
 
 

 
 

                                                           
 

 
 
 

 การศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอพพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายวรุตม์  ภาสุรกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
 

 
 

การศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอพพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายวรุตม์  ภาสุรกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
 

 
 

BUSINESS PROJECT RESEARCH OF MANUFACTURING BACKING TRACK 
APPLICATION FOR PROFESSIONAL MUSICIAN AND AMATEUR MUSICIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Mr. Warute  Pasurakul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Master of Music Program in Music Research and Development 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2016 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 
 

 
 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาแนวทาง
การประกอบธุรกิจผลิตแอพพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพ
และมือสมัครเล่น” เสนอโดย นายวรุตม์  ภาสุรกุล เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา  
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
 
 

        ……........................................................... 
                                                   (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

         วันที่..........เดือน.................... พ.ศ........... 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ราชรักษ์ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
    (อาจารย์ ดร.ยศ  วณีสอน) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
   (อาจารย์ ดร.วิวิธ  เสนาวัตร) 
............/......................../............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ  
    (อาจารย์ ดร.นุกูล  แดงภูมี)                             (อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ราชรักษ์) 
............/......................../..............                         ............/......................../.............. 
          

 



 
 

ง 
 

58701336: สาขาวิชาสังคตีวิจยัและการพัฒนา 
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 วรุตม์ ภาสุรกุล: การศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอพพลิเคช่ันท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ:์ อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ.์ 162 หนา้. 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอพพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 

ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา ปัญหา และอุปสรรคในการท าธุรกิจ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 2) เพื่อศึกษากระบวนการ และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) 3) เพื่อศึกษาข้อมูลท่ัวไป และลักษณะทางดนตรี ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมในการซ้ือแอปพลิเคชั่น และ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) และ 4) เพื่อจัดท าแนวทางการประกอบธุรกจิส าหรบั
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) เก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ และนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น ส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณได้ท าการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 400 ราย ซ่ึงมาจากการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane 
(1973)  โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นนักดนตรีมือสมัครเล่นและนักดนตรีมืออาชีพ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาหลักด้านการพัฒนาแอปพลิเคชั่นคือ ถ้าใช้ไฟล์เสียงจากเครื่องดนตรีจริงจะท าให้แอปพลิเคชั่น 
มีขนาดใหญ่เกินไป ด้านอุปสรรคคือ สรรหาบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญท้ัง 2 ระบบ คือ iOS และ Android ได้ยาก ส่วนปัญหาท่ีทราบจากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจคือ เป็นเทคโนโลยีท่ีไม่ได้คิดค้นขึ้นมาเอง กรณีท่ีผู้คิดค้นเทคโนโลยีมาท าธุรกิจลักษณะเดียวกันจะ
แข่งขันได้ยาก ส่วนอุปสรรคคือ การซ้ือแอปพลิเคชั่นเพียงครั้งเดียวจบจะท าให้มีกระแสเงินสด (Cash Flow) หมุนเวียนน้อย 

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีจุดประสงค์ในการ
เล่นดนตรีเพื่อประกอบเป็นอาชีพ มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 20,001-30,000 บาท เล่นเครื่องดนตรีประเภทขับร้อง (สากล) และแนว
ดนตรีท่ีเล่นคือดนตรีแนว Classic ซ้ือแอปพลิเคชั่นด้วยสาเหตุคือจ าเป็นต้องใช้งาน เคยซ้ือแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ แต่ไม่เคย
ใช้การบริการ การซ้ือ In-app purchase มีประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมด้านดนตรีมาก่อน โปรแกรม หรือ
แอปพลิเคชั่นดนตรีที่นิยมใช้ท่ีสุดคือ โปรแกรม ส่วนสาเหตุท่ีใช้แอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมในด้านดนตรีสูงสุดคือ เพื่อการพิมพ์/เขียน
โน้ตเพลง ช่องทางในการรู้จักแอปพลิเคชั่นท่ีตนเองใช้สูงสุด คือ ทราบจากเพื่อน/คนรู้จัก/คนใกล้ตัว ช่องทางท่ีใช้ในการหาข้อมูล
แอปพลิเคชั่นท่ีตนเองใช้สูงสุด คือ สอบถามเพ่ือน หรือคนท่ีเคยใช้ ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจท่ีจะซ้ือ
แอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) เป็นจ านวน 358 ราย ราคาท่ีเหมาะสมคือช่วงราคาประมาณ 35-100 บาท 
จุดประสงค์ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) สูงสุด คือ เพื่อท่ีจะสร้างดนตรีประกอบ เมื่อแยก
เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลแต่ละด้านตามหลักทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 4P’s ผลท่ีได้คือ Product, Place และ Promotion อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ส่วน Price อยู่ในระดับมาก และเพศท่ีแตกต่างกันมีปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 
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The research entitled “Business Project Research: Manufacturing the Backing Track Application for 
the Professional and Amateur Musician”. The objectives of the study were to examine 1) Explore the problems, 
threats in the backing track application business 2) Explore the process and expense of manufacturing the backing 
track application 3) To know expectations and trends how consumer make a decision to buy musical application 
4) To make a business project for backing track application. This research use mixed method research between 
qualitative method and quantitative method. Collect qualitative data by using in-depth interviews with the 
professional in business management and Application Developer. Quantitative data, collected data from a group 
of 400 key, all the key informants are the professional and amateur musician. The data analysis and statistical 
methods consist of frequencies distribution, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing by 
technical analysis of variance, One-way ANOVA. The results showed as followings: From the in-depth interview with 
three Application Developers, the main problem discovered, was the use of the wave file to produce a realistic 
sound. This enlarged the data and size of the application. Another threat to this type of project is that it is unusual 
for an Application Developer to be proficient in both iOS and Android operating system. From the in-depth interview 
with two professionals in business these finding show that the main problem is that the technology used in this 
application is not an innovation or unique. Therefore this is a threat in terms of cash flow. Revenue generated by 
just the sales of the application itself is too low to continue the business.   

The results from the quantitative data represent that an overwhelming majority of the respondents 
are male, age between 20-30 years old; their purpose of playing music is for a career, with a salary between 20,001-
30,000 Baht per month. Most of them are singers and within the style of classical music. Principally, the respondents 
are accustomed to purchasing smartphone applications, but never use in-app purchase services. They purchase 
the application because it is necessary for them to use the features and they are experience of using a music 
application. The most popular music application or music program is Sibelius. The motive for using this program is 
to write and print out the music score. They became aware of the application they are using from 
friends/acquaintance/familiar persons and they obtain recommendations for the application they are using from 
friends or some people who has used this application previously. Whilst 358 of the 400 respondents are interested 
in purchasing a backing track application, the appropriate price is between 35-100 Baht and the purpose of 
purchasing it is to make the backing track. For the Four P’s of the Marketing Mix, Overall the results of the Four P’s 
show that Product, Place and Promotion produced the most satisfaction and the results generated shows Price to 
be ‘Satisfied’.  The differentiation of sex corresponds to satisfaction differently, with a Significance at 0.05 level.  

