM Addict จ านวน 150 คน 

 โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มจากจ านวนที่มีสมาชิกเยอะที่สุด 3 อันดับ เพื่อแสดงถึงการ
ได้รับความนิยมจากกลุ่มเป้าหมายหลัก 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire Paper) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 แบบสอบถาม (Questionnaire Paper) 
 ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งแบบสอบถามจะเป็นปลายเปิด
และปลายปิด เพื่อส ารวจพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง โดยโครงสร้างของค าถามจะ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 แบบสมอบถามข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บรโิภคที่มีความพึงพอใจ
ต่อดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งมีลักษณะเปน็ Checklist ที่เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-end Question) 
จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเข้าชมคอนเสิร์ตหรือ
เทศกาลดนตรี  ซึ่งมลีักษณะเป็น Checklist ที่เป็นแบบสอบถาม ปลายปิด (Close-end Questions) 
จ านวน 19 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับชมคอนเสิร์ตหรือ
เทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบสเกลการจัดประเภท 
(Selected Category Scale) โดยให้ระดับอิทธิพล และให้คะแนน หรือ Rating Scale (ศิริวรรณ  
เสรีรัตน,์ ศุภร เสรีย์รัตน,์ องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท์, 2541, หน้า 166) ซึ่งเป็นการวัด
ข้อมูล ประเภทอัตราภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีหลักเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังน้ี  
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ระดับอิทธิพล    คะแนน 
   มากทีสุ่ด     5 
   มาก      4 
   ปานกลาง     3 
   น้อย      2 
   น้อยที่สุด     1  
ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าอันตรภาคชั้นส าหรับการแปลผลข้อมูลโดยค านวณค่าอันตรภาคชั้น เพื่อ

ก าหนดช่วงชั้น ด้วยการใช้สูตรค านวณและค าอธิบายส าหรับแต่ละช่วงช้ัน ดังนี้ 
 อันตรภาคชั้น = ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด 

       จ านวนชั้น 
=  5 – 1 

   5 
=  0.80 

ช่วงช้ัน    ค าอธิบายสาหรับการแปลผล 
4.21 – 5.00    มากที่สุด 
3.41 – 4.20    มาก 
2.61 – 3.40    ปานกลาง 
1.81 – 2.60    น้อย 
1.00 – 1.80    น้อยที่สุด 
 

3.4.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ผู้วิจัยใช้แบบสมัภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นค าถามที่ใช้ส าหรบัสอบถามผู้บริหาร

บริษัทที่เกี่ยวกบัธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ทีม่ีโครงสร้างเพื่อให้ผู้ถูกสัมภษณ์ได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจที่ผู้ถูกสัมภาษณไ์ด้ด าเนินการอยู่ ซึ่งแบ่งประเด็นค าถามต่างๆออกเป็น 3 
ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐานทั่วไป 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ , ปัญหาที่พบและแนว

ทางแก้ไข , แนวโน้มของธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ในอนาคต , ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ประเภทอิเล็กทรอนิกสแ์ดนซ์ 
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3.5 การทดสอบเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการหาความเช่ือมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับผู้บริโภคทั่วไปที่เคยเข้าชมคอนเสิร์ต
หรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 30 ชุดก่อน (Try - Out) แล้วน าผลที่ได้
กลับมาปรับปรุง แก้ไขในเรื่องของความเที่ยงตรงของเนื้อหา และหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยการน าผลของข้อมูลที่ได้เฉพาะที่มีการวัดมาตราส่วนประมาณค่า และต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขให้
เหมาะสมก่อนท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกบักลุ่มตัวอย่างอีกครั้งหน่ึง เพื่อให้ได้ค าถามที่จะสามารถสื่อ
ความหมายให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ถูกสอบถาม 
 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการศึกษาวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จ าแนกตามแหล่งที่มา 2 
ส่วนคือ 

3.6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaires) โดยเป็นข้อมูลสถิติเชิงส ารวจที่ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่
เคยเข้าชมงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 425 ชุด โดย
รูปแบบของแบบสอบถามจะเป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิด และจากนั้นผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บแบบสอบถามมาท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 
กลุ่ม คือ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บรหิารบริษัทที่เกีย่วกับธุรกิจดนตรีอีเว้นทแ์ละสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงน ามาตรวจสอบความ
สมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล แล้วน ามาประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  

3.6.2 ข้อมูลทตุิยภูมิ (Secondary Data)  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จาก

เอกสาร บทความ สถิติ ข่าว นิตยสารการตลาด และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรบัใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย และช่วยในการวาง
แผนการบริหารจัดการและการวางกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับการจัดต้ังโครงการธุรกิจดนตรีอีเว้นท์
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์แดนซ ์
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3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 

ส่วน ดังนี้  
3.7.1 ข้อมูลปฐมภูมิ  
ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์นั้น จดัเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ซึ่งผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และในส่วนของข้อมูลสถิติเชิงส ารวจที่ผู้วิจัยได้
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 425 ชุด ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ก่อนจะท าการค านวณหาค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายข้อมูลประชากรศาสตร์ 
พฤติกรรม รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับชมงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรี
เต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกสข์องกลุ่มตัวอย่าง  

3.7.2 ข้อมูลทตุิยภูมิ ส่วนของข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร บทความ ข่าว 
สถิติ นิตยสารการตลาด และสื่ออิเล็กทรอนกิส์ รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น
จัดเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis)  

 
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และการทดสอบ  

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณผ์ู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ เป็น การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และในส่วนของข้อมูลที่
ได้จากการเก็บแบบสอบถามจ านวน 425 ชุด ผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม ส าเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS for Windows (Statistic Package for Social Sciences) โดยน าค่าทางสถิติมาใช้
ในการศึกษา ดงันี้ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ ความคิดเห็น และความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึง
ความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีการจัดตั้งธุรกิจดนตรีอีเว้นทืประเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ ์
ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจการจัดต้ังธุรกิจดนตรีอีเว้นทืประเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์
เต้นให้สอดรับความต้องการของผู้บริโภค ผลการศึกษาน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  4.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้บริโภค 
  4.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวดนตร ี
  4.1.3 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเข้าชมคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตร ี
  4.1.4 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืกรับชมคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรี 
เต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์

4.2 สรุปข้อมูลเชิงคุณภาพ 
4.3 บทสรุปการสัมภาษณ ์

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) ใช้แบบสอบถามเพือ่ศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ 
ความคิดเห็น และความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อการ
จัดตั้งธุรกิจดนตรีอีเว้นทืประเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสรุปได้ ดังนี้ 
 4.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้บริโภค 
 ข้อมูลทั่วไปของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย ต่อ
เดือน เคยออกก าลังกายด้วยการเต้นหรือไม่ น าเสนอ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.1: จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 226 53.2 
หญิง 199 46.8 
รวม 425 100.0 
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 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 425 คน เปน็ชาย จ านวน 226 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 เปน็หญิง จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 
 
ตารางที่ 4.2: จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ป ี 14 3.3 

21-30 ปี 270 63.5 
31-40 ป ี 126 29.6 
41-50 ป ี 15 3.5 

50 ปีขึ้นไป 0 0 
รวม 425 100.0 

 
 ตาราง 4.2 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.5 รองลงมามีอายุ 31-40 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 อายุ 41-50 ปี จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.5 อายุต่ ากว่า 20 ป ีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และผู้บริโภคที่มีอายุน้อย
ที่สุดคือ อายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 
ตารางที่ 4.3: จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
มัธยมศึกษา 24 5.6 
ปวช. / ปวส. 15 3.5 
ปริญญาตร ี 296 69.6 
ปริญญาโท 88 20.7 
ปริญญาเอก 2 0.5 

รวม 425 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 296 คน คิด
เป็นร้อยละ 69.6 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 



42 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 การศึกษาระดับปวช./ปวส. จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.4: จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ธุรกิจส่วนตัว 100 23.5 

พนักงานบริษัทเอกชน 106 24.9 
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 14 3.3 

นักดนตรี / ดีเจ 90 21.2 
นักเรียน / นักศึกษา 114 26.8 
อื่นๆ (อาชีพค้าขาย) 1 0.2 

รวม 425 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มอีาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 114 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.8 รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 
อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 อาชีพนักดนตรี/ดีเจ จ านวน 90 คน  คิด
เป็นร้อยละ 21.2 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และอาชีพค้าขาย 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.5: จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 15,000 บาท 49 11.5 
15,001-30,000 บาท 129 30.4 
30,001-50,000 บาท 150 35.3 
50,001-100,000 บาท 66 15.5 
100,001 บาทขึ้นไป 31 7.3 

รวม 425 100.0 
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      จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-50,000 บาท 
จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมา 15,001-30,000 บาท จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.4 50,001-100,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 
49 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และ 100,001 บาทขึ้นไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.6: จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค จ าแนกตามการเคยเข้าชมงาน 
  คอนเสิร์ต เทศกาลดนตรี 
 

ตัวเลือก จ านวน(คน) ร้อยละ 
เคย 412 96.9 

ไม่เคย 13 3.1 
จ านวน 425 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มกีารเคยเข้าชมงานคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรี 
จ านวน 412 คน คิดเป็นร้อยละ 96.9 และไม่เคยเข้าชมงานคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรี จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดับ 
 
 4.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวดนตรี 
 การศึกษาเกี่ยวกับแนวดนตรีของผู้บริโภค ประกอบไปด้วย ประเภทของแนวดนตรี ที่เคยเข้า
รับชมงานคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรี การเคยเข้ารับชมงานคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีเต้นร า ประเภท
อิเล็กทรอนิกส ์ผลการศึกษาน าเสนอ ดังนี ้
 
ตารางที่ 4.7: ประเภทของแนวดนตรีที่เคยเข้ารับชมงานคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรี 
 

ประเภทของแนวดนตร ี จ านวน(คน) ร้อยละ 
Pop 88 21.4 
Rock 43 10.4 
Jazz 18 4.4 

อื่นๆ (EDM,Indy,หลากหลายประเภท) 256 63.2 
รวม 405 100.0 
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 จากตารางที่ 4.7 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยเข้ารบัชมงานคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีประเภท 
EDM,Indy,หลากหลายประเภท จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 รองลงมาคือ Pop จ านวน 88 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 Rock จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 และ Jazz จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.4 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.8: การเคยเข้ารับชมงานคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 
 

การเข้ารับชม จ านวน(คน) ร้อยละ 
เคย 405 98.3 

ไม่เคย 7 1.7 
รวม 412 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.8 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยเข้ารบัชมงานคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีเต้นร า ประเภท
อิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 405 คน คิดเป็นร้อยละ 98.3 และรองมาไม่เคยเข้ารับชมงาน คอนเสิร์ต
เทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดับ 
 
 4.13 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเข้าชมคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรี 
 การศึกษาพฤติกรรมการเข้าชมคอนเสิร์ตหรอืเทศกาลดนตรีของผู้บริโภค ประกอบไปด้วย 
จ านวนงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกสท์ีผู่้บริโภคเข้ารับชมต่อปี งาน
คอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกสท์ี่เข้าชมเป็นครั้งแรก งานคอนเสิร์ต หรือ
เทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกสท์ี่ประทับใจมากที่สุด สถานบันเทิงที่ชื่นชอบ ผู้มีส่วนร่วม
ในการไปงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร า ประเภทอิเล็กทรอนิกส ์การเดินทาง ไปชมงาน
คอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์ช่วงเวลาที่ไปถึงงานคอนเสิร์ต หรือ
เทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์กิจกรรมระหว่างรองานเริ่ม สิ่งที่กระท าหลงัจบงาน 
ประเภทของต๋ัวที่เลือกซื้อ การซื้อสินค้าหรือบริการอ่ืนๆในงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร า 
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าหรือบริการอื่นๆที่เลือกซื้อในงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร า 
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของเครื่องดื่มที่ชื่นชอบ ยี่ห้อของเบียร์ที่ชื่นชอบ ยี่ห้อของวอดก้าที่ 
ชื่นชอบ จ านวนเงินที่ใช้ในการเข้ารับชมงานคอนเสิร์ตหรือเทศการดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิก 
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ตารางที่ 4.9: จ านวนและร้อยละของจ านวนงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็ก  
  ทรอนิกส์ ที่ผู้บริโภคเข้ารับชมต่อปี 
 

จ านวนงาน จ านวน(คน) ร้อยละ 
1-3 งาน 51 12.6 
4-6 งาน 51 12.6 
7-10 งาน 130 32.1 

มากกว่า 10 งาน 173 42.7 
รวม 405 100.0 

 
 จากตาราง 4.9 พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เข้ารับชมงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร า
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ทีผู่้บริโภคเข้ารับชมต่อปี มากกว่า 10 งาน จ านวน 173 คน คิดเปน็ร้อยละ 
42.7 รองลงมา 7-10 งาน จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 และจ านวน 1-3 งาน และ 4-6 งาน 
มีจ านวนเท่ากัน จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.10: จ านวนและรอ้ยละของงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์ 
  ที่เข้าชมเป็นครั้งแรก 
 

งานทีเ่ข้าชมเป็นครั้งแรก จ านวน(คน) ร้อยละ 
งาน Sensation 93 23 
งาน Ultra music festival 106 26.2 
งาน Together Festival 49 12.1 
งาน 808 Festival 93 23 
งาน MAYA music festival 14 3.5 
อื่นๆ (Waterzonic,S2O,Warp,DLDK,Another 
World,Fullmoon Party Live in Bangkok,Output, 
Chainsmokers Bacardi Presents You2play Party 
REVOLUCION, David Guetta live in Bangkok 2013 ) 

50 12.3 

รวม 4.5 100.0 
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 จากตาราง 4.10 พบว่างานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์ที่เข้า
ชมเป็นครั้งแรก ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตอบ งาน Ultra music festival จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.2 รองลงมางาน Sensation และงาน 808 Festival จ านวนเท่ากัน จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 
23 งาน Waterzonic, S2O, Warp, DLDK, Another World, Fullmoon Party Live in Bangkok, 
Output, Chainsmokers Bacardi Presents You2play Party REVOLUCION, David Guetta 
live in Bangkok 2013 จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 งาน Together Festival จ านวน 49 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 และ งาน MAYA music festival จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.11: จ านวนและรอ้ยละของงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์ 
  ที่ประทับใจมากที่สุด 
 

งานทีป่ระทับใจที่สุด จ านวน(คน) ร้อยละ 
งาน Sensation 43 10.6 
งาน Ultra music festival 80 19.8 
งาน Together Festival 32 7.9 
งาน 808 Festival 214 52.8 
งาน MAYA music festival 6 1.5 
อื่นๆ (S2O,Waterzonic,Warp, Haft moon festivel, 
Spacejam, DLDK, Wonderfruit, Fullmoon Party Live in 
Bangkok, Transmission, Mystic valley ) 

30 7.4 

รวม 405 100.0 
 
 จากตาราง 4.11 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชืน่ชอบงาน 808 Festival จ านวน 214 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.8 รองลงมา งาน Ultra music festival จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 งาน 
Together Festival จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 งาน S2O, Waterzonic, Warp, Haft 
moon festivel, Spacejam, DLDK, Wonderfruit, Fullmoon Party Live in Bangkok, 
Transmission, Mystic valley จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 และงาน MAYA music festival 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.12: จ านวนและรอ้ยละของสถานบันเทิงที่ชื่นชอบ 
 

สถานบันเทิงที่ชื่นชอบ จ านวน(คน) ร้อยละ 
Onyx 200 49.4 
DND 88 21.7 
NarZ 21 5.2 
Demo 63 15.6 
อื่นๆ (Route66,Sway,Vip168,Bar next door,Gravity) 33 8.1 
รวม 405 100.0 

 
 จากตาราง 4.12 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชืน่ชอบสถานบันเทิง Onyx จ านวน 200 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.4 รองลงมา  DND จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 Demo จ านวน 63 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.6 Route66, Sway, Vip168, Bar next door, Gravity จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.1 และ NarZ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.13: จ านวนและรอ้ยละของผู้มีส่วนร่วมในการไปงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร า  
  ประเภทอิเล็กทรอนิกส ์
 

ผู้มีส่วนร่วม จ านวน(คน) ร้อยละ 
คนเดียว 45 11.1 
เพื่อน 330 81.5 
แฟน 24 5.9 
กลุ่ม EDM online 4 1 
อื่นๆ (ไม่เจาะจง) 2 0.5 
รวม 405 100.0 

 
 จากตาราง 4.13 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไปงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร า ประเภท
อิเล็กทรอนิกสก์ับเพ่ือน จ านวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 รองลงมาคือ ไปคนเดียว จ านวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 แฟน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 กลุ่ม EDM online จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1 และไม่เจาะจง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 



48 

ตารางที่ 4.14: จ านวนและรอ้ยละของการเดินทางไปชมงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร า  
  ประเภท อิเล็กทรอนิกส ์
 

การเดินทาง จ านวน(คน) ร้อยละ 
รถยนต์ส่วนบุคคล 41 10.1 
แท็กซี ่ 187 46.2 
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 4 1 
BTS / MRT 168 41.5 
อื่นๆ (มอเตอร์ไซค์ส่วนตัว,รถทัวร์,ทุกวิธ)ี 5 1.2 
รวม 405 100.0 

 
 จากตาราง 4.14 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เดนิทางโดยแท็กซี ่จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.2 BTS / MRT จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รถยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.1 มอเตอร์ไซค์ส่วนตัว, รถทัวร์, ทุกวิธี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 และมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.15: จ านวนและรอ้ยละของช่วงเวลาที่ไปถึงงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภท  
  อิเล็กทรอนิกส ์
 

ช่วงเวลา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ไปก่อนงานเริ่ม 1 ชม. 85 21 
ไปพอดีกับเวลาเริ่มงาน 227 56 
ไปสาย 1-2 ชม. 41 10.1 
ไปช่วงดีเจที่ชื่นชอบขึ้นโชว์ 52 12.8 
รวม 405 100.0 

 
 จากตาราง 4.15 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไปพอดีกับเวลาเริ่มงาน จ านวน 227 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56 ไปก่อนงานเริ่ม 1 ชม. จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ไปช่วงดีเจที่ช่ืนชอบขึ้นโชว์ 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และไปสาย 1-2 ชม. จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1 
ตามล าดับ 
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ตารางที ่4.16: จ านวนและรอ้ยละของกิจกรรมระหว่างรองานเริ่ม 
 

กิจกรรมระหว่างรองานเริ่ม จ านวน(คน) ร้อยละ 
ถ่ายรูป 180 44.4 
รับประทานอาหาร,เครื่องด่ืม 210 51.9 
ร่วมกิจกรรมตา่งๆของสปอนเซอร์ 9 2.2 
อื่นๆ (จองที่ชมคอนเสิร์ต,รอเพ่ือน,ไม่ท าอะไร) 6 1.5 
รวม 405 100.0 

