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 วลัยพร ปญจขันธ:เรื่อง แนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี.  อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ:  อ.ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ  ราชรักษ.   187 หนา. 
  
 การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
รับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อ
วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดนนทบุรี 2. เพ่ือศึกษาความตองการของผูปกครองท่ีมีตอการเลือกโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี สําหรับบุตรหลาน 4. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาสวนประสม
ทางการตลาดบริการ ที่สงผลตอการตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ี
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ผูวิจัยได
เก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก จากกลุมผูบริหารธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก
ภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี จํานวน 4 ราย ในสวนของขอมูลเชิงปริมาณ   ผูวิจัยไดทําการจัดเก็บขอมูล
จากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 400 ราย ซึ่งมาจากการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ 
Taro Yamane (1973) โดยตองมีคุณสมบัติเปนผูปกครองท่ีมีอํานาจตัดสินใจแทนบุตรหลานและมีถิ่นพํานัก
อาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี สําหรับการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ประกอบดวย
การแจกแจงความถี่ (Frequencies distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิเคราะหและนําเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี เพื่อใหโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก สามารถตอบสนองความตองการ
ของตลาดเปาหมาย โดยมีแนวทางดังน้ี 1.ดานผลิตภัณฑและบริการ ประกอบดวย หลักสูตร ท่ีมีคุณภาพท่ี
ไดการยอมรับในระดับสากล และเนนการสอนทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติ 2. ดานราคา  ทําการปรับปรุง
กระบวนการใหบริการ เพื่อใหสามารถปรับอัตราคาเลาเรียนไดสูงข้ึนใหอยูในระดับราคาท่ีมีความเหมาะสม  
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย สถานท่ีต้ังควรมีความสะดวกสบาย  ในการติดตอ 4. ดานสงเสริมการตลาด 
มีการจัดโปรโมช่ัน สวนลดใหแกลูกคา และนําระบบสื่อออนไลนตาง ๆ เขามาใชในการประชาสัมพันธ
ขาวสาร 5. ดานบุคคล ประกอบดวย ผูบริหารควรมีความรูความเขาใจตอวิชาการทางดานดนตรี ครูผูสอน
มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เจาหนาท่ีธุรการมีจิตบริการ 6. ดานกระบวนการ ตองมีระบบการปฏิบัติงานท่ี
ราบรื่น มีกระบวนการในการทํางานท่ีเปนระบบ และนําเอาเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการภายในธุรกิจ 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ โดยมีการจัดรูปแบบของโรงเรียนดนตรีใหมีความนาสนใจ การสรางบรรยากาศ
เพื่อกระตุนแรงจูงใจของผูเรียน และมีความปลอดภัย 
  
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา................................................................ ปการศึกษา 2559 
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SAKSIT  RACHRUK, Ph.D.  187 pp. 
 
 This research aimed at A Guideline of Services Marketing Mix Development Towards 
Customer's Decision-Making in Small-Sized Private Music School Selection in Nonthaburi Area. 
The objectives of the research were to analyze problems and obstacles in the small-sized private 
music school in Nonthaburi; to examine parents’ needs and expectations in selecting the small-
sized private music school for their children; to study parents’ behaviour towards decision making 
in the small-sized private music school selection and to propose recommendations of Services 
Marketing Mix development towards  decision-making in the small-sized private music school 
selection. The research was conducted by using mixed methods which were qualitative and 
quantitative approach. The researcher collected the qualitative data by in-depth interviewing four 
executives of small-sized private music schools. For the quantitative data, the researcher collected 
data from a group of 400 key informants which were determined by using the Taro Yamane’s table 
(1973). The informants must be a decision-maker for their children and reside in Nonthaburi. The 
data collected were analyzed by statistical methods consisting of frequencies distribution, percentage, 
mean and standard deviation.  
 The findings of the research showed recommendations for developing the music school 
business in order to respond to the needs of the target market in seven aspects as the followings: 
1. Product and Service: providing a quality curriculum which is certified at an international level 
as well as emphasizing an integration of theory and practice in teaching. 2. Price: improving 
service process in accordance with higher tuition fees. To do this, the school would be able to 
adjust tuition fees in an appropriate price range. 3. Place: the school’s location should be convenient. 4. 
Promotion: offering sales promotion and discount to customers as well as social media in public 
relations 5. People: the school should be composed of executive’s good knowledge of music, 
instructor’s expertise and service-minded staff. 6. Process: operating the school with efficient 
working process and system by applying technology in business and 7. Physical Evidence: 
creating an interesting and stimulating  environment as well as safety in the school. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้คงไมสามารถสําเร็จลุลวงไปไดหากผูวิจัยไมไดรับความอนุเคราะห
จากบุคคลดังตอไปนี้ 
 อาจารยดําริ บรรณะวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร อาจารย ดร. ศักดิ์สิทธ ราชรักษ 
และอาจารยจิรพรรณ อังสวานนท ที่ใหความรูวิชาท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย อีกท้ังยังสละเวลาช้ีนาํแนวทาง
ในการทํางานวิจัย ตรวจสอบความเรียบรอยและใหคําแนะนําอันเปนประโยชนตอการทํางานวจิยัใน
คร้ังน้ี  
 อาจารย ดร.นุกูล แดงภูมี ผูท่ีคอยช้ีนําในการเร่ิมตนทําบทวิจัย ท่ีคอยเสียสละเวลาสวนตัว
และคอยชวยเหลือในชวงเวลาท่ีผูวิจัยเกิดปญหาในการทํางานวิจัยในคร้ังนี้ 
 เจาหนาท่ีภายในคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน โดยเฉพาะคุณวันดี  
ตะบูนพงษ ท่ีคอยใหคําแนะนํา ติดตอประสานงาน และใหความชวยเหลือผูวิจัยตลอดระยะเวลาการ
ทํางานวิจัย 
 ผูใหขอมูลสําคัญเชิงลึกและผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่เสียสละเวลาและมีสวนรวม
ในศึกษาเพื่องานวิจัยในคร้ังนี้ 
 คุณสวางจิตร อรรถวิบูลย ผูท่ีคอยหยิบยื่นความชวยเหลือในทุก ๆ ดาน ๆ แบงปนแนวคิด
ดี ๆ หวงใยตอสุขภาพของผูวิจัยและคอยรับฟงปญหาในการทํางาน รวมถึงมีความเขาใจ และอยูเคียงขาง
ผูวิจัยไมวาจะประสบพบเจอกับปญหาใด ๆ ในการทํางาน 
 คุณศศิวิมล เนตรพวง เพื่อนรักที่คอยสละเวลาใหความชวยเหลือและรวมฝาฟนในชวงเวลา
ของการทํางานท่ีหนักหนวง และเพื่อนรวมรุนทุกทานท่ีรวมแบงปนชวงเวลาท่ีนาประทับใจในการเปน
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต โดยเฉพาะคุณธีรเดช หุนสนอง และคุณพรลภัส ฤาชาฤทธ์ิ 
 คุณประสิทธ์ิศุภการ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ผูท่ีเปนเจาของคัมภีร ท่ีคอยชวยเหลือในงานวิจัย 
และการเตรียมตัวในการนําเสนอขอมูลในการสอบพิจารณาหัวขอ และสอบความกาวหนา 
 คุณแมและครอบครัวท่ีเปนกําลังใจสําคัญในการทํางานและเปนแรงผลักดันใหกาวมาสู
เปาหมายน้ี 
 และสุดทาย คุณพอสมบูรณ ปญจขันธ ผูท่ีลวงลับกอนท่ีผูวิจัยจะสําเร็จการศึกษาท่ีคอย
ช้ีนําแนวทางในการศึกษาและการดําเนินชีวิตของผูวิจัย   
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 “ดนตรี” คือ ส่ิงประณีตงดงามและทุกคนควรนิยมในคุณคาของดนตรีทุกประเภท 
เพราะวาดนตรีแตละประเภทตางก็มีความเหมาะสมตามแตโอกาส และอารมณท่ีตาง ๆ กันออกไป 
พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  
 จากพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ท่ีกลาวขางตนถึงคุณคา
ของ “ดนตรี” วาดนตรีทุกประเภทนั้น ลวนแตเปนส่ิงท่ีงดงาม ควรคูท่ีมวลมนุษยชาติตองเล็งเห็นคุณคา
นั้น เปนการส่ือใหเห็นวาดนตรี มีอิทธิพลและความสําคัญตอชีวิตมนุษยเปนอยางมาก ท้ังในแงมุมของ 
จิตวิญญาณ และบริบททางสังคม  ดังจะกลาวไดวา ดนตรีนั้นมีความสัมพันธเชื่อมโยงรวมถึงเปน
สวนหนึ่งของชีวิตมนุษยตั้งแตแรกเกิด ดังจะเห็นไดวาเด็กแรกเกิดก็จะมีเสียงเพลงบรรเลงขับกลอม 
ชวยใหเด็กรูสึกผอนคลาย หลับสบาย เปนการสรางพื้นฐานจิตใจใหเปนคนท่ีออนโยน อันเปนรากฐาน
ในการพัฒนาไปสูการมนุษยท่ีดีของสังคมในอนาคต เม่ือกาวเขาสูวัยทํางานดนตรีก็ยังมีอิทธิพลตอการ
เปนหนึ่งในเคร่ืองมือท่ีมีสวนชวยลดความตึงเครียด ท้ังท่ีเกิดจากการทํางานและแรงกดดันทางสังคม 
ตราบกระท่ังวาระสุดทายของชีวิตก็ยังคงมีดนตรีเขามามีสวนเกี่ยวของ ในพิธีการสงดวงวิญญาณ สราง
บรรยากาศใหแกผูรวมงานไดระลึกถึงคุณงามความดีแกผูวายชนม   
 ท้ังนี้ ตามท่ีไดกลาวถึงความสําคัญของ ดนตรี ท่ีมีตอความเช่ือมโยงกับชีวิตมนุษย ตั้งแต
จุดเร่ิมตนตราบกระท่ังวาระสุดทายของชีวิต จึงถือไดวา ดนตรี จัดเปนวิทยาการทางดานวิทยาศาสตร
ประยุกตท่ีเปนท้ังศิลปะและวิทยาศาสตร เปนวิทยาการท่ีทรงคุณคาแกชีวิตมนุษย ตามท่ีกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2544)  ไดให วิสัยทัศนและแนวคิดของการเรียนดนตรี ในระดับพื้นฐานไววา 
หากเด็กไทยทุกคนไดเลนดนตรีโดยผานส่ือและเคร่ืองมือประกอบการเรียบเรียงบรรเลง อยางมีความสุข
และสนุกสนานจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็ว เกิดความคิดสรางสรรคในข้ันสูง นําไปสูการพัฒนา
สมองของเด็กโดยผานกิจกรรมดนตรี ถือไดวาเปนการวางพื้นฐานสําหรับเด็กท่ีจะเติบโตไปเปนผูใหญ
ท่ีเปยมไปดวยศักยภาพในอนาคต เด็กจะเปนผูท่ีมีความคิดฉับไวในการแกไขปญหา เนื่องดวยดนตรี
เปนเคร่ืองมือท่ีทรงประสิทธิภาพชวยในการพัฒนาความฉลาดใหกับเด็กท้ังในสวนของความฉลาด
ทางสติปญญา (IQ) และทางสังคม (EQ) ในขณะเดียวกันเด็ก ๆ เหลานี้ก็จะเปนผูมีวัฒนธรรม มีความ
ประณีตในการใชชีวิต มีเสนห และมีความงามอยูในตัว  
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 ดังนั้น ดนตรี จึงจัดเปนหนึ่งในศาสตรท่ีใหท้ังความรู ความบันเทิง สรางความผอนคลาย
ทางอารมณ ท้ังยังเปนเคร่ืองมือในการพัฒนามนุษยท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา 
ความคิดสรางสรรคและบุคลิกภาพ  จึงถือไดวาดนตรีเปนตัวเช่ือมในการโนมนําพลังงานฝายดี จุด
ประกายขุมพลังทางความคิดในดานตาง ๆ มาเสริมสรางใหเกิดความสมดุลของชีวิตอยางมีคุณภาพ 
จากความสําคัญของดนตรี ท่ีไดกลาวไวขางตนจะเห็นไดวาดนตรีมีความสําคัญถือเปนหนึ่งในศาสตร
ท่ีอยูคูกับมนุษยมาเปนระยะเวลายาวนาน   
 เม่ือมาพิจารณาถึงระบบการศึกษาในปจจุบัน  ศาสตรทางดานการดนตรีก็ไดถูกบรรจุไว
ในหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับช้ัน ตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา ท้ังโรงเรียนของภาครัฐ
และโรงเรียนเอกชน  ดังจะเห็นไดวา มีโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก ท้ังท่ี
เปนโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดใหญ จนถึงขนาดเล็ก จากขอมูลของสํานักงานบริหารคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน (2550) พบวามีโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กท่ีขอจดทะเบียนตามมาตรา 
15(2) ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 2525 และยังคงดําเนินการสอนอยูท่ัวประเทศ ท้ังขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ  ซ่ึงเปนโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย และนักเรียน 
ท่ัวประเทศในชวงระยะเวลาป พ.ศ.2547 – พ.ศ.2555 ดังนี้ 
 

 
ภาพท่ี 1 จํานวนโรงเรียนดนตรีเอกชนและจํานวนนักเรียนระยะเวลา พ.ศ.2547 – พ.ศ.2555 
ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานบริหารคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554, เขาถึงเม่ือ วันท่ี 14 มิถุนายน 2558, เขาถึงไดจาก http://www. 
mis.moe.go.th/mis-th/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=201 
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ตารางท่ี 1 จํานวนโรงเรียนดนตรีเอกชนและจํานวนนักเรียนระยะเวลา พ.ศ.2547 – พ.ศ.2555 
 

ป พ.ศ. จํานวนโรงเรียนดนตรีเอกชน จํานวนนักเรียน 
2547 171 41,178 
2548 202 45,430 
2549 222 50,568 
2550 239 52,287 
2551 241 52,190 
2552 274 47,628 
2553 287 64,301 
2554 258 78,491 
2555 503 39,941 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานบริหารคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554, เขาถึงเม่ือ วันท่ี 14 มิถุนายน 2558, เขาถึงไดจาก http://www. 
mis.moe.go.th/mis-th/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=199 
 
 จากสถิติโรงเรียนดนตรีเอกชนขางตนจะพบวามีโรงเรียนดนตรีเอกชนเกิดข้ึนเปนจํานวน
มาก จากนิยามการกําหนดขนาดของโรงเรียนดนตรีในปจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 
พบวา มีการจําแนกประเภทของโรงเรียนออกเปน 3 ขนาดดวยกัน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2 จําแนกประเภทโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 

ลําดับท่ี จํานวนนักเรียน (คน) ประเภทของโรงเรียนดนตรีเอกชน 
1 1-99  โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
2 100-499  โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดกลาง 
3 500-1,000  โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดใหญ 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานบริหารคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554, เขาถึงเม่ือ วันท่ี 14 มิถุนายน 2558, เขาถึงไดจาก http://www. 
mis.moe.go.th/mis-th/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=201 
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 จากตารางขางตนการจําแนกประเภทโรงเรียนดนตรีเอกชน ถูกกาํหนดตามจาํนวนนกัเรียน
ท่ีลงทะเบียนเรียน เชน นักเรียนจํานวน 1-99 คน จัดเปนโรงเรียนขนาดเล็ก เปนตน โดยรายวิชาท่ีทํา
การเรียนการสอนนั้น เนนไปที่ภาคปฏิบัติ ในสวนของการฝกฝนความชํานาญในการใชงานเคร่ืองดนตรี
เปนหลัก เชน เปยโน กีตาร ไวโอลิน กลอง และจําพวกเคร่ืองลมไม หรือทองเหลือง เปนตน 
 จากท่ีไดกลาวขางตนถึงประเภทของโรงเรียนดนตรีเอกชน วามีการแบงออกเปน 3 ขนาด
นั้น ณ ปจจุบันจากงานวิจัยสวนใหญจะพบวาโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีจัดอยูในขนาดกลางถึงขนาดใหญ
จะมีปญหาทางดานการบริหารจัดการนอยกวาโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก เนื่องจากโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดกลางถึงขนาดใหญเปนโรงเรียนดนตรีเอกชน ในลักษณะแฟรนไชสเปนสวนใหญ 
ผูประกอบการมีทักษะทางการบริหารงานมายาวนาน และมีการกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนมา
ใหแกเจาของกิจการผูซ้ือลิขสิทธ์ิ  
 ในขณะท่ีโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กบริหารงานจัดการในลักษณะเจาของคนเดียว 
มีทักษะประสบการณท่ีนอยกวา รวมท้ังเงินทุนท่ีจํากัด  จึงประสบปญหาท่ีมากกวาโรงเรียนดนตรี
เอกชนท่ีมีขนาดใหญ  กอปรกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่อยูในภาวะดิ่งตัวลง สงผลใหธุรกิจ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กหลายราย ตองประสบปญหาการขาดทุน อันสืบเนื่องมาจากการขาด
ลูกคาหรือแบกภาระคาใชจายในการดําเนินธุรกิจตอไปไมไหว รวมไปถึงปญหาในดานการบริหาร
การจัดการปญหาของบุคลากร อัตราการเขา-ออกของครูผูสอน ทําใหไมสามารถเช่ือมตอสาระใหกับ
ผูเรียนไดอยางตอเนื่อง จึงเปนปญหาสําคัญท่ีสงผลกระทบตอกิจการทําใหผูปกครองหรือผูเขารับบริการ
ไมไดรับความพึงพอใจ สงผลกระทบโดยตรงตอการตัดสินใจเขารับบริการในอนาคต โดยสวนหนึ่ง
ของปญหาสืบเนื่องมาจากผูบริหารขาดภาวะผูนํา ขาดความรูในการบริหาร ขาดทักษะในเชิงธุรกิจ 
จนเกิดเปนปญหาและอุปสรรคจนตองปดกิจการลงไปในท่ีสุด  
 จากสภาวะดังกลาวทําใหโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กหลายแหงตองสรางกลยุทธใหม ๆ 
ในตลาดการบริการ เพ่ือใหเกิดผลกําไรและความอยูรอดของธุรกิจ เพ่ือทราบความตองการของผูปกครอง
และนักเรียน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเปนประเด็นสําคัญในการกําหนด
ทิศทางของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก วาโรงเรียนท่ีเปดสอนจะประสบความสําเร็จในอนาคต
หรือไม เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมายใหไดรับความพึงพอใจ และเปน
การสรางแรงจูงใจใหกลุมผูเขารับบริการหรือผูปกครองเกิดความพึงพอใจในการเขารับบริการโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็ก และเพื่อนําสภาพของปญหามาปรับปรุงแกไขใหโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีมีขนาด
เล็กมีจุดเดน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะปญหาของคาเรียนในโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กท่ีไมสามารถเก็บในราคาเทากับโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดใหญท่ีมีช่ือเสียงได ถึงแม
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กจะมีมาตรฐานในการเรียนการสอนเทียบเทากับโรงเรียนดนตรีเอกชน
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ขนาดใหญท่ีมีช่ือเสียง เปนผลใหโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กตองลดคาสอนลงเพ่ือเปนทางเลือก
ในการตัดสินใจของผูเขารับบริการหรือผูปกครองในการตัดสินใจเลือกใชบริการของโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็ก อีกท้ังปญหาของทําเลที่ตั้งของโรงเรียนดนตรี ก็เปนอีกหนึ่งประเด็นท่ีมีผลตอจาํนวน
ของผูใชบริการ เนื่องจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ไมสามารถเจาะตลาดเขาถึงกลุมลูกคาใหม
ไดอยางท่ัวถึง ยังคงอาศัยการบอกตอ แนะนําและชักชวนจากผูใชบริการรายเดิม หากโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กรายใดท่ียังไมปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงาน ก็จะประสบปญหาตาง ๆ จนกระท่ังไม
สามารถดําเนินกิจการตอไปได  
 จากท่ีไดกลาวถึงความสําคัญของดนตรีท่ีมีตอมนุษยและสังคม กระท่ังบทบาทของดนตรี
ท่ีมีตอระบบการศึกษา รวมถึงปญหาอุปสรรคท่ีโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กไดพบท่ีสงผลโดยตรง
ตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาศึกษา  จึงเปนท่ีมาของงานวิจัยช้ินนี้ท่ีมุงศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ
ธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการใชบริการของผูใชบริการท่ีมีตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก รวมถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
ท่ีเกิดจากการดําเนินกิจการ นําไปสูการพัฒนาแนวทางในการดําเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาด
เล็ก ภายใตแนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็ก เพ่ือใหโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กสามารถตอบสนองความตองการของกลุม
ผูใชบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึงการอยูรอดของธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
อันนําไปสูการพัฒนาเปนโรงเรียนดนตรีท่ีมีรากฐานการดําเนินการท่ีม่ันคงพรอมตอการพัฒนาไปสู
ธุรกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนในอนาคตตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี  
 2. เพ่ือศึกษาความตองการของผูปกครองท่ีมีตอการเลือกโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก
ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองที่มีตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี สําหรับบุตรหลาน 
 4. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
รับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การอธิบายท่ีมาของกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การพัฒนาแนวทางในการใหบริการของโรงเรียนดนตรีใหกอเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีเพิ่มข้ัน ตองอาศัยตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของ 4ตัวแปรดวยกันประกอบดวย 
 1. โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
 2. ผูปกครอง 
 3. ปจจัยที่สงผลเขารับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี 
 4. แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
 1. โรงเรียนดนตรีเอกชน 
  ในประเทศไทยมีโรงเรียนดนตรีเอกชนเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนสถาบันท่ีมีการจัดการ
การเรียนการสอนดนตรีนอกหลักสูตร จัดเปนการศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) มีทั้ง
โรงเรียนท่ีอยูในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนท่ีเปดสอนในลักษณะของการศึกษา
สวนตัว (Private studio) ณ ปจจุบันโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กแตละแหงมีการกําหนดราคาท่ีแตกตางกัน 
เพื่อสรางจุดขายและเปนกลยุทธเพื่อจูงใจใหแกผูเขารับบริการ สงผลใหผูประกอบธุรกิจโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กควรตองปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ
และความตองการของผูเขารับบริการ 
 2. ผูปกครอง 
  ผูตัดสินใจเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก สวนใหญจะไมใชเปนผูเรียน
เอง หากแตเปนพอ แม ผูปกครอง ท่ีเปนสวนสําคัญในการตัดสินใจใหบุตรหลานเพื่อเขารับบริการ
ของโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กท้ังส้ิน 
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  กรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 

1. จุดแข็ง จดุออน โอกาส และอุปสรรค 
2. กระบวนการในการใหบริการโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขตพืน้ท่ีจังหวดันนทบุรี

ผูปกครอง 
1. คุณลักษณะของผูรับบริการโรงเรียนดนตรี

เอกชนขนาดเล็กในเขตพืน้ท่ีจังหวดันนทบุรี 
2. พฤติกรรมการเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรี

เอกชนขนาดเล็กในเขตพืน้ท่ีจังหวดันนทบุรี       
3. ปญหาและอุปสรรคจากการเขารับบริการ

โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพืน้ท่ี
จังหวดันนทบุรี 

การวิเคราะหปญหาและอุปสรรค
ในกระบวนการปฏิบัตงิาน 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดจากแนวคิดของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
และผูปกครอง สูการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
 3. ธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กถือเปนธุรกิจท่ีประกอบการในเชิงธุรกิจท่ีเกี่ยวของ 
กับการใหบริการ เปนกิจกรรมทางธุรกิจท่ีใชดนตรีเปนสวนประกอบเพื่อการบันเทิง และเพื่อการคา 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงและสอดคลองกับธุรกิจบริการนั้น พบวา ธุรกิจในดาน
บริการมีความแตกตางจากสินคาอุปโภคและบริโภคทั่วไป ความแตกตางอยูท่ีคุณลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ
ท่ีจับตองได และจับตองไมได เปนสินคาและบริการที่ตองนําเสนอตอลูกคา สวนประสมทางการตลาด
ของสินคานั้นโดยพื้นฐานจะมีอยู 4 ดานไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
และดานสงเสริมการบริการ (kotler, 1997, อางถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2543: 63) ใหความหมาย
วา สวนประสมทางการตลาดบริการจะมีความตางกันออกไป คือจะตองมีการเนนในการบริการใน
ดานบุคคล ดานกระบวนการการใหบริการ และดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงท้ัง 3 สวนนี้จะเปน



 8

ปจจัยในการสงมอบบริการท่ีมีอิทธิพลโดยตรงกับความรูสึกของลูกคาในการบริการ สอดคลองกับ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 34) ไดใหความหมายของสวนผสมทางการตลาดไววา เปนตัวแปร
ทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย  ดังนั้น
สวนประสมทางการตลาดบริการจึงประกอบไปดวย การบริการ 7 ดานไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานส่ิงแวดลอม
ทางกายภาพ (Payne, 1993, อางถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2547: 63 - 81) 
  จึงถือไดวาเปนตัวแปรท่ีสําคัญในการทําวิจัยในครั้งนี้ ฉะนั้น จากขั้นตอนของการ
ทบทวนวรรณกรรม จึงทําใหเกิดกรอบแนวคิดในการวิจัยยอยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 

1. จุดแข็ง จดุออน โอกาส และอุปสรรค 
2. กระบวนการในการใหบริการโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขตพืน้ท่ีจังหวดันนทบุรี

ผูปกครอง 
1. คุณลักษณะของผูรับบริการโรงเรียนดนตรี

เอกชนขนาดเล็กในเขตพืน้ท่ีจังหวดันนทบุรี 
2. พฤติกรรมการเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรี

เอกชนขนาดเล็กในเขตพืน้ท่ีจังหวดันนทบุรี       
3. ปญหาและอุปสรรคจากการเขารับบริการ

โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพืน้ท่ี
จังหวดันนทบุรี 

การวิเคราะหปญหาและอุปสรรค
ในกระบวนการปฏิบัตงิาน 

ปจจัยในการตดัสินใจเขารับบริการ
สวนประสมทางการตลาดบริการ 

7P’s 

ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดยอยตัวแปรตนและตัวแปรรวม 
 
 4. วิเคราะหและนําเสนอแนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
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  เม่ือผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลทั้งในเชิงคุณภาพจากผูประกอบธุรกิจโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็ก และขอมูลเชิงปริมาณจากกลุมผูปกครองและผูเขารับบริการแลว ผูวิจัยจะนําขอมูล
ท้ังสองสวนมาวิเคราะหและหาคาเฉล่ียท่ีสัมพันธกัน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีขนาดเล็ก และนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการในโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ซ่ึงถือเปนวัตถุประสงคและเปาหมายของการทําวิจัยคร้ังนี้ 
  จึงสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดเร่ือง “แนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด
บริการ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี” 
สัมพันธและเช่ือมโยงกันกับกรอบแนวคิดยอยไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตามตัวแปรรวมตัวแปรตน 

โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 

1. จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค 

2. กระบวนการในการใหบริการ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กใน
เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 

ผูปกครอง 
1. คุณลักษณะของผูรับบริการ

โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 

2. ศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองที่
มีตอการเลือกโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนนทบุรี      
วิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการเขารับบริการ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 

ปญหาและอุปสรรคใน
กระบวนการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่

จังหวัดนนทบุรี

ปจจัยในการตัดสินใจเขารับ
บริการ 

สวนประสมทางการตลาด
บริการ 7P/s

 
แนวทางการพัฒนา 
สวนประสมทาง
การตลาดบริการ  

ท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
รับบริการในโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็ก
ในเขตพื้นที่จังหวัด

นนทบุรี 

3. 

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง  “การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กในเขตพื้นท่ี
จังหวัดนนทบุรี” มีความมุงหมายท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก
ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อนําไปสูการวิเคราะหและนําเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี ใหมีรูปแบบการใหบริการที่ตอบสนองตอความ
ตองการของผูใชบริการไดมากท่ีสุด ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 1. ขอบเขตการวิจัยทางดานทฤษฎีสวนผลจากการบริการผูวิจัยเลือกใชแนวคิดทางดาน
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) หรือ (7P’s) จากการสังเคราะห
แนวคิดจากนักวิชาการหลาย ๆ ทานอาทิ (Kotler & Armstrong, 2012; Sandhusen, 2008; ศิริวรรณ 
เสรีรัตน และคณะ, 2546) 
  ซ่ึงประกอบดวยสวนประสมท้ัง7 ดานดังนี้ 
  1.1 ดานผลิตภัณฑและบริการ (Product : P1)  
  1.2 ดานราคา (Price : P2)  
  1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place : P3 ) 
  1.4 ดานการสงเสริมการขาย (Promotion : P4)  
  1.5 ดานบุคคล (People : P5) 
  1.6 ดานกระบวนการ (Process : P6)   
  1.7 ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence : P7) 
 2. ขอบเขตดานปญหาดานเนื้อหาของการวิจัย 
  ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวัง ความตองการและพฤติกรรมของผูปกครอง
ท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกรับบริการแทนบุตรหลาน ในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ี
จังหวัดนนทบุรี รวมถึงศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของผูประกอบธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ที่มีผลกระทบตอกระบวนการใหบริการ ทั้งในมุมมองของ
ผูประกอบการและผูรับบริการ ตลอดจนอธิบายเนื้อหาสาระ และประเด็นสําคัญของการวจิยัท่ีเกีย่วของ
กับการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี อัน
นําไปสูการวิเคราะหและนําเสนอแนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่สงผลตอ
การตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
 3. ขอบเขตการวิจัยดานประชากร  
  3.1 สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูใหบริการโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จํานวน 4 ราย 
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  3.2 ทําการแจกแบบสอบถามไปยังผูเขารับบริการท่ีพํานักอาศัยและมีภูมิลําเนาอยูใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน จากจํานวนประชากรทั้งส้ิน 533,711 คน โดยเทียบตามตาราง
ของ (Yamene, 1973, อางถึงใน สํานักทะเบียนกลางกรมการปกครอง, 2555) 
 4. ขอบเขตการวิจัยดานตัวแปรท่ีศึกษา  
  4.1 ตัวแปรตน ไดแก 
   โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี  
   1. ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ตอการใหบริการ  
   2. กระบวนการในการใหบริการของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพืน้ท่ี
จังหวัดนนทบุรี 
   ผูปกครอง  
   1. คุณลักษณะของผูรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กขนาดเล็กในเขต
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี     
   2. ศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองท่ีมีตอการเลือกโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก
ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
   3. วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจโรงเรียนดนตรี
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
  4.2 ตัวแปรรวม ไดแก  
   4.2.1 วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียนดนตรี
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
   4.2.2 ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขารับบริการใตกรอบทฤษฎีสวนประสม
ทางการตลาดบริการ 7P’s  
  4.3 ตัวแปรตาม ไดแก 
   4.3.1 พฤติกรรมของผูปกครองท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
 
ประโยชนของงานวิจัย 
 ปจจุบันมีผูทําการศึกษาคนควาและวิจัยเกี่ยวกับความตองการตอธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็ก แตโดยสวนใหญมีเปาหมายมุงเนนในการเก็บขอมูลสวนประสมทางการตลาดจากผูเขารับ
บริการเปนหลัก มิไดมุงเนนท่ีจะทําการศึกษาวิจัยขอมูลเชิงพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด
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บริการ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 
ผูวิจัยหวังวา ผลลัพธท่ีไดจากการศึกษาและวิจัยในงานช้ินนี้จะสรางคุณประโยชนไดดังน้ี 
 1. ไดแนวคิดพื้นฐานในการตัดสินใจสงบุตรหลานเขารับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
 2. ไดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการการใหบริการของโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี  
 3. ไดแนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการ เพื่อพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
 4. ผูประกอบการในธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 
สามารถนําเอาผลการศึกษามาประยุกตใชในการบริหารจัดการ และการวางแผนงานทางการตลาด
บริการเพื่อใหเกิดกระบวนการการดําเนินงานอยางเต็มประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการใหบริการ 
เพื่อเปนไปตามความตองการและความคาดหวังจากกลุมผูใชบริการ 
 
นิยามศัพท  
 1. โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดนนทบุรี ท่ีเปดทําการสอนวิชาดนตรีในรูปแบบโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการจดทะเบียนและ
อนุมัติอยางถูกตองจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
มาตรา 15(2) ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก และแบงตามจํานวนนักเรียน
ลงทะเบียนเรียน จํานวน 1-99 คน จัดเปนโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
 2. ผูประกอบการ หมายถึง เจาของธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ซ่ึงเปนบุคคล
ผูมีอํานาจเด็ดขาดในการบริหารงาน และมีอํานาจในการตัดสินใจหรือควบคุมกระบวนการการดําเนินงาน
ภายในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี  
 3. ผูปกครอง หมายถึง ผูมีอํานาจในการตัดสินใจในการเลือกเขารับบริการโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กแทนบุตรหลาน และพํานักพักพิงอยูในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
 4. สวนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีนํามาใชในธุรกิจ 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดประกอบไปดวย  
  4.1 ผลิตภัณฑและบริการ (Product : P1) หมายถึง หลักสูตร ส่ือการเรียน อุปกรณ
เคร่ืองดนตรี ความสามารถและคุณวุฒิของครูผูสอน การวัดผลและการประเมินผล 
  4.2 ราคา (Price : P2) หมายถึง ราคาคาเลาเรียน สวนลด สวนยอมให ระยะเวลาใน
การชําระเงิน คาธรรมเนียมในการลงทะเบียน 
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  4.3 ที่ตั้ง (Place : P3) หมายถึง สถานที่ตั้งของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 
  4.4 การสงเสริมการขาย (Promotion : P4) หมายถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ การ
สงเสริมการขาย การใหขอมูลขาวสาร  
  4.5 บุคคล (People P:5) หมายถึง เจาของธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
ครูผูสอน เจาหนาท่ีธุรการ พนักงานตอนรับ เจาหนาท่ีธุรการ รวมถึงพนักงานทําความสะอาด 
  4.6 กระบวนการ (Process P:6) หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินงาน ข้ันตอนในการให 
บริการ การบริการตอนรับ การใหขอมูลหลักสูตรการเรียนในวิชาตาง ๆ การตอบขอซักถาม  
  4.7 ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence P:7) หมายถึง บรรยากาศโดยรอบ
บริเวณโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก บรรยากาศภายในและภายนอกหองเรียน การตกแตงสถานท่ี
ท้ังภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ตราสัญลักษณ และภาพลักษณท่ีเปน
จุดเดนท่ีส่ือถึงตัวโรงเรียนของผูใหบริการ 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิดทฤษฎวีิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
รับบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ไดทําการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของพรอมเปนกรอบแนวคิดและประเด็นในการวิจัย แสดงไดตามลําดับ
ตอไปนี้ 
 1. ความเปนมาของธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 2. ความสําคัญของโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 3. ธุรกิจดนตรี 
 4. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูและการเปดรับขาวสาร 
 5. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
  6. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 
 7. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ 
  8. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ 
 9. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 10. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 11. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT Analysis) 
 12. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
ความเปนมาของธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 การดนตรีศึกษาในประเทศไทยนับไดวามีการพัฒนากาวหนากวาในอดีตและเปนท่ียอมรับ
ของสังคมมากข้ึน โรงเรียนดนตรีเอกชนเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการ ของพอ แมผูปกครอง 
และนักเรียนท่ีมีความสนใจเรียนวิชาการดนตรีนั้น ตรีรัตน อุปถัมภโพธิวัฒน (2552) ธรรมชาติมอบ
ดนตรีเปนของขวัญสุดพิเศษใหโลกใบน้ี เนื่องจากการเรียนดนตรีมีสวนชวยในการพัฒนาจิตใจมนุษย
ใหแจมใส ท้ังเปนกิจกรรมท่ีกอเกิดประโยชนในการพัฒนาทักษะ สรางสมาธิและสรางความคิดท่ีเปน
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ระบบ บัณฑิต อ้ึงรังสี (2551: 100) สมาธิเปนพลังอันยิ่งใหญทําใหเสียเวลานอยกวา แตไดผลมากกวา 
อันสงเสริมทําใหการดําเนินชีวิตมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน การใหความสนใจฝกฝนดนตรีของเยาวชนไทย 
กวางขวางในปจจุบัน นับเปนการลงทุนท่ีคุมคา สุกรี เจริญสุข (2551) ไดกลาวา ดนตรี เปนหุนสวน
ของชีวิตเด็ก ดนตรีพัฒนาศักยภาพและสรางความเปนเลิศของเด็กได จึงเปนการพัฒนาประเทศผาน
เยาวชน ซ่ึงจะเปนกําลังในภายภาคหนา เม่ือเห็นความสามารถในการเลนดนตรีของเด็กแลว ก็จะเห็น
อนาคตของสังคมไทยในเวลาเดียวกัน  ดังนั้นโรงเรียนดนตรีเอกชนจึงนับไดวาเปนกําลังหนึ่งของ
สถาบันการศึกษาท่ีมีสวนชวยในการพัฒนาคุณภาพของคนและชาติดวยเชนกัน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาในอดีตรูปแบบการเรียนการสอนดนตรี จะมีขอจํากัด
ทางดานสถานะทางสังคมของผูเรียน อันไดแก สังคมของเจาขุนมูลนาย ขาราชการ พลเรือนท่ีมีฐานะดี 
และบุคคลท่ีมีความรูมีฐานะในสังคมระดับช้ันสูงเทานั้น ไมไดเปนการเรียนท่ีมีอยูท่ัวไปในทุกชนช้ัน  
 ดนตรีตะวันตกเร่ิมเขามาสูประเทศไทย และไทยรับมาใชในราชการ ตั้งแตรัชสมัยพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทหารชาวอังกฤษสองคนชื่อ นอกซ (Knox) และอิมเป 
(Impey) ไดนําแตรฝร่ังเขามาเปาแตรสัญญาณ และบรรเลงเพลงถวายความเคารพแดพระมหากษัตริย 
ตอมาจึงพัฒนาข้ึนมาเปนแตรวงของทหาร ใชบรรเลงนําขบวนแห และบรรเลงเพลงไทย เรียกส้ัน ๆ 
วา "แตรวง" ซ่ึงตอมานายมนตรี   ตราโมท ไดขนานนามแตรวงนี้วา "วงโยธวาทิต"  
 ประเทศไทยเร่ิมมีเพลงในรูปแบบดนตรีตะวันตก ประพันธโดยคนไทยคนแรกคือ สมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมพระนครสวรรควรพินิต ในราวป พ.ศ.2448-2450 
จนถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ก็เร่ิมมีวงดุริยางคสากลขนาดใหญ 
คือวงเครื่องสายฝร่ังหลวง เทียบเทากับวงออรเคสตรา ขนาดใหญของฝร่ัง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ไดมีการสรางวงดนตรีขนาดเล็ก เรียกวา "แยสแบนด" ข้ึน มีผลงาน
เพลงแบบฝร่ังท่ีคนไทยแตงข้ึน แลวจึงไดรับขนานนามวา เพลงไทยสากล มีนักประพันธเพลงผลิต 
ผลงานเพลง เพื่อใชประกอบการแสดงละครรอง และภาพยนตรมีการสรางเพลงปลุกใจขึ้น หลัง
เปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ.2475 รัฐบาลไทยสมัยนั้น มีนโยบายที่ตองการพัฒนาประเทศให
ทัดเทียวอารยะประเทศ จึงมีการสงเสริมใหประชาชนบริโภคดนตรีตะวันตกมากข้ึน ในป พ.ศ. 2482 
ส่ังใหลดบทบาทของดนตรีไทยเดิมลง ทามกลางสภาวะท่ีเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสองระหวางป พ.ศ.
2487-2488 ไดเกิดเพลงรําวงข้ึนซ่ึงมีอิทธิพลตอเยาวชนไทยในยุคนั้นเปนอยางมาก เพราะเพลงรําวง 
เปนเพลงท่ีรองงาย จํางายรวมทั้งใชสามารถประกอบการรายรําไดอยางสนุกสนาน โดยบทบาทของ
เพลงรําวงในชวงเวลานั้นยังมีอิทธิพลตอเยาวชนไทยมาจนปจจุบัน  
 หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ดนตรีตะวันตกจากประเทศสหรัฐอเมริกาไดเพิ่มอิทธิพลขึ้น
ในประเทศไทย ดนตรีผานส่ือแบบตาง ๆ เชน วิทยุ และเคร่ืองเลนจานเสียง เยาวชนไทยไดหันเหไป
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สนใจการรองเพลง และการเตนรําดวยลีลาอารมณในรูปแบบดนตรีตะวันตก จึงเกิดเพลงไทยสากล
ตามรูปแบบฝร่ังข้ึนมากมาย รวมท้ังเพลงแจส เพลงเตนรําประเภทรอนแรงจนถึงสมัยของเพลงร็อก
ในราวป พ.ศ.2500 ถึงกระนั้นเยาวชนก็ยังรองเพลงดวยสําเนียงลีลาอยางไทย คงใชภาษาไทยท่ีแสดง
ความเปนไทยอยูมาก 
 ในระยะเดียวกันนี้วงการดนตรีไทยไดพัฒนาดนตรีข้ึนอีกรูปแบบหนึ่ง โดยการนําดนตรี
พืน้บานไทยของภาคตาง ๆ เขามาผสมผสานกับดนตรีตะวันตกกลายเปนเพลงชนิดใหมท่ีเรียกวา เพลง 
"ลูกทุง" ซ่ึงมีอิทธิพลสูงตอเยาวชนคนไทยทุกทองถ่ินท่ัวประเทศ เพลงลูกทุงจัดไดวา เปนเพลงของ
ประเทศไทยเพียงประเภทเดียว   ท่ีเขาถึงประชาชนคนไทยทุกเพศทุกวัย และเปนท่ีพอใจของเยาวชน
มากท่ีสุด การพัฒนาวิทยุทรานซิสเตอร และตลับแถบบันทึกเสียงสงผลใหเพลงลูกทุงเผยแพรไดงายข้ึน 
เยาวชนจึงหันไปสนใจเพลงลูกทุงมาก เพราะเพลงลูกทุงสามารถเขาถึงเยาวชนทุกทองถ่ินท่ัวประเทศ  
 ระหวางท่ีเกิดสงครามเวียดนามข้ึนในป พ.ศ.2509 อารยะธรรมดนตรีตะวันตกเร่ิมมีอิทธิพล
ตอเยาวชนไทย และผลักดันใหเกิดสูการประพันธเพลง การขับรอง บรรเลง และการเตนประกอบเพลง 
ท่ีมีความเปนตะวันตกมากข้ึน เยาวชนไทยเร่ิมชินกับเพลงที่ผลิตข้ึน เพื่อการคา มากกวาเพลงที่ผลิตข้ึน 
เพื่อสุนทรียะ  แหงดนตรี ภาษาท่ีใชในการขับรองเปล่ียนแปลงจากรูปของฉันทลักษณไทย ท่ีสงสัมผัส
ไพเราะ กลายไปเปนภาษาพูด ภาษาท่ีใชในการตะโกน แผดเสียงเทคนิคการขับรอง เปล่ียนไปเปน
แบบตะวันตก มีการออกเสียง  บทรองท่ีไมชัดเจน หรือทําใหเกิดเสียงเบ่ียงเบนออกไปเปนสําเนียง ลีลา
แบบตะวันตก แมแตเสียงจากเครื่องดนตรีก็มาจากกระแสไฟฟา แทนท่ีจะมาจากการส่ันสะเทือนตาม
ธรรมชาติ เยาวชนในยุคนั้นใหความสนใจในดนตรีท่ีเปล่ียนไป เพื่อการคาอยางมาก ธุรกิจตลาดเพลง
จึงมีกลุมลูกคาเปาหมายสําคัญอยูท่ีเยาวชน ซ่ึงมีอัตราการบริโภคสูงมากกวาคนกลุมอ่ืน วงการวิทยุ 
และโทรทัศน จึงมุงความสนใจแตดนตรีท่ีจัดใหเยาวชนเสพย จนสถานีวิทยุสวนมากจะบรรจุรายการ
เพลงสําหรับเยาวชนในชวงเวลาวาง จึงทําใหดนตรีสําหรับกลุมอายุอ่ืนหาฟงไดยากข้ึน 
 ดนตรีกับเยาวชนในระหวางป พ.ศ. 2530-2540 จึงเปนเร่ืองของการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
กลาวไดวา ยุคนั้น เยาวชนเปนเจาของดนตรีในตลาดการคาเพลงอยางแทจริง มีเยาวชนเปนจํานวนมาก 
เรียนดนตรีสากลประเภทเคร่ืองสาย (Strings) ท่ีเปนเคร่ืองดนตรีไฟฟา และมีการรวมตัวข้ึนเพื่อเลน
รวมกันแลวจะเกิดเสียงท่ีดังอึกทึกมาก 
 ถึงกระนั้นก็ดี มิใชวาเยาวชนไทยจะนิยมดนตรี ท่ีเปนธุรกิจไปเสียท้ังหมด ยังมีเยาวชน
บางกลุมท่ีสนใจดนตรีในแนวเกาสนใจเรียนและบรรเลงดนตรีไทย อีกทั้งยังมีเรียนดนตรีตะวันตก
ควบคูกันไปตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2516) 
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 การเรียนการสอนดนตรีในประเทศไทยเร่ิมข้ึนเม่ือ พ.ศ.2435 (กระทรวงธรรมการ, 2435) 
เปนการสอนวิชา ขับรอง สรภัญญะ โอเอวิหารราย จุดประสงคเพื่อฝกหัดรองเพลง และในเวลาตอมา 
มีการเปดโรงเรียนสอนดนตรีตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา เจาอยูหัวคือ “โรงเรียนดนตรีพรานหลวง” จัดต้ังเม่ือ 30 พ.ย. 2461 (ศุภชัย จันทรสุวรรณ, 
2539) และในป พ.ศ. 2477- 2479 มีการตั้งโรงเรียนดนตรีอีกแหงหนึ่งในนามวา “วิทยาสากลดนตรี
สถาน” (สุกรี เจริญสุข, 2540) และในป พ.ศ. 2479 นายเอื้อ สุนทรสนาน หัวหนาวงดนตรีบริษัท
ภาพยนตร ไทยฟลม ไดกอต้ังโรงเรียนดนตรีช่ือวา “คอนคอรเดียร” (สุวัฒน วรดิลก, 2532) 
 ในป พ.ศ. 2544  การสอนดนตรีในประเทศไทยไดมีการจัดทําหลักสูตรดนตรีขึ้น โดย
กรมวิชาการนําหลักสูตรดนตรีจาก พ.ศ. 2535 มาปรับปรุงใหมโดยเอามารวมอยูในกลุมวิชาพื้นฐาน
และไดจัดออกเปน 6 กลุมดวย กันคือ ดนตรีในชีวิตประจําวัน เสียง การขับรอง การปฏิบัตเิคร่ืองดนตรี 
ทฤษฎีโนต และองคประกอบดนตรี และประวัติดนตรี และจากการปรับปรุงหลักสูตรดนตรีในคร้ังนัน้ 
ก็ยังใชในการดําเนินการสอนในโรงเรียนจนถึงปจจุบัน (กรมวิชาการ, 2545) 
 การเรียนการสอนดนตรีในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน 
(Postmodern) ผูปกครองมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของวิชาดนตรีเปนสําคัญ จึงนิยมสงบุตร
หลานเขาเรียนดนตรีเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ โดยเฉพาะการเรียนเลนเปยโน (Piano) รวมถึงเคร่ืองดนตรี
อ่ืน ๆ สําหรับเปยโนน้ัน เปนเคร่ืองดนตรีท่ีมีราคาแพง มีคาใชจายในการเรียนการสอนคอนขางสูง 
โรงเรียนของรัฐจํานวนไมมากนักท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได ดังนั้น โรงเรียน
ดนตรีเอกชนจึงไดเขามามีบทบาททางการศึกษาและไดมีการจัดต้ังโรงเรียนดนตรีและจัดการสอน ท้ังใน
ระดับ พื้นฐาน ระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง และแนวโนมมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ 
(สํานักงานบริหารคณะกรรมการ สงเสริมการศึกษาเอกชน, 2547) 
 ในปจจุบันนี้การเรียนดนตรีสําหรับเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการจัดไวในหลักสูตรการเรียน
การสอน แตมิไดจัดไวเปนวิชาบังคับใหทุกคนตองเรียน คนท่ีชอบจะเลือกเรียนได ท้ังประเภทดนตรีไทย 
และดนตรีสากล นอกจากนี้ผูปกครองบางคนยังสงเสริมบุตรหลานใหเรียนดนตรี ตามสถาบันตาง ๆ 
นอกเวลาเรียน เชน ในสถาบันดนตรีเอกชน หรือสงไปเรียนกับครูท่ีบาน เปนตน (หลังจากเลิกเรียน
วิชาสามัญแลว) การเรียนดนตรีสากล มักจะเร่ิมจากเคร่ืองดนตรีหลัก ประเภทกดล่ิมนิ้ว (Keybord) 
เชน เปยโน อิเล็กโทน รวมถึงมีการอานโนตสากลควบคูไปพรอมกัน แลวจึงคอยพัฒนาข้ึนไปเรียน
เคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน เชน เคร่ืองสี และเคร่ืองเปาในโรงเรียนบางแหง สงเสริมใหนักเรียนหัดเครื่อง
ดนตรีประเภทเปา เชน แตรฝร่ัง และปฝร่ัง ซ่ึงมีอยูมากมายหลายชนิด เม่ือเรียนไดพอสมควรแลว ก็
จะเขารวมวงบรรเลง เปนแตรวงขนาดใหญคือ “วงโยธวาทิต” สามารถบรรเลงเพลงและเดินแปร
ขบวนแถว หรือเปนแตรวงนําหนาในการเดินแถว ซ่ึงทุกปจะมีการประกวดความสามารถกัน ท้ังใน
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ประเทศ และตางประเทศ เยาวชนไทยท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดหลายแหง เชน จังหวัดเชียงใหม 
นครราชสีมา และสุพรรณบุรี เคยแสดงความสามารถ อีกท่ังยังไดรับรางวัลชนะเลิศจากตางประเทศ
มาแลว (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2556) 
 โรงเรียนดนตรีเอกชนจะจัดการศึกษาระดับวิชาชีพนอกระบบโรงเรียนเทานัน้ จดุประสงค
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูดนตรีข้ันพื้นฐาน โดยไมจํากัด เพศ อาย ุและสถานท่ีสอน โดยใชหลักสูตร
ท่ีโรงเรียน สรางข้ึนเองในการตอบสนองผูเรียนตามความสนใจ เพิ่มความรู เพิ่มทักษะและสรางรายได
ใหแกตนเอง และ ครอบครัวใชเวลาเรียนต้ังแต 5 ช่ัวโมงจนถึง 250 ช่ัวโมงตามลําดับ และเพื่อใหมี
ความสะดวกในการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดใหโรงเรียนดนตรีเอกชนเหลานี้ไวใน
มาตรา 15(2) ตามพระราช บัญญัติโรงเรียนเอกชนประเภทศิลปศึกษาและอาชีวศึกษา พ.ศ.2525 โดย
มีแนวคิดใหประชาชนไดมีการพัฒนาตนเอง ชุมชนมีสวนรวม มีความเสมอภาคทางการศึกษาและ
ใหพึ่งพาตนเองได เพื่อใหตรงตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ ความสามารถตนเองในการทํางาน
และประกอบอาชีพ เพื่อการดํารงชีวิตและการพัฒนาตนเองท้ังทางกาย สังคม และสติปญญาโดยใช
ประสบการณท่ีไดเรียนมาเพิ่มความรูใหตนเองท้ังสามดานคือทักษะ เจตคติ และสติปญญา โดยให
หลักสูตร มีความสัมพันธกับแรงงานและอาชีพอิสระ 
 ในการจัดต้ังโรงเรียนดนตรีเอกชนน้ัน ผูประกอบการหรือเจาของกิจการตองทําการขอ
อนุญาตจากสํานักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ อางอิงตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 
เลมท่ี 109 ตอนท่ี 102 ลงวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2535 ซ่ึงกําหนดลักษณะของโรงเรียนเอกชนไว 3 
ลักษณะดังตอไปนี้ ศรายุธ จันทรางกูร (2548) 
 1. โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ หลักสูตรท่ีไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ และจัดรูปแบบการศึกษาในโรงเรียนมี 2 ประเภท ไดแก ประเภท
สามัญศึกษา (กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) และประเภทอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. 
และปวส.)   
 2. โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ หลักสูตรท่ีไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการและจัดรูปแบบการศึกษานอกโรงเรียน มี 7 ประเภท ไดแก การศึกษา
นอกโรงเรียน เฉพาะกาล สอนศาสนา กวดวิชา ศิลปศึกษา และโรงเรียนสอนดนตรีเอกชน   
 3. โรงเรียนท่ีจัดใหการศึกษาแกบุคคลท่ีมีลักษณะพิเศษ หรือผิดปกติทางรางกาย สติปญญา 
หรือจิตใจท่ีจัดเปนรูปแบบการศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียนท่ีจัดใหการศึกษาแกบุคคลผูยากไรหรือผูท่ี
เสียเปรียบทางการศึกษาในลักษณะตาง ๆ ท่ีจัดเปนรูปแบบการศึกษาสงเคราะห  
 โรงเรียนดนตรีเอกชนไดจัดตั้งและมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ มีทั้งกรุงเทพมหานคร 
และตางจังหวัด  มีการสอนตางกัน ข้ึนอยูกับแบบผูประกอบการ และแบบสัมปทานเอกชน สวนขนาด
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ของโรงเรียน จะแบงตามจํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน เชน 1-99 คนจัดเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 
100-499 จัดเปนโรงเรียนขนาดกลาง 500-1,000 ข้ึนไปจัดเปน โรงเรียนขนาดใหญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2548) 
 
ตารางท่ี 3 ตารางจําแนกประเภทโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 

ลําดับท่ี จํานวนนักเรียน (คน) ประเภทของโรงเรียนดนตรีเอกชน 
1 1-99  โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
2 100-499  โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดกลาง 
3 500-1,000  โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดใหญ 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานบริหารคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, ประเภท
โรงเรียนดนตรีเอกชน, เขาถึงเม่ือ วันท่ี 14 มิถุนายน 2558, เขาถึงไดจาก http://www. mis.moe.go.th/ 
mis-th/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=213 
 
 วิชาท่ีสอนนั้นจะสอนภาคปฏิบัติฝกความชํานาญเคร่ืองดนตรีท่ีตนเองถนัด เชน เปยโน 
กีตาร ไวโอลิน กลอง และจําพวกเคร่ืองลมไม หรือทองเหลือง เปนตน  
 จากขอมูลของสํานักงานบริหารคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (2550) พบวามี
โรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีขอจดทะเบียนตามมาตรา 15(2) ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 2525 
และยังคงดําเนินการสอนอยูท่ัวประเทศ ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 
 มีจํานวนโรงเรียนดนตรีท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย และนักเรียน ท่ัวประเทศในชวง
ระยะเวลาป พ.ศ.2547 – พ.ศ.2555 ดังนี้  
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ตารางท่ี 4 ตารางสถิติของจํานวนโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีจดทะเบียนและจํานวนนักเรียน ในป 
พ.ศ.2547 – พ.ศ.2555  

 
ป พ.ศ. จํานวนโรงเรียนดนตรีเอกชน จํานวนนักเรียน 
2547 171 41,178 
2548 202 45,430 
2549 222 50,568 
2550 239 52,287 
2551 241 52,190 
2552 274 47,628 
2553 287 64,301 
2554 258 78,491 
2555 503 39,941 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานบริหารคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, พระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554, เขาถึงเม่ือ วันท่ี 14 มิถุนายน 2558, เขาถึงไดจาก http://www. 
mis.moe.go.th/mis-th/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=201 
 
 ในสวนของจังหวัดนนทบุรี แบงออกเปน 2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดแก 
 เขต 1 อําเภอเมืองนนทบุรี และอําเภอบางกรวย  
 เขต 2 อําเภอบางใหญ อําเภอบางบัวทอง อําเภอไทรนอย และอําเภอปากเกร็ด 
 รวมโรงเรียนดนตรีเอกชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีท้ังส้ินจํานวน 24 โรง 
 โดยแยกเปนตารางดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 จํานวนโรงเรียนดนตรีเอกชนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวดันนทบุรี จํานวนโรงเรียนดนตรีเอกชน (โรง) 

เขต 1 14 
เขต 2 10 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดนนทบุรี, สถิติโรงเรียนดนตรีเอกชน
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2547 – พ.ศ.2559, เขาถึงเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 
2558, เขาถึงไดจาก http://private.non1.org/index.php?name=search&keyword=สถิติโรงเรียนเอกชน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
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 จากขอมูลขางตน โรงเรียนดนตรีจัดอยูในประเภทท่ี 2 ตามเกณฑของการศึกษาเอกชน 
ทําใหปจจุบันเราจะพบเห็นโรงเรียนดนตรีท้ังในรูปแบบของกิจการสวนตัวของผูประกอบการและ
โรงเรียนดนตรีเอกชนในรูปแบบของแฟรนไชสอยูตามหลากหลายพ้ืนที่ประเทศ จึงสามารถกลาว
ไดวา ธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนนั้น ไดรับการยอมรับยอมรับจากสังคม และมีบทบาทตอผูคนมาก
ข้ึนเร่ือย ๆ เพราะเปนสถานท่ีสรางคุณประโยชนในดานใดดานหนึ่ง ข้ึนอยูตามบริบทและความตองการ
ของสังคมจากดนตรีในแตละชวงเวลา อีกท้ังยังเปนหนึ่งในธุรกิจท่ีสามารถสรางรายไดใหกับบุคลากร
ดานดนตรีอีกดวย 
 โรงเรียนดนตรีเอกชนในปจจุบัน มีการแขงขันในทางธุรกิจกันสูง มีการเติบโตกันอยาง
รวดเร็ว และโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กอยูในสภาวะท่ีตองดิ้นรน แขงขันกับโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดใหญเปนจํานวนมาก ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าในปจจุบัน สงผลใหธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีเอกชนหลายราย ตองประสบปญหาการขาดทุน อันสืบเนื่องมาจากการขาดลูกคา หรือแบกภาระ
คาใชจายในการดําเนินธุรกิจตอไปไมไหว รวมไปถึงปญหาในดานการบริหารการจัดการในโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ปญหาของบุคลากร ครูผูสอนท่ีมีอัตราการเขา-ออกสูง ทําใหไมสามารถเช่ือมตอ
สาระท่ีตอเนื่องใหกับนักเรียน  ซ่ึงเปนปญหาสําคัญอยางยิ่งท่ีสงผลกระทบใหผูปกครองหรือผูเขารับ
บริการไมพอใจและสงผลตอการตัดสินใจไมรับบริการตอไป ปญหาเหลานี้สืบเนื่องมาจากผูบริหาร
ขาดภาวะผูนํา ขาดความรูในการบริหาร ขาดทักษะในเชิงธุรกิจ จนเกิดเปนปญหาและอุปสรรคจนตอง
ปดกิจการลงไปในท่ีสุด  
 จากสภาวะดังกลาวทําใหโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กหลายแหงตองสรางกลยุทธใหม ๆ 
ในตลาดการบริการ เพ่ือผลกําไรและความอยูรอดของธุรกิจ เพื่อทราบความตองการของผูปกครอง
และนักเรียน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเปนประเด็นสําคัญในการกําหนด
ทิศทางของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก วาโรงเรียนท่ีเปดสอนจะประสบความสําเร็จในอนาคต
หรือไม เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมายใหไดรับความพึงพอใจ และเปน
การสรางแรงจูงใจใหกลุมผูเขารับบริการหรือผูปกครองเกิดความพึงพอใจในการเขารับบริการโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็ก และเพื่อนําสภาพของปญหามาปรับปรุงแกไขใหโรงเรียนดนตรีท่ีมีขนาดเล็ก
มีจุดสนใจและมีโอกาสทางดานธุรกิจมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะปญหาของคาเรียนในโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กท่ีไมสามารถเก็บในราคาเทากับโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดใหญท่ีมีช่ือเสียงได ถึงแมโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กจะมีมาตรฐานในการเรียนการสอนเทียบเทากับโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดใหญ
ท่ีมีช่ือเสียง จึงทําใหโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กตองลดคาสอนลงเพ่ือเปนทางเลือกในการตัดสินใจของ
ผูเขารับบริการหรือผูปกครอง ในการใชบริการของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก อีกท้ังปญหาของ
ทําเลที่ตั้งของโรงเรียนดนตรี มีผลตอจํานวนของผูใชบริการ เนื่องจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 



 22

ไมสามารถเจาะตลาดเขาถึงกลุมลูกคาใหมไดอยางท่ัวถึง ยังคงอาศัยการบอกตอ แนะนําและชักชวน
จากผูใชบริการรายเดิม หากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กรายใดท่ียังไมปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงาน 
ก็จะประสบปญหาตาง ๆ จนกระท่ังไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได  
 ดังนั้น จึงเปนท่ีมาของงานวิจัยช้ินนี้ท่ีมุงศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรี
เอกชน  ขนาดเล็ก เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมการใชบริการของผูใชบริการท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก รวมถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ที่เกิดจากการ
ดําเนินกิจการ นําไปสูการพัฒนาเปนกลยุทธสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
เขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก เพื่อใหโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กสามารถตอบสนอง
ความตองการของกลุมผูใชบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึงการอยูรอดของธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็ก อันนําไปสูการพัฒนาเปนโรงเรียนดนตรีท่ีมีรากฐานการดําเนินการท่ีม่ันคง
พรอมตอการพัฒนาไปสูธุรกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนในอนาคตตอไป 
 
ความสําคัญของโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา โรงเรียนดนตรีเอกชนมีอิทธิพลในการสรางศักยภาพ
ทางดานความคิดและความรูสึกของมนุษยโดยตรง  Mason (อางถึงใน Pemberton, 1992) กลาววา 
“มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสอนดนตรีกับเด็ก ๆ ใหได เหมือนกับการสอนใหเขาอานหนังสือ 
ถายังทําเชนนั้นไมได เราไมสามารถที่จะคาดหวังการพัฒนาที่ยิ่งใหญและยั่งยืนได” (Mason said, 
“children must be taught music as they are taught to read until something of this kind is done, it is 
vain to expect any great and lasting improvement”) นอกจากนั้น Australian Council for the Arts 
(2005) มีแนวคิดเชนเดียวกันวา เด็กทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเขาสูประสบการณการเรียนดนตรี ภายในระบบ
โรงเรียนและภายใตเง่ือนไขท่ีวา ครูผูสอนตองมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูมีประสบการณการสอน 
ท้ังมีผูเชี่ยวชาญคอยฝกฝนใหไดผลลัพธ ของการศึกษาท่ีเหมาะสม ประสบการณดนตรีที่ใหเขาเหลานั้น 
เปนองคประกอบสําคัญในภายหนาท่ีนํามาทํากิจกรรมตาง ๆ ทางดนตรี และควรจะปลูกฝงใหเด็กมี
โอกาสไดศึกษาดนตรีโดยท่ัวถึงกัน และสอดคลองกับแนวคิดของ Cross  ท่ีใหความเห็นวา ดนตรีเปน
วัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลสูงตอระดับพลังงานและความรูสึกของมนุษย (Cross, 2001) ท่ีสามารถแสดงออก
ไดทางพฤติกรรมในหลายรูปแบบ โดยท่ัวไปแลว มีการแสดงออกทางเสียง บทเพลง และการเตนรํา 
ดังนั้นดนตรีจึง เขามามีสวนสําคัญในกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยทุกชาติทุกภาษา ไมวาชนชาติใด
ภาษาใด ดนตรีชวยมอบความบันเทิงและ ชวยกลอมเกลาจิตใจของมนุษยใหมีความละเอียดออน และ
มีสมาธิกับส่ิงท่ีทํามากข้ึน ทั้งนี้กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ไดใหวิสัยทัศนและแนวคิด
ของการเรียนดนตรีในระดับพื้นฐานไววา หากเด็กไทยทุกคนไดเลนดนตรีโดยผานส่ือและเคร่ืองมือ
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ประกอบการเรียบเรียงบรรเลง อยางมีความสุขและ สนุกสนานจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็ว 
เกิดความคิดสรางสรรคในข้ันสูง การพัฒนาสมองเด็กโดยผาน กิจกรรม ดนตรีจึงเปนการวางพื้นฐาน
สําหรับเด็กท่ีจะเติบโตไปในอนาคต เด็กจะเปนผูท่ีมีความคิดฉับไวในการแกปญหา เพราะดนตรีชวย
พัฒนาความฉลาดใหกับเด็กในสวนนี้ ในขณะเดียวกันเด็ก ๆ เหลานี้ก็จะเปนผูมีวัฒนธรรม มีความ
ประณีต มีเสนห และมีความงามอยูในตัว  
 ดังน้ันจึงยืนยันไดวา ดนตรีเปนอุปกรณเสริมส่ิงดี ๆ ใหแกมนุษยชาติ เกิดประโยชนหลาย ๆ 
ดานตอรางกาย แตประโยชนท่ียิ่งใหญก็คือ สามารถขัดเกลาจิตใจมนุษยใหงดงาม สรางจินตนาการ 
มีความคิดสรางสรรค สามารถ พัฒนา รางกายในทุกดาน เชน พัฒนาทางดานปญญา ดานสุนทรียะ 
ดานสังคม ดานภาษา และเปนคนมีเหตุผล (ณรุทธ สุทธิจิตต, 2544; สุกรี เจริญสุข, 2546; ออนโยน 
แจมใส, 2548; อุดม เพชรสังหาร, 2548; Anderson & Lawrence, 2001) ส่ิงท่ี กลาวมาน้ัน ลวนเปน
องคประกอบพ้ืนฐานสําคัญ ในการสงเสริม และพัฒนาการเรียนรูของมนุษย สมควรอยางยิ่งท่ีจะใหเด็ก
ไดมีโอกาสเรียนดนตรีกันอยางท่ัวถึงทุกคน 
 จากท่ีกลาวมาขางตนท้ังหมด ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ดนตรีเปนศาสตรอยางหน่ึงในหลาย ๆ 
ศาสตรท่ีอยูคูกับมนุษยมาเปนเวลานาน ดนตรีใหท้ังความรู ความบันเทิง การผอนคลายอารมณ และ
ยังเปนเคร่ืองมือในการพัฒนามนุษยท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา ความคิดสรางสรรค 
และบุคลิกภาพ  ดังนั้นดนตรีจึงเปนตัวเช่ือมนําส่ิงตาง ๆ ใหมีคุณภาพชีวิตที่สมดุลย การกาวเขาสู
การเรียนดนตรีของเด็กนักเรียนก็คือการมอบรางวัลอันยิ่งใหญใหแกชีวิต ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ เพื่อการเขาสูการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีเปยมดวยประสิทธิภาพ 
 