Program of Music Research and Development                   Graduate School, Silpakorn University  
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ดนตรี นับเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่เกิดมาคู่กับประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาช้านาน โดย

ดนตรีจัดเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่มีส่วนช่วยในการสร้างความผ่อนคลายความตึงเครียดและใน

ขณะเดียวกันดนตรีก็ท าให้เกิดความสนุกสนาน ดังจะเห็นได้จากการที่มีเพลงประกอบการละเล่น 

และการท ากิจกรรมต่างในสังคม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเสียงดนตรีมีผลต่อความรู้สึกต่าง ๆ ของมนุษย์ 

เช่น ความสุข ความบันเทิง ความเศร้า ดังนั้นดนตรีจึงเป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างหนึ่งที่คนเรา

น ามาถ่ายทอดความรู้สึกให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ ดนตรีจึ งถึงเป็นภาษาสากลที่สามารถจะสื่อความรู้สึก 

ให้คนต่างชาติต่างภาษาเข้าใจกันได้ และในปัจจุบันดนตรีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศ 

ในงานต่าง ๆ เช่น งานการตลาดเชิงกิจกรรม (Event) สถานที่ต่าง ๆ ร้านอาหาร หรือโรงแรม ซึ่งนิยม

ใช้ดนตรีบรรเลงสด เพ่ือขับกล่อมลูกค้า และผู้ใช้บริการให้มีความเพลิดเพลินมากขึ้น โดย ณ ปัจจุบัน

ที่นิยมมากที่สุดจะเป็นการแสดงที่มีนักร้องเป็นหลัก ส่วนเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ นั้น  จะพิจารณาตามแต่

บรรยากาศของสถานที่ แนวคิด (Concept) ของงาน สไตล์ของร้าน หรือ ความต้องการของผู้จ้างงาน 

นั่นหมายความว่าประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของดนตรีก็คือ เป็นส่วนหนึ่งการสร้างบรรยากาศ 

เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การสร้างบรรยากาศให้งานมีความน่าสนใจ ตื่นตาตื่นใจ  

เป็นจุดเด่น (Highlight) ให้คนสนใจว่าก าลังจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในงาน  

  ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นเป็นนักเล่นเปียโนประกอบ (Accompanist) และได้ร่วมงานกับ
นักร้อง และนักบรรเลงเครื่องดนตรี อ่ืน  ๆ มากว่า 10 ปี ได้เห็นถึงปัญหาของการที่นักร้อง  
และผู้บรรเลงเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ นั้นมักจะขาดผู้ที่จะบรรเลงเพลงประกอบให้ในยามที่จ าเป็น หรือหา
ดนตรีประกอบ (Backing Track) ได้ยาก หรือในบางครั้งที่ต้องการดนตรีประกอบที่ต้องบรรเลงเป็นวง
ดนตรี ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นตามจ านวนนักดนตรีที่ต้องว่าจ้างมาเล่น และระดับความสามารถของ
นักดนตรีที่จะมาบรรเลงประกอบด้วย แม้กระทั่งในการสอนดนตรีทั้งในโรงเรียนดนตรี ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาที่เป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก็มีความจ าเป็นที่
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จะต้องใช้ดนตรีประกอบในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้สอนสามารถด าเนินการสอนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ หรือเพ่ือใช้ในกิจกรรมการแสดงที่จัดขึ้นเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์แบบในงานกิจกรรมนั้น 
ๆ ซึ่ง ณ ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีของอุปกรณ์พกพา 
ต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ท าให้นักดนตรีและครูสอนดนตรีเลือกใช้อุปกรณ์แบบ
พกพาอย่างเช่น สมาร์ตโฟน (Smartphone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) มาใช้ในการท างานมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นการช่วยในการบรรเลง ดูคอร์ด ดูเนื้อเพลง หรือใช้ในการสอน วิธีการใช้งานจะใช้การสั่งงาน
ผ่านซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า แอปพลิเคชั่น ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบการใช้งานให้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสม 

จากที่ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ณ ปัจจุบัน และบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันและการท างานมากขึ้นข้างต้นนั้น  หนึ่งใน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก คือ แอปพลิเคชั่น (Application) ซึ่ง
แอปพลิเคชั่นนั้นจัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถกระท าการบางอย่างได้ตามความ
ต้องการของเรา (Aseitha, 2013) ในขณะที่ในเว็บไซต์ www.dmit.co.th ได้กล่าวถึงความหมายของ
แอปพลิเคชั่นว่า หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อช่วยการท างานของผู้ใช้ (User) โดยแอปพลิเคชั่นจะต้องมี
สิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพ่ือเป็นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ (ดีมีเตอร์
ไอซีท,ี 2016) 
 