 
 จากตาราง 4.16 พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่รบัประทานอาหาร, เครื่องดื่ม จ านวน 210 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.9 รองลงมาถ่ายรูป จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 รว่มกิจกรรมต่างๆของ
สปอนเซอร์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และจองที่ชมคอนเสิร์ต,รอเพ่ือน,ไม่ท าอะไร จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.17: จ านวนและรอ้ยละของสิ่งที่กระท าหลังจบงาน 
 

สิ่งที่กระท าหลังจบงาน จ านวน(คน) ร้อยละ 
กลับบ้าน 81 20 
หาที่ไปเที่ยวต่อ 321 79.3 
อื่นๆ (รับประทานอาหาร,ไมแ่น่ใจ) 3 0.7 
รวม 405 100.0 
 
จากตาราง 4.17 พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่หาที่ไปเที่ยวต่อ จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 

79.3 รองลงมา กลับบ้าน จ านวน 81 คน คดิเป็นร้อยละ 20 และรับประทานอาหาร, ไม่แน่ใจ จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.18: จ านวนและรอ้ยละของประเภทของตั๋วที่เลือกซื้อ 
 

 
 จากตาราง 4.18 พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อบัตร GA จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 
รองลงมา Early Bird จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 VIP จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 
VVIP จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 และซื้อหน้างาน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.19: จ านวนและร้อยละของการซื้อสินค้าหรือบริการอ่ืนๆในงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาล  
  ดนตรีเต้นร า ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 
 

การซื้อสินคา้หรือบริการอืน่ๆ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เคย 381 94.1 
ไม่เคย 24 5.9 
รวม 405 100.0 

 
จากตาราง 4.19 พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยซื้อสินค้าหรือบริการอ่ืนๆ จ านวน 381 คน คิด

เป็นร้อยละ 94.1 รองลงมา ไม่เคย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 

ประเภทของตัว๋ จ านวน(คน) ร้อยละ 
Early Bird 90 22.2 
GA 192 47.4 
VIP 80 19.8 
VVIP 42 10.4 

อื่นๆ (ซื้อหน้างาน) 1 0.2 
รวม 405 100.0 
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ตารางที่ 4.20: จ านวนและร้อยละของสินค้าหรือบรกิารอื่นๆที่เลือกซื้อในงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาล 
  ดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์
 

สินค้าหรือบรกิารอื่นๆ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เครื่องดื่ม 106 26.2 
อาหาร 5 1.2 
ของที่ระลึก 292 72.1 
อื่นๆ (ทุกอย่าง) 2 0.5 
รวม 405 100.0 

 
จากตาราง 4.20 พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ซือ้ของที่ระลึก จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 

72.1 รองลงมา เครื่องด่ืม จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 อาหาร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.2 และทุกอยา่ง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.21: จ านวนและร้อยละของประเภทของเครื่องดื่มที่ชื่นชอบ   
 

ประเภทของเครื่องดื่ม จ านวน(คน) ร้อยละ 
เบียร ์ 121 29.9 
วอดก้า 258 63.7 
Soft drink 20 4.9 
อื่นๆ (เหล้า,น้ าเปล่า,น้ าอัดลม,ทุกอย่าง) 6 1.5 
รวม 405 100.0 

 
จากตาราง 4.21 พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ชืน่ชอบ วอดก้า จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 

63.7 รองลงมา เบียร์ จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 Soft drink จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.9 และเหล้า, น้ าเปล่า, น้ าอัดลม, ทุกอย่าง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.22: จ านวนและร้อยละของยี่ห้อของเบียร์ที่ช่ืนชอบ 
 

ยี่ห้อของเบียร ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
Heineken 223 55.1 
Singha 136 33.6 
Chang 31 7.7 
อื่นๆ (Leo,Corona, Hoegaarden, U 
beer, ทุกยี่ห้อ,ไม่ดื่มเบียร)์ 

15 3.7 

รวม 405 100.0 
 
 จากตาราง 4.22 พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ชืน่ชอบยี่ห้อ Heineken จ านวน 223 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.1 รองลงมา Singha จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 Chang จ านวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.7 และ Leo,Corona, Hoegaarden, U beer,ทุกยี่ห้อ,ไม่ดื่มเบียร ์จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.7 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.23: จ านวนและรอ้ยละของยี่ห้อของวอดก้าที่ชื่นชอบ 
 

ย่ีห้อของวอดก้า จ านวน(คน) ร้อยละ 
Absolute 141 34.8 
Smirnoff 247 61 
Bacardi 11 2.7 
อื่นๆ (Ciroc,Jameson, Grey 
groose,ทุกอย่าง,ไม่ดื่มวอดก้า) 

6 1.5 

รวม 405 100.0 
 
 จากตาราง 4.23 พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ชืน่ชอบยี่ห้อ Smirnoff จ านวน 247 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61 รองลงมา Absolute จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 Bacardi จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.7 และ Ciroc,Jameson, Grey groose,ทุกอย่าง,ไม่ดื่มวอดก้า จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.24: จ านวนและรอ้ยละของจ านวนเงินที่ใช้ในการเข้ารับชมงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาล  
  ดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิก 
 

จ านวนเงิน จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 1,000 บาท 4 1 
1,001 - 2,500 บาท 30 7.4 
2,501 – 4,000 บาท 105 25.9 
4,001 - 5,500 บาท 156 38.5 
5,501 – 10,000 บาท 87 21.5 
มากกว่า 10,000 บาท 23 5.7 
รวม 405 100.0 

 
 จากตาราง 4.24 พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เงินจ านวน 4,001 - 5,500 บาท จ านวน 156 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ 2,501 – 4,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 5,501 
– 10,000 บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 1,001 - 2,500 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.4 มากกว่า 10,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 และต่ ากว่า 1,000 บาท 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ 
 4.1.4 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืกรับชมคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรี เต้นร า
ประเภท อิเล็กทรอนิกส ์
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับชมคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรี เต้นร า
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาปจัจัยต่างๆ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านภาพลักษณ์ 
ด้านสถานที่และบริการ ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ ผลการศกึษาน าเสนอ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.25: ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับชม คอนเสิร์ต หรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรบัชมคอนเสิร์ต หรือ
เทศกาลดนตรเีต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับความส าคัญ 
ค่าเฉลี่ย 

SD แปลผล 5 4 3 2 1 รวม 
จ านวน (คน) �̅� 

ด้านการผลิต 
1. คุณภาพของมัลติมีเดีย,แสง,ส,ีเสียง 326 75 4 0 0 405 

4.80 .428 มากที่สุด 
จ านวนร้อยละ (%) 80.5 18.5 1.0 0 0 100 
2.ระยะและระดับความดังของเสียง 236 157 9 2 1 405 

4.54 .594 มากที่สุด 
จ านวนร้อยละ (%) 58.3 38.8 2.2 0.5 0.2 100 
3.ความหลากหลายของแสง,ส ี 215 181 8 0 1 405 

4.50 .566 มากที่สุด 
จ านวนร้อยละ (%) 53.1 44.7 2.0 0 0.2 100 
4.โครงสร้างและรูปแบบของเวท ี 200 147 56 2 0 405 

4.35 .731 มากที่สุด 
จ านวนร้อยละ (%) 49.4 36.3 13.8 0.5 0 100 
5.คอนเส็ปและธีมงาน 264 117 19 4 1 405 

4.58 .654 มากที่สุด 
จ านวนร้อยละ (%) 65.2 28.9 4.7 1.0 0.2 100 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.25 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรบัชม คอนเสิร์ต หรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภท 
   อิเล็กทรอนิกส ์
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรบัชมคอนเสิร์ต หรือ
เทศกาลดนตรเีต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์

ระดับความส าคัญ 
ค่าเฉลี่ย 

SD แปลผล 5 4 3 2 1 รวม 
จ านวน (คน) �̅� 

ด้านภาพลักษณ์  
1.ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของศิลปิน 343 56 6 0 0 405 

4.83 .412 มากที่สุด 
จ านวนร้อยละ (%) 84.7 13.8 1.5 0 0 100 
2.ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของงาน 209 187 9 0 0 405 

4.49 .543 มากที่สุด 
จ านวนร้อยละ (%) 51.6 46.2 2.2 0 0 100 
3.ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสปอนเซอร ์ 189 171 33 7 5 405 

4.31 .795 มากที่สุด 
จ านวนร้อยละ (%) 46.7 42.2 8.1 1.7 1.2 100 
ด้านสถานที่และบริการ 
1.ขนาดพื้นที่ของสถานที่ 162 232 10 1 0 405 

4.37 .546 มากที่สุด 
จ านวนร้อยละ (%) 40.0 57.3 2.5 0.2 0 100 
2.ความสะดวกต่อการเดินทาง 205 186 12 2 0 405 

4.47 .582 มากที่สุด 
จ านวนร้อยละ (%) 50.6 45.9 3.0 0.5 0 100 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.25 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรบัชม คอนเสิร์ต หรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภท 
   อิเล็กทรอนิกส ์
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรบัชมคอนเสิร์ต หรือ
เทศกาลดนตรเีต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับความส าคัญ 
ค่าเฉลี่ย 

SD แปลผล 5 4 3 2 1 รวม 
จ านวน (คน) �̅� 

3.ความปลอดภัยทางด้านสถานที ่ 275 118 10 2 0 405 
4.64 .556 มากที่สุด 

จ านวนร้อยละ (%) 67.9 29.1 2.5 0.5 0 100 
4.การให้บริการที่จอดรถ 50 157 177 13 8 405 

3.56 .823 มาก 
จ านวนร้อยละ (%) 12.3 38.8 43.7 3.2 2.0 100 
5.การอ านวยความสะดวกด้านจราจร 83 194 121 6 1 405 

3.87 .755 มาก 
จ านวนร้อยละ (%) 20.5 47.9 29.9 1.5 0.2 100 
6.การอ านวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาล 73 188 135 8 1 405 

3.80 .759 มาก 
จ านวนร้อยละ (%) 18.0 46.4 33.3 2.0 0.2 100 
7.การอ านวยความสะดวกด้านห้องสุขาที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

276 66 61 2 0 405 
4.52 .763 มากที่สุด 

จ านวนร้อยละ (%) 68.1 16.3 15.1 0.5 0 100 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.25 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรบัชม คอนเสิร์ต หรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภท 
   อิเล็กทรอนิกส ์
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรบัชมคอนเสิร์ต หรือ
เทศกาลดนตรเีต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับความส าคัญ 
ค่าเฉลี่ย 

SD แปลผล 5 4 3 2 1 รวม 
จ านวน (คน) �̅� 

ด้านการตลาด 
1.ช่องทางการโปรโมตสร้างการรับรู้ผู้บริโภค 76 305 21 1 2 405 

4.12 .530 มาก 
จ านวนร้อยละ (%) 18.8 75.3 5.2 0.2 0.5 100 
2.รูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 78 273 51 1 2 405 

4.05 .610 มาก 
จ านวนร้อยละ (%) 19.3 67.4 12.6 0.2 0.5 100 
3.แรงกระตุ้นจากกระแสสังคม 231 126 43 2 3 405 

4.43 .760 มากที่สุด 
จ านวนร้อยละ (%) 57.0 31.1 10.6 0.5 0.7 100 
4.แรงกระตุ้นจากดาราศิลปิน 202 104 92 2 5 405 

4.22 .899 มากที่สุด 
จ านวนร้อยละ (%) 49.9 25.7 22.7 0.5 1.2 100 
5.การแจกบัตรฟร ี 59 152 173 7 14 405 

3.58 .883 มาก 
จ านวนร้อยละ (%) 14.6 37.5 42.7 1.7 3.5 100 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.25 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรบัชม คอนเสิร์ต หรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภท 
   อิเล็กทรอนิกส ์
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรบัชมคอนเสิร์ต หรือ
เทศกาลดนตรเีต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับความส าคัญ 
ค่าเฉลี่ย 

SD แปลผล 5 4 3 2 1 รวม 
จ านวน (คน) �̅� 

6.ความเหมาะสมทางด้านราคา 125 266 13 0 1 405 
4.27 .540 มากที่สุด 

จ านวนร้อยละ (%) 30.9 65.7 3.2 0 0.2 100 
ด้านการบริหารจัดการ 
1.ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที ่ 151 240 13 1 0 405 

4.34 .550 มากที่สุด 
จ านวนร้อยละ (%) 37.3 59.3 3.2 0.2 0 100 
2.การมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ 62 266 77 0 0 405 

3.96 .585 มาก 
จ านวนร้อยละ (%) 15.3 65.7 19.0 0 0 100 
3.แผนการฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆให้แก่บุคคลากร 63 240 102 0 0 405 

3.90 .632 มาก 
จ านวนร้อยละ (%) 15.6 59.3 25.2 0 0 100 
4.ไหวพริบ การคิด และตัดสินใจในการแกป้ัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ 159 231 15 0 0 405 

4.36 .551 มากที่สุด 
จ านวนร้อยละ (%) 39.3 57.0 3.7 0 0 100 
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 จากตารางที่ 4.25 สรุปได้ว่า  
 ด้านการผลิต 
 1. คุณภาพของมัลติมีเดีย,แสง,ส,ีเสียง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดเป็น
อันดับ 1 จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 ค่าเฉลี่ย 4.80 
 2. คอนเส็ปและธีมงาน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดเป็นอันดับ 2 จ านวน 
264 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 ค่าเฉลี่ย 4.58 
 3. ระยะและระดับความดังของเสียง มีผลตอ่การตัดสินใจเลือกอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดเป็น
อันดับ 3 จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 ค่าเฉลี่ย 4.54 
 ด้านภาพลักษณ์ 
 1. ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของศิลปิน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดเป็น
อันดับ 1 จ านวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 ค่าเฉลี่ย 4.83 
 2. ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของงาน มีผลตอ่การตัดสินใจเลือกอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดเป็นอันดับ 
2 จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 ค่าเฉลี่ย 4.49 
 3. ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสปอนเซอร์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอยู่ในเกณฑ์มากทีสุ่ด
เป็นอันดับ 3 จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ค่าเฉลี่ย 4.31 
 ด้านสถานที่และบริการ 
 1. ความปลอดภัยทางด้านสถานที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดเป็นอันดับ 
1 จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 ค่าเฉลี่ย 4.64 
 2. การอ านวยความสะดวกด้านห้องสุขาที่เพียงพอต่อความต้องการ มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดเป็นอันดับ 2 จ านวน 276  คน คิดเป็นร้อยละ 68.1 ค่าเฉลี่ย 4.52 
 3. ความสะดวกต่อการเดินทาง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดเป็นอันดับ 3 
จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 ค่าเฉลี่ย 4.47 
 ด้านการตลาด 
 1. แรงกระตุ้นจากกระแสสังคม มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดเป็นอันดับ 1 
จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 ค่าเฉลี่ย 4.43 
 2. ความเหมาะสมทางด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดเป็นอันดับ 2 
จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 ค่าเฉลี่ย 4.27 
 3. แรงกระตุ้นจากดาราศิลปิน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอยู่ในเกณฑ์มากที่สุดเป็นอันดับ 3 
จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 49.9 ค่าเฉลี่ย 4.22 
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 ด้านการบริหารจัดการ 
 1. ไหวพริบ การคิด และตัดสินใจในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
อยู่ในเกณฑ์มากที่สุดเป็นอันดับ 1 จ านวน 159  คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 ค่าเฉลี่ย 4.36 
 2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอยู่ในเกณฑ์มาก
ที่สุดเป็นอันดับ 2 จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 ค่าเฉลี่ย 4.34 
 3. การมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ มีผลตอ่การตัดสินใจเลือกอยู่ในเกณฑ์มาก
เป็นอันดับ 3 จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 ค่าเฉลี่ย 3.96 
 
4.2 สรุปข้อมลูเชงิคุณภาพ 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) โดยเก็บรวบรวม 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ทั้งหมด 1 ท่าน ได้แก่  ยุทธนา บุญอ้อม (การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 31 ตุลาคม 2560) CEO แก่น 555  
 