ธุรกิจดนตรี (Music Business) 
  ธุรกิจดนตรีมีรูปแบบตาง ๆ โดยแตละธุรกิจดนตรีมียุทธศาสตรการบริหารที่เปนรูปแบบ
ของตนเอง ใหไดรับความสําเร็จตรงตามจุดมุงหมาย โดยผานส่ือหลายรูปแบบ เชน วิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ เปนตน นอกจากนี้การท่ีเทคโนโลยีทางดานการติดตอส่ือสารไดพัฒนาอยางตอเนื่อง 
สงผลใหการรับขอมูลขาวสารตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็วมากกวาในอดีต เชน การใชส่ืออินเทอรเน็ต 
การจัดรายการวิทยุ รายการโทรทัศน การจัดเกมโชว การจัดคอนเสิรต การแสดงทอลคโชวการจัดการ
ประกวด และการจัดงานแสดงสินคา/บริการ ดนตรีเปนธุรกิจอยางหน่ึงท่ีทําใหเกิดรายได พรอมสราง
รายไดใหกับผูประกอบการ ศิลปน ผูแตงคํารอง–ทํานอง และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของของอัลบ้ัมเพลงนั้น ๆ 
ซ่ึงท้ังหมดข้ึนอยูกับการบริหารจัดการของกลุมธุรกิจ (เฉลิมพล งามสุทธิ, 2555) 
 ความเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมดนตรี เกิดจากความเจริญของเทคโนโลยี ทําใหการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิเกิดข้ึนไดงายดวยการการแลกเปล่ียนสําเนาและสงตอไฟลผานอินเตอรเน็ต ยอดขาย 
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แผนซีดีลดลง และส่ือท่ีเปนแผนซีดีเองถูกแทนท่ีดวยไฟลเพลง อุตสาหกรรมดนตรีมีการปรับเปล่ียน 
วิธีการขายงานบันทึกเสียง ไปเปนการขายเพลงผานชองทางออนไลน แตความสําเร็จในการขายงาน 
บันทึกเสียงเหลานี้ก็ไมสามารถอาจทดแทนรายไดท่ีเสียไปของยอดขายงานส่ือบันทึกเสียงประเภทซีดี
ได แมวารายไดจากการขายส่ือบันทึกเสียงจะลดลง แตรายไดจากชองทางอ่ืน ๆ ของอุตสาหกรรมดนตรี
ไมไดลดลง แตกลับเพิ่มข้ึนทําใหอุตสากรรมดนตรียังเติบโตมาอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีอุตสาหกรรมส่ือ
บันทึกเสียงกําลังทรุดโทรม รูปแบบธุรกิจดนตรีอ่ืน ๆ กําลังเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว (Andersen, 2007: 
37)  
 การจําหนายส่ือบันทึกเสียงมียอดขายลดลงจากผลกระทบของการลักลอบจําหนาย (Piracy) 
และการแขงขันจากชองทางการจําหนายเพลงรูปแบบดิจิทัล (Digital Music) อยางถูกกฎหมาย แต 
รายไดของดิจิทัลมิวสิคไมสามารถทดแทนยอดขายของส่ือบันทึกเสียงท่ีลดลงได บริษัทท่ีเกี่ยวของกับ 
ธุรกิจเพลงตองปรับโครงสรางธุรกิจ (Business Model) ใหเขากับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 
การขยายตัวของผูใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband) ทําใหชองทางการจาหนายเพลงแบบดิจิทัล 
พุงสูงข้ึนตอเนื่อง และการขยายตัวของการบริการโทรศัพทไรสายสงผลให Mobile Music เติบโต
มากข้ึนเชนกัน (อุตสาหกรรมดนตรีไทย และวิถีกาวตอไปสูอนาคต, 2559) ธุรกิจการจัดการแสดงสด
เปนหัวใจของธุรกิจเพลงในโลก สมัยกอนการแสดงคอนเสิรตจะมี เมื่อศิลปนตองการโปรโมทอัลบ้ัม
ใหม แตปจจุบันแมไมมีอัลบ้ัมใหมก็สามารถจัดการแสดงคอนเสิรตได นอกจากนั้นการดูคอนเสิรต
เปนสวนหนึ่งในไลฟสไตลของผูคน หัวใจสําคัญของการจัดคอนเสิรตคือ การเลือกศิลปนใหตรงกบั
กลุมเปาหมาย การจัดคอนเสิรตยังมีรายไดอ่ืนนอกจากการขายบัตร คือ สปอนเซอร การจัดบูธภายในงาน 
อีกท้ังยังสามารถตอยอดดวยการทําบันทึกการแสดงสด แพร ภาพทางโทรทัศนหรือชองทางออนไลน
แลวขายโฆษณา หรือขยายพ้ืนท่ีโชวไปเมืองใหญในตางจังหวัด (“อุตสาหกรรมดนตรีไทย และวิถีกาว
ตอไปสูอนาคต”, 2559: 12) 
 ในปจจุบันโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีผลตอการเจริญเติบโตของวงการดนตรีเปน
อยางมาก สงผลทําใหเกิดศิลปนที่โดงดังขึ้นมาจากการลงคลิปวีดีโอเลนดนตรีผานเว็ป YouTube  
จํานวนไมนอย มีรายการประกวดแขงขันทางดานดนตรีตาง ๆ มากมาย เชน The Voice, Thailand 
Got Talent, The Winner is เปนตน ท่ีมีสวนชวยในการผลักดันศิลปนใหม ๆ เขาสูวงการเพลงมากมาย 
นอกจากส่ือโซเชียลมีเดียอยาง Facebook และ YouTube แลว ยังมีชองทางเผยแพรและจัด จําหนาย
ผลงานเพลงผานชองทางออนไลนมากมาย ไมวาจะเปน iTunes, Bandcamp, Deezer, KKBOX หรือ 
ฟงใจ นอกจากนี้ โซเชียลมีเดียยังชวยใหการส่ือสารเปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็วและตรงกลุมเปาหมาย 
ทําใหมีการรวมกลุมกันจัดงานอีเวนตดนตรี รวมถึงโปรโมเตอรอิสระท่ีจัดคอนเสิรต หรือเทศกาลดนตรี
อยางมากมายโดยไมตองรอผูจัดรายใหญ โดยใชโซเชียลมีเดียเปนเคร่ืองมือหลักใน การเผยแพรผลงาน
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เพลงและส่ือสารขอมูลตาง ๆ ไปถึงแฟนเพลง (อุตสาหกรรมดนตรีไทย และวิถีกาว ตอไปสูอนาคต, 
2559) 
 ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและอิทธิพลของการส่ือสารมวลชนในสังคมสมัยใหม
นี้ โดยเฉพาะส่ือส่ิงพิมพวิทยุโทรทัศนภาพยนตรและส่ือดิจิตอล สงผลกระทบตอสังคมวัฒนธรรมใน
ทุก ๆ ดาน จากวัฒนธรรมในกลุมเล็ก ๆ ท่ีมีลักษณะเปนวัฒนธรรมท่ีเปนมาตรฐาน นําไปสูวัฒนธรรม
ขนาดกวาง หรือท่ีเรียกวาวัฒนธรรมมวลชน ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงแบบกาวกระโดด 
 จากเดิมท่ีผูเลน (นักดนตรีหรือผูประพันธดนตรี) จะสื่อสารกับผูฟง (ผูฟงและผูชม) 
โดยตรง เปนดนตรีท่ีผูเลนส่ือสารกับผูฟงผานระบบส่ือสารมวลชน (Mass Mediated Music Phenomenon) 
ซ่ึงวัฒนธรรมดนตรีผานส่ือสารมวลชนน้ีไดทําใหดนตรีมิใชเปนเพียงดนตรีของผูเลนหรือของปจเจกชน 
(Private) อีกตอไปแตดนตรีกลายเปนวัฒนธรรมของมวลชนที่เปนสาธารณะ (Public) และสราง 
ปรากฏการณดนตรีท่ีเรียกวาดนตรีของมวลชน (Pop Music) ในรูปแบบตาง ๆ กันออกไป 
 นอกจากนี้เทคโนโลยีของส่ือสารมวลชนดังกลาวยังไดกอใหเกิดระบบทางวัฒนธรรม
ดนตรีท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งไดแก "อุตสาหกรรมดนตรี" เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับดนตรีหรือใชดนตรี
เปนสวนประกอบหนึ่งในการทําธุรกิจ ในอุตสาหกรรมดนตรีนั้นจะบันทึกดนตรีเก็บไวในส่ือ (Media) 
ประเภทตาง ๆ เชน ส่ิงพิมพ แผนเสียง คาสเซ็ตเทป ซีดี วีซีดีฯลฯ และส่ือดนตรีเหลานี้ก็จะถูกนําไปใช
ประโยชนท่ีแตกตางกันออกไปทั้งในดานการอนุรักษ เผยแพรบันเทิงหรือธุรกิจดนตรีอ่ืน ๆ ตวัอยาง 
เชน การถายทอดสด/ บันทึกการแสดงดนตรีเพื่อเผยแพรในรายการบันเทิงทางโทรทัศน การ บันทึก
ดนตรีพื้นบานลงคาสเซ็ตเทปเพื่อการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการ การบันทึกและใชแผนเสียง ดนตรี
ในรายการเพลงทางวิทยุ หรือแมแตการสราง/บันทึกทํานองเพลงตาง ๆ ลงส่ือดิจิตอล ท่ี เรียกวาส่ือ
ออนไลน เพ่ือประโยชนในทางธุรกิจโทรทัศนและอินเทอรเน็ตท่ีกําลังไดรับความนิยมใน สังคมไทย
ปจจุบันเปนตน รวมไปถึงการใชประโยชนจากการหลอมรวมของส่ือ (Convergence Media) ท่ีสามารถ
เช่ือมโยงส่ือตาง ๆ เชาดวยกันสรางใหเกิดปรากฎการณดนตรีในสังคมใหม ไดแก ดนตรีในอินเทอรเน็ต 
ในเว็บไซตตาง ๆ ซ่ึงพบวามีท้ังการนําเสนอโนตดนตรีท่ีสามารถพิมพออกมาใน รูปแบบส่ือส่ิงพิมพได 
สามารถฟงดนตรีทางวิทยุหรือชมการแสดงดนตรีทางโทรทัศนบนอินเทอรเน็ต รวมไปถึงการสราง, 
อัพโหลดและดาวนIหลดเพลงและริงโทนแลกเปล่ียนระหวางผูใช ซ่ึงผูเชาเยี่ยมชม เว็บไซตสามารถ
เลือกทําทุกอยางหรือเสือกรับสาระทางดนตรีในสิ่งที่ตองการได การหลอมรวมของดนตรีในสื่อ
อินเทอรเน็ตดังกลาวทําใหผูฟงดนตรีมีพื้นท่ีท่ีสามารถจะ เปนท้ังผูสรางและผูฟงดนตรี สรางดนตรี
ดวยตนเอง ส่ือสารดนตรีกับผูอ่ืนไดท่ัวโลก จากอํานาจของการส่ือสารมวลชนท่ีมีตอดนตรี ดังกลาว
ทําใหดนตรีเปนท้ังศิลปะท่ีมีคุณคาและเปนสินคาทางวัฒนธรรมท่ีถูกสรางข้ึนเพื่อเพิ่มมูลคา ซ่ึงลงผลตอ
การกําหนดเนื้อหาสาระ (Media Agenda) ของส่ือดนตรีท่ีตองการเผยแพร 
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 อาจกลาวไดวาความเจริญกาวหนาและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและเนื้อหาสาระ (Massage) ของดนตรีใน
สังคมไทย 
 ปจจุบันส่ือมวลชนทําใหดนตรีมีการเคล่ือนยายฐานความรู ชวยขยายขอบเขตการเรียนรู
ดนตรี เพิ่ม ชองทางการเผยแพรดนตรี (Channel) สูผูฟงมากข้ึน ขณะเดียวกันขอจํากัดและขอดีของล่ือ
แตละประเภทก็เปนปจจัยสาเหตุสําคัญในการกําหนดทิศทาง รูปแบบ และเนื้อหาของดนตรี วัฒนธรรม 
ดนตรี ผานส่ือที่ถูกผลิตซา (Re-production) ถูกใชเพ่ือสรางกระแสและเปล่ียนแปลงคานิยมทาง ดนตรี
ในสังคมรวมไปถึงสุนทรียะของท้ังผูเลน (Sender) และผูรับ (Receiver) ส่ิงเหลานี้ทําใหดนตรี ใน
สังคมไทยชวง 50 ปท่ีผานมาถูกบันทึกและไดรับการเผยแพรในสังคมในรูปแบบท่ีหลากหลายเกิด เปน
พัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีและสังคมคนดนตรีรูปแบบตาง ๆ มากมาย อาทิ ดนตรีประกอบ รายการ
โทรทัศน ดนตรีสําหรับงานโฆษณา มิวสิควิดีโอ ดนตรีประกอบภาพยนตร ดนตรีธุรกิจหรือ ดนตรี
ออนไลน ซ่ึงท้ังหมดเปนทางเลือกใหมใหกับผูฟงดนตรีท่ีจะเลือกรับหรือไมรับ โดยสามารถฟง อาน
หรือชมดนตรีผานส่ือสารมวลชนในหลากหลายรูปแบบ (ดนตรีในส่ือ 1, 2550) 
  จากกระบวนการขางตน ผูวิจัยจึงวิเคราะหไดวา ธุรกิจดนตรี เปนกระบวนการสงมอบ
การบริการ จะตองเปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธและเช่ือมโยงกับศาสตรดานดนตรีหรือสินคาท่ีตรงตาม
ความตองการของกลุมลูกคาหรือผูเขารับบริการโดยรวมถึงการดําเนินงานนั้นจะตองสรางรายได 
ผลกําไร ใหแกเจาของกิจการ หรือผูประกอบการ 
 ธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนก็เชนกัน ถือวาเปนการดําเนินงานทางดานธุรกิจจากการ
บริหารงานภายในองคกร ซ่ึงมีการวางแผน จัดสรร อยางเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางรายได 
และแสวงหาถึงผลกําไร และผลตอบแทนจากการดําเนินงาน 
 โดยธุรกิจแบงออกเปนสองประเภทใหญ ๆ ดังนี้ 
 1. ธุรกิจสินคาอุปโภคและบริโภค คือ ธุรกิจท่ีบริหารงานและดําเนินงานจัดหาสินคาท่ี
ใชในการดํารงชีพ ท่ีสามารถสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสท้ัง 5 เชน อาหาร เคร่ืองนุงหม ของใชใน
ชีวิตประจําวัน ฯลฯ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา   
 2. ธุรกิจบริการ หมายถึง ธุรกิจที่ดําเนินกิจการแลกเปลี่ยนสินคาที่ไมเปนตัวตน เปน
การดําเนินกิจการท่ีมีรูปแบบในการตอบสนองความตองการของลูกคาในดานของความพึงพอใจและ
ความคาดหวัง เชน ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจการรักษาพยาบาล ธุรกิจเกี่ยวกับการคมนาคมขนสง ธุรกิจ
ท่ีเกี่ยวของกบการส่ือสาร ธุรกิจท่ีใหการบริการความสวยความงาม ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจ
เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร เปนตน 
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 โรงเรียนดนตรีเอกชนน้ันจัดเปนธุรกิจประเภทหนึ่งในรูปแบบของธุรกิจบริการ เพราะ
เปนการสงมอบความพึงพอใจรวมถึงสงมอบความรูความเขาใจในวิชาการทางดานดนตรี เพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจ ซ่ึงในการดําเนินการวิจัยร้ังนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชทฤษฏีทางดานการตลาดมาเปนเคร่ืองมือ
ในการศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจของผูรับบริการโรงเรียนดนตรี
เอกชนโดยมีการศึกษาอางอิงจากแหลงขอมูลตาง ๆ และไดนําเอาแนวคิดท่ีเกี่ยวของมาใชในงานวิจัย
ดังตอไปนี้  
 แนวคิดธุรกิจดนตรี 
 ธุรกิจดนตรี คือ การวางแผนระบบงานเพ่ือประกอบกิจกรรมการดําเนินงานของธุรกิจ
โดยมีเปาหมายในการแสวงหาผลกําไร และคาตอบแทนจากการใชส่ือศิลปะท่ีมีความเกี่ยวของกับเสียง 
และดนตรี เขามาเปนตัวสินคาในการประกอบกิจการ โดยมีรูปแบบ (Process Model) การดําเนินงาน
3 ข้ันตอน (ศักดิ์สิทธ์ิ ราชรักษ, 2557) ดังตอไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

Input 
การจัดหาบุคคลและ 

เคร่ืองมือและทรัพยากร 
ท่ีเหมาะสมตอการดําเนนิ

ธุรกิจ 

Process 
กระบวนการระหวาง
การใหบริการ เพื่อสราง
ความพอใจตอผูเขารับ

บริการ 

Output 
ผลของการใหบริการ ซ่ึงตอง
สรางความพึงพอใจแกลูกคา
และรายไดท่ีเหมาะสมแก 

ผูดําเนินธุรกิจ 

 
ภาพท่ี 5 แนวคิดธุรกิจดนตรี 
ท่ีมา: ศักดิ์สิทธ์ิ ราชรักษ, ดนตรีและธุรกิจบันเทิง (กรุงเทพมหานคร: คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2557). 
 
 จากกระบวนการขางตน สามารถกลาวไดวา ธุรกิจดนตรี เปนกระบวนการในการสงมอบ
การบริการ ท่ีมีความสัมพันธ เกี่ยวของ และมีความเช่ือมโยงกับศาสตรทางดานดนตรี หรือสินคาท่ีตรง
ตามความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย รวมถึงการดําเนินงานนั้นจะตองสรางผลตอบแทน รายได ผล
กําไร ใหแกเจาของกิจการ  
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แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู และการเปดรับขาวสาร 
 ในการเลือกกระทํากิจกรรรมตาง ๆ  ของมนุษยนั้น ปจจัยสําคัญท่ีจะใชประกอบการตัดสินใจ 
ก็คือ "ขาวสาร" ความตองการขาวสารจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อบุคคลนั้นตองการขอมูลหรือไมแนใจใน 
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงแตละบุคคลจะเลือกรับรูขาวสารเพียงบางสวนท่ีคิดวาจะเปนประโยชนตอตนเอง 
เทานั้น โดยการเลือกรับรูขาวสารจากส่ือตาง ๆ ของบุคคลข้ึนอยูกับองคประกอบพื้นฐานของผูรับสาร
ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 1. องคประกอบดานจิตใจ เขน กระบวนการเลือกรับขาวสาร การเลือกรับรูตามทัศนคติ 
และประสบการณของตน 
 2. องคประกอบทางดานสังคมและสภาพแวดลอม เขน ครอบครัว สถาบันทางการศึกษา 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และลักษณะทางประชากร (เพศ อายุ ภูมิสําเนา การศึกษา สถานภาพ
ทางสังคม)  
 Macom และ Beckor (1979, อางถึงใน กฤติกา มาโนช, 2540) ไดใหความเห็นวาบุคคล
เปดรับ ขาวสารจากส่ือมวลชน เพื่อตอบสนองความตองการ 6 ประการ คือ 
 1. เพื่อตองการรูเหตุการณ (Surveillance) โดยติดตามความเคล่ือนไหวและสังเกตการณ 
ส่ิงตาง ๆ รอบตัวจากล่ือมวลชน เพ่ือจะไดรูทันเหตุการณ ทันสมัย และรูวาอะไรเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีควร
จะเรียนรู 
 2. เพื่อตองการชวยตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับ 
ชีวิตประจําวัน การเปดรับขาวสารทําใหบุคคลสามารถกําหนดความเห็นของตนตอสภาวะหรือ เหตุการณ
ตาง ๆ รอบตัวได 
 3. เพ่ือการพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนทําใหบุคคล
มีขอมูลที่จะนําไปใชในการพูดคุยกับผูอ่ืนได 
 4. เพื่อความตองการมีสวนรวม (Participation) เพื่อรับรูและมีสวนรวมในเหตุการณ
ความเปนไปตาง ๆ รอบตัวท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
 5. เพื่อเสริมความคิดเห็น (Reinforcement) ชวยเสริมความคิดเห็นใหม่ันคงยิ่งข้ึนหรือ
ชวยสนับสนุนการตัดสินใจท่ีไดกระทําไปแลว 
 6. เพื่อความบันเทิง (Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลินและผอนคลายอารมณ 
 ในการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน ผูรับสารอาจเปดรับโดยผานกระบวนการในการ
เลือกรับขาวสาร (Selective Process) ซ่ึงมีข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) 
 1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโนมท่ีผูรับสารจะเลือกเปดรับ 
ขาวสารจากแหลงสารตาง ๆ ท่ีสอดคลองตามความคิดเห็น ความสนใจ และความตองการของตน เพ่ือ
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นํามาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อใชในการแกไขปญหา และใชตอบสนองความตองการ
ของตน 
 2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) นอกจากบุคคลจะเลือกเปดรับขาวสาร 
แลวบุคคลยังเลือกใหความสนใจตอขาวสารที่ไดรับ ซึ่งสอดคลองหรือเชากันไดกับทัศนคติ และ
ความเช่ือดั้งเดิมของบุคคลนั้น ๆ ในขณะเดียวกันก็พยามยามหลีกเล่ียงการรับขาวสารที่ขัดตอทัศนคติ 
หรือความคิดดั้งเดิมของตน ท้ังนี้เพราะการไดรับขาวสารที่ไมสอดคลองกับความรูสึกของตนจะทําให
บุคคลนั้นเกิดความรูสึกไมพึงพอใจและสับสนได 
 3. การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Selective Interpretation) 
เม่ือบุคคลเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่งแลว ผูรับสารอาจมีการเสือกรับรู และเสือกตีความสาร
ท่ีไดรับตามประสบการณของแตละคน ผูรับสารจะตีความสารที่ไดรับมาตาม ความเชาใจของตนเอง 
หรือตามทัศนคติประสบการณ ความเช่ือ ความตองการ และแรงจูงใจของตน ในขณะน้ัน 
 4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) หลังจากท่ีบุคคลเลือกใหความสนใจ เลือกรับรู 
และตีความขาวสารไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับทัศนคติ และความเชื่อของตนแลว บุคคลยังเลือกจดจํา
เนื้อหาสาระของสารในสวนท่ีตองการจดจําเอาไวในประสบการณในขณะเดียวกันก็มักจะลืมขาวสาร
ท่ีไมตรงกับความสนใจของตนเอง 
 การที่ผูรับสารจะใหความสนใจหรือเลือกเปดรับขาวสารจากสื่อใดนั้น Merrin และ 
Rowebstin (1980, อางถึงใน วิธินี วรรณสกล, 2542) กลาววา มีปจจัยหลายประการที่เปนแรงผลักดัน 
ใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงเลือกการใชส่ือไดแก 
 1. ความเหงา ซึ่งเปนเหตุผลทางจิตวิทยาวา ตามปกติมนุษยไมชอบที่จะอยูตามลําพัง 
เนื่องจากความเหงาจะทําใหเกิดความรูสึกหวาดหวั่น ลับสบ วิตกกังวล กลัวการเพิกเฉยจากสังคม 
มนุษยจึงพยายามที่จะรวมกลุมกันเพื่อพบปะกับผูอื่นเทาที่โอกาสจะอํานวยให หากเมื่อมนุษยไม 
สามารถจะติดตอพบปะกันไดโดยตรง ดังนั้น การอยูกับสื่อตาง ๆ ที่ใชในการสื่อสาร ก็เปนอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีมนุษยสามารถใชเปนเพื่อนแกเหงาไดโดยท่ีไมสรางความกดดันเหมือนกบัการสนทนา 
 2. ความอยากรูอยากเห็น ความอยากรูอยากเห็นในส่ิงตาง ๆ เปนคุณสมบัติพื้นฐานของ 
มนุษยปกติมนุษยจะมีความอยากรูอยากเห็น โดยเร่ิมจากส่ิงท่ีอยูใกลตัวท่ีสุดไปจนถึงส่ิงท่ีอยูไกลตัว 
มากท่ีสุด ท้ังนี้เพราะมนุษยคิดวาส่ิงเหลานั้นอาจจะมีผลกระทบตอตนเองหรือบุคคลแวดลอม โดย 
ทางตรงหรือทางออม ดังนั้นสื่อมวลชนจึงถือเอาความอยากรูอยากเห็นของมนุษยนี้เองเปนหลัก 
อยางหนึ่งในการนําเสนอขาวสาร 
 3. ประโยชนใชสอยของตนเอง โดยพื้นฐานมนุษยเปนผูเห็นแกตัว ในฐานะที่เปนผูรับ
สาร มนุษยจึงพยายามแสวงหาและใชขาวสารที่คิดวาจะเปนประโยชนแกตนเอง 
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 4. ลักษณะเฉพาะของส่ือ ส่ือแตละประเภทมักจะมีลักษณะเฉพาะตัวของส่ือท่ีแตกตาง
กันกับ ส่ือชนิดอ่ืน ๆ ดังนั้นผูรับสารจึงพยายามหันเขาหาส่ือที่มีลักษณะเฉพาะท่ีจะสามารถตอบสนอง
ความตองการของตนเองไดมากท่ีสุด 
 
แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยาภายใตการ
ตัดสินใจของผูบริโภค โดยการพยายามอธิบายกฎในการตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ ของผูบริโภค 
และพยายามท่ีจะตีกรอบกระบวนการในการตัดสินใจของผูบริโภคและสิ่งที่สงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจนั้น ๆ  
 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทําของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจเลือก การซ้ือ การใช และการกําจัดสวนท่ีเหลือ ของสินคาและบริการตาง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการและความปรารถนาของตน (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554 อางถึงใน Solomon, 2009) พฤติกรรม
เหลานี้สามารถอธิบายได ดังนี้ 
 การตัดสินใจเลือก หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของผูบริโภคในการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ โดยครอบคลุมพฤติกรรมตาง ๆ ตั้งแตการตระหนักถึงความตองการ
การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือกตาง ๆ และการตัดสินใจซ้ือ 
 การซ้ือ หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึงสินคาและบริการที่ผูบริโภคตองการ 
ตั้งแตการเลือกแหลงท่ีจะซ้ือและวิธีการจายเงินคาสินคาหรือบริการ 
 การใช หมายถึง การท่ีผูบริโภคนําสินคามาใชประโยชนตามท่ีมุงหวัง หรือการรับบริการ
จากองคการธุรกิจ 
 การกําจัดสวนท่ีเหลือ หมายถึง การนําสวนท่ีเหลือของผลิตภัณฑไปกําจัดทิ้ง โดยอาจ
กระทําในรูปแบบตาง ๆ เชน การท้ิงขยะในถังขยะ การนํากลับมาใชใหม การนําไปผลิตใหม 
 ซ่ึงวัตถุประสงคท่ีสําคัญของการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ไดแก  
 1. เพื่อบรรยายพฤติกรรม คือการบรรยายวามีพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้น และมีลักษณะ
อยางไร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการตอบคําถามวา “มีพฤติกรรมใดเกินข้ึนบาง และเกิดข้ึนอยางไร ?” 
ตัวอยางเชน เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแตกตางกันอยางไร หรือคนในเมืองกับ
คนในชนบทนิยมชมรายการโทรทัศนแตกตางกันหรือไม อยางไร 
 2. เพื่อทําความเขาใจพฤติกรรม นอกจากจะสามารถบรรยายพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนไดแลว 
ยังตองการทราบถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเหลานั้นอีกดวย ดังนั้นวัตถุประสงคขอนี้จึงเกี่ยวของ
กับการคนหาสาเหตุตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของบุคคลหรือการพยายามตอบคําถาม
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วา “พฤติกรรมเหลานั้นเกิดข้ึนเพราะเหตุใด?” ตัวอยางเชน การคนหาปจจัยท่ีทําใหคนในเมืองกับคน
ในชนบทนิยมชมรายการโทรทัศนท่ีแตกตางกัน 
 3. เพื่อทํานายพฤติกรรม ความเขาใจถึงสาเหตุและเง่ือนไขตาง ๆ ของการเกิดพฤติกรรม
แลว ทําใหสามารถสรุปกฎเกณฑหรือสรางทฤษฎีท่ีใชในการอธิบายพฤติกรรมตาง ๆ ไดอยางชัดเจน 
และสามารถนําไปสูการทํานายพฤติกรรมผูบริโภคในอนาคต กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การตอบคําถามวา 
“พฤติกรรมเหลานั้นจะเกิดข้ึนเม่ือไหร ภายใตเง่ือนไขอะไร?” ตัวอยางเชน การทํานายวาผูบริโภคจะ
จดจําสินคาไดอยางรวดเร็ว หากมีการโฆษณาสินคานั้นดวยความถี่บอยครั้ง และดวยรูปแบบการ
นําเสนอท่ีนาสนใจ 
 4. เพื่อควบคุมพฤติกรรม การควบคุมในท่ีนี้ไมไดหมายถึง การครอบงําหรือบังคับการ
กระทําบุคคลอ่ืน แตหมายถึงการสราง จัดกระทํา หรือเปล่ียนแปลงสภาวะบางประการโดยอาศัยความรู
หรือทฤษฎีท่ีไดรับการยอมรับแลว เพื่อทําใหเกิดผลลัพธท่ีนาพอใจ หรือเพื่อปองกันไมใหเกิดผลลัพธ
ท่ีไมพึงพอใจ ตัวอยางเชน ความรูทางจิตวิทยาไดบงช้ีวา วัยรุนมักมีการเลียนแบบพฤติกรรมตาง ๆ ของ
นักแสดง นักรอง หรือนักกีฬาท่ีมีช่ือเสียง ดังนั้น การใชบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเหลานั้นเปนตนแบบ จะทํา
ใหสามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุนไดงายและรวดเร็วมาก 
 เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมมนุษยที่ไดรับอิทธิพลตาง ๆ 
ท้ังจากปจจัยดานจิตวิทยาซ่ึงอยูภายในตัวบุคคลและปจจัยภายนอกดานสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น 
การศึกษาเพื่อทําความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค จึงจําเปนตองอาศัยความรูตาง ๆ จากศาสตรหลากหลาย
สาขา เชน จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ดวยเหตุนี้ จึงอาจกลาวไดวาศาสตรดานพฤติกรรม
ผูบริโภคเปนผลจากการผสมผสานองคความรูหลากหลายสาขาเขาดวยกัน 
  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษาวากลุมผูบริโภคมีพฤติกรรมอยางไรใน
การดําเนินชีวิต รวมถึงการตัดสินใจซ้ือและใชสินคาและใชบริการอยางไร ซ่ึงหลักการที่มีประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคคือ หลัก 6Ws 1H ท่ีตองพิจารณาหลักตาง ๆ เกี่ยวกับตลาดเพื่อให
ไดคําตอบท่ีตองการทราบตามหลัก 7Os ดังตอไปนี้ 
 1. ใครคือตลาดเปาหมาย (Who is target market?) ดังที่กลาวมาแลวขางตนวาผูบริโภค
ทุกคนอาจไมใชลูกคากลุมเปาหมายเสมอไป วัตถุประสงคแรกในการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค
ก็เพื่อหากลุมท่ีใชสินคาหรือบริการ หรือมีแนวโนมท่ีจะใชสินคาหรือบริการนั้น ๆ ซ่ึงจะชวยใหทราบ
ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupant) ท่ีแทจริงของผลิตภัณฑ รวมถึงพฤติกรรมในการซื้อและการใช
ของกลุมเปาหมาย เชน ลูกคากลุมเปาหมายของสายการบินตนทุนตํ่า เปนกลุมรายไดปานกลาง ชอบ
เดินทาง ชอบความสะดวก มีความทันสมัย เปนตน 
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 2. ตลาดซ้ืออะไร (What does the market buy?) หลังจากสามารถระบุกลุมเปาหมายท่ี
ชัดเจนไดแลว จึงทําการวิเคราะหพฤติกรรมของตลาด เพื่อทราบถึงความตองการที่แทจริงที่ลูกคา
ตองการจากผลิตภัณฑหรือองคการ (Objects) เชน การเปดตัวของสายการบินตนทุนตํ่า เปนเสมือน
การตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมายกลุมใหญ  เนื่องจากสายการบินท่ีใหบริการ
อยูเดิมมีราคาแพง และมีบริการบางอยางท่ีไมจําเปนและผูบริโภคไมมีความตองการ ดังนั้นการตัด
บริการบางอยางออกไป ทําใหตนทุนตํ่าท่ีสุด ขายในปริมาณมาก ทําใหราคาถูกลง โดยเฉพาะในระยะ
ทางการบินระยะเวลาส้ัน ๆ ไมเกิน 2 ช่ัวโมง ทําใหกลุมเปาหมายสามารถใชบริการไดมากข้ึน เปนตน 
ลูกคากลุมเปาหมายจึงซ้ือการเดินทางท่ีรวดเร็ว ไมใชความสะดวกสบาย 
 3. ทําไมจึงซ้ือ (Why does the market buy?) การวิเคราะหในหัวขอนี้จะชวยใหทราบถึง
เหตุผลที่แทจริง (Objectives) ในการตัดสินใจซื้อของลูกคา เพื่อสามารถนํามาเปนแนวทางในการ
วางแผนจูงใจกลุมเปาหมายของสายการบินในประเทศ จะเห็นไดวาลูกคาแบงออกเปน 2 กลุมหลัก 
คือกลุมลูกคาท่ีซ้ือเวลาเปนหลัก จึงไมตองการส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน เม่ือทําใหราคาตํ่าลงกับระยะ 
เวลาท่ีเร็วข้ึน โดยเปรียบเทียบกับการเดินทางรูปแบบอ่ืน ผูบริโภคกลุมนี้จะยินดีจายเพิ่มข้ึนเพื่อการซ้ือ
ระยะทางท่ีเร็วข้ึน แตก็ไมไดตองการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจะสรางตนทุนเพิ่ม และกลุมลูกคาท่ีซ้ือ
ความสะดวกสบายเปนหลัก ที่มีความสามารถและยินดีท่ีจะจายเพ่ือไดรับความสะดวกสบายเพ่ิมข้ึน 
เปนตน ถาธุรกิจพิจารณาไมดีแลวอาจมองเหตุผลของการซ้ือผิดไปได 
 4. ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Who participates in the buying?) ในการตัดสินใจซ้ืออาจ
มีบุคคลอ่ืนที่มีสวนรวมหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ (Organization) เพราะผูท่ีทําหนาท่ีซ้ืออาจ
ไมใชผูท่ีใชสินคาโดยตรง อาจใชรวมกันหลายคน อาจไมมีความรูเกี่ยวกับสินคามากนักจึงตองอาศัย
ผูรูหรือกลุมของผูซ้ือเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ การศึกษาถึงผูมีสวนรวมก็เพื่อใชเปนขอมูล
ในการจัดทําโปรแกรมทางการโฆษณาในการชวยกระตุนการตัดสินใจ ซ่ึงตองพิจารณาวาจะใชกลุม
อางอิงใดในการเขาถึงกลุมผูใช หรือจะเขาถึงกลุมผูใชโดยตรง หรือถาเปนผลิตภัณฑท่ีผูซ้ือมีหนาท่ี
ในการตัดสินใจใหกับผูใช ธุรกิจอาจตองมุงเนนท่ีกลุมผูซ้ือเปนหลัก 
 5. ซ้ือเมื่อใด (When does the market buy?) ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมในการบริโภคสินคา
และบริการในแตละประเภทท่ีแตกตางกันตามโอกาสที่ใช ดังนั้นการวิเคราะหโอกาสในการซ้ือของ
ลูกคา (Occasion) จะชวยใหนักการตลาดสามารถเตรียมรับมือในการผลิตใหเพียงพอ และเตรียมแผน 
การสงเสริมตลาดในรูปแบบและในชวงเวลาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะสินคาท่ีมีการบริโภคมากในบาง
ฤดูกาล เชน ดอกไมในชวงเทศกาลตาง ๆ ที่พักแรมตาง ๆ ไมวาจะเปนโรงแรม บังกะโล รีสอรต 
รวมถึงบริการขนสงตาง ๆ ทั้งสายการบิน รถทัวร รถไฟในชวงฤดูทองเที่ยว หนังสือและเสื้อผา
นักเรียนในชวงปดเทอม หรือรานอาหารในชวงกลางวันหรือคํ่า เปนตน 
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 6. ซ้ือท่ีไหน (Where does the market buy?) เพื่อทราบถึงแหลงท่ีลูกคานิยมหรือสะดวก
ท่ีจะไปซ้ือ (Outlets) เพื่อการบริหารชองทางการจัดจําหนายท่ีเหมาะสมกับลูกคาในแตละกลุม เชน 
นอกเหนือการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินจากสายการบินโดยตรง ดวยพฤติกรรมของกลุมเปาหมายท่ีไมมีเวลา
ในการเดินทางเพ่ือหาซ้ือต๋ัวมากนัก และตองการความสะดวกสบาย การอาศัยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส
เพ่ือใหลูกคาสามารุจองตั๋วผานอินเทอรเน็ต สามารถชวยอํานวยความสะดวกและสรางความพึงพอใจ
ใหแกลูกคาไดมากข้ึน เปนตน 
 7. ซ้ืออยางไร (How does the market buy?) เพื่อทราบถึงการบริหารการซื้อของลูกคา 
(Operation) วามีข้ันตอนซ้ืออยางไร ตั้งแตการรับรูถึงปญหา ทําการคนหาขอมูลเพื่อแกไขหรือลดปญหา
นั้น ๆ ทําการประเมินทางเลือกในการแกไขปญหา และตัดสินใจซ้ืออยางไร จะชวยใหธุรกิจมีขอมูล
ในการวางแผนการสงเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายใหมากที่สุด เชน กลุมเปาหมาย
ในเขตกรุงเทพฯ มีความจําเปนและความตองการในการเดินทางทําธุรกิจหรือทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
ทางเลือกของกลุมเปาหมายคือ รถทัวร รถไฟ เคร่ืองบิน กลุมเปาหมายจะทําการเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ขอดีและขอเสียของแตละทางเลือก ถาลูกคาตองการความรวดเร็วและความสะดวกสบาย โดยไมคํานึงถึง
เร่ืองราคา การใหบริการท่ีสะดวกสบาย และการเดินทางในชวงเวลาท่ีเหมาะสมกับความตองการของ
ลูกคา จึงเปนแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการจูงใจลูกคากลุมนี้ แตถาลูกคาคํานึงถึงราคา ก็ควรจะมุงเนนท่ีราคา
ท่ีคุมคาในการเดินทางเปนหลัก เปนตน  
 ปจจัยท่ีกําหนดพฤติกรรมผูบริโภค 
 การที่ผูบริโภคมีพฤติกรรมที่แตกตางกันยอมมีผลมาจากปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอ
ผูบริโภค โดยท่ัวไปสามารถแบงเปนปจจัยท่ีกําหนดพฤติกรรมผูบริโภคไดเปน 2 ประเภท ไดแก 
 1. ปจจัยภายนอก (External factors) หมายถึงปจจัยท่ีเปนสภาพแวดลอมภายนอกผูบริโภค 
เชน กิจกรรมการตลาดของบริษัท ภาวะแวดลอมดานตาง ๆ เชน ชนช้ันทางสังคม ครอบครัว เปนตน 
ปจจัยดังกลาวเปนส่ิงกระตุนใหผูบริโภคเกิดการตอบสนอง เชน เกิดความตองการบริโภคสินคาหรือ
บริการ รวมท้ังเปนตัวกําหนดความแตกตางและระดับของการตอบสนอง เชน ผูบริโภคท่ีอยูในช้ัน
ทางสังคมท่ีสูงมักจะมีพฤติกรรมท่ีจะบริโภคสินคาท่ีมีการออกแบบที่ทันสมัย เปนตน และมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการบริโภค ไดแกปจจัยดังตอไปนี้ 
  1.1 ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปที่มีความเกี่ยวพันกัน
ทางสายเลือด หรือการแตงงาน หรือการรับเล้ียงดูบุคคลท่ีเขามาอาศัยดวยกัน 
  1.2 กลุมอางอิง (Reference Group) หมายถึง บุคคลหรือกลุมท่ีมีอิทธิพลอยางมาก
ตอพฤติกรรมของบุคคลหน่ึง ๆ โดยมุมมองหรือคานิยมกลุมอางอิงจะถูกนําไปใชเปนแนวทางสําหรับ
การแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล 
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  1.3 วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง แบบแผนการดําเนินชีวิตของกลุมคนในสังคม 
รวมท้ังส่ิงตาง ๆ ท่ีมนุษยสรางข้ึนมา ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ และแบบแผน
พฤติกรรมท่ียึดถืออยูในสังคมนั้น และมีการถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง 
  1.4 ช้ันทางสังคม (Social Class) หมายถึง การจําแนกกลุมบุคคลในสังคมออกเปน
ชั้น ๆ โดยบุคคลที่อยูในชั้นเดียวกันจะมีความคลายคลึงกันในดานคานิยม วิถีชีวิต ความสนใจ 
พฤติกรรม สถานะทางเศรษฐกิจ และการศึกษา 
 2. ปจจัยภายใน (Internal factors) หมายถึงปจจัยท่ีเปนสภาพแวดลอมภายในผูบริโภค 
ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดรูปแบบการตอบสองของผูบริโภคแตละคนท่ีแตกตางกัน เชน หากผูบริโภคมี
ทัศนคติท่ีไมดีตอสินคาท่ีไมเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การตัดสินใจซ้ือสินคา ผูบริโภคจะใหความสําคัญ
กับสินคาท่ีถูกกฎหมาย ไดแก 
  2.1 การรับรู (Perception) หมายถึง การเปดรับ ใหความสนใจ และแปลความหมาย
ส่ิงเราหรือรับขอมูลตาง ๆ ท่ีบุคคลไดรับผานประสาทรับสัมผัสท้ังหา 
  2.2 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การที่บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองท่ีคอนขางถาวร อันเปนผลมาจากประสบการณตาง ๆ ท่ีไดรับ 
  2.3 ความตองการและแรงจูงใจ (Needs and Motives) หมายถึง ส่ิงท่ีทําใหบุคคลมี
ความพอใจ เกิดความตื่นตัวและพลังท่ีจะกระทําส่ิงตาง ๆ เพื่อใหบรรลุถึงส่ิงท่ีตองการนั้น 
  2.4 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลซ่ึงเปนส่ิงท่ีบงช้ี
ความเปนปจเจกบุคคล และเปนส่ิงกําหนดลักษณะการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือสถานการณ
ของบุคคลนั้น 
  2.5 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ผลสรุปของการประเมินส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (เชน บุคคล 
วัตถุ) ซ่ึงบงช้ีวาส่ิงนั้นดีหรือไมดี นาพอใจหรือไมนาพอใจ ชอบหรือไมชอบ และมีประโยชนหรือ
เปนอันตราย 
  2.6 คานิยมและวิถีชีวิต (Value and lifestyle) คานิยมคือรูปแบบของความเช่ือท่ีแต
ละบุคคลยึดถือเปนมาตรฐานในการตัดสินวาส่ิงนั้นดีหรือไมดี และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล 
สวนวิถีชีวิตคือรูปแบบการใชชีวิตของบุคคลท่ีแสดงออกมาในรูปของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ 
(Interests) และความคิดเห็น (Opinions) 
 Kotler & Keller (2012) กลาวถึงการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคไววาเปนการคนหาหรือ
การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการซ้ือ
และการใชของผูบริโภค ซ่ึงคําตอบท่ีไดจะนํามากําหนดกลยุทธการทางตลาด เพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม โดยมีคําถามท่ีใชในการคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 
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6Ws และ 1H ไดแก Who?, What?, When?, Where?, How? และ Why? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ 
หรือ 7Os ไดแก Occupants, Objects, Objetives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations  
ดังตาราง 1 ท่ีแสดงใหเห็นการใชคําถาม 7 คําถาม เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
และการใชกลยุทธการตลาดท่ีสอดคลองกับคําตอบของพฤติกรรมผูบริโภค  
 
ตารางท่ี 6 แสดงการใช 6Ws และ 1H เพื่อหาคําตอบ 7Os และการกําหนดกลยุทธการตลาด 
 
คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 

1. ใครอยูในตลาด
เปาหมาย 

 (Who is in the 
target market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(Occupants)  
1. ดานประชากรศาสตร 
2. ดานภูมิศาสตร 
3. ดานจิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห
4. ดานพฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธทางการตลาด (4Ps) ท่ี
เหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูบริโภคได 
ประกอบดวย  
1. ดานผลิตภัณฑ  
2. ดานราคา  
3. ดานการจดัจําหนาย 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร  
 (What does the 

consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ 
(Objects)  
1. คุณสมบัติหรือองคประกอบ

ของผลิตภัณฑ  
2. ความแตกตางท่ีเหนือกวาคู

แขงขัน 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
ประกอบดวย 
1. ผลิตภัณฑหลัก 
2. รูปลักษณผลิตภัณฑ  
3. ผลิตภัณฑควบ 
4. ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง 
5. ศักยภาพผลิตภัณฑ 

  ความแตกตางทางการแขงขัน
ประกอบดวย 
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานการบริการ  
3. ดานพนกังาน 
4. ดานภาพลักษณ 
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ตารางท่ี 6 แสดงการใช 6Ws และ 1H เพื่อหาคําตอบ 7Os และการกําหนดกลยุทธการตลาด (ตอ) 
 
คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ  
 (Why does the 

consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซ้ือ 
(Objectives) ผูบริโภคซ้ือสินคา
เพื่อตอบสนองความตองการ 
1. ดานรางกาย 
2. ดานจิตวิทยา 

กลยุทธท่ีนิยมใช คือ 
1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
2. กลยุทธดานการสงเสริม

การตลาด  
3. กลยุทธดานราคา 
4. กลยุทธดานชองทางการจัด

จําหนาย 
4. ใครมีสวนรวมใน

การตัดสินใจซ้ือ  
 (Who participates in 

the buying?) 

บทบาทของกลุมตาง ๆ 
(Organization) มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซ้ือประกอบดวย 
1. ผูริเร่ิม 
2. ผูมีอิทธิพล 
3. ผูตัดสินใจซ้ือ 
4. ผูซ้ือ 
5. ผูใช 

กลยุทธท่ีนิยมใช คือ กลยุทธการ
โฆษณาหรือกลยุทธการสงเสริม
การตลาดโดยใชกลุมอิทธิพล 

5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด  
 (When does the 

consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasion) 
เชน ชวงเวลาใดของวัน ชวงวัน
ใดของเดือน ชวงเดือนใดของป
หรือชวงฤดูกาลใดของป 
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวัน
สําคัญตาง ๆ  

กลยุทธท่ีนิยมใช คือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด  
 

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน  
 (Where does the 

consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets)  
ท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ  

กลยุทธดานชองทางการจัด
จําหนาย  
 

 
 
 



 37

ตารางท่ี 6 แสดงการใช 6Ws และ 1H เพื่อหาคําตอบ 7Os และการกําหนดกลยุทธการตลาด (ตอ) 
 
คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร  
 (How does the 

consumer buy?) 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ 
(Operation) ประกอบดวย 
1. การรับรูปญหา 
2. การคนหาขอมูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. ตัดสินใจซ้ือ 
5. ความรูสึกภายหลังซ้ือ 

กลยุทธท่ีนิยมใช คือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด ประกอบดวย  
1. การโฆษณา 
2. การขายโดยใชพนักงานขาย 
3. การสงเสริมการขาย 
4. การใหขาวและการประชา 

สัมพันธ 
5. การตลาดทางตรง 

ท่ีมา: Phillip Kotler and Kevin Lane Keller, Marketing management, 14th ed. (USA: Pearson 
Education, 2012), 188. 
 
 จากท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภคสามารถแบงออกไดหลายกลุม
ตามลักษณะท่ีแตกตางกัน ไมวาจะแบงตามเขตภูมิศาสตรกลุม ลักษณะประชากร จิตนิสัย หรือพฤติกรรม 
ซ่ึงผูบริโภคที่มีลักษณะแตกตางกันนี้จะสงผลตอการตัดสินใจบริโภคหรือเลือกซ้ือผลิตภัณฑและบริการ
ที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงควรทําการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค โดยมีวิธีท่ีไดรับความนิยม คือ คําถาม 
6W1H เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการหรือ 7Os เพื่อใหทราบถึงปจจัยท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมนั้น ๆ ของ
ผูบริโภค 
 ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 ทฤษฎีเอส-อาร (S-R Theory) ของฟลิป คอตเลอร (Philip Kotler) 
 Kotler (1997) กลาววา ทฤษฎีเอส-อาร หรือ โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษา
เหตุจูงใจในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยเร่ิมจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดเปน
ความตองการ ส่ิงกระตุนจะผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) เปรียบเสมือน
กลองดําท่ีผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ซ่ึงความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับการสงผลมาจาก
ลักษณะตาง ๆ ของผูซ้ือ นําไปสูการตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูซ้ือ 
(Buyer’s Purchase Decision) ดังภาพท่ี 2 
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สิ่งกระตุนภายนอก 

สิ่งกระตุนทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ 
2. ราคา 
3. การจัดจําหนาย 
4. การสงเสริมการตลาด 
5. บุคลากร 
6. ลักษณะทางกายภาพ 

สิ่งกระตุนอื่น ๆ 
1. เศรษฐกิจ 
2. เทคโนโลยี 
3. การเมือง 
4. วัฒนธรรม 
 ฯลฯ 

กลองดํา หรอื 
ความรูสึกนึกคิด 

ของผูซื้อ

การตอบสนองของผูซื้อ 

1. การเลือผลิตภัณฑ 
2. การเลือกราคา 
3. การเลือกผูขาย 
4. เวลาในการซื้อ 
5. ปริมาณการซื้อ 

การตัดสินใจซ้ือ 
1. การทดลอง 
2. การซื้อซ้ํา 
3. การเมือง 

พฤติกรรม 
หลังการซื้อ 

ลักษณะของผูซื้อ 
1. ปจจัยดานวัฒนธรรม 
2. ปจจัยดานสังคม 
3. ปจจัยสวนบุคคล 
4. ปจจัยดานจิตวิทยา 

ปจจัยภายนอก 

ปจจัยทางวัฒนธรรม 
1. วัฒนธรรมพื้นฐาน 
2. วัฒนธรรมยอย 
3. ชั้นสังคม 

ปจจัยทางสังคม 
1. กลุมอางอิง 
2. ครอบครัว 
3. บทบาทและ
สถานะ 

ปจจัยเฉพาะบุคคล

ปจจัยสวนบุคคล 
1. อาย ุ
2. วงจรชีวิตครอบครัว 
3. อาชีพ 
4. โอกาสทางเศรษฐกิจ 
5. การศึกษา 
6. คานิยมและรูปแบบ
การดํารงชีวิต

ปจจัยภายใน 

7. แนวคิดของตนเอง

ปจจัยทางจิตวิทยา 
1. การจูงใจ 
2. การรับรู 
3. การเรียนรู 
4. ความเช่ือถือ 
5. ทัศนคติ 
6. บุคลิกภาพ 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ 
1. การรับรูปญหา 
2. การคนหาขอมูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. การตัดสินใจซ้ือ 

 
ภาพท่ี 6 รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ 
ท่ีมา: Phillip Kotler,  Marketing management: analysis, planning, implementation and 
control,  9th ed. (New Jersey: Asimmon& Schuster, 1997), 172. 
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 1. ส่ิงกระตุน (Stimulus) สามารถเกิดข้ึนไดเองท้ังจากภายในรางกายและจากภายนอก 
ซ่ึงเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือผลิตภัณฑท่ีอาจมาจากดานเหตุผลหรือดานจิตวิทยา (อารมณ) ส่ิงกระตุน
ภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ 
  1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด
สามารถควบคุมและตองจัดใหมีข้ึนเปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) ประกอบดวย ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) ส่ิงกระตุนดาน
ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
  1.2 สิ่งกระตุนอื่น ๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู
ภายนอกองคการซ่ึงบริษัทควบคุมไมไดส่ิงกระตุนเหลานี้ ไดแก ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) 
ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) 
และส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) 
 2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถ
ทราบความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือได ซ่ึงความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลมาจากลักษณะของตัว
ผูซ้ือเองและกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 
  2.1 ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer’s Characteristics) มีอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ คือ ปจจัย
ดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 
  2.2. กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer’s Decision Process) ประกอบดวย
ข้ันตอนคือ การรับความรูความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ
และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
 3. การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer’s 
Purchase Decisions) มีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ไดแก การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) 
การเลือกตราสินคา (Brand Choice) การเลือกผูขาย (Dealer Choice) การเลือกเวลาในการซ้ือ
(Purchase Timing) และการเลือกปริมาณการซ้ือ(Purchase Amount) 
 
แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 
 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลเช่ือวาพฤติกรรมของมนุษยท่ีแตกตางกันเกิดจากแรงขับดัน
ภายนอกที่มากระตุนประกอบกับลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันจึงสงผลใหมนุษยมี
พฤติกรรมบางอยางท่ี แตกตางกันโดยประชากรที่มีลักษณะประชากรศาสตรใกลเคียงกันยอมมี
พฤติกรรมบางอยางใกลเคียงกัน และแตกตางกันเม่ือประชากรมีลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน
โดยลักษณะประชากรศาสตรท่ีสําคัญไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได 



 40

 เพศ นอกจากจะเปนส่ิงท่ีบงบอกลักษณะทางกายภาพของประชากรแลวเพศท่ีแตกตางกัน
ยอมสงผลตออารมณ จิตใจ ความคิดและทัศนคติท่ีแตกตางของบุคคลน้ัน ๆ  
 อายุ เปนส่ิงท่ีบงบอกถึงความหนุม ความสาว ความแก ความชราโดยคนท่ีมีอายุมากหรือ
คนแกมักคิดถึงเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินขณะท่ีคนหนุมสาวสนใจในเร่ืองการศึกษา 
ความยุติธรรม ความเสมอภาคในสังคมดังนั้นชวงอายุท่ีแตกตางจึงมีอิทธิพลท่ีสงผลตอพฤติกรรมของ
มนุษยท่ีแตกตางกันดวย 
 การศึกษา เปนพื้นฐานสําคัญท่ีสงผลตอความรูสึกนึกคิด ความเช่ือ ทัศนคติของบุคคลนั้น ๆ 
โดยการศึกษาจะสอนใหคนคิดเปน แกปญหาเปน และใชวิจารณญาณในการตัดสินใจโดยคนท่ีมีพื้นฐาน
การศึกษาที่ ตางกันยอมมีความรู สึกนึกคิด ทัศนคติ การมองโลกที่ ตางกันยกตัวอยางเชน คนที่มี
การศึกษาสูงอาจใหความสําคัญในการเลือกซ้ือสินคาท่ีราคาและคุณภาพมากกวาปริมาณ  
 อาชีพ อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการสินคาและบริการ
ท่ีแตกตางกัน เชนเกษตรกรหรือชาวนาก็จะซื้อสินคาที่จําเปนตอการครองชีพและสินคาเปนปจจัย
การผลิตสวนใหญ สวนพนักงานท่ีทํางานในบริษัทตาง ๆ  สวนใหญจะซ้ือสินคาเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ 
ขาราชการก็จะซ้ือสินคาท่ีจําเปน นักธุรกิจก็จะซ้ือสินคาเพื่อสรางภาพพจนใหกับตนเอง เปนตน  
 รายได หรือเรียกอีกอยางวาสถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและ
บริการที่เขาตัดสินใจซ้ือ สภาพเหลานี้ ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซ้ือ และทัศนคติ
เกี่ยวกับการจายเงิน  
 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2550: 236) กลาววา ปจจัยสวนบุคคล มีการตัดสินใจซ้ือของ
ผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลตางกันในดานตาง ๆ ไดแก อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ 
โอกาสทางเศรษฐกิจหรือรายได การศึกษา คานิยม และปจจัยการดํารงชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. อายุ  (Age) บุคคลที่มีอายุแตกตางกันจะมีความตองการในสินคาและบริการที่แตกตางกัน 
ผูบริโภคตามอายุประกอบดวย ต่ํากวา 6 ป, 6-11 ป, 12-19 ป, 20-34 ป, 35-49 ป, 50-54 ป และ 60 ป
ข้ึนไป ตัวอยางเชน กลุมวัยรุนจะชอบของท่ีแปลกใหมและชอบสินคาประเภทแฟช่ัน สวนกลุมผูสูงอายุ
จะสนใจซ้ือสินคาเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เปนตน 
 2. วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life) ข้ันตอนแตละข้ันของวงจรชีวิตของครอบครัวเปน
ตัวกําหนดท่ี สําคัญของพฤติกรรม ข้ันตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบงออกเปน 9 ข้ันตอน ซ่ึง
แตละข้ันตอนอันไดแก คนโสด, คูสมรสใหม, ครอบครัวท่ีมีบุตรข้ันท่ี 1 อายุต่ํากวา 6 ป, ครอบครัว
ท่ีมีบุตรขั้นท่ี 2 อายุ 6 ปข้ึนไป, ครอบครัวท่ีมีบุตรข้ันท่ี 3 กลุมนี้จะมีบิดามารดาท่ีมีอายุมากแลวมีบุตร
โตแลวแตบุตรยังไมแตงงาน, ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวข้ันท่ี 1 กลุมนี้บิดามารดาสูงอายุ บุตร
แยกครอบครัวออกไป แตหัวหนาครอบครัวยังทํางานอยู, ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวข้ันท่ี 2 กลุมนี้
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บิดามารดาอายุมากแลว บุตรแยกครอบครัว หัวหนาครอบครัวเกษียณแลว , อยูคนเดียวเนื่องจากฝายใด
ฝายหนึ่งเสียแลวหรือหยาขาดจากกัน และยังทํางานอยู, อยูคนเดียวเนื่องจากฝายใดฝายหน่ึงเสียชีวิต
หรือหยาขาดจากกัน และเกษียณแลว ซ่ึงท้ังหมด จะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน 
 3. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการ
ของสินคาที่แตกตางกัน เชน เกษตรหรือชาวนาก็จะซ้ือสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพและสินคาท่ีเปน
ปจจัยการผลิตสวนใหญ สวนพนักงานท่ีทํางานในบริษัทตาง ๆ สวนใหญจะซ้ือสินคาเพื่อเสริมสราง
บุคลิกภาพ ขาราชการก็จะซ้ือตามความจําเปน นักธุรกิจก็จะซ้ือสินคาเพื่อสรางภาพพจนใหกับตนเอง 
เปนตน นักการตลาดจะตองศึกษาวาสินคาและบริการของบริษัท เปนท่ีตองการของกลุมอาชีพประเภท
ใด  
 4. รายได (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคา
และบริการท่ีเขาตัดสินในซ้ือ สถานภาพเหลานี้ ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการจะซ้ือ 
ความสามารถในการจายเงิน นักการตลาดตองสนใจในแนวโนมของรายไดตาง ๆ เนื่องจากรายไดจะมี
ผลตอจํานวนการซ้ือ คนท่ีมีรายไดต่ําจะมุงซ้ือสินคาตอการครองชีพ สวนบุคคลท่ีมีรายไดสูงจะมุงซ้ือ
สินคาท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูง  
 ปณิศา มีจินดา และคณะ (2554: 70) กลาวถึง ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) 
การตัดสินใจของผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนบุคคลทางดานตาง ๆ ดังนี้ 
 1. เพศ (Gender) เพศชาย เพศหญิงและเพศอื่น ๆ จะมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน 
ตวัอยางเพศชายตองการการยกยองในสังคมและตองการประสบความสําเร็จมากกวาเพศหญิง ในขณะ
เพศหญิงตองการความรัก ความผูกพันจากครอบครัวมากกวาเพศชาย เพศชายนิยมทองเท่ียวยามราตรี
มากกวาเพศหญิง เพศหญิงนิยมทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงศาสนามากกวาเพศชาย 
 2. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุตางกันจะมีความตองการสินคา/และบริการที่แตกตางกัน 
ซ่ึงแตละชวงวัย มีความตองการที่แตกตางกัน  
 3. วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle (FLC)) วงจรชีวิตครอบครัวเปนขั้นตอน
การดํารงชีวิตของบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลตอความตองการ และทัศนคติ และคานิยมของบุคคลทําใหเกิด
ความตองการในผลิตภัณฑ ที่แตกตางกัน 
 4. สถานภาพการสมรส (Married status) เปนสถานภาพของบุคคลในการมีครอบครัว 
แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย (1) โสด (2) สมรส / อยูดวยกัน (3) หมาย / หยาราง / แยกกันอยู   
 5. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการ
สินคา / ท่ีแตกตางกัน ดังนั้นนักการตลาดจะตองศึกษาสินคาของบริษัทนั้นเปนท่ีตองการของอาชีพ
อะไร เพื่อผลิตมาใหตรงตามความตองการกับคนเหลานี้ไดอยางเหมาะสม 



 42

 6. รายได (Income) เนื่องจากรายไดของผูบริโภคเปนตัวช้ีอํานาจซ้ือ ตามทฤษฎีอุปสงค
ตอรายได (Income demand) กลาววา เม่ือบุคคลมีรายไดมากข้ึนจะมีแนวโนมในการซ้ือในปริมาณท่ี
เพิ่มข้ึน (Mankiw, Quah and Wilson, 2008: 859) ผูท่ีมีรายไดต่ําจะซ้ือสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพ 
และมีความออนไหวตอราคามาก สวนคนท่ีมีรายไดสูงจะซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพดี โดยเนนภาพลักษณ
ตราเปนหลัก   
 7. การศึกษา (Education) ผูท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมในการบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ
มีมากกวาผูมีการศึกษาตํ่า เนื่องจากผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีวิจารณญาณในการเลือกซ้ือมากกวาผูที่มี
การศึกษาตํ่า จึงมีแนวโนมท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมากกวา 
 8. คานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต (Value and Lifestyle (VALs)) คานิยมหมายถึง 
ความนิยมในส่ิงของ บุคคล หรือความคิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง สวนรูปแบบการดํารงชีวิต หมายถึง วิธีการ
ดํารงชีวิตซ่ึงบุคคลใชเวลาและทรัพยากรเพื่อทํากิจกรรมโดยพิจารณาจากความสนใจและความคิดเห็น
ตอส่ิงรอบตัว (Kerin,Hartley and Rudelius, 2004: 110) 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรของปจจัยสวนบุคคล สรุปไดวาปจจัยสวนบุคคลเปนปจจัยท่ี
นิยมนํามาใชศึกษากันมากท่ีสุดในการแบงสวนการตลาดตามกลุม ผูบริโภค โดยอาศัยตัวแปรศึกษา 
ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได เปนตน เพื่อนํามาวางแผนในการกําหนดกลยุทธสรางความ
ตองการหรือจูงใจ ใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการ เพื่อใหเขาถึงและตรงกับกลุมเปาหมาย
โดยตรงมากท่ีสุด 
 
แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ 
 แนวคิดและสวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix หรือ 7 P ‘s) (ฉัตยาพร 
เสมอใจ, 2550: 51-55) 
 ดานผลิตภัณฑและบริการ (Product) ในการกําหนดกลยุทธการบริการไมวา จะเปนใน
ธุรกิจท่ีผลิตสินคาหรือบริการ ก็ตามตางตองพิจารณาถึงลูกคาในเร่ือง ความจําเปนและความตองการ
ของลูกคาท่ีมีผลผลิตภัณฑนั้น ๆ เปนหลักซ่ึง ผลิตภัณฑในธุรกิจบริการมีความแตกตาง จากสินคา
ท้ังดานรูปแบบและการดําเนินงานท่ีมากมายมารวมกันท้ังท่ีมองเห็นได และไมมีตัวตนหรือเปนส่ิงท่ี
ผูขายมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้น ๆ ซ่ึงประกอบดวย 
รูปแบบผลิตภัณฑ คุณสมบัติ คุณภาพผลิตภัณฑความนาเช่ือถือรูปลักษณพิเศษ การออกแบบผลิตภัณฑ
ตองมี อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคาดานราคา (Price) ตนทุนของ
ลูกคาท่ีตองเสียไปเพ่ือใหไดมาซ่ึงตัวผลิตภัณฑโดย ตนทุนในท่ีนี้อาจเปนไปไดท้ังมูลคาของเงิน ท่ี
ตองจายไปในการแลกเปล่ียนตนทุนคาเดินทาง ตนทุนคาท่ีจอดรถรวมถึงตนทุนคา เสียเวลาโดยลูกคา
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จะมีการเปรียบเทียบ ตนทุนนี้กับคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑ นั้นวาคุมคาหรือไมท่ีจะเลือกซ้ือสินคา
นั้น ๆ โดยตนทุนในการผลิตหรือการใหบริการ จะพิจารณาถึงตนทุน (Cost) ของลูกคาอยูเปนหลักซ่ึง
มักจะใชราคาเปนท่ียอมรับได ท้ัง 2 ฝายคือผูขายไดรับผลกําไรเพียงพอ และผูซื้อหรือผูใชบริการ
สามารถจายไดและไดรับผลประโยชนตามขอตกลง 
 ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นมา
ถัดจักผลิตภัณฑราคาเปนตนทุนของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบระหวางคุณคาผลิตภัณฑกับราคา ถาคุณคา
สูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนี้ผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง คุณคาท่ีรับรูในสายตา
ลูกคาซ่ึงตองพิจารณาวาการยอมรับลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑนั้นวา สูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น ๆ 
ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ การแขงขัน และปจจัยอ่ืน ๆ  
 ดานการจัดจําหนาย (Place) จําเปนตองพิจารณาถึงความสะดวกสบาย (Convenience) 
ในการรับบริการ การสงมอบสูลูกคา สถานท่ีและเวลาในการสงมอบกลาวคือลูกคาควรจะเขาถึงงายท่ีสุด 
เทาท่ีจะเปนไปไดในเวลาและสถานท่ี ท่ีลูกคาเกิดความสะดวกท่ีสุด การเลือก ชองทางในการนําสง
บริการที่เหมาะสมข้ึน อยูกับลักษณะของธุรกิจบริการแตละประเภทซ่ึงจะตองพิจารณาถึงทําเลที่ตั้ง 
(Location) เปนสําคัญเนื่องจากการบริการบางประเภท ลูกคาตองเดินทางไปยังสถานบริการดวยตนเอง 
จึงตองการอาคารสถานท่ี ท่ีเหมาะสมและการสงมอบการบริการแกลูกคา (Service Delivery) เนื่องจาก
การบริการเปนกระบวนการท่ีมีลูกคาเขามาเกี่ยวของอยูในกระบวนการดวย กระบวนการในการสงมอบ
บริการจะเปนสวนท่ีสําคัญท่ีทําใหลูกคาตัดสินใจวาบริการ ท่ีพวกเขาไดรับคุมคากับมูลคาของเงินท่ี
พวกเขาจายไปหรือไม 
 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูล ระหวาง
ผูขายและลูกคาโดยมีวัตถุประสงค เพื่อแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใชบริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการส่ือสารการตลาด 
ของธุรกิจบริการสามารถทําการสงเสริมการตลาดได 4 แบบเรียกวา สวนประสมการ สงเสริมการตลาด 
(Promotion Mixed) ซ่ึง ประกอบดวย การโฆษณา (Advertising) ขายโดยพนักงาน (Personal Selling) 
สงเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ (Public Relation) การตลาดทางตรง (Direct 
Marketing) 
 ดานบุคลากร (People) หมายถึงพนักงาน ผูใหบริการตองทําใหผูใชบริการเกิดความ
พงึพอใจในการใชบริการ พนักงานควรมีความรูความสามารถมีทัศนคติท่ีดีสามารถ ตอบสนองตอลูกคา 
มีความนาเช่ือถือ มีความรับผิดชอบส่ือสารกับลูกคาไดดี มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปญหา
ตาง ๆ เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคาได ดังนั้นบริษัทธุรกิจหรือหางราน ที่เปนธุรกิจ
บริการจะตองมีการวางแผน กลยุทธดานบุคลากรโดยเร่ิมต้ังแตการสรรหา คัดเลือก การพัฒนาการฝก 
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อบรมรวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝงลักษณะท่ีจําเปนตอการใหบริการเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคามากท่ีสุด 
 ดานกระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการใหบริการ แกลูกคา
ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบเปนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคา เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว
และประทับใจลูกคา (Customer Satisfaction) เชน การทักทายและตอนรับลูกคาท่ีมาติดตอ การแนะนํา 
การคิดคาบริการที่เท่ียงตรงและ การแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ในการศึกษาครั้งนี้
กระบวนการใหบริการ หมายถึงความรวดเร็วและความเปนมืออาชีพของระบบการใหบริการ เชน
ของคลีนิคเสริมความงามประเภทเวชกรรม มีความถูกตองในการใหบริการ ความรวดเร็ว และใชเวลา
ท่ีเหมาะสม ข้ันตอนการสมัครสมาชิกไมยุงยากซับซอน มีการติดตามผล การใหบริการติดตอสอบถาม
ขอมูลทางโทรศัพทและระยะเวลาในการรอรับบริการของลูกคา เปนตน  
  ดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึง การพัฒนา
รูปแบบการใหบริการทําไดโดย การสรางคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management, TQM) หรือ
ตองแสดงใหเห็นคุณภาพของบริการโดยผานการใชหลักฐานท่ีมองเห็นไดเพื่อสรางคุณคาใหกบั ลูกคา
ไดแกสภาพแวดลอมของสถานท่ีใหบริการและลักษณะทางกายภาพอ่ืน ๆ ท่ีสามารถดึงดูดใจลูกคา
อาคารสํานักงาน ทําเลที่ตั้งการตกแตงเคร่ืองมือตาง ๆ และสามารถทําใหมองเห็นภาพลักษณของการ
บริการไดอยางชัดเจน 
 สวนประสมการตลาดเปนเคร่ืองมือท่ีผูบริหารนํามาใชในการกระตุนใหกับผูบริโภคใน
หลาย ๆ ดาน จึงทําใหเกิดการสงเสริมการขายในรูปแบบตาง ๆ ตามมาดวยเชนกัน ซึ่งในแนวคิด
เกี่ยวกับการสงเสริมการขายน้ัน ยอมทําใหมีการนําเคร่ืองมือตาง ๆ เหลานี้มาใชในการสรางกลยุทธ
ทางการตลาด ในการสรางยอดขายใหกับธุรกิจดังมีแนวคิดดังนี้ 
 แนวคิดเก่ียวกับการสงเสริมการขาย (Sale Promotion)  
 เปนเคร่ืองมือระยะส้ัน เพ่ือกระตุนใหเกิดการซ้ือหรือขายผลิตภัณฑ หรือเปนส่ิงท่ีจูงใจ
ท่ีมีคุณคาพิเศษท่ีกระตุนหนวยงานขาย, ผูจัดจําหนาย หรือผูบริโภคคนสุดทาย โดยมีดมุงหมาย เพื่อให
เกิดการขายในทันทีทันใด (George E. Belch and Michael A. Belch, 2001: 11) หรือเปนเครื่องมือ
กระตุนความตองการซ่ึงท่ีใชสนับสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพนักงานขาย (Etzel, walker 
and Stanton, 2001: 11) ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ ทําใหเกิดการทดลองใช หรือการซ้ือโดยลูกคา
คนสุดทายหรือบุคคลอ่ืน ๆ ในชองทางการจัดจําหนาย 
 การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง รูปแบบการติดตอส่ือสารจากผูสง
สารไปยังผูรับขาวสารโดยตรง อาจเรียกวาเปนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล ผูสงขาวสารจะสามารถ
รับรูและประเมินผลจาก ผูรับขาวสารไดทันที การขายโดยพนักงานขายถือเปนส่ือที่สําคัญมาก 
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 การใชเครือขายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส (Internet)  เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอร
เครือขายหน่ึง ซ่ึงติดตอเช่ืองโยงกันเปนเครือขายใหญ และสามารถสงขอมูลขาวสารถึงกันไดอยาง
กวางขวาง 
 การตลาดแบบปากตอปาก  คือเทคนิคทางการตลาดอยางหน่ึง ท่ีใช Social Network ท่ีมี
อยูกอนแลว มาเสริมสรางใหเกิดการพบเห็นหรือทําเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ทางการตลาด โดยลักษณะ
กราฟขาวสาร ในแบบ Viral Marketing จะเปน ลักษณะเหมือนการบอกแบบปากตอปาก เพียงแตวา
ในยุคนี้ ส่ืออินเทอรเน็ต เอ้ือใหการตลาดแบบไวรัส กระจายตัวไดเร็วกวาแตกอนม Viral Marketing 
นั้นมีพลัง มีนําหนักในการสรางความเช่ือถือ มากกวาโฆษณาแบบ อ่ืน ๆ เพราะวามีการยืนยัน ของ
ผูรับเอง เพราะมักจะเปนการสงตอ หรือบอกตอ โดยใช อีเมล การไป Post ไวใน Blog หรือ Social 
Network ของตนเอง พอเพื่อนมาเห็น ก็คอนขางจะยินยอมท่ีจะดู อาน หรือพิง ขอความหรือขาวสาร
นั้นนั่นเอง 
 การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  หมายถึง การติดตอส่ือสารของบริษัทไปยังลูกคา
กลุมเปาหมายโดยตรงเพื่อใหไดรับ การตอบสนองหรือการซ้ือสินคา การตลาดทางตรงไมไดมีเพียงแต
การสงจดหมายทางตรง หรือสงแคตตาล็อกส่ังสินคาทางไปรษณีย แตเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
อาทิ การจัดการฐานขอมูลการขายตรง การตลาดทางโทรศัพท การโฆษณาท่ีตอบสนองโดยตรงผาน
จดหมายทางตรง อินเทอรเนต และส่ือส่ิงพิมพ หรือส่ือโทรทัศนอ่ืน ๆ บางบริษัทไมไดใชชองทาง
การตลาดอ่ืน ๆ นอกจากใชชองทางการขายอิสระในการขายสินคาโดยตรงไปยังลูกคา (Kotler, 2003: 
631)  
 การใชผลิตภัณฑเปนส่ือ (Merchandising)  เปนการจัดทําวัสดุส่ิงของข้ึนมา ซ่ึงวัสดส่ิุงของ
เกี่ยวกับสินคาอยูดวยอาจจะเปนโลโก ตราสินคา คําขวัญ ผลิตภัณฑ เหลานี้จะเปนเสมือนส่ือเคล่ือนท่ี 
(Moving -Media) ซ่ึงกอใหเกิดการส่ือสารตราสินคา 
 จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา สวนประสมทางการตลาดเปนเคร่ืองมือในการตอบสนอง 
ความตองการใหแกลูกคาหรือกลุมเปาหมาย ดังนั้นการท่ีจะกําหนดเลือกกลยุทธในดานตาง ๆ เพื่อนํามา
ปรับใชในแตละธุรกิจ ควรจะตองมีการประเมินวาธุรกิจแตละประเภทนั้น สวนประสมทางการตลาด
แบบใดท่ีลูกคามีความตองการ และการประเมินรวมดวยโดยสามารถนําหลักวิเคราะหถึงจุดแข็งจุดออน
ของกิจการนั้น ๆ มาเพ่ือเลือกท่ีจะนําสวนประสมตัวใดตัวหนึ่งมาเปนตัวกาํหนดกลยทุธหลักของธุรกจิ
ได ซ่ึงส่ิงท่ีจะเลือกใชนั้นสามารถศึกษาดูไดจากกลยุทธในอดีตของธุรกิจท่ีใกลเคียงท่ีเคาทําแลวประสบ
ผลสําเร็จหรือลมเหลวอยางไร เพื่อมาเลือกใชกับธุรกิจปจจุบันและใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และจุดแข็งของธุรกิจนั้น ๆ อีกทั้งซ่ึงผูศึกษา เห็นวาควรจะตองใหความสําคัญกับเคร่ืองมือเหลานีใ้น
การวางกลยุทธและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาในการซ้ือสินคา เพราะถาสวนประสมทางการตลาด
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ไมมีความเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย หรือเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑอาจทําใหเสียโอกาส
ทางดานการแขงขันทางธุรกิจได   
 
แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ 
 (วิฑูรย สิมาโชคดี, 2543: 202-203) ไดใหนิยามแหงคําวาบริการในสายตานักปฏิบัติ มี
นักบริหารงานบริการบางแหงจะสรรหาความหมายดี ๆ จํานวนหนึ่งมารวมกัน โดยมีอักษรตัวหนา
ติดกันแลวอานไดวา service พอดี และใชอบรมแกพนักงานบริการของตนวา “บริการผูใดมีคุณลักษณะ 
7 ประการ แลว การบริการที่ดีนั้นจะไมมีวันตกงานเด็ดขาด คุณลักษณะ 7 ประการ แหงการบริการท่ีดี
นั้น มีดังนี้ 
 S = Smiling & Sympatly ยิ้มแยม และเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจตอความลําบาก
ยุงยากขอลูกคา 
 E = Early Response ตอบสนองตอความประสงคจากลูกคาอยางรวดเร็วทันใจ โดยมิทัน
ไดเอยปากเรียกหา 
 R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือ ใหเกียรติลูกคา 
 V = Voluntariness manner ลักษณะการใหบริการแบบสมัครใจและเต็มใจทํามิใชทําแบบ
เสียมิได 
 I = Image Enhancing แสดงออกซ่ึงการรักษาภาพพจนของผูใหบริการ และเสริมภาพพจน
ขององคกรดวย 
 C = Crurtesy กริยาออนโยน สุภาพและมีมารยาทดี ออนนอมถอมตน 
 E = Enthusiasm มีความกระฉับกระเฉง และกระตือรือรนขณะบริการ จะใหบริการมากกวา
ท่ีคาดหวังเสมอ 
 การบริการ (service) หมายถึง ส่ิงท่ีสัมผัสจับตองไดยากและสูญสลายหายไปไดงาย การ
บริการสามารถสรางข้ึนโดยผูใหบริการทําเพื่อสงมอบการบริการหนึ่ง ๆ ใหแกผูรับบริการ การบริโภค 
หรือการใชบริการจะเกิดข้ึนทันทีท่ีมีการใหบริการนั้น ๆ หรือเกือบจะทันทีทันใดที่มีการใหบริการ
เกิดข้ึน (วิฑูรย สิมาโชคดี, 2543: 202-203) การบริการโดยท่ัวไป จึงมีคุณลักษณะท่ีสําคัญอยู 4 ประการ 
 1. การบริการเปนเร่ืองท่ีสัมผัสจับตองไดยาก 
 2. การบริการเปนกิจกรรมหรือกระบวนการตอเนื่องของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีผูใหบริการ
กระทําเพื่อสงมอบแกผูรับบริการ 
 3. การบริการเกิดข้ึนและถูกบริโภคในขณะเดียวกันเลยหรือเกือบจะในเวลาเดียวกันเลย 
 4. ลูกคาหรือผูรับบริโภคใหความสําคัญกับ “กิจกรรม” หรือ “กระบวนการบริการ”  หรือ 
“พฤติกรรม” ของผูใหบริการมากกวาส่ิงอ่ืน ๆ และรับรูดวยความรูสึกทางใจมากกวา 
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 ในเร่ืองคุณภาพการใหบริการประกอบไปดวย 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจ
ของลูกคา (customer satisfaction) คุณภาพการใหบริการ (service quality) และคุณคาของลูกคา  
(customer value) (Cronin, and Taylor, 1992; Oliver, 1993; Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988) 
ตามแนวคิดพื้นฐานดังกลาว ความพึงพอใจของลูกคาตอบริการ เปนพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาท่ีบุคคล
มีตอบริการท่ีไดรับหรือเกิดข้ึน (Oliver, 1993)  
 สวนแนวคิดพ้ืนฐานเร่ืองคุณภาพการใหบริการ เปนแนวคิดท่ีไดรับการเสนอไวโดยโครนนิ
และเทเลอร (Cronin and Taylor, 1992) ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองทาน ความพึงพอใจหรือไม
พึงพอใจ เปนเร่ืองของการเปรียบเทียบประสบการณของผูรับบริการไดรับบริการ กับความคาดหวังท่ี
ผูรับบริการนั้นมีในชวงเวลาท่ีมารับบริการ และเปนส่ิงท่ีชวยใหสามารถวัดคุณภาพการใหบริการได 
สวนคุณภาพการใหบริการในมุมมองเชิงการตลาด คอรดับเปลสกี้ รัสท และซารฮอริก (Cordupleski, 
Rust and Zahorik, 1993) ไดใหคําจํากัดความไววา คุณภาพการใหบริการ เปนสวนขยายของบริการ 
กระบวนการบริการ และองคกรที่ใหบริการ ที่สามารถตอบสนองหรือทําใหเกิดความพึงพอใจใน
ความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพื้นฐานท่ีมองคุณภาพการใหบริการผานกรอบการมองดานความ
พึงพอใจตอการใหบริการนี้ ไดรับการสนับสนุนจากนักวิชาการอีกทานหน่ึงคือบิทเนอร (Bitner, 1992) 
ซ่ึงอธิบายจากผลงานวิจัยท่ีไดเคยทําการศึกษาไววา คุณภาพการใหบริการสามารถวัดโดยผานความ
พึงพอใจของผูรับบริการได  
 โดยประการที่ไดกลาวมาขางตน กอใหเกิดกรอบการพิจารณาตัวแบบการศึกษาคุณภาพ
การใหบริการจากแนวคิดพ้ืนฐาน 3 แนวคิดดังกลาวไดในสองนัยยะ กลาวคือ นัยยะแรก คุณภาพ
การใหบริการสามารถพิจารณาไดจากท้ังสามองคประกอบ หรืออยางนอย 2 องคประกอบรวมกัน และ
นัยยะท่ีสอง คุณภาพการใหบริการ พิจารณาไดจากตัวช้ีวัดซ่ึงพัฒนาจากแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเปนหลัก 
เชน แนวคิดพื้นฐานเร่ืองคุณภาพการใหบริการ (service quality) ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของผูเขียนพบวา นักวิจัยสวนใหญมักใหความสนใจทําการศึกษาคุณภาพการให บริการจากแนวคิด
พื้นฐานสองแนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกคา และแนวคิดคุณภาพการใหบริการอยางใด
อยางหน่ึง โดยแนวคิดแรกมุงวัดความพึงพอใจในมิติตาง ๆ สวนแนวคิดท่ีสอง วัดคุณภาพการใหบริการ
ตามตัวแบบ SERVQUAL ท่ีเสนอโดยซีแทมล พาราซุรามานและคณะ  
 คําถามท่ีมักเกิดข้ึนตอมาก็คือ เราจะใชการวัดความพึงพอใจของประชาชนหรือผูรับบริการ
ท่ีมีตอการบริการ หรือจะวัดจากคุณภาพการใหบริการ จึงสามารถตอบไดในเบ้ืองตน คําตอบก็คือ เรา
จะวัดโดยอาศัยแนวคิดพ้ืนฐานใดก็ได ข้ึนอยูกับส่ิงท่ีสําคัญคือ เปาหมายและวัตถุประสงคจองการวัด 
โดยเฉพาะในประเด็นความตองการนําขอมูลท่ีไดรับจากการประเมินไปใชประโยชนนั่นเอง เพียงแต
แนวคิดทฤษฎีและขอสรุปท่ัวไปจากการวิจัยเทาท่ีปรากฏ ดูจะรองรับและยอมรับวิธีการวัดคุณภาพ
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การใหบริการในกรอบการมองเร่ืองคุณภาพการใหบริการมากกวากรอบการมองดานความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ  
 
แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
 1. ความหมายของแรงจูงใจ ไดมีผูใหความหมายของแรงจูงใจไวในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 
  คิริวรรณ  เสรีรัตน (2550: 67) กลาววา ความตองการของมนุษยหรือความ ตองการ
ของผูบิโภคเปนเกณฑสําหรับการตลาดยุคใหม และเปนปจจัยสําคัญของแนวความคิดทางการตลาด 
(Marketing concept) ปจจัยสําคัญตอความอยูรอดของธุรกิจ คือ ความสามารถในการ สรางกําไรและ
ความเจริญเติบโตภายใตสภาพแวดลอมทางการตลาดท่ีมีการแขงขัน กลาวคือ ตองสามารถท่ีจะกาํหนด
และตอบสนองความตอการของผูบริโภคท่ียังไมไดรับการตอบสนอง (Unfilled needs) ใหไดดีกวา
และรวดเร็วกวาคูแขงขัน นักการตลาดไมใชผูสรางความตองการ แตในบางกรณี เขาจําเปนตองทําให
ผูบริโภครูจักถึงความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองใหไดดียิ่งข้ึน 
  อดุลย จาตุรงคกุล และ ดลยา  จาตุรงคกุล (2546: 124) กลาววา การจูงใจ (motivation) 
คือบางส่ิงบางอยางท่ีอยูในตัวบุคคลซ่ึงเปนตนเหตุในการทํา กิจกรรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอความ 
ตองการ ซึ่งสิ่งจูงใจจะเปนสิ่งที่ทําหนาที่ในการสั่งการระบบปฏิบัติตอบสนองของบุคคลตอการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม และส่ิงจูงใจยังเปนเคร่ืองท่ีทําหนาท่ีช้ีแนะพฤติกรรมของผูบริโภคให 
มุงไปสูเปาหมายท่ีเกิดข้ึนภายใจความคิดจนสามารถบังคับหรือผลักดันใหบุคคลมุงทํากิจกรรมตาง ๆ 
ท่ีจะนําไปสูการตอบสนองความตองการหรือบรรลุถึงเปาหมายได 
  สรุปไดวาการจูงใจเปนกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุนจากส่ิงเราโดยจงใจใหกระทํา
หรือดิ้นรนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคบางอยาง ซึ่งจะเห็นไดจากพฤติกรรม ที่เกิดจากการจูงใจเปน
พฤติกรรม ท่ีมิใชเพียงการตอบสนองส่ิงเราปกติธรรมดา ยกตัวอยางลักษณะของการตอบสนองส่ิงเรา
ปกติคือ การขานรับเม่ือไดยินเสียงเรียก แตการตอบสนองส่ิงเราจัดวาเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการจงูใจ 
เชน พนักงานตั้งใจทํางานเพ่ือหวังความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 
 2. กระบวนการจูงใจ 
  กระบวนการจูงใจซ่ึงเปนภาวะท่ีอินทรียไดรับการกระตุนชักนาํใหแสดงพฤติกรรม
ไปในแนวทางใด ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 
  2.1 เงื่อนไขนํา (Antecedent Condition) การที่อินทรียถูกกระตุนชักนํา ใหแสดง
พฤติกรรม ออกมาเน่ืองมาจากมีความตองการ (Need) เกิดข้ึนภายในรางกายหรือตัวของอินทรียเอง 
หรือเปนเพราะไดรับการกระตุนจากส่ิงเราภายนอกรางกาย 
   2.1.1 ความตองการ (Need) คือสภาพหรือภาวะที่รางกายขาดหรือเสียสมดุล
ของส่ิงท่ีจําเปนตอการท่ีอินทรียจะดํารงอยูในสภาพปกติได เชน เม่ือรางกายขาดอาหารบุคคลก็เกิด
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ความหิว และตองการอาหารมาชดเชยเพื่อทําใหเกิดความสมดุลข้ึนจะเปนแรงผลักดันใหคนเรากระทํา
พฤติกรรมตาง ๆ เพื่อบําบัดความตองการดังกลาว หรือคนท่ีไมไดรับความสนใจเอาใจใสจากญาติพี่นอง 
หรือคนใกลเคียง ยอมตองการความรัก ตองการความสนใจจากคนอื่น ๆ จึงตองแสดงพฤติกรรมตาง ๆ 
ออกมาเปนการไขวควาความรักความสนใจจากคนอ่ืน ๆ จึงตองแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา เปน
การไขวควาความรักความสนใจมาทดแทนส่ิงท่ีขาดไป เพื่อทําใหเกิดความสมดุลขึ้น เราอาจแบง
ความตองการตามพ้ืนฐานของมนุษยออกเปน 2 อยางคือ 
    1. ความตองการทางกาย ซ่ึงเปนความตองการที่มีรากฐานมาจากสรีระ 
เชน ความตองการอาหาร อากาศ  การขับถายของเสีย การพักผอน ความตองการทางเพศ ความตองการ
เหลานี้จะมีพลังตางกัน และหากไมไดรับการตอบสนองก็จะมีผลตางกันไปตามสภาพ เชน หากขาด
อาหารและน้ําอาจทําใหบุคคลนั้นถึงแกความตายได แตหากไมไดรับการตอบสนองทางเพศ ก็จะไมมี
ผลรุนแรงถึงตาย เหมือนขาดนํ้า ขาดอาหารเปนตน 
    2. ความตองการทางใจและสังคม ซ่ึงเปนความตองการที่คนเรียนรูจาก
ประสบการณของตน เชน ความตองการความรักความอบอุนปลอดภัย ไดรับความสําเร็จ หรือการ
ยกยองจากสังคม เปนดน 
   2.1.2 ส่ิงเรา (Stimulus) ส่ิงเราไดแก บุคคล ส่ิงของหรือสถานการณตาง ๆ ท่ีมา
เราหรือกระตุนใหอินทรียเกิดความตองการ อันเปนแรงกระตุน หรือแรงขับใหอินทรียแสดงพฤติกรรม 
ตอบสนองตอส่ิงเราออกไป ซ่ึงแบงออกไดเปน 2 ชนิดคือ 
    1. ส่ิงเราภายนอก ไดแก ส่ิงเราท่ีอยูภายนอกกายของบุคคล ไมวาจะเปน
รูปธรรม หรือนามธรรมทุกส่ิง อันมีผลกระตุนใหอินทรียแสดงพฤติกรรมออกมา 
    2. ส่ิงเราภายใน เปนผลจากการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในรางกายของ
มนุษยอันเปนแรงขับ หรือตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม เชน การขับน้ํายอยของกระเพาะอาหาร 
การเตนของหัวใจ ฯลฯ 
  2.2 แรงจูงใจและแรงขับ (Drive and Motive) การขาดสมดุลของอินทรียหรือการถูก
กระตุนกายข้ึนอันเปนภาวะท่ีรางกายตองการแสดงพฤติกรรม หรือกระทําอยางหนึ่งอยางใดเพื่อบําบัด
ความตองการนั้น หรือเพื่อใหรางกายกลับเขาสูภาวะสมดุลตามปกติ ภาวะเชนนี้ทําใหเกิดแรงขับ
และแรงจูงใจข้ึน เปนเหตุใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตนตองการ 
  2.3 พฤติกรรมการกระทํา (Instrumental Behavior) แรงขับหรือแรงจูงใจที่เกิดขึ้น
เม่ือมีพลัง มากพอก็จะเปนตัวกระตุนใหบุคคลกระทําพฤติกรรมออกมาเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เชน
ความหิว หรือความกระหายมาก ๆ จะผลักดันใหคนตองพยายามหาอาหาร หรือน้ํามาบําบัดความ
ตองการดวย วิธีใดวิธีหนึ่งจนได เปนตน 
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  2.4 การลดแรงขับดัน (Drive Reduction) เมื่อรางกายไดรับการตอบสนองจากการ
กระทํา พฤติกรรมเปนผลใหอินทรียกลับเขาสูสภาพสมดุล หรือภาวะความเครียดลดลงหรือหายไป 
แรงขับ หรือแรงจูงใจก็จะถูกขจัดใหหมดไปดวยซ่ึงเปนการครบถวนกระบวนการ ของการจูงใจจะ
เห็นวากระบวนการแรงจูงใจท่ีจะเกิดข้ึนตออินทรียจะมีลําดับ และมีข้ันตอนการเกิดตามลําดับท้ัง 4 ข้ัน
ท่ีกลาวมานี้ 
 3. องคประกอบของแรงจูงใจ อาจแยกองคประกอบของแรงจูงใจออกไดเปน 2 สวนใหญ ๆ 
คือ 
  3.1 แรงจูงใจ (Motivation) ไดแก ความปรารถนาหรือส่ิงกระตุนใหอินทรียกระทํา
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอยางมีจุดมุงหมายปลายทาง ซ่ึงบุคคลถือวามีคุณคาตอตนเองโดยผานการ เรียนรู 
แรงจูงใจนี้อาจเกิดจากส่ิงเราภายในหรือภายนอกก็ได 
  3.2 ส่ิงจูงใจ (Incentive) คือส่ิงเราท่ีจะชักนําหรือจูงใจ และกําหนดทิศทางให บุคคล
พฤติกรรมออกมา ส่ิงจูงใจอาจจะเปนทางบวก เชน รางวัลคําชมเชย การปรบมือ เปนตน หรือ 
องคประกอบท้ังสองนี้จะเปนตัวกําหนดวาการจูงใจจะมากหรือนอย เชน ถาคนหิวมาก ก็แสดงวามี 
แรงจูงใจสูง และถาอาหารยอยแสดงวาส่ิงจูงใจมีแรงดึงดูดสูง ก็จะเกิดการจูงใจมากทําใหทาน อาหาร
ไดมาก เปนดน 
 4. ประเภทแรงจูงใจ 
  ธร สุนทรายุทธ (2551: 159) แบงลักษณะของแรงจูงใจออกเปนประเภทใหญ ๆ ดังนี้ 
  4.1 แรงจูงใจกลุมท่ี 1 ไดแก 
   4.1.1 แรงจูงใจฉับพลัน (Aroused Motive) คือ แรงจูงใจที่กระตุนให มนุษย
แสดงพฤติกรรมออกมาทันทีทันใด 
   4.1.2 แรงจูงใจสะสม (Motivational Disposition หรือ Latent Motive) คือ 
แรงจูงใจท่ีมีอยูแตไมแสดงออกทันที จะคอย ๆ เก็บสะสมไวรอการแสดงออกในเวลาใดเวลาหน่ึง ตอไป 
  4.2 แรงจูงใจกลุมท่ี 2 ไดแก 
   4.2.1 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) คือ แรงจูงใจท่ีไดรับอิทธิพลมาจาก
ส่ิงเราภายในตัวของบุคคลผูนั้น 
   4.2.2 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) คือ แรงจูงใจท่ีไดรับอิทธิพลมาจาก
ส่ิงเราภายนอกหรือส่ิงแวดลอมตาง ๆ ท่ีอยูนอกตัวบุคคล 
  4.3 แรงจูงใจกลุมท่ี 3 ไดแก 
   4.3.1 แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motive) คือ แรงจูงใจอันเนื่องมาจาก ความ
ตองการพื้นฐานทางดานรางกาย เชน ความหิวกระหาย 
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   4.3.2 แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary Motive) คือ แรงจูงใจท่ีเปนผล ตอเนื่องมาก
จากแรงจูงใจข้ันปฐมภูมิ 
 5. แรงจูงใจของมนุษย 
  พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากแรงจูงใจหลายอยางประกอบกัน เชน ความจําเปนทางดาน 
รางกาย ความตองการทางสังคม และบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคลอีกดวยดังนั้น การที่ จะ
สามารถที่จะบอกไดวาพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากแรงจูงใจส่ิงใดโดยเฉพาะจึงเปนการยากอยางยิ่ง 
ในขณะเดียวพฤติกรรมบางอยางของมนุษยอาจเปนผลมาจากการกระตุนหรือการจูงใจของส่ิงเรา หรือ
ความตองการหลาย ๆ ชนิดพรอมกัน  นอกเหนือจากนี้ยังมีพฤติกรรมบางอยางของมนุษยยังแตกตางกัน
ไปตามสภาพของวัฒนธรรม และคานิยมของสังคมของแตละคน และแมคนท่ีอยูในสังคมเดียวกัน 
มีมีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน ก็ยังแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอส่ิงเราหรือมี แรงจูงใจในส่ิงเดียวกัน
แตกตางกันออกไปตามแตความเช่ือความตองการความสนใจ และประสบการณของแตละบุคคลซ่ึง
แตกตางกันอีกดวยดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา พฤติกรรมของมนุษย ท่ีเปนผลจากการจูงใจมีระบบหรือ
กระบวนการของแรงจูงใจท่ีสลับซับซอน ซ่ึงเปนผลกระทบจาก แรงจูงใจหลาย ๆ อยาง ดังนั้น จึงตอง
มีการศึกษาอยางลึกซึ้งกอนที่จะตัดสินลงไปวาพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมานั้นเปนผลมาจาก
แรงจูงใจอยางใดแน 
 6. องคประกอบท่ีสัมพันธกับการจูงใจ 
  การท่ีมนุษยจะเต็มใจ หรือมีแรงจูงใจท่ีจะปฎิบัติงานใหไดผลเต็มท่ีหรือไมนั้นข้ึนอยู
กับคุณสมบัติหรือบุคลิกสวนตัวของเขาเองหลาย ๆ ประการ นอกเหนือจากส่ิงจูงใจหรือองคประกอบ 
จากภายนอกตาง ๆ แลว ส่ิงตอไปนี้ถือวามีความสําคัญตอการท่ีบุคคลจะเกิดแรงจูงใจตอการปฎิบัติงาน 
หรือกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งเปนอยางยิ่ง คือ 
  6.1 ความสนใจ คนท่ีมีความสนใจในงานของคนจะมีแนวโนมท่ีจะใหความสนใจ
ตองานท่ีคนตองปฏิบัติอยู ยอมตองการที่จะเขาใจถึงลักษณะของงาน ความชํานาญหรือความรูท่ีตองใช 
และยอมจะหาทางปรับปรุงตนเองให เหมาะสมกับงานอยางดีท่ีสุด ขณะขณะเดียวกันก็รูสึก เพลิดเพลิน
สนุกสนานกับงานโดยอาจคาดหวังถึงผลท่ีจะไดรับ หรือสนุกกับการทํางานนั้น ๆ โดย ไมคํานึงถึง
ผลตอบแทนมากนัก 
  6.2 ความตองการ คนที่มีความตองการ หมายถึง บุคคลนั้นขาดบางส่ิงบางอยางท่ี
จําเปนตอเขา และการไดทํางานหรือกิจกรรมบางอยางเปนผลสําเร็จจะชวยใหเขาไดรับการตอบสนอง 
ความตองการนั้น ๆ ดังนั้น จึงมีความทุมเทใหกับกิจกรรมท่ีทําเพื่อใหผลประสบความสําเร็จตามท่ีตน
ตองการใหได 
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  6.3 คานิยม เปนส่ิงหรือเปาหมายท่ีบุคคลถือวามีคุณคา หรือสําคัญอยางยิ่งในชีวิตมี
สวนในการชักจูงใจใหเกิดพลัง และกําหนดทิศทางในการทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ี
เขาเช่ือถือได คานิยมมีสวนในการสรางแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของมนุษยเปนอยางมาก เชน 
คานิยมทางดานการเมืองหรืออํานาจ ผูนําในแทบทุกวงการพยายาม 
  6.4 ทัศนคติ ทัศนคติบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หมายรวมถึง ความเชื่ออารมณหรือ
ความรูสึก ท่ีเห็นดวย หรือไมเห็นดวยตอส่ิงนั้นหรือบุคคลนั้น ๆ ถาบุคคลใดชอบงานท่ีตนทํา หรือ
ชอบหัวหนา งาน ก็ยอมทําใหเขาไดรับความพอใจในการทํางาน ยอมทําใหมีแรงจูงใจตอการทํางาน
ในสถานท่ี ใ4น ๆ บุคคลยอมเสาะหากิจกรรมหรือส่ิงตาง ๆ ท่ีตนเองมีทัศนคติในทางบวกตอส่ิงน้ัน 
  6.5 ความปรารถนาหรือความทะเยอทะยาน ไดแก ความมุงหวังหรือความตองการ
ส่ิงใด ส่ิงหนึ่ง เชน ความสําเร็จ เงิน ชื่อเสียง เปนตน ที่เห็นวามีคุณคาสําหรับเขาและเปนสิ่งที่เขา
ตองการ หากบุคคลใดท่ีมีความทะเยอทะยานหรือความปรารถนาในระดับสูง บุคคลก็พยายามเปนพิเศษ
ในการที่จะทํากิจกรรมตาง ๆ อยางดีและเต็มความสามารถ 
  6.6 ส่ิงสอใจ ไดแก ส่ิงท่ีบุคคลเห็นวามีความสามารถท่ีจะทําใหแรงขับหรือแรงจูงใจ
ท่ีตื่นตัวของเขาไดรับการตอบสนองที่เปนท่ีพึงพอใจ ส่ิงสอใจจึงเปนส่ิงซ่ึงดึงดูดใหบุคคลนั้นกระทํา
ส่ิงตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดรับส่ิงสอใจนั้น ๆ ส่ิงสอใจจึงเปนตัวกระตุนท่ีทําใหบุคคลเกิด 
พฤติกรรม หรือแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนาไดเปนอยางดียิ่งส่ิงหนึ่ง 
 จากองคประกอบท่ีกลาวมาท้ัง 6 ประการ นับวามีความสําคัญอยางยิ่งในการใชประกอบ
ในการศึกษาแรงจูงใจของมนุษยอีกท้ังยังเปนส่ิงท่ีจะตองตระหนักและนํามาเปนขอมูลพื้นฐานอยางยิ่ง 
ในการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนกับบุคคล หรือหนวยงานของตน 
 
แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 33) กลาววา ผูซ้ือจะมีลักษณะการซ้ือ มีเหตุผล และความชอบ 
ท่ีตางกันแตผูซ้ือจะมีข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือท่ีเหมือนกัน ซ่ึงแบงเปน 5 ข้ันตอน คือ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การรับรูถึงความตองการ ผูบริโภคจะตระหนักถึงความตองการในส่ิงท่ีตนเอง 
รูสึกวายังขาดหาย และจะมองหาผลิตภัณฑท่ีสามารถมาเติมเต็มใหกับความตองการนั้น 
 ข้ันตอนท่ี 2 การคนหาขอมูล ผูบริโภค จะพยายามหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือ
บริการใหมากท่ีสุด เพื่อนํามาใชในการตัดสินใจ 
 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือก ผูบริโภคจะนําขอมูลท้ังหมดท่ีไดมาทําการเปรียบ เทียบ
เพื่อหาทางเลือกที่ดีและเหมาะสมกับตนเองท่ีสุด 
 ข้ันตอนท่ี 4 การตัดสินใจ เปนการตัดสินใจ ทําการซ้ือจริง ซ่ึงผูซ้ือตองตัดสินใจเกี่ยวกับ 
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ผลิตภัณฑหรือบริการ ตราผลิตภัณฑและปริมาณการซ้ือ 
 ข้ันตอนท่ี 5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ-การใช ผูซื้ออาจมีพฤติกรรมในการตอบสนอง
ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจจากการซ้ือ- การใช ดังกลาว คือเม่ือพึงพอใจก็จะทําการซ้ือซํ้า และอาจ
กลายเปนลูกคาท่ีมีความภักดีได เม่ือไมพึงพอใจก็จะเลิกใช หรืออาจเรียกรองใหผูขายรับผิดชอบ 
 ในข้ันตอนของการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคนั้นมีความสลับซับซอน เกิดข้ึนจากผลกระทบ
ของปจจัยตัวแปรตาง ๆ หลายประการ  ดังนี้ 
 การตัดสินใจอยางงาย (Nominal Decision Making) เปนการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีไมตองใช
ความคิดมากนัก เปนสินคาท่ีไมตองหาขอมูลมากมาย อาจหาจากความทรงจําท่ีมีอยูในสมอง เปนสินคา
ท่ีราคาไมสูงมากนัก  และก็อาจไมสงผลกระทบอะไรในดานภาพพจน เชน ขนมขบเคี้ยว แปรงสีฟน 
ดินสอ  การซ้ือเกิดจากความภักดีในตราสินคา หรือเปนการซ้ือซํ้าก็ได 
 การตัดสินใจแบบจํากัดขอบเขต  (Limited Decision Making)  เกี่ยวพันธกับขอมูลภายใน
ที่มีอยูในสมองของผูบริโภค และหาขอมูลภายนอกเพิ่มเติมบาง หาทางเลือกไว 2-3 ทางเลือกเพื่อ
นํามาใชในการตัดสินใจ  ไมตองใชความสลับซับซอนในการตัดสินใจ  พิจารณาคุณสมบัติสัก 2-3 
ประการก็เพียงพอ  และมีการประเมินผลหลังการซ้ือใชบางเล็กนอยเทานั้น  การตัดสินใจแบบนี้อยู
ระหวางกลาง ระหวางการตัดสินใจอยางงายกับการตัดสินใจอยางมาก เชน ถาเราเขาไปในรานคา
แลวหยิบกาแฟข้ึนมา 2 กลอง  เปรียบเทียบกันโดยดูจากปริมาณและราคา ถาปริมาณเทากันเราตัดสินใจ
เลือกราคาท่ีถูกกวา 
 การตัดสินใจอยางเต็มรูปแบบ  (Extended Decision Making) เกี่ยวพันธกับการหาขอมูล
จากภายในและขอมูลจากภายนอกอยางกวางขวาง  จะมีการประเมินทางเลือกจากหลาย ๆ ทาง และ
จะมีการประเมินผลหลังการซ้ือใชอยางมีนัยสําคัญ  การตัดสินใจท่ีตองใชความคิดและขอมูลท่ีมาก
จะเกิดข้ึนกับสินคาท่ีมีราคาแพง หรือมีความเส่ียงสูง หรือสินคาท่ีไมคุนเคยมากอน  ดังนั้นในแตละ
ข้ันตอนของการตัดสินใจซ้ือตองทําอยางเขมงวด 
 รูปแบบของกระบวนการตัดสินใจท้ังสามแบบ มีลักษณะขั้นตอนที่ใกลเคียง หรือ
เหมือนกันแตกตางกันตรงท่ี  การตัดสินใจอยางงาย  ไมตองมีการประเมินทางเลือก สามารถตัดสินใจ
ซ้ือไดทันทีเลย  สวนอื่น ๆ ของกระบวนการนั้นจะแตกตางกันท่ีความพยายามในการซ้ือมีระดับตางกัน   
 โดยสรุปกระบวนการตัดสินใจซ้ืออยางเต็มรูปแบบมี 5 ข้ันตอนดังน้ี 
 1. การรับรูปญหา  (Problem recognition) ผูบริโภคจะรับรูปญหาไดเกิดจากการเห็น
สภาพความแตกตางระหวางสภาพในปจจุบันกับสภาพในความปรารถนา  หากมีแรงกระตุนมากพอ
ใหผูบริโภคพยายามท่ีจะไปอยูในสภาพแหงความปรารถนาแลว ผูบริโภคก็จะดิ้นรนหาทางแกไข  เชน 
เม่ือเกิดเปนสิว ทําใหหนาดูไมเรียบ ผิวไมเนียน  คนพบเห็นก็รูสึกไมชวนมอง  จึงปรารถนาจะทําให
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หนาเนียน เรียบ ไรปุมสิว  ปญหาคือเปนสิว ทําใหตองหาวิธีการรักษาใหหาย นักการตลาดหรือนัก
โฆษณาจึงตองพยายามช้ีจุดปญหาใหผูบริโภคเห็น เชน โฆษณาโลชั่นของกิฟฟารีน เรียกแมวายาย  
แสดงใหเห็นวาปญหาเกิดจากการไมคอยดูแลบํารุง ทําใหผิวเหี่ยวกวาวัยอันควรเปน 
 2. การคนหาขอมูล (Information Search) หลังจากท่ีผูบริโภคไดแรงกระตุนทําใหรับรู
ถึงปญหาแลว ในข้ันนี้ผูบริโภคก็จะแสวงหาขอมูลเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจโดยจะคนหาขอมูล
จากแหลงภายในกอน (Internal search) และหากขอมูลมีไมเพียงพอก็จะหาจากแหลงขอมูลภายนอก 
(External search) 
  ขอมูลภายนอก (External search) เปนขอมูลที่ผูบริโภคคนควาหาจากแหลงอื่น ๆ 
ภายนอกท่ีไมไดมาจากความทรงจํา  เชน 
  2.1 จากตัวบุคคล เชน เพื่อน สมาชิกในครอบครัว ท่ีอาจเคยใชสินคาหรือไดขอมูล
ขาวสารมาบาง หรืออาจสอบถามจากพนักงานขาย ซ่ึงมีความรูเกี่ยวกับสินคาท่ีขายโดยผานการฝกอบรม
มา 
  2.2 จากโฆษณา เชน ในชวงหนารอน ตองการซ้ือแอรติดบานสักตัว ก็ดูโฆษณาจาก
ส่ือตาง ๆ ท่ีเจาของผลิตภัณฑไดลงไว 
  2.3 จากแหลงขอมูลท่ัวไป  เชนจากในหนังสือ  นิตยสาร  อินเตอรเน็ต 
  2.4 การหาขอมูล ณ จุดขาย หรือสถานท่ีจําหนายสินคา เชน ในหางสรรพสินคา  
หากมีความตองการซ้ือโทรทัศนสักเคร่ือง ก็แวะไปที่แผนกเคร่ืองใชไฟฟา  พิจารณาดูวาแตละยี่หอ
มีความแตกตางกันอยางไร  สีสัน ขนาด ราคา รูปลักษณะ เปนตน 
 3. การประเมินทางเลือก (Alternative evaluation) เม่ือผูบริโภคไดรับขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑท่ีสนใจแลว ก็จะทําการประเมินวาสินคายี่หอใดดีกวากัน โดยจะคํานึงถึงประโยชนท่ีคาดวา
จะไดรับและตอบสนองความพึงพอใจได  ดังนั้น ผลิตภัณฑตองสามารถช้ีใหเห็นจุดเดนท่ีชัดเจนตรงใจ  
เพื่อผูบริโภคจะไดนําไปใชในการตัดสินใจซ้ือ เชน ผูบริโภคในยุคเศรษฐกิจบีบรัดตัว ตองการจะใช
เงินแบบประหยัดท่ีสุด  แตก็ยังคงอยากไดรับความสะดวกสบายเหมือนเดิม กาช NGV จึงออกโฆษณา
เพื่อช้ีใหผูบริโภคเห็นวา หากเปลี่ยนมาใช  จะตองจายเงินเติมกาชแค 100 – 200 บาทตอคร้ังเทานั้น   
ประหยัดกวาใชน้ํามัน  และยังไดรับความสะดวกสบาย คือ สามารถขับรถไปทํางานไดเหมือนเดิม 
ไมตองไปพ่ึงรถบริการสาธารณะ 
 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase) เปนข้ันท่ีผูบริโภคไดลงความเห็นวาจะจายเงินเพื่อใหได
ผลิตภัณฑท่ีคิดวาดีท่ีสุดสําหรับเขา  บางคร้ังแมวาผูบริโภคไดตัดสินใจซ้ือแลวก็ตาม  แตอาจมีปจจัย
บางอยางเขามากระทบทําใหเกิดการลาชา ลังเล  เชน  กลัววาจายเงินไปแลว จะมีเงินเหลือใชไมพอ
ถึงส้ินเดือน ไมแนใจวาผลิตภัณฑจะดีจริงเหมือนท่ีไดโฆษณาไวหรือไม เพ่ือนหรือคนใกลชิดแนะนํา
ใหลองทบทวนอีกทีกอน  ดังนั้นโฆษณาควรหาวิธีในการโฆษณาเพื่อเรงใหเกิดการตัดสินใจซ้ือเร็วข้ึน 
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  วิธีการเรงรัดการตัดสินใจ   
  4.1 สรางความแตกตาง (Differentiation)   
   4.1.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) นักการตลาดจะตองพยายามสรางความเดน 
ความแปลกใหกับผลิตภัณฑ  เพื่อจะเรงการตัดสินใจ เชน ออกแบบเฟอรนิเจอรเปนท่ีนั่งสําหรับเด็ก ๆ 
ท่ัว ๆ ไป อาจเปนเกาอ้ีนั่งธรรมดา มีลวดลายการตูน แตเราฉีกแนวออกแบบเปนรูปสัตว หรือผลไม  ซ่ึง
ชวยเพิ่มความนาสนใจนาลองนั่งสําหรับเด็ก ๆ ในขณะท่ีนักโฆษณาตองพยายามช้ีหรือดึงใหเห็นจุดเดน
ท่ีแตกตางของผลิตภัณฑท่ีชัดเจน เชน จากตัวอยางท่ีกลาวมาในการโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพควรใหเห็น
ผลิตภัณฑท่ีชัดเจน  ใสขอความใหเห็นวาถาซ้ือไปแลวจะจูงใจใหเด็กอยากน่ัง เวลาใหนั่งรับประทาน
อาหารหรือนั่งทําการบานเด็กก็จะไมซุกซนวิ่งไปมา เพราะอยากจะน่ังอยูบนเกาอ้ีสวย ๆ ท่ีชอบ 
   4.1.2 ดานราคา (Pricing) โดยปกติผูบริโภคมีแนวโนมจะประเมินผลิตภัณฑ
ราคาตํ่าในเรื่องความคุมคาดังนั้นหากมีการเสนอราคาที่ไมแพงจะทําใหการตัดสินใจทําไดงายขึ้น 
สําหรับสินคาฟุมเฟอย  ราคากลายเปนเคร่ืองประเมินคุณคาของผลิตภัณฑ  บางคร้ังราคาสูงก็อาจเปน
ตัวเรงการตัดสินใจซ้ือได เชน เพชรบลูไดมอนด  หากต้ังราคาไวแพงตางจากราคาเพชรธรรมดามาก  
จะทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือไดเร็ว เพราะวา ดูเปนสินคาท่ีมีคุณคา หายาก  ตองรีบซื้อเพราะของมี
จํานวนนอยมากในโลก  สําหรับนักโฆษณาสามารถดึงเอาจุดเดนทางดานราคามาเปนจุดเราใจได
หากเห็นวาราคาเปนจุดสนใจท่ีผูบริโภคจะพิจารณาเปนอันดับตน ๆ  
   4.1.3 สถานท่ีจําหนาย (Place) หากสถานท่ีจัดจําหนายมีท่ัวถึง ทําใหการไปหา
ซ้ือไดงายก็จะเรงใหเกิดการตัดสินใจไดเร็วข้ึน หรือสถานท่ีจัดจําหนายสงเสริมภาพลักษณใหกับสินคา 
เชนกระเปาแบรนดเนม หากวางขายในตลาดนัดเปดทาย อาจไมไดรับความสนใจ หรือผูบริโภคไม
ตัดสินใจซ้ือ เพราะลังเลวาจะเปนของแทหรือไม  ในการโฆษณาหากไดใสสถานท่ีจัดจําหนายไวชัดเจน 
ทําใหผูบริโภคไมเสียเวลาในการไปตระเวนหา  ก็ชวยใหผูบริโภคตัดสินใจไดงาย 
   4.1.4 การสงเสริมการขาย (Promotion) เชน การลด แลก แจก แถม ซ่ึงสามารถ
กระตุนการตัดสินใจซ้ือได  โดยเฉพาะของท่ีมีจํานวนจํากัด หรือชวงเวลาในการแถมจํากัด หากไมรีบ
ซ้ือจะไมไดรับของแถม   
  4.2 ลดความเสี่ยง (Reduced perceived risk) ผูบริโภคมักตองการความเชื่อมั่นใน
การซ้ือสินคา  เพราะบอยคร้ังท่ีการซ้ือสินคาต้ังอยูบนความเส่ียง  เชน เส่ียงวาจะไดรับสินคาท่ีไมมี
คุณภาพ  เส่ียงวาจะเสียเงินแพง  นักโฆษณาตองพยายามสรางโฆษณาท่ีชวยสงเสริมภาพลักษณ  เพิ่ม
ความม่ันใจวาสินคาดี  มีคุณภาพ  เพื่อที่ผูบริโภคจะไดลดความลังเลใจ  เรงการตัดสินใจใหเร็วข้ึน   
   วิธีการลดความเส่ียง  
   4.2.1 การรับประกัน  สินคาที่มีการรับประกันจะชวยสรางความอุนใจใหกับ
ผูบริโภควาหากซ้ือไปแลวสินคาเสีย หรือไมไดคุณภาพ ก็สามารถเปล่ียนคืนได 
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   4.2.2 ภาพลักษณของบริษัท  บริษัทท่ีมีภาพลักษณท่ีดี เปนท่ียอมรับในสังคม  
ทําใหเกิดความเช่ือม่ันไดวาจะขายสินคาที่มีคุณภาพดีดวย เพราะจะไมกลาเสี่ยงตอการขายสินคา
คุณภาพตํ่า เนื่องจากภาพลักษณหากเสียไปจะสรางกลับมาใหมตองใชเวลานาน 
   4.2.3 ภาพลักษณของตราสินคา  ถาสินคาไดมีการสรางภาพลักษณท่ีดีมาอยาง
ตอเน่ือง และมีการส่ือสารใหผูบริโภคไดรู เชนการโฆษณา  จะชวยทําใหผูบริโภคเกิดความสบายใจ  
กลาตัดสินใจมากข้ึน 
   4.2.4 ภาพลักษณของตัวบุคคลท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ หากมีภาพลักษณท่ีดีแลว 
ก็จะชวยเสริมความม่ันใจ  ลดความรูสึกเส่ียงท่ีจะตัดสินใจ เชน ภาพลักษณของพนักงานขาย การ
แตงตัวสะอาด กริยาเรียบรอย พูดแนะนําสินคาดวยความม่ันใจ ไมลังเล ดูมีความจริงใจ หรือภาพลักษณ
ของผูบริโภคคนอ่ืน ๆ ท่ีเคยซ้ือสินคาไปกอนหนานั้น  ถาเปนคนมีช่ือเสียง มีความนาเช่ือถือแลวได
เคยใชสินคามากอนจะชวยเพิ่มความสบายใจมากข้ึน 
 5. การประเมินผลหลังการซ้ือ (Post purchase) เปนข้ันตอนสุดทายหลังจากท่ีผูบริโภค
ไดซ้ือสินคาแลวนํามาใช  หากผลที่ไดรับเปนไปตามความคาดหวัง จะทําใหเกิดความพึงพอใจ และ
มีทัศนคติท่ีดี มีแนวโนมท่ีจะกลับมาซ้ือซํ้าอีก  แตหากผลที่ไดรับไมเปนไปตามความคาดหวัง ก็จะเกดิ
ความไมพอใจ และเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ตามมาหลายประการ เชน ผูบริโภคหยุดการใชสินคาหลังจาก
การใชคร้ังแรก  ถาความตองการหยุดลง หรืออาจเก็บความไมพอใจไว จนกระท่ังเกิดการซ้ือคร้ังตอไป  
อันเนื่องมาจากสินคามีเง่ือนไขพิเศษท่ีดึงดูดใจ เชน  ราคาถูก  ผูบริโภคจะสอบถามวิธีการแกไขจาก
พนักงานขาย  หรือปรึกษาผูเช่ียวชาญเพิ่ม เพราะอาจใชไมถูกวิธีทําใหไดผลไมนาพอใจ 
 วุฒิ สุขเจริญ (2559: 379-381) กลาวไววา กระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ
ของผูบริโภคไมไดเกิดข้ึนทันทีทันใด แตมีลักษณะเปนกระบวนการ  
 Slade (1994: 1-12) ระบุไววาการตัดสินใจ (Decision making) ไมไดเกิดขึ้นโดยลําพัง
แตมีรูปแบบท่ีเปนกระบวนการ (Process) โดยท่ัวไปมีงานยอย ๆ ภายใตการตัดสินใจไดแก การระบุ
ถึงปญหา (Identify problem) ระบุทางเลือก (Identify alternatives) ถาเปนการตัดสินใจไมซับซอน
เปนเร่ืองท่ีเคยชินอยูแลวผูบริโภคจะเลือกแบบที่เคยชิน (Choose usual action) แตถามีความซับซอน
ผูบริโภคจะประเมินทางเลือก (Evaluate alternatives) และทางเลือกท่ีมี (Choose among alternatives) 
หลังจากตัดสินใจในทางเลือกแลวจะกระทําตามท่ีตัดสินใจโดยผูตัดสินใจจะหาคําอธิบายวาทําไมจึง
ตัดสินใจแบบนั้น (Effect choice) ในกรณีท่ีไมสามารถตัดสินใจ ผูบริโภคจะพยายามสรางทางเลือก
ใหม (Generate new alternative) หากไมสามารถสรางทางเลือกใหม ผูบริโภคจะไมตัดสินใจและจะ
ละท้ิงปญหา (Abandon problem) 
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 Moody (1983: 1-2) ไดนําเสนอกระบวนการตัดสินใจ โดยระบุวา การตัดสินใจบางเร่ือง
มีความซับซอน บางเร่ืองเปนเร่ืองงาย ๆ และการตัดสินใจเปนกระบวนการท่ีเปนระบบปดแบบวนรอบ 
(Closed-loop decision process) โดยเร่ิมจากการตระหนักถึงปญหา จากนั้นจึงเกิดการรับรูปญหา มีการ
วิเคราะหทางเลือกท่ีเปนไปได และผลที่ตามมาแลวจึงทําการเลือกทางเลือก และนําไปปฏิบัติ หลังจาก
นั้นจะเกิดการตอบกลับ (Feedback) และกลับไปตระหนักถึงปญหาใหม 
 Eagle และคณะไดรวมกันพัฒนากระบวนการตัดสินใจ โดยแบงเปน 7 ข้ันตอน เร่ิมจาก
ผูบริโภคเกิดความตองการ (Need recognition) จากนั้นจึงหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่จะ
ตอบสนองความตองการ (Search for information) แลวประเมินทางเลือก จึงตัดสินใจซ้ือ (Pre-purchase 
evaluation of alternatives) เมื่อผูบริโภคไดประเมินทางเลือกแลว จึงตัดสินใจซื้อ (Purchase) และ
บริโภคสินคาหรือบริการ (Consumption) หลังจากนั้นจึงประเมินหลังการบริโภค (Post-consumption 
evaluation) และส้ินสุดการใช (Divestment) ซ่ึงผูบริโภคอาจทําการขายตอ หรือท้ิงสินคา (Blackwell, 
Miniard, and Eagle, 2006: 70)  
 สมจิตร ลวนจําเริญ (2556: 105-106) กลาวไววา กระบวนการตัดสินใจในการซ้ือตาง ๆ 
ของผูบริโภคนั้น จะนําไปสูความมุงมั่นในการตัดสินใจซื้อ โดยปกติคนเรานั้นซื้อสินคาที่ตองใช
ความมุงม่ันสูงในการซื้อ ยอมจะมีความไมสมหวังหรือความไมพอใจสูง ถาสินคาไมเปนไปตาม
คาดหวังไว สินคาท่ีตองใชความมุงม่ันสูงยอมจะตองใชเวลาและความพยายามในการคนหา และมีการ
ประเมินตัวสินคาสูง ดังนั้นสินคาท่ีมีความผูกพันอยูกับคานิยมและสังคม ยอมสงผลตอความมุงม่ัน
ในการซื้อ โดยเฉพาะกลุมสินคาและตราสินคาท่ีจะใชบงบอกถึงความรูสึกดังกลาว สินคาท่ีมีความ
มุงม่ันในการซ้ือสูงจะบงบอกถึงการรับรูถึงความเส่ียง (perceived risk) ของผูบริโภค สินคาท่ีมีความ
มุงม่ันในการซ้ือสูงแสดงวาผูบริโภครับรูถึงความเส่ียงในการซ้ือสูง สินคาท่ีมีความมุงม่ันในการซ้ือตํ่า 
ผูบริโภคจะรับรูถึงความเส่ียงตํ่า สินคาท่ีมีความมุงม่ันในความเส่ียงตํ่า ผูบริโภคจะใชความพยายาม
ในการซ้ือนอยเชนเดียวกับพฤติกรรมในการซ้ือแบบเปนนิสัย หรือแบบประจํา จึงทําใหการตัดสินใจ
ไดอยางรวดเร็ว เพียงแตการเห็นการโฆษณาหรือสงเสริมการขาย หรือเม่ือมีความตองการข้ึนมากห็า
ซ้ือไดเลย และสินคาท่ีมีความมุงมั่นในการซื้อสูง ผูบริโภคจะตองอาศัยกระบวนการตัดสินใจซื้อ
นับต้ังแตการตระหนักถึงความจําเปน และก็จะพยายามคนหาสารสนเทศจากแหลงตาง ๆ ไมวาจะเปน
บุคคลหรือส่ือโฆษณาตาง ๆ เพ่ือจะนํามาสรางเกณฑในการประเมินผลในการเลือกซ้ือ โดยสวนใหญ
มักจะเปนสินคาราคาสูง และไมซ้ือเปนเปนประจํา ซ่ึงในความมุงม่ันในการซ้ือของผูบริโภคมีปจจัย
ท่ีเกี่ยวของอีกหลาย ๆ ดาน 
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับความมุงม่ันในการซ้ือ 
 การที่ผูบริโภคบริโภคจะมีความมุงม่ันในการซ้ือสินคาในระดับสูงนั้นยอมจะไดรับอิทธิพล
จากปจจัยตาง ๆ ตอไปน้ี 
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 1. การเรียนรูจากประสบการณ การท่ีผูบริโภคมีประสบการณในชีวิตท่ีเกี่ยวกับตัวสินคา 
แลวเกิดความประทับใจอันจะนําไปสูความตองการที่อยากจะไดสินคานั้นมาครอบครอง ซ่ึงจะเกิด
ความมุงม่ันท่ีจะหาซ้ือสินคามาตอบสนองความตองการ 
 2. ความสนใจตอตัวสินคา การท่ีผูบริโภคชอบหรือสนใจสินคาใดเปนพิเศษยอมจะเกิด
ความอยากไดสินคานั้น และน่ันนําไปสูความมุงม่ันท่ีจะซ้ือสินคามาตอบสนองความตองการของตน 
 3. การตื่นตัวตอสถานการณ ในสถานการณท่ีเกิดขึ้นในสังคมยอมสงผลตอความมุงม่ัน
ในการซ้ือได เชนตอนนี้คนเรานิยมหันมานิยมรับประทานอาหารชีวิจิตยอมสงผลทําใหเกิดความมุงม่ัน
ท่ีจะหาอาหารประเภทชีวิจิตมารับประทาน 
 4. คานิยมในสังคม คานิยมท่ีเกิดข้ึนในสังคมยอมสงผลตอความมุงม่ันท่ีจะตัดสินใจซ้ือ
สินคา ตัวอยาง คานิยมท่ีจะสงบุตรหลานไปศึกษาดนตรีเพ่ือขัดเกลาใหเปนคนท่ีมีอุปนิสัยท่ีออนโยน 
 5. การแขงขัน ในกรณีท่ีผูบริโภคนึกอยากจะแขงการใชสินคา เพื่อจะแสดงถึงการมีระดับ
ในสังคมยอมสงผลใหเกิดความพยายามหรือมุงม่ันท่ีจะซ้ือสินคา 
 6. จินตภาพในการใชสินคา มีสินคาในทองตลาดท่ีบงบอกหรือแสดงใหเห็นถึงรสนิยม 
หรือความมีจินตภาพท่ีเกิดจากการใชสินคา ยอมจะสงผลใหเกิดความมุงม่ันท่ีจะหาซ้ือสินคามาใช  
 จากท่ีกลาวมา สรุปไดวาแมวาผูบริโภคไดตัดสินใจซื้อแลวก็ตาม แตก็ยังคงพกพาเอา
ความกังวลหรือความไมสบายใจตาง ๆ ไวดวยเสมอ เพราะไมม่ันใจวาการตัดสินใจซ้ือของตนจะถูกตอง
หรือไม และสภาพจิตใจลักษณะน้ีมักเกิดภายหลังการตัดสินใจซ้ือท่ียากและสําคัญ เชน การซ้ือบาน 
ผูบริโภคก็จะแวะชมบานตาง ๆ หลาย ๆ แหง แลวนํามาเปรียบเทียบกัน  บานหลังท่ีไดตัดสินใจซ้ือ
อาจจะไมมีลักษณะสําคัญบางประการที่มีในบานที่ไมไดเลือก เชน ตัดสินใจเลือกเพราะทําเลที่ตั้ง  
สะดวกตอการเดินทาง  จากการศึกษาถึงทฤษฎีดังกลาวแลวไดเห็นถึงแนวทางปองกันการผิดพลาด
ท่ีจะเกิดข้ึนในสวนของผูทําธุรกิจเองและสงผลตอลูกคาเชนกัน ดังนั้นการแกปญหาควรศึกษาถึง
ความตองการทั้งกอนและหลังอีกท้ังการติดตามสอบถามขอมูลจากลูกคาเพิ่มเพราะจะทําใหลูกคารูสึก
ถึงไดตอการเอาใจใสและถือเปนการบริการลูกคาอยางหน่ึงและเพื่อไมใหเปนการเสียโอกาสทางธุรกิจ
ดวยเชนกัน 
 
แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 SWOT Analysis  เปนการวิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานในปจจุบัน เพื่อคนหา
จุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือส่ิงท่ีอาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพท่ีตองการในอนาคต 
SWOT เปนตัวยอของขอความท่ีมีความหมายดังน้ี 
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 Strengths  หมายถึง จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ 
 Weaknesses  หมายถึง จุดออนหรือขอเสียเปรียบ 
 Opportunities  หมายถึง โอกาสท่ีจะดําเนินการได 
 Threats  หมายถึง อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยท่ีคุกคามการดําเนินงานขององคการ 
 อุปสรรคของธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก ประกอบดวยสภาวะทางดานเศรษฐกิจ การ
แขงขันทางการตลาด เงินทุนในการขยายธุรกิจ ระบบการจัดการและการบริหารงาน 
 ผูวิจัยจึงไดสรุปการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนออกมาเปนรูปภาพดังตอไปนี้  
 