 
ภาพที่ 1 Facebook User Interface 

 ที่มา: Ellis Hamburger, Facebook Got A Huge Revamp Last Night, Here's Everything 
You Need To Know, เข้าถึงเม่ือ 13 พษภาคม 2560, เข้าถึงได้จากhttp://www. 
businessinsider.com/facebook revamp-wtf-2011-9 
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  จากภาพที่ 1 จะเห็นว่าส่วนที่เป็นไฮไลท์นั้นคือส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน หรือ  User 
Interface ที่จะมีปฏิสัมพัทธ์กับผู้ใช้งานเพ่ือสั่งให้แอปพลิเคชั่นท างานตามความต้องการ และ
นอกจากนี้ในเว็บไซต์ http://www.mindphp.com ยังได้กล่าวถึงรายละเอียดของแอปพลิเคชั่น
เพ่ิมเติมไว้ว่าแอปพลิเคชั่นคือโปรแกรมอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ออกแบบมาส าหรับ โมบาย 
(Mobile) แท็บเล็ต (Tablet) หรือุปกรณ์พกพาต่าง ๆ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ Native 
Application คือแอปพลิเคชั่นที่ผลิตขึ้นมาจากเครื่องมือที่เอาไว้ส าหรับพัฒนาแอปพลิเคชั่นของ
ระบบปฏิบัติการนั้น ๆ โดยเฉพาะ เช่นผลิตจากเครื่องมือส าหรับพัฒนาแอปพลิเคชั่นส าหรับ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ซึ่งจะท าให้สามารถใช้งานได้แค่ในระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์เท่านั้น ประเภทต่อมาคือ Hybrid Application เป็นแอปพลิเคชั่นที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือให้
สามารถท างานได้ทุกระบบปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเฟรมเวิร์ค (Framework) มาช่วย ส่วน
ประเภทสุดท้ายนั้นคือ Web Application ในส่วนของ Web Application นั้น คือ แอปพลิเคชั่นที่ใช้
ในการเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้เหมาะสม และแสดงผลเท่าที่จ าเป็นเพ่ือลดการประมวลผล
ของอุปกรณ์พกพา จากข้อมูลทั้งหมดนี้จึงอธิบายความหมายของแอปพลิเคชั่นได้ว่า  เป็นซอฟต์แวร์ใน
ระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์พกพา ที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือตอบสนองตามวัตถุประสงค์ต่าง  ๆ ของ
ผู้ใช้งาน โดยมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ หรือ User Interface เป็นส่วนเชื่อมต่อเพ่ือให้ผู้ ใช้สั่งงานให้
แอปพลิเคชั่นท างานตามที่ต้องการ (mindphp, 2016) 
  ณ ปัจจุบันแอปพลิเคชั่นส าหรับอุปกรณ์แบบพกพาถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก โดยแอปพลิเคชั่นในประเทศไทยนั้นได้ถูกพัฒนาจากหลายช่องทาง ทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ แอปพลิเคชั่นไทยถูกจัดอยู่ใน
ประเภทรองรับรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) มากที่สุด เช่น แอปพลิเคชั่นอ่านนิตยสารทางด้านแฟชั่น 
การท่องเที่ยวหรือด้านสุขภาพแบบออนไลน์ และแอปพลิเคชั่นรวบรวมร้านอาหารหรือแหล่งท่องเที่ยว 
ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 26.7 เป็นแอปพลิเคชั่นเพ่ือความบันเทิง (Entertainment) รองลงมาคิดเป็น
ร้อยละ 20.1 และเป็นแอปพลิเคชั่นส าหรับการศึกษา (Education) คิดเป็นร้อยละ 19.0 ตามล าดับ 
(ส านักงานส่งเสริมธุรกิจบริการ, 2557) 
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ภาพที่ 2 สัดส่วนประเภทของโมบายแอปพลิเคชั่น 
ที่มา: ตลาดโมบายแอปพลิเคชั่นไทยปี ‘57เติบโตน้อยลง, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้
จาก http://biztempnews.com/index.php/technology/item/6486-ตลาดโมบายแอปพลิเคชั่น
ไทยปี-‘57เติบโตน้อยลง 
 
  เมื่อดูตามประเภทของแอปพลิเคชั่นแล้ว แอปพลิเคชั่นด้านดนตรีที่มีอยู่จะสามารถจัดอยู่
ได้ทั้งในประเภทรูปแบบการใช้ชีวิต ความบันเทิง การศึกษา และเกม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นนั้น ๆ ว่าจะน าไปใช้ในด้านใด แม้จะมีแอปพลิเคชั่นด้านดนตรีอยู่เป็นจ านวนมาก 
แต่การที่จะใช้แอปพลิเคชั่นเหล่านี้ในการท าดนตรีประกอบก็ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร เพราะไม่ใช่
แอปพลิเคชั่นที่เอ้ือต่อการท าดนตรีประกอบ จึงควรจะมีแอปพลิเคชั่นที่สามารถท าให้สร้างดนตรี
ประกอบออกมาให้ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้กรรมวิธีที่ยุ่งยาก อย่างเช่น การใส่คอร์ดเพลงเข้าไปใน
แอปพลิเคชั่น แล้วมีดนตรีประกอบออกมาให้ทันทีตามสไตล์ของเพลงที่เลือกเอาไว้ หรือมีดนตรี
ประกอบให้เลือกซื้อในแอปพลิเคชั่นเลยเป็นต้น และแม้กระทั่งใน iTunes ซึ่งเป็นเหมือนกับตัวแทน
จ าหน่าย (Distributor) เพลงเอง ก็ยังมีดนตรีประกอบให้เลือกซื้อแค่บางเพลงเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่
สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานดนตรีประกอบได้อย่างเต็มที่ 
  ภาพรวมของตลาด และแนวโน้มของตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ที่ผลิตใน
ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2556-2557 ไว้ว่า มีภาวะการเติบโตที่ดี และมีมูลค่าการผลิตประมาณ 
40,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 22.2 โดยจ าแนกเป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมีมูลค่า
การผลิตประมาณ 8,000 ล้านบาท และซอฟต์แวร์การบริการที่มีมูลค่าการผลิตประมาณ 32,000 
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ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 35.5 และร้อยละ 19.3 (ส านักงานส่งเสริมธุรกิจบริการ, 
2557) 
 

 
 
ภาพที่ 3 มูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์ในปี พ .ศ.2556-2557 
ที่มา : ส านักงานส่งเสริมธุรกิจบริการ, กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจบริการ 2, ธุรกิจบริการอุตสาหกรม
ซอฟต์แวร์, เข้าถึงเมื่อ 10 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.ditp.go.th/contents_ 
attach/85966/85966.pdf 
 
  นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้วผู้วิจัยยังได้ศึกษาทั้งในส่วนของการพัฒนา และการเติบโตของ

ตลาดแอปพลิเคชั่นเพ่ิมเติม โดยพบว่ามีผู้กล่าวถึงการตลาดด้านแอปพลิเคชั่นอีกหลากหลาย ได้

กล่าวถึงความเป็นมาไว้ว่า ธุรกิจแอปพลิเคชั่นนั้นเริ่มขึ้นจากการแอปเปิ้ลได้เข้ามาท าการบริหาร

จัดการการซื้อให้เป็นระบบหลังจากท่ีก่อนหน้านี้การซื้อขายแอปพลิเคชั่นนั้นยังไม่มี Business Model 

ที่ชัดเจนทั้งการจัดการส่วนแบ่งรายได้ การตั้งราคา การท าการตลาด รวมไปถึงการช าระเงิน ด้วยการ

บริหารจัดการที่มีระบบที่ชัดเจนของแอปเปิ้ลท าให้ท าให้มียอดการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นในรอบ

สามปีหลังจากที่ไอโฟนวางจ าหน่ายมีจ านวนมากกว่าสามหมื่นล้านครั้ง และมีแอปพลิเคชั่นมากกว่า 

650,000 แอปพลิเคชั่นให้ดาวน์โหลด ในปี พ.ศ. 2554 นั้นผู้ใช้งานดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นจาก App 

8,000,000,000 บาท

32,000,000,000 บาท

มลูคา่การผลติซอฟต์แวร์ในปี พ.ศ. 2556-2557

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ
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Store เฉลี่ยอยู่ที่ 83 แอปพลิเคชั่น เพ่ิมจากปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีจ านวน 51 แอปพลิเคชั่น เพ่ิมขึ้นถึง 