4.3 บทสรุปการสัมภาษณ ์
 หลักส าคัญในการจัดคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรี แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 
 1. เริ่มจากการคิดผลิตภัณฑ์ และจึงวางกลยุทธ์ในการขาย  
 2. วิเคราะห์จากความต้องการของผู้บริโภคก่อนแล้วจึงคิดผลิตภัณฑ ์
ทั้งสองแบบนี้จะต้องเริ่มจากท าการวิเคราะห์ตลาด ว่ามีผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่ หากมีอยู่แล้วจะต้องท า
การวางแผนกลยุทธ์เพือ่จะท าให้ดีกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม นักธุรกิจที่ดีจะหาวิธีที่สามารถท าตามความ
ต้องการลูกค้าและสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ กรณีตัวอย่างเช่น งาน Big Mountain 
เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดเทศกาลดนตรีมีความเจริญเติบโต ถือว่าอยู่ในจังหวะที่ดีและเป็นที่ต้องการใน
ตลาด ข้อแตกต่างของงานนี้คือการท างานที่มีขนาดใหญ่ งาน Big Mountain จึงเป็นงานเทศกาล
ดนตรีที่ใหญท่ีสุ่ดในประเทศไทย  
 ข้อแตกต่างระหว่างคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี 
 เทศกาลดนตรี คือ โอกาสที่แบรนด์จะคงอยู่กับเรา ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปี หือจะเปลี่ยน
ศิลปินเป็นหน้าใหม่สักกีค่น กย็ังคงความเป็นแบรนด์ของเทศกาลนั้นไว้ ส่วนคอนเสิร์ตจะเป็นแบรนด์
ตามศิลปินที่ขึน้แสดง งานเทศกาลดนตรีที่มีช่ือเสียงส่วนใหญ่ผู้บริโภคไม่ตอ้งรอดูรายชื่อศิลปินที่จะมา
ท าการแสดงก่อน สามารถตดัสินใจซื้อได้เลย เพราะมีความจงรักภักดีในแบรนด์ โดยการสร้าง 
Concept และท าให้มีความต่อเนื่อง 
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 วิธีการบริหารจัดการงานที่มกีารรวมศลิปินหลายคน 
 ในการสร้างงานเทศกาลดนตรีจะต้องมีการวางแผนและวิเคราะห์สถานการณ์ การบริหารดูแล
ศิลปินนั้นไม่ใชเ่รื่องยาก แต่จะต้องมีการเตรียมตัวให้ดี ในเรื่องของการจัดการเวลา วิเคราะห์ช่วง
สถานการณ์และช่วงเวลาที่จะท าการแสดง เพื่อติดต่อจองคิวศิลปิน ซึ่งเปน็สิ่งที่ส าคัญเปน็อันดับแรก 
เพราะศิลปินบางรายจะต้องมีการจองคิวกันข้ามปี ศิลปินชือ่ดังส่วนใหญ่มีงานโชว์ตัวทุกวัน ในส่วน
ของการท างานของศิลปินนั้น ศิลปินหรือวงดนตรีแต่ละวงจะท าหน้าที่ของตนเอง ไม่จ าเป็นต้องมีการ
เขียนสคริป แค่ต้องจัดการเรื่องของเวลาให้ลงตัวในแต่ละช่วงการแสดง และสิ่งที่ยากส าหรับการ
ท างานเทศกาลดนตรี คือ เรื่องของโลจิสติกส์ เช่น การจราจร ห้องสุขา ที่พัก ที่จอดรถ การจัด
ระเบียบการเข้างาน การควบคุมความเรียบร้อยภายในงาน การออกแบบวางผังงาน 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลดนตร ี
 การจัดคอนเสิร์ตหรืองานเทศกาลดนตรีนั้นมีต้นทุนสูง ในส่วนของค่าตัวศิลปินนั้นเพียง 10% 
ส่วนที่มีค่าใช้จา่ยสูงที่สุด คือ ด้านโปรดักชั่น โดยเฉพาะเทศกาลดนตรีที่มีหลายเวที ค่าโปรดักช่ันจะ
อยู่ที่ประมาณ 50% และยังมคี่าออกแบบก่อสร้างเวที การเพ่ิมจ านวนห้องน้ า การเทพ้ืนปรับพ้ืนที่
จอดรถ  
 ผู้สนับสนุน 
 สัดส่วนรายได้จากผู้สนับสนุนจะอยู่ที่ประมาณประมาณ 30%  และรายได้จากการขายบัตร
ประมาณ 60% รายได้จากพวก ขายของที่ระลึกไม่เกิน 10% ค่ะหรืออาจจะแค่ 5% รายได้จากการ
ขายบัตรเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถครอบคลุมรายจ่ายได้ทั้งหมด และการขายบัตรให้ผู้สนับสนุนจะ
เป็นไปตามแพคเกจ งานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีใหญ่ๆ ทั่วโลกจะมสีัดส่วนการขายบัตรมาเป็น
อันดับหนึ่ง คือควรจะเกิน 80% และสัดส่วนของสปอนเซอร์ไม่ควรเกิน 20% 
 ขั้นตอนการหาผู้สนับสนุน 
 การหารผู้สนับสนุนมีหลักการเดียวกับการจัดคอนเสริ์ตและเทศกาลดนตรี คือ ต้องรู้และ
เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์แบรนด์ การวิเคราะห์คู่แข่งของแบรนด ์และท าการ
บริหารจัดการในการแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ เพื่อท าการวิเคราะห์ตลาด และการวเคราะห์แบรนด์
สินค้ากับรูปแบบคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีให้มีความเชื่อมโยงกันในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้าน
ภาพลักษณ์ ด้านคุณสมบัติ เป็นต้น เมื่อได้รับการสนับสนนุแล้ว ก็ต้องท าการวางแผนจัดการออกแบบ
ผังงาน เพื่อก าหนดจุดและสัดส่วนส าหรับพ้ืนที่ออกบูธของผู้สนับสนุน และในส่วนของการให้เช่าพื้นที่
ร้านค้าส าหรับคนนอกนั้นมีสดัส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของจ านวนร้านค้า แต่หากคิดเป็นจ านวนจะไม่ถึง 
1% เช่น ผู้สนบัสนุน 300,000 บาท แต่ร้านค้าจะอยู่ที่ 10,000 บาท ซึ่งการให้เช่าพื้นที่ส าหรับคน
นอกนั้นจะต้องมีกระบวนการคัดเลือกที่ค านึงถึงความสะอาด ปลอดภัย ราคาสมเหตุสมผล ให้กับ
ผู้บริโภคก่อนเป็นอันอับแรก และถือเป็นอีกชั้นตอนที่ยากและต้องใช้เวลาพอสมควร 
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 ขั้นตอนการจดัจ้างศิลปนิจากต่างประเทศ 
 ปัจจุบันมีเว็บไซต์ส าหรับการจัดจ้างศิลปินจากต่างประเทศ โดยเสียค่าสมาชิกปีละ 30,000 
บาท เพื่อท าการติดต่อกับเอเจนซี่ของทุกศิลปินทั่วโลก ขั้นตอนแรกเราจะต้องโชว์ผลงานให้ทางเขารู้
ว่าเราท าอะไร แนวไหน และต้องเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งจึงจะสามารถท าการติดต่อได้ ซึ่ง
ศิลปินจะไม่มีราคาแจ้งไว้ จะต้องท าการเสนอราคาไปเอง โดยวิเคระห์และค านวนจากความน่าจะเป็น
จากผลงานและช่ือเสียงของศิลปิน 



บทที่ 5  
การก าหนดรูปแบบธุรกิจ 

 
บริษัท Electronic Dream Machine (EDM) จ ำกัด 

 
5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 มุ่งเป็นผู้น ำด้ำนกำรจัดคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ ทีส่ร้ำง
ประสบกำรณ์ทำงดนตรีรูปแบบใหม่ด้วยคุณภำพระดับสำกล 
 
5.2 พันธกิจ (Mission)   
 5.2.1 สร้ำงประสบกำรณ์ในกำรรับชมกำรแสดงสดรูปแบบใหม่ สร้ำงควำมแตกต่ำงอย่ำงเป็น
เอกลักษณ์ และก่อให้เกิดกำรจดจ ำ 
 5.2.2 จัดกิจกรรมที่จะสร้ำงควำมมีส่วนร่วมกันระหว่ำงศิลปิน ผู้ผลิต และผู้บริโภค 
 5.2.3 ผลิตงำนคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีที่มีมำตฐำนระดับสำกล และท ำกำรคัดเลือกเพื่อ
จัดจ้ำงศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่หำโอกำสรับชมได้ยำก 
 
5.3 วัตถปุระสงค ์(Objective) 
 5.3.1 เพื่อเพิ่มมูลค่ำให้กับงำนแสดงดนตรีสดประเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ ในประเทศไทย 
ด้วยกำรสร้ำงคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีที่มีคุณภำพ มคีวำมแตกต่ำงและเป็นเอกลกัษณ์ 
 5.3.2 เพื่อสร้ำงงำนคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ ทีม่ีมำตรฐำนระดับ
สำกล 
 5.3.3 เพื่อพัฒนำงำนคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ใหม้ีคุณภำพ 
ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้ทันยุคสมัย  
 
5.4 กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริโภคที่ต้องกำรรับชมและสัมผัสประสบกำรณ์ทำงดนตรีรูปแบบใหม่จำกงำนคอนเสิร์ต
หรือเทศกำลดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส ์แดนซ์ ที่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงเป็นเอกลักษณ์ ด้วยคุณภำพ
ระดับสำกล  
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5.5 ลักษณะทัว่ไปของธุรกิจ 
จัดตั้งธุรกิจในรูปแบบของบริษัทจ ำกัด ในนำม บริษัท Elactronic Dream Matchine 

(EDM) จ ำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ที่มำพร้อม 
Multimedai และ Application ที่มีควำมเหนือล้ ำและมคีุณภำพระดับสำกล พร้อมกจิกรรมพิเศษที่
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้กับผู้บริโภคเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ทำงดนตรีรูปแบบใหม่  

ขั้นตอนการจดัตั้งบริษัท 
1. จองชื่อนิติบุคคล ผู้จัดตั้งบริษัทต้องก ำหนดชื่อของบริษัทขึ้นมำและด ำเนินกำรตรวจสอบ

และจดชื่อนิติบุคคลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ชื่อของบริษัทต้องไม่คล้ำยกับช่ือที่ มีกำรจองและจด
ทะเบียนไว้ก่อนหน้ำแล้ว หรอืขัดกับระเบียบที่ก ำหนด  

2ใ จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ส ำหรับผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท 3 คนขึ้นไปท ำหนังสือบริคณห์ 
สนธิจำกน้ันต้องจัดให้ผู้เริ่มก่อต้ังก ำหนดวำระกำรประชุมเพื่อส่งไปยังผู้ที่เข้ำซื้อหุ้นของบริษัททุกคน  

3. ประชุมจัดตั้งบริษัท ผู้เริ่มก่อตั้งต้องด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระตำมที่ได้ก ำหนดไว้ 
ในก ำหนดข้อบังคับของบริษัท แต่งตั้งกรรมกำรและก ำหนดอ ำนำจของกรรมกำร แต่งต้ังผู้ตรวจสอบ 
บัญชีเพ่ือรับรองกำรเงิน ก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้เริ่มกจิกำร จำกนั้นให้สมำชิกในที่ประชุมลงมติกัน 
ซึ่งคะแนนต้องไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้เข้ำซื้อหุ้นทั้งหมด มติกำรประชุมจึงจะสมบูรณ์  

4. ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ โดยค่ำธรรมเนียมคิดจำกทนุที่ 
ก ำหนดไว้ทั้งหมด มีค่ำธรรมเนียม 100,000 บำท ต่อ 50 บำท มีขั้นต่ ำ 500 บำทแต่ไม่เกิน 25,000 
บำท ค่ำธรรมเนียมหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บำท ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน ฉบับละ 100 
บำท รับรองส ำเนำเอกสำรค ำขอจดทะเบียน หน้ำละ 50 บำท  

สถานทีต่ั้ง 
บริษัทได้เช่ำพื้นที่ส ำหรับจัดตั้งส ำนักงำนที่ อำคำรฟลำยแอนด์เซ็นส์ (Fly n Senses 

Building) อำคำรเลขที่ 15/111 ถนนวิถำวดี แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯมหำนคร  
มีสถำนที่บริเวณใกล้เคียง ไดแ้ก่ สโมสรต ำรวจ ห้ำงสรรพสินค้ำไอทีสแควร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษำ 
โรงแรมรำมำกำร์เด้น โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ และสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ พร้อมที่จอดรถประมำณ์ 40 
คัน และเปน็ทีต่ั้งที่มีควำมสะดวกในกำรเดินทำงเพรำะเช่ือมต่อกับถนนหลำนสำยทั้งถนนพหลโยธิน
และถนนแจ้งวัฒนะ อีกทั้งยังมี BTS ที่ก ำลังจะสร้ำงแล้วเสร็จทั้งสองเส้นทำง  
 รายละเอียดสินค้า 
 1. งำนคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ ์
 - งำนแสดงคอนเสิร์ตขนำดเล็ก  
 - งำนแสดงคอนเสิร์ตกลำงแจ้งขนำดกลำง  
 - งำนแสดงคอนเสิร์ตในร่มขนำดกลำง  
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 - งำนแสดงคอนเสิร์ตกลำงแจ้งขนำดใหญ่  
 - งำนแสดงคอนเสิร์ตในร่มขนำดใหญ่  
 2. สินค้ำอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงำนแสดงดนตรีสด  
 - กำรให้เช่ำพื้นที่บริเวณงำนแสดงดนตรีสด   
 - สินค้ำของที่ระลึกจำกงำนแสดงดนตรีสด 
 
5.6 โครงสร้างองค์กร 

รูปแบบกำรสร้ำงองค์กรเป็นโครงสร้ำงแบบแบนรำบ (Flat Organization Structure) ที่มี
โครงสร้ำงไม่ซับซ้อนเพื่อให้เกิดควำมสะดวกและควำมคลอ่งตัวในกำรปฏิบัติงำน โดยมีลักษณะ 
โครงสร้ำงองค์กรดังนี้ 
 
ภำพที่ 5.1: ผังโครงสร้ำงองค์กร  
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ตำรำงที่ 5.1: แสดงต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนตำมโครงสร้ำงองค์กร  
 

ต าแหน่ง จ านวน อัตราเงินเดือน (บาท/ เดือน) 

กรรมกำรผู้จัดกำร  1 ต ำแหน่ง 120,000 

ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต  1 ต ำแหน่ง 80,000 

ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด  1 ต ำแหน่ง 80,000 

ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน  1 ต ำแหน่ง 80,000 

ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล  1 ต ำแหน่ง 50,000 

โปรเจคครีเอทีฟ  2 ต ำแหน่ง 50,000 

กรำฟฟิคดีไซน์และตัดต่อวิดีโอ  2 ต ำแหน่ง 30,000 

ซำวน์เอ็นจิเนียร์  1 ต ำแหน่ง 30,000 

ผู้บริหำรงำนลูกค้ำ (AE.)  2 ต ำแหน่ง 30,000 

เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด  2 ต ำแหน่ง 30,000 

บัญชี  1 ต ำแหน่ง 25,000 

นักวิเครำะห์กำรเงิน  1 ต ำแหน่ง 25,000 

ฝ่ำยบุคคล  1 ต ำแหน่ง 25,000 

 
รายละเอียดหน้าที่ของแต่ละฝ่าย 

 กรรมกำรผู้จัดกำร มีหน้ำที่ก ำหนดภำพรวมขององค์กร ก ำหนดพันธกิจ ก ำหนดงบประมำณ 
ก ำหนดกลยุทธ์ ควบคุมและจัดกำรบุคลำกรในแต่ละฝ่ำย ให้ท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประโยชน์อันสูงสุด 
 ฝ่ำยกำรผลิต มีหน้ำที่ในกำรวำงแผนจัดกำรงำนคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรี ผลิต ออกแบบ 
ควบคุม สื่อประชำสัมพันธ์ และกำรติดต่อประสำนงำนกับบริษัทเอำท์ซอร์ซ (Outsource)  
 ฝ่ำยขำยและกำรตลำด มีหน้ำที่ขำยแพคเกจกำรเป็นผู้สนบัสนุนงำนคอนเสิร์ตหรือเทศกำล
ดนตรีต่อบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์ เก็บข้อมูลทำงกำรตลำด วิเครำะห์กลุ่มลูกค้ำ วิเครำะห์คู่แข่ง เพื่อ
น ำมำพัฒนำกำรแสดงคอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรี วำงแผนกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์  
 ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน มีหน้ำที่ในกำรบริหำรและจัดกำรงบประมำณในกำรด ำเนินงำน จัดท ำ
บันทึกรำยรับและรำยจ่ำยของบริษัท วิเครำะหฺสภำพกำรเงิน เพ่ือให้ข้อมูลต่อฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
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ก ำหนดรำคำของสินค้ำในแต่ละประเภท ก ำหนดกลยุทธ์และประมวลผลกำรใช้งบประมำณของบริษัท
ในแต่ละป ี
 ฝ่ำยบุคคล มีหน้ำที่จัดหำพนักงงำนที่มีควำมสำมำรถและคุณสมบัติที่ตรงกับควำมต้องกำรใน
แต่ละฝ่ำย ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัท ตรวจสอบและประเมิณผลกำรท ำงำนของ
บุคลำกร  ดูแลเกี่ยวกับผลตอบแทนและสวัสดิกำรของบุคลำกร 
 
5.7 การก าหนดกลยุทธข์องธุรกิจ 

การวิเคราะหส์ถานการณ์และศักยภาพ (SWOT) 
 จุดแข็ง (Strength) 
 - เป็นงำนคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ ทีม่ีแมคคำนิคเหนือกว่ำ
ใครในประเทศไทย ด้วยมัลตมิีเดียและแอพพลิเคชั่นที่เหนือช้ัน 
 - เป็นงำนคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีที่มีคุณภำพกำรผลิตเทียบเท่ำระดับสำกล 
 - เป็นงำนคอนเสิร์ตที่เต็มไปด้วยคุณภำพจำกศิลปินระดับโลก 
 - สถำนที่จัดงำนมีควำมสะดวกต่อกำรเดินทำง มีระบบกำรจัดกำรที่ดี และปลอดภัย 
 - เป็นงำนคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีที่มีควำมแตกต่ำง สร้ำงเสริมประสบกำรณ์กำรเสพย์
ดนตรีรูปแบบใหม่ในประเทศไทย 
 - มีช่องทำงกำรรับชมที่สะดวกและเข้ำถึงผูบ้ริโภค 
 - ให้ประโยชนต์่อผู้สนับสนุนได้มำกกว่ำงำนบันทึกกำรแสดงสด 
 จุดอ่อน (Weakness) 
 - เป็นธุรกิจมีโอกำสกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมกระแส และแนวโน้มจำกสภำวะแวดล้อม อื่นๆ
มำกมำย จึงยำกต่อกำรควบคุมให้ตรงตำมเป้ำหมำย 
 - เป็นองค์กรใหม่ ยังไม่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่ยอมรับ ควำมน่ำเช่ือถือน้อย ต้องใช้เวลำในกำร
สร้ำงแบรนด์ 
 - ประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจดนตรีอีเว้นท์น้อย 
 - คอนเนคช่ันน้อย 
 โอกาส (Opportunity) 
 - เทคโนโลยใีหม่ด้ำนกำรผลิต ช่วยลดต้นทุน ลดเวลำและลดก ำลังคน 
 - ช่องทำงออนไลน์ช่วยให้เข้ำถึงผู้บริโภคและเพ่ิมกลุ่มผู้รับชมได้มำกขึ้น 
 - ศิลปินมีควำมหลำกหลำยและมีควำมพร้อมที่จะช่วยสร้ำงประสบกำรณ์พิเศษและเกิดเป็น
ควำมแตกต่ำงในแต่ละโชว์ 
 - ภำครัฐให้กำรสนับสนุน เพรำะคอนเสิร์ตดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ ถือเป็นดนตรีกระแส
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หลักของชำวต่ำงชำติ แนวดนตรีและรูปแบบโชว์จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 - ช่องว่ำงทำงกำรตลำด มีผู้จัดประเภทดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ น้อยรำย 
 - มีทำงเลือกด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยและกำรช ำระเงินมำกขึ้น 
 - ควำมเช่ือเหลือจำกพันธมิตรที่ต้องกำรในวงกำรดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ใน
ประเทศไทยนัน้ได้รับกำรพัฒนำ 
 อุปสรรค (Threat) 
 - เศรษฐกิจชะลอตัว 
 - ข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำย 
 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)    

1. กำรแสดงดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส ์แดนซ์ จำกศลิปินระช้ันน ำระดับโลก สร้ำงควำม
แตกต่ำงในด้ำนคุณภำพ 

2. ใช้เทคโนโลยีในด้ำน แสง สี เสียง ด้วยระบบใหม่ ทีม่ีประสิทธิภำพที่ดีกว่ำเดิม 
3. มีกำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงทั่วถึง  
4. สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้สนับสนุน ในกำร Live กำรแสดงคอนเสิร์ตแบบสดๆผ่ำนสือ่อน

ไลน์ที่จะสำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้อย่ำงแพร่หลำย   
 กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) 

1. อำศัยควำมคล่องตัวด้ำนกำรบริหำรจำกกำรเป็นบริษัทเล็กๆ ตัดสินใจในกำรผลิตงำนที่มี
คุณภำพได้อย่ำงรวดเร็ว  

2. ร่วมมือกับพันธมิตรต่ำงๆที่ต้องกำรพัฒนำวงกำรดนตรีในประเทศไทย เพื่อสร้ำงคอน
เนคชั่นและควำมเช่ือมั่นจำกทุกส่วน 

3. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยในกำรลดต้นทนุ 
4. อำศัยช่องว่ำงทำงกำำตลำดเพื่อผลิตงำนคอนเสิร์ตที่มีควำมแตกต่ำง 
5. สร้ำงผลงำนกำรแสดงคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีที่มีเอกลักษณ์และมีประสิทธิภำพ เพ่ือ

ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 

1. สร้ำงนวัตกรรมใหม่เพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทำงดนตรีให้กับผู้บรโิภค ด้วยคุณภำพและ
ควำมแตกต่ำง 

2. สร้ำงผลงำนกำรแสดงคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีที่ก่อประโยชน์ต่อศิลปะและวัฒนธรรม
ของประเทศไทย เชิญหน่วยงำนรัฐบำลเข้ำร่วมสนับสนุน 

3. จัดงำนคอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรีตำมควำมเหมำะสมในเรื่องของเวลำและสถำนที่ 
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 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
 1. กำรแจกสิทธิพิเศษให้กับสมำชิกแฟนเพจ โปรโมชั่นและส่วนลดในกำรซื้อครั้งถัดไป 
 2. หลีกเลี่ยงกำรจัดกำรแสดงคอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรีในช่วงเวลำเดียวกับผู้จัดรำยใหญ่ 
 3. จัดงำนแสดงคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีในกรุงเทพมหำนครแล้วขยำยสู่ตำมจังหวัดต่ำงๆ 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก วิเครำะห์สถำนกำรณ์ (5C Situation Analysis) ที่มีผลต่อกำร
แสดงคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส ์แดนซ์ 

การวิเคราะห์ 5C’ (Marketing Planning Framework)  
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงการ (Environments – Context) 
การวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นการเมือง (Political) 

 ปัจจุบันสภำพทำงกำรเมืองของประเทศไทยนั้นยังไม่แน่นอน เนื่องจำกรัฐบำลปัจจุบันเป็น
รัฐบำลที่จัดตั้งขึ้นชั่วครำว มีแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนปัจจัยพื้นฐำนเป็นส่วนใหญ่ และยงัไม่มีนโยบำย
สนับสนุนด้ำนควำมบันเทิงอย่ำงเต็มที่ ในอีกทำงหน่ึงก็พยำยำมที่จะเข้ำสู่ประเทศไทยยุค 4.0 จึงส่งผล
ให้มีกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่ำงๆเพิ่มขึ้น รวมถึงนโยบำยสนับสนุนกำรท่องเที่ยวประเทศ
ไทย มีกำรจัดตัง้จุดยุทธศำสตร์หลำยจุด เพื่อดันสู่กำรท่องเที่ยวภูมิภำค 
 ผลบวก มีนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยทีี่มีกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดจำกผลของกำร
พัฒนำประเทศไทย 4.0 ส่งผลดีให้กับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนได้มีประสิทธฺภำพสูงขึ้น และสร้ำงควำม
สะดวกในด้ำนช่องทำงจัดจ ำหน่ำยและกำรเผยแพร่งำนคอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรีประเภท
อิเล็กทรอนิกส ์แดนซ์ และนโยบำยสนับสนุนกำรท่องเที่ยวช่วยให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ้น 
นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติส่วนใหญใ่ห้ควำมสนใจในดนตรปีระเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ อยู่แล้วเพรำะ
ถือเป็นแนวเพลงกระแสหลักในต่ำงชำติ และมีกำรส่งเสริม IMC ด้ำนมัลติมีเดีย 
 ผลลบ เนื่องจำกรัฐบำลมุ่งใหค้วำมส ำคัญกบักำรพัฒนำด้ำนปัจจัยพื้นฐำนเป็นส ำคัญ กำร
สนับสนุนทำงด้ำนควำมบันเทิงจึงยังไม่ได้รับกำรสนับสนนุอย่ำงเต็มที่ และมีกำรเพ่งเล็งเกี่ยวกับเรื่อง
ของยำเสพติด ซึ่งมีกำรเช่ือมโยงเรื่องยำเสพติดเข้ำกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ 

การวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐศาสตร์ (Economic) 
 จำกปัญหำเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลปัญหำจำกด้ำนเศรษฐกิจนี้
ด้วย ผู้บริโภคมีควำมระมัดระวังในกำรใช้จ่ำยมำกขึ้น เน้นกำรใช้จ่ำยพ้ืนฐำนด้ำนสินค้ำอุปโภคและ
บริโภคเป็นส่วนใหญ ่แต่มีนโยบำยลดหย่อนภำษีของรัฐบำลจึงท ำให้มีกำรจับจ่ำยใช้สอยกันมำกขึ้น
ในช่วงปลำยปี  

ผลบวก เกิดช่องว่ำงทำงกำรตลำด ในด้ำนคุณภำพ เนื่องจำกผู้บริโภคมีควำมคิดและกำร
ตัดสินใจที่รอบคอบมำกขึ้น 
 ผลลบ มีแนวโน้มว่ำเงินทุนจำกผู้สนับสนุนจะน้อยลง รวมถึงกำรซื้อจำกผู้บริโภคก็อำจลดลง
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ด้วย 
 การวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นสังคม (Social) 
 ปัจจุบันไลฟ์สไตล์คนเรำมีกำรเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่และทีพ่ักอำศัยเล็กลง ท ำให้ผู้บริโภคมี
ควำมต้องกำร Lifestyle ทำงด้ำน Entertainment มำกขึน้ 
 ผลบวก  Trend แนว Electronic ก ำลังเป็นที่นิยม และดำ้นกำรเชื่อมต่อควำมสะดวกด้ำน
ขนส่งมวลชนทีท่ ำให้คนเริ่มออกมำใช้ Lifestyle นอกบ้ำนมำกขึ้น มีกำรเสพและลองสำระใหม่ๆมำก
ขึ้น 
 ผลลบ กระแสมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะผู้บริโภคชำว ำทยที่มีพฤติกรรมเบื่อ
ง่ำย อำจส่งผลให้หมดกระแสเร็ว 
 การวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเทคโนโลยี (Technology) 
 เทคโนโลยีด้ำนกำรผลิต แสง สี เสียง มีควำมทันสมัย หลำกหลำย และสะดวกมำกขึ้น 
สำมำรถช่วยพัฒนำทำงด้ำนกำรสื่อและเสพย์ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ช่วยลดเวลำในกำรติดตั้งเครื่องมือที่
ใช้ในกำรติดตั้งคอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรี ลดเวลำในกำรขนส่ง และลดกำรใช้ก ำลังคน ส่งผลให้
ต้นทุนในกำรผลิตลดลง 
 ผลบวก ลดต้นทุนในกำรผลิต เพิ่มยอดขำยมำกขึ้น 
 ผลลบ เทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลำและเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ผู้บริโภคอำจตำมไม่
ทัน และเทคโนโลยีที่มีอยู่เมือ่มีเทคโนโลยีใหม่เข้ำมำแทนที่ก็จะล้ำสมัยแทบจะในทันที 
 การวิเคราะหผ์ู้บริโภค (Consumer) 
 แฟนเพลงอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ นั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม Generation-Y เป็นกลุ่มที่มคีวำม
พร้อมทั้งด้ำนช่วงวัย วุฒิภำวะในกำรจัดกำรตนเอง ควำมพร้อมด้ำนก ำลังทรัพย์ และมีกำรแสดงออกที่
ชัดเจน มีควำมทุ่มเทให้กับสิ่งที่รักและสนใจ แฟนเพลงอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ส่วนใหญจะเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีชื่นชอบกำรแสดงคอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ ที่มีคุณภำพ
ทำงด้ำนกำรผลิต และคณุภำพจำกศิลปินระดับโลก ที่มีโอกำสรับชมได้ยำก มีควำมต้องกำรที่จะได้รับ
ประสบกำรณ์พิเศษใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในงำนคอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรีในแต่ละครั้ง  
 การวิเคราะหผ์ู้สนับสนุน (Collaborator) 
 1. บริษัทจัดคอนเสิร์ตจำกต่ำงประเทศ สนับสนุนด้ำนศิลปินจำกต่ำงประเทศ 
 2. บริษัทด้ำนกำรผลิต แสง สี เสียง สนับสนุนกำรผลิตงำนคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรี 
 3. ค่ำยเพลงในประเทศไทยให้กำรสนับสนนุศิลปินที่จะมำท ำกำรแสดงคอนเสิร์ตหรือเทศกำล
ดนตรี 
 4. บริษัทให้บรกิำรด้ำนเทคโนโลยีกำรเผยแพร่กำรแสดงสดออนไลน์ สนับสนุนกำรเผยแพร่
งำนคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ เพื่อเข้ำถึงผู้บริโภค 
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 5. รัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้กำรสนับสนุนด้ำนสถำนที่ อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
จัดงำนคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตร ี
 6. บริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์ที่มีควำมเก่ียวข้องกับงำนคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีให้กำร
สนับสนุนด้ำนเงินทุน 
 7. บริษัทให้บรกิำรด้ำนคลังข้อมูลดิจิทัลออนไลน์ สนับสนนุด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูล กำรค้นหำ 
กำรเผยแพร่ และช่องทำงจัดจ ำหน่ำย 
 การวิเคราะหค์ู่แข่ง (Competitor) 
 ในกำรประกอบกำรธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ ในประเทศไทยนัน้ยัง
น้อยมำก ส่วนใหญ่จะเป็นดนตรีอีเว้นท์ทั่วไป หรือน ำเข้ำคอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรีประเภท
อิเล็กทรอนิกส ์แดนซ์จำกต่ำงประเทศเข้ำมำ ข้อเสียเปรียบคือ มีขนำดทีเ่ล็กกว่ำ ผู้สนับสนุนน้อยกว่ำ 
ควำมหลำกหลำยน้อยกว่ำเนื่องจำกเป็นบริษัทที่รับจัดท ำเฉพำะดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ 
ข้อได้เปรียบคือ เนื่องจำกเป็นบริษัทที่เล็กกว่ำจึงมีควำมคล่องตัวกว่ำ เจำะจงกลุ่มเป้ำหมำย 
ตอบสนองควำมต้องกำรให้กับผู้บริโภคได้อย่ำงตรงจุด โดยเน้นไปที่คุณภำพกำรผลิตและคุณภำพจำก
ศิลปินระดับโลก และนอกจำกนี้ยังมีคู่แข่งทำงอ้อม คือผู้ผลิตงำนบันเทิงด้ำนอื่นๆอีกด้วย โดยเฉพำะ
กลุ่ม Hybrid  เนื่องจำกปัจจุบันมี Multi-Media เกิดขึ้นเยอะ จะต้องท ำในสิ่งที่มีควำมแตกต่ำง แปลก
ใหม่อยู่เสมอ ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ได้ทั้งกับ EDM และ Non-EDM จึงเป็นเหตุผลส ำคญัว่ำบริษัท 
Electronic Dream Machine นั้นจะไม่สำมำรถหยุด Create ได ้ 
 การวิเคราะหป์ัจจัยในบริษทั (Company) 
 ผลบวก: เป็นองค์กรที่ผลิตคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีอีเล็กทรอนิกส ์แดนซ์ เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของแฟนเพลงอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์โดยเฉพำะ 
 - สร้ำงงำนคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ ที่มีคุณภำพกำรผลิต
ระดับสำกล และคุณภำพจำกศิลปินระดับโลก หำโอกำสรับชมได้ยำก มีควำมแตกต่ำงและมีโชว์พิเศษ
เพื่อสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ทำงดนตรีรูปแบบใหม่ให้กับผู้บริโภค 
 ผลลบ: ต้นทุนมีจ ำกัด ในช่วงแรกต้องใช้เงินในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์สูง  
 - เป็นองค์กรใหม่ ไม่มีชื่อเสียงและยังไม่เป็นที่ยอมรับ กำรขอสปอนเซอรย์ังเป็นไปได้ยำก  
 - ยังไม่มีเครือขำ่ยในกำรด ำเนินธุรกิจ จึงมีขอ้เสียเปรียบทำงด้ำนต้นทุน ด้ำนกำรตลำดและ
ประชำมสัมพันธ ์
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 การวิเคราะหข์้อมูลการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด 4C , 4P และ 4E 
 ความต้องการของลูกค้า (Comsumer) 
 ผู้บริโภคที่ต้องกำรรับชมกำรแสดงคอนเสิรต์หรือเทศกำลดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส ์แดนซ์ 
ที่มีคุณภำพ หำชมได้ยำก และมีโชว์พิเศษที่มีควำมแตกต่ำงเพ่ือเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทำงดนตรี
รูปแบบใหม ่พร้อมทั้งกำรได้มีส่วนร่วม 
 ผลิตภัณฑ์ (Product) 
 งำนแสดงคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ ทีม่ีคุณภำพ หำชมได้
ยำก มีกิจกรรมที่สร้ำงกำรมสี่วนร่วมให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งโชว์พิเศษที่มีควำมแตกตำ่งเพื่อเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์ทำงดนตรีรูปแบบใหม่ 
 Experience 
 กำรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะสำมำรถสร้ำงควำมต่ืนตำตื่นใจ และท ำให้ผู้บริโภคเป็นที่รู้จัก
หรือมีเชียงเสียงได้ในระดับหนึ่ง และกำรได้รับชมกำรแสดงสดจำกศิลปินชั้นน ำระดับโลกที่หำโอกำส
รับชมได้ยำก และอำจจะเป็นเพียงโอกำสเดียว 
 ความเหมาะสมทางด้านราคา (Customer Cost) 
 ผู้บริโภคจะได้รับควำมคุ้มค่ำและประสบกำรณ์ทำงดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์มำก
เกินกว่ำรำคำที่จ่ำยไป 
 การตั้งราคา (Price) 
 รำคำบัตรตั้งตำมควำมเหมำะสมกับบัตรแต่ละประเภท เพื่อสร้ำงทำงเลือกให้กับผู้บริโภคได้
เลือกตำมควำมชอบและตำมควำมสะดวก โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ิมคุณภำพและลดต้นทุนกำรผลิต 
 Exchange 
 กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกสปอนเซอร์ท ำให้บัตรมีรำคำถูกลง และกำรเข้ำร่วมกับธนำคำร
ส ำหรับสิทธิพิเศษในกำรผ่อนช ำระ ดอกเบี้ย 0% 

ความสะดวกสบาย (Convenience) 
 ผู้บริโภคต้องกำรสถำนที่ที่มีควำมปลอดภัย และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ครบครัน ทั้งในเรื่อง
ของที่จอดรถและห้องน้ ำที่เพียงพอต่อจ ำนวนผู้บริโภคที่เขำ้ร่วมงำน กำรบริกำรด้ำนหน่วยพยำบำล มี
ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงทั่วถึง และมีทีมงำนคอยให้บริกำรอย่ำงเต็มที่รวมถึงช่องทำงใน
กำรซื้อบัตรและช ำระเงินที่มีควำมสะดวกไม่ยุ่งยำกและเข้ำถึงได้ง่ำย  
 สถานที่ (Place) 
 สถำนที่จัดคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีเป็นสถำนที่ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกมำแล้วว่ำดี ปลอดภัย 
สะดวกต่อกำรเดินทำง มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ครบครัน ทั้งที่จอดรถและห้องน้ ำที่เพียงพอต่อ
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จ ำนวนของผู้บริโภค มีทีมงำนดูแลควำมเรยีบร้อยคอยให้บริกำรอยู่ตลอดเวลำ ช่องกำรจ ำหน่ำยบัตร
และช ำระเงินมีหลำยช่องทำง เพื่อให้สร้ำงทำงเลือกที่เหมำะสมให้กับผู้บริโภค  
 Everyplace 
 กำรเลือกซื้อบัตรผ่ำนทำง Internet หรือเพียงแค่ใช้ Smartphone ในกำรเลือกซื้อบัตรแต่ละ
ประเภท เพื่อเป็นกำรท ำให้ผู้บริโภคเข้ำถึงผลิตภันฑ์ได้ทุกที่ทุกเวลำ พรอ้มทั้งกำรช ำระเงินผ่ำนบัตร
เครดิตหรือเดบิตของธนำคำรที่ร่วมรำยกำร 
 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 มีแฟนเพจให้ขอ้มูลอย่ำงเป็นทำงกำร ใช้สื่อโซเชียลในกำรประชำสัมพันธ์และใช้กำรโฆษณำ
ออนไลน์ในกำรสร้ำงกำรรับรู้และหำกลุ่มลูกค้ำได้โดยง่ำย มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อแจกส่วนลดและสิทธิ
พิเศษให้กับสมำชิกแฟนเพจ 

Engagement/Evangelism 
 กำรบริกำรทำงเลือกช่องทำงกำรช ำระเงินที่หลำกหลำย กบัช ำระเงินผ่ำน Smartphone กำร
ช ำระเงินผ่ำน Application Banking กำรช ำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตหรือเดบิต ที่มำพร้อมสิทธิพิเศษใน
กำรผอ่นช ำระ0% และกำรกจิกรรมพิเศษผำ่นทำง Facebook Fanpage เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์
และแจกสิทธิพเิศษให้กับผู้บรโิภค 
 
5.8 การบริหารการตลาด 

กลยุทธ์การขายตามทฤษฎี AIDAS 
Attention เทคโนโลยีในกำรสื่อสำรของมัลติมีเดียมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ และเปิด

โอกำสให้คอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีมีควำมน่ำต่ืนตำตื่นใจมำกขึ้น  
Interest เป็นงำนคอนเสิร์ตที่สร้ำงขึ้นมำเพื่อแฟนเพลง EDM โดยเฉพำะ ศิลปินที่มำท ำกำร

แสดงเป็นศิลปินที่หำรับชมได้ยำก มีชื่อเสียงระดับโลกและมีรำงวัลกำรันตีมำกมำย และกำรแสดงจำก
ศิลปินชื่อดังในครั้งนี้อำจเป็นโอกำสเพียงครั้งเดียวในประเทศไทย รวมถึงเอฟเฟคต่ำงๆในพิเศษที่
อำจจะได้เห็นเพียงครั้งเดียว เพรำะในแต่ละครั้งก็จะมีรูปแบบที่แตกต่ำงกันออกไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ ำ
สมัยที่สุด 

Desire ศิลปินที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับเยำวชนรุ่นใหม่และสร้ำง
ควำมบันเทิงให้กับผู้รับชมได้อย่ำงคุ้มค่ำ สถำนที่จัดงำนมีควำมปลอดภัยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
รอบด้ำน เช่น เดินทำงสะดวก มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนจรำจร ที่จอดรถและกำรให้บริกำรห้อง
สุขำที่เพียงพอต่อจ ำนวนผู้บริโภค กำรบริกำรด้ำนหน่วยพยำบำล มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย
อย่ำงทั่วถึง และมีทีมงำนคอยให้บริกำรอย่ำงเต็มที่ เป็นต้น 
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Action งำนคอนเสิร์ตจำกศิลปินระดับโลกที่หำโอกำสรับชมได้ยำก  และด้วยรำคำบัตรที่มี
ควำมเหมำะสม จำกกำรได้รับกำรสนับสนนุจำกสปอนเซอร์ที่ช่วยให้รำคำบัตรถูกลงเมื่อเทียบกับทีอ่ื่น 
รวมถึงของที่ระลึกที่มีเพียงงำนนี้งำนเดียว ผลิตจ ำนวนจ ำกัดและไม่สำมำรถหำได้จำกที่ไหนอีก 