 
ภาพท่ี 7 แนวคิดการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน (SWOT Analysis) 
 
 1. หลักการสําคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะหโดยการสํารวจสภาพแวดลอม 2 ดาน 
ไดแกสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงเปนการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน เพื่อใหรู
ตนเอง (รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค  การวิเคราะหปจจัย
ตาง ๆ ท้ังภายนอกและภายในองคกร ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปล่ียนแปลงตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นภายนอกองคกร ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหลานี้ท่ีจะมีผลตอองคกร และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถ
ดานตาง ๆ ท่ีองคกรมีอยู ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนด
กลยุทธและกิจกรรมดําเนินการขององคกรท่ีเหมาะสมตอไป  
 2. ประโยชนของการวิเคราะห SWOT การวิเคราะห SWOT  เปนการวิเคราะหสภาพ 
แวดลอมตาง ๆ ท้ังภายนอกและภายในองคกร ซ่ึงปจจัยเหลานี้แตละอยางจะชวยใหเขาใจไดวามีอิทธิพล
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ตอผลการดําเนินงานขององคกรอยางไร จุดแข็งขององคกรจะเปนความสามารถภายในท่ีถูกใชประโยชน
เพื่อการบรรลุเปาหมาย ในขณะท่ีจุดออนขององคกรจะเปนคุณลักษณะภายในที่อาจจะทําลายผล
การดําเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณท่ีใหโอกาสเพือ่การบรรลุเปาหมายองคกร
ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณท่ีขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร 
ผลจากการวิเคราะห SWOT นี้จะใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธ เพื่อให
องคกรเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม  
 3. ข้ันตอนวิธีการดําเนินการทํา SWOT Analysis การวิเคราะห SWOT จะครอบคลุม
ขอบเขตของปจจัยท่ีกวาง ดวยการระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคขององคกร ทําใหมีขอมูล 
ในการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายท่ีจะถูกสรางข้ึนมาบนจุดแข็งขององคกร และแสวงหาประโยชน
จากโอกาสทางสภาพแวดลอม และสามารถกําหนดกลยุทธท่ีมุงเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอม
หรือลดจุดออนขององคกรใหมีนอยที่สุดได ภายใตการวิเคราะห SWOT นั้น จะตองวิเคราะหทั้ง
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก องคกร โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  3.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร จะเกี่ยวกับการวิเคราะหและพิจารณา
ทรัพยากรและความสามารถภายในองคกร ทุก ๆ ดาน เพ่ือท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดออนขององคกร
แหลงท่ีมาเบ้ืองตนของขอมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายใน คือ ระบบขอมูลเพื่อการบริหาร
ท่ีครอบคลุมทุกดาน ท้ังในดานโครงสราง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางาน และ
ทรัพยากร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) คานิยมองคกร รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานท่ีผานมา
ขององคกร เพื่อท่ีจะเขาใจสถานการณและผลของวิธีการดําเนินการกอนหนานี้ดวย  
   3.1.1 จุดแข็งขององคกร (S-Strengths) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจาก
มุมมองของผูท่ีอยูภายในองคกรนั้นเองวาปจจัยใดภายในองคกรท่ีเปนขอไดเปรียบหรือจุดเดนของ
องคกรท่ีองคกรควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรได และควรดํารงไวเพื่อการเสริมสรางความเขมแข็ง
ขององคกร   
   3.1.2 จุดออนขององคกร (W-Weaknesses) เปนการวิเคราะห ปจจัยภายในจาก
มุมมองของผูท่ีอยูภายในจากมุมมอง ของผูท่ีอยูภายในองคกรน้ัน ๆ เองวาปจจัยภายในองคกรท่ีเปน
จุดดอย ขอเสียเปรียบขององคกรท่ีควรปรับปรุงใหดีข้ึนหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปนประโยชนตอ
องคกร 
  3.2 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก โดยพิจารณาโอกาสและอุปสรรคทางการ
ดําเนินงานขององคกรท่ีจะไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดแก  
   1. สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานขององคกร เชน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ 
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   2. สภาพแวดลอมทางสังคม เชน โครงสรางประชากร ระดับการศึกษา อัตรารู
หนังสือ การตั้งถ่ินฐาน การอพยพและการยายถ่ิน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม 
ความเช่ือและวัฒนธรรม 
   3. สภาพแวดลอมทางการเมือง เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติ
คณะรัฐมนตรี  
   4. สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหม ๆ และพัฒนาการ
ทางดานเคร่ืองมือ อุปกรณท่ีจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและใหบริการ 
   5. สถานะสุขภาพ อัตราการปวย/ตายดวยโรคและภัยสุขภาพของประชากร 
พฤติกรรมทางสุขภาพ รวมถึงระบบสุขภาพ   
   6. สภาพแวดลอมทางสิ่งแวดลอม เชน การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ระบบนิเวศ ผลกระทบจากการเกษตร อุตสาหกรรม เปนตน   
   3.2.1 โอกาสทางสภาพแวดลอม (O-Opportunities) เปนการวิเคราะหวาปจจัย
ภายนอกองคกร ปจจัยใดท่ีสามารถสงผล กระทบประโยชน ท้ังทางตรงและทางออมตอการดําเนินการ
ขององคกรในระดับมหาภาค และองคกรสามารถฉกฉวยขอดีเหลานี้มาเสริมสรางใหหนวยงาน
เขมแข็งข้ึนได   
   3.2.2 อุปสรรคทางสภาพแวดลอม (T-Threats) เปนการวิเคราะหวาปจจัย
ภายนอกองคกรปจจัยใดท่ีสามารถสงผล กระทบในระดับมหาภาคในทางที่จะกอใหเกิดความเสียหาย
ท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงองคกรจําตองหลีกเล่ียง หรือปรับสภาพองคกรใหมี ความแข็งแกรงพรอมท่ี
จะเผชิญแรงกระทบดังกลาวได 
  3.3 ระบุสถานการณจากการประเมินสภาพแวดลอมเม่ือไดขอมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-
จุดออน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกดวยการประเมินสภาพ 
แวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกแลว ใหนําจุดแข็ง-จุดออนภายในมาเปรียบเทียบกับ
โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูวาองคกร กําลังเผชิญสถานการณเชนใดและภายใตสถานการณ
เชนนั้น องคกรควรจะทําอยางไร โดยทั่วไป ในการวิเคราะห SWOT ดังกลาวนี้ องคกร จะอยูใน
สถานการณ 4 รูปแบบดังนี้   
   สถานการณท่ี 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณนี้เปนสถานการณท่ีพึ่งปรารถนา
ท่ีสุด เนื่องจากองคกรคอนขางจะมีหลายอยาง ดังนั้น ผูบริหารขององคกรควรกําหนดกลยุทธในเชิงรุก 
(Aggressive - strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยูมาเสริมสรางและปรับใชและฉกฉวยโอกาสตาง ๆ ท่ี
เปดมาหาประโยชนอยางเต็มท่ี    
   สถานการณท่ี 2 (จุดออน-ภัยอุปสรรค)  สถานการณนี้เปนสถานการณท่ีเลวราย
ท่ีสุด เนื่องจากองคกรกําลังเผชิญอยูกับอุปสรรคจากภายนอกและมีปญหาจุดออนภายในหลายประการ 
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ดังนั้น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด คือ กลยุทธ การตั้งรับหรือปองกันตัว (Defensive strategy) เพื่อพยายามลด
หรือหลบหลีกภัยอุปสรรค ตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการที่จะทําใหองคกรเกิดความ
สูญเสียท่ีนอยท่ีสุด      
   สถานการณท่ี 3 (จุดออน-โอกาส) สถานการณองคกรมีโอกาสเปนขอไดเปรียบ
ดานการแขงขันอยูหลายประการ แตติดขัดอยูตรงท่ีมีปญหาอุปสรรคที่เปนจุดออนอยู หลายอยาง
เชนกัน ดังนั้น ทางออก คือ กลยุทธการพลิกตัว (Turnaround-oriented strategy) เพื่อจัดหรือแกไข
จุดออนภายในตาง ๆ ให พรอมท่ีจะฉกฉวยโอกาสตาง ๆ ท่ีเปดให    
   สถานการณท่ี 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณนี้เกดิข้ึนจากการทีส่ภาพแวดลอม
ไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงาน แตตัวองคกรมีขอไดเปรียบท่ีเปนจุดแข็งหลายประการ ดังนั้นแทนท่ี
จะรอจนกระท่ังสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธการแตกตัว หรือขยายขอบขาย
กิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใชประโยชนจากจุดแข็งท่ีมีสรางโอกาสในระยะยาวดานอ่ืน ๆ 
แทน 
 4. ขอพิจารณาในการวิเคราะห SWOT มีดังนี้     
  4.1 ควรวิเคราะหแยกแยะควรทําอยางลึกซ้ึง อยูบนพ้ืนฐานของขอมูลเชิงประจักษ 
เพื่อใหไดปจจัยท่ีมีความสําคัญจริง ๆ เปนสาเหตุหลัก ๆ ของปญหาท่ีแทจริง กลาวคือ เปนปจจัยท่ีมี
ประโยชนในการนําไปกําหนดเปนนโยบาย ตลอดจนสามารถนําไปกําหนดกลยุทธ ท่ีจะทําใหองคการ/ 
ชุมชนบรรลุเปาหมายท่ีเปนผลลัพธข้ันสุดทาย (Result) ไดจริง 
  4.2 การกําหนดปจจัยตาง ๆ ไมควรกําหนดของเขตของความหมายของปจจัยตาง ๆ 
ไมวาจะเปน จุดออน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือ โอกาส (O) หรือ อุปสรรค (T) ใหมีความหมายคาบ
เกี่ยวกัน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองตัดสินใจ และช้ีชัดวาปจจัยท่ีกําหนดข้ึนมานั้นเปนปจจัยในกลุมใด 
ท้ังนี้เพราะปจจัยท่ีอยูตางกลุมกัน ก็ตองสมควรท่ีจะนําไปกําหนดกลยุทธท่ีตางกันออกไป  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จากการท่ีทําการคนควาหาขอมูลเพื่อประกอบงานวิจัย ผูวิจัยพบวามีงานวิจัยท่ีสอดคลอง
กับการศึกษาในคร้ังนี้ โดยเลือกงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาใหมากท่ีสุด เพื่อท่ีจะนําผลงานและ
ขอมูลมาเช่ือมโยง เพื่อเปนประโยชนในการศึกษา โดยมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 
 ปรัชญา แสงโคตร (2558) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี 
ศิลปะและเตนของผูใชบริการโรงเรียนฮักสคูล  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแรงจูงใจ พฤติกรรม และ
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียน ศิลปะ ดนตรีและเตนท่ีฮักสคูล และศึกษา
ความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคล แรงจูงใจ และสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
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เรียนฮักสคูลกับระดับการตัดสินใจเลือกเรียนท่ีฮักสคูล กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ผูปกครอง 
จํานวน 92 คน และ นักเรียนจํานวน 41 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม จากผล
การศึกษา พบวา ผูปกครองและนักเรียนมีแรงจูงใจในท่ี มีตอการตัดสินใจเลือกเรียนศิลปะ ดนตรีและ
เตน ใหความสําคัญในระดับเห็นดวย สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเรียนศิลปะดนตรี  
และเตน ท่ีฮักสคูลใหความสําคัญในระดับมาก และระดับการตัดสินใจเลือกเรียนฮักสกูลตอ อยูใน
ระดับมาก เม่ือ ศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคล แรงจูงใจ สวนผสมทางการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจเรียนกับพฤติกรรมการตัดสินใจ เลือกเรียนท่ีฮักสคูล พบวา เพศและอาชีพของผูปกครอง
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนท่ีฮักสคูล ปจจัยจูงใจหัวขอ ชวยใหบุตรหลาน
มีความละเอียด ประณีตในการใชชีวิตประจําวันมีความสัมพันธพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนท่ี
ฮักสคูลและปจจัย สวนประสมการตลาดมีความสัมพันธพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนท่ีฮักสคูล
ในกับบุตรหลานอยูในระดับปานกลาง สวนนักเรียน พบวาอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกเรียนท่ีฮักสคูล ปจจัยจูงใจไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก พบวาอายุ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนที่ฮักสคูล ปจจัยจูงใจไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือก เรียนท่ีฮักสคูลและปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสัมพนัธพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกเรียนท่ีฮักสคูลในกับบุตรหลานอยูในระดับ ต่ํากวาผล 
 กรวิวรรณ ศรีพันธ (2558) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอ
สภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนดนตรียามาฮา (YAMAHA) ในเขตกรุงเทพมหานคร มุงศึกษา
ความพึงพอใจของผูปกครองท่ีสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนดนตรียามาฮา กลุมตัวอยางท่ีใชไดแก 
ผูปกครองของนักเรียน จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ 
วิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ 
t-test, anova การเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ และวิเคราะหความสัมพันธดวยสหสัมพันธ
เพียรสัน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 71.0 อายุระหวาง 31-40 
ป คิดเปน รอยละ 37.5 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 54.0 ประกอบอาชีพเจาของกจิการ/
ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 38.0 มีรายไดมากกวา  40,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.3 และสวนใหญอยู
ในสภาพสมรส คิดเปนรอยละ 58.0 ผูปกครองมีความเห็นดวยกับการบริหารงานในระดับมากทุกดาน 
ไดแก ดานโรงเรียน (x = 3.93) ดานบุคลากร (x = 3.99) และดานการบริการ (x = 3.95) ผูปกครองมี
ความพึงพอใจตอสภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนดนตรียามาฮาในระดับมาก (x = 4.06) ผูปกครอง
ท่ีมีอาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธพบวา การบริหารงานทุกดาน (ดานโรงเรียน (r= .639), 
ดานบุคลากร (r= .716) และดานการบริการ (r= .684)) มีความสัมพันธทางบวกกบความพึงพอใจใน
สภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนดนตรี ยามาฮาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 เฉลิมพล งามสุทธิ (2554) ศึกษาปจจัยในความสําเร็จของธุรกิจดนตรีบริษทั อารเอส. จาํกดั 
(มหาชน) ผลการวิจัย พบวา 1. ประวัติทางดานดนตรีบริษัท อารเอส. จํากัด (มหาชน) พบวา บริษัท 
อารเอส. จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจดนตรีและคายเทปที่ไดช่ือวาเปนบริษัทยักษใหญ ทางดาน
ดนตรีในประเทศไทยบริษัทหนึ่ง ไดเริ่มกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2519 โดย เกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ตอมา 
พ.ศ. 2525 ไดเปล่ียนเปน บริษัท อารเอส.ซาวด จํากัด พ.ศ. 2535 มีการเปล่ียนช่ือบริษัท อารเอส.ซาวด 
จํากัด เปน บริษัท ซาวด อารเอส. โปรโมชั่น 1992 และ พ.ศ. 2549 บริษัท ซาวดอารเอส. โปรโมชั่น 
1992 จํากัด ไดปรับเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เปน “บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)” ซึ่งไดมีการบริหาร
ทางดานธุรกิจดนตรีโดยการพัฒนาและวิวัฒนาการกาวตามกระแส ธุรกิจเพลงของโลก ปจจบัุนบริหาร
โดย นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 2. ปจจัยในความสําเร็จ
ของธุรกิจดนตรีบริษัท อารเอส. จํากัด (มหาชน) พบวา 1) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดาน 
ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับ ดี2) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานราคา โดยรวมอยูในเกณฑ
ดี 3) ปจจัยดาน สวนประสมทางการตลาดดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง 4) ปจจัยดานสวน ประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับ ดมีาก 
5) ปจจัยดานคุณสมบัติของผูบริหารธุรกิจดนตรี โดยรวมอยูในระดับดี 6) ความสําเร็จทางดานธุรกิจ
ดนตรีโดยรวมอยูในระดับมีความสําเร็จมาก 
 อินทนนท บุปผาวัลย (2553)  ศึกษาคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ
ในเขตกรงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ระดับคุณภาพสวนประกอบการใหบริการของโรงเรียน
ดนตรีสยาม กลการในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูในระดับสูง เม่ือจําแนกรายดาน พบวา ดาน
สถานท่ี ดานหลักสูต และดานความรู ดานบุคลากร อยูในระดับสูงทุกดาน ลูกคาท่ีมาใชบริการโรงเรียน
ดนตรีสยามกลการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชบริการ ในสถานท่ีท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจคุณภาพ
การใหบริการไมแตกตางกันอยางมีสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  การบริการของโรงเรียนดนตรีสยาม
กลการดานสถานท่ี หลักสูตร และบุคลากร มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพการใหบริการในระดับ
คอนขางสูง สวนการบริการมีความสัมพันธกับคุณภาพทางบวกอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 
 ทรรศนีย ปราบอักษร (2542) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบิดา 
มารดาในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรี ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการเรียน ดนตรี
มากท่ีสุดในเร่ืองการเรียนดนตรีสามารถชวยสงเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผูเรียน และปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบิดามารดาในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรี คือ บรรยากาศของโรงเรียน 
สวนโอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีในอนาคต พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
สนับสนุนใหบุตรเรียนดนตรีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 85.50 โดยเหตุผล อันดับหนึ่งในการสนับสนุน
ใหบุตรเรียนดนตรี คือ การเรียนดนตรีทําใหเด็กรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชนชวงเวลาใน
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การเรียนท่ีกลุมตัวอยางตองการใหบุตรเรียนดนตรีมากท่ีสุด คือ วันเสารหรือวันอาทิตย การเรียนดนตรี 
จะตองมีการฝกซอมทุกวัน ตังนั้น กลุมตัวอยางที่สนับสนุน ใหบุตรเรียนดนตรี จากการวิจัยครั้งนี้ 
เหตุผลท่ีกลุมตัวอยางไมสนับสนุนใหบุตรเรียนดนตรี คือ คาใชจายในการเรียนดนตรีสูงมาก เปน
เหตุผลท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุด กลยุทธ ทางการตลาดของโรงเรียนดนตรี คือ หลักสูตร
ท่ีโรงเรียนเปดสอนตองมีมาก เคร่ืองดนตรีท่ีไตรับ ความนิยมมากจากกลุมตัวอยางและตองการใหบุตร
เรียนมากท่ีสุด คือ เปยโน นอกจากวิชา ดนตรีสากลแลว หลักสูตรท่ีกลุมตัวอยางตองการใหโรงเรียน
เปดมากท่ีสุด คือ วิชาดนตรีไทย สวนส่ิงแวดลอมของโรงเรียนท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใหบุตรเรียน
มากท่ีสุด คือ หองเรียนตอง เปนหองปรับอากาศ สวนกลยุทธทางกาตลาดของโรงเรียนดนตรีตาน
คาใชจายในการเรียนดนตรี พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวา คาใชจายในการเรียนดนตรี 
ในปจจุบันนี้แพง เกินไป มีจํานวนมากที่สุด คือ รอยละ 52.25 แตคาใชจายท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญ
เห็นวา เหมาะสมแลวมีราคา 900 บาท/เดือน อีกท้ังกลยุทธทางการตลาดของโรงเรียนดนตรีดานสถาน
ท่ีตั้งพบวา โรงเรียนดนตรีตองต้ังอยูใกลท่ีพักอาศัย เดินทางสะดวกและมีสถานท่ีจอดรถสบาย สถาน
ท่ีตั้งท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญตองการใหโรงเรียนไปต้ังอยู คือ หางสรรพสินคา กลยุทธทาง การตลาด
ของโรงเรียนดนตรีตานการสงเสริมทางการตลาด คือ การโฆษณาท่ีจะเขาถึงกลุม ตัวอยางมากท่ีสุด คือ 
การใชส่ือทางหนังสือพิมพ เปนส่ือท่ีใกลตัวมากท่ีสุด นอกจากนี้ผูวิจัยยัง พบวา บิดามารดาท่ีมีอาชีพ 
ระดับการศึกษาและรายไตตางกัน จะมีทัศนคติตอการเรียนดนตรี ตางกัน คือ คนเรียนดนตรีตองเปน
คนที่มีฐานะทางการเงินดี ทุกคนสามารถเรียนดนตรีไตและจะเริ่มเรียนดนตรีเมื่ออายุเทาไรก็ไต 
การเรียนดนตรีตองใชความอดทนและความพยายามในการ เรียนและการเรียนดนตรีในปจจุบัน
สามารถสรางช่ือเสียงใหกับตนเองและเปนท่ียอมรับของสังคมได รวมท้ังการเรียนดนตรีชวยสงเสริม
ใหสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผูเรียนใหดีขึ้น บิดา มารดาที่มีอาชีพ ระดับการศึกษาและรายได
ตางกัน ทําใหเกิดปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ใหบุตรเรียนดนตรีตางกัน ปจจัยดังกลาวคือ 
ช่ือเสียงของโรงเรียนสอนดนตรี ช่ือเสียงของผูสอน ดนตรี หลักสูตรท่ีเปดสอนในโรงเรียนสอนดนตรี 
ทําเลที่ตั้งของโรงเรียนสอนดนตรี และความ สะดวกสบายในดานสถานที่จอดรถ บรรยากาศของ
โรงเรียนและการโฆษณาของโรงเรียนดนตรี ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
บิดามารดาท่ีจะใหบุตรเรียนดนตรีท่ีโรงเรียน สอนดนตรีนั้น 
 ชัชญา บูรณุปกรณ (2546) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมี อิทธิพลตอ
การเลือกใชบริการดนตรีในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา สวนใหญนักเรียน เลือกเรียนดนตรี
ในวันเสารและวันอาทิตย ผูปกครองนักเรียนท่ีเลือกเรียนดนตรีกับโรงเรียน ดนตรีในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ใหความสําคัญตอปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทาง กายภาพเปนอันดับแรก ดาน
บุคลากร ดานอาคารสถานท่ี ดานกระบวนการการใหบริการ ดาน ผลิตกัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี 
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และดานการสงเสริมการตลาด เปนอันดับรองลงมา ปจจัย ดานผลิตกัณฑ โดยเฉลี่ยพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ปจจัยดาน ผลิตกัณฑท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดไดแก คุณภาพ
ของเคร่ืองดนตรีท่ีใชในการเรียนการสอน คือ เคร่ืองดนตรีท่ีอยูในสภาพสมบูรณไมมีสวนใดชํารุด
เสียหายซ่ึงจะสงผลตอการเรียนการสอน ดาน ปญหาของการใชบริการโรงเรียนดนตรีในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ไดแกปญหาเคร่ือง ดนตรีไมเพียงพอตอการเรียนการสอน ปญหาดานอัตราคาเลาเรียน 
ปญหาสถานท่ีจอดรถไม เพียงพอ ปญหาการขาดการประชาสัมพันธและการแจงขาวสารของโรงเรียน
มีไมท่ัวถึง ปญหา การท่ีพนักงานใหคําแนะนําปรึกษาไมชัดเจน ปญหาเร่ืองหองเรียนดนตรีท่ีคับแคบ
เกินไป และ ปญหาพนักงานไมเพียงพอตอการใหบริการ 
 เมทินี เดชะวิทยากุล (2545) ทําการศึกษาเร่ือง ความคาดหวังของผูปกครองท่ีสง บุตร
หลานเขาเรียนดนตรีตามโครงการการศึกษาดนตรีสําหรับบุคคลท่ัวไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูปกครองตอการเรียน ดนตรี และ
ตอการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการศึกษาดนตรีสําหรับบุคคลท่ัวไปอยู ในระดับสูงแต
ผลการเรียนเทียบระหวางความคาดหวัง กับความพึงพอใจท่ีไดรับมีความแตกตาง กัน และการ
เปรียบเทียบความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษา รายได และ ความสามารถทางดาน
ดนตรี ระยะเวลาการสงบุตรหลานเรียน และประสบการณเคยเรียนดนตรี ของนักเรียนมาจาก
สถาบันอ่ืนตางกันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ธัลน สุทธิพงศ (2545) ทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมความสนใจของ ผูเรียนดนตรี
เอกชน พบวา นักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนดนตรีเอกชน ท่ีไตการรับรองจาก กระทรวงศึกษาธิการ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สวนใหญมีลักษณะท่ัวไปทางตาน สังคมคือ เปนเพศชาย 
114 คน เปนเพศหญิง 136 คน มีอายุเฉล่ีย 19 ป อยูในชวงอายุระหวาง 15-46 ป ซ่ึงต่ํากวาอายุเฉล่ีย 
198 คน สูงกวาอายุเฉล่ีย 58 คน การศึกษาระดับช้ันมัธยม 174 คน ปริญญาตรีข้ึนไป 76 คน พบวา 
ทัศนคติตอดนตรี แรงจูงใจภายนอก จิตลักษณะ (วินัยใน ตนเองและความเชื่อม่ันในตนเอง) และ
พฤติกรรมความสนใจในดนตรีอยูในเกณฑคอนขางมาก ถึงปานกลาง และพบวาลักษณะท่ัวไปตาน
สังคม ทัศนคติตอดนตรี จิตลักษณะ (วินัยในตนเอง และความเช่ือม่ันในตนเอง) มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมความสนใจเรียนดนตรีของนักเรียน 
 จตุรงค  ทองเช้ือ (2547)ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูปกครอง 
นักเรียนในการเลือกโรงเรียนดนตรีใหแกบุตรหลาน กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ในเขต
ภาคตะวันออก. จากการวิจัยคร้ังนี้ พบวา ปจจัยตานการเรียนรู การจูงใจ และบุคลิกภาพท่ี มีผลตอ
พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียนในการเลือกโรงเรียนดนตรีใหแกบุตรหลาน ซ่ึง ผูปกครอง
นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก การวิเคราะหขอมูลตานพฤติกรรม ของผูปกครอง
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นักเรียนในการเลือกโรงเรียนดนตรีใหแกบุตรหลาน พบวา บุคคลท่ีเปนผูตัดสิน เลือกเรียนดนตรี 
คือ ท่ังพอและแม วิชาดนตรีท่ีผูปกครองนักเรียนเลือกใหบุตรหลานเรียน คือ เปยโน เหตุผลท่ี
ผูปกครองนักเรียนเลือกใหบุตรหลานเรียนดนตรี คือ เพื่อตองการใชเวลาวางให เปนประโยชน 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี คือ พอหรือแม และชวงเวลาท่ี ผูปกครองเลือก
ใหบุตรหลานเรียนดนตรี คือ เลือกเรียนดนตรีเม่ือเด็กมีความพรอมท่ังตาน รางกายและจิตใจ อายุมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเลือกโรงเรียนดนตรีในตานบุคคลท่ี เปนผูตัดสินใจเลือกโรงเรียน
ดนตรี วิชาท่ีเลือกเรียน สถานภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมใน การเลือกโรงเรียนดนตรีตาน
บุคคลท่ีเปนผูตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรี วิชาท่ีเลือกเรียน และ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกเรียนดนตรี ทางตานจิตวิทยา ตานการจูงใจ มี ความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูปกครองใน
การเลือกโรงเรียนดนตรี ปจจัยตานทัศนคติ และ คานิยม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ
ผูปกครองในการเลือกโรงเรียนดนตรี ทางตานการ บริหารงานของโรงเรียนดนตรี การใหบริการ 
ตานวิชาการ ตานบุคลากร ตานกิจกรรมของนักเรียน และดานอาคารสถานท่ีไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมของผูปกครองในการเลือก โรงเรียนดนตรี 
 นวพร มุสิกทอง (2549) ทําการศึกษาเร่ือง ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมของ 
ผูปกครองท่ีมีตอการเรียนดนตรีท่ีโรงเรียนดนตรีมีฟา สังกัดบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมม่ีจํากัด (มหาชน.) 
ทัศนคติโดยรวมของผูปกครองท่ีมีตอการเรียนดนตรีท่ีโรงเรียนดนตรีมีฟา พิจารณา รายดาน พบวา
อยูในระดับดี ทัศนคติของผูปกครองท่ีมีตอภาพลักษณของโรงเรียนดนตรีมีฟา ดานหลักสูตรของ
โรงเรียนดนตรีมีฟา ตานอาจารยของโรงเรียนดนตรีมีฟา ดานบุคลากรท่ี ใหบริการของโรงเรียน
ดนตรีมีฟา ดานอาคารสถานท่ี และส่ือการเรียนการสอน ดานโฆษณา ประชาสัมพันธของโรงเรียน
ดนตรีมีฟา ดานกระบวนการของโรงเรียนดนตรีมีฟา และดานราคา ของโรงเรียนดนตรีมีฟา มี
ความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในการเรียนตอท่ี โรงเรียนดนตรีมีฟาเม่ือเรียน
จบ แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในการแนะนําญาติใหมาเรียน ดนตรีท่ีโรงเรียนดนตรีมีฟา 
และแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองจะบอกตอบุคคลอ่ืนใหมาเรียน ดนตรีท่ีโรงเรียนมีฟา 
แรงจูงใจโดยรวมของผูปกครองที่มีตอการเรียนดนตรีท่ีโรงเรียนดนตรีมีฟา แรงจูงใจดานเหตุผล 
และแรงจูงใจดานอารมณมีความสําคัญกับ แนวโนมพฤติกรรมของ ผูปกครองในการเรียนตอท่ี
โรงเรียนดนตรีมีฟาเม่ือเรียนจบ แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน การแนะนําญาติใหมาเรียน
ดนตรีท่ีโรงเรียนดนตรีมีฟา และแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองจะ บอกตอบุคคลอื่นใหมาเรียน
ดนตรีท่ีโรงเรียนดนตรีมีฟาในทิศทางเดียวกัน 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่สงผลตอการ
ตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี” ผูวิจัยไดแบงการ
วิจัยเปน 2 สวน ประกอบดวย สวนแรกเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการเก็บ
ขอมูลจาก การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาสภาพของปญหา และอุปสรรคและ
กระบวนการที่เกิดข้ึนในการปฏิบัตงิานธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี
ในปจจุบัน และสวนท่ี 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยในเชิงสํารวจ 
(Survey Research Method) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี
ลําลับข้ันตอนในการวิจัยดังนี้ 
 
ลําดับขั้นตอนในการทําวิจัย  
 การวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
รับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีขั้นตอนในการวิจัย 3 
ข้ันตอน ประกอบดวย  
 ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อวิเคราะหปญหา อุปสรรค และกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ท่ีสงผลตอการใหบริการ 
 ขั้นตอนท่ี 2 เพื่อศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการ ความคาดหวัง 
และความตองการของผูปกครองในการรับบริการจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
นนทบุรี 
 ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะหและนําเสนอแนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการ 
ท่ีสงผลตอการตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
 
กิจกรรมการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะหปญหาและอุปสรรค และกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ท่ีสงผลตอคุณภาพการใหบริการ    
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 1. กิจกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการสัมภาษณ เชิงลึกผูบริหารของธุรกิจโรงเรียนดนตรี 
เอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ท่ีไดรับการจดทะเบียนอยางถูกตองจากสํานักงานการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการโดยใชชุดแบบสอบถามในการสัมภาษณท่ีอยูภายใตกรอบทฤษฎี หรือ
แนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม โดยการนําจํานวนประชากรทั้งหมด เขาสูตรตาราง ทาโร ยามาเน 
ซ่ึงไดจํานวนประชากรที่ตองทําการวิจัย จํานวน 400 ราย ซ่ึงมีคาเช่ือม่ันได 95% และคาความคาดเคล่ือน 
5% จากนั้นทําการศึกษาขอมูลของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ท่ีผานการจดทะเบียนขออนุญาต
ตามกฎหมาย จากกระทรวงศึกษาธิการอยางถูกตองในมาตรา 15 (2) ซ่ึงจํานวนโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี มีจํานวนทั้งหมด 24 โรง โดยแบงตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 
จํานวน 10 โรงเรียน และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสองจํานวน 14 โรงเรียน รวมท้ังส้ิน จํานวน 24 โรงเรียน 
ซ่ึงผูวิจัยไดทําการเลือกโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กจากเขตพื้นท่ีการศึกษาเขตละ 2 โรงเรียน รวม
จํานวน 4 โรงเรียน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ จะใชวิธีการเก็บขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณเชิงลึกจาก
เจาของธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีโดยมีเกณฑการเลือก ดังนี้ 
  1.1 เปนโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กท่ีมีจํานวนของผูลงทะเบียนเรียนจํานวน 1 
ถึง 99 คน (จากขอมูลการจําแนกประเภทของขนาดโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ) 
  1.2 เลือกโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ท่ีมีการดําเนินธุรกิจในลักษณะธุรกิจ sme 
โดยมีบริหารงานจากเจาของกิจการเพียงรายเดียว และไมใชโรงเรียนจากการซื้อแฟนไชสมาดําเนินธุกิจ 
โดยเปนการออกแบบสอบถามเชิงลึก in -dept โดย 
   1.2.1 ศึกษา Swot จากกระบวนการธุริจโรงเรียนดนตรี (จุดแข็ง จุดออน อุปสรรค 
และโอกาส) 
   1.2.2 รวบรวมขอมูลปญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการใหบริการสวนประสมของ
การตลาดบริการ 
   1.2.3 วิเคราะหสภาพปญหาธุรกิจในปจจุบันและแนวโนมในการสรางกลยุทธ
ท่ีจะใชในกระบวนการใหบริการตอไปในอนาคต 
 2. ผูวิจัยทําการสรุป และนําเสนอผลการศึกษา วิเคราะหปญหาและอุปสรรค และ 
กระบวนการที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
ท่ีสงผลตอคุณภาพการใหบริการ   
 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการ ความคาดหวังและ
ความตองการของผูปกครองในการรับบริการจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
นนทบุรี   
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 1. กิจกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ โดยทําการเก็บขอมูลจากผูปกครองท่ีเขารับบริการของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี โดยการสรางแบบสอบถามเพื่อใชในการ
สํารวจขอมูลสวนบุคคล ในดานของพฤติกรรมการเลือกใชบริการ ความคาดหวังและความตองการใช
บริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี ภายใตกรอบแนวคิดทฤษฏีสวน
ประสมการตลาดบริการ ( 7P’s )  
 2. ผูวิจัยทําการสรุปผล และนําเสนอผลการศึกษา คุณลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรม
การใชบริการความคาดหวังและความตองการของผูปกครองในการรับบริการจากโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี   
 ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะหและนําเสนอแนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการ 
ท่ีสงผลตอการตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
 1. วิเคราะหผลสํารวจในข้ันตอนท่ี 1 และในข้ันตอนท่ี 2 มาวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี  
 2. ผูวิจัยทําการสรุปขอมูลการศึกษาเพื่อสรางแนวทางและรูปแบบการใหบริการของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขารับบริการ  
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 ขั้นตอนการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูล
และอุปสรรคและกระบวนการ 
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของ 
โรงเรียนดนตรีเอกชน 
ขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
นนทบุรี ที่สงผลตอคุณภาพ 
การใหบริการ 
(ตอบวัตถุประสงคขอที่ 3) 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาคุณลักษณะ 
สวนบุคคล พฤติกรรมการใช 
บริการ ความคาดหวัง และ 
ความตองการของผูปกครอง 
ในการรับบริการจากโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขต 
พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 
(ตอบวัตถุประสงคขอที่ 1, 2) 

ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะหและ
นําเสนอแนวทางการพัฒนา
สวนประสมทางการตลาด
บริการ ที่สงผลตอการตัดสินใจ
รับบริการในโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนนทบุรี 
(ตอบวัตถุประสงคขอที่ 4) 

กิจกรรมการวิจัย 
1. กิจกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ทําการสัมภาษณเชิงลึก
ผูบริหารของธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กใน
เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่
ไดรับการจดทะเบียนอยาง
ถูกตองจากสํานักงาน
การศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ 

  โดยใชแบบสอบถามในการ
สัมภาษณที่อยูภายใตกรอบ
ทฤษฎี หรือแนวคิดจากการ
ทบทวนวรรณกรรม 

 2.ผูวิจัยทําการสรุป และ
นําเสนอผลการศึกษา 

กิจกรรมการวิจัย 
1. กิจกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยทําการเก็บขอมูลจาก
ผูปกครองที่เขารับบริการ
ของโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนนทบุรี โดยการ
สรางแบบสอบถามเพ่ือใช
ในการสํารวจขอมูลสวน
บุคคล ในดานพฤติกรรม
การเลือกใชบริการ ความ
คาดหวังและความตองการ
ใชบริการโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขต
พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ภายใต
กรอบแนวคิดทฤษฏีสวน
ประสมการตลาดบริการ  

2. ผูวิจัยทําการสรุป และ 
   นําเสนอผลการศึกษา 

กิจกรรมการวิจัย 
1. นําผลสํารวจในขั้นตอนที่ 1 
และขั้นตอนที่ 2 มาวิเคราะห  

 เพ่ือกําหนดประเด็นสําคัญ
และหาแนวทางในการ
พัฒนาธุรกิจสวนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีสงผล
ตอการตัดสินใจรับบริการ
ในโรงเรียนดนตรีเอกชน 

 ขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่ 
 จังหวัดนนทบุรี 
2. ผูวิจัยทําการสรุปขอมูลเพ่ือ 
นําเสนอแนวทางการพัฒนา   
สวนประสมทางการตลาด
บริการ ที่สงผลตอการ
ตัดสินใจรับบริการใน
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาด
เล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัด

ภาพท่ี 8 สรุปข้ันตอนการวิจัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย   
 ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางดําเนินกิจกรรมการวิจัยในแตละข้ันตอนตามลําดับดังนี้    
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 2. เคร่ืองมือการวิจัย   
  2.1 การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย   
  2.2 การพัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัย  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
 4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติ  
 
 ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะหปญหาและอุปสรรค และกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี ท่ีสงผลตอการใหบริการ (เพื่อตอบ
วัตถุประสงคขอท่ี 3) มีข้ันตอนการวิจัย ดังตอไปนี้   
 ผูใหขอมูลสําคัญ   
 ประชากรที่ใชในการศึกษาปญหาและอุปสรรค และกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัตงิาน
ของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารหรือ
เจาของธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ท่ีไดรับการจดทะเบียนอยาง
ถูกตองตามกฎหมายจากสํานักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
  กลุมผูใหขอมูลสําคัญ  
 กลุมผูใหขอมูลสําคัญท่ีใชในการศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรค และกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ท่ีสงผลตอ
การใหบริการ มาจากเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูบริหารหรือเจาของธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 4 ราย แบงตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดนนทบุรี 2 เขต ดังน้ี  
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1  อําเภอเมืองนนทบุรี และอําเภอบางกรวย  
 1. โรงเรียนดนตรี Music private studio @ the centro 
 2. โรงเรียนดนตรี piano time 
 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาที่ 2 อําเภอบางใหญ อําเภอบางบัวทอง อําเภอไทรนอย และอําเภอ
ปากเกร็ด 
 1. โรงเรียนดนตรี Piano & i Studio 
 2. โรงเรียนดนตรี B & F Music Studio 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
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 เคร่ืองมือการวิจัย  
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) สําหรับ
ผูบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี เพื่อทราบถึงปญหา อุปสรรค 
และกระบวนการ ในการใหบริการของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก เพื่อใชในการหาแนวทางการ
พัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี อีกท้ังเพื่อนํามาเปนสวนหน่ึงในการกําหนดแบบสอบถามใน
ลําดับตอไป โดยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือดังตอไปนี้    
 1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการ และกระบวนการดําเนินงานในธุรกิจโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
 2. สรางชุดคําถามสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ภายใตกรอบทฤษฎีสวนประสม
ทางการตลาดบริการ หรือแนวคิดของการทบทวนวรรณกรรม   
 3. นําเสนอแบบสัมภาษณเชิงลึกตอผูเช่ียวชาญทางดานการบริหารจัดการ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงของเนื้อหา ทั้งในดานรายละเอียดของโครงสราง ความ
ครอบคลุมในเนื้อหา และภาษาท่ีใชของแบบสัมภาษณในเบื้องตน    
 4. ปรับปรุง แกไข และจัดพิมพแบบสัมภาษณเชิงลึก    
 5. นําแบบสัมภาษณเชิงลึก ท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปใชจริงในการวิจัยตอไป  
 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 1. ดําเนินการขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากผูบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 
ดวยแบบสอบถามการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติงาน  
 2. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณและทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง   
 การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพตามกิจกรรมการวิจัยโดยการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-Depth Interview) จากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ   
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการ ความคาดหวังและ
ความตองการของผูปกครองในการเขารับบริการจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ี
จังหวัดนนทบุรี (เพื่อตอบวัตถุประสงคขอท่ี 1 และ ขอท่ี 2) ดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้   
 ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการ ความคาดหวัง
และความตองการในการรับบริการจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี
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คร้ังนี้ คือผูปกครองท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจแทนบุตรหลานในการเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี  
 กลุมตัวอยาง   
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการ ความคาดหวัง 
และความตองการในการเขารับบริการจากโรงเรียนดนตรีเอกชน มาจากการเลือกแบบสุมโดยใช
ความนาจะเปน (Probability sampling) จากจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี  จํานวน 
533,711 คน (สํานักทะเบียนกลางกรมการปกครอง, 2555) กลุมผูปกครองที่มีอํานาจตัดสินใจแทน
บุตรหลานในการเขารับบริการโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเปนกลุมเปาหมาย
ของการวิจัยท่ีทําการศึกษาในคร้ังนี้ จํานวน 400 ราย จากการเทียบตามตารางของ (Tamane, 1973) 
 เคร่ืองมือการวิจัย  
 เคร่ืองมือสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ชุดแบบสอบถาม เพ่ือสํารวจขอมูลการเลือกใชและ
ความตองการใชบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ภายใต
กรอบแนวคิดทฤษฏีสวนประสมการตลาดบริการ โดยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) และแนวคิดพฤติกรรม
ผูบริโภค (The Theory of Consumer Behavior)   
 2. สรางแบบสอบถาม (Questionnaire ) สําหรับการสํารวจขอมูลการเลือกใชและความ
ตองการใชบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ภายใตกรอบแนวคิด
ทฤษฏีสวนประสมการตลาดบริการ โดยแบงออกเปน 4 ตอนไดดังนี้   
  2.1 ตอนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี โดยมีลักษณะเปนการตรวจสอบรายการ (Checklist)     
  2.2 ตอนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการ รวมท้ังความคาดหวังและความตองการ
ของผูปกครองท่ีเขารับบริการจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี โดยมี
ลักษณะเปนการตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  2.3 ตอนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale)  โดยมีเกณฑในการใหคะแนน ดังตอน้ี     
   5 หมายถึงการแปลผล  ใหน้ําหนักการตัดสินใจเขาใชบริการ มากท่ีสุด  
   4 หมายถึงการแปลผล  ใหน้ําหนักการตัดสินใจใชบริการ มาก  
   3 หมายถึงการแปลผล  ใหน้ําหนักการตัดสินใจใชบริการ ปานกลาง 
   2 หมายถึงการแปลผล  ใหน้ําหนักการตัดสินใจใชบริการ นอย  
   1 หมายถึงการแปลผล  ใหน้ําหนักการตัดสินใจใชบริการ นอยท่ีสุด  
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   ตอจากนั้นนําคาเฉล่ียท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล ไปทําการเปรียบเทียบกับเกณฑ 
เพื่อใชสําหรับการแปลผลทั้งรายขอ รายดาน และโดยรวม  โดยใชเกณฑการแปลผลคาเฉล่ีย ดังตอไปนี้ 
   คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง อยูในเกณฑ ดีมาก 
   คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง อยูในเกณฑ ดี 
   คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง อยูในเกณฑ ปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง อยูในเกณฑ พอใช 
   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง อยูในเกณฑ ไมดี 
  2.4 ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการใหบริการของธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี เปนการเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดตอบ
แบบสอบถามโดยอิสระ (Open Ended)    
 3. นําเสนอชุดแบบสอบถามตอคณะกรรมการจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
เนื้อหา ท้ังในรายละเอียดดานโครงสราง ความครอบคลุมของเนื้อหา และภาษาท่ีใชในแบบสอบถาม
ในเบ้ืองตน    
 4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยไปนําเสนอ
ใหผูเชี่ยวชาญดานการจัดการบริหาร ธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) ในดานโครงสราง ความครอบคลุมของเน้ือหา และภาษาท่ีใชในชุดแบบสอบถาม 
 5. นําแบบสอบถามท่ีไดทําการปรับปรุงแกไขไปทําการทดลองใช (Try Out) กับประชาชน
ผูท่ีใชบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี โดยใชกลุมตัวอยางจาํนวน 
30 คน และหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
 6. นําชุดแบบสอบถามมาทําการปรับปรุงแกไขกอนนําไปเก็บขอมูลจริง  
 7. นําชุดแบบสอบถามท่ีทําการปรับปรุงแลวไปใชในการเก็บขอมูลจริงตอไป   
 การเก็บรวบรวมขอมูล   
 1. ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือออกหนังสือขอความอนุเคราะหสําหรับการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณดวยชุดแบบสอบถามความคาดหวัง และความตองการในการใชบริการ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี  
 2. ผูวิจัยดําเนินการแจกชุดแบบสอบถาม ไปยังกลุมผูปกครองท่ีมีความตองการสงบุตร
หลานเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 ชุด  
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 การวิเคราะหขอมูล   
 1. นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดนนทบุรี มาทําการวิเคราะห เพื่อหาจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ในการใหบริการของ
โรงเรียนดนตรี 
 2. หาคาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองที่เขารับบริการโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ท่ีมีผลตอการดําเนินกิจการ โดยใชการหาคาความ
เช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
 2. ศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
นนทบุรี  โดยการใชสถิติ คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 3. ทําการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอความคาดหวังของผูเขารับบริการโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี  
 ขั้นตอนท่ี 3 นําเสนอและพัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
รับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี (ตอบวัตถุประสงคท่ี 4)   
 1. นําผลสํารวจในขั้นตอนที่ 1 และในขั้นตอนที่ 2 มาวิเคราะหเพื่อศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจรับบริการในโรงเรยีนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
 2. ผูวิจัยทําการสรุปขอมูล เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่สงผลตอการ
ตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี” ผูวิจัยไดแบงการ
วิจัยออกเปน 2 สวน ประกอบดวย สวนแรกเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการ
เก็บขอมูลจาก การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือศึกษาสภาพของทิศทางในการดาํเนิน
ธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีในปจจุบัน และสวนท่ี 2 เปนการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการวิจัยในเชิงสํารวจ (Survey Research Method) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใชในการรวบรวมขอมูล ซ่ึงผูวิจัยไดทําการวเิคราะหและสรุปขอมูล
ท้ังสองสวนดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 
สวนท่ี 1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีของผูใหขอมูลสําคัญ เก่ียวกับปญหาและอุปสรรค
ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการดําเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ใน
ปจจุบัน (ตอบวัตถุประสงคขอท่ี 3)  
 ซ่ึงผูวิจัยไดทําการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูประกอบการ
ธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 4 ราย ดังนี้ 
 1. โรงเรียนดนตรีMusic private studio @ the centro คุณสมนึก วิศาลสกุลวงษ 
 2. โรงเรียนดนตรี piano time คุณศศิวิมล เนตรพวง 
 3. โรงเรียนดนตรี Piano & i Studio คุณอังคณา คงเจริญ 
 4. โรงเรียนดนตรี B & F Music Studio คุณสุขรดา จันทร 
 1. ความเห็นตอการดําเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ท้ังในแงมุมของจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของธุรกิจในชวงเวลาปจจุบัน (SWOT Analysis) 
 2. ความคิดเห็นตอปญหาที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการใหบริการของโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็ก โดยอางอิงจากแนวทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) 
 3. ความคิดเห็นตอแนวโนมสภาพธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กโดยรวมในอนาคต 
รวมทั้งมีแนวโนมทางการปรับกลยุทธทางธุรกิจในอนาคต 
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 1. ประเด็นการสัมภาษณ “ความเห็นของทานในการดําเนินธุรกิจโครงเรียนดนตรีเอกชน 
ท้ังในแงมุมของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในธุรกิจของทานเปนอยางไรในชวงเวลาปจจุบัน” 
  จากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึกท้ังในแงมุมของจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค 
ของธุรกิจท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ กลุมผูใหขอมูลสําคัญไดใหความเห็นในประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 
  1.1 จุดแข็ง จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ พบวา สามารถจําแนก
ประเด็นท่ีถือไดวาเปนจุดแข็งของธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก ไดแก 4 ประเด็นหลัก ประกอบดวย 
   1.1.1 คุณภาพของครูผูสอน 
   1.1.2 หลักสูตรท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล 
   1.1.3 การสงนักเรียนสอบเกรดกับสถาบันดนตรีท่ีมีมาตรฐานอยางตอเนื่อง  
   1.1.4 ความยืดหยุนของเวลาเรียน 
   จากการใหสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับจุดแข็งของธุรกิจ 
พบวาจุดดึงดูดลูกคาท่ีสําคัญนั้นคือ "คุณภาพของครูผูสอน" ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จของธุรกิจ ซ่ึงถือวาเปนจุดดึงดูดใหผูรับบริการตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรีใหแกบุตรหลาน 
ซ่ึงบุคลากรท่ีทําการสอนอยูในโรงเรียนดนตรีนั้น มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญในการ
ถายทอดความรูใหแกผูเรียนมีความเอาใจใสนักเรียน และมีจํานวนท่ีพอเพียงเนื่องจากเราเปนโรงเรียน
ขนาดเล็กทุกอยางจึงเพียงพอและครอบคลุม อีกท้ังครูผูสอนยังเรียนจบทางดานดนตรีโดยตรงตามแขนง
วิชาท่ีสอน และมีการจัดกลุมความถนัดของครูผูสอนในระดับการเรียนของนักเรียนตามชวงอายุ จึง
สรางความเช่ือม่ันไววางใจใหกับผูปกครองและนักเรียนท่ีเขามารับบริการไดเปนอยางมาก  บรรยากาศ
ภายในโรงเรียน ท่ีมีใกลชิดเปนกันเอง ทําใหผูเขามาใชบริการรูสึกอบอุนเหมือนอยูที่บาน ครูและ
นักเรียนมีความใกลชิดเสมือนเปนสวนหนึ่งของครอบครัว ในประเด็นตอมาซ่ึงถือวาไดเปนประเด็น
หลักท่ีมีความสําคัญไมแพกัน คือ “หลักสูตรที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล” ผูใหขอมูลทุกทานได
ใหขอมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้ไปในทางทิศเดียวกันวา จุดแข็งของโรงเรียนดนตรี คือการเรียนการสอน
ท่ีใชหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานและเปนท่ีนิยมและไดรับการยอมรับในระดับสากล โดยผูใหขอมูลสําคัญ
กลาววา "...หลักสูตรท่ีใชในการสอนทางโรงเรียนจะใชหลักสูตรของ Alfred จากประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยหลักสูตร Alfred นี้จะใชหนังสือเรียนเปยโนท่ีแบงแยกตามชวงวัยและอายุที่เหมาะสมของผูเรียน 
เชนหนังสือชุด Music for Little Mozarts เหมาะสําหรับผูเร่ิมตนอายุ 4 ป ชุดYoung Beginner Prep 
Course จะเหมาะสําหรับเด็กท่ีเร่ิมเรียนต้ังแตอายุ 5-7 ป ชุด Beginner Alfred’s Basic เหมาะสําหรับ
ผูเร่ิมเรียนต้ังแตอายุ 7-10 ป ชุด Later Beginner Adult Piano Course เหมาะสําหรับเด็กท่ีเรียนตอนโต
แลวหรือผูใหญ ซ่ึงเนื้อหาของหนังสือแตละชุดจะสอนเหมือนกันแตจะมีความตางกนัตรงความรวบรัด
ในการสอน ในแตละ Level จะประกอบไปดวยหนังสือหลักท่ีตองใชอยูสามเลมคือ Lesson Book, 
Theory Book และ Recital Book เปนการใชประกอบเพ่ือเสริมทักษะดานตาง ๆ ใหดีข้ึน…”   
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   จุดแข็งของธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กคือ “...การสงนักเรียนสอบเกรดกับ
สถาบันดนตรีท่ีมีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับในระดับสากล “ความยืดหยุนของเวลาเรียน” ผูใหขอมูล
สวนใหญไดกลาววา ความยืดหยุนของเวลาเปนจุดเดนท่ีมีความสําคัญตอการดาํเนนิกจิการเปนอยางยิง่ 
“....เพราะโรงเรียนดนตรีของเรามีบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีมีความใสใจและเปนกันเอง จึงจําเปน 
ตองมีการยืดหยุนเร่ืองของเวลาใหแกผูเรียน โดยเฉพาะการเพิ่มเวลาเรียนใหแกนักเรียนท่ีมีเหตุสุดวิสัย
มาไมทันเวลาเรียน ทางโรงเรียนจึงตองมีการปรับและขยายเวลาเรียนใหครบหนึ่งช่ัวโมง หรือเพิ่ม
เวลาเรียนท่ีมากกวาจํานวนช่ัวโมงเรียนจริงโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม เพื่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเรียนเปนสําคัญ หากไมมีการยืดหยุนเร่ืองเวลา ผูเรียนจะไดรับผลกระทบตอการพัฒนาทักษะ
ท่ีไมตอเนื่องเพราะเวลาอาจนอยเกินไป...”  เร่ืองนี้จึงเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญตอการดําเนินกิจการ
ของโรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก ซ่ึงโรงเรียนดนตรีรายใหญจะไมมีการผอนผันในเรื่องของเวลาเรียน 
จึงทําใหโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กมีจุดเดนท่ีสรางความดึงดูดใหแกลูกคาท่ีตัดสินใจเขารับบริการเปน
อยางมาก 
   จากท่ีไดกลาวถึงประเด็นท่ีเกี่ยวกับจุดแข็งของธุรกิจ สามารถสรุปไดวาโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กสวนใหญมีจุดแข็งท่ีเปนจุดดึงดูดสําคัญใหกับผูรับบริการประกอบดวย “คุณภาพ
ของครูผูสอน" “หลักสูตรท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล” “การสงนักเรียนสอบเกรดกับสถาบัน
ดนตรีท่ีมีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับในระดับสากล” และ “ความยืดหยุนของเวลาเรียน” 
  1.2 จุดออน จากการสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญพบวา 
สามารถจําแนกประเด็นท่ีถือไดวาเปนจุดออนของธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก ไดแก 4 ประเด็นหลัก 
ประกอบดวย 
   1.2.1 ทําเลที่ตั้งของสถานท่ี  
   1.2.2 ช่ือเสียงท่ีสูแบรนดใหญ ๆ ไมได  
   1.2.3 การขาดส่ือโฆษณา และประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจัก 
   จากการใหสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในประเด็นท่ีเกี่ยวกับจุดออนของธุรกิจคือ 
“ทําเลที่ตั้งของสถานท่ี” โดยผูใหขอมูลสําคัญใหสัมภาษณวา “...ทําเลที่ตั้งไมไดอยูในหางสรรพสินคา
มักมีความเสียเปรียบในการหาลูกคารายใหม จึงเปนจุดออนของการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงแทบจะเปนจุดออน
ท่ีรายแรงที่สงผลใหธุรกิจเติบโตไดชา...” ซ่ึงธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กของผูใหขอมูลท้ัง 3 แหงนั้น
มีทําเลที่ตั้งอยูในหมูบานจัดสรรขนาดใหญ แตมีความสะดวกสบายในการเดินทางเนื่องจากที่ตั้งของ
สถานท่ี ซ่ึงอยูในหมูบานท่ีมีทําเลอยูบนถนนใหญ และอีก 1 โรงเรียนนั้นมีท่ีตั้งอยูในอาคารพาณิชย
ที่หางไกลจากถนนหลัก เรื่องทําเลที่ตั้งนี้ไดสงผลกระทบไปยังเรื่อง “การขาดสื่อโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจัก” เนื่องจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก “...การประชาสัมพันธให
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โรงเรียนดนตรีเปนท่ีรูจักนั้นทําไดยากมาก เพราะสถานท่ี ท่ีอยูในบริเวณหมูบานซ่ึงผูรับขาวสารก็คือ
ลูกบานท่ีอยูในหมูบานเดียวกัน จะทําปายโฆษณาใหญ ๆ ก็มีปญหาในเร่ืองของการนําปายไปติดต้ัง 
ถูกปายอ่ืน ๆ ติดทับเสมอ อีกทั้งการแจกโบรชัวรก็ไมเปนผลดีเทาท่ีควร เพราะตองติดตอขอไปแจก
ในหมูบานใกลเคียง ซ่ึงโดยสวนใหญจะถูกปฏิเสธไมอนุญาตใหนําไปแจกได หรือบางหมูบานท่ีอนุญาต
ใหแจกไดก็จะมีขอกําหนดโดยการใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของหมูบานเปนผูแจกเอง ...” 
จึงทําใหโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กไมมีช่ือเสียงและไมเปนท่ีรูจักไดเทาท่ีควร  
   อีกหนึ่งประเด็นที่เปนจุดออนของการประกอบธุรกิจคือ “ชื่อเสียงที่สูแบรนด
ใหญ ๆ ไมได” ผูใหขอมูลสําคัญยังไดกลาวถึงเร่ืองแบรนดหรือตราสัญลักษณของเรียนดนตรี “...การ
เปนโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กไมอาจเทียบเทากับแบรนดของโรงเรียนดนตรีรายใหญได จึงมีผลตอการ
ตัดสินใจของลูกคาเปนอยางมาก เนื่องจากแบรนดหรือตราสัญลักษณ เปนเร่ืองของภาพลักษณและ
ความนาเชื่อถือ จึงสงผลโดยตรงตอลูกคาที่ตัดสินใจเขารับบริการ ทําใหโรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก
กลายเปนโรงเรียนทางเลือกรองลงมาจากโรงเรียนดนตรีรายใหญท่ีมีช่ือเสียง 
   จากประเด็นจุดออนขางตน สามารถสรุปไดวาโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก
สวนใหญมีจุดออนของธุรกิจ ดังนี้ “ทําเลท่ีตั้งของสถานท่ี” “การขาดส่ือโฆษณาและการประชาสัมพันธ
ใหเปนท่ีรูจัก” และ “ชื่อเสียงท่ีสูแบรนดใหญ ๆ ไมได” 
  1.3 โอกาส จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ พบวาปจจัยท่ีสงผล
ในเชิงบวกตอธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก ไดท้ังส้ิน 4 ประเด็นหลัก ไดแก 
   1.3.1 การใชอินเทอรเนต และส่ือออนไลนเพื่อการประชาสัมพันธ 
   1.3.2 มีการบอกตอทําใหเกิดกลุมลูกคารายใหม 
   1.3.3 การตอยอดธุรกิจขยายแฟนไชส 
   1.3.4 คานิยมและกระแสของการประกวดแขงขันทางดานดนตรี 
   จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทุกทานมีไดใหความเห็นตรงกันวา ”การใช
อินเทอรเนต และส่ือออนไลนเพ่ือการประชาสัมพันธ” เปนประเด็นที่สําคัญที่สุด “... อินเทอรเน็ต
เปนส่ือออนไลนท่ีทําใหโลกของการติดตอส่ือสารเปนไปอยางไรพรมแดน ทําใหขอมูลการโฆษณา 
และประชาสัมพันธของธุรกิจสามารถกระจายไปไดทุกท่ีทุกแหง ทําใหธุรกิจสามารถเขาสูกลุมตลาด
ไดอยางรวดเร็วข้ึน สามารถสืบคนขอมูลอยางละเอียดในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรีใหแกบุตร
หลาน...” ขณะท่ีผูใหขอมูลสําคัญอีกทานหนึ่งท่ีไดใหความเห็นไปในทางทิศเดียวกันวา “...ตอนนี้
นักเรียนนิยมอัดคลิปวิดีโอโชวผลงานการเลนดนตรีของตัวเอง และครูผูสอนก็ไดมีการแชรคลิปผลงาน
การแสดงดนตรีของนักเรียนผานชองทางSocial Media โดยเฉพาะFacebook และYoutube ก็เปนอีก
หนึ่งชองทางท่ีชวยในเร่ืองของการประชาสัมพันธ ซ่ึงทําใหผูปกครองไดเห็นความสามารถของบุตร
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หลานและยังทําใหผูเขามาชมทานอ่ืนเกิดความสนใจ และอยากจะเขามาเรียนหรืออยากสงบุตรหลาน
ใหมาเรียนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีผลตอบรับท่ีดีเปนอยางมากในแงของการแนะนําและการบอกตอ...” 
   ประเด็นตอมาจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 3 รายใหความเห็นท่ีตรงกันใน
เร่ืองของ “การตอยอดธุรกิจขยายแฟนไชส” วา “...ธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กเปนธุรกิจท่ีมีแนวโนม
ในการเติบโตท่ีสูงข้ึนในอนาคตโอกาสการขยายสาขาตอไปก็มีมากข้ึน ดวยจุดเดนและความตางท่ีนํา 
เสนอตอลูกคา สามารถขยายสาขารองรับตลาดดนตรีขนาดเล็กในตลาดประเทศไทยใหเพ่ิมข้ึนได...”  
ซึ่งมีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผูใหขอมูลสําคัญอีกทานนึง วา “...เนื่องจากธุรกิจ
โรงเรียนดนตรีเปนธุรกิจท่ีตองลงทุนสูง แตก็ยังมีคนท่ีสนใจในธุรกิจนี้มาก แตเพราะการลงทุนท่ีสูง
และปญหาของระบบการจัดการจึงเปนอุปสรรคของการลงทุน เนื่องจากโรงเรียนดนตรีท่ีมีช่ือเสียง
ในลักษณะแฟรนไชนสวนใหญจะเปนโรงเรียนดนตรีขนาดใหญ และโดยสวนมากผูประกอบการ
จะมีทักษะทางการบริหารงานมายาวนาน และมีการกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนมาใหแกเจาของ
กิจการผูซ้ือลิขสิทธิ์  จึงมีตนทุนราคาคาแฟรนไชสในการลงทุนที่สูงมาก  แตหากโรงเรียนดนตรี
ขนาดเล็กมีการวางระบบการจัดการท่ีเปนแบบแผน ก็สามารถท่ีจะสรางแบรนดขนาดเล็กเพื่อรองรับ
ตลาดขนาดเล็กได...”  
   ในประเด็นสุดทายผูใหขอมูลสําคัญใหความเห็นในเร่ืองของ “คานยิมและกระแส
ของการประกวดแขงขันทางดานดนตรี” ซ่ึงจากบทสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญใหความเห็นในประเด็นนี้
ไปในทางทิศเดียวกันคือ “...พอแมสมัยใหมมักนิยมใหลูกมีความสามารถพิเศษนอกเหนือจากการเรียน
วิชาการ สมัยนี้เราปฏิเสธไมไดเลย วาความสนใจทางดนตรีของเด็กรุนใหมนั้นเพิ่มข้ึนทุกวัน ส่ือตาง ๆ 
ก็มีอิทธิพลตอเด็ก ๆ และพอแมผูปกครองโดยเฉพาะรายการทีวี ท่ีเปดไปชองไหนก็เจอแตรายการ
ประกวดรองเพลง ประกวดดนตรีกันท้ังนั้น นี่คือกระแสดนตรีท่ีทําใหคานิยมพอแมผูปกครองเปล่ียนไป
จากสมัยกอน ผลักดันใหบุตรหลานไดกาวไปสูสังคมแหงการยอมรับ และดนตรีก็สรางโอกาสใหผูเรียน
ไดกาวไปสูเสนทางบันเทิงท่ีเปนยังความใฝฝนของใครตอใครตาง ๆ อยางมากมาย เห็นไดจากรายการ
ประกวดรองในรายการทีวี ท่ีมีกันแทบทุกชองทุกวัน ผูเขาแขงขันมีตั้งแตเด็กถึงผูใหญ...” 
   จากประเด็นขางตน สามารถสรุปไดวาโอกาสสําคัญในทางธุรกิจของโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กประกอบดวย “การใชอินเทอรเนต และส่ือออนไลนเพื่อการประชาสัมพันธ” 
“มีการบอกตอทําใหเกิดกลุมลูกคารายใหม” “การตอยอดธุรกิจขยายแฟนไชส” และ “คานิยมและกระแส
ของการประกวดแขงขันทางดานดนตรี” 
  1.4 อุปสรรค จากการสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญ
พบวา สามารถจําแนกประเด็นที่ถือไดวาเปนอุปสรรคของธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก ไดแก 4 
ประเด็นหลัก ประกอบดวย 
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   1.4.1 สภาวะทางดานเศรษฐกิจ  
   1.4.2 การแขงขันทางการตลาด 
   1.4.3 เงินทุนในการขยายธุรกิจ 
   1.4.4 ระบบการจัดการและการบริหารงาน 
   จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญจาก 3 ใน 4 ทาน ไดใหขอมูลสําคัญใหความเห็น
ในมุมมองดานเศรษฐกิจวา “...ผลกระทบจากเศรษฐกิจทําใหธุรกิจเกิดสภาวะดิ่งตัวลง เนื่องจาก
สภาพคลองการเงินของผูปกครองก็ไดรับผลพวงมาจากเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา เพราะดนตรีไมใชส่ิงจําเปน
หลักของบุตรหลาน หากตองตัดภาระการใชจายใหลดลง เขาก็จะตัดเร่ืองดนตรีออกเปนส่ิงแรก บาง
ครอบครัวจําเปนตองลดจํานวนช่ัวโมงเรียนของนักเรียนลง เชนนักเรียนเคย มาเรียนอาทิตยละ 2 คร้ัง 
ก็จะเหลือแคอาทิตยละคร้ัง หรือนักเรียนบางคนท่ีลงวิชาเรียนไว 2 วิชา ก็จะเลือกเรียนเหลือแควิชา
เดียว...ขณะท่ีจากการสัมภาษณผูใหขอมูลอีกรายหนึ่งใหแงคิดวา “...ทัศนะคติในการลําดบัความสําคัญ
ในเร่ืองของการศึกษาวา ผูปกครองยังคงมองวาการเรียนดนตรียังเปนแคสวนเสริมเทานั้น ดนตรีไมใช
ส่ิงสําคัญหรือเปนส่ิงจําเปน และผูปกครองบางทานมีความคิดผิด ๆ ตอการเรียนดนตรีเปนอยางมาก 
เชนยกเลิกการเรียนดนตรีของลูก สาเหตุเพราะผลการเรียนตก... 
   ประเด็นสําคัญรองลงท่ีเปนอุปสรรคตอธุรกิจไดแกเรื่อง “การแขงขันทาง
การตลาด” จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญจาก 3 ใน 4 ทาน ไดใหแงคิดในประเด็นของอุปสรรค
ในการดําเนินธุรกิจ คือ…การแขงขันท่ีมีอัตราท่ีสูงข้ึน “...โรงเรียนดนตรีขนาดเล็กมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน 
ไมวาจะเปดตามอาคารพาณิชย พื้นท่ีแหลงธุรกิจขนาดเล็ก หรือแมแตพื้นท่ีบริการในปมน้ํามันใหญ ๆ 
ท่ีมีรูปแบบของการสรางพื้นท่ีแบบพารคท่ีมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชนรานอาหาร ธนาคาร รานคา 
รานทําผม ไมเวนแมนแตโรงเรียนดนตรีตางก็มีผูประกอบการใหความสนใจมาลงทุนธุรกิจโรงเรียน
สอนดนตรีกันมาก สงผลตอการแขงขันท่ีสูงข้ึน...” “...อุปสรรคในดานของการแขงขันทําใหเกิดผล
กระทบท่ีมีตอการกําหนดคาเรียน เนื่องจากโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กไมสามารถเก็บคาเรียนในราคา
เทากับโรงเรียนดนตรีรายใหญท่ีมีช่ือเสียงไดอยูแลว แลวยังตองมาเจอกบัคูแขงในระดบัเดยีวกนั ทําให
ตองแขงขันทางดานราคาท่ีตองลดคาสอนลงเพ่ือส่ิงจูงใจและเปนทางเลือกในการตัดสินใจของลูกคา...”   
   ในประเด็นตอมาซ่ึงถือวาไดเปนประเด็นหลักท่ีมีเปนอุปสรรคตอธุรกิจไมแพกัน
คือ “เงินทุนในการขยายธุรกิจ” จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญใหความเห็นท่ีตรงกันวา ...การดําเนิน
ธุรกิจแทบทุกอยางลวนตองใชเงินทุนแทบท้ังส้ิน ยิ่งทําธุรกิจขนาดเล็กก็ยิ่งตองการการเติบโตและ
ความแข็งแรงทางดานธุรกิจ หากหยุดนิ่งอยูกับท่ีก็มีโอกาสเส่ียงท่ีธุรกิจจะชะลอตัวลง หรือเกิดสภาวะ
การขาดทุน เพราะธุรกิจถูกจํากัดดวยทําเลที่ยากตอการหากลุมลูกคารายใหม การขยายธุรกิจอาจเปน
ทางออกท่ีมีโอกาสทําใหธุรกิจเติบโตข้ึน ตองกูเงินจากแหลงการเงินมาลงทุน จึงเปนจุดเส่ียงท่ีอาจ
ทําใหเจาของธุรกิจเกิดปญหาทางการเงินเพราะแบกรับภาระไวไมไหวตอไปในอนาคตได...”  
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   ในประเด็นสุดทายผูใหขอมูลสําคัญใหความเห็นท่ีตรงกันตอเร่ืองท่ีเปนอุปสรรค
ในการดําเนินกิจการ “ระบบการจัดการและการบริหารงาน”จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญไดแสดง
ความคิดเห็นวา ธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กมีการบริหารงานและจัดการในลักษณะเจาของคนเดียว 
มีทักษะประสบการณท่ีนอยกวาเจาของโรงเรียนดนตรีรายใหญท่ีมีระบบการบริหารงานและการจัดการ
เบ็ดเสร็จท่ีมาพรอมต้ังแตการซ้ือกิจการในระบบแฟรนไชสมาต้ังแตเร่ิมแรก  เจาของธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีขนาดเล็กจึงประสบปญหาของการบริการงานท่ีมีอยางไมเปนระบบ สงผลใหธุรกิจตองประสบ
ปญหาเร่ืองรายได ผลกําไร และภาระภาระคาใชจายในการดําเนินธุรกิจทําใหสภาพคลองทางการเงิน
ตกตํ่าลง รวมไปถึงปญหาในดานการบริหารการจัดการในเรื่องของเงินเดือนหรือคาตอบแทนของ
บุคลากรภายในโรงเรียน โดยสวนหนึ่งของปญหาสืบเนื่องมาจากผูบริหารขาดภาวะผูนํา ขาดความรู
ในการบริหาร ขาดทักษะในเชิงธุรกิจ จนเกิดเปนปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินกิจการ 
   ท้ังนี้ในสวนของประเด็นท่ีเปนอุปสรรคของการประกอบธุรกิจโรงเรียนดนตรี
ขนาดเล็กท่ีไดจากการสัมภาษณประกอบดวย “สภาวะทางดานเศรษฐกิจ” “การแขงขันทางการตลาด”  
“เงินทุนในการขยายธุรกิจ ” และ “ระบบการจัดการและการบริหารงาน” 
 2. ประเด็นการสัมภาษณ “ความคิดเห็นตอปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนการใหบริการ
ของทานในแงมุมมองตอไปนี้ 
  จากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึกในแงมุมของปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนการ
ใหบริการของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก โดยแบงคําถามออกเปน 7 ประเด็นยอย อางอิงตาม
แนวคิดทฤษฎีปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดาน โดยกลุมผูใหขอมูลสําคัญไดใหความคิดเห็น 
ดังตอไปนี้ 
  2.1 ดานผลิตภัณฑและบริการ 
   จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญพบวาประเด็นที่เกี่ยวของกับปญหาท่ี
เกิดข้ึนในดานของผลิตภัณฑและบริการสามารถแบงยอยทั้งสิ้น 3 ประเด็นดังนี้ดังนี้ “หลักสูตร” 
“การคัดเลือกครู” และ “การจัดกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน ” 
   ผูใหขอมูลสําคัญท้ัง 3 ใน 4 ทานไดใหความคิดเห็นวา "...ปญหาของหลักสูตร 
คือปญหาของจํานวนรายวิชาท่ีเปดทําการสอน ไมครอบคลุมตอความตองการของผูเรียนไดทั้งหมด 
เชนความตองการเรียนในวิชาดนตรีไทย ทางโรงเรียนดนตรีไมสามารถเปดทําการสอนได เนื่องจาก
วิชาดนตรีไทยเปนประเภทของวิชาดนตรีท่ีไมไดรับความนิยม การหาครูมาสอนก็ทําไดยาก เพราะ
จํานวนนักเรียนท่ีมาเรียนมีอยูนอยมาก มีเด็กแคไมกี่คนจนตองปดคอรสดนตรีไทยไปในท่ีสุด อีกท้ัง
วิชาประเภทเคร่ืองเปา เชน แซ็กโซโฟน  ฟลุท ก็ไมสามารถเปดคอรสสอนไดเชนกัน เพราะความนิยม
ในเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเปามีอยูนอยมากหากเทียบกับเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน ๆ...”  ขณะท่ีผูให
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ขอมูลอีกรายหนึ่ง  ใหความคิดเห็นวา “...ความตองการของผูเรียนที่มีความตองการเลือกเรียนตาม
ประเภทของแนวดนตรี เชนความตองการเรียนเปยโนแจส ความตองการเรียนไวโอลินแนวครันทร่ี 
หรือความตองการเรียนกีตาร สไตลร็อค ฮารดคอร นจะใชหลักสูตรตายตัวไมได เพราะหลักสูตรท่ี
เปนแบบแผนโดยสวนใหญก็จะเปนดนตรีประเภทคลาสสิค...” 
   ประเด็นตอมาในแงมุมของปญหา “การคัดเลือกครู” จากการสัมภาษณของผูให
ขอมูลสําคัญทั้งหมด 4 ทานกลาวถึงประเด็นของปญหาจากกระบวนการการคัดเลือกครูเขามาทํา
การสอนในโรงเรียนนั้นวา ...การรับครูเขามาทําการสอนนั้น นอกจากจะพิจารณาทางดานความรูและ
ความสามารถแลว ยังตองคัดเลือกจากทัศนะคติของครูดวย วาเขามีแนวคิดและมีเปาหมายตามนโยบาย
ของโรงเรียนดวยหรือเปลา เชนนโยบายของการสงนักเรียนสอบวัดระดับเกรด เพราะครูบางทานก็
ไมใหความรวมมือในเร่ืองนี้...”  “...การคัดเลือกครูเขามาสอน มักจะพบเจอปญหาเร่ืองของการถายทอด
ความรู ครูบางคนเลนดนตรีไดเกงมาก ๆ และมีทักษะข้ันสูง แตพอสอนนักเรียนแลวกลับถายทอดให
นักเรียนเขาใจไมได มันคือส่ิงผิดพลาดต้ังแตกระบวนการคัดเลือกครูเขามาสอนตั้งแตแรกแลว ตอนนี้
ผมเลยใชวิธีคัดเลือกครูโดยการใหออดิช่ัน และ สอบสอนไปดวย เพื่อผมจะไดพิจารณาถึงคุณสมบัติ
ของครูวาเหมาะท่ีจะเปนครูสอนดนตรีหรือไม...” ในขณะท่ีผูใหสัมภาษณอีกรายมีแนวคิดเพิ่มเติมวา 
“...การคัดเลือกครูเขามาสอน นอกจากจะคัดเลือกในเร่ืองของฝมือและประสบการณการสอนแลว เรา
ยังคัดเลือกจากความสามารถในการทําวงอีกดวย เพราะโรงเรียนของเราไมไดเนนการเรียนดนตรีเพียง
อยางเดียว แตเราสงเสริมใหเด็กไดมีการแสดงดนตรีในรูปแบบของวงดนตรีดวย เชน วงสตริงควอเต็ด 
วงสตริง เราจึงตองเลือกครูท่ีมีความรูความสามารถในการทําวงดวย...” 
   ประเด็นตอมาจากการสัมภาษณของผูใหขอมูลคําคัญจํานวน 2 ทาน มีความคิดเห็น
ท่ีตรงกันในเร่ืองของ “การจัดกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน” โดยผูใหสัมภาษณใหขอมูลวา 
“...การจัดกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียนนั้น เปนกิจกรรมท่ีตองจัดข้ึนทุกปอยูแลว เพื่อเด็ก ๆ 
จะไดมีเวทีแสดง และเปนเหมือนผลงานของเด็ก ๆ ดวย ซ่ึงจะเปนตัวบงช้ีไดวาเด็กคนไหนเรียนอยู
ในระดับไหนเปนส่ิงท่ีผูปกครองเคาคาดหวัง และ อยากเห็นพัฒนาการของเด็ก ๆ อยูแลว แตการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนจะเนนเพียงแคการจัดกิจกรรมและการแสดงภายในเทานั้น...”    “...การจัดการ
แสดง พี่คิดวาจัดแคเฉพาะภายในโรงเรียนก็เพียงพอแลว การจัดแสดงนอกสถานท่ีมักมีปญหาในเร่ือง
ของการกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี ตองเตรียมแผนงานหลายข้ันตอน เอาจริง ๆ นะ คนท่ีไปดูก็คือ
พอแมผูปกครองของเด็ก ๆ...” ในขณะท่ีผูใหขอมูลสําคัญอีก 2 ทาน มีความคิดเห็นท่ีแตกตางออกไป 
“...โรงเรียนของเราใหความสําคัญกับการจัดการแสดงภายในและภายนอกมากพอ ๆ กัน การแสดง
ภายในโรงเรียนเปนบรรยากาศเดิม ๆ คนดูก็คนเดิม ๆ เราตองผลักดันใหมีการแสดงในเวทีท่ีใหญข้ึน 
เพื่อเด็ก ๆ จะไดมีความกระตือรือรนในการเรียนการฝกซอม เพราะเวทีการแสดงขางนอกไมไดมีคนดู
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แคผูปกครองในโรงในโรงเรียนเทานั้น แตคือคนท่ีเราไมรูจักไมคุนเคยมานั่งดู  ...” “รูปแบบของการ
สงเด็กนักเรียนของเราเขารวมแขงขันในเวทีตาง ๆ ที่มีการจัดโชวหรือจัดการแขงขัน เชนเวทีการ
ประกวดความสามารถของเด็ก ๆ ท่ีหางสรรพสินคาไดจัดข้ึนในชวงของวันพอ วันแม หรืองาน Music 
Talent หรือกิจกรรมสงเสริมครอบครัวท่ีใหพอแมและลูกเขารวมประกวดท่ีหางเขาจัดกันเปนประจํา
อยูแลว เราสงเด็ก ๆ ของเราเขาสมัครกันเยอะแยะ ผูปกครองตางก็ใหความรวมมือกันเปนอยาง...” 
“...แรก ๆ เราก็มีปญหาในการกิจกรรมภายนอกโรงเรียน เนื่องจากเราหาสถานที่ที่เหมาะสมไมได 
อีกทั้งในเร่ืองของคาใชจายในการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี เชนคาเชาเคร่ืองเสียงโรงเรียน คาขนยาย
เคร่ืองดนตรี คาอาหารวาง และคาส่ือประชาสัมพันธ แตโชคดีท่ีเรามีพันธมิตรทางดานธุรกิจท่ีดี เขา
มีการจัดคอนเสิรตนอกสถานท่ีเปนประจําทุกป ปละ 2 คร้ัง ซ่ึงเขาก็ไมไดจัดข้ึนเอง แตเขามีเครือขาย
จากทีมงานอ่ืน ๆ ท่ีรวมงานดวยกันมาตลอด จึงเปนโอกาสท่ีดีตอการสงเสริมกจิกรรมการจดัคอนเสิรต
นอกสถานท่ี...” จึงสรุปไดวาปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนการใหบริการของโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็ก ในดานของผลิตภัณฑและบริการไดแก “หลักสูตร” “การคัดเลือกครู” และ “การจัดกิจกรรม
ภายในและภายนอกโรงเรียน” 
  2.2 ดานราคา  
   จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญพบวา ประเด็นที่เกี่ยวของกับปญหาท่ี
เกิดข้ึนในดานของราคา สามารถจําแนกไดท้ังส้ิน 2 ประเด็นไดแก “ราคาท่ีสูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ” 
และ “ราคาท่ีต่ํากวาโรงเรียนขนาดใหญ” ดังน้ี  
   ผูใหสัมภาษณขอมูลสําคัญทานแรกใหทัศนะตอการต้ังราคาวา “...สําหรับการตั้ง
ราคาผมต้ังราคาท่ีสูงกวาโรงเรียนท่ัวไป เพราะผมเช่ือวาคุณภาพในการสอนของเราเปนจุดเดนมากกวา
เร่ืองราคาเสียอีก เม่ือคุณภาพดี ทําไมเราตองคิดราคาถูกกวาท่ีอ่ืน ๆ ดวยละ ของท่ีมีคุณภาพดีทําไมตอง
เอาไปลดราคาใหเสียเกรดดวย คนท่ีมาเรียนท่ีนี่ตางก็มาเพราะหลักสูตร ท้ังฝมือและการสอนของครู 
ครูท่ีนี่เปนครูระดับแนวหนาท่ีมีช่ือเสียง ครูสวนใหญมาจากดุริยางคทหารเรือ ดุริยางคตํารวจ ผูปกครอง
มีความเชื่อม่ัน มีความยินดีท่ีจะจายในราคาระดับนี้ จึงไมจําเปนตองมีการลดราคา หรือตั้งราคาท่ีต่ํา
กวาโรงเรียนอ่ืนเลย...” ในขณะท่ีผูขอมูลสําคัญอีก 3 ทานใหทัศนะตอการต้ังราคาท่ีเปนไปในทางทิศ
เดียวกันวา “...การตั้งราคา เราจะต้ังราคาท่ีต่ํากวาโรงเรียนขนาดใหญ เพราะเราเปนโรงเรียนทางเลือก 
หากต้ังราคาท่ีสูงหรือเทียบเทากับโรงเรียนขนาดใหญ ลูกคาก็คงตัดสินใจไปเรียนท่ีอ่ืนมากกวา เพราะ
มันมีส่ิงเปรียบเทียบในมุมมองของลูกคา เชน ช่ือเสียง ทําเลบรรยากาศ...”   “...โรงเรียนของเราเก็บ
คาเรียนตํ่ากวาโรงเรียนคูแขง เพราะเรามีฐานลูกคาท่ีคอนขางจํากัด เราจึงตองสรางความความนาสนใจ
ตอลูกคาใหเขาหันมาใชบริการโรงเรียนของเราใหมากท่ีสุด เราไมสามารถจะคัดเลือกลูกคาไดหรอก 
ลูกคาก็คือลูกคา ส่ิงไหนยอมใหไดเราก็ยอม หรือหากมีส่ิงไหนท่ีเกื้อกูลกันไดเราก็ทํา ดีกวาไมมีลูกคา 
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เศรษฐกิจสมัยนี้มันแย อีกท้ังคูแขงก็มีจํานวนเยอะเราตองอยู ใหรอด...” “...การตั้งราคาท่ีต่ํากวาเปน
ผลท่ีดีกวา ตอธุรกิจขนาดเล็ก เร่ืองราคาเปนเร่ืองสําคัญตอการตัดสินใจของลูกคา... ” จากขอมูลของ
ผูใหสัมภาษณทางดานราคา สรุปผลดังนี้ ไดแก “ราคาท่ีสูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ” และ “ราคาท่ีต่ํา
กวาโรงเรียนขนาดใหญ” 
  2.3 ดานชองทางการจัดจําหนวย จากการเก็บขอมูลของผูใหสัมภาษณเชิงลึกพบวา 
ปญหาท่ีกลุมผูใหสัมภาษณพบเจอมากท่ีสุดคือ “ ทําเลที่ตั้ง” ผูใหขอมูลท้ัง 4 ทานไดใหขอมูลไปใน
ทิศทางเดียวกัน ในเร่ืองปญหาเกี่ยวกับทําเลท่ีตั้งของ “...ทําเล ของโรงเรียนดนตรีอาจจะเปนปญหา
อยูก็จริง แตพอไดเขามายังบริเวณโรงเรียน มันคนละเร่ืองกันเลยนะ เพราะมีท่ีจอดรถอยางสะดวกสบาย 
มีสถานท่ีรองรับลูกคาท่ีกวางขวาง มันมีดีอยางเสียอยางนะ ผมวาแบบนี้มันดีกวาในหางเสียอีกท่ีตอง
คอยวนหาที่จอดรถใหเสียเวลา...” “ปญหาทําเลที่ตั้งมันเปนเร่ืองยากตอการท่ีจะทําใหลูกคาพบเหน็เแลว
วอรคอินเขามาใชบริการ เราจึงตองหาวิธีทางชดเชยในสวนท่ีเปนจุดดอยใหกลายเปนจุดท่ีลูกคาพึงพอใจ 
คือการอํานายความสะดวกในเร่ืองของการจอดรถ เราใหลูกคาจอดรถไดท้ังบริเวณหนาโรงเรียนดนตรี
และท่ีสโมสรของหมูบาน ลูกคาทานใดจอดรถที่สโมสรหมูบานก็จะมีบริการรถกอลฟรับสงลูกคามายัง
โรงเรียนดนตรีซ่ึงเปนการอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาเปนอยางมาก...” 
   ในสวนของผูใหสัมภาษณอีก 2 ทาน ก็ไดใหความเห็นเชนเดียวกับผูใหสัมภาษณ
ใน 2 ทานแรก แตมีแงมุมท่ีเนนถึงความปลอดภัย ... “...ทําเลที่ตั้งของเราเปนจุดบอด การเดินทางอาจจะ
ไมสะดวกเทาท่ีควร เพราะอยูในซอยคับแคบและเปนซอยท่ีมีการจราจรติดขัด แตถึงแมวาการเดินทาง
จะไมสะดวก แตก็มีท่ีจอดรถอยางเพียงพอและมีความปลอดภัยสูงท้ังเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
และกลองวงจรปดตลอดเลา...” 
   จากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกในขางตนสรุปไดวา กลุมผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญ
ประสบปญหาเกี่ยวกับ “ทําเลท่ีตั้งของสถานท่ี” ในกระบวนการการใหบริการในดานชองทางการ
จัดจําหนาย 
  2.4 ดานการสงเสริมการขาย จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญพบวา ประเด็น
ท่ีเกี่ยวของกับปญหาเกิดข้ึนในดานของการสงเสริมการขาย สามารถจําแนกไดท้ังส้ิน 2 ประเด็นไดแก 
“การประชาสัมพันธ” และ “การจัดโปรโมชั่นสวนลดใหลูกคา” 
   จากการเก็บขอมูลของผูใหสัมภาษณเชิงลึกพบวาปญหาที่กลุมผูใหสัมภาษณ
พบเจอมากท่ีสุด คือปญหาของการประชาสัมพันธ จากขอมูลของผูใหสัมภาษณของท้ัง 4 ทานไดแสดง
ความคิดเห็นในมุมมองของปญหาไปในทิศทางเดียวกัน คือ “การประชาสัมพันธ” ท่ีไมอาจทําการ
ประชาสัมพันธไดอยางท่ัวถึงไปยังกลุมลูกคารายใหมได 
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   ประเด็นตอมาของปญหาในกระบวนการการใหบริการในดานของการสงเสริม
การขาย คือ “การจัดโปรโมช่ันสวนลดใหลูกคา” จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญพบวา 2 ใน 4 ทาน
ประสบปญหาการจัดโปรโมช่ันสวนลดใหลูกคาในลักษณะปญหาจากลูกคาเดิม และลูกคารายใหม 
“...จัดโปรโมช่ันใหลูกคาอยางสมํ่าเสมอ ในทุก ๆ ปผมตองการยอดจํานวนนักเรียนท่ีเพิ่มข้ึน ผมตอง
ทําโปรโมช่ันใหม ๆ ข้ึนมา เพื่อเปนจุดดึงดูดลูกคา ทําโปรโมช่ันแบงออกเปน 2 สวน คือสวนลูกคาเดิม 
และลูกคารายใหม เพราะลูกคาเดิมมีโอกาสที่จะซ้ือคอรสวิชาท่ี 2 เพิ่มเติมจากวิชาหลักท่ีเขาเรียนอยู 
ผมก็ขายคอรสไดเพ่ิม ซ่ึงมันงายกวาการหาลูกคาใหม ในขณะท่ีลูกคาใหมยังคงรอการตัดสินใจเขารับ
บริการ ผมก็จะมอบสวนลด และเพิ่มช่ัวโมงเรียนในคอรสเรียนแรกใหแกลูกคา...” ในขณะท่ีผูใหขอมูล
อีก 2 ทาน มีมุมมองท่ีแตกตางวา การจัดโปรโมช่ันสวนลดใหลูกคานั้น จะจัดใหสําหรับลูกคารายใหม
เทานั้น และมีเง่ือนไขเวลากําหนดดวย เพื่อเปนการทําใหลูกคาตัดสินใจเขารับบริการไดรวดเร็วข้ึน 
   จากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกในขางตนสรุปไดวา กลุมผูใหขอมูลสําคัญสวน
ใหญประสบปญหาเกี่ยวกับ “การประชาสัมพันธ” และ “การจัดโปรโมชั่นสวนลดใหลูกคา” ใน
กระบวนการการใหบริการในดานชองทางการจัดจําหนาย 
  2.5 ดานบุคคล จากการเก็บขอมูลของผูใหสัมภาษณเชิงลึกพบวา ปญหาท่ีกลุมผูให
สัมภาษณพบเจอมากท่ีสุดคือ “การอบรมและการพัฒนาบุคลากร” จากผูใหสัมภาษณขอมูลสําคัญ 3 ใน 
4 ทานไดแสดงทัศนะตอปญหาในดานบุคคลใหขอมูลเปนไปในทิศทางเดียงกันวา “...ในทุก ๆ ป
ทางโรงเรียนจะจัดอบรมครูปละ 2 คร้ังในเร่ืองของการสงเด็กสอบเกรด และพัฒนาการสอนของครู 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนใหครูมีความแอคทีฟตอการสอนและการสงเด็กนักเรียนเขาสอบ 
เนื่องจากเนื้อหาของการสอบจะมีการเปล่ียนแปลงทุกป ไมวาจะเปนเนื้อหาของบทเพลง ยุคเพลง และ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ครูจึงจําเปนตองเขาอบรมใหเขาใจในเนื้อหาและขั้นตอนของการสอบ ครูตองมี
ความเขาใจในบทเพลงและยุคเพลงแตละยุค  เพื่อจะไดนํามาประกอบการพิจารณาคัดเลือกบทเพลง
ของแตละกรุปท่ีเหมาะสมใหแกนักเรียนแตละคนในการใชสอบ  ซ่ึงเกิดผลดีตอตัวครูและนักเรียน
โดยตรง ในสวนการจัดอบรมเร่ืองการพัฒนาการสอนของครู ทางโรงเรียนไดมีการแบง Section ของ
วิชาในการจัดอบรม ไดแกเปยโน เคร่ืองสาย (ไวโอลิน เชลโล) และ กีตาร จะไดมีความแอคทีฟใน
การทํางานดวย...” ในขณะท่ีผูใหสัมภาษณอีกทานไดใหความเหน็ท่ีแตกตางออกไปวา “...การจดัอบรม
ครูคอนขาง ท่ีจะมีปญหาในเร่ืองของเวลาและหัวขอท่ีจะจัดการอบรม โดยครูสวนใหญไมมีความสะดวก
ในเร่ืองของเวลาท่ีตรงกัน และดวยปญหาของครูผูสอนท่ีสอนตางวิชากันจึงเกิดปญหาในการกําหนด
หัวขอการอบรม...”  
   ในสวนของปญหาในประเด็นตอมาจากผูใหสัมภาษณขอมูลสําคัญคือ “นโยบาย
ของโรงเรียน และทัศนะของครูผูสอนท่ีไมตรงกัน” จากการเก็บขอมูลของผูใหสัมภาษณเชิงลึก 1 ทาน 
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ไดใหขอมูลเกี่ยวกับปญหาวา “...ปญหาในมุมมองของครูบางทาน ไมสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน 
เชนในเร่ืองของการสงนักเรียนสอบ ซ่ึงโรงเรียนของเรามีการผลักดันใหนักเรียนสอบเกรดกับสถาบัน
ดนตรีตาง ๆ เพื่อเปนการวัดระดับความสามารถ และเพื่อการนําไปใชในอนาคต เชน การสอบ 
Certificates, Diplomas, หรือเพื่อการศึกษาดนตรีตอในระดับมหาวิทยาลัย แตก็มีครูบางคนท่ีไมให
ความรวมมือ...” สวนผูใหสัมภาษณขอมูลสําคัญอีก 3 ทาน ไมมีปญหาในเรื่องนี้ 
   ในประเด็นสุดทายของปญหาในกระบวนการการบริการดานบุคคล จากการ
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญคือเร่ือง “คาตอบแทนของครูผูสอน” ผูสัมภาษณท้ัง 4 ทาน ไดใหมุมมอง
ของปญหาวา “...เนื่องจากครูผูสอนแตละคนนั้น มีระดับความรู ความสามารถ และประสบการณท่ี
แตกตางกัน จึงมีคาตอบแทนการสอบที่แตกตางเชนกัน ครูที่มีชื่อเสียง มีระดับฝมือขั้นสูง และมี
ประสบการณสอนยาวนาน โรงเรียนจะจายคาตอบแทนในอัตราท่ีสูงกวาราคาสอนมาตรฐานเร่ิมตน 
ทําใหครูผูสอนหลาย ๆ ทานเกิดความไมพอใจในการจายคาตอบแทนท่ีไมเทากัน ทางโรงเรียนจึงมี
ขอกําหนดของการจายคาตอบแทนไวดังนี้ คือ ระดับคาสอนมาตรฐาน พิจารณาจากครูท่ีจบสาขาวิชา
ท่ีสอนโดยตรงท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จากประสบการณการสอน และระดับ Level การเรียน
ของนักเรียน  ระดับคาสอนขั้นสูง พิจารณาจากครูจบสาขาวิชาท่ีสอนโดยตรงท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ 
ปริญญาโทข้ึนไป จากประสบการณการสอน รวมถึงระดับ Level การเรียนของนักเรียน ซ่ึงครูทุกคน
สามารถพัฒนาตัวเองใหอยูในระดับคาตอบแทนข้ันสูงได...” 
   จากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกในขางตนสรุปไดวา กลุมผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญ
ประสบปญหาเกี่ยวกับ “การอบรมและการพัฒนาบุคลากร” “นโยบายของโรงเรียนและทัศนะของ
ครูผูสอนท่ีไมตรงกัน”  และ “คาตอบแทนของครูผูสอน” ในกระบวนการการใหบริการในดานบุคคล 
  2.6 ดานกระบวนการใหบริการ จากการเก็บขอมูลของผูใหสัมภาษณเชิงลึกพบวา 
ปญหาท่ีกลุมผูใหสัมภาษณพบเจอมากท่ีสุดคือ “การตอนรับผูเขารับบริการ” ผูใหสัมภาษณขอมูลท้ัง 
4 ทาน ไดมีมุมมองท่ีตรงกันในกระบวนการการใหบริการในเร่ืองของการตอนรับลูกคาวา การตอนรับ
และการแนะนําขอมูลตอลูกคารายใหม เจาหนาท่ีไมสามารถใหคําแนะนําในทุก ๆ ดานอยางละเอียด
และครอบคลุมในทุก ๆ เร่ืองทางโรงเรียนจึงมีวิธีการท่ีใหขอมูลตอลูกคาโดยการใหลูกคาสามารถ
ทดลองเรียนฟรีในช่ัวโมงแรก เพราะครั้งแรกที่ลูกคาเขามาติดตอ ลูกคาบางคนยังไมมีขอมูลหรือ
การตัดสินใจในเครื่องดนตรีท่ีจะเรียน ทางโรงเรียนจึงใหการแนะนําและทดลองเรียนใหกับลูกคาใน
ช่ัวโมงแรก  
   ประเด็นตอมาของปญหาดานกระบวนการใหบริการคือ “การนําเอาระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในโรงเรียนดนตรี” ผูใหสัมภาษณขอมูลทั้ง 4 ทาน ไดใหมุมมองวา การนําเอาระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในโรงเรียนดนตรีทําไดแคในสวนของการเก็บขอมูลของนักเรียนเทานั้น เชน จํานวน
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ช่ัวโมงเรียน และวันเวลาท่ีทําการชดเชยในกรณีลาหยุด เพื่อสรุปคอรสเรียนสงใหกับผูปกครองเม่ือ
นักเรียนเรียนจบคอรส ยังไมมีการนําคอมพิวเตอรมาใชงานเกี่ยวกับระบบอ่ืน ๆ ของธุรกิจ 
   จากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกในขางตนสรุปไดวา กลุมผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญ
ประสบปญหาเกี่ยวกับ “การตอนรับผูเขารับบริการ” และ “การนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาใชใน
โรงเรียนดนตรี” ในกระบวนการการใหบริการในดานกระบวนการใหบริการ 
  2.7 ดานลักษณะทางกายภาพ เปนประเด็นท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขารับบริการของ
ลูกคา  จากการเก็บขอมูลของผูใหขอมูลสําคัญ ผูใหสัมภาษณมีมุมมองความคิดเห็นเปนไปในทิศทาง
เดียวกันโดยใหเหตุผลวา...เนื่องจากโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กประสบปญหาในเรื่องของทําเลที่ตั้ง 
โรงเรียนเหลานี้จึงสรางความแตงตางของบรรยากาศใหเปนสถานท่ีท่ีนาเรียนเพื่อลบจุดดอยในเร่ือง
ของทําเลลง โดยเนนถึงความสวยงามของสถานท่ีอุปกรณดนตรีท่ีมีคุณภาพ การออกแบบหองเรียน
ท่ีมีความกวางขวาง โทนสีภายในโรงเรียน มุมนั่งเลนสําหรับผูปกครองท่ีมีบริการคอมพิวเตอร และ 
Wifi  มุมของเลนสําหรับเด็ก ๆ เปนตน ทุกอยางจะเนนใหลูกคาเกิดความรูสึกชอบ ประทับใจใน
สถานท่ีและบรรยากาศในสถานที่...ผูใหสัมภาษณจํานวน 2 ทาน มีแงมุมเพิ่มเติมของปญหาเรื่อง 
“หองเรียนเก็บเสียงไดไมดีเทาท่ีควร” “...โรงเรียนของเราดูสวยสะอาดตานาเรียนเปนอยางมาก แต
ติดปญหาของหองเรียนท่ีเก็บเสียงไดไมคอยดีนัก ระหวางการเรียนการสอนมักจะไดยินเสียงจาก
หองเรียนหองขาง ๆ เสมอ โดยเฉพาะหองเรียนกลองชุด และหองซอมวงสตริง จะมีเสียงดังออกมา
ดานนอก เราจึงแกปญหาดวยการยายหองเรียนที่มีเสียงดังไปอยูในสวนทายของอาคารโดยการทํา
หองใหมและบุฟองน้ํากันเสียงสะทอน แตถึงอยางไรก็ไมสมารถเก็บเสียงไดทั้งหมด ซึ่งเรื่องนี้ยัง
ตองแกไขปรับปรุงตอไป...” “นอกจากเราจะเนนเร่ืองบรรยากาศ และสถานที่ เรายังคํานึงถึงความ
ปลอดภัยเปนสําคัญอีกดวย เนื่องจากโรงเรียนของเราอยูในอาคารพาณิชย  4 ช้ัน เราจะเนนเร่ืองของ 
“ความปลอดภัยตอลูกคา” เพราะการดูแลเด็กใหอยูในสายตาตลอดเวลาในบริเวณโรงเรียนนั้นมีขอจํากัด
จากพ้ืนท่ีโรงเรียนท่ีแบงสวนของหองเรียนออกเปน 3 ช้ัน ทางโรงเรียนจึงเพิ่มมาตรการการดูแลรักษา
ความปลอดภัยโดยการติดกลองCCTV ตามบริเวณทางเดิน และ หนาหองเรียนไวทุกช้ัน...” 
   จากขอมูลการสัมภาษณท้ังหมดในแงมุมของลักษณะทางกายภาพ พบวาผูให
ขอมูลสําคัญที่แตกตางกันไปตามประเด็นดังตอไปนี้ “หองเรียนเก็บเสียงไดไมดีเทาที่ควร” และ 
“ความปลอดภัยตอลูกคา” 
 3. ประเด็นการสัมภาษณ “ทานมีความคิดเห็นตอแนวโนมสภาพธุรกิจโรงเรียนดนตรี
โดยรวมในอนาคต รวมท้ังมีแนวโนมทางการปรับกลยุทธทางธุรกิจในอนาคตอยางไร” 
  จากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึกในแงมุมของความคิดเห็นตอแนวโนมสภาพธุรกิจ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในอนาคต รวมท้ังแนวโนมทางการปรับกลยุทธทางธุรกิจในอนาคต
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ท่ีจะมาถึงเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึน กลุมผูใหขอมูลสําคัญไดใหขอคิดเห็นในมุมมองท่ี
หลากหลาย ดังตอไปนี้ 
  ผูใหขอมูลสําคัญทานแรกใหความเห็นวาธุรกิจโรงเรียนดนตรีมีการแขงขันท่ีสูงข้ึน 
ผูบริหารจําเปนตองหากลยุทธตาง ๆ เพ่ือท่ีจะเพิ่มฐานจํานวนลูกคา โดยการสรางจุดเดนของโรงเรียน
เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูเรียนและผูปกครองใหเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยเนนใหครูผูสอน
มีความเอาใจใสตอนักเรียน สนับสนุนและผลักดันใหนักเรียนสอบวัดระดับจากสถาบันตาง ๆ ท่ีไดรับ
การยอมรับในระดับสากลเพื่อผูปกครองจะไดเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของลูกและสามารถวัดระดับ
ความรูความสามารถตอตัวนักเรียนเองได และสนับสนุนเวทีการประกวดแขงขันเพื่อใหเด็กไดมี
ประสบการณและเวทีการแสดงออก 
  ผูใหขอมูลสําคัญทานท่ี 2 ใหความเห็นโดยอางอิงจากกระแสนิยมในการบริโภคส่ือ
ดนตรี ดังนี้ 
  "ดนตรีเปนส่ิงท่ีไมมีวันตาย เทรนของดนตรีมันแคเปล่ียนไปเร่ือย ๆ ไมวาดนตรีจะ
ไดรับกระแสความนิยมไปในแนวทางไหน แตเทรนน้ัน ๆ มันก็คืองานดนตรี ธุรกิจโรงเรียนดนตรีก็
เชนกัน มันไมมีวันตายนะ มันยังไปไดไมส้ินสุด ธุรกิจโรงเรียนดนตรีเปนธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับระบบ
ทางการศึกษาของเด็ก ๆ ยอมไดเปรียบในการไดลูกคาในระยะยาว" 
  ผูใหขอมูลสําคัญทานท่ี 3 ใหความคิดเห็นเกี่ยวของกับสภาพการแขงขันทางการตลาด 
ดังนี้" ในทุกวันนี้จํานวนเด็กท่ีเรียนดนตรีลดนอยลงเพราะการแขงขันของตรีท่ีสูงข้ึน แมแตโรงเรียน
สามัญ ก็มีการนําเอาดนตรีมาทําเปนธุรกิจภายในโรงเรียน เชน การเปดสอนดนตรีในชั่วโมงหลัง
เลิกเรียน หรือการเปดสอนดนตรีในเวลาวันเสาร ซ่ึงหลาย ๆ โรงเรียนท่ีมีนโยบายเปดคอรสการเรียน
การสอนเพ่ิมจากวันเวลาปกติ ซ่ึงตรงนี้ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดการแขงขันทางการตลาด ท่ีมี
ผลกระทบตอธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนอ่ืน ๆ " 
  ผูใหขอมูลสําคัญทาน สุดทาย ใหความเห็นเกี่ยวของกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว 
ดังนี้ " ในอนาคตโรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก นาจะมีการเติบโตท่ีสูงข้ึน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
ท่ีดิ่งตัวลง โรงเรียนดนตรีขนาดเล็กจึงกลายเปนโรงเรียนตัวเลือกท่ีลูกคามีความสนใจเพิ่มมากข้ึน ไมวา
จะเปนเร่ืองของราคา หรือคุณภาพในการสอน ตางก็เปนปจจัยและเปนขอเปรียบเทียบในการเลือก
โรงเรียนดนตรี ระหวางโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดเล็ก ที่สงผลตอการตัดสินใจเขารับ
บริการของลูกคา สมัยนี้คนเลือกเรียนดนตรีในโรงเรียนมนตรีขนาดเล็กกันเปนจํานวนมาก เพราะ
เนื่องจากคาใชจายท่ีถูกกวา และมีความยืดหยุนในเร่ืองเวลาเรียนโดยเฉพาะขอกาํหนดของการขาด
หรือลา ของนักเรียน จึงเปนขอไดเปรียบสําหรับโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กในสภาวะปจจุบันเปนอยาง
มาก 
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  จากบทสัมภาษณของกลุมผูใหขอมูลสําคัญท้ัง 4 ทาน จะเห็นไดวาแตละทานมีทัศนะ
ความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไป โดยสรุปเปนประเด็นสําคัญหลัก ไดดังน้ี  
  “สวนแบงทางการตลาดของธุรกิจโรงเรียนดนตรี” “กระแสนิยมในการบริโภคสื่อ
ดนตรี” “การแขงขันทางการตลาด” และ “ธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กกับความเหมาะสมในสภาพ
เศรษฐกิจปจจุบัน” 
 
สวนท่ี 2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณโดยทําการสํารวจจากผูปกครองที่ใชบริการของโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการ ความคาดหวังและความตองการ
ใชบริการโรงเรียนดนตรีเอกชน ภายใตกรอบแนวคิดทฤษฏีสวนประสมการตลาดบริการ (ตอบ
วัตถุประสงคขอท่ี 2 และ 3) โดยแบงออกเปน 3 หัวขอของการวิเคราะหผลการเก็บขอมูล ดังตอไปน้ี 
 หัวขอท่ี 1 ผลการสํารวจคุณลักษณะ พฤติกรรมการใชบริการ ความคาดหวังและความ
ตองการใชบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 
 อธิบายผลการศึกษาตามรายละเอียดแบบสอบถามซ่ึงแบงเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  คุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครอง 
 ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการเลือกเขารับบริการ 
 ตอนท่ี 3  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
 ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอการใหบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
 
ตารางท่ี 7 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล 
 
N Statistic คือ จํานวนขอมูลท้ังหมดไมรวม Missing 
Valid  Statistic คือ จํานวนขอมูลท่ีนํามาแจกแจงความถ่ี 
Missing Statistic คือ จํานวนขอมูลท่ีไมสมบูรณ 
Total Statistic คือ จํานวนขอมูลท้ังหมด 
Frequency Statistic คือ คาท่ีแสดงความถ่ีท่ีนับได 
Percent Statistic คือ คาท่ีแสดงความถ่ีท่ีนับไดในรูปรอยละ คิดจากขอมูลท้ังหมด
Valid Percent Statistic คือ คาท่ีแสดงความถ่ีท่ีนับไดในรูปรอยละ ไมรวมคา Missing 
Cumulative Percent  Statistic คือ คาท่ีแสดงความถ่ีสะสมของ Valid Percent 
Range Statistic คือ คาพิสัย 
Minimum Statistic คือ คาตํ่าสุด 
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ตารางท่ี 7 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล (ตอ) 
 
Maximum Statistic คือ คาสูงสุด 
Sum Statistic คือ คาผลรวม 

Statistic คือ คาเฉล่ีย 
Std. Error คือ คาความคาดเคล่ือนมาตรฐานของคาเฉล่ีย 
Statistic คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงถึงการกระจายของขอมูล 

Mean 

Statistic คือ คาความแปรปรวนของขอมูล 
Statistic คือ คาท่ีใชวัดความเบของโคงความถ่ี วาโคงปกติหรือโคงเบ

ซายหรือโคงเบขวา 
Skewness = 0 หรือใกลศูนย โคงปกติ 
Skewness < 0 โคงเบซาย 
Skewness > 0 โคงเบขวา 

Skewness 

Std. Error คือ คาความคาดเคล่ือนมาตรฐานของ Skewness 
Statistic คือ คาท่ีใชวัดความสูงของโคงปกติ 

Kurtosis = 0 หรือใกลศูนย สูงปกติ 
Kurtosis < 0 สูงมาก 
Kurtosis > 0 สูงนอย 

Kurtosis 

Std. Error คือ คาความคาดเคล่ือนมาตรฐานของ Kurtosis 
 
 การศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการ ความคาดหวังและความตองการ
ในการรับบริการจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไดใชสถิติไดแก 
คาความถ่ี (Frequency Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1. คุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครอง 
 2. พฤติกรรมการเลือกเขารับบริการ ความตองการ และความคาดหวังในการเลือกเขารับ
บริการ 
 3. ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็ก 
 4. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอการใหบริการ 
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 สําหรับขอมูลการศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการเขารับบริการ ความคาดหวัง
และความตองการในการรับบริการจากโรงเรียนดนตรีเอกชน มาจากการเลือกแบบสุมโดยใชความ
นาจะเปน (Probability sampling) จากจํานวนประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จํานวน 
533,711 คน (สํานักทะเบียนกลางกรมการปกครอง, 2555) กลุมผูปกครองที่มีอํานาจตัดสินใจแทน
บุตรหลานในการเขารับบริการโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเปนกลุมเปาหมาย
ของกิจกรรมท่ีนํามาศึกษาในครั้งนี้ จํานวน 400 ราย โดยผลการศึกษามีดังตอไปนี้ 
 1. คุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครอง 
  การวิเคราะหคุณลักษณะสวนบุคคลผูตอบแบบสองถามคือผูปกครองของนักเรียนท่ี
ใชบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  
โดยใชจํานวน และคารอยละ ดังมีรายละเอียดในดังนี้ 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลคุณลักษณะบุคคลของผูปกครองจําแนกตามเพศ 
 

ขอมูลสวนบุคคล Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

ชาย 209 52.3 53.5 53.5 
หญิง 182 45.5 46.5 100.0 
Missing 9 2.3   

รวม 400 100.0 100.0  
 
  จากตารางท่ี 8 พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถามคือผูปกครองของ
นักเรียนท่ีใชบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี สวนใหญเปนเพศ
ชายจํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.3 รองลงมาคือเพศหญิงจํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5 
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ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลคุณลักษณะบุคคลของผูปกครองจําแนกตามอายุ 
 

ขอมูลสวนบุคคล Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

ระหวาง 20-30 ป 15 3.8 3.8 3.8 
ระหวาง 31-40 ป 71 17.8 17.8 21.6 
ระหวาง 41-50 ป 214 53.3 53.8 75.4 
ระหวาง 51-60 ป 76 19.0 19.1 94.5 
มากกวา 60 ป 22 5.5 5.5 100.0 
Missing 2 0.5   

รวม 400 100.0 100.0  
 
  จากตารางท่ี 9 อายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อยูในชวงอายุ 41-45 ป จาํนวน 
214 คน คิดเปนรอยละ 53.5 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาตามลําดับคืออายุระหวาง 
51-60 ป คิดเปนรอยละ 19.0 อายุระหวาง  31-40 ป คิดเปนรอยละ 17.8 อายุมากกวา 60 ป คิดเปน
รอยละ 5.5 
 
ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลคุณลักษณะบุคคลของผูปกครองจําแนกตามระดับ

การศึกษาสูงสุด 
 

ขอมูลสวนบุคคล Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

ประถมศึกษา / มัธยมตน 7 1.8 1.8 1.8 
มัธยมปลาย 13 3.3 3.3 5.0 
ปวส. 28 7.0 7.0 12.1 
ปริญญาตรี 217 54.3 54.5 45.5 
สูงกวาปริญญาตรี 133 33.3 33.4 100.0 
missing 2 .5   

รวม 400 100.0 100.0  
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  จากตารางท่ี 10 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 54.3 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมาตามลําดับ
คือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.4 ระดับปวส. จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 
7.0 ระดับมัธยมปลาย จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.3  ระดับประถมศึกษา / มัธยมตน จํานวน 7  คน 
คิดเปนรอยละ1.8 อ่ืน ๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 
 
ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลคุณลักษณะบุคคลของผูปกครองจําแนกตามอาชีพ 
 

ขอมูลสวนบุคคล Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

พนักงานเอกชน 216 54.0 54.7 54.7 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 33 8.3 8.4 63.8 
ธุรกิจสวนตัว 82 20.5 2.8 83.8 
เกษียณ / พอบาน / แมบาน 21 5.3 5.3 89.1 
รับราชการ 43 10.8 10.9 100 
missing 5 1.3   

รวม 400 100.0 100.0  
 
  จากตารางที่ 11 อาชีพสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพพนักงาน
เอกชนเปนสวนใหญ จํานวน 216 คน คิดเปนรอยละ 54 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมา
ตามลําดับ คือ อาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 82 คนคิดเปนรอยละ 20.5 อาชีพรับราชการจํานวน 43 คน 
คิดเปนรอยละ 10.8 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.3 เกษียณ จํานวน 21 คน 
คิดเปนรอยละ 5.3 อ่ืน ๆ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 
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ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลคุณลักษณะบุคคลของผูปกครองจําแนกตามรายได 
 

ขอมูลสวนบุคคล Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

ต่ํากวา 10,000 8 2.0 2.0 2.0 
10,001 -20,000 50 12.5 12.5 14.5 
20,001- 50,000 227 56.8 56.8 71.3 
50,001 - 100,000 53 13.3 13.3 84.5 
สูงกวา 100,000 62 15.5 15.5 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  
 
 
  จากตารางท่ี 12 รายไดของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวง 20,001-50,000 บาท 
จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละรอยละ 56.8 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมาตามลําดับคือ 
รายไดสูงกวา 100,000 บาทจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5 รายไดต่ํากวา 10,000 บาทจํานวน 8 คน 
คิดเปนรอยละ 2.0 รายไดระหวาง 50,001 - 100,000 บาท จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.3 รายได
ระหวาง 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.5 
 2. พฤติกรรมการเลือกเขารับบริการ ความตองการ และความคาดหวังในการเลือกเขา
รับบริการ 
  การวิเคราะห พฤติกรรมการเลือกเขารับบริการ ความตองการ และความคาดหวังใน
การเลือกเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางจํานวน 
400 คน  โดยใชจํานวนคารอยละ Mean และ S.D ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 12 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 13 พฤติกรรมการเลือกเขารับบริการ ความตองการ และความคาดหวังในการเลือกเขารับ
บริการ 

 

อายุบุตรหลานท่ีทานตัดสินใจแทน Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

อายุนอยกวา5 ป 58 14.5 14.5 14.5 
อายุ6 - 10 ป 202 50.5 50.1 64.7 
อายุ11 - 15 ป 76 19.0 19.0 83.7 
อายุ15 - 19 ป 45 11.3 11.3 95.0 
อายุ20 ปข้ึนไป 17 4.3 4.3 99.2 
missing 2 .6   

รวม 400 100.0 100.0  
 
  จากตารางที่ 13 อายุของบุตรหลานที่ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจแทน มากที่สุด
ชวงอายุระหวาง 6-10 ป จํานวน 202 คน รอยละ 50.5ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา
ตามลําดับคือ อายุระหวาง 11-15 ป จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.0 อายุนอยกวา 5ป จํานวน 58 คน 
คิดเปนรอยละ 14.5 อายุระหวาง 15-19 ปจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.3 อายุ 20 ปข้ึนไปจํานวน 
17 คน คิดเปนรอยละ 4.3 
 
ตารางท่ี 14 เหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ีทานตัดสินใจเลือกใชบริการโรงเรียนดนตรี (เลือกเพียง 1 ขอ) 
 

รายละเอียด Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

มีคาเลาเรียนถูกกวาผูใหบริการแหงอ่ืน 22 5.5 5.5 5.5 
เจาหนาท่ีมีการอธิบายขอมูล และสามารถให
คําตอบท่ีชัดเจนถูกตอง 

8 2.0 2.0 7.5 

ข้ันตอนในการเขาใชบริการ ไมซับซอน (เชน การ
ลงทะเบียน ชําระคาเลาเรียน) 

5 1.3 1.3 8.8 

ตราสัญลักษณ (แบรนด) ของโรงเรียนดนตรีดู
นาเช่ือถือ 

1 .3 .3 9.0 
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ตารางท่ี 14 เหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ีทานตัดสินใจเลือกใชบริการโรงเรียนดนตรี (เลือกเพียง 1 ขอ) (ตอ) 
 

รายละเอียด Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

ครูผูสอนมีคุณภาพและความเช่ียวชาญในการ
สอน โดยมีความใสใจตอพัฒนาการของผูเรียน 

215 53.8 53.9 62.9 

สถานท่ีตั้ งอยู ใกล ท่ีพักอาศัย  สะดวกตอการ
เดินทางมารับบริการ 

41 10.3 10.3 85.7 

สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนมีบรรยากาศ
เหมาะสมกับการเรียน 

24 6.0 6.0 91.7 

มีตารางกิจกรรมภายในโรงเรียนท่ีนาสนใจ และมี
กําหนดการที่แนนอนในแตละชวงของปการศึกษา 

4 1.0 1.0 92.7 

มีการบอกตอหรือแนะนําจากผูปกครองทานอ่ืน 25 6.3 6.3 99.0 
มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ ใหเปนท่ีรูจัก 4 1.0 1.0 100.0 
Missing 1 .3   

รวม 400 100.0 100.0  
 

  จากตารางที่ 14 เหตุผลสําคัญที่สุดที่ผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจ คือ ครูผูสอนมี
คุณภาพและความเช่ียวชาญในการสอนโดยมีความใสใจตอพัฒนาการของผูเรียน จํานวน 215 คน 
คิดเปนรอยละ 53.8 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมาตามลําดับคือ หลักสูตรและการสอบ
วัดระดับมีคุณภาพ จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 12.5 สถานท่ีตั้งอยูใกลท่ีพักอาศัยสะดวกตอการ
เดินทางมารับบริการ จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.3 มีการบอกตอหรือแนะนําจากผูปกครองทาน
อ่ืน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.3 สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนมีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียน 
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 มีคาเลาเรียนถูกกวาผูใหบริการแหงอ่ืน จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 
5.5 เจาหนาท่ีมีการอธิบายขอมูล และสามารถใหคําตอบที่ชัดเจนถูกตองเปนจํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 2.0 ข้ันตอนในการเขาใชบริการไมซับซอน (เชนการลงทะเบียนชําระคาเลาเรียน) มีจํานวน 
8 คน คิดเปนรอยละ 1.3 มีตารางกิจกรรมภายในโรงเรียนท่ีนาสนใจและมีกําหนดการท่ีแนนอนใน
แตละชวงของปการศึกษา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 มีการโฆษณา ประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจัก 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ตราสัญลักษณ (แบรนด) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 15 ทานตองการผลลัพธใดจากการรับบริการใดของโรงเรียนดนตรีมากท่ีสุด (เลือกเพียง 1 ขอ) 
 

ผลลัพธ Frequency Percent Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

พัฒนาการของผูเรียนในการใชสมาธิท่ีสูงข้ึน 101 25.3 25.2 28.1 
ผูเรียนรูจักใชเวลาวางอยางมีประโยชน 52 13 13.5 41.6 
ผูเรียนมีความกลาแสดงออกมากยิ่งข้ึน 9 2.3 2.3 43.9 
นําเอาความรู ท่ีไดไปประกอบอาชีพใน
อนาคต เชน เปนศิลปน,นักดนตรี 

24 6.0 6.2 50.1 

นําเอาความรูท่ีไดไปใชในการเขาศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึน 

37 9.3 9.4 59.5 

ผูเรียนมีความรัก และ สนุกสนานตอการ
เลนดนตรี 

56 14 14.3 73.8 

ความตองการของบุตรหลานเอง 105 26.3 26.2 100.0 
Missing 16 4   

รวม 400 100.0 100.0  
 
  จากตารางท่ี 15 ผลลัพธท่ีผูตอบแบบสอบถามตองการจากการที่บุตรหลานรับบริการ
ของโรงเรียนสวนใหญ จะเปนไปตามความตองการของบุตรหลานเอง จํานวน 105 คน รอยละ 26.3 
ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมาตามลําดับคือ พัฒนาการของผูเรียนในการใชสมาธิท่ี
สูงข้ึน จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.3 ผูเรียนมีความรัก และ สนุกตอการเลนดนตรี จํานวน 56 คน 
คิดเปนรอยละ 14 ผูเรียนรูจักใชเวลาวางอยางมีประโยชน จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13 นําเอา
ความรูท่ีไดไปใชในการเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.3 นําเอาความรู
ท่ีไดไปประกอบอาชีพในอนาคต เชนเปนศิลปน นักดนตรี จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 ผูเรียน
มีความกลาแสดงออกมากยิ่งข้ึน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3 
  จากผลขางตนสรุปไดวาโดยสวนใหญการเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก
เกิดจากความตองการของบุตรหลาน หรือผูเรียนเอง โดยมีทิศทางของความคาดหวัง และความตองการ
ของกลุมผูปกครอง เปนไปในแนวทางท่ีมีความใกลเคียงกับผลการวิจัยของ ศิริรัตน โสภาคดิษฐพงศ 
(2553) ท่ีมีความเห็นวากลุมผูปกครองมีความคาดหวังตอผลลัพธจากการรับบริการ จากการเรียนดนตรี
ในแงของการใชดนตรีเปนเคร่ืองมือ เพ่ือสงเสริมพัฒนาการตอสมาธิของผูเรียนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงมีความ
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สอดคลองกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ท่ีไดใหวิสัยทัศนและแนวคิดของการเรียน
ดนตรีในระดับพื้นฐานไววา หากเด็กใหทุกคนไดเลนดนตรีโดยผานส่ือและเคร่ืองมือประกอบการเรียบ
เรียงบรรเลง อยางมีความสุขและสนุกสนานจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็ว เกิดเปนความคิด
สรางสรรคในข้ันสูง นําไปสูการพัฒนาสมองของเด็กโดยผานกิจกรรมดนตรี  ถือไดวาเปนการวาง
พื้นฐานสําหรับเด็กที่จะเติบโตไปเปนผูใหญท่ีเปยมไปดวยศักยภาพในอนาคต เด็กจะเปนผูท่ีมีความคิด
ฉับไวในการแกปญหา เนื่องดวยดนตรีเปนเคร่ืองมือท่ีทรงประสิทธิภาพชวยในการพัฒนาความฉลาด
ใหกับเด็กท้ังในสวนของความฉลาดทางสติปญญา และทางสังคม ในขณะเดียวกันเด็กเด็กเหลานี้ก็จะ
เปนผูมีวัฒนธรรม มีความประณีตในการใชชีวิต มีเสนห และมีความงามอยูในตัว และขอมูลทางวิชาการ
ท่ีเกี่ยวของกับผลลัพธการเรียนดนตรีของ ณรุทธ สุทธิจิตต (2542) ท่ีใหความเห็นตอผลของการเลน
ดนตรีท่ีจะสงผลใหผูเรียนเกิดความสุขและสมาธิระหวางการฝกซอม อีกท้ังยังฝกใหผูเรียนรูจักการ
แสดงออกตอหนาผูอื่นไดอยางถูกวิธีผานสื่อของดนตรี ซึ่งสามารถนําเอาผลการเรียนเรื่องตรีไป
ประยุกต ใชในการดํารงชีวิตของผูเรียนอีกหลากหลายแงมุม 
 
ตารางท่ี 16 บุตรหลานทานเขารับบริการวิชาใด จากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก (เลือกได

มากกวา 1 ขอ) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
กีตาร      

ไมเลือก 350 87.5 87.5 87.5 
เลือก 50 12.5 12.5 100.0 

Valid 

Total 400 100.0 100.0  
ขับรอง      
Valid ไมเลือก 352 88.0 88.0 88.0 
 เลือก 48 12.0 12.0 100.0 
 Total 400 100.0 100.0  
เปยโน      
Valid ไมเลือก 126 31.5 31.5 31.5 
 เลือก 274 68.5 68.5 100.0 
 Total 400 100.0 100.0  
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ตารางท่ี 16 บุตรหลานทานเขารับบริการวิชาใด จากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก (เลือกได
มากกวา 1 ขอ) (ตอ) 

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
กลอง      
Valid ไมเลือก 376 94.0 94.0 94.0 
 เลือก 24 6.0 6.0 100.0 
 Total 400 100.0 100.0  
อุคูเลเล      
Valid ไมเลือก 383 97.0 96.8 96.8 
 เลือก 12 3.0 3.0 99.8 
 Total 400 100.0 100.0  
ดนตรีไทย      
Valid ไมเลือก 383 95.8 95.8 95.8 
 เลือก 17 4.3 4.3 100.0 
 Total 400 100.0 100.0  
เคร่ืองเปา      
Valid ไมเลือก 388 97.0 97.0 97.0 
 เลือก 12 3.0 3.0 100.0 
 Total 400 100.0 100.0  
เคร่ืองสาย (ไวโอลิน เชลโล)     
Valid ไมเลือก 341 85.3 85.3 85.3 
 เลือก 59 14.8 14.8 100.0 
 Total 400 100.0 100.0  
ทฤษฎีดนตรี      
Valid              ไมเลือก 399 99.8 99.8 99.8 
 เลือก 1 0.3 0.3 100.0 
 Total 400 100.0 100.0  
โสตทักษะ      
Valid ไมเลือก 400 100.0 100.0 100.0 
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ตารางท่ี 16 บุตรหลานทานเขารับบริการวิชาใด จากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก (เลือกได
มากกวา 1 ขอ) (ตอ) 

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
ประวัติศาสตรดนตรี     
Valid ไมเลือก 398 99.5 99.5 99.5 
 เลือก 2 0.5 0.5 100.0 
 Total 400 100.0 100.0  
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)      
Valid ไมเลือก 400 100.0 100.0 100.0 

 
  จากตารางท่ี 16 วิชาท่ีบุตรหลานภายใตการดูแลของผูปกครอง เขารับบริการจาก
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กมากที่สุดคือ วิชาเปยโน จํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ 68.5 ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมาตามลําดับ คือ 102 วิชาเคร่ืองสาย (ไวโอลิน) จํานวน 59 คน 
คิดเปนรอยละ 14.8 วิชากีตาร จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.5 วิชาขับรองจํานวน 48 คน คิดเปน
รอยละ 12.0 วิชากลอง 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 วิชาดนตรีไทยจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.3 
วิชาอูคูเลเล จํานวน 12 คน  คิดเปนรอยละ 3.0 วิชาเคร่ืองเปาจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 วิชา
ประวัติศาตดนตรี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.4 วิชาทฤษฎีดนตรีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 
  สรุปไดวาวิชาเปยโน เปนวิชาที่ผูเขารับบริการเรียนมากที่สุด ทั้งนี้การเรียนเปยโน
ถือวาเปนเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสมกับเด็ก เพราะสามารถทําใหเกิดเสียงไดงายกวาดนตรีชนิดอื่น ๆ 
นอกจากนี้เสียงท่ีไดยังเปนเสียงท่ีมีความคงท่ี ไมมีเพี้ยน นอกจากนี้ลักษณะการเลนก็จะตรงกับสรีระ
ทางธรรมชาติของเด็กมากกวาเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน การเรียนเปยโนถือวาเปนพื้นฐานของการเร่ิมตน
เรียนดนตรีในดานอ่ืน ๆ และยังสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจเลือกเคร่ืองดนตรีช้ินตอไปไดใน
อนาคต จากขอมูลของผูเขารับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก  มีชวงอายุ 6 -10 ป คิดเปน
รอยละ 50.5 ท่ีเขารับบริการมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 17 ในอนาคตทานมีแนวโนมสงบุตรหลานใหเรียนเคร่ืองดนตรีชนิดใดเพิ่มเติม (เลือกได
มากกวา 1 ขอ) 

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
กีตาร       

ไมเลือก 336 84.0 84.0 84.0 
เลือก 64 16.0 16.0 100.0 

Valid 

Total 400 100.0 100.0  
ขับรอง      
Valid ไมเลือก 330 82.5 82.5 82.5 
 เลือก 70 17.5 17.5 100.0 
 Total 400 100.0 100.0  
เปยโน      
Valid ไมเลือก 363 90.8 90.8 90.8 
 เลือก 37 9.3 9.3 100.0 
 Total 400 100.0 100.0  
กลอง      
Valid ไมเลือก 329 82.2 82.0 82.0 
 เลือก 71 17.8 17.8 99.8 
 Total 400 100.0 100.0  
อุคูเลเล      
Valid ไมเลือก 387 96.8 96.8 96.8 
 เลือก 13 3.3 3.3 100.0 
 Total 400 100.0 100.0  
ดนตรีไทย      
Valid ไมเลือก 392 98.0 98.0 98.0 
 เลือก 8 2.0 2.0 100.0 
 Total 400 100.0 100.0  
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ตารางท่ี 17 ในอนาคตทานมีแนวโนมสงบุตรหลานใหเรียนเคร่ืองดนตรีชนิดใดเพิ่มเติม (เลือกได
มากกวา 1 ขอ) (ตอ) 

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
เคร่ืองเปา      
Valid ไมเลือก 371 92.8 92.8 92.8 
 เลือก 29 7.3 7.3 100.0 
 Total 400 100.0 100.0  
เคร่ืองสาย (ไวโอลิน)     
Valid ไมเลือก 351 87.7 87.5 87.5 
 เลือก 49 12.3 12.3 99.8 
 Total 400 100.0 100.0  
ทฤษฎีดนตรี      
Valid ไมเลือก 263 65.8 65.8 65.8 
 เลือก 137 34.3 34.3 100.0 
 Total 400 100.0 100.0  
ประวัติศาสตรดนตรี     
Valid ไมเลือก 