61% และราคาขายแอปพลิเคชั่นเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 (วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง, 

2556)  

  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมได้อีกว่า จ านวนผู้เข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นบนมือ
ถือทุกวันมีทั้งสิ้น 24 ล้านคน หรือคิดเป็น 37% ของจ านวนประชากรไทย โดยแอพพลิชั่นที่มีการเข้า
ใช้งานส่วนใหญ่คือ Facebook, Line, Whatsapp, Google Map, Trip Advisor, Agoda, Youtube, 
เกม วีดีโอ และการฟังเพลงบนมือถือ นอกจากนี้มูลค่าธุรกิจแอปพลิเคชั่นบนมือถือเป็นธุรกิจที่มี
ศักยภาพในการสร้างรายได้ที่สูง โดยในปีที่ผ่านมานั้นรายได้ที่ได้จากธุรกิจแอปพลิเคชั่นในเมืองไทยมี
มูลค่าสูงถึง 600 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1.98 หมื่นล้านบาท (คิดที่ 33 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์
สหรัฐ) โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากการเก็บค่าโฆษณาในแอปพลิเคชั่นบนมือถือซึ่งมีมูลค่า
ประมาณ 42% ของรายได้ทั้งหมด ขณะเดียวกันการสร้างรายได้จากแอปพลิเคชั่นบนมือถือนั้นท าได้
หลายช่องทาง รูปแบบการสร้างรายได้จากแอพพลิชั่นบนมือถือนั้นมี 5 ช่องทางหลัก ได้แก่ การเก็บ
ค่าโฆษณา การสร้างส่วนแบ่งรายได้ ฟรีเมียม (ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดใช้งานฟรี แต่คิดค่าบริการ
ส าหรับฟังค์ชั่นที่ต้องการเพ่ิมเติม) รายได้ที่มาจากการสร้างแอคเคาท์อย่างเป็นทางการ และการเก็บ
ค่าสมาชิก (ฐานเศรฐกิจ, 2559) 
  จากข้อมูลทางด้านช่องทางทางการตลาดแอปพลิเคชั่นที่พบว่ายังมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และมาผนวกกับปัญหาที่พบเกี่ยวกับการท างานของนักดนตรีที่มาจากการสืบค้นงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในทุกช่องทาง อาทิ การขาดแคลนนักดนตรีบรรเลงประกอบ การไม่สามารถหาดนตรีบรรเลง
ประกอบ (Backing Track) ที่ต้องการได้ รวมไปถึงในการเรียนการสอนที่ไม่สามารถหาดนตรีประกอบ 
(Backing Track) ที่ต้องการมาเพ่ือช่วยในการเรียนการสอนได้  จึงเป็นที่มาของงานวิจัยเล่มนี้ซึ่ง
เกิดขึ้นภายใต้เจตนารมย์ที่ มุ่งหมายที่จะท าให้นักดนตรีมีเครื่องมือประกอบการท างานที่มี
ประสิทธิภาพไว้ใช้ประกอบการปฏิบัติงาน  วงการศึกษามีเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนที่เปี่ยม
ประสิทธิภาพ  รวมไปถึงผู้ที่สนใจในธุรกิจแอปพลิเคชั่นได้มีแนวทางก่อให้เกิดประกายความคิดในการ
สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่  ๆ ให้เกิดขึ้นและสามารถเติบโตได้อย่างมีแบบแผนเป็นรูปธรรมต่อไป  
(ฐานเศรฐกิจ, 2559) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1.  ศึกษา ปัญหา และอุปสรรคในการท าธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing 
Track) 
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  2.  ศึกษากระบวนการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) 
  3.  ศึกษาข้อมูลทั่วไป และลักษณะทางดนตรี ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมในการซื้อ
แอปพลิเคชั่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
  4.  จัดท าแนวทางการประกอบธุรกิจส าหรับแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing 
Track)  
 
สมมติฐานงานวิจัย 
  เพศ อายุ จุดประสงค์ในการเล่นดนตรี รายได้ต่อเดือน ประเภทของเครื่องดนตรี และ
แนวดนตรี ที่แตกต่างกันส่งผลให้มีพฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
ที่แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางจัดท าแนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอพพลิเคชั่นท า
ดนตรีประกอบ (Backing Track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น มีจุดมุ่งหมายท่ีจะจัดท า
แนวทางธุรกิจส าหรับแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัย
ก าหนดขอบเขตงานวิจัยดังนี้ 
  1.  ขอบเขตด้านการวิจัยทางด้านทฤษฏี 
  ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดทฤษฎี Systems Development Life Cycle (SDLC) เพ่ือ
ศึกษาถึงวิธี และขั้นตอนการผลิตแอปพลิเคชั่น ในส่วนของแนวคิดทฤษฎีที่ใช้เพ่ือจัดท าแนวทางธุรกิจ
นั้น ได้เลือกใช้แนวคิดทฤษฎีปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model) เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายนอก 
และการแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อนจะเข้าสู่ธุรกิจแอปพลิเคชั่น ใช้แนวคิดทฤษฎีวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) พื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรคก่อนจะ
เข้าสู่ธุรกิจแอปพลิเคชั่น ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกเพ่ือเตรียมการรับมือกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน ส่วนทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 4P’s (4P’s Marketing Mix) ใช้เพื่อ
ศึกษาถึงความต้องการของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ ในขณะที่แนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภค น ามาใช้เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคชั่น และแนวคิดทฤษฎี BMC 
(Business Model Canvas) น ามาใช้เพื่อน าเสนอแนวทางการประกอบธุรกิจที่ส าเร็จออกมา 
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  2.  ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย 
 ผู้วิจัยท าการศึกษาปัญหา อุปสรรค และค่าใช้จ่ายในการผลิตแอปพลิเคชั่น เพ่ือ
น ามาเป็นข้อมูลในการผลิตแอปพลิเคชั่น นอกจากนี้จะท าการศึกษาข้อมูลทั่วไป ลักษณะทางดนตรี 
ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมในการซื้อแอปพลิเคชั่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท า
ดนตรีประกอบ (Backing Track) เพ่ือสามารถผลิตแอปพลิเคชั่นที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง และท าการศึกษาแนวคิด  และกลยุทธ์ในการท าธุรกิจเพ่ือน ามาซึ่งแนว
ทางการประกอบธุรกิจส าหรับแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
  3.  ขอบเขตวิจัยด้านประชากร 
  3.1 สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ 
และเชี่ยวชาญด้านการท าธุรกิจ Start Up จ านวน 2 ราย 
  3.2 สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชั่น (Application 
Developer) จ านวน 3 ราย 
  3.3 แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ไปยังกลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือ
สมัครเล่น จ านวน 400 ราย 
  4.  ขอบเขตการวิจัยด้านตัวแปรที่ศึกษา 
  4.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่  
  4.1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ เพ่ือศึกษาถึง ปัญหา อุปสรรค และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
  4.1.2 ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) เพ่ือศึกษาถึง 
กระบวนการ และค่าใช้จ่ายในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track)  
  4.1.3 ผู้บริโภค เพ่ือศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) 
  4.2 ตัวแปรร่วม (Intervention Variables) ได้แก่  
  4.2.1 แนวคิดทฤษฎี Systems Development Life Cycle SDLC (SDLC) 
 4.2.2 แนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 
  4.2.3 แนวคิดทฤษฎี ปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model) 
  4.2.4 แนวคิดทฤษฎี Business Model Canvas BMC (BMC) 
  4.2.5 แนวคิดทฤษฎี ส่วนประสมการตลาด (4P’s Marketing Mix) 
  4.2.6 แนวคิดทฤษฎี พฤติกรรมผู้บริโภค 
  4.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
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  4.3.1 แนวทางธุรกิจส าหรับแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  ได้ทราบปัญหา อุปสรรค ในการท าแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
  2.  เพ่ือได้ทราบถึงความต้องการ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท า
ดนตรีประกอบ (Backing Track) 
  3.  ได้ทราบพฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคชั่นของนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น 
  4.  ได้แนวคิดการสร้างสรรค์ธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ให้

เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถน าไปเป็นต้นแบบเพื่อต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.  นักวิชาการท้ังในศาสตร์ด้านดนตรีและในศาสตร์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจสามารถ
น างานวิจัยชิ้นนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ธุรกิจในด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  แอปพลิเคชั่น หมายถึง เป็นซอฟต์แวร์ในระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์พกพา ที่
ผลิตขึ้นมาเพ่ือตอบสนองตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน โดยมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ หรือ User 
Interface เป็นส่วนเชื่อมต่อเพ่ือให้ผู้ใช้สั่งงานให้แอปพลิเคชั่นท างานตามที่ต้องการ  
 2.  ดนตรีประกอบ (Backing Track) หมายถึงดนตรีที่เอาไว้ส าหรับให้นักร้อง หรือนัก
บรรเลงดนตรีเครื่องอ่ืน ๆ ร้องหรือบรรเลงประกอบคลอตามไปด้วย โดยไม่จ ากัดประเภทของดนตรี 
 3.  ตัวแทนจ าหน่าย (Distributor) หมายถึง ตัวกลางจ าหน่ายระหว่างผู้ผลิต และ
ผู้บริโภคในระบบออนไลน์ โดยมีแอปพลิเคชั่นเป็นตัวกลางในการซื้อ-ขาย 
 4.  Systems Development Life Cycle SDLC (SDLC) หมายถึง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือแอปพลิเคชั่นเพ่ือแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งาน   
 5.  Business Model Canvas (BMC) หมายถึง เป็นรูปแบบการน าเสนอโมเดลธุรกิจ
เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน การท าความเข้าใจให้ตรงกันเรื่องโมเดลธุรกิจจะช่วยให้อภิปราย และ
อธิบายในล าดับต่อไปได้ง่ายขึ้น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 ตัวแปรต้น                         ตัวแปรร่วม                           ตัวแปรตาม 

     

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย Conceptual Framework 
 

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น 

1. เพื่อศึกษา ปัญหา และ

อุปสรรคในการท าธุรกิจ

แอปพลิ เ คชั่ นท า ดนตรี

ประกอบ (Backing Track) 

 (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) 

2. เพื่อศึกษากระบวนการ 

และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน

การผลิตแอปพลิเคชั่นท า

ดนตรีประกอบ (Backing 

Track) 

(ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 

และ 2) 

ผู้บริโภค 

ปัจจัยในการตัดสินใจ

ซ้ือแอพพลิ เคชั่ นท า

ด น ต รี ป ร ะ ก อ บ 

(Backing track) 

(ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) 

1. วิเคราะห์ปัญหา และ

อุปสรรคในการท าธุรกิจ

แอปพลิเคชั่นท าดนตรี

ประกอบ (Backing Track) 

2. วิเคราะห์กระบวนการและ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการ

ผลิตแอปพลิชั่นท าดนตรี

ประกอบ (Backing Track) 

 

 

ศึกษาข้อมูลทัว่ไป 

พฤติกรรมการซ้ือแอปพลิเคชั่น 

และปัจจัยในการติดสินใจซ้ือ

แอปพิลเคชั่นของนักดนตรีมือ

อาชีพ และมือสมัครเล่น 

 

 แนวทางประกอบธุรกิจ

ผลิตแอพพลิเคชั่นท าดนตรี

ประกอบ (Backing 

Track) ส าหรับนกัดนตรี

มืออาชีพและมือสมัครเล่น

(ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4) 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
รายงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาแนวทางจัดท าแนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอปพลิเคชั่น