Sastisfaction กำรได้รับแรงบันดำลใจ ประสบกำรณ์ใหม่ และกำรเกิดกำรสื่อสำรในแนวคิด
ใหม่ๆที่มีควำมต่อเนื่อง สร้ำงควำมคำดหวัง และรอคอยงำนที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไป กำรสร้ำง
ประสบกำรณ์รูปแบบใหม่ เชน่ โชว์พิเศษที่เกิดขึ้นเหนือควำมคำดหมำย กำรมีส่วนร่วมกันระหว่ำง
ศิลปินและผู้บริโภค กำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลกำรจัดคอนเสิร์ตและกำรให้สิทธิพิเศษในกำรกำรซื้อบัตร
คอนเสิร์ตครั้งต่อไป 

Brand Personality 
Sincerity ให้ดำรำหรือผู้ที่มีชื่อเสียงร่วมแชร์ภำพและ Viral Clip ภำพบรรยำกำศโดยรวมที่

เต็มไปด้วยระบบแสง สี เสียงที่มีคุณภำพระดับสำกล เพื่อให้เห็นภำพที่แท้จริง รูปแบบงำนและสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ จำกนั้นท ำกำรปล่อย Line Up ศิลปินชั้นน ำระดับโลก  

Excitement คอนเสิร์ตที่เต็มไปด้วยศิลปินอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ ์ชั้นน ำระดับโลก หำโอกำส
รับชมได้ยำก พร้อมโชว์พิเศษนอกเหนือกำรคำดหมำย และบรรยำกำศงำนคอนเสิร์ตที่แตกต่ำงอย่ำงที่
ไม่เคยมีที่ไหนมำก่อน ด้วยอุโมงค์เลเซอร์ยกัษ์ที่จะน ำทำงผู้ชมไปสู่ Waterfall Stage และ Balloon 
ลอยฟ้ำ สร้ำงโลเคชั่นใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคเพื่อใช้ในกำรถ่ำยรูป และเป็นเอกลักษณ์สร้ำงกำรจดจ ำ 
พร้อมเปิดขำยด้วยบัตร Early Bird รำคำพิเศษ และมจี ำนวนจ ำกัด 

Competence มีกำรเตรียมระบบเพื่อรองรับปัญหำต่ำงๆ เช่น กำรตรวจค้นอำวุธในบริเวณ
งำนโดยรอบก่อนท ำกำรแสดง กำรตรวจเช็คเครื่องสแกนร่ำงกำย กำรป้องกันปัญหำยำเสพติด กำร
ตรวจระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ และมีกำรดูแลกำรเตรียมตัวของบุคลำกรหน่วยรักษำควำมปลอดภัย
ต่ำงๆเพื่อให้เกิดควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำน เป็นต้น 

Sophistication  ซุ้ม Body Paint คือ เสน่ห์ของงำน Black Light ที่จะแปลงโฉมให้กับผู้ชม
เมื่อสะท้อนกับแสงไฟและแสงจันทร์ในบรรยำกำศพระจันทร์เต็มดวง มีกำร Co-Creation โดยกำร
วำงกล้องตำมมุมส ำคญัต่ำงๆโดยทั่วทั้งงำนเพื่อเก็บภำพผู้ชมที่ร่วมกิจกรรม Body Paint และถ่ำยทอด
ออกจอยักษ์ที่อยู่ขนำบข้ำงเวที รวมถึงถ่ำยทอดสดผ่ำนช่องทำงออนไลน์อีกด้วย โดย Movement 
ของ Body Paint นั้นจะท ำให้เกิดเป็น Multimedia ทีร่่วมสร้ำงสรรค์เขำ้ไปในโชว์นั้นๆด้วย กำร Co-
Creation นี้สะท้อนถึงควำมเป็นกลุ่ม Generation-Y ที่เป็นคนทันเทคฌนฌลยี ชอบควำมแปลกใหม่ 
ไม่ชอบอยู่ในกรอบ ชอบที่จะท ำหลำยสิ่งพร้อมๆกัน จึงเปน็กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค
ได้อย่ำงตรงจุด นอกจำกนี้จะมีกำรจัด Meet and Greet โดยกำรจัดกิจกรรมผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
ให้ผู้โชคดีได้ใกล้ชิดศิลปินที่ชื่นชอบ และแจกของที่ระลึกที่ไม่อำจหำซื้อได้จำกที่ไหน เป็นกิจกรรม
พิเศษส ำหรับกลุ่มแฟนเพจโดยเฉพำะ 
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Ruggedness มีควำมปลอดภัยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกรอบด้ำน เช่น เดินทำงสะดวก มี
กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนจรำจร ที่จอดรถและกำรให้บริกำรห้องสุขำที่เพียงพอต่อจ ำนวนผู้บริโภค 
ตำมจุดให้บริกำรต่ำงๆมีแสงสว่ำงเพียงพอ กำรบริกำรด้ำนหน่วยพยำบำล มีกล้องวงจรปิด ระบบกำร
รักษำควำมปลอดภัยอย่ำงทั่วถึง และมีทีมงำนคอยสังเกตกำรณ์และให้บริกำรอย่ำงเต็มที่ เป็นต้น  

 
ภำพที่ 5.2: แสดง A Model of Learning from Experience 
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ภำพที่ 5.3: แสดงตำรำง Innovation to Product Lifecycle Marketing plan 
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 แผนด าเนินการ 
 ผลิตงำนคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีที่มีคุณภำพระดับสำกล ภำยใต้ Concept : Black light 
Party เพื่อสร้ำงเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจ ำและสร้ำงกำรสัมผัสประสบกำรณ์ทำงดนตรีรูปแบบใหม่ๆ
ให้กับผู้บริโภค โดยแบ่งประเภทงำนตำมขนำด ดังนี้ 
 - งำนแสดงคอนเสิร์ตขนำดเล็ก  
 - งำนแสดงคอนเสิร์ตกลำงแจ้งขนำดกลำง  
 - งำนแสดงคอนเสิร์ตในร่มขนำดกลำง  
 - งำนแสดงคอนเสิร์ตกลำงแจ้งขนำดใหญ่  
 - งำนแสดงคอนเสิร์ตในร่มขนำดใหญ่  
 งำนแสดงคอนเสิร์ตขนำดเล็ก สถำนที่จัดงำน คือ ONYX , DND และ DEMO จ ำนวน 12 
งำนต่อปี 
 งำนแสดงคอนเสิร์ตกลำงแจ้งขนำดกลำง สถำนที่จัดงำน คือ หัวหิน , พัทยำ , เชียงใหม่ , 
บุรีรัมย์ , ภูเก็ต ขนำดรองรับ 2,500 คน จ ำนวน 5 งำนต่อปี 
 งำนแสดงคอนเสิร์ตในร่มขนำดกลำง สถำนที่จัดงำน คือ Show DC : The studio 9 ขนำด
รองรับ 2,000 คน จ ำนวน 1 งำนต่อปี 
 งำนแสดงคอนเสิร์ตกลำงแจ้งขนำดใหญ่ สถำนที่จัดงำน 2 ที่ คือ Show DC : Oasis Arena 
ขนำดรองรับ 20,000 คน และที่ 8 Speed motor track เขำใหญ่ ขนำดรองรับ 40,000 คน จ ำนวน 
2 งำนต่อป ี
 งำนแสดงคอนเสิร์ตในร่มขนำดใหญ่ สถำนทีจ่ัดงำน คือ Impac Arena เมืองทองธำนี ขนำด
รองรับ 14,000 คน จ ำนวน 1 งำนต่อป ี
 
5.9 กลยุทธ์การพัฒนาธุรกจิ 
 เมื่อพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆในกำรจัดต้ังธุรกิจแล้วจึงเลือกใชก้ลยุทธ์กำรเติบโต (Growth 
Strategies) มุ่งเน้นด้ำนกำรให้บริกำร รวมถึงกำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และ
ประสิทธิภำพสูงสุด พร้อมที่จะให้บริกำร และผลิตงำนคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีได้อย่ำงต่อเนื่อง  
ทั้งนี้องค์กรยังเลือกใช้กลยุทธก์ำรสร้ำงควำมแตกต่ำง (Differentiation Strategies) ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญ
มำกในอุตสำหกรรมดนตรี เพ่ือที่จะหำข้อแตกต่ำงกับผู้จัดรำยอ่ืน และเกิดเป็นงำนที่มีเอกลักษณ์เป็นที่
จดจ ำ 
 จำกกลยุทธ์ที่กล่ำวมำข้ำงต้นนั้น จะพิจำรณำออกมำเป็น 2 แนวทำง คือกลยุทธ์กำรเติบโต 
(Growth Strategies) และกลยุทธ์ด้ำนกำรผลิตภัณฑ์ (Portfolio) โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ระยะ 
ดังต่อไปนี้ 
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 กลยุทธ์ในการเริ่มกิจการ (การลงทุน) 
  เป้ำหมำย คือ กำรลงทุนเพ่ือให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค โดยจัดกิจกรรมต่ำงๆผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ เพื่อให้เกิดกำรเข้ำถึงผู้บริโภคได้มำกที่สุด 
กลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์ คือ กำรสร้ำงคอนเสิร์ตหรือเทศกำลดนตรีที่มีควำมแตกต่ำงในกำรน ำเสนอและ
มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ ด้วยกำรน ำศิลปินชั้นน ำระดับโลกที่หำโอกำสรับชมได้ยำกมำท ำกำรแสดงสด
ในบรรยำกำศที่แตกต่ำงออกไปในรูปแบบ Black light Party  
 กลยุทธ์ระยะสั้น (ภายในระยะเวลา 1 ปี) 
  เป้ำหมำย คือ กำรเป็นที่รู้จัก เกิดกำรรับรู้และเข้ำใจถึงรูปแบบคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรีที่
มีควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่ง สรำ้งควำมพึงพอใจจำกกำรบริกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำย และมีผลกำร
ด ำเนินงำนตรงตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร  
 กลยุทธ์กำรเจรญิเติบโต ใช้กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategies) ไม่มีกำรลงทุนเพ่ิมใน 
ระยะเวลำปีแรก เพื่อควบคุมเรื่องกำรใช้จ่ำยและกระแสเงินสด เน้นกำรสร้ำงแบรนด์และกำรขยำย 
ฐำนกำรตลำดเพ่ือแนะน ำให้กลุ่มเป้ำหมำยรบัรู้และเกิดกำรทดลองใช้บริกำร 
กลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ ์คือ ท ำกำรแนะน ำสินค้ำและบริกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อเป็นกำรขยำยฐำน
ตลำดในระยะแรก  
 กลยุทธ์ระยะกลาง(ภายในระยะเวลา 3 ปี)  
 เป้ำหมำย: เป็นผู้น ำทำงด้ำนธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ประเภทอิเล็กทรอนิกส ์แดนซ์ ของประเทศ
ไทย รวมถึงกำรผลิตงำนที่สร้ำงจุดยืนได้อย่ำงชัดเจนต่ออุตสำหกรรมดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ มี
กำรพัฒนำงำนและบุคคลำกรให้มีมำตรฐำนระดับสำกล 
 กลยุทธ์กำรเจรญิเติบโต: ใช้กลยุทธ์กำรเจรญิเติบโต (Growth Strategies) จำกกำรลงทุนเพิ่ม
ในส่วนกำรผลติให้มีประสิทธภิำพและทันยุคสมัยมำกขึ้น เพื่อรักษำมำตรฐำนระดับสำกล กระตุ้นกำร
ท่องเที่ยวสู่สำยตำชำวต่ำงชำติ 
 กลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ:์ มีกำรพัฒนำ สร้ำงสรรค์งำน และปรับปรุงรูปแบบกำรให้บริกำรและ
กำรน ำเสนอให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคอยู่เสมอ และมีกำรพัฒนำรูปแบบกำร
ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ระยะยาว(ภายในระยะเวลา5-10 ปี) 
 เป้ำหมำย: คงควำมเป็นผู้น ำธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ประเภทอิเล็กทรอนิกส ์แดนซ์ และท ำกำร
ขยำยตลำดสู่ประชำคมอำเซียน  
 กลยุทธ์กำรเจรญิเติบโต: ใช้กลยุทธ์กำรเจรญิเติบโต (Growth Strategies) โดยร่วมมือกับ
ภำครัฐและหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยำยสู่ประชำคมอำเซียน 
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 กลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์ คือ คงลักษณะควำมเป็นเอกลักษณ์ของงำนไว้ แต่มีกำรพัฒนำงำน
ด้ำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และท ำกำรปรับรูปแบบกำรแสดงให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงทันยุคสมัย ลดต้นทุนและน ำมำพัฒนำนวัตกรรมเพิ่มควำม
ตื่นตำตื่นใจ เพื่อกำรเป็นผู้น ำด้ำนธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ประเภทดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ 
 Action Plan 
 Launch : จัดงำนคอนเสิร์ตขนำดเล็ก งำน Friday Lose it! สถำนที่จัดงำน คือ ผับ ร้ำน 
ONYX ช่วงเวลำที่จัดคือวันศุกร์สิ้นเดือนตุลำคม แนวคิดของงำน คือ Blacklight Party ซึ่งในช่วงเวลำ 
21.00 -23.00 น. จะมีกำรถ่ำยทอดบรรยำกำศสดผ่ำนทำงจอขนำดใหญ่ข้ำงเวที เพื่อสร้ำงควำม
ตื่นเต้นให้กับผู้บริโภคได้ลุ้นรับชมตนเองผ่ำนกล้องถ่ำยทอดสด สำมำรถบันทึกภำพเก็บไว้เป็นควำม
ทรงจ ำ หรือสำมำรถแชร์สู่โซเชียลมีเดียเรียกกระแส และหลังจำกเวลำ 23.00 น. ก็จะเป็นช่วงที่
ผู้บริโภคจะได้ด่ืมด่ ำควำมสนุกสนำนอย่ำงเต็มที่กับดีเจชื่อดังระดับโลก 
 Phase 1 : ดูผลตอบรับจำกงำนครั้งแรกเพื่อน ำมำปรับปรุงและพัฒนำเพื่อจัดคอนเสิร์ตขนำด
เล็ก งำน Friday Lose it! อีกครั้งในช่วงวันศุกร์สิ้นเดือนพฤศจิกำยน ที่รำ้น DND โดยคงเดิมแนวคิด
รูปแบบของงำนไว้ คือ Blacklight Party แต่ครั้งนี้มีกำรน ำ e-sport มำร่วมด้วยโดยกำรใช้เพลงจำก
เกมส์ และกำรมีภำพจำกเกม e-sport เคลื่อนไหวตำมจังหวะดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ พร้อมกล้อง
บันทึกและถ่ำยทอดแบบ Real-Time โดยกำรฉำยภำพผู้บริโภคที่ร่วมงำนให้เชื่อมโยงกับเกมส์โดยกำร
มีเอฟเฟคจำกเกมปรำกฏอยู่ในภำพด้วย และถ่ำยทอดออกจอภำพด้ำนข้ำงเวที และท่ำยทอดสดผ่ำน
ทำงแฟนเพจ เป็นกำรดึงคนให้ออกมำใช้ไลฟ์สไตล์ โดยเฉพะำเกมเมอร์ที่ใช้ชีวิตอยู่แต่หน้ำ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อไปอำจส่งผลเสียต่อสุขภำพได้ 
 Main Phase : จัดงำน Black Out Music Festival งำนเทศกำลดนตรีอิเล็กทรอนิกส ์แดนซ์
เต็มรูปแบบที่สุดในประเทศไทย งำนจะจัดขึ้นเป็นเวลำสองวัน ในช่วงวันที่ 9-10 ธันวำคมของทุกปี 
สถำนที่จัดงำน คือ เขำใหญ่ โดยมีกำรออกแบบและตกแต่งสถำนที่ภำยใต้รูปแบบ Blacklight Party 
เพื่อคงควำมเป็นเอกลักษณ์และเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้งกำรติดต้ัง
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆอย่ำงครบครัน ควำมพิเศษของงำนนอกจำกจะเป็นกำรโชว์จำกศิลปินช่ือ
ดังระดับโลกแล้วยังมีโชว์พิเศษที่เหนือควำมคำดหมำย , เวทีหลักทีม่ีขนำดใหญ่ พร้อมมัลติมีเดียที่มี
มำตรฐำนระดับสำกล และจอขนำดใหญ่ทีข่นำบสองข้ำงเวทีที่สำมำรถถำ่ยทอดบรรยำกำศและผู้ชมที่
เข้ำร่วมกิจกรรมได้แบบ Real-Time นอกจำกนี้ยังมีซุ้ม Blacklight ส ำหรับกำรสร้ำงสรรค์ Body 
Paint เพื่อสร้ำงเสริมควำมบันเทิงในกำรเสพดนตรีอีกทำงหนึ่ง และมีอุโมงค์เลเซอร์ที่จะน ำสู่เส้นทำง
ไปยัง Stage 2 คือ Waterfall Stage ส ำหรับสำย Techno โดยเฉพำะ โดยทั้งสองเวทีจะมีกำรแสดง
สดที่น ำแสดงโดยศิลปินช้ันน ำระดับโลกที่หำโอกำสรับชมได้ยำก อย่ำง Skrillex และ Diplo โดยกำร
สร้ำงประสบกำรณ์พิเศษยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อทั้งสองคนเคยสรำ้งโปรเจ็คร่วมกันคือ JackU และตอนนี้ได้
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หยุดไปแล้ว และจะกลับมำเริ่มโชว์โปรเจ็คนี้อีกครั้งในงำนนี้เท่ำน้ัน นอกจำกน้ียังมีบริกำรด้ำนที่พัก ทั้ง
กำร Camping และกำรร่วมสนับสนุนจำกพันธมิตรโรงแรมบริเวณใกล้เคียงต่ำงๆ กำรให้บริกำร
ร้ำนค้ำจำกผู้สนับสนุนต่ำงๆ รวมไปถึง Food Truck ที่ได้ผ่ำนกำรคัดเลือกถึงคุณภำพ ควำมสะอำด
และรสชำดจำกทีมงำนที่ได้ท ำกำรส ำรวจแล้วว่ำมีคุณภำพที่ดีผ่ำนมำตรฐำน มีกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนที่จอดรถ และด้ำนห้องสุขำที่เพียงพอ และในเดือนนีจ้ะมีกำรจัดงำนคอนเสิร์ตขนำดเล็กในช่วงวัน
ศุกร์สิ้นเดือนอีกครั้ง แต่พิเศษขึ้นเมื่อตรงกับช่วงสิ้นปี เป็นงำนปำร์ต้ี Count Down เข้ำสู่ปีใหม ่โดย
จัดที่ร้ำน ONYX โดยศิลปินที่ก ำลังเป็นกระแสในขณะนี้ คือ Marshmello โดยจะมี Dress code : 
White Clothes เพื่อสะท้อนกับไฟ Blacklight ที่ถูกจัดภำยในร้ำน และเพื่อให้เข้ำกับศิลปินหลักทีจ่ะ
มำท ำกำรแสดงโชว์อีกด้วย 
 Expand Phase : Tour Concert ขนำดกลำงแบบกลำงแจ้งในช่วงวัน Full Moon ตำม
สถำนที่ท่องเทีย่วช้ันน ำของประเทศไทย ไดแ้ก่ พัทยำ เชียงใหม่ หัวหิน บรุีรัมย์ และภูเก็ต เป็นกำรต่อ
ยอดจำกงำนครั้งก่อนเพ่ือเป็นกำรขยำยกลุ่มผู้บริโภคและเป็นกำรกระจำยเพื่อให้เข้ำถึงผู้บริโภคที่อยู่
ต่ำงจังหวัด ภำยใต้แนวคิด Blacklight Party น ำแสดงโดยศิลปินช่ือดังระดับโลก ที่ไม่ซ้ ำกัน ได้แก่ 
Party Favor , Deadmau5 , Zedd , Afrojack และ Dash Berlin เป็นต้น โดยงำนที่พัทยำจะถูกจัด
ขึ้นที่ปรำสำทสจัธรรม งำนทีห่ัวหินจะถูกจัดขึ้นที่ True Stadium งำนที่เชียงใหม่จะถูกจัดขึ้นที่ศูนย์
กำรแสดงสินคำ้นำนำชำติ งำนที่บุรีรัมย์จะถูกจัดขึ้นที่สนำมช้ำงเซอร์กิต งำนที่ภูเก็ตจะถูกจัดขึ้นที่ถนน
คนเดิน โดยงำนจะเริ่มเป็นทีแ่รกที่ภูเก็ต ในช่วงเดือนมกรำคม ซึ่งจะตรงกับปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ 
Super Full Moon และงำนต่อไปจะถูกจัดขึ้นในวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งต่อไปที่หัวหิน พัทยำ 
บุรีรัมย์ และเชียงใหม่ตำมล ำดับ และในช่วงทุกวันศุกร์สิ้นเดือนจะเป็นกำรจัดงำนคอนเสิร์ตขนำดเล็ก 
งำน Blacklight Party โดยจัดที่ร้ำน ONYX และร้ำน DND สลับกันไปแต่ละเดือน 
 ในตอนท้ำยของช่วงนี้จะท ำกำรจัดงำนคอนเสิร์ตขนำดใหญใ่นร่ม Lightout Concert ที่ 
Impact Arena เมืองทองธำนี  เป็นกำรต่อยอดจำกงำนเทศกำลดนตรีที่เขำใหญ่ สู่กำรแสดงสดแบบ
ในร่มที่ยังคงรปูแบบเดิมเพื่อมำเติมเต็มคนในเมือง และเพื่อให้ดำรำและศิลปินที่มีชื่อเสยีงสำมำรถมำ
ได้อย่ำงสะดวก เพรำะอยู่ในกรุงเทพและไม่ต้องใช้เวลำเยอะ เพรำะจัดเพียง 1 วัน เพ่ือเป็นกำรสร้ำง
กระแสอีกครั้งก่อนท ำกำรขยำยสู่ประชำคมอำเซียน โดยจะเริ่มต้นที่ประเทศเวียตนำมเป็นที่แรก ด้วย
กำรเปิดขำยบัตร Early Bird และตำมด้วยกำรปล่อย Line up ศิลปินชั้นน ำ 
 Infect Phase: ท ำกำรขยำยธุรกิจสู่ภูมิภำคอำเซียน โดยกำรเข้ำร่วมลงทุนจำกนักธุรกิจชั้นน ำ
ของประเทศนั้นๆ และกำรได้รับกำรสนับสนนุจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ำคอนเสิร์ตและเทศกำล
ดนตรีที่ทำงบริษัท Electronic Dream Matchine ได้ผลิตขึ้นมำเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ทำงดนตรี 
EDM รูปแบบใหม่ ที่มีกำรมีสว่นร่วมกันผ่ำนกิจกรรมหลกัของทำงโครงกำร อย่ำง Body Paint อย่ำง
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เป็นเอกลักษณ์ ในส่วนของประเทศไทยก็ได้ท ำกำรร่วมมือกับผับ เพื่อท ำกำรจัดปำร์ต้ี EDM เต็ม
รูปแบบในนำมของ Electronic Dream Matchine  
 กิจกรรมที่ใช้ในการด าเนนิงาน 
 1. Body Paint กำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะเพื่อเพิ่มควำมบันเทิงและ Movement ของ Body 
Paint จะท ำให้เกิด Multimedia ที่ร่วมสร้ำงสรรค์เข้ำไปในโชว์นั้นๆด้วย โดยกำรวำงกล้องส ำหรับ
ถ่ำยทอดแบบ Real-Time ในส่วนของงำนขนำดเล็กจะมีกำรออกแบบเวลำถ่ำยทอดในช่วง 21.00 – 
23.00 น. และในงำนขนำดใหญ่จะมีกำรถ่ำยทอดตลอดเวลำจนกระทั่งจบงำน 
 2. คอนเสิร์ตขนำดกลำงแบบกลำงแจ้งนั้นจะถูกจัดขึ้นในช่วงวันพระจันทร์เต็มดวง เป็นกำร
อำศัยปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ โดยวันแรกจัดช่วงเดือนมกรำคม 2561 จะตรงกับช่วง Super Full 
Moon ซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์พิเศษยิ่งขึ้นไปอีก โดยในวันดังกล่ำวดวงจันทร์จะปรำกฏในต ำแหน่งใกล้
โลก ที่ระยะห่ำง 357,973 กิโลเมตร ท ำให้ดวงจันทร์มีขนำดปรำกฏใหญ่กว่ำดวงจันทร์เต็มดวงปกติ 
ประมำณ 6.3 เปอร์เซนต์ สำมำรถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ช่วงเวลำ 17.50 น. โดยประมำณ โดยจะเห็น
ดวงจันทร์มีขนำดใหญ่กว่ำปกติ 14% และสว่ำงขึ้น 30% สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำตั้งแต่หลัง
พระอำทิตย์ตกเป็นต้นไป 
 3. งำนเทศกำลดนตรีกลำงแจ้งขนำดใหญ่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 ธันวำคมของทุกปี ซึ่งจะตรง
กับวันหยุดรัฐธรรมนูญ และกำรจัดงำนที่เขำใหญใ่นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีอำกำศดี และกำรตกแต่ง
ภำยในงำนล้วนแล้วแต่เป็นกำรสร้ำง Uniqueness ให้กับคอนเสิร์ตและเทศกำลดนตรี ที่มำพร้อมกำร
ให้บริกำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกที่ครบวงจร สร้ำงควำมคุ้มค่ำและเกิดกำรจดจ ำให้กับผู้บริโภค 
 4. งำนคอนเสิร์ตขนำดเล็กจะถูกจัดช้ึนที่ผับ ร้ำน ONYX และร้ำน DND ทุกวันศุกร์สิน้เดือน 
โดยเดือนละร้ำนจะถูกจัดสลบักัน ในหนึ่งปีจะตกร้ำนละ 6 ครั้ง 
 