เลือก 
Total 

 387 
13 

400 

96.8 
3.3 

100.0 

96.8 
3.3 

100.0 

96.8 
100 

 
โสตทักษะ      
Valid ไมเลือก 400 100.0 100.0 100.0 

 
  จากตารางท่ี 17 พบวาแนวโนมในอนาคตท่ีผูปกครองจะสงบุตรหลานใหเรียน วิชา
ทฤษฎีดนตรีมากท่ีสุดจํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.3 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมา
ตามลําดับคือ วิชากลอง จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.8 วิชาขับรอง จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 
17.5 วิชากีตารจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.0 วิชาเคร่ืองสาย (ไวโอลิน) จํานวน 49 คน คิดเปน
รอยละ 12.3 วิชาเปยโน จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.3 วิชาเคร่ืองเปา จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 
7.3 วิชาอูคูเลเล จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.3วิชาประวัติศาสตรดนตรี จํานวน 13 คนคิดเปนรอยละ 
3.3 วิชาดนตรีไทยจํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 2.0 
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  จากขอมูลการศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการ ความคาดหวัง
และความตองการในการรับบริการจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 
สรุปไดวาแนวโนมในอนาคตท่ีผูปกครองจะสงบุตรหลานใหเรียนคือ วิชาทฤษฎีดนตรีมากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลองกับขอมูลการใหสัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญท้ัง 4 ทาน วา วิชาทฤษฎีดนตรี เปนวิชาท่ี
ผูเขารับบริการหันมาสนใจ และเลือกเขารับบริการเพ่ิมข้ึนเปนอยางสูง เนื่องจากในปจจุบันของการ
สอบเกรดกับสถาบันตาง ๆ ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกในหลาย ๆ สถาบันท่ีมีขอกําหนดใหนักเรียนสอบ
วิชาทฤษฏีควบคูกับการปฏิบัติ เชนสถาบันTrinity College London สถาบันABRSM (Associated 
Board of the Royal School of Music) สถาบัน London College of  Music & Media , สถาบัน LCM, 
ANZCA (Australia and New Zealand Cultural Arts) เปนตน 
  วิชาทฤษฏีดนตรีจึงเปนวิชาท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการเรยีนดนตรี โดยการเรียน
ดนตรีท่ีสมบูรณแบบนั้น นักเรียนตองมีความรอบรู ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปพรอมพรอมกันตั้งแต
เร่ิมตน นักเรียนตองสามารถอานโนตได เขียนโนตได เขาใจคําส่ังและเคร่ืองหมายสัญลักษณทางดนตรี
ตาง ๆ ทุกชนิด นอกจากนั้นแลว การเตรียมตัวสอบทฤษฎีดนตรีตามแนวทางของสถาบันดนตรี ตั้งแต
ระดับเกรด 1 ถึงเกรด8นั้น นักเรียนจะไดเรียนรูอยางครบถวนตั้งแตเร่ิมตนจากพ้ืนฐานของ Rhythm 
และ Notes และตอไปถึงเร่ือง Hamony, Counterpoint, Composition ตลอดจนความรูเร่ือง Western 
Miusic ครบทุกยุคทุกสมัย รูเรื่อง Tructure, Form,Style และ Period รวมทั้งเรื่องราว ประวัติความ
เปนมาและผลงานของ Composer ท่ีหลากหลายมากมาย ซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีความเขาใจในความ
แตกตางของดนตรีในแตละแงมุมครบทุกยุคทุกสมัย ตลอดจนเขาใจเหตุผลวาทําไมตองบรรเลงเพลง
ลักษณะไหน แบบใด เพราะอะไร พรอมท่ีจะเดินทางไปในโลกของดนตรีไดดวยตนเองในอนาคต
อยางถูกตองและมีความสุข 
 
ตารางท่ี 18 ทานรับขอมูลและขาวสารทางชองทางใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
เฟสบุค      

ไมเลือก 276 69.0 69.3 69.3 
เลือก 122 30.5 30.7 100.0 

Valid 

Total 398 99.5 100.0  
Missing 9 2 0.5   
Total  400 100.0   
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ตารางท่ี 18 ทานรับขอมูลและขาวสารทางชองทางใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) (ตอ) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
เวปไซต      
Valid ไมเลือก 302 75.5 75.9 75.9 
 เลือก 96 24.0 24.1 100.0 
 Total 398 99.5 100.0  
Missing 9 2 0.5   
Total  400 100.0   
ไลนกลุม      
Valid ไมเลือก 296 74.0 74.4 74.4 
 เลือก 102 25.5 25.6 100.0 
 Total 398 99.5 100.0  
Missing 9 2 0.5   
Total  400 100.0   
โบรชัวร      
Valid ไมเลือก 354 88.5 88.9 88.9 
 เลือก 44 11.0 11.1 100.0 
 Total 398 99.5 100.0  
Missing 9 2 0.5   
Total  400 100.0   
การบอกตอ      
Valid ไมเลือก 83 20.8 20.9 20.9 
 เลือก 315 78.8 79.1 100.0 
 Total 398 99.5 100.0  
Missing 9 2 0.5   
Total  400 100.0   
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ตารางท่ี 18 ทานรับขอมูลและขาวสารทางชองทางใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) (ตอ) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)      
Valid ไมเลือก 361 90.3 90.2 90.2 
 เลือก 37 9.3 9.3 99.5 
   0.5 0.5 100.0 
 Total 398 99.5 100.0  
Missing 9 2 0.5   
Total  400 100.0   

 
  จากตารางท่ี 18 พบวา การรับรูขอมูลและขาวสารสวนใหญผูตอบแบบสอบถามรับรู
ขาวสารจากการบอกตอมากที่สุด จํานวน 315 คน รอยละ 78 ของผูตอบแบบสอบถาม รองลงมา
ตามลําดับ คือ เฟสบุค จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.5 ไลนกลุม จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 
25.5 เว็บไซต จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.0 โบรชัวร จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.0 อ่ืน ๆ 
(ปายโฆษณา) จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.8 
  จากขอมูลการศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการ ความคาดหวังและ
ความตองการในการรับบริการจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี สรุป
ไดวาการรับรูขอมูล และขาวสารสวนใหญผูตอบแบบสอบถามรับรูขาวสารจากการบอกตอมากท่ีสุด 
เนื่องจากปจจุบันรูปแบบและชองทางการส่ือสารในเชิงธุรกิจและในชีวิตประจําวันมีความหลากหลาย
มากข้ึนตามการพัฒนาของเทคโนโลยี การส่ือสารท่ีทันสมัย และการส่ือสารแบบปากตอปากหรือการ
บอกตอ (Viral Marketing)  
  การส่ือสารแบบการบอกตอ ถือวาเปนการตลาดท่ีมีความนาเช่ือถือ และทรงพลัง ท้ังนี้
ในส่ิงท่ีบอกเลากันตอ ๆ ในระหวางเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืนในสังคมออนไลนนี้จะมีพลังและมีน้ําหนัก
ในการสรางความเช่ือถือ เพราะถือวาเปนการบอกตอ เปนการแบงปนความคิดเห็นหรือประสบการณ
ตรงจากผูเขารับบริการดวยกันเอง 
  ดังนั้นการรับรูขอมูลและขาวสารสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม พบวามีการรับรู
ขาวสารจากการบอกตอมากท่ีสุด ซ่ึงเกิดข้ึนจากการผูรับบริการท่ีใชบริการแลวเกิดความพึงพอใจจึงมี
การบอกตอ ซ่ึงทําใหขาวสารสามารถนําขอมูลนั้นกระจายไปอยางรวดเร็ว การแนะนําบอกกลาวขาวสาร
จากปากสูปากในหมูเพื่อนฝูงมีความนาเช่ือถือมากเปนพิเศษ ซ่ึงองคประกอบอยางหนึ่งคือความเช่ือใจ
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ในกันและกัน ดังนั้นการแนะนําบอกกลาวจากปากสูปากมักจะกระจายเปนวงกวางของกลุมตลาด
โรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี  
 3. ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็ก  
  การวิเคราะห ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  โดยใช
จํานวน คารอยละ Mean ดังมีรายละเอียดในตารางท่ี 18 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 19 ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกรับบริการ

โรงเรียนดนตรีเอกชนแกบุตรหลาน 
 

ระดับการตัดสินใจ 
ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ 

Mean Std. 
Deviation 

แปลผล 

1. หลักสูตรในการเนนสอนทฤษฎีดนตรีควบคูกับการปฏิบัติ 4.10 .487 ดี 
2. เนื้อหาหลับสูตรท่ีมีการแบงชวงอายุผูเรียนอยางเหมาะสม 3.80 .798 ดี 
3. หลักสูตรท่ีเนนผูเรียนใหมีความกลาแสดงออก 3.32 .669 ปานกลาง
4. หลักสูตรท่ีเนนการรวมวงมากกวาการแสดงเดี่ยว 3.00 .608 ปานกลาง
5. ช่ือเสียงของโรงเรียนดนตรีเอกชนเปนท่ีรูจักและยอมรับ 3.23 .745 ปานกลาง
6. คุณใหความสําคัญกับแบรนดโรงเรียนดนตรีแคไหนอาทิ 

KPN YAMAHA 
3.29 1.081 ปานกลาง

 
7. อัตราคาเลาเรียนมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับอัตรา

คาเลาเรียนของโรงเรียนดนตรีอ่ืนในระดับเดียวกัน 
4.51 .751 ดี 

8. มีการคิดคาธรรมเนียมแรกเขาท่ีเหมาะสม 3.87 1.206 ดี 
9. สามารถตอรองราคาคาเลาเรียนได 2.44 1.416 พอใช 
10. สถานท่ีตั้งขอโรงเรียนดนตรีเอกชนอยูในบริเวณท่ีสะสวก

ตอการติดตอเดินทาง 
4.31 .937 ดี 

11. สถานท่ีตั้งของโรงเรียนดนตรีมีรานคาสะดวกซ้ือใหบริการ 3.68 .935 ดี 
12. หลักสูตรท่ีมีการสอนผานระบบออนไลน 2.04 1.031 พอใช 
13. สงผลการศึกษาทางระบบออนไลน 2.95 .835 ปานกลาง
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ตารางท่ี 19 ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกรับบริการ
โรงเรียนดนตรีเอกชนแกบุตรหลาน (ตอ) 

 
ระดับการตัดสินใจ 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ 
Mean Std. 

Deviation 
แปลผล 

14. มีการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มชองทางในการรับสงขอมูล
ไปยังผูเขารับบริการ (เชน Line Facebook Twitter) 

3.52 .657 ดี 

15. การโฆษณาประชาสัมพันธขอมูลโรงเรียนดนตรีผานส่ือ
ตาง ๆ  

3.38 .703 ปานกลาง

16. มีการมอบสวนลดพิเศษใหลูกคาท่ีมีอยูเดิม 3.14 1.347 ปานกลาง
17. ครูผูสอนมีการเชิญผูปกครองเขารวมสังเกตการณการเรียน

การสอนในช้ันเรียน 
4.15 .920 ดี 

18. ครูผูสอนมีเทคนิคในการจูงใจผูเรียนตอบทเรียน 4.35 .732 ดี 
19. ครูผูสอนมีบุคลิกภาพท่ีดี นาเช่ือถือ เปนกันเอง 4.60 .926 ดีมาก 
20. ความรู ความสามารถ และประสบการณของครูผูสอนใน

โรงเรียนดนตรีเอกชน 
4.54 0.596 ดีมาก 

21. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลของผูเรียน 

2.95 .899 ปานกลาง

22. มีการประเมินและรายงานผลการศึกษา เม่ือส้ินสุดคอร
สเรียน 

3.36 .950 ปานกลาง

23. จํานวนผูเรียนในช่ัวโมงเรียนมีจํานวนท่ีเหมาะสม (สําหรับ
คลาสท่ีสอนเปนกลุม) 

3.23 .910 ปานกลาง

24. ครูผูสอนมีการรายงานพัฒนาการของนักเรียนตอผูปกครอง
 หลังจบคาบเรียน 

3.78 .687 ดี 

25. เคร่ืองดนตรีในโรงเรียนอยูในสภาพพรอมใชงาน 3.96 .547 ดี 
26. มีชวงทางการชําระเงินท่ีหลากหลาย (เชน บัตรเครดิตโอน

เงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร) 
3.54 1.076 ดี 

27. เคร่ืองดนตรีมีความทันสมัย 3.92 .546 ดี 
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ตารางท่ี 19 ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกรับบริการ
โรงเรียนดนตรีเอกชนแกบุตรหลาน (ตอ) 

 
ระดับการตัดสินใจ 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ 
Mean Std. 

Deviation 
แปลผล 

28. การจัดรูปแบบโรงเรียนดนตรีมีความสวยงาม ทันสมัย 
สะดวกตอการเขารับบริการของลูกคา 

4.00 .628 ดี 

29. มีบริการเคร่ืองดื่ม อาหารวาง แกผูปกครองขณะรอรับบุตร
หลาน 

3.02 1.115 ปานกลาง

27. เคร่ืองดนตรีมีความทันสมัย 3.92 .546 ดี 
28. การจัดรูปแบบโรงเรียนดนตรีมีความสวยงาม ทันสมัย 

สะดวกตอการเขารับบริการของลูกคา 
4.00 .628 ดี 

29. มีบริการเคร่ืองดื่ม อาหารวาง แกผูปกครองขณะรอรับบุตร
หลาน 

3.02 1.115 ปานกลาง

30. มีการจัดแบงพื้น ท่ีใชสอยภายในโรงเ รียนไดอย าง
เหมาะสม 

3.83 .738 ดี 

รวม 3.5937 .8359  
 
  จากตารางท่ี 19 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหระดับความคิดเห็นในเร่ืองของ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาด
เล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลาน ท้ังนี้สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญ
จากมากไปนอย ดังนี้ 
  1. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกรับบริการโรงเรียน
ดนตรีเอกชนแกบุตรหลาน ในระดับดีมาก คือ 
   1.1 ครูผูสอนมีบุคลิกภาพท่ีดี นาเช่ือถือ เปนกันเอง โดยมีคาเฉล่ีย 4.60 
   1.2 ความรูความสามารถ และประสบการณของครูผูสอนในโรงเรียนตรีเอกชน 
โดยคาเฉล่ีย 4.54 
  2. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกรับบริการโรงเรียน
ดนตรีเอกชนแกบุตรหลาน ในระดับดี คือ  
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   2.1 อัตราคาเลาเรียนมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราคาเลาเรียนของ
โรงเรียนดนตรีอ่ืนในระดับเดียวกัน โดยมีคาเฉล่ีย 4.51  
   2.2 ครูผูสอนมีเทคนิคในการจูงใจผูเรียนตอบทเรียนโดยมีคาเฉล่ีย 4.35  
   2.3 สถานท่ีตั้งของโรงเรียนดนตรีเอกชนอยูในบริเวณท่ีสะดวกตอการเดินทาง 
โดยมีคาเฉล่ีย 4.31  
   2.4 ครูผูสอนมีการเชิญผูปกครองเขารวมสังเกตการณเรียนการสอนในช้ันเรียน 
โดยมีคาเฉล่ีย 4.15 
   2.5 หลักสูตรในการเนนสอนทฤษฎีดนตรีควบคูกับการปฏิบัติ โดยมีคาเฉล่ีย 4.10 
   2.6 การจัดรูปแบบโรงเรียนดนตรีมีความสวยงาม ทันสมัย สะดวกตอการเขารับ
บริการของลูกคา โดยมีคาเฉล่ีย 4.00  
   2.7 เคร่ืองดนตรีในโรงเรียนอยูในสภาพพรอมใชงาน โดยมีคาเฉล่ีย 3.96 
   2.8 เคร่ืองดนตรีมีความทันสมัย โดยมีคาเฉล่ีย 3.92  
   2.9 มีการคิดคาธรรมเนียมแรกเขาท่ีเหมาะสมโดยมีคาเฉล่ีย 3.87  
   2.10 มีการจัดแบงพื้นท่ีใชสอยภายในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม โดยมีคาเฉล่ีย 3.83  
   2.11 เนื้อหาหลักสูตรมีการแบงชวงอายุผูเรียนอยางเหมาะสม โดยมีคาเฉล่ีย 3.80  
   2.12 ครูผูสอนมีการรายงานพัฒนาการของนักเรียนตอผูปกครองหลังจบคาบเรียน 
โดยมีคาเฉล่ีย 3.78 
   2.13 สถานท่ีตั้งของโรงเรียนดนตรีมีรานคาสะดวกซ้ือใหบริการ โดยมีคาเฉล่ีย 3.68 
   2.14 มีชองทางการชําระเงินท่ีหลากหลาย (เชนบัตรเครดิต โอนเงินผานบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร)โดยมีคาเฉล่ีย 3.54  
   2.15 มีการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มชองทางในการรับสงขอมูลไปยังผูรับบริการ 
(เชน Line Facebook Twitter) โดยมีคาเฉล่ีย 3.52 
  3. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกรับบริการโรงเรียน
ดนตรีเอกชนแกบุตรหลาน ในระดับปานกลาง คือ 
   3.1 มีการโฆษณาประชาสัมพันธขอมูลโรงเรียนดนตรีผานส่ือตาง ๆ โดยมีคาเฉล่ีย 
3.38  
   3.2 มีการประเมินและรายงานผลการศึกษาเม่ือส้ินสุดคอรสเรียนโดยมีคาเฉล่ีย 3.36  
   3.3 หลักสูตรท่ีเนนผูเรียนใหมีความกลาแสดงออก โดยมีคาเฉล่ีย 3.32   
   3.4 คุณใหความสําคัญกับแบรนดโรงเรียนดนตรีแคไหน อาทิ KPN YAMAHA 
โดยมีคาเฉล่ีย 3.29  
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   3.5 จํานวนผูเรียนในช่ัวโมงเรียนมีจํานวนท่ีเหมาะสม (สําหรับคลาสที่สองเปน
กลุม) โดยมีคาเฉล่ีย 3.23  
   3.6 ช่ือเสียงของโรงเรียนดนตรีเอกชนเปนท่ีรูจักและยอมรับ โดยมีคาเฉล่ีย 3.23 
   3.7 มีการมอบสวนลดพิเศษใหลูกคาท่ีมีอยูเดิม โดยมีคาเฉล่ีย 3.14  
   3.8 มีบริการเครื่องดื่ม อาหารวาง แกผูปกครองขณะรอรับบุตรหลาน โดยมี
คาเฉล่ีย 3.02 หลักสูตรท่ีเนนการรวมวงมากกวาการแสดงเด่ียว โดยมีคาเฉล่ีย 3.00 สงผลการศึกษา
ทางระบบออนไลนโดยมีคาเฉล่ีย 2.95  
   3.9 นําเทคโนโลยีสาระสนเทศมาใชในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลของผูเรียนโดย
มีคาเฉล่ีย 2.95 
  4. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกรับบริการโรงเรียน
ดนตรีเอกชนแกบุตรหลาน ในระดับพอใช คือ 
   4.1 สามารถตอรองราคาคาเลาเรียนไดโดยมีคาเฉล่ีย 2.44  
   4.2 หลักสูตรท่ีมีการสอนผานระบบออนไลนโดยมีคาเฉล่ีย 2.04 
  ท้ังนี้ ไดทําการจัดเรียงความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามในการใหระดับความคิดเห็น
ในเร่ืองของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลาน โดยการเรียงลําดับคาเฉล่ียความคิดเห็น
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท้ังหมด 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (PRODUCT) ดานราคา 
(PRICE) ดานชองทางการจัดจําหนาย (PLACE) ดานสงเสริมการตลาด (PROMOTION) ดานบุคคล
(PEOPLE) ดานกระบวนการ (PROCESS) ดานลักษณะทางกายภาพ (PHYSICAL EVIDENCE) 
จากมากไปนอย ใน 3 ลําดับ โดยสรุปไดดังนี้  
  1. ดานผลิตภัณฑ (Product) ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองของ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก รับบริการโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลานจากมากไปนอย ใน 3 ลําดับได ดังนี้ 
   1.1 หลักสูตรในการการเนนสอนทฤษฎีดนตรีควบคูกับการปฏิบัติ โดยมีคาเฉล่ีย 
4.10 
   1.2 เนื้อหาหลับสูตรท่ีมีการแบงชวงอายุผูอยางเหมาะสม โดยมีคาเฉล่ีย 3.80 
   1.3 หลักสูตรท่ีเนนผูเรียนใหมีความกลาแสดงออกมากกวา โดยมีคาเฉล่ีย 3.32 
   จากการเก็บรวมรวมขอมูลสามารถสรุปไดวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี
แกบุตรหลาน ในดานผลิตภัณฑมากท่ีสุดคือ หลักสูตรในการการเนนสอนทฤษฎีดนตรีควบคูกับการ
ปฏิบัติ ซ่ึงขอมูลมีความสอดคลองกับขอมูลจากผูใหสัมภาษณขอมูลสําคัญ ถึงเร่ืองการสอนดนตรีท่ี
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เนนการสอนทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติ เนื่องจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กท้ัง 4 แหง มุงเนน
การเรียนการสอนดนตรีโดยมีเปาหมายของการสงนักเรียนเขาสอบวัดระดับเกรดเกรดกับสถาบันตาง ๆ 
ซ่ึงในปจจุบันของการสอบเกรดกับสถาบันดนตรีตาง ๆ ในหลาย ๆ สถาบันท่ีมีขอกําหนดใหนักเรียน
สอบวิชาทฤษฏีควบคูกับการปฏิบัติ เชนสถาบันTrinity College London สถาบันABRSM (Associated 
Board of the Royal School of Music) สถาบันLondon College of  Music & Media , สถาบัน LCM, 
ANZCA (Australia and New Zealand Cultural Arts) เปนตน จึงเปนเหตุผลท่ีทําใหโรงเรียนดนตรีมี
การสอนวิชาทฤษฏีดนตรีควบคูกับการปฏิบัติในชั่วโมงเรียน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดในการเรียน
ดนตรี ซ่ึงทําใหผูเรียนและผูปกครองเกิดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนเปนอยางมาก  
  2. ดานราคา (Price) ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองของปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการ ดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก รับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลานจากมากไปนอย ใน 3 ลําดับได ดังนี้ 
   2.1 คาเลาเรียนมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราคาเลาเรียนของโรงเรียน
ดนตรีอ่ืนในระดับเดียวกัน โดยมีคาเฉล่ีย 4.51 
   2.2 มีการคิดคาธรรมเนียมแรกเขาท่ีเหมาะสม โดยมีคาเฉล่ีย 3.87 
   2.3 สามารถตอรองราคาคาเลาเรียนได โดยมีคาเฉล่ีย 2.44 
   จากการเก็บรวมรวมขอมูลสามารถสรุปไดวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีแก
บุตรหลาน ในดานราคา คือ “อัตราคาเลาเรียนมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราคาเลาเรียนของ
โรงเรียนดนตรีอ่ืนในระดับเดียวกัน”  
   เนื่องจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ไมมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักในวงกวางเหมือน
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดใหญ แตมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มีความพรอมของบุคลากร 
และมีอุปกรณเคร่ืองดนตรีท่ีมีมาตรฐาน และมีคาเลาเรียนมีความเหมาะสม ซ่ึงลูกคาจะไดรับบริการ
ที่มีคุณภาพเทียบเทากับโรงเรียนดนตรีขนาดใหญ หรือโรงเรียนดนตรีอื่นในระดับเดียวกัน แตมี
คาใชจายในราคาท่ีต่ํากวา หรือราคาใกลเคียง  ซ่ึงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการในดานราคาน้ี เปน
ประเด็นปจจัยสําคัญท่ีสุด ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการของลูกคาโดยตรง เม่ือเปรียบเทียบ
กับอัตราคาเลาเรียนของโรงเรียนดนตรีแตละแหง โดยมีคาเฉล่ีย 4.51 
  3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ในเร่ืองของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
รับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลานจากมากไปนอย 
ใน 2 ลําดับได ดังนี้ 
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   3.1 สถานท่ีตั้งขอโรงเรียนดนตรีเอกชนอยูในบริเวณท่ีสะดวกตอการติดตอเดินทาง
โดยมีคาเฉล่ีย14.31 
   3.2 สถานท่ีตั้งของโรงเรียนดนตรีมีรานคาสะดวกซ้ือใหบริการ โดยมีคาเฉล่ีย 3.68 
   จากการเก็บรวมรวมขอมูลสามารถสรุปไดวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี
แกบุตรหลานในดานชองทางการจัดจําหนาย คือ “สถานท่ีตั้งขอโรงเรียนดนตรีเอกชนอยูในบริเวณ
ท่ีสะสวกตอการติดตอเดินทาง” เนื่องจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กของผูใหสัมภาษณขอมูลสําคัญ
โดยสวนใหญแลวจะมีทําเล ท่ีตั้งอยูภายในหมูบานจัดสรรขนาดใหญ และอาคารพาณิชยในพื้นท่ี
แหลงชุมชนที่มีเสนทางการคมนาคมท่ีสะดวกสบายตอการเดินทางของผูมาใชบริการ จึงเปนปจจัย
สําคัญท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองท่ีตัดสินใจแทนบุตรหลานในการเลือกรับบริการโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด 14.31  
  4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ในเร่ืองของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ดานสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรับ
บริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลานจากมากไปนอย ใน 
3 ลําดับได ดังนี้  
   4.1 มีการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมชองทางในการรับสงขอมูลไปยังผูเขารับบริการ 
(เชน Line Facebook Twitter) โดยมีคาเฉล่ีย 3.52 
   4.2 มีการมอบสวนลดพิเศษใหลูกคาท่ีมีอยูเดิม โดยมีคาเฉล่ีย 3.38 
   4.3 การโฆษณาประชาสัมพันธขอมูลโรงเรียนดนตรีผานส่ือตาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.14 
   จากการเก็บรวมรวมขอมูลสามารถสรุปไดวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ท่ีสงผลตอ การตัดสินใจเลือกรับบริการ ในดานสงเสริมการตลาด คือ “มีการใชเทคโนโลยีในการเพิ่ม
ชองทางในการรับสงขอมูลไปยังผูเขารับบริการ (เชน Line Facebook Twitter)” 
   เนื่องจากกลุมผูเขารับบริการเปนผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่ใชอินเทอรเน็ต
เปนเคร่ืองมือ หรือชองทางการรับสงขอมูล ตั้งแตการคนหาขอมูลของโรงเรียนดนตรี บริการ การ
เปรียบเทียบ คุณสมบัติ และราคา และตองการบริการทางอินเทอรเน็ต เพ่ือความรวดเร็วฉับไว และ
ความชัดเจนถูกตองในขอมูลขาวสาร ดังนั้น โรงเรียนดนตรีจึงมีการนําเทคโนโลยีในการเพิ่มชองทาง
ในการรับสงขอมูลไปยังผูเขารับบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมผูใชบริการนี้ผานทาง
อินเทอรเน็ต  
   ดังนั้นการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มชองทางในการรับสงขอมูลของโรงเรียนดนตรี
เอกชนไปยังผูเขารับบริการ จึงเปนประเด็นปจจัยท่ีมีความสําคัญท่ีสุดเปนอันดับแรก ในดานของการ
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สงเสริมการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองท่ีตัดสินใจแทนบุตรหลานในการเลือกรับบริการ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด 3.52 
  5. ดานบุคคล (People) ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองของปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการ ดานบุคคล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลานจากมากไปนอย ใน 3 ลําดับได ดังนี้  
   5.1 ครูผูสอนมีบุคลิกภาพท่ีดี นาเช่ือถือ เปนกันเอง โดยมีคาเฉล่ีย 4.6 
   5.2 ความรู ความสามารถ และประสบการณของครูผูสอน โดยมีคาเฉล่ีย 4.54 
   5.3 ครูผูสอนมีเทคนิคในการการจูงใจผูเรียนตอบทเรียน โดยมีคาเฉล่ีย 4.35 
   จากการเก็บรวมรวมขอมูลสามารถสรุปไดวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
ในดานบุคคล ที่เปนประเด็นสําคัญที่สุดเปนอันดับแรก คือ “ครูผูสอนมีบุคลิกภาพที่ดี นาเชื่อถือ 
เปนกันเอง” ซ่ึงขอมูลมีความสอดคลองกับขอมูลจากผูใหสัมภาษณขอมูลสําคัญท้ัง 4 ทานวา การมี
บุคลิกภาพท่ีดี ไมวาจะประกอบอาชีพใด  ก็เปรียบเสมือนไดประสบความสําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง 
นอกจากบุคลิกภาพท่ีดีจะสามารถสรางความม่ันใจใหกับตัวครูเองแลว ยังสามารถสรางความประทับใจ
แรกพบใหกับลูกคาท่ีกําลังเลือกเขารับบริการในโรงเรียนดนตรีดวย ดังนั้นการมีบุคลิกภาพท่ีดีของ
ครูผูสอนในโรงเรียนดนตรี ยอมสงผลโดยตรงตอภาพพจนท่ีดีท่ีมีตอสายตาของลูกคาหรือผูเขารับ
บริการ ท่ีสามารถผูกจิตผูกใจลูกคาดวยภาพลักษณภายนอก ใหมีความรูสึกประทับใจ นาเช่ือถือ และ
สรางความไววางใจตอผูปกครองท่ีตัดสินใจเขารับบริการแทนบุตรหลานไดเปนอยางดี  
   ดังนั้น ประเด็น “ครูผูสอนมีบุคลิกภาพท่ีดี นาเช่ือถือ เปนกันเอง” จึงเปนปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการ ในดานบุคคล ท่ีมีความสําคัญเปนอันดับแรก ซ่ึงสงผลตอการตัดสินใจ
เลือกรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี โดยระดับความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ีย 3.78 
  6. ดานกระบวนการ (Process) ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในเร่ือง
ของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานกระบวนการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลานจากมากไปนอย ใน 3 ลําดับได ดังนี้ 
   6.1 ครูผูสอนมีการรายงานพัฒนาการของนักเรียนตอผูปกครองหลังจบคาบเรียน
โดยมีคาเฉล่ีย3.78 
   6.2 มีการประเมินและรายงานผลการศึกษา เม่ือส้ินสุดคอรสเรียน โดยมีคาเฉล่ีย 
3.36 
   6.3 จํานวนผูเรียนในช่ัวโมงเรียนมีจํานวนท่ีเหมาะสม (สําหรับคลาสที่สอนเปน
กลุม) โดยมีคาเฉล่ีย 3.23 
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   จากการเก็บรวมรวมขอมูลสามารถสรุปไดวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี
สําหรับบุตรหลาน ในดานกระบวนการคือ “ครูผูสอนมีการรายงานพัฒนาการของนักเรียนตอผูปกครอง
หลังจบคาบเรียน” ประเด็นท่ีทําใหเกิดปจจัยสําคัญนี้ มีความสอดคลองและมีมุมมองไปในทิศทาง
เดียวกันกับผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณผูประกอบการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขต
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 4 แหง โดยสวนใหญมีมุมมองและแงคิดวา การที่ครูผูสอนมีการรายงาน
พัฒนาการของนักเรียนตอผูปกครองหลังจบคาบเรียนนั้น เปนส่ิงท่ีทําใหผูปกครองเกิดความพึงพอใจ
เปนอยางมาก เนื่องจากผูปกครองสามารถติดตามผลการเรียนไดอยางใกลชิด สามารถทราบผลพัฒนาการ
ของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง และไดแลกเปลี่ยนความรู ขอแนะนํา และขอคิดเห็นระหวางครูและ
ผูปกครอง เพื่อนําไปสูเปาหมายของการเรียนดนตรีของบุตรหลานได  
   ดังนั้น ประเด็นสําคัญทางดานกระบวนการ คือ “ครูผูสอนมีการรายงานพัฒนาการ
ของนักเรียนตอผูปกครองหลังจบคาบเรียน” จึงปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีสําหรับบุตรหลาน โดยระดับความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ีย 3.78  
  7. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามในเร่ืองของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลาน
จากมากไปนอย ใน 3 ลําดับได ดังนี้ 
   7.1 การจัดรูปแบบโรงเรียนดนตรีมีความสวยงาม ทันสมัย สะดวกตอการเขารับ
บริการของลูกคาโดยมีคาเฉล่ีย 4.00 
   7.2 เคร่ืองดนตรีในโรงเรียนอยูในสภาพพรอมใชงาน โดยมีคาเฉล่ีย 3.96 
   7.3 เคร่ืองดนตรีมีความ โดยมีคาเฉล่ีย 3.92 
   จากการเก็บรวมรวมขอมูลสามารถสรุปไดวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี
สําหรับบุตรหลาน ในดานลักษณะทางกายภาพ คือ “การจัดรูปแบบโรงเรียนดนตรีมีความสวยงาม 
ทันสมัย สะดวกตอการเขารับบริการของลูกคา” ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอประเด็น
ท่ีมีความสอดคลองกับมุมมองของผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณผูประกอบธุรกิจโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็ก ท้ัง 4 แหง ถึงความสําคัญของการจัดรูปแบบโรงเรียนดนตรีมีความสวยงาม ทันสมัย 
สะดวกตอการเขารับบริการ วาเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคา เนื่องจาก
โรงเรียนดนตรี ตั้งอยูในบริเวณท่ีมีทัศนียภาพ และส่ิงแวดลอมท่ีดี ซ่ึงมีการจัดรูปแบบของโรงเรียน
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ใหมีความนาสนใจ มีการสรางบรรยากาศเพ่ือกระตุนแรงจูงใจของผูเรียน โดยมีการตกแตงภายใน
บริเวณโรงเรียน และภายในหองเรียนใหเปนสถานท่ีท่ีมีความอบอุนเปนกันเอง รวมถึงการจัดพื้นท่ี
สําหรับผูปกครองและนักเรียนระวางกอนและหลังเลิกเรียน อาทิเชน มุมที่นั่งพักผอนที่มีบริการ
เคร่ืองดื่ม และขนม มุมรับรองท่ีมีบริการเคเบ้ิลทีวี คอมพิวเตอร และส่ือบันเทิงตาง ๆ มุมของเลน และ
มุมศิลปะสําหรับเด็ก ๆ จนถึงสนามเด็กเลนบริเวณนอกอาคาร ซ่ึงเปนลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลตอ
การอยากเขามาใชบริการของลูกคาเปนอยางยิ่ง ประเด็นความสําคัญนี้จึงมีระดับความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียสูงถึง 4.00  
  หัวขอท่ี 2 ผลการวิจัยเชิงสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานทางการตลาดบริการ
ของธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
  ผลการวิจัยเชิงสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ในสวนนี้เปนขอมูลที่มีความสําคัญตองานวิจัยเลมนี้เปนอยางยิ่ง เนื่องจาก
ทําใหทราบถึงปจจัยทางการตลาดบริการในดานตาง ๆ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการของกลุม
ผูปกครองที่มีอํานาจตัดสินใจแทนบุตรหลานในการเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ซ่ึง
เปนสวนประกอบสําคัญสวนหนึ่ง ท่ีใชในการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรเีอกชน
ขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี  เพื่อทราบความตองการของผูปกครองและนักเรียน เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเปนประเด็นสําคัญในการกําหนดทิศทางของโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็ก เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมายใหไดรับความพึงพอใจ 
และเปนการสรางแรงจูงใจใหกับกลุมลูกคา หรือผูปกครองใหเกิดความพึงพอใจในการเขารับบริการ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก และเพื่อนําสภาพของปญหามาปรับปรุงแกไขใหโรงเรียนดนตรี
เอกชนท่ีมีขนาดเล็กมีจุดเดน ใหมีบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถตอบโจทยความตองการของกลุมลูกคา
ไดอยางตรงจุด เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพื่อใหเกิดผลกําไรและความอยูรอดของธุรกิจไดอยางยั่งยืน 
  งานวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือนําเสนอ
แนวทางการพัฒนา  จากผลที่ได มาสรางสรรคกระบวนการที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
โรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการนําไปปฏิบัติงาน
จริง  
  การศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการ ความคาดหวังและความ
ตองการในการรับบริการจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี ไดใชสถิติ
ไดแก คาความถี่ (Frequency Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) Independent-sample F-test ในการนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล 
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  หัวขอท่ี 3 ผลสํารวจขอเสนอแนะนําเพิ่มเติมตอการใหบริการโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็ก ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 
 
ตารางท่ี 20 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในสวนของขอเสนอแนะเพิ่มเติม

ตอการใหบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
 

ผลการตอบแบบสอบถาม Frequency Percent
ผูตอบแบบสอบถาม 29 7.3 
ผูไมตอบแบบสอบถาม 371 92.8 

รวม 400 100.0 
 
  จากตารางท่ี 20 พบวากลุมผูใหขอมูลสําคัญทั้งสิ้น 400 ราย มีผูตอบแบบสอบถาม 
เกี่ยวกับการใหบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี คิดเปนรอยละ7.3 
สวนท่ีเหลือเปนผูไมตอบแบบสอบถาม คิดเปนรอยละ 92.8 
 
ตารางท่ี 21 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในสวนของขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

ตอการใหบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี โดยแยก
ตามประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

 
ความคิดเหน็ Frequency Percent

จัดหลักสูตรดนตรีไทยเพ่ิมเติม 2 6.9 
จัดหลักสูตรวิชารวมวงเพิ่มเติม 1 3.4 
จัดหาแบบเรียน หรือโนตเพลงเพ่ิมเติม ท่ีนอกเหนือจากบทเรียน 3 10.3 
การทําแบบประเมินหลังจากจบคอรสเรียน 2 6.9 
มีบริการเชาเคร่ืองดนตรี 3 10.3 
ยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมแรกเขา 2 6.9 
ระบบผอนชําระคาเลาเรียน 2 6.9 
เพิ่มชองทางการชําระเงินโดยผานบัตรเครดิต 5 17.2 
ราคาคาหนังสือเรียนมีราคาแพง 2 3.4 
เพิ่มจํานวนหองซอมดนตรีสําหรับซอมกอนและหลังเวลาเรียน 1 10.3 
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ตารางท่ี 21 แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในสวนของขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอการใหบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี โดยแยก
ตามประเด็นท่ีผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น (ตอ) 

 
ความคิดเหน็ Frequency Percent

ติดกลองวงจรปดภายในหองเรียน 3 3.4 
จัดบรรยากาศภายนอกใหดูรมร่ืน 1 6.9 
ทําสต๊ิกเกอรของหมูบาน เพื่อผานเขา-ออก (ซ่ึงเปนสถานท่ีตั้งของ
โรงเรียนดนตรี) โดยไมตองแลกบัตรเวลามาเรียน 

2 93.1 

รวม 29 100.0 
 
  จากตารางท่ี 21 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นทั้งสิ้น 13 ประเด็น โดย
ประเด็นท่ีแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ เพิ่มชองทางการชําระเงินโดยผานบัตรเครดิต จํานวนท้ังส้ิน 
5 ราย คิดเปนรอยละ 17.2รองลงมาตามลําดับ คือ จัดหาแบบเรียน หรือ โนตเพลงเพิ่มเติม ท่ีนอกเหนือ 
จากบทเรียน จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 10.3 มีบริการเชาเคร่ืองดนตรี จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ
10.3 ติดกลองวงจรปดภายในหองเรียน จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ10.3 จัดหลักสูตรดนตรีไทย
เพ่ิมเติม จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 6.9 การทําแบบประเมินหลังจากจบคอรสเรียนจาํนวน 2 ราย 
คิดเปนรอยละ 6.9 ยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมแรกเขา จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 6.9 ระบบผอน
ชําระคาเราเรียนจํานวน 2 รายคิด เปนรอยละ 6.9 ราคาคาหนังสือเรียนมีราคาแพง จํานวน 2 ราย คิด
เปนรอยละ 6.9 ทําสติ๊กเกอรของหมูบานเพื่อผานเขา-ออก (ซึ่งเปนสถานที่ตั้งของโรงเรียนดนตรี) 
โดยไมตองแลกบัตรเวลามาเรียน จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 6.9 จัดหลักสูตรวิชารวมวงเพิ่มเติม 
จํานวน 1 รายคิดเปนรอยละ 3.4 เพิ่มจํานวนหองซอมดนตรีสําหรับซอมกอนและหลังเวลาเรียน จํานวน 
1 ราย คิดเปนรอยละ 3.4 จัดบรรยากาศภายนอกใหดูรมร่ืน จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 3.4 ตามลําดับ 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดทําการศึกษาในลักษณะของการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Method Research) ซ่ึงเปนสวนผสมระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และการวิจัย
เชิงเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพนั้น ไดเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) จากเจาของธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
จํานวน 4 ราย ดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในสวนของขอมูลเชิงปริมาณ ได
เก็บขอมูลโดยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
จากกลุมผูปกครองท่ีมีอํานาจการตัดสินใจแทนบุตรหลานในการเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็ก ท่ีมีแหลงพํานักอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 ราย ดวยวิธีการเลือกแบบสุม
โดยใชความนาจะเปน (Probability Sampling) ซ่ึงมาจากการกาํหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูป
ของ Taro Yamane (1967) สําหรับการวิเคราะหขอมูลและสถิติและท่ีใชในการวิเคราะห ประกอบดวย 
การแจกแจงความถี่ (Frequencies Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชในการวิเคราะห และนําเสนอแนวทางการพัฒนา
ธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี  
 จากวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินงานวิจัย สามารถสรุปผลการอภปิรายและขอเสนอแนะ
ของงานวิจัย ดังนี้ 
 
สรุป 
 จากการวิจัยเร่ือง "การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก
ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี" ไดแบงข้ันตอนการเก็บขอมูลออกเปน 3 สวนดวยกัน ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 3. วิเคราะหและนําเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขต
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
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 มีรายละเอียดท้ัง 3 สวน ดังตอไปนี้ 
 1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจะใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยมีเจาของธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ท่ีไดรับการจดทะเบียนอยางถูกตองจากสํานักงาน
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปนผูใหขอมูลสําคัญ ซึ่งขอมูลที่ไดรับทั้งหมด ไดผานการ
วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล โดยจะนําเสนอตามลําดับประเด็นคําถาม ตามหัวขอ ดังนี้ 
  1.1 การวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ท่ีสงผล 
ตอการดําเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
   จากขอมูลของผูใหขอมูลสําคัญ ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับแงมุมของปจจัยภายใน 
ท่ีเกี่ยวของกับจุดแข็งในธุรกิจ ดังนี้ "คุณภาพของครูผูสอน" "หลักสูตรท่ีไดรับการยอมรับในระดับ
สากล" "การสงนักเรียนสอบเกรดกับสถาบันดนตรีท่ีมีมาตรฐานอยางตอเนื่อง" "ความยืดหยุนของ
เวลาเรียน"  
   ในสวนของจุดออนของธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก พบวา "ทําเลทีต่ัง้
ของสถานท่ีไมไดอยูในพ้ืนท่ีหางสรรพสินคา" "ช่ือเสียงท่ีสุดแบรนดใหญไมได" และ "การขาดส่ือ
โฆษณาและประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักในวงกวาง" 
   ในสวนของปจจัยภายนอก ผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็นในแงของ
โอกาสที่สงผลในเชิงบวกตอธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก ดังนี้ "การใชอินเตอรเนต็ และส่ือออนไลน
เพื่อการประชาสัมพันธ" "มีการบอกตอทําใหเกิดกลุมลูกคารายใหม" "การตอยอดธุรกิจขยายแฟนไชส" 
และ "คานิยมและกระแสของการประกวดแขงขันทางดานดนตรี" ในสวนของแงมุมของอุปสรรค ผูให
ขอมูลสําคัญไดแสดงความเห็นในแงมุม ดังนี้ "สภาวะทางดานเศรษฐกิจ" "การแขงขันทางการตลาด" 
และ "เงินทุนในการขยายธุรกิจระบบการจัดการและการบริหารงาน" 
  1.2 ความคิดเห็นตอปญหาตอท่ีเกิดขึ้นตอกระบวนการใหบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรี 
เอกชนขนาดเล็ก ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาดบริการ 
   จากการสํารวจขอมูล ผูวิจัยไดแบงประเด็นคําถามออกเปน 7 ขอ โดยอางอิงตาม
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ (7p's) ท้ัง 7 ดาน ดังนี้ 
   1.2.1 ดานผลิตภัณฑและบริการ พบวา ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในดานของผลิตภัณฑและบริการผูใหขอมูลไดใหความคิดเห็นในแงของหลักสูตร เชน "ปญหาของ
จํานวนรายวิชาท่ีเปดทําการสอน ไมครอบคลุมตอความตองการของผูเรียนไดท้ังหมด" "ความตองการ
ของผูเรียนท่ีมีความตองการเลือกเรียนตามประเภทของแนวดนตรี" 
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    ในแงมุมของครูผูสอน พบวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนตอกระบวนการใหบริการ 
คือ "การคัดเลือกครู เขามาสอน มักจะพบเจอปญหาในเร่ืองกระบวนการถายทอดความรูของครูผูสอน" 
เชน ครูผูสอนบางคนมีทักษะในการเลนดนตรีข้ันสูงแตไมสามารถถายทอดใหนักเรียนเขาใจได 
    ในแงมุมของการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียนดนตรี ดังนี้ 
"ปญหาในเร่ืองของการกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีท่ีตองเตรียมงานหลายข้ันตอน สําหรับการจัด
กิจกรรมภายนอกโรงเรียน" "ไมเนนการจัดกิจกรรมภายใน แตเนนการสงนักเรียนเขารวมประกวด
แขงขันในเวทีตาง ๆ ภายนอกโรงเรียน" 
   1.2.2 ดานราคา พบวา ผูใหขอมูลสําคัญไดใหความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
ทางดานราคาไวดวยกัน 2 ประเด็น ดังนี้ "ราคาท่ีสูงกวาโรงเรียนดนตรีขนาดใหญ" "และราคาท่ีต่ํากวา
โรงเรียนดนตรีขนาดใหญ" 
   1.2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาผูใหขอมูลสําคัญไดใหความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการใหบริการชองทางการจัดจําหนายของธุรกิจโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กคือ "ทําเลที่ตั้ง" ท่ียากตอการท่ีจะทําใหกลุมลูกคารายใหมพบเห็น และวอลคอินเขา
มาใชบริการ 
   1.2.4 ดานการสงเสริมการขาย พบวา ผูใหขอมูลสําคัญไดใหความคิดเห็นตอ
กระบวนการใหบริการดานการสงเสริมการขายเปนสองประเด็น ไดแก "การประชาสัมพันธ" ท่ีไม
อาจทําการประชาสัมพันธไดอยางท่ัวถึงไปยังกลุมลูกคารายใหมได และ "การจัดโปรโมช่ันสวนลด
ใหกับลูกคาเดิม และลูกคารายใหม" 
   1.2.5 ดานบุคคล พบวา ผูใหขอมูลสําคัญใหความคิดเห็นตอกระบวนการให 
บริการดานบุคคล แบงออกเปน 3 ประเด็น ดังนี้ "การอบรมและการพัฒนาบุคลากร" "นโยบายของ
โรงเรียนและทัศนะของครูผูสอนท่ีไมตรงกัน" และ "คาตอบแทนของครูผูสอน" 
   1.2.6 ดานกระบวนการใหบริการ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญไดใหความเห็นตอ
กระบวนการใหบริการ ในดานกระบวนการใหบริการ ไวดวยกัน 2 ประเด็น ดังนี้ "การตอนรับผูเขา
รับบริการรายใหม โดยการใหทดลองเรียนฟรีในช่ัวโมงแรก ซ่ึงในบางครั้งเจาหนาท่ีไมสามารถให
ขอมูลเชิงลึก หรือขอแนะนํา ตอผูเขารับบริการ " และ "การนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาใชในโรงเรียน 
ท่ียังไมสามารถนํามาใชเพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานไดเทาท่ีควร" 
   1.2.7 ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญใหความเห็นตอ
กระบวนการใหบริการท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ดังนี้ "หองเรียนไมสามารถเก็บเสียง
ไดดีเทาท่ีควร" และ "ความปลอดภัยตอลูกคา" 
 



 123

  1.3 ความคิดเห็นตอแนวโนมของสภาพธุรกิจดนตรีโดยรวมในอนาคตและแนวทาง 
ในการปรับกลยุทธทางธุรกิจ 
   แงมุมของความคิดเห็นตอแนวโนมสภาพธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก
ในอนาคต รวมถึงแนวโนมทางการปรับกลยุทธทางธุรกิจในอนาคตท่ีจะมาถึงเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
ท่ีจะเกิดข้ึน กลุมผูใหขอมูลสําคัญไดใหขอคิดเห็นในมุมมอง ดังตอไปนี้ 
   "ธุรกิจโรงเรียนดนตรีมีการแขงขันท่ีสูงข้ึน จําเปนตองสรางจุดเดนของโรงเรียน 
เพื่อเพ่ิมฐานจํานวนลูกคา" 
   "กระแสนิยมในการบริโภคส่ือดนตรี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา จึงเกิด
ความเปล่ียนแปลงในความตองการของกลุมลูกคา" 
   "สภาพการแขงขันทางธุรกิจท่ีสูงข้ึน ทําใหมีสวนแบงทางการตลาดท่ีเพิ่มข้ึน" 
   "สภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว โรงเรียนดนตรีขนาดเล็กจึงกลายเปนโรงเรียนตัวเลือก
ท่ีลูกคามีความสนใจเพิ่มมากข้ึน" 
 2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  2.1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครอง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย 
มีอายุระหวาง 51 ถึง 60 ป มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน
เปนสวนใหญ รายไดตอเดือนอยูระหวาง 20,001 ถึง 50,000 บาท 
  2.2 พฤติกรรมการเลือกเขารับบริการ ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญนั้น มีบุตรหลาน
ท่ีทําหนาท่ีการตัดสินใจแทนอยูในชวงอายุระหวาง 6 ถึง 10 ป ซ่ึงเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหผูปกครอง
ตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 3 อันดับแรกคือ 1. ครูผูสอนมีคุณภาพ
และความเช่ียวชาญในการสอนโดยมีความใสใจตอพัฒนาการของผูเรียน 1. หลักสูตรและการสอบ
วัดระดับมีคุณภาพ 3. สถานท่ีตั้งอยูใกลท่ีพักอาศัยสะดวกตอการเดินทางมารับบริการ โดยผลลัพธท่ี
ผูปกครองตองการจากการสงบุตรหลานเขารับบริการโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กมากท่ีสุด 2 อันดับคือ 
1. ตามความตองการของบุตรหลานเอง 2. พัฒนาการของผูเรียนในการใชสมาธิท่ีสูงข้ึน 3. ผูเรียนมี
ความรัก และ สนุกสนานตอการเลนดนตรี สําหรับวิชาท่ีบุตรหลานเขารับบริการจากโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็ก สูงสุดสุด 3 อันดับแรก คือ 1. วิชาเปยโน 2. วิชาไวโอลิน 3. วิชาขับรอง 
  2.3 ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กสําหรับบุตรหลาน 
   ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชโรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี สามารถเรียงลําดับคาเฉล่ีย
ในแตละระดับท่ีมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก จากมาก
ไปหานอยดังนี้ 
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   2.3.1 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กสําหรับบุตรหลานท่ีมี
ระดับดีมากท่ีสุด 2 อันดับแรก คือ 
    2.3.1.1 ครูผูสอนมีบุคลิกภาพที่ดี นาเชื่อถือ เปนกันเอง โดยมีคาเฉลี่ย 
4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.926 
    2.3.1.2 ความรู ความสามารถ และประสบการณของครูผูสอนในโรงเรียน
ดนตรีเอกชน มีคาเฉล่ีย 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.596  
   2.3.2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กสําหรับบุตรหลานท่ีมี
ระดับ มากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 
    2.3.2.1 อัตราคาเลาเรียนมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราคา
เลาเรียนของโรงเรียนดนตรีอ่ืนในระดับเดียวกัน มีคาเฉล่ีย 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.751 
    2.3.2.2 ครูผูสอนมีเทคนิคในการจูงใจผูเรียนตอบทเรียน มีคาเฉล่ีย 4.35 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.732 
    2.3.2.3 สถานท่ีตั้งของโรงเรียนดนตรีเอกชนอยูในบริเวณที่สะดวกตอ
การติดตอเดินทาง มีคาเฉล่ีย 4.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.937 
 3. วิเคราะหและนําเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี  
  ในสวนนี้จะเปนการนําเอาผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และผลการวิจัยเชิงปริมาณ จาก
การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 
ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขารับบริการ มาทําการวิเคราะหรวมกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอการใชบริการ
ธุรกิจโรงเรียนดนตรี เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก เพื่อให
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก สามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูใชบริการไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพซ่ึงหมายถึงการอยูรอดของธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก อันนําไปสูการพัฒนา
เปนโรงเรียนดนตรีท่ีมีรากฐานการดําเนินงานท่ีม่ันคงพรอมตอการพัฒนาไปสูธุรกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึน
ในอนาคตตอไป 
  แบงกลุมประเด็นสําคัญออกเปน 7 ขอ โดยอางอิงตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาด
บริการ (7p's) ท้ัง 7 ดาน ซ่ึงนําไปสูการนําเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไดดังนี้ 
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  1. ดานผลิตภัณฑและบริการ (Product) 
   หลักสูตรที่โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กใชในการสอนในปจจุบัน เปนหลักสูตร
ท่ีมีคุณภาพท่ีไดการยอมรับในระดับสากล และมีการเรียนการสอนที่เนนการสอนทฤษฎีควบคูกับ
การปฏิบัติ โดยมีเปาหมายของการสงนักเรียนเขาสอบวัดระดับเกรดกับสถาบันตาง ๆ ซ่ึงในปจจุบัน
ของการสอบเกรดกับสถาบันดนตรีตาง ๆ ในหลาย ๆ สถาบันท่ีมีขอกําหนดใหนักเรียนสอบวชิาทฤษฎี
ควบคูกับการปฏิบัติ โรงเรียนดนตรีจึงเนนการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีควบคูกับการปฏิบัติในช่ัวโมงเรียน 
โดยเนื้อหาหลักสูตรมีการแบงชวงอายุของผูเรียนอยางเหมาะสม  ซึ่งมีความสอดคลองกับระดับ
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความเห็นในเร่ืองของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการ ดานผลิตภัณฑและบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการมากท่ีสุด  
   สําหรับในสวนของการนําเสนอแนวทางการพัฒนาและทิศทางในการแกปญหา
ท่ีเกิดข้ึนตอการดําเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในปจจุบันนั้น ธุรกิจโรงเรียนดนตรีควรมี
การเพิ่มหลักสูตรวิชาเรียนแขนงอ่ืน ๆ เชนวิชาเคร่ืองเปา วิชารวมวงเปนตน เพื่อรองรับความตองการ
ของลูกคาปจจุบัน และในอนาคต รวมถึงจัดหาแบบเรียนหรือโนตเพลงเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากบทเรียน 
มาประยุกตใชกับหลักสูตรท่ีมีอยู เพื่อสรางความหลากหลายในการเรียน ซ่ึงจะสงผลในเชิงบวกตอ
การเรียนและการพัฒนาของผูเรียน อีกท้ังยังเปนการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากฝกซอม และมีความสุข
กับการเลนดนตรี   
   ทั้งนี้ ในการแกปญหาจากกระบวนการคัดเลือกครูเขามาทําการสอนในโรงเรียน 
ควรจะพิจารณาทางดานความรู ความสามารถ โดยการใหออดิช่ัน และทดสอบการสอน เพื่อพิจารณา
ถึงคุณสมบัติของครูผูสอน วาเหมาะสมกับการสอนนักเรียนในระดับไหน หรือมีความเหมาะสมหรือไม 
ซ่ึงตองประกอบไปดวยความรู และทักษะเฉพาะทาง และบุคลิกที่นาประทับใจซ่ึงท้ังสองคุณลักษณะนี้
เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญของบุคลากรคุณภาพ ท่ีเปนสวนหนึ่งในการสรางความพึงพอใจตอผูเขารับบริการ 
   ในสวนของการจัดการแสดงภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน เปนส่ิงสําคัญ
ท่ีควรสงเสริมใหผูเรียนมีการแสดงออก ผูบริหารควรเนนการจัดแสดงภายนอกโรงเรียนโดยรูปแบบ
การสงเด็กนักเรียนเขารวมประกวดในเวทีตาง ๆ ท่ีมีการจัดโชวหรือการจัดแขงขัน เชนเวทีการประกวด
ความสามารถของเด็ก ๆ ในดานดนตรี ซ่ึงเปนการสงเสริมใหผูเรียนมีความกลาแสดงออก และเพื่อ
เพิ่มจุดเดน ความนาสนใจของธุรกิจโรงเรียนดนตรี เพื่อสรางแรงดึงดูดแกลูกคารายใหมท่ีมีความสนใจ
เลือกเขารับบริการ อีกท้ังยังเปนการรักษาลูกคารายเดิมไวดวยคุณภาพของโรงเรียนดนตรีท่ีมีความ
เสมอตนเสมอปลายในการบริการ ท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร และ การจัดกิจกรรม ซ่ึงจุดนี้เปนส่ิงท่ีทํา
ผูปกครองเกิดความพึงพอใจเปนอยางมาก เพราะการจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียนเปนส่ิงผลักดันให
ผูเรียนไดเกิดแรงบันดาลใจ และมีความพยายามมุงม่ันฝกฝน เพ่ือท่ีจะไดแสดงศักยภาพของตัวเอง 