ท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น" ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา โดยแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
  1.  แนวคิดทฤษฎี Systems Development Life Cycle (SDLC) 
  2.  แนวคิดทฤษฎี Five Force Model (ปัจจัยกดดันทั้ง 5) 
  3.  แนวคิดทฤษฎี SWOT Analysis (การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร) 
  4.  แนวคิดทฤษฎี ส่วนประสมการตลาด 4P’s (4P’s Marketing Mix) 
  5.  แนวคิดทฤษฎี พฤติกรรมผู้บริโภค 
  6.  แนวคิดทฤษฎี BMC (Business Model Canvas) 
  7.  แนวคิดทฤษฎี การบัญชีบริหาร 
  8.  ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือ 
  9.  รูปแบบธุรกิจ itune  
  10.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1.  แนวคิดทฤษฎี Systems Development Life Cycle SDLC (SDLC) 
  ทฤษฎี SDLC (Systems Development Life Cycle) นั้น Watinee Poksup (2011) 
ได้กล่าวไว้ว่า เป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งาน โดยกระบวนการพัฒนาจะแบ่งออกเป็น การวางแผน (Planning Phase) การวิเคราะห์ 
(Analysis Phase) การออกแบบ (Design Phase) และด้านการสร้างและพัฒนา (Implementation 
Phase)  ในขณะที่ aompackky (2012) ได้อธิบายไว้ในเว็บไซต์ว่า SDLC คือ การพัฒนาระบบงาน 
หรือซอฟต์แวร์ใด ๆก็ตามที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 7 ขั้นตอน คือ การหาปัญหา โอกาส  
และเป้าหมาย การศึกษาความเหมาะสม การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การสร้างระบบและ
จัดท าเอกสาร การทดสอบระบบและบ ารุงรักษา และการติดตามและประเมินผล  ซึ่งตรงกับความ
คิดเห็นของ Shinnawat Thititanakun (2012) ที่ได้อธิบายเอาไว้ว่า SDLC คือ วงจรชีวิตของการ
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พัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศซึ่งมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันตั้งเริ่มจนจบวงจรอย่างเป็นขั้นตอน 
ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องท าความเข้าใจให้ดีว่าในแต่ละขั้นตอนควรจะต้องท าอะไรระบบ SDLC นีอบ
ไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 7 ขั้นตอน คือ เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) ศึกษาความเป็นไปได้ 
(Feasibility Study) วิเคราะห์ (Analysis) ออกแบบ (Design) สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 
การปรับเปลี่ยน (Conversion) และการบ ารุงรักษา (Maintenance)   
  จากความหมายทั้งหมดที่กล่าวมานั้นพอจะสรุปได้ว่า SDLC นั้น เป็นวิธีการพัฒนาระบบ
หรือซอฟต์แวร์วิธีหนึ่งที่มีรูปแบบวงจรที่เป็นขั้นตอนชัดเจน ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาระบบเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยจะมีขั้นตอนใหญ่ ๆ คือการศึกษาปัญหาที่พบเจอหรือศึกษา
ความต้องการของผู้ใช้งาน แล้วจึงท าการวิเคราะห์แล้วออกแบบเพ่ือสร้างหรือแก้ปัญหา และคอยดูแล
ระบบให้ใช้งานได้อย่างราบรื่น ซึ่งผู้วิจัยนั้นเข้าใจปัญหา (Problem Recognition) ที่เกิดขึ้นในความ
ต้องการใช้งานดนตรีประกอบ (Backing Track) ของนักดนตรีทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ดังนั้น
งานวิจัยเล่มนี้จึงเป็นการศึกษาถึงความเป็นได้ (Feasibility Study) ของการที่จะผลิตซอฟต์แวร์เพ่ือ
มาแก้ไขปัญหาของนักดนตรีหรือนักร้องที่ไม่สามารถหาคนมาบรรเลงประกอบได้ในเวลาที่ต้องการ 
หรือต้องการดนตรีประกอบเพ่ือน าไปใช้ในงานแสดงต่าง ๆ โดยผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัย และวิเคราะห์
ตามขั้นตอนที่เหลือเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าแนวทางการประกอบธุรกิจของการผลิต
ซอฟต์แวร์นี้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 วงจรของ System Development Life Cycle แบบ Water Fall Model 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, SDLC คืออะไร?, เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 
2560, เข้าถึงได้จาก http://www.swpark.or.th/sdlcproject/index.php/14-sample-data-
articles/79-sdlc 
 

Feasibility 

Study 

Problem 

Recognition 

Design 

Analysis 

 

Conversion 

Construction 

Maintenance 

http://www.swpark.or.th/sdlcproject/index.php/14-sample-data-articles/79-sdlc
http://www.swpark.or.th/sdlcproject/index.php/14-sample-data-articles/79-sdlc


13 
 

 

2.  แนวคิดทฤษฎี Five Force Model 
  ทฤษฎี Five Force Model หรือปัจจัยกดดันทั้ง 5 นั้น เป็นเครื่องมือส าหรับการ
วิเคราะห์คู่แข่ง และสภาพแวดล้อมเพ่ือวางแผนกลยุทธ์ของกิจการหรือธุรกิจ โดย Michael E,Porter 
เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีนี้ (passorn, 2016) โดยได้อธิบายไว้ว่า ทฤษฎีนี้จะพูดถึงแรงกระทบจากทั้ง
ภายนอกและภายใน แรงกระทบจากภายนอกสามารถแบ่งได้เป็น 4 ปัจจัย คือ อ านาจต่อรองจาก
ผู้ขายวัตถุดิบหรือ Supplier อ านาจต่องรองจากลูกค้า การเข้ามาของผู้แข่งขันรายใหม่ และสินค้า
ทดแทน ส่วนแรงกระทบจากภายในคือการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6 ปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model) 
ที่มา: passorn, ปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model), เข้าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2560, เข้าถึงได้
จาก http://inc.karmins.com/ปัจจัยกดดันทั้ง- -5-five-force-model/ 
 
  2.1 อ านาจต่อรองจากผู้ขายวัตถุดิบหรือ Supplier อ านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบจะ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่น, 2542) 

การแข่งขัน

ภายใน

อุตสาหกรรม 

Supplier (ผู้ผลิต) 

 

ผู้ผลิต) 

การต่อรองของ

ลูกค้า 

 

การเข้ามาของ

คู่แข่งรายใหม่ 

 

สินค้าทดแทน 

 

สินค้าทดแทน
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  2.1.1 จ านวนของ Supplier ว่ามีเยอะหรือไม่  
  2.1.2 การรวมตัวกันของ Supplier 
  2.1.3 ความหายาก-ง่ายของแหล่งวัตถุดิบ  
  2.1.4 ความแตกต่างทางด้านคุณภาพของวัตถุดิบ 
  ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะมีผลต่อการต่อรองกับ Supplier ถ้าจ านวน Supplier น้อย 
หรือ Supplier มีการรวมตัวกันได้ก็จะท าให้อ านาจต่อรองของ Supplier สูงขึ้น ในขณะเดียวกันถ้า
วัตถุดิบนั้นหายาก หรือมีความแตกต่างกันทางด้านคุณภาพ โดยมี Supplier ที่วัตถุดิบมีคุณภาพดีมี
น้อยก็จะท าให้อ านาจต่องรองของ Supplier สูงขึ้นเช่นเดียวกัน 
  2.2 การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ passorn (2016) ได้กล่าวไว้ว่า การเข้ามาของคู่แข่ง
รายใหม่ถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรง เพราะจะมีผลท าให้ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง ดังนั้น
ผู้ประกอบการหรือผู้ท าธุรกิจจะต้องหาทางป้องกันคู่แข่งรายใหม่ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น สร้างตรา
สินค้าที่น่าเชื่อถือ สร้างฐานลูกค้าให้มีความจงรักภักดี (Brand Royalty) หรือเพ่ิมความสามารถใน
การบริหารต้นทุน เป็นต้น  
  2.3 อ านาจต่องรองจากลูกค้า อ านาจต่อรองจากลูกค้าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
(ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่น, 2542) 
  2.3.1 ปริมาณการซื้อ 
  2.3.2 ข้อมูลที่ลูกค้ามีเกี่ยวกับสินค้าและผู้ขาย 
  2.3.3 ความจงรักภักดี (Brand Royalty) 
  2.3.4 การรวมตัวกันของกลุ่มลูกค้า 
  2.3.5 การที่ลูกค้ามีองค์ความรู้ที่จะผลิตสินค้าได้ด้วยตัวเอง 
  2.3.6 ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าอ่ืน ๆ 
  ถ้าลูกค้าท าการสั่งซื้อในปริมาณมาก ๆ หรือลูกค้ามีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากก็ย่อมมี
อ านาจต่องรองได้มาก เช่นเดียวกับเม่ือลูกค้ามีความจงรักภักดีสูงและมีการรวมกลุ่มกัน หรือเมื่อลูกค้า
มีองค์ความรู้ที่จะผลิตสินค้าได้ด้วยตัวเองก็จะสามารถท าให้ลูกค้ามีอ านาจต่อรองมากขึ้นเช่นกัน  ส่วน
ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าอ่ืน ๆ นั้น ถ้าลูกค้าใช้สินค้าของคู่แข่งแล้วมีต้นทุนถูกลง อ านาจการ
ต่อรองของลูกค้าก็จะมากขึ้น  
  2.4 สินค้าทดแทน ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่น (2542) ได้อธิบาย
ไว้ว่า สินค้าหลายอย่างสามารถหาสินค้าอ่ืนมาใช้ทดแทนได้โดยที่อาจจะมีคุณภาพที่ดีกว่าแต่ต้องจ่าย
แพงกว่า ซึ่งลูกค้าก็จะมีการเปรียบเทียบในด้านราคาและคุณภาพว่าจะคุ้มค่าหรือไม่เมื่อเปลี่ยนไปใช้
สินค้าทดแทน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเครื่องปรับอากาศ และพัดลม ถึงแม้เครื่องปรับอากาศจะมี
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ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแต่ผู้ถ้าบริโภคมีก าลังทรัพย์เพียงพอก็จะเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศมากกว่าพัดลม 
เป็นต้น  
  2.5 การแข่งขันภายในอุตสาหรรม ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
นาโนซอฟท์ แอนด์ โซลูชั่น, 2542) 