บทที่ 6 
งบการเงิน 

 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินของโครงการจัดตั้งธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ประเภท
อิเล็กทรอนิกส ์แดนซ์ จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจ จึงท าให้
เกิดการก าหนดกลยุทธ์ การวางแผนทางการตลาด การวางแผนการด าเนินงาน การศึกษาพฤติกรรม
ของผู้บริโภค และการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงได้จัดท าแผนการเงิน
เพื่อประเมิณสถานการณ์ทางการเงินและความสามารถในการท าก าไร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 6.1 วัตถุประสงค์ด้านการเงิน 
 6.2 การบริหารเงินทุนในโครงการ 
 6.3 การประมาณต้นทุนการผลิต 
 6.4 การประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
 6.5 การประมาณยอดขาย 
 6.6 การวิเคราะห์การได้มาของเงินทุนและการใช้คืน (งบกระแสเงินสด) 
 6.7 สรุปผลตอบแทน 
 
6.1 วัตถุประสงงค์ด้านการเงิน 
 การจัดท าแผนทางการเงินของการจัดต้ังธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ มี
สมมติฐานทางการเงิน ดังน้ี 
 - บริษัทสามารถด าเนินการได้จริง โดยจะไม่ประสบสภาวะล้มละลาย หรือขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน 
 - บริษัทมีความสามารถในการช าระหน้ีสินต่อธนาคาร 
 - บริษัทจะมีอตัราผลตอบแทนของบริษัทมากกว่าผลตอบแทนของเงินทุน และสามารถ
ก่อให้เกิดก าไรในการด าเนินธุรกิจ จนสามารถขยายการลงทุนสู่ธุรกิจอื่นได้อีก 
 
6.2 การบริหารเงินทุนในโครงการ 
 ธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ประเภทอิเล็กทรอนิกส ์แดนซ์ เป็นธุรกิจที่ใช้กระแสเงินสดมากกว่าการ
ลงทุนในสินทรพัย์ บริษัทจึงเลือกที่จะไม่ลงทุนในการก่อสร้างอาคารส านักงาน โดยเลือกใช้วิธีเช่าพื้นที่
จากอาคารส านักงานแทน 
 ผู้วิจัยได้เลือกการลงทุนเป็นมูลค่า 20 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทุนส่วนเจ้าของและผู้ถือหุ้น 
ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 6.1: แสดงรายการเงินลงทุนภายในจากผู้ถือหุ้น 
 

ประเภทการลงทุน สัดส่วน จ านวนเงินลงทุน 
อัตราผลตอบแทน

ที่คาดหวัง 
อัตราผลตอบแทน

ถัวเฉลี่ย 

ล าดับที่ 1 100% 20,000,000 
35% 27.83% 

รวม 100% 20,000,000 
 
ตารางที่ 6.2: ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน 
 

รายการ มูลค่า (บาท) 

ค่าจดทะเบียนบริษัท 30,000 

ค่าตกแต่งส านักงาน 500,000 

ค่าส ารองจ่ายศิลปิน 5,000,000 

ค่าเครื่องใช้ส านักงาน 333,410 

ค่าที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย 50,000 

ค่าที่ปรึกษาทางด้านการเงิน 50,000 

รวม 5,963,000 
 
ตารางที่ 6.3: ตารางแสดงรายละเอียดอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงาน 
 

อุปกรณ ์ จ านวน ราคา (บาท/หน่วย) รวม 

Macbook Pro 13" 5 47,900 239,500 

iMac Retina 5k 27" 5 54,900 274,500 

HP Notebook 10 29,730 297,300 

ชุดอุปกรณ์ผลิตสื่อภาพน่ิงและวิดีโอ 3 81,990 245,970 

เครื่องพิมพ์ Multi Function 2 19,055 38,110 

โทรศัพท ์ 10 4,990 49,900 

โปรแกรมตัดต่อภาพและเสียง 5 40,000  200,000 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.3 (ต่อ): ตารางแสดงรายละเอียดอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงาน 
 

อุปกรณ ์ จ านวน ราคา (บาท/หน่วย) รวม 

โปรแกรม ออฟฟิต 5 10,000 50,000 

รวม 1,395,280 
 
6.3 การประมาณต้นทุนการผลิต 
 ต้นทุนการผลิตงานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส ์แดนซ์ ประกอบด้วย 
ค่าจ้างศิลปิน ค่าสถานที่ ค่าระบบแสง สี เสียง ค่าเวที ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ซึ่งแต่ละงานจะมีต้นทุนที่แตกต่างกันตามขนาดและลกัษณะของรูปแบบงาน ต้นทุนการผลิตของ
ที่ระลึกและต้นทุนการบริหารก็จะต่างกันด้วย 
 
ตารางที่ 6.4: ตารางแสดงต้นทุนการผลิตงานคอนเสิร์ตขนาดเล็ก ทั้งหมด 12 งานต่อป ี
 

รายละเอียด งานครั้งที่ 1 รวม 12 งาน/ปี 

ค่าจ้างศิลปิน 1,000,000 12,000,000 

ค่าสถานที ่ 200,000 2,400,000 

ระบบเวที แสง สี เสียง 200,000 2,400,000 

ค่าตกแต่งเวที 80,000 960,000 

ค่าผลิตสื่อ โฆษณและประชาสัมพันธ์ 30,000 360,000 

ค่าเดินทาง  5,000 60,000 

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม  10,000 120,000 

ค่าตกแต่งบูธภายในงาน  20,000 240,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  20,000 240,000 

รวม 1,565,000  18,780,000 
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ตารางที่ 6.5: ตารางแสดงต้นทุนการผลิตงานคอนเสิร์ตกลางแจ้งขนาดกลาง ทั้งหมด 5 งานต่อปี 
 

รายละเอียด ปีที่ 1 รวม 5 งาน/ป ี

ค่าจ้างศิลปิน 3,500,000  17,500,000 

ค่าสถานที ่ 350,000  1,750,000 

ระบบเวที แสง สี เสียง 500,000 2,500,000  

ค่าตกแต่งเวที 120,000  600,000 

ค่าผลิตสื่อ โฆษณและประชาสัมพันธ์ 50,000  250,000 

ค่าเดินทาง 20,000  100,000 

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 30,000  150,000 

ค่าตกแต่งบูธภายในงาน 70,000  300,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 50,000  250,000 

รวม 4,690,000  23,400,000 
 
ตารางที่ 6.6: ตารางแสดงต้นทุนการผลิตงานคอนเสิร์ตในร่มขนาดกลาง 
 

รายละเอียด งานครั้งที่ 1 รวม/ป ี

ค่าจ้างศิลปิน 3,000,000  3,000,000  

ค่าสถานที ่  300,000  300,000 

ระบบเวที แสง สี เสียง  700,000  700,000 

ค่าตกแต่งเวที  250,000  250,000 

ค่าผลิตสื่อ โฆษณและประชาสัมพันธ์  120,000  120,000 

ค่าเดินทาง  15,000  15,000 

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม  30,000  30,000 

ค่าตกแต่งบูธภายในงาน  80,000  80,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 50,000  50,000  

รวม  4,545,000   4,545,000 
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ตารางที่ 6.7: ตารางแสดงต้นทุนการผลิตงานคอนเสิร์ตกลางแจ้งขนาดใหญ่ 
 

รายละเอียด งานครั้งที่ 1 งานครั้งที่ 2 รวม/ป ี

ค่าจ้างศิลปิน 5,000,000  8,500,000   13,500,000 

ค่าสถานที ่ 400,000   500,000  900,000 

ระบบเวที แสง สี เสียง 600,000  1,250,000  1,850,000 

ค่าตกแต่งเวที  400,000  1,200,000  1,600,000 

ค่าผลิตสื่อ โฆษณและประชาสัมพันธ์  120,000  250,000  370,000 

ค่าเดินทาง 40,000   60,000  100,000 

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 30,000  70,000   100,000 

ค่าตกแต่งบูธภายในงาน 200,000  400,000   600,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 80,000   120,000  200,000 

รวม  6,870,000  12,350,000  19,220,000 
 
ตารางที่ 6.8: ตารางแสดงต้นทุนการผลิตงานคอนเสิร์ตในร่มขนาดใหญ ่
 

รายละเอียด งานครั้งที่ 1 รวม/ป ี

ค่าจ้างศิลปิน  5,000,000  5,000,000 

ค่าสถานที ่ 400,000  400,000  

ระบบเวที แสง สี เสียง 700,000  700,000  

ค่าตกแต่งเวที 500,000  500,000  

ค่าผลิตสื่อ โฆษณและประชาสัมพันธ์ 150,000 150,000 

ค่าเดินทาง  20,000  20,000 

ค่าอาหาร เครื่องดื่ม  40,000  40,000 

ค่าตกแต่งบูธภายในงาน  220,000  220,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 70,000 70,000 

รวม 7,200,000 7,200,000 
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ตารางที่ 6.9: ตารางแสดงต้นทุนการผลิตของที่ระลึก 
 

รายละเอียด ราคา (บาท) จ านวน รวม 

ค่าผลิตเสื้อยืด  200 1,000   200,000 

ค่าผลิตเสื้อกลา้ม  200  1,000  200,000 

ค่าผลิตหมวก  120  1,200  144,000 

ค่าผลิตกระเป๋า  120  800  96,000 

ค่าผลิต Laser Sunglasses 300 1,000 300,000 

รวม  5,000 940,000  
 
6.4 การประมาณคา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ได้แก่ ค่าเช่าส านักงาน ค่าจดทะเบียนบริษัท ค่าเงิน
ส ารองจ่ายศิลปิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ที่จะขึ้น 5% ต่อปี ค่าเสื่อมส าหรับ
อุปกรณ์ส านักงาน อายุการใช้งาน 5 ปี อัตราค่าเสื่อมราคา 20% ต่อปี 
 
ตารางที่ 6.10: ตารางแสดงค่าสาธารณูปโภค 
 

ประเภท มูลค่า (บาท/เดือน) มูลค่า (บาท/ปี) 

ค่าไฟ 50,000 600,000 

ค่าน้ า 1,000 12,000 

ค่าอินเตอร์เน็ต 10,000 120,000 

ค่าโทรศัพท ์ 10,000 120,000 

รวม 71,000 852,000 
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ตารางที่ 6.11: ตารางแสดงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
 

ประเภท มูลค่า (บาท/เดือน) มูล่คา (บาท/ป)ี 

ค่าเช่าส านักงาน 100,000 1,200,000 

ค่าสวัสดิการของพนักงาน 30,000 360,000 

ค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 20,000 240,000 

ค่าแม้บ้านท าความสะอาด 20,000 240,000 

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 12,000 144,000 

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ ์ 55,575 666,900 

รวม 237,575 2,850,900 
 
ตารางที่ 6.12: ตารางแสดงอัตราเงินเดือนพนักงาน 
 

ต าแหน่ง จ านวน อัตราค่าจ้าง/เดือน รวม (บาท) มูลค่า/ป ี

กรรมการผู้จัดการ 1 120,000 120,000 1,440,000 

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 1 80,000 80,000 960,000 

ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 80,000 80,000 960,000 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 80,000 80,000 960,000 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 50,000 50,000 600,000 

โปรเจคครีเอทีฟ 2 50,000 100,000 1,200,000 

กราฟฟิคดีไซน ์ 2 30,000 60,000 720,000 

ซาวน์เอ็นจีเนียร ์ 1 30,000 30,000 360,000 

บริหารงานลูกค่า (AE) 2 30,000 60,000 720,000 

เจ้าหน้าที่การตลาด 2 30,000 60,000 720,000 

บัญช ี 1 25,000 25,000 300,000 

นักวิเคราะห์การเงิน 1 25,000 25,000 300,000 

ฝ่ายบุคคล 1 25,000 25,000 300,000 

รวม 17 
 

795,000 9,540,000 
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6.5 การประมาณยอดขาย 
 