 126

และยังถือไดวาผูปกครองสามารถประเมินระดับทักษะ ความสามารถ และพัฒนาการของผูเรียนได
ดวยตัวเองเชนกัน ท้ังนี้จากวรรณกรรม และแนวคิดกลยุทธการตลาด 3.0 ของฟลิป คอดเลอร และคณะ 
(2554) ท่ีใหความสําคัญของคุณคาและสินคาในยุคปจจุบันวาสินคาหรือบริการที่ดีนั้นตองมีคุณสมบัติ
ท่ีสามารถใชงานไดตามหนาท่ีท่ีกําหนด เพื่อใชตอบสนองความตองการหรือความพึงพอใจทางดาน
อารมณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเติมเต็มความปรารถนาหรือความตองการทางจิตวิญญาณ 
   จากท่ีกลาวไวขางตน ผูบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ควรหาแนวทาง
จากผลของการศึกษา เพื่อนํามาปรับใชในกระบวนการใหบริการของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมายใหไดรับความพึงพอใจไดมากที่สุด 
  2. ดานราคา (Price)  
   พบวาประเด็นปญหาในกระบวนการใหบริการ ดานราคา ในแงมุมของผูประกอบการ 
คือ การตั้งราคาท่ีต่ํากวาโรงเรียนขนาดใหญ โดยใหเหตุผลวาหากมีการตั้งราคาท่ีสูงเกินไปหรือเทียบเทา
กับโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีช่ือเสียง ลูกคามีโอกาสตัดสินใจเลือกรับบริการท่ีอ่ืนมากกวา เพราะมุมมอง
ในการเปรียบเทียบของลูกคานั้น มีหลากหลายปจจัย เชนเร่ืองช่ือเสียง เร่ืองหลักสูตรที่ใชในการสอน 
และเร่ืองราคา  
   จากผลวิเคราะหขอมูลในดานของราคา โดยสวนใหญแลว ผูรับบริการมีความพึง
พอใจในดานราคาท่ีมีความเหมาะสม ทั้งอัตราคาเลาเรียน และราคาคาธรรมเนียมแรกเขา จากผล
การศึกษาขอแนะนําและเพิ่มเติมตอการใชบริการของผูรับบริการ มีขอเสนอแนะที่สอดคลองกับ
ผลการวิจัยกับประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนตอกระบวนการใหบริการของผูใหบริการ ในแงของราคาท่ีสูงกวา 
และราคาท่ีต่ํากวาโรงเรียนขนาดใหญ  
   ผูวิจัยจึงแนะแนวทางใหผูประกอบการธุรกิจโรงเรียนดนตรี มีการปรับเปล่ียนอัตรา
คาเลาเรียนใหมีความเหมาะสมตอกลุมลูกคา โดยโรงเรียนดนตรีท่ีมีคาเลาเรียนสูง ควรมีการยกเวน
การเก็บคาธรรมเนียมแรกเขาเพื่อไมใหลูกคารูสึกวาตองเสียคาใชจายซํ้าซอนเพ่ิมเติม และควรมีระบบ
การผอนชําระคาเลาเรียน ใหแกลูกคาท่ีตองการแบงจายคาเรียน เพ่ือลดภาระคาใชจายในแตละครั้ง
ของผูปกครองใหเบาลง สวนโรงเรียนดนตรีท่ีมีราคาอัตราคาเลาเรียนท่ีต่ํากวาโรงเรียนขนาดใหญนั้น 
ควรเพิ่มจุดเดนจากบริการดานอ่ืน ๆ เพื่อใหโรงเรียนดนตรีเกิดภาพลักษณท่ีดีตอลูกคา และทําใหลูกคา
มีความพึงพอใจในบริการ โดยผูบริหารควรเนนถึงคุณภาพของการใหบริการ ท้ังคุณภาพของหลักสูตร 
และคุณภาพของครูผูสอนเปนสําคัญ เพื่อใหเปนจุดเดนในการสรางแรงจูงใจของลูกคาใหมาใชบริการ 
มากกวาการแขงขันในเร่ืองของราคา เพราะการกําหนดราคาคาเลาเรียนท่ีต่ําเกินไป อาจจะสงผลกระทบ
ใหกับธุรกิจในระยะยาว ผูบริหารโรงเรียนดนตรีควรมีการปรับปรุงกระบวนการใหบริการใหมีคุณภาพ
ในทุก ๆ ดาน เพ่ือสามารถปรับอัตราคาเลาเรียนไดสูงข้ึน ในระดับราคาท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพ
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ของโรงเรียนดนตรี เพื่อลดปญหาการตัดราคาในตลาดคูแขงท่ีอาจสงผลกอใหเกิดสภาวะการขาดทุน 
และเพื่อใหเกิดผลกําไรและความอยูรอดของธุรกิจไดอยางยั่งยืน 
  3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  
   ประเด็นสําคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการใหบริการ ของกลุมผูใหขอมูล
สําคัญในดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา เจาของกิจการไดใหขอคิดเห็นถึงปญหาในเร่ืองของสถาน
ที่ตั้งโรงเรียนดนตรี ท่ีไมไดอยูในพื้นท่ีหางสรรพสินคา หรืออาคารท่ีเปนแลนดมารคสําคัญของแหลง
ธุรกิจ ทําใหประสบปญหาในเร่ืองของการประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักตอลูกคารายใหม และทําให
จํานวนของลูกคาไมเพิ่มข้ึนตามท่ีคาดหวังอยางท่ีควรจะเปน 
   การดําเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนนั้น จําเปนตองอาศัยหนารานในการสงมอบ
บริการ ผูประกอบการ หรือเจาของกิจการควรคํานึงถึงความสะดวกของลูกคาเปนสําคัญ ควรจดัหาทาํเล
ของสถานท่ีตั้งโรงเรียนดนตรีใหอยูใกลเคียงกับแหลงชุมชน และต้ังอยูในเขตพื้นท่ี ท่ีมีส่ิงอํานวย
ความสะดวก หรือมีท่ีตั้งท่ีอยูใกลกับกับบริเวณโรงเรียน ควรหลีกเล่ียงพื้นท่ีท่ีมีการจราจรหนาแนน
ติดขัด เพ่ือลดระยะเวลาในการเดินทางของลูกคา จากที่กลาวมาขางตนนั้น มีความสอดคลอง และ
เปนไปตามขอมูลของ ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ (2552) ถึงแนวคิด 2PDC จากหนังสือจุดประกาย
ความคิดสรางธุรกิจสวนตัว ในสวนของชองทางการกระจายสินคา ท่ีไดใหขอคิดเห็นวาผูประกอบ
ธุรกิจควรจะตองคํานึงถึงสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับรูปแบบของสินคาของตนเอง รวมถึงตองรองรับตอ
พฤติกรรมของลูกคาเปาหมายดวย ซ่ึงตองใชความรอบคอบกอนท่ีจะตัดสินใจเลือกสถานท่ีเพื่อใชใน
การประกอบธุรกิจ  
   ทั้งนี้ จากขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวาโดยสวนใหญโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็ก มีสถานท่ีตั้งอยูภายในบริเวณหมูบานจัดสรรขนาดใหญ ท่ีมีลูกบานจํานวน 400-450 หลังคา
เรือน และมีโรงเรียนอนุบาล ตั้งอยูในเขตพื้นท่ีของหมูบานดวย ซ่ึงสถานท่ีตั้งของโรงเรียนดนตรี มี
ความสะดวกสบายในการเดินทางมีเสนทางทางคมนาคมหลากหลายเสนทาง ไมไดอยูในเขตพื้นท่ีท่ี
มีการจราจรหนาแนน และมีความปลอดภัยสูง ถึงแมวาสถานท่ีตั้งของโรงเรียนดนตรีจะไมไดอยูภายใน
หางสรรพสินคา แตก็ถือวาสถานท่ีตั้งของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก สามารถดึงดูดความสนใจ
ตอกลุมลูกคาท่ีมีความสนใจ และมีความตองการโรงเรียนดนตรีที่มีการจัดรูปแบบของสถานที่ที่มี
ความเหมาะสมตอการใหบริการ ซ่ึงผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือก
รับบริการของลูกคาในดานชองทางการจัดจําหนายคือ สถานท่ีตั้งของโรงเรียนดนตรีท่ีอยูในบริเวณ
ท่ีสะดวกตอการติดตอเดินทางและมีสถานท่ีอยูในแหลงชุมชนท่ีมีรานคาสะดวกซ้ือใหบริการ  
   ทั้งนี้ ประเด็นของทําเลที่ตั้ง ที่ไมไดอยูในพื้นที่หางสรรพสินคานั้น ไมไดเปน
ปญหาสําคัญท่ีสุดตอกระบวนการใหบริการในดานชองทางการจัดจําหนาย ของโรงเรียนดนตรีเอกชน
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ขนาดเล็ก เนื่องจากฐานลูกคาสวนใหญ คือกลุมลูกคาท่ีอาศัยอยูในภายในบริเวณหมูบาน ซ่ึงเปนสถาน
ท่ีตั้งของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กที่เปดทําการอยู รวมถึงลูกคาที่มีพื้นที่อาศัยอยูในบริเวณ
ใกลเคียง ท่ีมีความสะดวกในการเดินทางเขามารับบริการ โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก มีพื้นที่ใน
การรองรับบริการลูกคาอยางพอเพียง ซ่ึงมีจํานวนไมเกิน  99 คน เทานั้น จึงไมมีความจําเปนตอง
เปดบริการในพื้นท่ีหางสรรพสินคา ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวมีคาเชาท่ี และคาใชจายในการดําเนินกิจการท่ีสูง 
ซ่ึงทําเลสถานท่ีตั้งในบริเวณหางสรรพสินคา มีความเหมาะสมกับโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดกลาง 
ไปจนถึงขนาดใหญ ท่ีมีผูรับบริการในจํานวนที่สูงกวา และมีความเหมาะสมที่จะเปนแหลงพื้นท่ี
รองรับโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญในอนาคต  
  4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 
   การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายเปนส่ิงสําคัญตอการดําเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรี 
เพื่อกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการ โดยการเสนอผลประโยชนใหกับลูกคา อาทิเชนการจัดโปรโมช่ัน 
สวนลด เพื่อสรางแรงจูงใจในการเขารับบริการ และสามารถเพิ่มจํานวนลูกคาใหเขามารับบริการได
มากข้ึน ในการจัดโปรโมช่ันสวนลดใหกับลูกคา ผูประกอบการควรมีการจัดสวนลดใหแกลูกคาเดิมดวย 
เพื่อเปนการรักษาลูกคารายเดิมใหใชบริการอยางตอเนื่องและยาวนาน อีกท้ังการจัดระบบผอนชําระ
คาเลาเรียนก็เปนอีกหนึ่งประเด็นสําคัญท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาความตองการของผูเขารับบริการจาก
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ท่ีมีความตองการแบงจาย และผอนชําระคาเลาเรียน ท้ังนี้ผูประกอบการควร
คํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน เพื่อนํามาปรับใชในกิจกรรมสงเสริมทางการตลาด เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของลูกคาในกลุมนี้ดวย  
   การใชเทคโนโลยีในการเพิ่มชองทางในการรับสงขอมูลไปยังผูเขารับบริการ เปน
ประเด็นปจจัยท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ในดานของการสงเสริมการตลาดของธุรกิจโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในปจจุบัน ผูประกอบการควรนําเอาระบบสื่อออนไลนตาง ๆ เขามาใชในการ
ประชาสัมพันธขาวสารหรือเผยแพรส่ือผลงานตาง ๆ ไปยังกลุมผูเขารับบริการ ซ่ึงในสวนนี้เปนการใช
ส่ือออนไลนท่ีไดรับความนิยมอยางสูง เชน Facebook Line Twitter มาเปนเคร่ืองมือในการสงขอมูล
ไดอยางท่ัวถึงในวงกวาง เนื่องจากส่ือสังคมออนไลนจัดอยูในรูปแบบของการใหบริการที่มีคาใชจาย
ท่ีต่ําท่ีสุด และยังสามารถเขาถึงลูกคาไดตรงกลุมเปาหมาย อีกท้ังยังเปนอีกหนึ่งชองทางหนึ่งท่ีชวย
ในเรื่องของการ โฆษณา และการประชาสัมพันธของธุรกิจใหสามารถกระจายไปไดทุกที่ทุกแหง 
ทําใหธุรกิจสามารถเขาสูกลุมตลาดไดอยางรวดเร็วข้ึน 
  5. ดานบุคคล (People) 
   จากสภาพปญหาปจจุบันท่ีพบในกระบวนการของการดําเนินธุรกิจ ในดานบุคคล 
พบวา มีประเด็นปจจัยท่ีสงผลกระทบตอกระบวนการใหบริการของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
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ในเร่ืองของการอบรมและการพัฒนาบุคลากร นโยบายของโรงเรียนและทัศนะของครูผูสอนท่ีไมตรงกัน 
และคาตอบแทนของครูผูสอน  
   ท้ังนี้ จากท่ีเคยกลาวถึงปญหาในปจจุบันท่ีสงผลกระทบในกระบวนการดําเนิน
ธุรกิจในขางตนนั้น ผูวิจัยจึงมีขอแนะและแนวทางการพัฒนากระบวนการดานของบุคคล ในข้ันตอน
ของการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานท่ีเกีย่วของกับบุคลากรภายในโรงเรียนดนตรี ไดแบงออกเปน 
3 สวน ท่ีตองปรับปรุงรูปแบบของการปฏิบัติงาน ดังนี ้
   5.1 ผูบริหาร 
    ผูบริหารหรือผูประกอบการ โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ตองมีความรู
ความเขาใจตอวิชาการทางดานดนตรี เพื่อใชใน พิจารณา  และการวิเคราะหความสามารถของครูผูสอน
ในแตละคนไดอยางชัดเจน  ท้ังในแงมุมของความรู ความสามารถ และระดับฝมือทางดานดนตรี  และ
จิตวิทยาในการสอนท่ีสามารถถายทอดไปยังผูเรียนใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติตามได รวมถึงการศึกษา
หลักสูตรท่ีตรงกับความตองการของผูเขารับบริการ ท่ีจะนํามาใชในโรงเรียนดนตรี 
    อีกท้ังผูบริหารตองมีคุณสมบัติในเชิงจิตวิทยา เพื่อใชในการปกครองบุคลากร
ภายในโรงเรียนเนื่องจากในกระบวนการดําเนินธุรกิจนั้นมักจะเกิดปญหาจากบุคลากร ผูบริหารจึง
จําเปนตองเขามาทําหนาท่ีในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากบุคลากร ไมวาจะเปนวิธีรับฟงปญหา การ
เจรจา ตักเตือน ในกรณีท่ีบุคลากรภายในโรงเรียน  มีการกระทําผิด หรือมีแนวคิดท่ีไมตรงกับนโยบาย
ของโรงเรียน เพื่อเปนการสรางความเขาใจเพ่ือใหมีเปาหมายในการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน และ
เพื่อใหเกิดความรักและความภักดีตอองคกร เพื่อกอใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
    อีกวิธีการหนึ่ง ในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรนั้น ผูบริหารจะตอง
จัดการอบรมครูในเร่ืองของการพัฒนาคุณภาพการสอน และการอบรมในเรื่องของการสงนักเรียน
เขาสอบเกรด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู ใหครูมีความสนใจและใสใจตอการสอนและ
การสงนักเรียนเขาสอบเกรด เนื่องจากเนื้อหาของการสอบจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกป ไมวาจะเปน
เนื้อหาของบทเพลง เพลง และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ครูผูสอนจึงจําเปนตองเขารับการอบรม เพ่ือความ
เขาใจในเนื้อหาและข้ันตอนของการสอบท่ีถูกตอง ครูผูสอนตองมีความเขาใจในบทเพลงและยุคเพลง
แตละยุค เพื่อจะไดนํามาประกอบการพิจารณาคัดเลือกบทเพลงท่ีเหมาะสมใหแกนักเรียนแตละคน
ในการใชสอบ หากครูไมมีการเตรียมพรอมและไมมีความเขาใจในข้ันตอนและกระบวนการสอบ
ของแตละสถาบัน ครูก็จะถายทอดใหกับเด็กไมได ผูบริหารจึงตองจัดใหครูเขาอบรมในทุกปอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีตอตัวครูและนักเรียนโดยตรง การจัดใหครูเขาอบรมยังเปนประโยชน
ในดานของการบริหารงานของผูบริหาร เพ่ือใหครูผูสอนมีทัศนะและมีความเขาใจในนโยบายของ
โรงเรียนดนตรีท่ีตรงกัน เพื่อใหครูผูสอนไดมีแนวทางในการสอนท่ีมีเปาหมายเปนไปตามนโยบาย
ของโรงเรียนดนตรี 
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    อีกท้ังประเด็นของปญหาในกระบวนการการบริการดานบุคคล ท่ีสงผลตอ
การดําเนินธุรกิจ ในเร่ืองของคาตอบแทนของครูผูสอน ในมุมมองของปญหาวา คาตอบแทนของ
ครูผูสอนในแตละคนนั้น มีอัตราคาตอบแทนท่ีไมเทากัน จึงสงผลทําใหครูผูสอนเกิดความไมพอใจ
ในคาตอบแทนท่ีไดรับ 
    ในสวนนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหปญหาประกอบกับการสืบคนขอมูลจาก
แหลงขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีประสบปญหาในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงผูวิจัยไดแนวทางการนําเสนอและการพัฒนา 
ท่ีมีความสอดคลองกับผูใหขอมูลสําคัญในขางตน วา การกําหนดราคาคาตอบแทนของครูผูสอน ควร
มีการแบงระดับของคาตอบแทน เนื่องจากครูผูสอนแตละคนนั้น มีระดับความรู ความสามารถ และ
ประสบการณท่ีแตกตางกัน ครูผูสอนบางคนมีช่ือเสียง มีระดับฝมือข้ันสูง และมีประสบการณสอน
อยางยาวนาน ผูบริหารควรจายคาตอบแทนในอัตราท่ีสูงกวาราคาสอนมาตรฐานเร่ิมตน ซ่ึงผูประกอบการ
ตองพิจารณาในหลาย ๆ ดาน เชน พิจารณาครูผูสอนท่ีจบสาขาวิชาท่ีสอนโดยตรง วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประสบการณการสอน และระดับ Level ของนักเรียนท่ีเรียนอยู และมีระดับคาตอบแทน
ข้ันสูง โดยพิจารณาจากครูผูสอนท่ีจบสาขาวิชาท่ีสอนโดยตรง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ข้ึนไป 
และจากประสบการณการสอน รวมถึงความรวมมือในการสงเด็กเขาสอบที่เปนนโยบายหลักของ
โรงเรียน ซ่ึงครูผูสอนทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองใหอยูในระดับคาตอบแทนท่ีสูงข้ึนได 
    อีกคุณสมบัติหนึ่งของผูบริหารหรือเจาของกิจการโรงเรียนดนตรี ตองเปนผูท่ี
มีอัธยาศัยดี สามารถรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือปญหาท่ีเกิดข้ึนจากผูเขารับบริการ มีบุคลิก
ท่ีนาเช่ือถือ มองการณไกล มีแนวทางในการแกปญหาไดทันทวงที กลาวคือผูบริหารโรงเรียนดนตรี
ตองเปนบุคคลท่ีกลุมผูปกครองมีความเช่ือใจ และไววางมากท่ีสุดภายในโรงเรียน 
   5.2 ครูผูสอน 
    ครูผูสอนจําเปนตองมีคุณลักษณะที่ดี ประกอบไปดวย ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานหรือความสามารถเชิงลึกตอวิชาท่ีสอน รวมไปถึงการเขารวมแสดงกิจกรรมตาง ๆ เพื่อให
ผูปกครองไดเห็นถึงทักษะความสามารถและศักยภาพทางดานดนตรีของครูผูสอน  
    ครูผูสอนตองมีจิตวิทยาในการสอน สามารถชักจูงใหผูเรียนมีความสนใจตอ
บทเรียนไดอยางสนุกสนาน และมีความสุขตอการเรียน เพื่อใหเกิดความผูกพันและความประทับใจ 
ครูตองมีเทคนิค ในการสอนไมวาจะเปนการอธิบายเปรียบเทียบหรือการปฏิบัติ ตองกอใหเกิดความ
เขาใจตอนักเรียน ซ่ึงในสวนนี้เปนสวนสําคัญท่ีจะสงผลตอการดึงลูกคาเกาไวกับโรงเรียนดนตรีได
อยางยาวนาน อีกท้ังลูกคาเกายังเปนฐานในการกระจายขอมูลในการบอกตอไปยังคนท่ีรูจัก ใหเปน
วงกวาง สงผลใหธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กสามารถขยายฐานลูกคาไดเพิ่มข้ึนอีกดวย อีก
ท้ังในเร่ืองของการรักษาเวลาและมีความรับผิดชอบ เปนคุณสมบัติสําคัญท่ีจะสรางความเช่ือถือตอ
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นักเรียน และผูปกครอง ครูผูสอนควรมาสอนใหตรงเวลา หรือควรมาเตรียมตัวกอนการสอน เพือ่ไม
สรางความเสียหายตอผูปกครองและตนเอง และเพื่อปองกันการเกิดความรูสึกไมพอใจจากผูปกครอง
หรือผูรับบริการ และทุกคร้ังหลังจากหมดเวลาของการเรียนการสอน ครูผูสอนควรมีการรายงานผล
การเรียนในระหวางช่ัวโมงเรียน และรายงานการพัฒนาของนักเรียนตอผูปกครองอยางสมํ่าเสมอ  
   5.3 เจาหนาท่ีธุรการ 
     ตองเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพดี ยิ้มแยมแจมใส มีการพูดคุยหรือทักทายกับผูเขารับ
บริการ ปฏิบัติตอลูกคาท่ีมาติดตออยางสุภาพและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการแตงกายที่สะอาด
เรียบรอย เพื่อทําใหผูเขารับบริการเกิดความประทับใจ ตองมีความเขาใจตอหลักสูตรและรายวิชาตาง ๆ 
เพื่อสามารถใหขอมูล และตอบคําถามตอผูเขารับบริการหรือผูปกครองไดอยางถูกตองแมนยํา มีความ
เขาใจเชิงลึกตอบริการ และระบบตาง ๆ ภายในโรงเรียนดนตรี ไมวาจะเปนขอมูลของครูผูสอน ขอมูล
ตารางสอน รวมถึงคาบริการภายในโรงเรียนอื่น ๆ เชนราคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียนอ่ืน ๆ 
รวมถึงคาใชจายในการสอบเกรดในแตระดับของแตละสถาบันดวย เปนผูที่มีทักษะการจัดการที่ดี
รวมไปถึงการมีแรงกระตุนในการทํางาน มีการจัดเตรียม และแยกแยะเอกสารไดเปนหมวดหมู เพื่อ
สะดวกตอการคนหาขอมูล และเพื่อลดข้ันตอนในการทํางานใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีความรู
ทักษะพื้นฐานเร่ืองเทคโนโลยี รวมถึงตองมีความเขาใจตอหลักสูตรและรายวิชาตาง ๆ รวมไปจนถึง
การสอบวัดผลของแตละสถาบันท่ีโรงเรียนดนตรีใชในการสอบ เพ่ือสามารถใชในการอธิบายและ
ตอบคําถามตอลูกคาหรือผูปกครองไดอยางถูกตอง เจาหนาท่ีธุรการพึ่งมีปฏิภาณไวพริบในการแกปญหา
ท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว สามารถตัดสินใจและดําเนินงานแทนผูประกอบการไดในบางกรณี เชน 
การตัดสินใจแทนในกรณีท่ีลูกคามีการตอรองราคา  ซ่ึงการที่เจาหนาท่ีสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ได
อยางรวดเร็วนั้น เกิดจากความเขาใจเชิงลึกตอบริการ และระบบตาง ๆ ภายในโรงเรียนดนตรี ไมวาจะ
เปนขอมูลของครูผูสอน ขอมูลตารางสอน รวมถึงคาบริการภายในโรงเรียนอ่ืน ๆ เชนราคาหนังสือเรียน 
คาอุปกรณการเรียนอ่ืน ๆ เพิ่มเติม รวมถึงคาใชจายในการสอบเกรดในแตระดับของแตละสถาบันดวย 
  6. ดานกระบวนการ (Process) 
   จากผลวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผล
ตอการตัดสินใจ สามารถสรุปแนวคิดและแนวทางการพัฒนาในดานกระบวนการ ไดดังน้ี   
   สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจรับบริการโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี นั้นจะสามารถสงผลตอการตัดสินใจของผูเขาบริการได 
ตองประกอบไปดวย ระบบการปฏิบัติงานท่ีราบร่ืน มีความรวดเร็ว เพื่อใหลูกคาใชเวลาในการรอรับ
บริการใหนอยท่ีสุด และแสดงถึงความเปนมืออาชีพในการใหบริการ ท้ังเร่ืองของการตอนรับ การให
ขอมูล หรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ และประกอบกับการใหบริการจากกระบวนการดําเนินงานภายใน
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โรงเรียนดนตรี ผูประกอบการควรมีกระบวนการที่เปนระบบ และกําหนดใหครูผูสอนมีการรายงาน
พัฒนาการของนักเรียนตอผูปกครอง หลังจบช่ัวโมงเรียนมีการประเมินและรายงานผลการศึกษาเม่ือ
ส้ินสุดคอรสเรียน เพื่อผูปกครองสามารถติดตามผลการเรียนของบุตรหลานไดอยางใกลชิด สามารถ
ทราบผลพัฒนาการของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง รวมถึงสามารถแลกเปล่ียนขอเสนอแนะ และขอคิดเหน็
ระหวางครูผูสอน ผูปกครอง และผูเรียน เพื่อนําไปสูเปาหมายของการเรียนดนตรี ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   อีกประเด็นสําคัญผูบริหารหรือเจาของธุรกิจควรนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใช
ในดานกระบวนการภายในธุรกิจโรงเรียนดนตรี ใหเกิดประสิทธิภาพ มีความเท่ียงตรงแมนยาํ และมี
ความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน เพ่ือสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกคาในยุคปจจุบัน เชน การ
นัดหมายหรือเปล่ียนแปลงเวลาเรียน การเช็คเวลาเรียน การตรวจสอบจํานวนชั่วโมงของการเรียน
การสอน หรือการขาด-ลาหยุด ซ่ึงผูบริหารสามารถทําการลดข้ันตอนและจัดลําดับข้ันตอนการดําเนินงาน
ใหม เพื่อใหการบริการของธุรกิจมีความราบร่ืน และมีขอมูลที่สามารถตรวจเช็คไดอยางถูกตองชัดเจน
และแมนยํา เพื่อลดปญหาความเขาใจที่อาจจะมีความคาดเคลื่อนซึ่งสงผลกระทบตอกระบวนการ
ดําเนินงานภายในโรงเรียนดนตรีเอกชนได เชนปญหาการขาด-ลา ควรมีรูปแบบในการจัดระบบของ
การนัดวันชดเชยใหมีกําหนดวันและเวลาท่ีแนนอน ท่ีสุด ซ่ึงอาจจะใชวิธีแจงเตือนผานทาง แชท 
แอพพลิเคช่ัน Line หรือการสงขอความผานโทรศัพทมือถือ เพราะเปนชองทางในการติดตอส่ือสาร
ท่ีมีความรวดเร็ว และมีขั้นตอนท่ีงายตอการใชงาน เพื่อแจงเตือนถึงกําหนดการนัดหมายลวงหนาใน
คร้ังตอไปของการเรียน 
  7. ดานลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence) 
   จากการศึกษาและวิเคราะหผลวิจัยสวนประสมการตลาดบริการดานลักษณะทาง
กายภาพ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการของลูกคา ท้ังในสวนของการวิจัย เชิงคุณภาพ และ
การวิจัยเชิงปริมาณ  สามารถกลาวไดวาลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
เปนลักษณะทางกายภาพท่ีมีการจัดรูปแบบโรงเรียนดนตรีไดอยางสวยงามลงตัว มีความทันสมัยและ
ความสะดวกสบายตอการเขารับบริการของลูกคา ซ่ึงมีความสอดคลองกับมุมมองของผูใหขอมูลสําคัญ 
และมุมมองของผูเขารับบริการ ที่เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเขารับบริการของลูกคา 
เนื่องจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กนั้น ตั้งอยูในบริเวณพ้ืนท่ี ท่ีมีทัศนียภาพและส่ิงแวดลอมท่ีดี 
ซ่ึงมีการจัดรูปแบบของโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กใหมีจุดดึงดูด ใหมีชีวิตชีวา แจมใส นาเรียนรู มีความ
นาสนใจ มีการสรางบรรยากาศภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนเพื่อกระตุนแรงจูงใจของผูเรียน 
มีการจัดแบงพื้นท่ีใชสอยไดอยางเหมาะสม รวมไปถึงมีการตกแตงสถานท่ีภายในบริเวณโรงเรียน และ
สถานท่ีภายในหองเรียนใหเปนสถานท่ีท่ีมีความอบอุน นาเรียน มีความเปนกันเอง รวมถึงการจัดสรร
พื้นท่ีสําหรับผูปกครองและนักเรียนระหวางกอนและหลังเลิกเรียน มุมของเลน มุมพักผอน และบริการ
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อาหารวาง น้ําดื่ม รวมถึงการจัดพื้นท่ีสนามเด็กเลนภายนอกอาคารเรียน ซ่ึงเปนลักษณะทางกายภาพ
ท่ีสงผลตอการอยากเขามาใชบริการเปนอยางยิ่ง 
  ในสวนของพื้นท่ีสําหรับปกครองนั้น ถือเปนจุดท่ีสรางความประทับใจตอผูใชบริการ 
เพราะแสดงออกถึงการเอาใจใสและการตอนรับที่ดีตอผูปกครองขณะเขามารอรับสงบุตรหลาน 
ผูประกอบการควรเพ่ิมเติมจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไวรองรับลูกคา เพื่อสรางภาพลักษณ
ท่ีดี และเพื่อความสัมพันธท่ีดีระหวางผูประกอบการและกลุมผูเขารับบริการ เชน ใหบริการเคร่ืองดื่ม 
ชา กาแฟ ขนมขบเคี้ยว รวมถึงอุปกรณและสื่อบันเทิงตาง ๆ เชนโทรทัศน เคเบิลทีวี คอมพิวเตอร 
และบริการอินเตอรเน็ตภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนดนตรีท่ีมีความเร็วและแรงของสัญญาณอยางเพียงพอ
ตอการใชงานของผูเขารับบริการ นิตยสารตาง ๆ และหนังสือการตูนนิทาน สําหรับเด็กเล็กเพื่อสราง
ความเพลิดเพลินสนุกสนานตอกลุมนักเรียน มีมุมตุกตา มุมงานชาง มีโตะสําหรับทํากิจกรรมที่มี
น้ําหนักเบาท่ีเคล่ือนยายได ของเลนท่ีจัดไวเปนของเลนท่ีมีความสมบูรณ อีกท้ังควรมีอาหารวางไว
บริการ เชน ขนมปง หรือขนมท่ีสามารถรับประทานไดงาย สําหรับผูปกครอง และนักเรียน อีกประเด็น
สําคัญผูประกอบการหรือเจาของธุรกิจควรเอาใจใสและดูแลรักษาความสะอาด ของโรงเรียนดนตรี
ขนาดเล็กใหมีความสะอาดอยูเสมอ เพื่อสรางบรรยากาศโดยรวมของโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กใหมี
ความนาอยู และนาใชบริการ โดยเฉพาะความสะอาดบริเวณภายในหองน้ํา ท่ีจําเปนตองมีความสะอาด
อยูเสมอตลอดเวลา และปราศจากกล่ินไมพึงประสงค และควรมีจํานวนหองน้ําท่ีเพียงพอตอผูใชบริการ  
  ผูประกอบการควรคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญอีกดวย เนื่องจากโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กในบางแหง มีท่ีตั้งอยูภายในบริเวณอาคารพาณิชย ท่ีมีหลายช้ัน เจาของกิจการ
จะตองเนนเร่ืองของความปลอดภัยตอลูกคา และการดูแลเด็กนักเรียนใหอยูในสายตาตลอดเวลาใน
บริเวณโรงเรียน เชนเพิ่มมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยการติดกลอง CCTV ตามบริเวณ
ทางเดินและหนาหองเรียนไวทุกช้ัน และเปดหนาจอแสดงการบันทึกภาพเพื่อใหผูปกครองสามารถ
มองเห็นไดตลอดเวลา 
  ในสวนท่ีผูประกอบการควรตองทําการปรับปรุงแกไข คือ ปรับปรุงแกไขในเร่ืองของ
การทําหองเก็บเสียง เพ่ือไมใหเกิดเสียงเล็ดลอดหรือรบกวนหองเรียนขางเคียงและหองเรียนอ่ืน ๆ 
ได เพื่อลดปญหาเสียงรบกวนท่ีมีผลกระทบตอสมาธิของผูเรียนในหองเรียนอ่ืน ๆ และเพื่อเพิ่มคุณภาพ
และมาตรฐานของหองเรียนใหมีมาตรฐานท่ีดีและเหมาะสมกับการใชงาน  
  จากท่ีไดกลาวไวขางตน ผูประกอบการหรือผูบริหาร โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ควรหาแนวทางจากการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกจิโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็ก เพื่อนําไปสูการพัฒนา ใหโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กสามารถตอบสนองความ
ตองการของกลุมผูใชบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ใหเกิดผลกําไรและการอยูรอดของธุรกิจโรงเรียน
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เอกชนขนาดเล็ก อันนําไปสูการพัฒนาเปนโรงเรียนดนตรีท่ีมีรากฐานการดําเนินงานท่ีม่ันคงพรอม
ตอการพัฒนาไปสูธุรกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนในอนาคตตอไป 
 2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
  2.1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครอง 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนั้น เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41-50 ป จบ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน และมีรายไดสวนตัวตอเดือน ระหวาง 
20,001-50,000 บาท 
  2.2 พฤติกรรมการเลือกเขารับบริการ 
   ผูปกครองท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญนั้น มีบุตรหลานที่ทําหนาท่ีตัดสินใจแทน 
อายุระหวาง 6-10 ป 
   ซ่ึงเหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหผูปกครองตัดสินใจเลือกเขารับบริการโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี สูงสุด 3 อันดับแรกคือ 1. ครูผูสอนมีคุณภาพและความ
เช่ียวชาญในการสอนโดยมีความใสใจตอพัฒนาการของผูเรียน 2. หลักสูตรและการสอบวัดระดับมี
คุณภาพ 3. สถานท่ีตั้งอยูใกลท่ีพักอาศัยสะดวกตอการเดินทางมารับบริการ โดยผลลัพธท่ีผูปกครอง
ตองการสงบุตรหลานเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี มากท่ีสุด 
3 อันดับแรก คือ 1. เปนไปตามความตองการของบุตรหลานเอง 2. พัฒนาการของผูเรียนในการใช
สมาธิท่ีสูงข้ึน 3. ผูเรียนมีความรัก และสนุกตอการเลนดนตรี สําหรับวิชาท่ีบุตรหลานภายใตการดูแล
ของผูปกครอง เขารับบริการมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 1. วิชาเปยโน 2.วิชาไวโอลิน 3. วิชากีตาร 
   สําหรับวิชาดนตรีท่ีผูปกครองมีแนวโนมท่ีจะสงบุตรหลานใหเรียนเพิ่มเติมมาก
ที่สุด 3 ลําดับดังนี้ 1. วิชาทฤษฎีดนตรี 2. วิชากลอง 3. วิชาขับรอง และชองทางการรับขอมูลและขาวสาร
ของผูปกครองมากท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก 1. การบอกตอ 2. เฟสบุค 3. ไลนกลุม 
  2.3 ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี 
แกบุตรหลาน  
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี แก
บุตรหลาน ท้ังนี้ สามารถเรียงลําดับคาเฉล่ียในแตละระดับท่ีมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเขารับบริการ 
จากมากไปหานอยใน 3 อันดับ ไดดังน้ี 
   1. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกรับบริการ
โรงเรียนดนตรีเอกชนแกบุตรหลาน ในระดับดีมาก คือ 
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    1.1 ครูผูสอนมีบุคลิกภาพท่ีดี นาเช่ือถือ เปนกันเอง โดยมีคาเฉล่ีย 4.60    
    1.2 ความรูความสามารถ และประสบการณของครูผูสอนในโรงเรียนตรีเอกชน 
โดยคาเฉล่ีย 4.54  
   2. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกรับบริการ
โรงเรียนดนตรีเอกชนแกบุตรหลาน ในระดับดี คือ  
    2.1 อัตราคาเลาเรียนมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราคาเลาเรียน
ของโรงเรียนดนตรีอ่ืนในระดับเดียวกัน โดยมีคาเฉล่ีย 4.51  
    2.2 ครูผูสอนมีเทคนิคในการจูงใจผูเรียนตอบทเรียนโดยมีคาเฉล่ีย 4.35  
    2.3 สถานท่ีตั้งของโรงเรียนดนตรีเอกชนอยูในบริเวณท่ีสะดวกตอการเดินทาง 
โดยมีคาเฉล่ีย 4.31 
   3. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกรับบริการ
โรงเรียนดนตรีเอกชนแกบุตรหลาน ในระดับปานกลาง คือ 
    3.1 มีการโฆษณาประชาสัมพันธขอมูลโรงเรียนดนตรีผานส่ือตาง ๆ โดยมี
คาเฉล่ีย 3.38  
    3.2 มีการประเมินและรายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดคอรสเรียนโดยมี
คาเฉล่ีย 3.36  
    3.3 หลักสูตรท่ีเนนผูเรียนใหมีความกลาแสดงออก โดยมีคาเฉล่ีย 3.32   
   4. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอการตัดสินใจ เลือกรับบริการ
โรงเรียนดนตรีเอกชนแกบุตรหลาน ในระดับพอใช คือ 
    4.1 สามารถตอรองราคาคาเลาเรียนไดโดยมีคาเฉล่ีย 2.44  
    4.2 หลักสูตรท่ีมีการสอนผานระบบออนไลนโดยมีคาเฉล่ีย 2.04 
   ท้ังนี้ ไดทําการจัดเรียงความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามในการใหระดับ
ความคิดเห็นในเร่ืองของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลาน โดยการเรียงลําดบัคาเฉล่ีย
ความคิดเห็นปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท้ังหมด 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (PRODUCT) 
ดานราคา (PRICE)  ดานชองทางการจัดจําหนาย (PLACE) ดานสงเสริมการตลาด (PROMOTION)  
ดานบุคคล (PEOPLE) ดานกระบวนการ (PROCESS) ดานลักษณะทางกายภาพ (PHYSICAL 
EVIDENCE) จากมากไปนอย ใน 3 ลําดับ โดยสรุปไดดังนี้  
   1. ดานผลิตภัณฑ (Product) ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในเร่ือง
ของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก รับบริการโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลานจากมากไปนอย ใน 3 ลําดับได ดังนี้ 



 136

    1.1 หลักสูตรในการการเนนสอนทฤษฎีดนตรีควบคูกับการปฏิบัติ โดยมี
คาเฉล่ีย 4.10 
    1.2 เนื้อหาหลับสูตรที่มีการแบงชวงอายุผูอยางเหมาะสม โดยมีคาเฉล่ีย 3.80 
    1.3 หลักสูตรท่ีเนนผูเรียนใหมีความกลาแสดงออกมากกวา โดยมีคาเฉล่ีย 
3.32 
   2. ดานราคา (Price) ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองของปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการ ดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก รับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลานจากมากไปนอย ใน 3 ลําดับได ดังนี้ 
    2.1 คาเลาเรียนมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราคาเลาเรียนของ
โรงเรียนดนตรีอ่ืนในระดับเดียวกัน โดยมีคาเฉล่ีย 4.51 
    2.2 มีการคิดคาธรรมเนียมแรกเขาท่ีเหมาะสม โดยมีคาเฉล่ีย 3.87 
    2.3 สามารถตอรองราคาคาเลาเรียนได โดยมีคาเฉล่ีย 2.44 
   3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ในเร่ืองของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
รับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลานจากมากไปนอย 
ใน 2 ลําดับได ดังนี้ 
    3.1 สถานท่ีตั้งขอโรงเรียนดนตรีเอกชนอยูในบริเวณท่ีสะดวกตอการติดตอ
เดินทางโดยมีคาเฉล่ีย14.31 
    3.2 สถานท่ีตั้งของโรงเรียนดนตรีมีรานคาสะดวกซ้ือใหบริการ โดยมีคาเฉล่ีย 
3.68 
   4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ในเร่ืองของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ดานสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรับ
บริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลานจากมากไปนอย ใน 
3 ลําดับได ดังนี้  
    4.1 มีการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มชองทางในการรับสงขอมูลไปยังผูเขารับ
บริการ (เชน Line Facebook Twitter) โดยมีคาเฉล่ีย 3.52 
    4.2 มีการมอบสวนลดพิเศษใหลูกคาท่ีมีอยูเดิม โดยมีคาเฉล่ีย 3.38 
    4.3 การโฆษณาประชาสัมพันธขอมูลโรงเรียนดนตรีผานสื่อตาง โดยมี
คาเฉล่ีย 3.14 
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   5. ดานบุคคล (People) ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองของ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ดานบุคคล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลานจากมากไปนอย ใน 3 ลําดับได ดังนี้  
    5.1 ครูผูสอนมีบุคลิกภาพท่ีดี นาเช่ือถือ เปนกันเอง โดยมีคาเฉล่ีย 4.6 
    5.2 ความรู ความสามารถ และประสบการณของครูผูสอน โดยมีคาเฉล่ีย 4.54 
    5.3 ครูผูสอนมีเทคนิคในการการจูงใจผูเรียนตอบทเรียน โดยมีคาเฉล่ีย 4.35 
   6. ดานกระบวนการ (Process) ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามใน
เร่ืองของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการดานกระบวนการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลานจากมากไปนอย ใน 3 ลําดับ
ได ดังน้ี 
    6.1 ครูผูสอนมีการรายงานพัฒนาการของนักเรียนตอผูปกครองหลังจบ
คาบเรียนโดยมีคาเฉล่ีย3.78 
    6.2 มีการประเมินและรายงานผลการศึกษา เมื่อสิ้นสุดคอรสเรียน โดยมี
คาเฉล่ีย 3.36 
    6.3 จํานวนผูเรียนในชั่วโมงเรียนมีจํานวนท่ีเหมาะสม (สําหรับคลาสท่ีสอน
เปนกลุม) โดยมีคาเฉล่ีย 3.23  
   7. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามในเร่ืองของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลาน
จากมากไปนอย ใน 3 ลําดับได ดังนี้ 
    7.1 การจัดรูปแบบโรงเรียนดนตรีมีความสวยงาม ทันสมัย สะดวกตอการ
เขารับบริการของลูกคาโดยมีคาเฉล่ีย 4.00 
    7.2 เคร่ืองดนตรีในโรงเรียนอยูในสภาพพรอมใชงาน โดยมีคาเฉล่ีย 3.96 
    7.3 เคร่ืองดนตรีมีความ โดยมีคาเฉล่ีย 3.92 
 3. ผลสํารวจขอเสนอแนะนําเพ่ิมเติมตอการใหบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 
  พบวากลุมผูใหขอมูลสําคัญท้ังส้ิน 400 ราย มีผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใหบริการ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี คิดเปนรอยละ7.3 สวนท่ีเหลือเปนผูไมตอบ
แบบสอบถาม คิดเปนรอยละ 92.8 โดยผูตอบแบบสอบถามในสวนของขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการให 
บริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี สามารถแยกตามประเด็นท่ีผูตอบ
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แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นสูงสุด  3 อันดับ ดังน้ี  อันดับท่ี 1 เพิ่มชองทางการชําระเงินโดยผาน
บัตรเครดิต จํานวนท้ังส้ิน 5 ราย คิดเปนรอยละ 17.2 อันดับท่ี 2 จัดหาแบบเรียน หรือ โนตเพลงเพิ่มเติม 
ท่ีนอกเหนือจากบทเรียน จํานวน3 ราย คิดเปนรอยละ 10.3 อันดับท่ี 3 มีบริการเชาเคร่ืองดนตรีจํานวน 
3 ราย คิดเปนรอยละ10.3 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเร่ือง “แนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี” ไดพบประเด็นสําคัญ
ในการวิจัยคร้ังนี้ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาของธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีเอกชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี ตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจโรงเรียนสตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีในปจจุบัน 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองที่มีตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี สําหรับบุตรหลาน 
 3. เพ่ือศึกษาความตองการของผูปกครองท่ีมีตอการเลือกโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก
ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
 4. เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัด
นนทบุรี 
 1. เพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจโรงเรียนสตรีเอกชน
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีในปจจุบัน 
  จากการวิจัย พบวา ประเด็นของการวิเคราะหปญหาและอุปสรรค จากการสัมภาษณ
และเก็บรวบรวมขอมูล กลุมผูบริหารโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี สามารถ
สรุป จําแนกประเด็นท่ีถือไดวาเปนอุปสรรคของธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก ไดแก 4 ประเด็นหลัก 
ตามลําดับดังตอไปนี้ 1. สภาวะทางดานเศรษฐกิจ 2. การแขงขันทางการตลาด 3. เงินทุนในการขยาย
ธุรกิจ 4. ระบบการจัดการและการบริหารงาน อันสืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันท่ีดิ่งตัวลง 
และลักษณะธุรกิจโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กมีการบริหารงานและการจัดการในลักษณะเจาของคนเดียว 
มีทักษะประสบการณท่ีนอยกวาเจาของโรงเรียนดนตรีรายใหญท่ีมีระบบการบริหารงานและการจัดการ
เบ็ดเสร็จท่ีมาพรอมต้ังแตการซ้ือกิจการในระบบแฟรนไชสมาต้ังแตเร่ิมแรก  เจาของธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีขนาดเล็กจึงประสบปญหาของการบริการงานท่ีมีอยางไมเปนระบบ สงผลใหธุรกิจตองประสบ
ปญหาเร่ืองรายได ผลกําไร และภาระภาระคาใชจายในการดําเนินธุรกิจทําใหสภาพคลองทางการเงิน
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ตกตํ่าลง รวมไปถึงปญหาในดานการบริหารการจัดการในเรื่องของเงินเดือนหรือคาตอบแทนของ
บุคลากรภายในโรงเรียน โดยสวนหนึ่งของปญหาสืบเนื่องมาจากผูบริหารขาดภาวะผูนํา ขาดความรู
ในการบริหารขาดทักษะในเชิงธุรกิจ จนเกิดเปนปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินกิจการ สอดคลอง
กับแนวคิดของ Mason (อางถึงใน Pemberton, 1992) กลาววาโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กหลายแหง
ตองสรางกลยุทธใหม ๆ ในตลาดการบริการ เพื่อผลกําไรและความอยูรอดของธุรกิจ เพื่อทราบ
ความตองการของผูปกครองและนักเรียน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเปน
ประเด็นสําคัญในการกําหนดทิศทางของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก วาโรงเรียนท่ีเปดสอนจะ
ประสบความสําเร็จในอนาคตหรือไม เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย
ใหไดรับความพึงพอใจ และเปนการสรางแรงจูงใจใหกลุมผูเขารับบริการหรือผูปกครองเกิดความ
พึงพอใจในการเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก และเพื่อนําสภาพของปญหามาปรับปรุง
แกไขใหโรงเรียนดนตรีท่ีมีขนาดเล็กมีจุดสนใจและมีโอกาสทางดานธุรกิจมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะปญหา
ของคาเรียนในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กท่ีไมสามารถเก็บในราคาเทากับโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขนาดใหญท่ีมีช่ือเสียงได ถึงแมโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กจะมีมาตรฐานในการเรียนการสอน
เทียบเทากับโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดใหญท่ีมีช่ือเสียง จึงทําใหโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กตองลด
คาสอนลงเพ่ือเปนทางเลือกในการตัดสินใจของผูเขารับบริการหรือผูปกครอง ในการใชบริการของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก อีกท้ังปญหาของทําเลที่ตั้งของโรงเรียนดนตรี มีผลตอจํานวนของ
ผูใชบริการ เนื่องจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ไมสามารถเจาะตลาดเขาถึงกลุมลูกคาใหมได
อยางท่ัวถึง ยังคงอาศัยการบอกตอ แนะนําและชักชวนจากผูใชบริการรายเดิม หากโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กรายใดท่ียังไมปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงาน ก็จะประสบปญหาตาง ๆ จนกระท่ังไม
สามารถดําเนินกิจการตอไปได 
  จากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึกในแงมุมของปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนการ
ใหบริการของโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก โดยแบงคําถามออกเปน 7 ประเด็นยอย อางอิงตาม
แนวคิดทฤษฎีปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดาน โดยกลุมผูใหขอมูลสําคัญไดใหความคิดเห็น 
ดังตอไปนี้ 
  1.1 ดานผลิตภัณฑและบริการ   
   พบวา ปญหาของจํานวนรายวิชาท่ีเปดทําการสอน ไมครอบคลุมตอความตองการ
ของผูเรียนไดท้ังหมด  อาจเปนเพราะ ความตองการเรียนในวิชาดนตรีไทย ทางโรงเรียนดนตรีไม
สามารถเปดทําการสอนได เนื่องจากวิชาดนตรีไทยเปนประเภทของวิชาดนตรีท่ีไมไดรับความนิยม 
ประเด็นตอมาในแงมุมของปญหา คือ “การคัดเลือกครู ” เปนปญหาจากกระบวนการการคัดเลือกครู
เขามาทําการสอนในโรงเรียน การรับครูเขามาทําการสอนนั้น นอกจากจะพิจารณาทางดานความรู
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และความสามารถแลว ยังตองคัดเลือกจากทัศนะคติของครูดวย วาครูแตละคนมีแนวคิดและมีเปาหมาย
ตามนโยบายของโรงเรียนดวยหรือไม การคัดเลือกครูเขามาสอน มักจะพบเจอปญหาเร่ืองของการ
ถายทอดความรู ครูบางคนมีทักษะการเลนดนตรีข้ันสูง แตพอสอนนักเรียนแลวกลับถายทอดใหนักเรียน
เขาใจไมได ประเด็นปญหาสุดทาย “การจัดกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน” ประสบปญหา
ในเร่ืองของคาใชจายในเร่ืองของสถานท่ี และการขนยายเคร่ืองดนตรีซ่ึงมีคาใชจายสูง รวมถึงปญหา
เร่ืองกําหนดการ วัน เวลา และสถานท่ี ตองมีกระบวนการเตรียมแผนงานหลายข้ันตอน สอดคลอง
กับ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กลาววา การกําหนดกลยุทธการบริการไมวา จะเปนในธุรกิจท่ีผลิตสินคา
หรือบริการ ก็ตามตางตองพิจารณาถึงลูกคาในเรื่อง ความจําเปนและความตองการของลูกคาที่มี
ผลผลิตภัณฑนั้น ๆ เปนหลักซ่ึง ผลิตภัณฑในธุรกิจบริการมีความแตกตาง จากสินคาท้ังดานรูปแบบ
และการดําเนินงานที่มากมายมารวมกันท้ังท่ีมองเห็นได และไมมีตัวตนหรือเปนส่ิงท่ีผูขายมอบใหแก
ลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆซ่ึงประกอบดวย รูปแบบผลิตภัณฑ 
คุณสมบัติ คุณภาพผลิตภัณฑความนาเช่ือถือรูปลักษณพิเศษ การออกแบบผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคาดานราคา (Price) ตนทุนของลูกคาท่ี
ตองเสียไปเพื่อใหไดมาซ่ึงตัวผลิตภัณฑโดย ตนทุนในท่ีนี้อาจเปนไปไดท้ังมูลคาของเงิน ท่ีตองจาย
ไปในการแลกเปล่ียนตนทุนคาเดินทาง ตนทุนคาท่ีจอดรถรวมถึงตนทุนคา เสียเวลาโดยลูกคาจะมีการ
เปรียบเทียบ ตนทุนนี้กับคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑ นั้นวาคุมคาหรือไมท่ีจะเลือกซ้ือสินคานั้น ๆ 
โดยตนทุนในการผลิตหรือการใหบริการ จะพิจารณาถึงตนทุน (Cost) ของลูกคาอยู เปนหลักซ่ึงมักจะ
ใชราคาเปนท่ียอมรับได ท้ัง 2 ฝายคือผูขายไดรับผลกําไรเพียงพอ และผูซ้ือหรือผูใชบริการสามารถ
จายไดและไดรับผลประโยชนตามขอตกลง 
  1.2 ดานราคา   
   พบวา  การต้ังราคาโดยสวนใหญจะตั้งราคาท่ีต่ํากวาโรงเรียนขนาดใหญ เพราะ
โรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก ถือวาเปนโรงเรียนทางเลือก หากตั้งราคาที่สูงหรือเทียบเทากับโรงเรียน
ขนาดใหญ จะมีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกรับบริการของลูกคา เพราะจะเกิดการเปรียบเทียบ
ในมุมมองของลูกคา เชน ช่ือเสียง ทําเล บรรยากาศ ซ่ึงลูกคาสวนใหญจะไมมองท่ีหลักสูตรหรือคุณภาพ 
กอนราคา จึงทําใหโรงเรียนดนตรีขนาดเล็กมีปญหาของการตั้งราคาไดในระดับท่ีต่ํากวาโรงเรียนดนตรี
รายใหญ สอดคลองกับ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กลาววา ผูบริโภคจะเปรียบระหวางคุณคาผลิตภัณฑ
กับราคา ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนี้ผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึงคุณคา
ท่ีรับรูในสายตาลูกคาซ่ึงตองพิจารณาวาการยอมรับลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑนั้นวา สูงกวาราคา
ผลิตภัณฑนั้น ๆ ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ การแขงขัน และปจจัยอ่ืนๆ 
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  1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย   
   พบวา ปญหาท่ีกลุมผูใหสัมภาษณพบเจอมากท่ีสุดคือ “ ทําเลที่ตั้ง” ซ่ึงเปนจุดบอด 
และเร่ืองยากตอการท่ีจะทําใหลูกคาพบเห็นแลววอรคอินเขามาใชบริการ การเดินทางอาจจะไมสะดวก
เทาท่ีควร เพราะอยูในซอยคับแคบและเปนซอยท่ีมีการจราจรติดขัด สอดคลองกับฉัตยาพร เสมอใจ 
(2550) กลาววา สถานท่ีและเวลาในการสงมอบกลาวคือลูกคาควรจะเขาถึงงายท่ีสุด เทาท่ีจะเปนไป
ไดในเวลาและสถานท่ี ท่ีลูกคาเกิดความสะดวกท่ีสุด การเลือก ชองทางในการนําสงบริการที่เหมาะสม
ข้ึน อยูกับลักษณะของธุรกิจบริการแตละประเภทซ่ึงจะตองพิจารณาถึงทําเลที่ตั้ง (Location) เปนสําคัญ
เนื่องจากการบริการบางประเภท ลูกคาตองเดินทางไปยังสถานบริการดวยตนเอง จึงตองการอาคาร
สถานท่ี ท่ีเหมาะสมและการสงมอบการบริการแกลูกคา (Service Delivery) เนื่องจากการบริการเปน
กระบวนการที่มีลูกคาเขามาเกี่ยวของอยูในกระบวนการดวย กระบวนการในการสงมอบบริการจะ
เปนสวนท่ีสําคัญท่ีทําใหลูกคาตัดสินใจวาบริการ 
  1.4 ดานการสงเสริมการขาย   
   พบวา ปญหาของการประชาสัมพันธ ท่ีไมอาจทําการประชาสัมพันธไดอยางท่ัวถึง
ไปยังกลุมลูกคารายใหมไดประเด็นปญหารองลงมา ในกระบวนการการใหบริการในดานของการ
สงเสริมการขาย คือ “การจัดโปรโมช่ันสวนลดใหลูกคา” พบวา มีปญหาการจัดโปรโมช่ันสวนลดให
ลูกคาในลักษณะปญหาจากลูกคาเดิม และลูกคารายใหม ซ่ึงตองทําการตลาดสําหรับลูกคารายเกา และ
ลูกคารายใหม ใหมีความแตกตางกัน เพื่อดึงลูกคาใหเลือกใชบริการอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กลาววา การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูล ระหวางผูขายและลูกคาโดยมี
วัตถุประสงค เพื่อแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการส่ือสารการตลาด ของธุรกิจบริการ
สามารถทําการสงเสริมการตลาดได4แบบเรียกวา สวนประสมการ สงเสริมการตลาด (Promotion 
Mixed) ซ่ึง ประกอบดวย การโฆษณา (Advertising) ขายโดยพนักงาน (Personal Selling) สงเสริม
การขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ (Public Relation) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
  1.5 ดานบุคคล  
   พบวา จะมีปญหาในเร่ืองของเวลาและหัวขอท่ีจะจัดการอบรม โดยครูสวนใหญ
ไมมีความสะดวกในเร่ืองของเวลาท่ีตรงกัน และดวยปญหาของครูผูสอนท่ีสอนตางวิชากันจึงเกิดปญหา
ในการกําหนดหัวขอการอบรม ในสวนของปญหาในประเด็นตอมาจากผูใหสัมภาษณขอมูลสําคัญคือ 
“นโยบายของโรงเรียน และทัศนะของครูผูสอนท่ีไมตรงกัน” จากการเก็บขอมูลของผูใหสัมภาษณ
เชิงลึกพบวาปญหาในมุมมองของครูบางทาน ไมสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน เชนในเร่ืองของ
การสงนักเรียนสอบ ซึ่งโรงเรียนดนตรีมีการผลักดันใหนักเรียนสอบเกรดกับสถาบันดนตรีตาง ๆ 
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เพื่อเปนการวัดระดับความสามารถ และเพื่อการนําไปใชในอนาคต เชน การสอบ Certificates, Diplomas, 
หรือเพ่ือการศึกษาดนตรีตอในระดับมหาวิทยาลัย แตก็มีครูบางคนท่ีไมใหความรวมมือ เพราะคิดวา
นักเรียนหลาย ๆ คนท่ีเรียนดนตรี ไมไดมีเปาหมายเพ่ือการสอบเกรด  นักเรียนตองการเพียงใชเวลา
วางใหเปนประโยชน เพื่อความบันเทิง หรือเพ่ือผอนคลายความเครียดจากการเรียนเทานั้น ครูจึงไม
รวมมือกับทางโรงเรียนในการสงเด็กสอบ ในประเด็นสุดทายของปญหาในกระบวนการการบริการ
ดานบุคคล คือเร่ือง “คาตอบแทนของครูผูสอน” เนื่องจากครูผูสอนแตละคนนั้น มีระดับความรู 
ความสามารถ และประสบการณท่ีแตกตางกัน จึงมีคาตอบแทนการสอบท่ีแตกตางเชนกัน ครูท่ีมีช่ือเสียง 
มีระดับฝมือขั้นสูง และมีประสบการณสอนยาวนาน โรงเรียนจะจายคาตอบแทนในอัตราท่ีสูงกวาราคา
สอนมาตรฐานเร่ิมตน ทําใหครูผูสอนหลาย ๆ ทานเกิดความไมพอใจในการจายคาตอบแทนท่ีไมเทากัน 
สอดคลองกับ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กลาววา ใหบริการตองทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ
ในการใชบริการ พนักงานควรมีความรูความสามารถมีทัศนคติท่ีดีสามารถ ตอบสนองตอลูกคา มีความ
นาเช่ือถือ มีความรับผิดชอบส่ือสารกับลูกคาไดดี มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ 
เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคาได ดังนั้นบริษัทธุรกิจหรือหางราน ที่เปนธุรกิจบริการจะตอง
มีการวางแผน กลยุทธดานบุคลากรโดยเร่ิมต้ังแตการสรรหา คัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรมรวมไปถึง
การจูงใจและปลูกฝงลักษณะท่ีจําเปนตอการใหบริการเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคามากท่ีสุด 
  1.6 ดานกระบวนการใหบริการ   
   พบวา การตอนรับและการแนะนําขอมูลตอลูกคารายใหม เจาหนาท่ีไมสามารถ
ใหคําแนะนําในทุก ๆ ดานอยางละเอียดและครอบคลุมในทุก ๆ เร่ือง ประเด็นตอมาของปญหาดาน
กระบวนการใหบริการคือ “การนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาใชในโรงเรียนดนตรี” พบวาการนาํเอา
ระบบคอมพิวเตอรมาใชในโรงเรียนดนตรี ไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทําไดเพยีงในสวน
ของการเก็บขอมูลของนักเรียนเทานั้น เชน จํานวนช่ัวโมงเรียน และวันเวลา ท่ีทําการชดเชยในกรณี
ลาหยุด เพื่อสรุปคอรสเรียนสงใหกับผูปกครองเมื่อนักเรียนเรียนจบคอรส และยังไมมีการนํา
คอมพิวเตอรมาใชงานเกี่ยวกับระบบอ่ืน ๆ ของธุรกิจสอดคลองกับ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กลาววา 
กระบวนการในการใหบริการ แกลูกคาซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบเปนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ
กับลูกคา เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและประทับใจลูกคา (Customer Satisfaction) เชนการ ทักทายและ
ตอนรับลูกคาท่ีมาติดตอ การแนะนํา การคิดคาบริการท่ีเท่ียงตรงและ การแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
อยางรวดเร็ว 
  1.7 ดานลักษณะทางกายภาพ  
   พบวา ระหวางการเรียนการสอนมักจะไดยินเสียงจากหองเรียนหองขาง ๆ เสมอ 
โดยเฉพาะหองเรียนกลองชุด และหองซอมวงสตริง จะมีเสียงดังออกมาดานนอก ทางโรงเรียนดนตรี
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จึงแกปญหาดวยการทําหองใหม และบุฟองน้ํากันเสียงสะทอน แตถึงอยางไรก็ไมสมารถเก็บเสียงได
ท้ังหมด ประเด็นตอมาคือ “ความปลอดภัยตอลูกคา” เพราะการดูแลเด็กใหอยูในสายตาตลอดเวลา 
ทางโรงเรียนดนตรีจึงเพิ่มมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยการติดกลอง CCTV ตามบริเวณ
ทางเดิน และ หนาหองเรียนไวทุกช้ัน และเปดหนาจอแสดงการบันทึกภาพใหผูปกครองสามารถ
มองเห็นได เพื่อความสบายใจของผูปกครองท่ีมีความเปนหวงบุตรหลานในระหวางการเรียน สอดคลอง
กับ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กลาววา กระบวนการในการใหบริการ แกลูกคาซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ
เปนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคา เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและประทับใจลูกคา 
(Customer Satisfaction) เชนการ ทักทายและตอนรับลูกคาท่ีมาติดตอ การแนะนํา การคิดคาบริการ
ท่ีเท่ียงตรงและ การแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรีเอกชน 
ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี สําหรับบุตรหลาน 
  จากการวิจัยพบวา พฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงจากการเก็บรวบรวมและสังเคราะหขอมูลพบวา พบวาบุตรหลานท่ีอยู
ภายใตการดูแลและการตัดสินใจแทนของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 6-10 ป 
ขณะท่ีอายุของกลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 41-50 ป ซ่ึงพฤติกรรมการ
เลือกเขารับบริการของผูปกครองมีเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหตัดสินใจเลือกเขารับบริการ 3 อันดับแรก 
ประกอบดวย 1. ครูผูสอนมีคุณภาพและความเช่ียวชาญในการสอนโดยมีความใสใจตอพัฒนาการของ
ผูเรียน  2. มีหลักสูตรและการสอบวัดระดับท่ีมีคุณภาพ  3. สถานท่ีตั้งใกลเขตท่ีพักอาศัยและสะดวก
ตอการเดินทางมารับบริการ สอดคลองกับแนวคิดของ (ชูชัย, 2554 อางอิงถึง Solomon, 2009) กลาววา 
พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ โดยครอบคลุม
พฤติกรรมตาง ๆ ตั้งแตการตระหนักถึงความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือกตาง ๆ 
และการตัดสินใจซ้ือ สอดคลองกับ Kotler and Keller (2012) กลาวถึงพฤติกรรมผูบริโภคไววาเปน
การคนหาหรือการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงลักษณะ
พฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค ซ่ึงคําตอบท่ีไดจะนํามากําหนดกลยุทธการทางตลาด เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม โดยมีคําถามที่ใชในการคนหาลักษณะ
พฤติกรรมผูบริโภค 
 3. เพื่อศึกษาความตองการของผูปกครองท่ีมีตอการเลือกโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 
  จากการวิจัย พบวา ผลจากการวิจัยพบวา ความคาดหวังและความตองการของกลุม
ผูปกครองท่ีมีตอการเลือกโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กใหบุตรหลานพบวา กลุมผูปกครองมีความ
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คาดหวังและความตองการ จากการเขารับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
นนทบุรี 3 อันดับแรกประกอบดวย 1. เปนไปตามความตองการของบุตรหลานเอง 2. มีพัฒนาการ
ในการใชสมาธิท่ีสูงข้ึน 3. มีความรักความสนุกสนานตอการเลนดนตรี  
  ในสวนของรายวิชาท่ีกลุมผูปกครองตัดสินใจเลือกแทนบุตรหลานเขารับบริการจาก
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1. วิชาเปยโน 
2. วิชาไวโอลิน 3. วิชาขับรอง และสามารถสรุปไดวาวิชาเปยโน เปนวิชาท่ีผูเขารับบริการเรียนมาก
ท่ีสุด ท้ังนี้การเรียนเปยโนถือวาเปนเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสมกับเด็ก เพราะสามารถทําใหเกิดเสียงได
งายกวาดนตรีชนิดอ่ืน ๆ นอกจากนี้เสียงท่ีไดยังเปนเสียงท่ีมีความคงท่ี ไมมีเพี้ยน นอกจากนี้ลักษณะ
การเลนก็จะตรงกับสรีระทางธรรมชาติของเด็กมากกวาเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน การเรียนเปยโนถือวา
เปนพื้นฐานของการเร่ิมตนเรียนดนตรีในดานอ่ืน ๆ และยังสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจเลือก
เคร่ืองดนตรีช้ินตอไปไดในอนาคต 
  แนวโนมในอนาคตท่ีผูปกครองจะสงบุตรหลานใหเรียนคือ วิชาทฤษฎีดนตรีมากท่ีสุด 
ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลการใหสัมภาษณจากผูประกอบการทั้ง 4 ทาน วา วิชาทฤษฎีดนตรี เปนวิชาท่ี
ผูเขารับบริการหันมาสนใจ และเลือกเขารับบริการเพิ่มข้ึนเปนอยางสูง เนื่องจากในปจจุบันของการสอบ
เกรดกับสถาบันตาง ๆ ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก ในหลาย ๆ สถาบันท่ีมีขอกําหนดใหนักเรียนสอบวิชา
ทฤษฏีควบคูกับการปฏิบัติ เชนสถาบันTrinity College London สถาบันABRSM (Associated Board 
of the Royal School of Music) สถาบันLondon College of  Music & Media , สถาบัน LCM, ANZCA 
(Australia and New Zealand Cultural Arts) เปนตน วิชาทฤษฏีดนตรีจึงเปนวิชาท่ีมีความสําคัญเปน
อยางยิ่งในการเรียนดนตรี โดยการเรียนดนตรีท่ีสมบูรณแบบนั้น นักเรียนตองมีความรอบรู ท้ังภาคทฤษฎี
และปฏิบัติไปพรอมพรอมกันต้ังแตเร่ิมตน นักเรียนตองสามารถอานโนตได เขียนโนตได เขาใจคําส่ัง
และเคร่ืองหมายสัญลักษณทางดนตรีตาง ๆ ทุกชนิด นอกจากนั้นแลว การเตรียมตัวสอบทฤษฎีดนตรี
ตามแนวทางของสถาบันดนตรี ตั้งแตระดับเกรด 1 ถึงเกรด8นั้น นักเรียนจะไดเรียนรูอยางครบถวน
ตั้งแตเร่ิมตนจากพื้นฐานของ Rhythm และ Notes และตอไปถึงเร่ือง Hamony, Counterpoint, Composition 
ตลอดจนความรูเร่ือง Western Miusic ครบทุกยุคทุกสมัย รูเร่ือง Tructure, Form,Style และ Period 
รวมท้ังเร่ืองราว ประวัติความเปนมาและผลงานของ Composer ที่หลากหลายมากมาย ซึ่งจะทําให
นักเรียนมีความเขาใจในความแตกตางของดนตรีในแตละแงมุมครบทุกยุคทุกสมัย ตลอดจนเขาใจ
เหตุผลวาทําไมตองบรรเลงเพลงลักษณะไหน แบบใด เพราะอะไร พรอมท่ีจะเดินทางไปในโลกของ
ดนตรีไดดวยตนเองในอนาคตอยางถูกตองและมีความสุข  
  ในสวนของชองทางการรับขอมูลและขาวสารของผูปกครองมากที่สุด 3 อันดับ ไดแก 
1. การบอกตอ 2. เฟสบุค 3. ไลนกลุม  และสวนใหญท่ีเลือกเรียนในโรงเรียนสอนดนตรี เพราะมีทําเล
ท่ีตั้งใกลบาน ปลอดภัย และมีช่ือเสียงบอกตอ ๆ กัน  
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  ดังนั้นการรับรูขอมูลและขาวสารสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม พบวามีการรับรู
ขาวสารจากการบอกตอมากท่ีสุด ซ่ึงเกิดข้ึนจากการผูรับบริการท่ีใชบริการแลวเกิดความพึงพอใจจึงมี
การบอกตอ ซ่ึงทําใหขาวสารสามารถนําขอมูลนั้นกระจายไปอยางรวดเร็ว การแนะนําบอกกลาวขาวสาร
จากปากสูปากในหมูเพื่อนฝูงมีความนาเช่ือถือมากเปนพิเศษ ซ่ึงองคประกอบอยางหนึ่งคือความเช่ือใจ
ในกันและกัน ดังนั้นการแนะนําบอกกลาวจากปากสูปากมักจะกระจายเปนวงกวางของกลุมตลาด
โรงเรียนดนตรีขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรรศนีย 
ปราบอักษร (2542) ไดศึกษาการตัดสิน ใจเลือกโรงเรียนดนตรีของผูปกครองใหลูกพบวา ผูปกครอง
สวนใหญเลือกโรงเรียนดนตรีใหลูกเพราะช่ือเสียงของโรงเรียน รองลงมาไดแกช่ือเสียงของครู ทําเลที่ตั้ง 
และคุณลักษณะของหลักสูตรท่ีใชสอนตามลําดับ 
  จากการวิจัย พบวา พฤติกรรมการใชบริการ ความคาดหวังและความตองการในการรับ
บริการจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี สรุปไดวาการรับรูขอมูลและ
ขาวสารสวนใหญผูตอบแบบสอบถามรับรูขาวสารจากการบอกตอมากท่ีสุด เนื่องจากปจจุบันรูปแบบ
และชองทางการส่ือสารในเชิงธุรกิจและในชีวิตประจําวันมีความหลากหลายมากข้ึนตามการพัฒนาของ
เทคโนโลยี การส่ือสารท่ีทันสมัย และการส่ือสารแบบปากตอปากหรือการบอกตอ (Viral Marketing) 
การส่ือสารแบบการบอกตอ ถือวาเปนการตลาดท่ีมีความนาเช่ือถือ และทรงพลัง ท้ังนี้ในส่ิงท่ีบอกเลา
กันตอ ๆ ในระหวางเพื่อนหรือบุคคลอื่นในสังคมออนไลนนี้จะมีพลังและมีน้ําหนักในการสราง
ความเชื่อถือ เพราะถือวาเปนการบอกตอ เปนการแบงปนความคิดเห็นหรือประสบการณตรงจาก 
ผูเขารับบริการดวยกันเอง สอดคลองกับกับงานวิจัยของ จตุรงค ทองเช้ือ (2547) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ี
สงผลตอพฤติกรรมของผูปกครองนักเรียนในการเลือกโรงเรียนดนตรีใหแกบุตรหลาน กรณีศึกษา
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ ในเขตภาคตะวันออก โดยศึกษาปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลของผูปกครอง
นักเรียน ดานสังคม ดานจิตวิทยา และดานปจจัยทางดานการบริหารงานของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ 
โดยกลุมตัวอยางในงานวิจัยคร้ังนี้คือ ผูปกครองนักเรียนท่ีนําบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนดนตรี
สยามกลการ และจากผลการวิจัยพบวา ผูปกครองที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิงอายุ
ระหวาง 31-40 ป มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนและรับจางทั่วไป มีรายไดตอเดือน 30,001 
บาท/เดือนข้ึนไป มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และสวนใหญมีสถานภาพสมรส ดานจิตวิทยา 
ประกอบดวยการเรียนรู การจูงใจ และบุคลิกภาพ ท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูปกครอง ซ่ึงผูปกครอง
สวนใหญมีความเห็นโดยรวมอยูในระดับดีมาก  ดานสังคม ประกอบดวยทัศนคติ และคานิยม ท่ีมีผล
ตอพฤติกรรมของผูปกครอง ซ่ึงผูปกครองสวนใหญมีความเห็นโดยรวมอยูในระดับดีมาก ดานการ
บริหารงานของโรงเรียนดนตรีประกอบดวย การบริหารงานธุรการ และการใหบริการ วิชาการ บุคลากร 
กิจกรรมของนักเรียน อาคารสถานที่ ที่มีผลตอพฤติกรรมของผูปกครอง ซึ่งผูปกครองสวนใหญมี
ความเห็นโดยรวมอยูในระดับดีมาก 
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  จากงานวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือก
รับบริการ ท้ังนี้อาจเปนเพราะ เหตุผลสําคัญท่ีทําใหผูปกครองตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สูงสุด 3 อันดับไดแก 1. ครูผูสอนมีบุคลิกภาพที่ดี 
นาเช่ือถือเปนกันเอง 2. มีความรูความสามารถและประสบการณในการสอน 3. มีอัตราคาเลาเรียนท่ีมี
ความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราคาเลาเรียนของโรงเรียนดนตรีอ่ืนในระดับเดียวกัน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ พรยศ เสือนอย (2553) ศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบของสวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 
(7’Ps) ตอการตัดสินใจเรียนในสถานบันสอนดนตรีของผูใหญ พบวา  ปจจัย 5 ประเภทท่ีสงผลมาก
ตอการตัดสินใจในผูใหญเพื่อเขาเรียนท่ีสถาบันดนตรี ไดแก โรงเรียนและหลักสูตร (Product), บุคลากร 
(People), กระบวนการใหบริการ (Process-Service), คาเลาเรียน (Price), และกระบวนการเลือกรับ 
บริการ (Process-Choose)  
  ท้ังนี้ ไดทําการจัดเรียงการใหระดับความคิดเห็นในเร่ืองของปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่จังหวัด
นนทบุรีแกบุตรหลานโดยการเรียงลําดับคาเฉล่ียความคิดเห็นปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท้ังหมด 
7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (PRODUCT) ดานราคา (PRICE)  ดานชองทางการจัดจําหนาย (PLACE) 
ดานสงเสริมการตลาด (PROMOTION) ดานบุคคล(PEOPLE) ดานกระบวนการ (PROCESS) ดาน
ลักษณะทางกายภาพ (PHYSICAL EVIDENCE) โดยสรุปไดดังนี้  
  1. ดานผลิตภัณฑ (Product)  
   ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรยีน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลาน ในดานผลิตภัณฑ มากที่สุดคือ 
“หลักสูตรในการการเนนสอนทฤษฎีดนตรีควบคูกับการปฏิบัติ” ซ่ึงขอมูลมีความสอดคลองกับขอมูล
จากผูใหสัมภาษณขอมูลสําคัญ ถึงเร่ืองการสอนดนตรีท่ีเนนการสอนทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติ 
เนื่องจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กท้ัง 4 แหง มุงเนนการเรียนการสอนดนตรีโดยมีเปาหมาย
ของการสงนักเรียนเขาสอบวัดระดับเกรดเกรดกับสถาบันตาง ๆ ซ่ึงในปจจุบันของการสอบเกรดกับ
สถาบันดนตรีตาง ๆ ในหลาย ๆ สถาบันท่ีมีขอกําหนดใหนักเรียนสอบวิชาทฤษฏีควบคูกับการปฏิบัติ 
เชน สถาบัน Trinity College London สถาบันABRSM (Associated Board of the Royal School of 
Music) สถาบัน London College of  Music & Media , สถาบัน LCM, ANZCA (Australia and New 
Zealand Cultural Arts) เปนตน จึงเปนเหตุผลที่ทําใหโรงเรียนดนตรีมีการสอนวิชาทฤษฏีดนตรี
ควบคูกับการปฏิบัติในช่ัวโมงเรียน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดในการเรียนดนตรี ซ่ึงทําใหผูเรียน
และผูปกครองเกิดความพึงพอใจตอการเรียนการสอนเปนอยางมาก  
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  2. ดานราคา (Price)  
   ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรยีน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลาน ในดานราคา คือ “อัตราคาเลาเรียน
มีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราคาเลาเรียนของโรงเรียนดนตรีอ่ืนในระดับเดียวกัน”  
   เนื่องจากโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ไมมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักในวงกวางเหมือน
โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดใหญ แตมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีความพรอมของ
บุคลากร และมีอุปกรณเคร่ืองดนตรีท่ีมีมาตรฐาน และมีคาเลาเรียนมีความเหมาะสม ซ่ึงลูกคาจะไดรับ
บริการท่ีมีคุณภาพเทียบเทากับโรงเรียนดนตรีขนาดใหญ หรือโรงเรียนดนตรีอื่นในระดับเดียวกัน 
แตมีคาใชจายในราคาท่ีต่ํากวา หรือราคาใกลเคียง  ซ่ึงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการในดานราคานี ้
เปนประเด็นปจจัยสําคัญท่ีสุด ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการของลูกคาโดยตรง เม่ือเปรียบเทียบ
กับอัตราคาเลาเรียนของโรงเรียนดนตรีแตละแหง  
  3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  
   ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรยีน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีแกบุตรหลานในดานชองทางการจัดจําหนาย คือ 
“สถานท่ีตั้งของโรงเรียนดนตรีเอกชนอยูในบริเวณท่ีสะสวกตอการติดตอเดินทาง” เนื่องจากโรงเรียน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็กของผูใหสัมภาษณขอมูลสําคัญโดยสวนใหญแลวจะมีทําเล ที่ตั้งอยูภายใน
หมูบานจัดสรรขนาดใหญ และอาคารพาณิชยในพื้นท่ีแหลงชุมชน ที่มีเสนทางการคมนาคมท่ี
สะดวกสบายตอการเดินทางของผูมาใชบริการ จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง
ท่ีตัดสินใจแทนบุตรหลานในการเลือกรับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัด
นนทบุรี  
  4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion)  
   ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอ การตัดสินใจเลือกรับบริการ ในดาน
สงเสริมการตลาด คือ“มีการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มชองทางในการรับสงขอมูลไปยังผูเขารับบริการ 
(เชน Line Facebook Twitter)” 
   เนื่องจากกลุมผูเขารับบริการเปนผูบริโภคท่ีมีพฤติกรรมการบริโภค ท่ีใชอินเทอรเน็ต
เปนเคร่ืองมือ หรือชองทางการรับสงขอมูล ตั้งแตการคนหาขอมูลของโรงเรียนดนตรี บริการ การ
เปรียบเทียบ คุณสมบัติ และราคา และตองการบริการทางอินเทอรเน็ต เพ่ือความรวดเร็วฉับไว และ
ความชัดเจนถูกตองในขอมูลขาวสาร ดังนั้น โรงเรียนดนตรีจึงมีการนําเทคโนโลยีในการเพิ่มชองทาง
ในการรับสงขอมูลไปยังผูเขารับบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมผูใชบริการนี้ผานทาง
อินเทอรเน็ต  
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  5. ดานบุคคล (People)  
   ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรยีน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ในดานบุคคล ท่ีเปนประเด็นสําคัญท่ีสุด คือ 
“ครูผูสอนมีบุคลิกภาพท่ีดี นาเช่ือถือ เปนกันเอง” ซ่ึงขอมูลมีความสอดคลองกับขอมูลจากผูประกอบการ
ท้ัง 4 ทานวา การมีบุคลิกภาพท่ีดี ไมวาจะประกอบอาชีพใด  ก็เปรียบเสมือนไดประสบความสําเร็จ
ไปแลวคร่ึงหนึ่ง นอกจากบุคลิกภาพท่ีดีจะสามารถสรางความม่ันใจใหกับตัวครูเองแลว ยังสามารถ
สรางความประทับใจแรกพบใหกับลูกคาท่ีกําลังเลือกเขารับบริการในโรงเรียนดนตรีดวย ดังนั้นการ
มีบุคลิกภาพท่ีดีของครูผูสอนในโรงเรียนดนตรี ยอมสงผลโดยตรงตอภาพพจนท่ีดีท่ีมีตอสายตาของ
ลูกคาหรือผูเขารับบริการ ท่ีสามารถผูกจิตผูกใจลูกคาดวยภาพลักษณภายนอก ใหมีความรูสึกประทับใจ 
นาเช่ือถือ และสรางความไววางใจตอผูปกครองท่ีตัดสินใจเขารับบริการแทนบุตรหลานไดเปนอยางดี   
  6. ดานกระบวนการ (Process)  
   ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรยีน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีสําหรับบุตรหลาน ในดานกระบวนการคือ 
“ครูผูสอนมีการรายงานพัฒนาการของนักเรียนตอผูปกครองหลังจบคาบเรียน” ประเด็นท่ีทําใหเกิด
ปจจัยสําคัญนี้ มีความสอดคลองและมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันกับผูประกอบการโรงเรียนดนตรี
เอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ท้ัง 4 แหง โดยสวนใหญมีมุมมองและแงคิดวา การท่ี
ครูผูสอนมีการรายงานพัฒนาการของนักเรียนตอผูปกครองหลังจบคาบเรียนนั้น เปนส่ิงท่ีทําให
ผูปกครองเกิดความพึงพอใจเปนอยางมาก เนื่องจากผูปกครองสามารถติดตามผลการเรียนไดอยางใกลชิด 
สามารถทราบผลพัฒนาการของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง และไดแลกเปลี่ยนความรู ขอแนะนํา และ
ขอคิดเห็นระหวางครูและผูปกครอง เพื่อนําไปสูเปาหมายของการเรียนดนตรีของบุตรหลานได   
  7. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  
   ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการโรงเรยีน
ดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรีสําหรับบุตรหลาน ในดานลักษณะทางกายภาพ 
คือ “การจัดรูปแบบโรงเรียนดนตรีมีความสวยงาม ทันสมัย สะดวกตอการเขารับบริการของลูกคา” 
ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอประเด็นท่ีมีความสอดคลองกับมุมมองของผูใหขอมูล
สําคัญจากการสัมภาษณผูประกอบธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ท้ัง 4 แหง ถึงความสําคัญ
ของการจัดรูปแบบโรงเรียนดนตรีมีความสวยงาม ทันสมัย สะดวกตอการเขารับบริการ วาเปนอีก
หนึ่งปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคา เนื่องจากโรงเรียนดนตรี ตั้งอยูในบริเวณท่ีมีทัศนียภาพ 
และส่ิงแวดลอมท่ีดี ซ่ึงมีการจัดรูปแบบของโรงเรียนใหมีความนาสนใจ มีการสรางบรรยากาศเพื่อ
กระตุนแรงจูงใจของผูเรียน โดยมีการตกแตงภายในบริเวณโรงเรียน และภายในหองเรียนใหเปน
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สถานท่ีท่ีมีความอบอุนเปนกันเอง รวมถึงการจัดพื้นท่ีสําหรับผูปกครองและนักเรียนระวางกอนและ
หลังเลิกเรียน อาทิเชน มุมท่ีนั่งพักผอนท่ีมีบริการเคร่ืองดื่ม และขนม มุมรับรองท่ีมีบริการเคเบ้ิลทีวี 
คอมพิวเตอร และส่ือบันเทิงตาง ๆ มุมของเลน และมุมศิลปะสําหรับเด็ก ๆ จนถึงสนามเด็กเลน
บริเวณนอกอาคาร ซ่ึงเปนลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลตอการอยากเขามาใชบริการของลูกคาเปนอยางยิ่ง 
ประเด็นความสําคัญนี้จึงมีระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
  โดยผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะตอการบริหารจัดการดวยสวนประสมทางการตลาด ท้ัง 
7 ดาน ดังนี้ 
  1. ช่ือเสียงของสถาบันจะข้ึนอยูกับการโฆษณาประชาสัมพันธเปนหลัก  
  2. มีหลักสูตรที่สรางข้ึนสําหรับผูใหญโดยเฉพาะ เนนการปฏิบัตดิวยบทเพลงทีผู่ใหญ
นิยมและสถาบันควรมีเคร่ืองดนตรีท่ีอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงานไวรองรับผูเขาบริการ  
  3. สถาบันควรมีเคร่ืองดนตรีท่ีอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงานไวรองรับผูเขารับ
บริการ  
  4. การแจงราคา ควรแจงรายละเอียดคาใชจายท้ังหมดในครั้งเดียว ไมควรมีคาใชจายอ่ืน 
แอบแฝงภายหลัง 
  5. สถานที่ควรตั้งอยูตามยานธุรกิจตาง ๆ หรือ มีการเปดชองทางบนอินเตอรเน็ต
เพื่อขยายกลุมผูเขารับบริการ 
  6. มีการประชาสัมพันธโดยการจัดงานตาง ๆ เชน งานเปดตัวสถาบันงานแขงประกวด 
ดนตรี งานแสดงดนตรี ในโรงแรมขนาดใหญเพื่อสรางการประชาสัมพันธ และสามารถอํานวย
ความสะดวกใหกับผูรวมงาน ไดมากกวาจัดบนพ้ืนท่ีของสถาบัน รวมถึงมีการเชิญแขกท่ีเปนบุคคล
ท่ีมีช่ือเสียง ในสังคมเขารวมงานเพ่ือสรางแรงดึงดูดตอบุคคลภายนอก  
  7. ใชพื้นท่ีสถาบันเปนสถานท่ีแสดงและจัดกิจกรรม เพ่ือใหสังคมรูจักสถาบันยิ่งข้ึน  
  8. ลงโฆษณาผานนิตยสารดนตรีตาง ๆ เชน Overdrive, The Guiter เพื่อเจาะกลุมผูท่ี
ช่ืนชอบในกิจกรรมการเลนดนตรี รวมถึงผานนิตยสารตางๆ เพ่ือ เขาถึงกลุมเปาหมาย เพ่ือสามารถ
ขยายฐานของกลุมลูกคาเปาหมายได   
 4. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีจังหวัด
นนทบุรี นําเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
  ท้ังนี้การนําเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดนนทบุรีโดยการอางอิงตามแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ทั้งหมด 7 ดาน 
ไดแก ดานผลิตภัณฑ (PRODUCT) ดานราคา (PRICE) ดานชองทางการจัดจําหนาย (PLACE) 
ดานสงเสริมการตลาด (PROMOTION) ดานบุคคล (PEOPLE) ดานกระบวนการ (PROCESS) 
ดานลักษณะทางกายภาพ (PHYSICAL EVIDENCE) โดยสรุปไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 22 แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กโดยอางอิงตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ดานผลิตภัณฑและบริการ (product) 