2.5.1 ถ้ามีจ านวนผู้ที่ท าธุรกิจเหมือนกันเยอะและมีขีดความสามารถใกล้เคียงกัน 
หรือในทางตรงกันข้าม เช่น มีผู้ประกอบการน้อยราย และมีส่วนแบ่งการตลาดใกล้เคียงกันก็อาจจะท า
ให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงได้  

2.5.2 หากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมมีต้นทุนคงที่ที่สูง และต้องคงอัตราการผลิตที่สูง
ตลอดเวลาเพ่ือให้ต้นทุนต่อหน่วยคุ้มค่า เมื่อใดที่ความต้องการ (Demand) ลดลงและผู้ประกอบธุรกิจ
ไม่สามารถลดระดับการผลิตลงได้จะท าให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด (Over Supply) ได้ 

2.5.3 ถ้าธุรกิจนั้นยังมีตลาดให้เติบโตได้อีกการแข่งขันจะไม่รุนแรงมากนัก แต่ถ้า
ตลาดนั้นมีอัตราการเติบโตน้อยก็จะมีการแข่งขันเพ่ือแย่งลูกค้ากันรุนแรงขึ้น เช่น ตลาดโทรศัพท์มือถือ 
เป็นต้น 

2.5.4 ความจงรักภักดีในตรายี่ห้อ (Brand Loyalty) ถ้าสินค้าและบริการมีความ
แตกต่างกันมาก และผู้บริโภคบริโภคมีความจงรักภักดีในตรายี่ห้อ (Brand Loyalty) สูง การแข่งขันก็
จะน้อยลง ดังนั้นทฤษฎี Five Force Model จึงเหมาะสมที่จะมาใช้ประกอบกับหัวข้อแนวทางการ
ประกอบธุรกิจผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและ
มือสมัครเล่นของผู้วิจัย เพราะจะเป็นการส ารวจและวิเคราะห์ทั้งตลาดการแข่งขันในอุตสหรรม
แอปพลิเคชั่นเองเพ่ือเตรียมกลยุทธ์ในการแข่งขันและรับมือ และทฤษฎีนี้ยังใช้สร้างกลยุทธ์ในการ
ต่อรองกับ Supplier ส ารวจผู้เข้าแข่งขันรายใหม่และสร้างกลยุทธ์ไว้เตรียมรับมือ ส ารวจอ านาจการ
ซื้อและการต่อรองของลูกค้าเพ่ือเตรียมการต่อรองกับลูกค้า และส ารวจสินค้าทดแทนซึ่งในที่นี้คือ
แอปพลิเคชั่นอ่ืน ๆ ที่มีการท างานใกล้เคียงกันเพ่ือสร้างความแตกต่างและสร้างจุดขายให้
แอปพลิเคชั่นนี้มีความโดดเด่นขึ้น 
 