ตารางที่ 6.13: ตารางแสดงรายได้จากการขายบัตรคอนเสิร์ตขนาดเล็ก จ านวน 12 คอนเสิร์ต 
 

ราคา จ านวนบัตร จ านวนบัตรทีค่าดว่าจะขายได ้ รวม (บาท) 

1,000 600 300 3,600,000 

 
ตารางที่ 6.14: ตารางแสดงรายได้จากการขายบัตรคอนเสิร์ตกลางแจ้งขนาดกลาง สถานที่จัดงาน คือ  
  หัวหิน , พัทยา , เชียงใหม่ , บุรีรัมย์ , ภูเก็ต ขนาดรองรับ 2,500 คน 
 

สถานที ่ ราคา จ านวนบัตร จ านวนบัตรทีค่าดว่าจะขายได ้ รวม (บาท) 

หัวหิน 2,500 2,500 1,000 2,500,000 

พัทยา 2,500 2,500 1,000 2,500,000 

เชียงใหม่ 2,500 2,500 1,000 2,500,000 

บุรีรัมย ์ 2,500 2,500 1,000 2,500,000 

ภูเก็ต 2,500 2,500 1,000 2,500,000 

รวม 12,500,000 
 
ตารางที่ 6.15: ตารางแสดงรายได้จากการขายบัตรคอนเสิร์ตในร่มขนาดกลาง สถานทีจ่ัดงาน คือ  
  Show DC : The studio 9 ขนาดรองรับ 2,000 คน 
 

ประเภทบัตร ราคา จ านวนบัตร จ านวนบัตรทีค่าดว่าจะขายได ้ รวม (บาท) 

Early bird 2,200 800 800 1,760,000 

GA 2,500 1,200 600 1,500,000 

รวม 3,260,000 
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ตารางที่ 6.16: ตารางแสดงรายได้จากการขายบัตรคอนเสิร์ตกลางแจ้งขนาดใหญ่ สถานที่จัดงาน คือ  
  Show DC : Oasis Arena ขนาดรองรับ 15,000 คน  
 

ประเภทบัตร ราคา จ านวนบัตร จ านวนบัตรทีค่าดว่าจะขายได ้ รวม (บาท) 

Early Bird 2,700 1,000 1,000 2,700,000 

GA 3,000 12,000 6,000 18,000,000 

VIP 4,000 2,000 1,000 4,000,000 

รวม 26,700,000 
 
ภาพที่ 6.1: แสดงผังที่นั่ง Show DC : Oasis Arena 
 

 
 
ตารางที่ 6.17: ตารางแสดงรายได้จากการขายบัตรคอนเสิร์ตกลางแจ้งขนาดใหญ่คือ 8 Speed  
  motor track เขาใหญ่ ขนาดรองรับ 30,000 คน  
 

ประเภทบัตร ราคา จ านวนบัตร จ านวนบัตรทีค่าดว่าจะขายได ้ รวม (บาท) 

Early Bird 2,700 1,000 1,000 2,700,000 

GA 3,000 24,000 12,000 36,000,000 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.17 (ต่อ): ตารางแสดงรายได้จากการขายบัตรคอนเสิร์ตกลางแจ้งขนาดใหญค่ือ 8 Speed  
   motor track เขาใหญ่ ขนาดรองรับ 30,000 คน  
 

ประเภทบัตร ราคา จ านวนบัตร จ านวนบัตรทีค่าดว่าจะขายได ้ รวม (บาท) 

VIP 4,000 5,000 2,500 10,000,000 

รวม 48,700,000 
 
ภาพที่ 6.2: แสดงผัง Speed motor track เขาใหญ่  
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ตารางที่ 6.18: ตารางแสดงรายได้จากการขายบัตรคอนเสิร์ตในร่มขนาดใหญ ่สถานที่จัดงาน คือ  
  Impact Arena เมืองทองธานี ขนาดรองรับ 14,000 คน  
 

โซน ราคา จ านวนบัตร จ านวนบัตรทีค่าดว่าจะขายได ้ รวม (บาท) 

  4,500 3,000 1,50 4,500,000 

  3,500 2,000 1,000 3,500,000 

  3,000 2,000 1,000 3,000,000 

  3,000 3,000 1,500 4,500,000 

  2,500 2,000 1,000 2,500,000 

  1,800 2,000 1,000 1,800,000 

รวม 19,800,000 
 
ภาพที่ 6.3: แสดงผังที่นั่ง Impac Arena เมืองทองธานี 
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ตารางที่ 6.19: ตารางแสดงรายได้จากการขายสปอนเซอร์งานคอนเสิร์ตขนาดเล็ก 
 

ประเภท มูลค่า 

Main Sponsor 300,000 

Main Sponsor 300,000 

Main Sponsor 300,000 

Co-Sponsor 100,000 

Co-Sponsor 100,000 

Co-Sponsor 100,000 

รวม 1,200,000 
 
ตารางที่ 6.20: ตารางแสดงรายได้จากการขายสปอนเซอร์งานคอนเสิร์ตกลางแจ้งขนาดกลาง 
 

ประเภท มูลค่า 

Title Sponsor 2,000,000 

Main Sponsor 1,000,000 

Main Sponsor 1,000,000 

Main Sponsor 1,000,000 

Co-Sponsor 200,000 

Co-Sponsor 200,000 

Co-Sponsor 200,000 

Co-Sponsor 200,000 

Co-Sponsor 200,000 

รวม 6,000,000 
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ตารางที่ 6.21: ตารางแสดงรายได้จากการขายสปอนเซอร์งานคอนเสิร์ตในร่มขนาดกลาง 
 

ประเภท มูลค่า 

Main Sponsor 1,000,000 

Main Sponsor 1,000,000 

Main Sponsor 1,000,000 

Co-Sponsor 200,000 

Co-Sponsor 200,000 

Co-Sponsor 200,000 

Co-Sponsor 200,000 

Co-Sponsor 200,000 

รวม 4,000,000 
 
ตารางที่ 6.22: ตารางแสดงรายได้จากการขายสปอนเซอร์งานคอนเสิร์ตกลางแจ้งขนาดใหญ่ 
 

ประเภท มูลค่า 

Title Sponsor 3,000,000 

Main Sponsor 1,000,000 

Main Sponsor 1,000,000 

Main Sponsor 1,000,000 

Co-Sponsor 200,000 

Co-Sponsor 200,000 

Co-Sponsor 200,000 

Co-Sponsor 200,000 

Co-Sponsor 200,000 

รวม 7,000,000 
 
 
 



95 

ตารางที่ 6.23: ตารางแสดงรายได้จากการขายสปอนเซอร์งานคอนเสิร์ตในร่มขนาดใหญ ่
 

ประเภท มูลค่า 

Main Sponsor 1,000,000 

Main Sponsor 1,000,000 

Main Sponsor 1,000,000 

Co-Sponsor 200,000 

Co-Sponsor 200,000 

Co-Sponsor 200,000 

Co-Sponsor 200,000 

Co-Sponsor 200,000 

รวม 4,000,000 
 
ตารางที่ 6.24: ตารางแสดงรายได้จากการขายของที่ระลึกจากงานคอนเสิร์ต 
 

ประเภท มูลค่า จ านวนที่ขายได ้ รวม (บาท) 

T-Shirt 450 500 225,000 

Basketball Jersey 500 500 250,000 

Snapback 450 600 270,000 

Gymsack Bag 350 400 140,000 

Laser Sunglasses 750 500 375,000 

 รวม  1,260,000 
 
ตารางที่ 6.25: ตารางแสดงรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ในงานคอนเสิร์ตกลางแจ้งขนาดใหญ ่
 

ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) จ านวน ราคา (บาท) รวม (บาท/ป)ี 

10 15 10,000 150,000 

25 10 15,000 150,000 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.25 (ต่อ): ตารางแสดงรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ในงานคอนเสิร์ตกลางแจ้งขนาดใหญ ่
 

ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) จ านวน ราคา (บาท) รวม (บาท/ป)ี 

50 5 25,000 125,000 

รวม 425,000 
 
ตารางที่ 6.26: ตารางแสดงรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ในงานคอนเสิร์ตในร่มขนาดใหญ ่
 

ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) จ านวน ราคา (บาท) รวม (บาท/ปี) 

10 5 10,000 50,000 

25 2 15,000 30,000 

 รวม  80,000 
 
ตารางที่ 6.27: ตารางแสดงสมมติฐานรายได้ในกรณีดีเย่ียม (Best Case) 
 

ประเภท 
(รายได)้ 

รายได้ปีที่ 1 รายได้ปีที่ 2 รายได้ปีที่ 3 รายได้ปีที่ 4 รายได้ปีที่ 5 

รายได้จาก
การขายบัตร 

85,560,000 94,116,000 103,527,600 113,880,360 125,268,396 

รายได้จาก
สปอนเซอร์ 

45,200,000 49,720,000 54,692,000 60,161,200 66,177,320 

รายได้จาก
การให้เช่า
พื้นที่ 

505,000 555,500 611,050 672,155 739,370.5 

รายได้จาก
การขายของที่
ระลึก 

1,260,000 1,386,500 1,524,600 1,677,060 1,844,766 

รวม 132,525,000 145,777,500 160,355,250 176,390,775 194,029,852 
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ตารางที่ 6.28: ตารางแสดงสมมติฐานรายได้ในกรณีเป็นไปตามคาด (Most Likely Case) 
 

ประเภท 
(รายได)้ 

รายได้ปีที่ 1 รายได้ปีที่ 2 รายได้ปีที่ 3 รายได้ปีที่ 4 รายได้ปีที่ 5 

รายได้จาก
การขายบัตร 

56,060,000 61,666,000 67,832,600 74,615,860 82,077,446 

รายได้จาก
สปอนเซอร์ 

32,900,000 36,190,000 39,809,000 43,789,900 48,168,890 

รายได้จาก
การให้เช่า
พื้นที่ 

205,000 225,500 248,050 272,855 300,140.5 

รายได้จาก
การขายของที่
ระลึก 

860,000 946,000 1,040,600 1,144,660 1,259,126 

รวม 90,025,000 99,027,500 108,930,250 119,823,275 131,805,602 

 
ตารางที่ 6.29: ตารางแสดงสมมติฐานรายได้ในกรณีย่ าแย ่(Worst Case) 
 

ประเภท 
(รายได)้ 

รายได้ปีที่ 1 รายได้ปีที่ 2 รายได้ปีที่ 3 รายได้ปีที่ 4 รายได้ปีที่ 5 

รายได้จากการ
ขายบัตร 

32,990,000 36,289,000 39,917,900 43,909,690 48,300,659 

รายได้จาก
สปอนเซอร์ 

22,200,000 24,420,000 26,862,000 29,548,200 32,503,020 

รายได้จากการ
ให้เช่าพื้นที่ 

205,000 225,500 248,050 272,855 300,140.5 

รายได้จากการ
ขายของที่ระลึก 

420,000 462,000 508,200 559,020 614,922 

รวม 55,815,000 61,396,500 67,536,150 74,289,765 81,718,741.5 
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6.6 การวิเคราะห์การได้มาของเงินทนุและการใชค้ืน (งบกระแสเงินสด) 
 ในส่วนของการวิเคราะห์การได้มาของเงินทุนและการใช้คนืนี้แสดงถึงกระแสเงินสดที่ใช้เป็น
เครื่องมือตรวจสอบสภาพคล่องในการด าเนินงานงบแสดงสถานะทางการเงิน แบ่งออกเป็น 3 กรณี 
ดังนี้ 
 กรณีดีเกินคาด (Best Case) 
 กรณีเป็นไปตามคาด (Most Likely Case) 
 กรณีย่ าแย่ (Worse Case) 
 
6.7 สรุปผลตอบแทน 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ทางการเงินในโครงการจัดตั้งบริษัทดนตรีอีเว้นต์
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ แดนซ์ เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการท าก าไรของโครงการ และได้ผล
สรุปตอบแทนทางการเงิน โดยใช้เครื่องมือช้ีวัดข้อมูลทางการเงิน ดังนี้ 
 1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
 2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
 3. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) 
 เพื่อให้ทราบถึงความคุ้มค่าในการลงทุนในโครงการ เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุนและใช้เป็นแนวทางในการขยายธุรกิจในอนาคต ผลการเปรียบเทียบก าไรสุทธิ และกระแสเงิน
สดพบว่า โครงการธุรกิจมีความสามารถในการเริ่มท าก าไรได้ตั้งแต่ปีที่ 1 และเพิ่มขึ้นทุกปี กิจการมี
สภาพคล่องในการบริหารจัดการเงินสด 
 
ตารางที่ 6.30: ตารางเปรียบเทียบกระแสเงนิสดสุทธ ิ
 

ประเภท (รายได้) รายได้ปีที่ 1 รายได้ปีที่ 2 รายได้ปีที่ 3 รายได้ปีที่ 4 รายได้ปีที่ 5 

กรณีดีเกินคาด 
(Best Case) 

(3,349,545) 31,825,637 66,797,004 73,363,676 80,587,016 

กรณีเป็นไปตาม
คาด (Most 
Likely Case) 

(19,729,545) 13,807,637 46,977,204 51,561,896 56,605,058 

กรณีย่ าแย่ 
(Worst Case) 

(41,154,795) (9,760,138) 21,052,651 23,044,889 25,236,350 
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 1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินโดยการใช้การค านวนระยะเวลาคืนทุน จะค านวนจาก
ก าไรในการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเงินทุนในทรัพยส์ิน 
 
ตารางที่ 6.31: ตารางแสดงระยะเวลาคืนทุน 
 

ประเภท (รายได)้ ระยะเวลาคนืทุน 
กรณีดีเกินคาด (Best Case) 2.5 
กรณีเป็นไปตามคาด (Most Likely Case) 2.11 

กรณีย่ าแย่ (Worst Case) มากกว่า 5 ปี 
 
 2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
 ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับ 10% เงินลงทุนของโครงการ 
ถ้า NPV มีค่าเป็นบวกให้ถือว่าเป็นโครงการที่น่าลงทุน แต่ถ้าผล NPV มีค่าเป็นลบถือว่าเป็นโครงการ
ที่ไม่น่าลงทุน 
 
ตารางที่ 6.32: ตารางแสดงมูลค่าปัจจุบันสทุธิ (NPV) 
 

 
กรณีดีเกินคาด 
(Best Case) 

กรณีเป็นไปตามคาด      
(Most Likely Case) 

กรณีย่ าแย ่(Worst 
Case) 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ    
(NPV) 

176,058,293 93,933,472 -13,486,846 

 
 3. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) 
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ตารางที่ 6.33: ตารางแสดงอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) 
 

 
กรณีดีเกินคาด 
(Best Case) 

กรณีเป็นไปตามคาด       
(Most Likely Case) 

กรณีย่ าแย่ (Worst 
Case) 

อัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) 

105.23% 56.36% -0.70% 

 
 สรุปผลตอบแทนทางการเงินของโครงการธุรกิจดนตรีอีเว้นต์ประเภทอิเล็กทรอนิกส ์แดนซ์ 
โครงการใช้เงินสดในการด าเนินธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นรายได้จากขายจะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
โครงการ ซึ่งในกรณีนี้โครงการมีระยะเวลาคืนทุนจากทรัพย์สินในกรณีที่เป็นไปได้มากที่สุด 2 ปี 10 
เดือน มูลค่าปัจจุบัน 93,933,472บาท และอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับ 56.36%  เมื่อพิจารณา
จากองค์ประกอบอื่นๆรวมกันหลายด้านแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการนี้มีความเหมาะสมที่จะลงทุน เป็น
ธุรกิจที่ใช้เงินสดในการประกอบธุรกิจมาก ความเสี่ยงสูง แต่มีผลตอบแทนสูง 
 
 



บทที่ 7 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
7.1 บทสรุปการวิจัย 
 7.1.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาอทิธิพลของ Electronic Dance Music ที่มีผลต่อ Generation-Y สามารถสรุป
ได้ ดังนี้ 
  7.1.1.1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี รองลงมามีอายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ที่  30,001-50,000 บาท รองลงมา 15,001-30,000 บาท และสว่นใหญ่เคยเข้าชมงาน
คอนเสิร์ตเทศกาลดนตรี 
  7.1.1.2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวดนตรี 
  จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เคยเข้ารับชมงานคอนเสิร์ตเทศกาล
ดนตรีประเภท EDM, Indy รองลงมาคือ Pop และ Rock โดยส่วนใหญ่เคยเข้ารับชมงานคอนเสิร์ต
เทศกาลดนตรีเต้นร า ประเภทอิเล็กทรอนิกส ์
  7.1.1.3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเข้าชมคอนเสิร์ตหรือ
เทศกาลดนตรี 
  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ารับชมงานคอนเสิร์ตหรือ
เทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกสท์ี่ผู้บริโภคเข้ารับชมต่อปี มากกว่า 10 งาน รองลงมา 7-
10 งาน และจ านวน 1-3 งาน งานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้าชม
เป็นครั้งแรก สว่นใหญ่คืองาน Ultra Music Festival รองลงมางาน Sensation และงาน 808 
Festival จ านวนเท่ากัน โดยส่วนใหญ่ชื่นชอบงาน 808 Festival รองลงมา งาน Ultra Music 
Festival และงาน Together Festival สถานบันเทิงที่ชืน่ชอบส่วนใหญ่คือ Onyx  รองลงมา  DND 
และ Demo ผู้มีส่วนร่วมในการไปงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน
ใหญ่ไปกับเพ่ือน รองลงมาคือ ไปคนเดียว และไปกับแฟน โดยส่วนใหญ่เดินทางไปชมงานคอนเสิร์ต
หรือเทศกาลดนตรีเต้นร า ประเภท อิเล็กทรอนิกส์ โดยแทก็ซี่ รองลงมา BTS / MRT และรถยนต์ส่วน
บุคคล ช่วงเวลาที่ไปถึงงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์ส่วนใหญ่ไป
พอดีกับเวลาเริ่มงาน รองลงมาไปก่อนงานเริ่ม 1 ชม. และไปช่วงดีเจที่ชื่นชอบขึ้นโชว์ โดยส่วนใหญ่
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กิจกรรมระหวา่งรองานเริ่มคือ รับประทานอาหาร, เครื่องดื่ม รองลงมาถ่ายรูป และร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของสปอนเซอร์ สิ่งที่กระท าหลังจบงานส่วนใหญ่หาที่ไปเที่ยวต่อ รองลงมากลับบ้าน และรับประทาน
อาหาร ประเภทของตั๋วที่เลือกซื้อส่วนใหญซ่ื้อบัตร GA รองลงมา Early Bird และ VIP ส่วนใหญ่เคย
ซื้อสินค้าหรือบริการอ่ืนๆในงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วน
ใหญซ่ื้อของที่ระลึก รองลงมาเครื่องดื่ม และอาหาร ประเภทของเครื่องดื่มที่ชื่นชอบ ส่วนใหญ่ชื่นชอบ 
วอดก้า รองลงมาเบียร์ และ Soft drink ยี่ห้อของเบียร์ที่ช่ืนชอบส่วนใหญ่คือ Heineken รองลงมา 
Singha และ Chang ส่วนยีห่้อของวอดก้าที่ชื่นชอบ ส่วนใหญ่ชื่นชอบยี่ห้อ Smirnoff รองลงมา 
Absolute และ Bacardi จ านวนเงินที่ใช้ในการเข้ารับชมงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาล ดนตรีเต้นร า
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าส่วนใหญใ่ช้เงินจ านวน 4,001 - 5,500 บาท รองลงมาคือ 2,501 – 
4,000 บาท และ 5,501 – 10,000 บาท  
  7.1.1.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับชมคอนเสิร์ตหรือ
เทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส ์
  ด้านการผลิต คุณภาพของมัลติมีเดีย,แสง,ส,ีเสียง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอยู่ใน
เกณฑ์มากที่สดุ รองลงมาคือคอนเส็ปและธมีงาน และระยะและระดับความดังของเสียง ตามล าดับ 
  ด้านภาพลักษณ์ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของศิลปิน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอยู่ใน
เกณฑ์มากที่สดุ รองลงมาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของงาน และชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
สปอนเซอร์ ตามล าดับ 
  ด้านสถานที่และบริการ ความปลอดภัยทางด้านสถานที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอยู่
ในเกณฑ์มากทีสุ่ด รองลงมาคือการอ านวยความสะดวกด้านห้องสุขาที่เพียงพอต่อความต้องการ และ
ความสะดวกต่อการเดินทาง ตามล าดับ 
  ด้านการตลาด แรงกระตุ้นจากกระแสสังคม มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอยู่ในเกณฑ์มาก
ที่สุด รองลงมาคือความเหมาะสมทางด้านราคา และแรงกระตุ้นจากดาราศิลปิน ตามล าดับ 
  ด้านการบริหารจัดการ ไหวพริบ การคิด และตัดสินใจในการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่  และการมีวินยั ปฏบิัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ ตามล าดับ 
 7.1.2 ข้อเสนอแนะ 
  7.1.2.1 ในการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเชิงลึก ควรศึกษาให้ครอบคลุมถึงการวางแผน
จัดการงบประมาณในการผลิตงานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี 
  7.1.2.2 ควรศกึษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและมัลตมิีเดียต่างๆ เพราะเทคโนโลยีมี
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
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  7.1.2.3 ควรศกึษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการรับชมคอนเสิร์ตและเทศกาล
ดนตรีผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อแสดงถึงพฤติกรรมที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
และเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจ 
 