 
ดานผลิตภัณฑ 
และบริการ 
(product) 

 
แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

 
หลักสูตร 1. หลักสูตรท่ีเนนการสอนทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติ  

 เนนการเรียนท่ีมีเปาหมายในการสอบเกรดวัดผลระดับการเรียนในสถาบัน
ดนตรีตาง  ๆ  เชนสถาบันTrinity College London สถาบันABRSM 
(Associated Board of the Royal School of Music) สถาบันLondon College 
of  Music & Media เปนตน 

 การเรียนดนตรีท่ีสมบูรณแบบนั้น นักเรียนตองมีความรอบรู ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ เร่ิมตนจากพื้นฐานของ Rhythm และ Notes และตอไปถึงเรื่อง 
Hamony, Counterpoint, Composition ตลอดจนความรูเร่ือง Western Music 
ครบทุกยุคทุกสมัย รูเร่ือง Tructure, Form,Style และ Period รวมท้ังเร่ืองราว 
ประวัติความเปนมาและผลงานของ Composer ท่ีหลากหลายมากมาย ซ่ึงจะ
ทําใหนักเรียนมีความเขาใจในความแตกตางของดนตรีในแตละแงมุมครบ
ทุกยุคทุกสมัย  

 
2. หลักสูตรท่ีเนนการรวมวงมากกวาการแสดงเดี่ยว  
 เนนการพัฒนาทักษะในการบรรเลงดนตรีรวมกันในรูปแบบของวงดนตรี

ขนาดเล็ก เชนการรวมวง Ensember วง String Combo เพื่อเสริมทักษะ 
นอกเหนือจากการเรียนเดี่ยว และสรางสรรคพัฒนาการบรรเลงดนตรีท่ีมี
รูปแบบท่ีหลากหลายเพิ่มข้ึน 
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ตารางท่ี 22 แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กโดยอางอิงตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ดานผลิตภัณฑและบริการ (product) (ตอ) 

 
ดานผลิตภัณฑ 
และบริการ 
(product) 

 
แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

 
 3. หลักสูตรท่ีเนนผูเรียนใหมีความกลาแสดงออก  

 เหมาะสําหรับผูเรียนที่มีความตองการใชเวลาใหเกิดประโยชน และมีการ
พัฒนาในการใชสมาธิที่สูงขึ้น โดยเนนการจัดหาแบบเรียนหรือโนตเพลง
เพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากบทเรียน มาประยุกตใชกับหลักสูตรท่ีมีอยู เพื่อสราง
ความหลายในการเรียน 

 
4. หลักสูตรดนตรีปอบ 
 เหมาะสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการเรียนดนตรี ในแนวเพลงปอป ที่เนน

การเรียนเร็ว และเปนเร็ว โดยใชระยะเวลาส้ัน ๆ เนนการอานโนตข้ันพื้นฐาน 
และการอานคอรดอยางงาย เหมาะสําหรับการเรียนคียบอรด การเลนประกอบ
วงดนตรี 

 
5. หลักสูตรทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ 
 เหมาะสําหรับผูท่ีตองการสอบเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย ในคณะดนตรี 

และสอบเขาในแผนการเรียนทางดานศิลป-ดนตรี ในระดับมัธยมปลาย 
 
6. หลักสูตร ท่ีเนนเก่ียวกับกิจกรรม Movement 
 เหมาะสําหรับเด็กเล็กในวัย 3-5 ขวบ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน การ

พัฒนาทักษะเร่ืองการเคล่ือนไหวกลามเนื้อ การมีความคิดสรางสรรค และได
ฝกพัฒนาการในดานตาง ๆ ดวยเสียงเพลง ที่ชวยสรางใหเด็กมีสุนทรียใน
การฟง มีพัฒนาการทางดานอารมณและการรับรู เสริมความสามารถทางภาษา
และการเปลงเสียงสามารถเคล่ือนไหวทางกายภาพอยางเปนอิสระโดยผาน
กิจกรรม รอง เลน เตน ฟง 



 152

ตารางท่ี 22 แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กโดยอางอิงตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ดานผลิตภัณฑและบริการ (product) (ตอ) 

 
ดานผลิตภัณฑ 
และบริการ 
(product) 

 
แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

 
บริการ 1. จัดการอบรม สัมมนา กิจกรรมWork shop และ Masterclass ตามกลุม

เคร่ืองดนตรี เปนประจําทุกป 
 เพื่อตอบรับความสนใจเฉพาะทาง ใหผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรู และมี

ประสบการณใหม ๆ เกี่ยวกับเครื่องดนตรีของตนเอง เปนการเจาะลึก
รายละเอียด ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจไดอยางแทจริง โดยมีอาจารย ท่ี
เ ชี่ยวชาญในเครื่องมือนั้น  ๆ  คอยแนะนํา  เพื่อพัฒนาทักษะ  ความรู  
ความสามารถ ท้ังในแง วิธีการบรรเลง การฝกซอม และความเขาใจตาง ๆ 
ในดานดนตรี 

 
2. จัดเวทีการแสดงกิจกรรม  โดยแบงเปน 2 รูปแบบ คือ 
 2.1 การจัดกิจกรรม “การแสดงดนตรี” ภายในและภายนอกโรงเรียน โดย

มีรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับชวงเทศกาล และการแสดง
คอนเสิรตประจําป เพื่อเปนการแสดงความสามารถและศักยภาพ
ทางดานดนตรีของผูเรียน และครูผูสอน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้ง
ทางดานสติปญญา ความสามารถ อารมณ ฝกการเปนผูเลนและผูฟง
ดนตรีท่ีดี  

 2.2 การสงนักเรียนเขารวมกิจกรรม “ประกวดแขงขัน” และ”โชวแสดง” 
ในเวทีตาง ๆ เชน เวทีการประกวด Music Talent เวทีการแขงขันใน
รายการตาง ๆ และงานดนตรีในสวน เปนตน เปนการใชเวลาวางให
เปนประโยชนแก ตนเอง สังคม กอเกิดเปนความสนใจเพื่อเปนการ
พัฒนาการเลนดนตรี และสามารถประกอบเปนอาชีพได 
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ตารางท่ี 23 แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กโดยอางอิงตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ดานราคา (Price) 

 
ดานราคา 
(Price) 

แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

ราคา 1. อัตราคาเลาเรียนแบบเด่ียว  
 เปนราคาในรูปแบบการเรียนการสอนตัวตอตัว หรือครูผูสอน 1 คน ตอผูเรียน 

1 คน ซ่ึงจะมีราคาท่ีสูงกวาการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ  
 
2. อัตราคาเลาเรียนแบบชั่วโมงคู 
 เปนราคาสําหรับการเรียนการสอนโดยครูผูสอน 1 คน ตอผูเรียน 2 คน 
 
3. อัตราคาเลาเรียนแบบกลุม 4-6 คน ตอชั่วโมง 
 เปนราคาที่ต่ํากวาการเรียนเดี่ยว แตสามารถเก็บคาเรียนไดมากกวา เพราะ

จํานวนผูเรียนท่ีมีมากกวา ตอการเรียนใน  1 ช่ัวโมง ซ่ึงเหมาะสมกับการจัก
การเรียนการสอนในวิชาเครื่องสาย เชนวิชาไวโอลิน กีตาร แบบกลุม และ
ดนตรีสําหรับเด็กเล็ก 

 
4. ราคาเดียวทุกวิชา (one price or Flexible price level polity) 
 เปนราคาสําหรับการเรียนดนตรีทุกประเภทในระดับข้ันพื้นฐาน เพื่อใหลูกคา

มีความรูสึกวาราคาเปนธรรม ยุติธรรมกับผูปกครองท่ีจะตัดสินใจในการเขารับ
บริการ 
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ตารางท่ี 24 แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กโดยอางอิงตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

 
ดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

(Place) 

 
แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

สถานท่ีตัง้ 
ท่ีไมไดอยูใน
พื้นที่หาง 
สรรพสินคา 
หรือแหลง 
ชุมชน 

ท่ีมีการตอ
เดินทาง 

สะดวกสบาย 

1. การสอนออนไลน  
 1.1 จัดระบบการเรียนการสอนเพ่ือรับสงขอมูล เนื้อหาความรูระหวางผูเรียน 

และผูสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีความโดดเดนที่เห็นไดชัดเจน 
เชน มีความยืดหยุน คือ ผูสอนสามารถปรับปรุงขอมูลไดอยางรวดเร็ว
ตลอดเวลา  

 1.2 สรางความสะดวกสบายแกผูเรียนที่สามารถเรียนไดโดยไมจํากัดเวลา 
และสถานท่ีอีกท้ังประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง เพราะ
ผูเรียนสามารถเรียนโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใดก็ได  โดยไมจําเปน 
ตองไปสถานศึกษาหรือท่ีทํางาน     

 1.3 เปนโอกาสท่ีจะเผยแพรผลงานของตนเองออกสูสาธารณะ เว็บไซสเปน
แหลงประกาศผลงานท่ีดีเลิศ เพราะคนท่ัวไปสามารถเขาถึงไดโดยไมมี
ขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ และผูเรียนก็มีโอกาสไดเห็นผลงานของ
ผูอ่ืนบนเว็บไซสดวยเชนกัน 

 
2. การสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Format) 
 2.1 ชวยใหการนําเสนอเนื้อหามีรูปแบบท่ีหลากหลาย รวมทั้งตัวอักษรเสียง 

วิดีทัศน และการติดตอส่ือสาร ณ เวลาจริง  
 2.2 ผูเรียนสามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพตอการเรียน

ของตนมากที่สุด และครูผูสอนก็สามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับ
หลักสูตรมากท่ีสุด 

 2.3 ผูเรียนสามารถเรียนผานเว็บไซสไดทุกขณะท่ีตองการ สามารถชักจูงใจ
และทําใหผูเรียนเรียนไดเปนเวลานานโดยไมเบ่ือ ผูเรียนสามารถคนหา
และเขาถึงความรูใหม ๆ ไดทันเวลาและความตองการ เนื้อหาบนเว็บท่ี
ถูกสรางและปรับปรุงข้ึนใหมทุกขณะ ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูและ
นําไปใชไดอยางทันเหตุการณ 
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ตารางท่ี 24 แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กโดยอางอิงตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) (ตอ) 

 
ดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

(Place) 

 
แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

  2.4 สามารถเขาถึงเนื้อหาหลักสูตร ณ เวลาและสถานท่ีใดก็ได ตามแตความ
สะดวก ซ่ึงเปนการขจัดขอจํากัดทางกายภาพท่ีเกิดจากการเรียนใน
หองเรียนแบบเดิม 

 2.5 การจัดระบบการเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมีตนทุนที่ต่ํากวาการจัด  
การเรียนการสอนในช้ันเรียนและทําใหเกิดความรวดเร็วในการชวงชิง
ความไดเปรียบทางเศรษฐกิจและทางการตลาดของโรงเรียนดนตรี ซ่ึง
ตองทําการตลาดใหมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของลูกคาในทุกรูปแบบ 

 
3. เชาพื้นท่ีสโมสรหมูบาน  
 เพื่อเปนจุดเดนท่ีลูกคาสามารถมองเห็นไดโดยงาย ซ่ึงเหมาะกับกลุมลูกคาท่ี

อาศัยอยูภายในหมูบาน และลูกคาในพื้นท่ีใกลเคียง ชวยใหกาํหนดกลุม 
เปาหมายไดชัดเจน สามารถใชพื้นท่ีภายในสโมสร เปนพื้นท่ีในการจัดแสดง
คอนเสิรตและจัดกิจกรรม ประจําปของโรงเรียนดนตรี ซ่ึงจะมีความสะดวก 
และชวยลดตนทุนในการเชาสถานท่ีภายนอกเพื่อจัดการแสดงเปนการโฆษณา 
ประชาสัมพันธโรงเรียนดนตรีไปในตัว เพื่อใหผูท่ีเขามารับบริการรายอ่ืนใน
สวนตาง ๆ ของสโมสร ไดเห็น และเปนที่รูจัก ทําใหไดลูกคารายใหมไดมี
โอกาสเขามาติดตอสอบถาม และสมัครเรียน 
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ตารางท่ี 25 แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กโดยอางอิงตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 
ดานสงเสริม 
การตลาด 

(Promotion) 

 
แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

 
จัดโปรโมชัน่ 
สวนลด 

1. มอบสวนลดคาธรรมเนียม หรือ สวนลดในการชําระคาเรียนแบบคอรส และ
การชําระคาเรียนแบบรายป  

 เพื่อเปนการสงเสริมการขาย กระตุนใหลูกคาเกิดการซ้ือจํานวนท่ีมากขึ้น 
สามารถตัดสินใจซ้ือไดรวดเร็วข้ึน และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
กลุมเปาหมายได เนื่องจากสิทธิพิเศษท่ีเหนือผูอ่ืน 

 
2. มอบก๊ิฟเซ็ท ชุดของขวัญสําหรับลูกคารายใหม  
 เชน แฟมใสหนังสือเรียน สมุดบรรทัด 5 เสน เพื่อเปนการสรางความประทับใจ 

จดจํา และขอบคุณลูกคา เปนการดึงลูกคารายใหม เพิ่มอัตราการใชบริการ 
เกิดการยกระดับ อีกท้ังยังเปนการเสริมแรงการโฆษณาใหกับโรงเรียนดนตรี 

 
3. จัดระบบการผอนชําระคาเลาเรียน (รายเดือน)  
 เพื่อความสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน และ เพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคาท่ีมีรายไดนอย มีรายจายคอนขางมากในแตละเดือน รวมถึง
เพื่อสรางความรูสึกใหกับกลุมลูกคา ไดรูสึกวาราคาผอนตอเดือนไมมาก ทํา
ใหจายเงินนอยตอเดือน ทําใหมีกําลังในการชําระเงินในการเขารับบริการ 
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ตารางท่ี 25 แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กโดยอางอิงตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) (ตอ) 

 
ดานสงเสริม 
การตลาด  

(Promotion) 

 
แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

 
การใชส่ือ
ออนไลน  
ในการ

ประชาสัมพนัธ
และรับสง
ขาวสาร 

1. จัดทําคลิปวิดีโอ ถายรูปของผูเรียน มอบใหกับผูปครอง 
 และอัพโหลดลง Social media เชน Youtube Facebook เพื่อใหผูปกครอง

สามารถติดตามดูพัฒนาการของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง 
 
2. การถายทอดสด live ผาน Facebook 
 ที่กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก  เมื่อคนดูมีการคอมเมนต และมีบท

สนทนาระหวางโรงเรียนดนตรีกับลูกคาเกิดข้ึน จะสงผลใหเกิดลูกคารายใหม 
และเปนการประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักในวงกวางไดในท่ีสุด 

 ขอดี 
 1. สามารถกดดูไดทันทีบน News Feed / Timeline 
 2. แสดงผลเห็นเปนภาพขนาดใหญใน News Feed / Timeline ทําใหดึงดูด

สายตา 
 3. ถามีการแชรตอก็จะแสดงผลในแบบเดียวกัน เกิดการประชาสัมพันธให

เปนท่ีรูจักมากข้ึน 
 
3. นําเสนอผลงานของนักเรียนบน Youtube 
 3.1 เปนชองทางการเผยแพรผลงานของใหเปนท่ีรูจักในวงกวาง และสามารถ

นํามาซึ่งการรับสงขอมูลขาวสารไวบริการลูกคาในรูปแบบที่มีความ
นาสนใจผานการลงคลิปวิดีโอไดเปนอยางดี 

 3.2 สามารถฝากวิดีโอจากเคร่ืองคอมพิวเตอรไวในเว็บไซตได และสามารถ
นําไปเปดในที่ใดก็ไดโดยไมตองบันทึกผานเครื่องมือ เหมาะสําหรับ
ผูปกครองท่ีอยากเก็บผลงานของบุตรหลานไวดูในทุก ๆ เวลาท่ีตองการ 
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ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) (ตอ) 

 
ดานสงเสริม
การตลาด 

(Promotion) 

 
แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

 
การ 

ประชาสัมพนัธ
จากการบอกตอ

(Viral  
Marketing) 

การส่ือสารแบบการบอกตอ เปนการตลาดท่ีมีความนาเช่ือถือ และทรงพลัง ท้ังนี้
ในส่ิงท่ีบอกเลากันตอ ๆ ในระหวางเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืนในสังคมออนไลนนี้จะ
มีพลังและมีน้ําหนักในการสรางความเช่ือถือ เพราะถือวาเปนการบอกตอเปน
การแบงปนความคิดเห็นหรือประสบการณตรงจากผูเขารับบริการดวยกันเอง 
ผูบริหาร หรือเจาของกิจการ ควรใหบริการลูกคาใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 
1. โดยการใหบริการท่ีเนนความเอาใจใส ดูแลอยางใกลชิด 
 มีความอบอุนเปนกันเองเสมือนเปนครอบครัวเดียวกัน เพื่อเปนการสราง

ภาพลักษณท่ีดีใหมีการบอกตอในเชิงบวก 
 
2. มีการจัดกิจกรรมพิเศษ 
 เชน การแสดงดนตรีตามเทศกาลวันสําคัญ เชน วันคริสตมาส วันปใหม เพื่อ

เปนการพบปะสังสรรค ทําความรูจัก และสรางเครือขายรวมกันในกลุมของ
นักเรียน และผูปกครอง นําไปสูการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการสงตอ
ความประทับใจของกลุมลูกคาใหมีการบอกตอ หรือแนะนํา ไปยังกลุมลูกคา
รายอ่ืนได 

 
3. สรางเครือขายผูปกครอง ผานไลนกลุม หรือแฟนเพจ 
 เพื่อการรับสงขาวสารโดยตรง ระหวางผูปกครองกับโรงเรียนดนตรี เพ่ือสราง

ความใกลชิด เอาใจใสและติดตาม และเพื่อรักษากลุมลูกคา หากมีการบอก
ตอไปยังกลุมลูกคารายอ่ืนก็จะเปนการสงตอในเชิงบวก เปนเกิดเปน
ภาพลักษณท่ีดีตอธุรกิจโรงเรียนดนตรี 
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ตารางท่ี 26 แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กโดยอางอิงตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ดานบุคคล (People) 

 
ดานบุคคล 
(People) 

แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

ผูบริหาร 1.  ตองมีความรูความเขาใจตอวิชาการทางดานดนตรี 
 เพ่ือใชในการพิจารณา  และการวิเคราะหความสามารถของครูผูสอนในแต

ละคนไดอยางชัดเจน ท้ังในแงมุมของความรู ความสามารถ และระดับฝมือ
ทางดานดนตรี และจิตวิทยาในการสอนท่ีสามารถถายทอดไปยังผูเรียนใหเกิด
ความเขาใจและปฏิบัติตามได รวมถึงการศึกษาหลักสูตรท่ีตรงกับความตองการ
ของผูเขารับบริการ ท่ีจะนํามาใชในโรงเรียนดนตรี 

 
2. จิตวิทยา เพื่อใชในการปกครองบุคลากรภายในโรงเรียน 
 สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากบุคลากร ไมวาจะเปนวิธีรับฟงปญหา การ

เจรจา ตักเตือน ในกรณีที่บุคลากรภายในโรงเรียน มีการกระทําผิด หรือมี
แนวคิดท่ีไมตรงกับนโยบายของโรงเรียน เพ่ือเปนการสรางความเขาใจเพื่อให
มีเปาหมายในการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือกอใหเกิดการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
3. ตองเปนผูท่ีมีอัธยาศัยดี  
 สามารถรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือปญหาท่ีเกิดข้ึนจากผูเขารับบริการ 

มีบุคลิกท่ีนาเช่ือถือ มองการณไกล มีแนวทาง  ในการแกปญหาไดทันทวงที 
กลาวคือผูบริหารโรงเรียนดนตรีตองเปนบุคคลท่ีกลุมผูปกครองมีความเช่ือใจ 
และไววางมากท่ีสุดภายในโรงเรียน 

 
4.   มีภาวะผูนํา  
 ผูบริหารตองมีศิลปะในการครองใจคน สามารถจูงใจคนใหเต็มใจรวมมือหรือ

ใหการสนับสนุน เปนนักประสานความเขาใจของทุกฝาย 
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ตารางท่ี 26 แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กโดยอางอิงตามแนวคิดสวน
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ดานบุคคล 
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แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

 5. มีการสรางวิสัยทัศน  
 นักบริหารที่มีความสามารถตองมองเห็นเหตุการณในอนาคตออกและ

คาดการณไดอยางแมนยํา ดวยสายตาท่ีกวางไกล จากประสบการณท่ีสะสม
มานานป ดวยการศึกษาและพัฒนาอยางตอเนื่องยาวนาน มองเห็นภาพรวม
ท้ังระบบ ขอมูลท่ีถูกตองสมบูรณ 

 
6. เปนนักคิด นักวิเคราะห  
 นักบริหารที่ดีตองคิดสรางสรรคใหบังเกิดส่ิงท่ีเปนไปได และตองมีความ 

สามารถในการจัดระบบความคิดใหเช่ือมโยง มองถึงองคกรรวมของปญญา
ท้ังหมด นอกจากการคิดอยางมีระบบแลว ยังตองรูจักวิเคราะหสถานการณ
ตาง ๆ ไดชัดเจน มีความสามารถในการคิดแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ครูผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือความสามารถเชิงลึกตอวิชาท่ีสอน 
 1.1 สรางความสัมพันธของเนื้อหาท้ังในดานทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติ 
 1.2 มีความรูดานเทคนิคการสอนและการปฏิบัติเชิงลึกในเคร่ืองมือท่ีสอน 
 1.3 สามารถถายทอดความรู ประยุกตใชเทคนิคการสอนตาง ๆ ผานส่ือท่ีมี

ความทันสมัย เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเรียนดนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพ
และกาวทันเทคโนโลยีทางดานดนตรี 

 1.4 มีการเขารวมอบรม สัมมนาทางดานวิชาการทางดานดนตรีอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อกาวทันการเปล่ียนแปลงในเนื้อหา หรือตําราที่มีการ
ปรับปรุงในการใชสอน  
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ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ดานบุคคล (People) (ตอ) 

 
ดานบุคคล 
(People) 

แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

  1.5 อบรมแนวทางการสอบวัดระดับเกรดของสถาบันดนตรีตาง ๆ เพ่ือใหมี
ความเขาใจในขอกําหนดการเลือกบทเพลง และทฤษฏีท่ีใชในการสอบ
ของผูเรียน ซ่ึงเปนหัวใจหลักในการสอบวัดระดับเกรดของนักเรียน 
ครูผูสอนตองมีความรูเชิงลึก และมีการถายทอดที่ถูกตองแมนยําและ
ถูกหลักการ 

 
2. ครูผูสอนตองมีจิตวิทยาในการสอน สามารถชักจูงใหผูเรียนมีความสนใจตอ

บทเรียนไดอยางสนุกสนาน และมีความสุขตอการเรียน 
 2.1 มีความกระตือรือรนท่ีจะรับรูหรือถายทอดความรูตาง ๆ รวมท้ังการ

แสวงหาประสบการณท่ีกวางขวางหลากหลาย มีความสนใจในตัวผูเรียน 
บทเรียน และวิธีสอน มีความเขาใจและใสใจตอผูเรียน  

 2.2 ครูผูสอนจะตองพัฒนาวิธีการสอนของตนเองอยูเสมอ ซึ่งจะทําให
ผูเรียนเกิดความสนใจอยากจะเรียน และส่ิงท่ีสําคัญก็คือ จะทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู และฝกซอม สงผลตอพัฒนาการของผูเรียนในทุก ๆ ดาน 

 2.3 มีกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อเราความสนใจของนักเรียนใหมี
ความสนุกสนาน และตอบสนองตรงกับความตองการของผูเรียน 

 
3. มีการรายงานผลการเรียนในระหวางชั่วโมงเรียน  
 3.1 มีรูปแบบการรายงานผลการเรียนระหวางช่ัวโมงเรียนของนักเรียน  
 3.2 ซ่ึงจะทําใหผูปกครองไดทราบถึงขอมูลและพัฒนาการในการเรียน 
 3.3 มีการวัดผลการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อประเมิณผลการเรียน 

และยังเปนการวัดความรูความเขาใจของผูเรียนดวย 
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ตารางท่ี 26 แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กโดยอางอิงตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ดานบุคคล (People) (ตอ) 

 
ดานบุคคล 
(People) 

แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

 4. รายงานการพัฒนาของนักเรียนตอผูปกครองอยางสมํ่าเสมอ 
 มีการสรุปผลการเรียนเปนรายสัปดาห และรายเดือน 
 
5. บุคลิกภาพของครูท่ีดี 
 ควรมีพฤติกรรมใหเหมาะสมกับฐานะ ตําแหนงหนาที่ คุณวุฒิ และวัยวุฒิ

ของตน โดยมีการแสดงออกอยางสุภาพและจริงใจ ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ีสามารถ
ผูกมัดน้ําใจของบุคคลท่ีอยูใกลชิด หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนเขามารูจักและ
สัมพันธเกี่ยวของดวย  

 5.1 ควรมีอิริยาบถในขณะสอน ขณะทํางาน ติดตอสัมพันธกับผูเรียน และ
ผูอ่ืนใหเหมาะสมเปนท่ีนับถือ นิยมยกยอง 

 5.2 มีวุฒิภาวะทางอารมณท่ีเหมาะสม มีอารมณม่ันคง ซึ่งจะแสดงออกให
เห็นทางสีหนา แววตา ทาทาง และวาจาใหผูเรียนไดรับรูได 

 5.3 มีความสัมพันธกับผูเรียนและเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชาท่ีดี 
เจาหนาท่ีธุรการ

 
 
 
 
 
 

 

1. ตองเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพดี 
 ยิ้มแยมแจมใส มีการพูดคุยหรือทักทายกับผูเขารับบริการ ปฏิบัติตอลูกคาท่ีมา

ติดตออยางสุภาพและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการแตงกายท่ีสะอาดเรียบรอย 
เพื่อทําใหผูเขารับบริการเกิดความประทับใจ 

 
2. ตองมีความเขาใจตอหลักสูตรและรายวิชาตาง ๆ  
 เพื่อสามารถใหขอมูล และตอบคําถามตอผูเขารับบริการหรือผูปกครองได

อยางถูกตองแมนยํา 
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ตารางท่ี 26 แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กโดยอางอิงตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ดานบุคคล (People) (ตอ) 

 
ดานบุคคล 
(People) 

แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

 3. ความเขาใจเชิงลึกตอบริการ และระบบตาง ๆ ภายในโรงเรียนดนตรี  
 ไมวาจะเปนขอมูลของครูผูสอน ขอมูลตารางสอน รวมถึงคาบริการภายใน

โรงเรียนอ่ืน ๆ เชนราคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียนอ่ืน ๆ รวมถึง
คาใชจายในการสอบเกรดในแตระดับของแตละสถาบันดวย 

 
4. มีทักษะการจัดการท่ีดีรวมไปถึงการมีแรงกระตุนในการทํางาน 
 มีการจัดเตรียม และแยกแยะเอกสารไดเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกตอการคนหา

ขอมูล และเพื่อลดข้ันตอนในการทํางานใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 
5. มีความรูพื้นฐานเร่ืองเทคโนโลยี  
 ทักษะเทคโนโลยีที่สําคัญลําดับแรกที่พนักงานตอนรับควรมีคือ โทรศัพท 

สามารถรับสงขาวสาร ผานแอฟพลิเคช่ันในชองทางตาง ๆ ได และมีทักษะ
คอมพิวเตอร จําเปนตองรูวาอีเมลใชอยางไร และตองใชโปรแกรมพิมพงาน
ไดอยางคลองแคลว 
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ตารางท่ี 27 แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กโดยอางอิงตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ดานกระบวนการ (Process) 

 
ดาน

กระบวนการ 
(Process) 

 
แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

กระบวนการ 1. ระบบการปฏิบัติงานท่ีราบร่ืน มีความรวดเร็ว  
 เพื่อใหลูกคาใชเวลาในการรอรับบริการใหนอยท่ีสุด   
 
2. มีกระบวนการท่ีเปนระบบ กําหนดใหครูผูสอนมีการรายงานพัฒนาการของ

นักเรียนตอผูปกครอง หลังจบช่ัวโมงเรียน มีการประเมินและรายงานผล
การศึกษาเม่ือส้ินสุดคอรสเรียน  

 เพื่อผูปกครองสามารถติดตามผลการเรียนของบุตรหลานไดอยางใกลชิด 
สามารถติดตามผลการเรียนของบุตรหลานไดอยางใกลชิด สามารถทราบผล
การพัฒนาการของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง  

 
3. นําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในดานกระบวนการภายในธุรกิจ

โรงเรียนดนตรี   
 ใหเกิดประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย รวดเร็วยิ่งข้ึน และเพื่อใหการบริการมี

ความราบรื่น เชนมีการแจงเตือนผานทาง แชท แอพพลิเคชั่น Line เมื่อถึง
กําหนดการเขาเรียนท่ีไดนัดหมายไวลวงหนาในคร้ังตอไป 

 
4. เพิ่มชองทางการชําระเงินท่ีหลากหลาย  
 เชน บัตรเครดิต การโอนเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคารผานแอพพลิเคชั่น 

เพื่อตอบสนองสไตลการใชชีวิตในปจจุบัน ท่ีมีความสะดวก รวดเร็วมากข้ึน 
 
5. การวางแผนงาน  
 จัดวางโครงการและวางแผนปฏิบัติงานตาง ๆ ไวลวงหนา เชนการวางแผน 

การจัดงานคอนเสิรตภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย
ท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 28 แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กโดยอางอิงตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 
ดานลักษณะ 
ทางกายภาพ 

(Physical 
Evidence) 

แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

รูปแบบ และ
ส่ิงแวดลอม
ภายในและ
ภายนอก 

1. จัดรูปแบบของโรงเรียนดนตรีใหมีความนาสนใจ  
 สวยงาม มีความทันสมัยสะดวกตอการเขารับบริการของลูกคา มีทัศนียภาพ

และส่ิงแวดลอมท่ีดี มีการจัดแบงพื้นท่ีใชสอยไดอยางเหมาะสม 
 
2. สรางบรรยากาศเพื่อกระตุนแรงจูงใจของผูเรียน  
 โดยมีการตกแตงภายในบริเวณโรงเรียน และภายในหองเรียนใหเปนสถานท่ี

ท่ีมีความอบอุนมีความเปนกันเอง ภายใตบรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา แจมใส นา
เรียนรู 

 
3. จัดหาและบริการส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ  
 3.1 เชน เครื่องดื่ม ชา กาแฟ ขนม รวมถึงอาหารสําเร็จรูป รวมถึงอุปกรณ

ส่ิงบันเทิงตาง ๆ เชนโทรทัศน เคเบิลทีวี และบริการอินเตอรเน็ตภายใน
พื้นที่โรงเรียน หนังสือหรือนิตยสารตาง ๆ และหนังสือการตูนนิทาน 
สําหรับเด็กเล็กเพื่อสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินตอกลุมนักเรียน 

 3.2 มีมุมตุกตา มุมงานชาง มีโตะสําหรับทํากิจกรรมที่มีน้ําหนักเบาท่ี
เคล่ือนยายได ของเลนท่ีจัดไวเปนของเลนท่ีมีความสมบูรณ 

 
4. มีความใสใจและดูแลรักษาความสะอาดของสถานท่ี  
 ใหมีความสะอาดอยูตลอดเวลา เพื่อสรางบรรยากาศโดยรวมของโรงเรียนใหมี

ความนาอยู และนาใชบริการโดยเนนถึงความสะอาดท่ัวพ้ืนท่ีภายในโรงเรียน 
โดยเฉพาะความสะอาดภายในหองน้ํา ที่ตองมีความสะอาดอยูเสมอ และมี
จํานวนท่ีเพียงพอตอผูเขารับบริการ 
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ตารางท่ี 28 แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กโดยอางอิงตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) (ตอ) 

 
ดานลักษณะ 
ทางกายภาพ 

(Physical 
Evidence) 

แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

 5. จัดรูปแบบบริเวณภายในหองเรียน 
 ควรจะใหความรูสึกท่ีอบอุนเปนกันเอง มีแสงสวางเพียงพอ ไมจาจนเกินไป 

เพราะจะทําใหเกิดความรอน เด็กจะขาดสมาธิในการเรียน อาจใชผามานเพือ่
ชวยกรองแสงใหอยูในระดับที่พอเหมาะ ไมควรเปนหองที่มืดจนเกินไป 
หากหองมีลักษณะมืด เชน หองซอมดนตรีท่ีมีการบุผนังเก็บเสียง ควรเปดไฟ
หรือต้ังโคมไฟในบางจุด ใชเฟอรนิเจอรไมสีธรรมชาติ สีสันบนผนงัหองเรียน
ทาสีออนเพื่อสรางบรรยากาศท่ีนาอยู  

 
6. จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน 
 6.1 จัดอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนใหสะอาด ปลอดภัย สวยงาม 

สรางบรรยากาศใหปลอดโปรง สบายใจ ใกลชิดธรรมชาติ และกลมกลืน
กับสภาพแวดลอมในชุมชน มีเคร่ืองเลนสนามที่ตั้งในตําแหนงท่ี
ปลอดภัย อยูในสภาพดี เคร่ืองเลนควรทําจากวัสดุธรรมชาติ  

 6.2 จัดบริเวณสําหรับเลนใหมีความหลากหลายทั้งในรมและกลางแจง มี
พื้นผิวแตกตางกัน เชน หญา ดิน ปูน ไม โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และการดูแลรักษา  

 
7. จัดพื้นท่ีสนามและอุปกรณกลางแจงภายนอกอาคารเรียน 
 เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีรมร่ืนภายในบริเวณโรงเรียนดนตรีใหสดใส นาเรียน 

ทําพื้นท่ีบอทราย มีมานั่งยาวตัวเต้ียลอมรอบ ส่ิงท่ีใหความเพลินเพลินแกเดก็
เปนพิเศษ คือ บานเด็กเลน มีลังไมสําหรับใสอุปกรณกลางแจง รถเข็นให
เด็กเข็นหรือลากจูงไปตามทางเดิน มีชิงชา ไมล่ืน ราวสําหรับหอยโหน ตาขาย
ปนปาย มีอุปกรณกอสราง เชน กระดาน นั่งราน บันได อิฐ พล่ัว ถัง เคร่ืองมือ
ทําสวน เปนตน 
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ตารางท่ี 28 แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กโดยอางอิงตามแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7p’s) ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) (ตอ) 

 
ดานลักษณะ 
ทางกายภาพ 

(Physical 
Evidence) 

แนวทางการพฒันาธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 

 8. ความปลอดภัยของลูกคา  
 ลดความเส่ียงและอันตรายตาง ๆ โดยการเพิ่มมาตรการ การดูแลรักษาความ

ปลอดภัยโดยการติดกลอง CCTV ตามบริเวณทางเดินและหนาหองเรียนไว
ทุกช้ัน และเปดหนาจอแสดงการบันทึกภาพใหผูปกครองสามารถมองเห็นได
ตลอดเวลา 

 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรนําเอาผลวิจัยคร้ังนี้เปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
ใหสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูใชบริการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ใหเกิดผลกําไรและ
การอยูรอดของธุรกิจโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก อันนําไปสูการพัฒนาเปนโรงเรียนดนตรีท่ีมีรากฐาน
การดําเนินงานท่ีม่ันคง พรอมตอการพัฒนาไปสูธุรกิจที่มีขนาดใหญข้ึนในอนาคตตอไป 
 2. ในอนาคตควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางและการพัฒนากลยุทธทางการตลาด
บริการของธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก อยางตอเนื่อง เพ่ือศึกษาถึงความตองการของผูเขารับ
บริการท่ีเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคมในอนาคต 
 3. ในการวิจัยคร้ังตอไป ควรวิจัยศึกษาจากกลุมผูใหบริการและกลุมผูรับบริการในพ้ืนที่
จังหวัดใกลเคียง เพื่อทราบถึงความแตกตางของความตองการ และขอเปรียบเทียบในดานตาง ๆ เพื่อ
ประโยชนสําหรับผูท่ีมีสนใจในการทําธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย และรายช่ือผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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ตารางท่ี 29 รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
 

ช่ือ – สกุล ตําแหนง / หนวยงาน 
ดร.อนุรักษ บุญแจะ คณบดีวิทยาลัยการดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา 
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุปรไมยอธิชัย อาจารยประจําภาควิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ดร. อัศวิน นาดี อาจารยประจําภาควิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

 
ตารางท่ี 30 รายช่ือผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ช่ือ –สกุล ตําแหนงงาน / หนวยงาน 
คุณสมนึก วิศาลสกุลวงษ ผูบริหารโรงเรียนดนตรี Music private studio @ the centro 
คุณศศิวิมล เนตรพวง ผูบริหารโรงเรียนดนตรี piano time 
คุณอังคณา คงเจริญ โรงเรียนดนตรี Piano & i Studio 
คุณสุขรดา จันทร โรงเรียนดนตรี B & F Music Studio 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรยีนดนตรี (In-depth interview) 
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แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรยีนดนตรี (In-depth interview) 
เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก  
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 

  
 
ช่ือ ตําแหนง  
วัน/เดือน/ป ท่ีใหสัมภาษณ สถานท่ีใหสัมภาษณ  
 
ประเด็นการสัมภาษณ 
1. ความเห็นของทานในการดําเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน ท้ังในแงมุมของจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรค ในธุรกิจของทานเปนอยางไร ในชวงเวลาปจจุบัน 
   
   
   
   
   
 
2. ความคิดเหน็ตอปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนการใหบริการของทานในแงมุมตอไปนี ้
 1. ดานผลิตภัณฑและบริการ ไดแก 
     1.1 หลักสูตรและการสอบวัดระดับความรู 
     
     
  1.2  คุณภาพและจํานวนของครูผูสอน 
     
     
  1.3 อุปการณประกอบการเรียนการสอน 
     
     
  1.4 การจัดกจิกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน 
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 2. ดานราคา 
    
    
 3. ดานการจดัจําหนาย 
    
    
 4. ดานการสงเสริมการขาย 
    
    
 5. ดานบุคคล 
    
    
 6. ดานกระบวนการ 
    
    
 7. ดานลักษณะทางกายภาพ 
    
    
 
3. ทานมีความคิดเห็นตอแนวโนมสภาพธุรกิจโรงเรียนดนตรีโดยรวมในอนาคต รวมทั้งมีแนวโนม
ทางการปรับกลยุทธทางธุรกิจในอนาคตอยางไร 
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แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรยีนดนตรี (In-depth interview) 
เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก  
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี 

  
 
 แบบสอบถามน้ี เปนสวนหน่ึงของการวิจัย เร่ือง กลยุทธสวนประสมทางการตลาด
บริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
นนทบุรี เพื่อประกอบการศึกษาในหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสังคีตวิจัยและ
พัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไดรับแรงบันดาลใจจากการที่ผูวิจัยเปนผูท่ีอยูใน
วงการโรงเรียนดนตรีเอกชน และมีจุดมุงหมายท่ีจะเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจโรงเรียนดนตรี
เอกชน ใหม่ันคง เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ซ่ึงผลการวิจัยนี้ จะใหประโยชนตอ
วงการธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนของไทย ในแงของการสรางความเขมแข็งจากการรูแนวทางท่ีจะ
จัดการธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็กใหเติบโตอยางยั่งยืน ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการชวย
พัฒนาสังคมของวิชาชีพทางดานดนตรีใหเติบโตไปพรอมกันดวย โดยการศึกษานี้จะใชวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผสานกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถามท่ีทานจะเปนผูหนึ่งในการใหขอมูลท่ี
เกี่ยวของนี้ เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงคุณภาพใหสมบูรณ 
 ในแบบสอบถามชุดนี้มีจํานวน 41 ขอ โดยแบงออกเปน 4 ตอน 
 มีหัวขอสํารวจ ดังนี้  

ตอนท่ี 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครอง  
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกเขารับบริการ  

 ตอนท่ี 3 ปจจยัท่ีมีผลตอการเลือกใชโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 
 
 จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน โปรดใหขอมูลครบถวนตามความเปนจริงทุกขอ 
โดยขอมูลท่ีทานเปดเผยจะไดรับการปกปดเปนความลับ และมีการนําเสนอผลการศึกษาในภาพรวม
เทานั้น 
 ผูวิจัยใครขอขอบพระคุณท่ีทานไดกรุณาสละเวลาใหขอมูลเพ่ือประโยชนในการ
ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  
 

    (นางสาววลัยพร ปญจขันธ) 
    นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครอง 
คําชี้แจง กรุณาใสเคร่ืองหมาย ✔ ลงใน  ท่ีตรงกับลักษณะทางประชากรศาสตรของทาน 
 
   สําหรับผูวิจัย 
1. เพศ  IV 1 (     ) 
   ชาย   หญิง 
 
2. อายุ  IV 2 (     ) 
   20-30 ป         31-40 ป  
   41-50 ป      51-60 ป  
   มากกวา 60 ปข้ึนไป 
 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด  IV 3 (     ) 
   ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
   อนุปริญญา/ปวส.    ปริญญาตรี 
   สูงกวาปริญญาตรี   ไมไดเขาเรียนในระบบการศึกษา 
 
4. อาชีพ  IV 4 (     ) 
   พนักงานเอกชน   พนักงานรัฐวิสาหกจิ  
   ธุรกิจสวนตัว/คาขาย/อาชีพอิสระ   เกษยีณ/วางงาน/พอบาน/แมบาน 
   รับราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจางของหนวยงานราชการ 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  
 
5. รายไดสวนตัวตอเดือน  IV 5 (     ) 
   ต่ํากวา  10,000 บาท   10,001-20,000 บาท      
   20,001-50,000 บาท   50,001-100,000 บาท 
   สูงกวา 100,000 บาท 
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โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในท่ีนี้ หมายถึง ประเภทของโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีถูกกําหนด
ตามจํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนจํานวน 1-99 คน จัดเปนโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรายวิชาท่ี
ทําการเรียนการสอนน้ัน เนนไปท่ีภาคปฏิบัติ ในสวนของการฝกฝนความชํานาญในการใชงาน
เคร่ืองดนตรีเปนหลัก เชน เปยโน กีตาร ไวโอลิน กลอง และจําพวกเคร่ืองลมไม หรือทองเหลือง 
โดยตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเขารับบริการ ความตองการ และความคาดหวังในการเลือกเขารับบริการ 
คําชี้แจง กรุณาใสเคร่ืองหมาย ✔ ลงใน  ท่ีตรงกับความตองการและความคาดหวังของทาน 
 

สําหรับผูวิจัย    
1. บุตรหลานท่ีทานทําหนาท่ีตดัสินใจแทนในการเขารับบริการโรงเรียนดนตรี DV 1 (     ) 
 มีอายุเทาใด 
   นอยกวา 5 ป   6-10 ป   11-15 ป 
   15-19  ป   มากกวา 20 ปข้ึนไป  
 
2. เหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหทานตัดสินใจเลือกใชบริการโรงเรียนดนตรี DV 2 (     ) 
 (ใหทานเลือกเพียง 1 ขอ) 
   มีคาเลาเรียนถูกกวาผูใหบริการแหงอ่ืน 
   เจาหนาท่ีมีการอธิบายขอมูล และสามารถใหคําตอบท่ีชัดเจนถูกตอง 
   ข้ันตอนในการเขาใชบริการ ไมซับซอน 
        (เชน การลงทะเบียน ชําระคาเลาเรียน) 
   ตราสัญลักษณ (แบรนด) ของโรงเรียนดนตรีดูนาเช่ือถือ 
   ครูผูสอนมีคุณภาพและความเช่ียวชาญในการสอน โดยมีความใสใจ 
        ตอพัฒนาการของผูเรียน 
   หลักสูตร และการสอบวดัระดับมีคุณภาพ 
   สถานท่ีตั้งอยูใกลท่ีพกัอาศัย สะดวกตอการเดินทางมารับบริการ 
   สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนมีบรรยากาศเหมาะสมกับการเรียน 
   มีตารางกจิกรรมภายในโรงเรียนท่ีนาสนใจ และมีกาํหนดการท่ีแนนอน 
        ในแตละชวงของปการศึกษา 
   มีการบอกตอหรือแนะนําจากผูปกครองทานอ่ืน 
   มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ ใหเปนท่ีรูจัก 
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   สําหรับผูวิจัย 
3. ทานตองการผลลัพธใดจากการรับบริการใดของโรงเรียนดนตรี มากท่ีสุด V 3 (     ) 
 (ใหทานเลือกเพียง 1 ขอ) 
   พัฒนาการของผูเรียนในการใชสมาธิท่ีสูงข้ึน 
   ผูเรียนรูจกัใชเวลาวางอยางมีประโยชน 
   ผูเรียนมีความกลาแสดงออกมากยิ่งข้ึน 
   นําเอาความรูท่ีไดไปประกอบอาชีพในอนาคต เชน เปนศิลปน,นักดนตรี 
   นําเอาความรูท่ีไดไปใชในการเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
   ผูเรียนมีความรัก และ สนุกสนานตอการเลนดนตรี 
   ความตองการของบุตรหลานเอง 
 
4. บุตรหลานของทานเขารับบริการวิชาใดจากโรงเรียนดนตรี DV 4 (     ) 
 (ใหทานเลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
   กีตาร   ขับรอง   เปยโน   
   กลอง   อุคูเลเล   ดนตรีไทย 
   เคร่ืองเปา   เคร่ืองสาย (ไวโอลิน,เชลโล) 
   ทฤษฎีดนตรี   โสตทักษะ   
  ประวัติศาสตรดนตรี   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   
 
5. ในอนาคตทานมีแนวโนมจะสงบุตรหลานใหเรียนเคร่ืองดนตรีชนิดใดเพ่ิมเติม DV 5 (     ) 
 (ใหทานเลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
   กีตาร   ขับรอง   เปยโน   
   กลอง   อุคูเลเล   ดนตรีไทย 
   เคร่ืองเปา   เคร่ืองสาย (ไวโอลิน,เชลโล) 
   ทฤษฎีดนตรี   โสตทักษะ   
   ประวัติศาสตรดนตรี   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   
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   สําหรับผูวิจัย 
6. ทานรับขอมูลและขาวสารทางชองทางใด DV 6 (     ) 
 (ใหทานเลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
   เฟสบุค 
   เวปไซส  
   ไลนกลุม 
   โบรชัวร 
   การบอกตอ 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  
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โรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในท่ีนี้ หมายถึง ประเภทของโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีถูกกําหนด
ตามจํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนจํานวน 1-99 คน จัดเปนโรงเรียนขนาดเล็กโดยรายวิชาท่ี
ทําการเรียนการสอนน้ัน เนนไปท่ีภาคปฏิบัติ ในสวนของการฝกฝนความชํานาญในการใชงาน
เคร่ืองดนตรีเปนหลัก เชน เปยโน กีตาร ไวโอลิน กลอง และจําพวกเคร่ืองลมไม หรือทองเหลือง
โดยตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ตอนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตดัสินใจเลือกใชโรงเรียนดนตรี 
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ✔ เพ่ือแสดงระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับพฤติกรรมการเขารับ
บริการของทาน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับความคิดเห็น 
5 มากท่ีสุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 นอย 
1 นอยท่ีสุด 

 
ระดับความคดิเห็น ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ 
5 4 3 2 1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

1. หลักสูตรในการเนนสอนทฤษฎีดนตรีควบคูกับการปฏิบัติ      DV7 
(     ) 

2. เนื้อหาหลักสูตรท่ีมีการแบงชวงอายุผูเรียนอยางเหมาะสม      DV8 
(     ) 

3. หลักสูตรท่ีเนนผูเรียนใหมีความกลาแสดงออกมากกวาทฤษฎี      DV9 
(     ) 

4. หลักสูตรท่ีเนนการรวมวงมากกวาการแสดงเด่ียว      DV10 
(     ) 

5. ช่ือเสียงของโรงเรียนดนตรีเอกชนเปนที่รูจักและยอมรับ      DV11 
(     ) 
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ระดับความคดิเห็น ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ 
5 4 3 2 1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

6. คุณใหความสําคัญกับแบรนดโรงเรียนดนตรีแคไหน อาทิ  
KPN , YAMAHA       DV12 

(     ) 
7. อัตราคาเลาเรียนมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราคา

เลาเรียนของโรงเรียนดนตรีอ่ืนในระดับเดยีวกัน      DV13 
(     ) 

8. มีการคิดคาธรรมเนียมแรกเขาท่ีเหมาะสม      DV14 
(     ) 

9. สามารถตอรองราคาคาเลาเรียนได      DV15 
(     ) 

10. สถานท่ีตั้งของโรงเรียนดนตรีเอกชนอยูในบริเวณท่ีสะดวก
ตอการติดตอเดินทาง      DV16 

(     ) 
11. สถานท่ีตั้งของโรงเรียนดนตรีมีรานคาสะดวกซ้ือใหบริการ      DV17 

(     ) 
12. หลักสูตรท่ีมีการสอนผานระบบออนไลน      DV18 

(     ) 
13. สงผลการศึกษาทางระบบออนไลน      DV19 

(     ) 
14. มีการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มชองทางในการรับสงขอมูลไป

ยังผูเขารับบริการ (เชน Line Facebook Twitter)      DV20 
(     ) 

15. การโฆษณาประชาสัมพันธขอมูลโรงเรียนดนตรีผานส่ือตาง ๆ      DV21 
(     ) 

16. มีการมอบสวนลดพิเศษใหกับลูกคาท่ีมีอยูเดิม      DV22 
(     ) 

17. ครูผูสอนมีการเชิญผูปกครองเขารวมสังเกตการณการเรียน
การสอนในช้ันเรียน      DV23 

(     ) 
18. ครูผูสอนมีเทคนิคในการจูงใจผูเรียนตอบทเรียน      DV24

(     ) 
19. ครูผูสอนมีบุคลิกภาพท่ีดี นาเช่ือถือ เปนกนัเอง      DV25 

(     ) 
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ระดับความคดิเห็น ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ 
5 4 3 2 1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

20. ความรู ความสามารถ และประสบการณของครูผูสอนใน
โรงเรียนดนตรีเอกชน      DV26 

(     ) 
21. นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจดัเก็บ รวบรวม

ขอมูลของผูเขาเรียน      DV27 
(     ) 

22. มีการประเมินและรายงานผลการศึกษา เม่ือส้ินสุดคอรสเรียน      DV28 
(     ) 

23. จํานวนผูเรียนในช่ัวโมงเรียนมีจํานวนท่ีเหมาะสม 
 (สําหรับคลาสที่สอนเปนกลุม) 

     DV29 
(     ) 

24. ครูผูสอนมีการรายงานพัฒนาการของนักเรียนตอผูปกครอง
หลังจบคาบเรียน      DV30 

(     ) 
25. เคร่ืองดนตรีในโรงเรียนอยูในสภาพพรอมใชงาน      DV31 

(     ) 
26. มีชองทางการชําระเงินท่ีหลากหลาย (เชน บัตรเครดิต โอน

เงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร)      DV32 
(     ) 

27. เคร่ืองดนตรีมีความทันสมัย      DV33 
(     ) 

28. การจัดรูปแบบโรงเรียนดนตรีมีความสวยงาม ทันสมัย 
สะดวกตอการเขารับบริการของลูกคา      DV34 

(     ) 
29. มีบริการเคร่ืองดื่ม อาหารวาง แกผูปกครองขณะรอรับบุตร

หลาน      DV35 
(     ) 

30. มีการจัดแบงพืน้ท่ีใชสอยภายในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม      DV36 
(     ) 

 
สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการใหบริการโรงเรียนดนตรี 
  
  
  

 ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีสละเวลา  
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