7.2 บทสรุปทางธุรกิจ 
 7.2.1 ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขในอนาคต 
 ในการด าเนินการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยพบอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารการจัดการด้านเวลาที่ใช้
ในการติดต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อท าการสัมภาษณ์หลายท่าน และหลายท่านไม่สะดวกทางด้านเวลา จึงไม่
สามารถมาใหท้ าการสัมภาษณ์ได้ จึงได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับที่จะสามารถให้ความรู้ และร่วมแชรป์ระสบการณ์ได้ครบทุกองค์ความรู้ที่ใช้ในการผลิตงาน
คอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี อย่างคุณยุทธนา บุญอ้อม ผู้น าด้านการจัดงานคอนเสิร์ตอันดับต้นๆของ
ประเทศไทย 
 7.2.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของโครงการ 
 - ควรศึกษาเพิม่เติมเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่องาน
คอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบที่เหมาะสม และการจัดการในส่วนของ
งบประมาณ 
 - ควรศึกษาเพิม่เติมด้านลิขสิทธิ์เพลง การได้มาซึ่งลิขสิทธิ ์และการจัดจ้างศิลปินจาก
ต่างประเทศ 
 - ควรเรียนรู้และท าความเข้าใจสถานการณป์ัจจุบัน ท าการประเมิณสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ให้เหมาะตามช่วงเวลา 
 จากการศึกษาอิทธิพลของ Electronic Dance Music ที่มีผลต่อ Generation-Y ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะทางธุรกิจ ดังนี้ 
 - ผู้ประกอบธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ควรท าการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่นทลดจ านวน
บุคลากรภายในองค์กรให้คงไว้เฉพาะฝ่ายที่มีความจ าเป็นต่อการสร้างงานจริงๆ เช่น ฝา่ยขาย ฝ่าย
การตลาด เป็นต้น โดยในส่วนของการผลิตให้หันไปจ้างงานจากภายนอก (Outsourcing) แทน เพื่อ
เป็นการลดต้นทุน 
 - ผู้ประกอบธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ ควรท าการปรับกลยุทธ์การตั้งราคาให้เป็นรูปแบบ Value-
based Pricing และควรน ากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างมาใช้กับธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างคุณค่า
ให้กับงานมากยิ่งขึ้น 
 - ผู้ประกอบธุรกิจดนตรีอีเว้นท์ควรจะมีการน าโมเดลการจ าหน่ายบัตรล่วงหน้ามาใช้ให้มาก
ขึ้น เพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงและเพื่อเป็นการสะท้อนอุปสงค์ที่แท้จริงของตลาด 
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 - ผู้ประกอบธุรกิจควรมีการ Co-Partner เพื่อลดต้นทุน และน ามาพัฒนานวัตกรรม 
 7.2.3 การบริหารความเสี่ยง 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขและจัดการ ไม่ให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. กรณีย่ าแย่ คือกรณีท่ีสถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีได้วางแผนไว้ รายได้จากการจัด
คอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงมีแผนเตรียมรับมือไว้ ดังนี้ 
  - วิเคราะห์คอนเสิร์ตที่ใช้ต้นทุนน้อยแต่ไดผ้ลตอบแทนสูง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่
เกี่ยวกับกระแสเงินสดที่ได้รับให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา 
  - การหารายได้เพิ่มจากช่องทางต่างๆ เนื่องจากต้นทุนในการจัดงานคอนเสิร์ตหรือ
เทศกาลดนตรีนั้นใช้เงินลงทุนสูง การได้มาซึ่งรายได้จึงเป็นสิ่งส าคัญ 
  - กรณีคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีไม่สามารถจัดขึ้นได้เน่ืองจากเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่างๆ บริษัทจะท าการเลื่อนเวลาท าการแสดงออกไปก่อนจนเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วจึง
จะเริ่มโชว์ตามแผนที่ได้วางไว้ โดยระหว่างจะท าการรีรันคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีของปีก่อนเพื่อ
เพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงทางด้านกระแสเงินสด 
  2. กรณีดีเยีย่ม คือ กรณีที่งานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีได้รับผลตอบแทนจาก
ผู้บริโภคจ านวนมากเป็นอย่างดี จ านวนบัตรถูกจ าหน่ายได้ตามเป้าหมาย การขายสปอนเซอร์เป็นไป
ตามคาดหมายหรือเหนือกว่า บริษัทจะมีแผนพัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีก ดังนี้ 
  - ขยายงานคอนเสิร์ตสู่ประเทศอาเซียน เพื่อเป็นการขยายธุรกิจ 
  - ขยายงานคอนเสิร์ตใหญ่หรอืเทศกาลดนตรีประจ าปีสู่ภูมิภาคอาเซียน เช่น เวียดนาม 
เป็นต้น 
  - จัดซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการผลิตงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีที่ทันสมัยและมี
คุณภาพในระดับสากลมาใช้ เพื่อลดความเสี่ยงในด้านการทัวร์คอนเสิร์ตช่วงเทศกาลดนตรี บริษัท
พันธมิตรด้านการผลิตอาจมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ 
  - ธุรกิจได้ก าไรมากจึงเป็นธุรกิจที่มีความเสีย่งสูง จะต้องท าการวิเคราะห์ตลาดและมี
ระบบการจัดการที่ดี  
  - ในการขยายขนาดของงานจะต้องใช้เวลา การขายงานขนาดเล็กอยู่ในช่วงพัฒนาและ
วิจัยตลาดกลุ่มเป้าหมาย เพือ่ให้เกิดการรู้จักและเป็นที่ยอมรับ เมื่องานขนาดเล็กประสบความส าเร็จ
แล้วจึงขยายงานกลางหรือขนาดใหญ่ได้ 
  - ธุรกิจดนตรีอีเว้นท์จะแข่งขันกันในเรื่อง Multi-Medai จึงต้องระวังความเสี่ยงที่จะ
เกิดจากเทคโนโลยี การบริหารจัดการโชว์ ต้องวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคให้ขาด การจัดการ
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ช่วงเวลาให้เกิดช่วง Surprise หรือจุด Climax โดยเปิดให้มี 2 ทาง คือ การใช้ Production ที่มีให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และการ Co-Creation เพื่อทวีคูณความคิดสร้างสรรค์ 
 7.2.4 ผลจากการด าเนินธุรกิจต่อสังคม 
 การใช้เทคโนโลยีการเผยแพร่งานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีผ่านโลกออนไลน์ก่อให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการรับชมมากขึ้น ผู้ชมได้มีโอกาสรับรู้และเข้าใจในดนตรอีิเล็กทรอนิกส ์แดนซ์มากขึ้น 
เป็นการพัฒนาการใช้สื่อรูปแบบดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของประชาชนในประเทศในการเข้าถึงเนื้อหาด้านความบันเทิงในรูปแบบดิจิทัล เป็นการ
เพิ่มรายได้เข้าสู่อุตสาหกรรมดนตรีด้วยรายได้ที่เกิดจากการใช้สื่อดิจิทัลในการเผยแพรง่านคอนเสิร์ต
หรือเทศกาลดนตรีในประเทศ  
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แบบสอบถาม 
 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชอ่ง  หน้าขอ้ความที่ตรงกบัข้อมูลของทา่นมากที่สุด 

1. เพศ 
 1. ชาย     2. หญิง 

2. อายุ 
 1. ต่ ากว่า 20 ปี    2. 21-30 ปี 
 3. 31-40 ปี     4. 41-50 ปี 
 5. 50 ปีขึ้นไป    

3. ระดับการศกึษา 
  1. มัธยมศึกษา    2. ปวช. / ปวส. 

 3. ปริญญาตร ี    4. ปริญญาโท 
 5. ปริญญาเอก    6. อื่นๆ โปรดระบุ ..... 

 4. อาชีพ 
  1. ธุรกิจส่วนตัว    2. พนักงานบริษัทเอกชน 

 3. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  4. นักดนตรี / ดีเจ  
 5. นักเรียน / นักศึกษา   6. อื่นๆ โปรดระบุ ......  

5. รายได้ต่อเดือน 
   1. ต่ ากว่า 15,000 บาท   2. 15,001 – 30,000 บาท 
   3. 30,001 – 50,000 บาท   4. 50,001 - 100,000 บาท 
   5. 100,001 ขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นแฟนเพลงดนตรีเต้นร าประเภท
อิเล็กทรอนิกส ์
ค าชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชอ่ง  หน้าขอ้ความที่ตรงกบัความคิดเหน็ของท่านตาม
จริง 
1. ท่านเคยเขา้รับชมงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีหรือไม่  
   1. เคย     2. ไม่เคย 
2. จากข้อ 1 ถ้าเคย ท่านเคยเข้าชมงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีประเภทใด 
   1. Pop     2. Rock 
   3. Jazz     4 อื่นๆ โปรดระบ…ุ 
3. ท่านเคยเขา้รับชมงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรเีต้นร าประเภทอเิล็กทรอนิกส์หรือไม่  
   1. เคย     2. ไม่เคย 
4. ท่านเข้ารับชมงานคอนเสริ์ตหรือเทศกาลดนตรีเตน้ร าประเภทอเิล็กทรอนิกส์ประมาณกี่งานต่อปี  
   1. 1 – 3 งาน    2. 4 - 6 งาน 
   3. 7 - 10 งาน    4. มากกว่า 10 งาน 
5. งานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรเีต้นร าประเภทอเิล็กทรอนิกส์ที่ท่านเขา้ชมเป็นครั้งแรกคืองาน
ใด 
   1. งาน Sensation    2. งาน Ultra music festival  
   3. งาน Together Festival   4. งาน 808 Festival 
   5. งาน MAYA music festival  6. อื่นๆ โปรดระบ ุ..... 
6. งานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรเีต้นร าประเภทอเิล็กทรอนิกส์ที่ท่านประทับใจมากที่สุดคืองาน
ใด 
   1. งาน Sensation    2. งาน Ultra music festival  
   3. งาน Together Festival   4. งาน 808 Festival 
   5. งาน MAYA music festival  6. อื่นๆ โปรดระบ ุ..... 
7. ผับใดที่ท่านชอบไปมากที่สุด 
   1. Onyx     2. DND 
   3. NarZ     4. Demo 
   5. อื่นๆ  โปรดระบุ ..... 
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8. ท่านมักไปงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์กับใคร 
   1. คนเดียว     2. เพื่อน 
   3. แฟน     4. กลุ่ม EDM online 
   5. อื่นๆ  โปรดระบุ ..... 
9. ท่านเดินทางไปชมงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรเีต้นร าประเภทอเิล็กทรอนิกส์โดยวิธีใด 
   1. รถส่วนบุคคล    2. แท็กซี่ 
   3. มอเตอร์ไซค์รับจา้ง   4. BTS / MRT 
   5. อื่นๆ โปรดระบ ุ..... 
10. โดยปกติท่านจะไปถึงงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ช่วงเวลา
ใด 
   1. ไปก่อนงานเริ่ม 1 ชม.   2. ไปพอดีกับเวลาเริ่มงาน 
   3. ไปสาย 1-2 ชม.    4. ไปช่วงดีเจที่ชื่นชอบขึ้นโชว ์
   5. อื่นๆ โปรดระบ ุ..... 
11. ก่อนงานเริ่ม ท่านมักเลือกท ากิจกรรมใดระหว่างรอ 

 1. ถ่ายรูป     2. รับประทานอาหาร , เครื่องดื่ม 
   3. ร่วมกิจกรรมต่างๆของสปอนเซอร ์ 4. อื่นๆ โปรดระบ ุ..... 
12. ท่านมักเลอืกท าสิ่งใดหลงังานจบ 

 1. กลับบ้าน     2. หาที่ไปเที่ยวต่อ 
   3. อื่นๆ โปรดระบ ุ.....   
13. โดยส่วนใหญ่แล้วท่านเลือกซื้อตั๋วประเภทใด  
   1. Early Bird     2. GA 
   3. VIP     4. VVIP 
   5. อื่นๆ โปรดระบุ .....   
14. ท่านเคยซื้อสินค้าหรือบริการอื่นๆในงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภท
อิเล็กทรอนิกสห์รือไม่  
   1. เคย     2. ไม่เคย 
15. สินค้าหรอืบริการอื่นๆในงานคอนเสิรต์หรือเทศกาลดนตรีเต้นร าประเภทอเิล็กทรอนิกส์ที่ท่าน
เลือกซื้อคืออะไร 
   1. เครื่องดื่ม     2. อาหาร 
   3. ของที่ระลึกจากงาน   4. อื่นๆ โปรดระบุ ..... 
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16. .ท่านชื่นชอบเครื่องดื่มประเภทใดมากที่สุด 
   1. เบียร ์     2. วอดก้า 
   3. Soft drink    4. อื่นๆ โปรดระบุ ..... 
17. เบียร์ยี่ห้อใดที่ท่านชืน่ชอบมากที่สุด 
   1. Heineken    2. Singha 
   3. Chang     4. อื่นๆ โปรดระบุ ..... 
18. วอดก้ายี่ห้อใดที่ท่านชืน่ชอบมากทีสุ่ด 
   1. Absolute    2. Smirnoff 
   3. Bacardi     4. อื่นๆ โปรดระบุ ..... 
19. ท่านเคยใช้เงินไปกับการเขา้รับชมงานคอนเสิร์ตหรอืเทศการดนตรีเต้นร าประเภท
อิเล็กทรอนิกสม์ากที่สุดเท่าไหร่ 
   1. ต่ ากว่า 1,000 บาท    2. 1,001 - 2,500 บาท 
   3. 2,501 – 4,000 บาท    4. 4,001 - 5,500 บาท 
   5. 5,501 – 10,000 บาท    6. มากกว่า 10,000 บาท 
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ส่วนที ่3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกรบัชมงานคอนเสิร์ตหรือเทศกาล
ดนตรีเต้นร าประเภทอเิล็กทรอนิกส์  
ค าชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชอ่ง  ลงในช่องค าตอบแสดงระดับทีเ่ห็นว่ามีความ
สอดคล้องกับความต้องการของท่านมากที่สุด 
  เกณฑ์การใหค้ะแนนแบบสอบถาม เป็นดังนี ้

 ระดับ 5   หมายถึง ส าคัญมากที่สุด    
 ระดับ 4   หมายถึง ส าคัญมาก     
 ระดับ 3   หมายถึง ส าคัญปานกลาง    
 ระดับ 2   หมายถึง ส าคัญน้อย     
 ระดับ 1   หมายถึง ส าคัญน้อยทีสุ่ด     

รายการประเมิน 
ระดับความส าคัญ 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1.  ด้านการผลิต      
     1.1 คณุภาพของมัลติมีเดีย แสง , สี , เสียง      
     1.2 ระยะและระดับความดังของเสียง      
     1.3 ความหลากหลายของแสง , ส ี      
     1.4 โครงสร้างและรูปแบบของเวที      
     1.5 คอนเส็ปและธีมงาน      
2.  ด้านภาพลักษณ ์      
     2.1 ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของศิลปิน      
     2.2 ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของงาน      
     2.3 ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสปอนเซอร ์      
3.  ด้านสถานที่และบริการ      
     3.1 ขนาดพื้นที่ของสถานที่      
     3.2 ความสะดวกต่อการเดินทาง      
     3.3 ความปลอดภัยทางด้านสถานที่      
     3.4 การให้บริการที่จอดรถ      
     3.5 การอ านวยความสะดวกด้านจราจร      
     3.6 การอ านวยความสะดวกด้านการปฐม
พยาบาล 
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(5) (4) (3) (2) (1) 
     3.7 การอ านวยความสะดวกด้านห้องสุขาที่
เพียงพอต่อความต้องการ 

     

    3.8 ความเหมาะสมทางด้านเวลา      
4.  ด้านการตลาด      
    4.1 ช่องทางการโปรโมตสร้างการรับรู้ผู้บริโภค      
    4.2 รูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์      
    4.3 แรงกระตุ้นจากกระแสสังคม      
    4.4 แรงกระตุ้นจากดาราศิลปิน      
    4.5 การแจกบัตรฟร ี      
    4.6 ความเหมาะสมทางด้านราคา      
5.  ด้านการบริหารจัดการ      
    5.1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่      
    5.2 การมีวนิัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับ 

     

    5.3 แผนการฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆให้แก่
บุคคลากร 

     

    5.4 ไหวพริบการคิดและตัดสินใจ ในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าต่างๆ 
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