3.  แนวคิดทฤษฎี SWOT Analysis 
  SWOT คือตัวย่อของประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ โดยตัวย่อแต่ละตัวมีความหมายดังนี้  
S – Strength (จุดแข็ง), W – Weakness (จุดอ่อน), O – Opportunity (โอกาส) และ T – Threat 
(อุปสรรค) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่ไม่ยากและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ความเป็นมาของทฤษฎี 
SWOT นั้น เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553) ได้กล่าวว่าทฤษฎีนี้ มีแหล่งที่มาที่มีความแตกต่างกัน
ออกเป็น 2 ทาง เส้นทางแรกคือ ศาสตราจารย์ อัลเบิร์ต ฮัมฟรีย์  (Albert Humphrey) แห่ง
มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ซึ่งเป็นผู้น าในคณะวิจัยที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1960 – 1970 การวิจัยนี้
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เป็นการวิจัยท าให้กับผู้บริหารของบริษัทที่มีผลประกอบการชั้นน าใน 500 อันดับแรก พ้ืนฐานการวิจัย
ครั้งนี้มาจากความต้องการที่จะศึกษาว่าเหตุใดระบบการวางแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาวของ
องค์กรหลาย ๆ องค์กรที่ท ากันอยู่ในเวลานั้นจึงประสบแต่ความล้มเหลวและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็น
อย่างมาก ดังนั้นบริษัทใน 500 อันดับแรกจึงลงทุนให้กับสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดโดย
มีศาสตราจารย์อัลเบิร์ต ฮัมฟรีย์ เป็นผู้น าในคณะวิจัย ในการวิจัยนี้ใช้ค าถามเป็นหลัก โดยตัวค าถาม
จะเริ่มจากการถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดี (Good) และไม่ดี (Bad) ที่เกิดขึ้นจากการท างานทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต สิ่งที่ดีในปัจจุบันให้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory) สิ่งที่ดีในอนาคตที่ผู้ตอบ
จินตนาการถือเป็นโอกาส (Opportunity) อะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีในปัจจุบันก าหนดเป็นข้อบกพร่อง 
(Fault) ส่วนสิ่งที่ไม่ดีในอนาคตก าหนดให้เป็นภัยคุกคาม (Threat) และเมื่อมีการน าเสนอโครงการ 
ผู้บริหารโครงการได้เปลี่ยนตัวอักษรจาก F (Fault) เป็น W (Weakness) และสลับตัวอักษรใหม่  
จากผลงานการวิจัยนี้ท าให้ศาสตราจารย์อัลเบิร์ต ฮัมฟรีย์ ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งเทคนิคการ
วิเคราะห์ SWOT ส่วนอีกทางหนึ่ง เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553) กล่าวว่า ที่มาของ SWOT มาจาก
ผลงานของศาสตราจารย์ เคนเนท แอนดริวส์ (Keneth Andrews) ซึ่งผลงานนี้เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1971 
ที่ศาตราจารย์ เคนเนท ได้วางหลักการให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างความสามารถและทรัพยากร
ขององค์กรเข้ากับสภาพแวดล้อม โดยศาตราจารย์ เคนเนท กล่าวว่าเทคนิคตัวนี้จัดเป็นนวัตกรรมใหม่
และยุ่ ง ย ากซับซ้ อน ในการที่ จ ะน า เอาจุ ดแข็ ง  (Strengths) ขององค์ กร ไปดึ ง เอา โอกาส 
(Opportunities) ที่อยู่ภายนอกมาใช้ ใช้จุดแข็งนี้ช่วยปกปิดจุดอ่อน (Weaknesses) และใช้ป้องกัน
กับภัยคุกคาม (Threats) ได้  
  สุปัญญา ไชยชาญ (2534) ให้ค านิยามการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร ไว้ว่า  
คือการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทางการตลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่
จะต้องกระท าในการเริ่มต้นวางแผนการตลาด ใกล้เคียงกับแนวคิดของ Wilson (2002) ให้ค านิยาม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร ว่าคือ เครื่องมือที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจรับรู้ถึงจุดแข็งและโอกาส
ที่ส่งผลดีหรือเอ้ืออ านวยต่อธุรกิจ รวมถึงแสดงจุดอ่อนและอุปสรรคในการท าธุรกิจส่งผลให้เจ้าของ
กิจการรับรู้ถึงมาตรฐานของธุรกิจของตน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าผู้ที่จะใช้การวิเคราะห์ SWOT ได้นั้นจะต้อง
สามารถระบุสินค้าหรือบริการของตนเองได้อย่างชัดเจน และใช้ SWOT เป็นการวางแผนเบื้องต้นใน
การประกอบธุรกิจของตน ในขณะที่ ภาณุ ลิมมานนท์ (2550) ได้กล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ ดังนี้  

จุดแข็ง (Strength) คือ คุณลักษณะภายในองค์กรที่จะสามารถใช้ เ พ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย และท าให้มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันกลยุทธ 

จุดอ่อน (Weakness) คือ คุณลักษณะภายในองค์กรที่อาจมีข้อจ ากัด ขัดขวางการ
ปฏิบัติงาน หรือการด าเนินงาน และท าให้เสียเปรียบในเชิงการแข่งขันกลยุทธ 
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โอกาส (Opportunity) คือ ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่อาจช่วยให้องค์กร หรือธุรกิจบรรลุ
เป้าหมายทางกลยุทธ์ 

อุปสรรค (Threat) คือ ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่อาจขัดขวางองค์กรไม่ให้บรรลุเป้าหมาย 
และอาจท าความพยายามในการได้เปรียบเชิงกลยุทธต้องเสียเปล่า 

นอกจากนี้ ภาณุ ลิมมานนท์ ยังได้อธิบายถึงรายละเอียดลงไปอีกว่า การพิจารณาจุดแข็ง 
(Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ควรประเมินให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านทรัพยากร เช่น ความรู้ และทักษะบุคลากร ชื่อเสียงขององค์กร ประสบการณ์ 
สินทรัพย์  

ด้านการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการขาย ช่องทางการจ าหน่าย 
ภาพลักษณ์ 

ลูกค้า เช่น ใครคือกลุ่มลูกค้าหลัก ใครคือกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในอนาคต และการ
แบ่งกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจน 

ด้านการด าเนินการ เช่น คุณภาพ ความรวดเร็ว ต้นทุน เทคโนโลยี 
ด้านการเงิน เช่น การลงทุน แหล่งที่มาของเงินทุน 
ในขณะที่การพิจารณา โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ควรประเมินให้

ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้านเศรษฐกิจ เช่น อัตราการเจริญเติบโต อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ ค่าแรง รายได้

ประชากร 
ด้านสังคม เช่น อัตราการเติบโตของประชากร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขนาดของครอบครัว 

การกระจายของอายุ การศึกษา คุณภาพชีวิต 
ด้านการเมือง กฏหมาย  เช่น ภาษี กฏหมายแรงงาน ลิขสิทธิ์  ข้อก าหนดด้าน

มาตรฐานสากล 
ด้านเทคโนโลยี เช่น ความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีใน

ปัจจุบันและอนาคต 
จากที่อธิบายมาทั้งหมดนี้ ภาณุ ลิมมานนท์ ได้สรุปไว้ว่า การวิเคราะห์ SWOT อาจ

วิเคราะห์ได้ทั้งในกรอบ และนอกกรอบในเชิงความคิด การวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อน เป็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยจากภายในไปสู่ภายนอก ในขณะที่การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรค เป็นการ
วิเคราะห์จากภายนอกไปสู่ภายใน ซึ่งการวิเคราะห์ทั้งในกรอบและนอกกรอบจะต้องท าการวิเคราะห์
เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง  

จากข้อมูลทั้งหมด SWOT Anlysis หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรจึงเป็น 
กลยุทธ์การวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายใน (Strengths, Weaknesses) และภายนอก (Opportunities, 
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Threats) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมไปถึงการวางแผนเตรียมรับมือกับ
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
วิสัยทัศน์ ก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรให้เหมาะสม โดยวิเคราะห์ทรัพยากร และความสามารถในทุก ๆ 
เพ่ือการบริหารจัดการที่ครอบคลุม โดยท าการวิเคราะห์ปัจจัยภายในบนพ้ืนฐานของความเป็นจริงของ
สิ่งที่สินค้า หรือบริการที่เราต้องการวิเคราะห์นั้นเป็นอยู่ และจ าเป็นต้องวิเคราะห์ทั้งในแง่บวกและแง่
ลบ ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเป็นการคาดคะเนสิ่งอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการท า
ธุรกิจ จ าเป็นจะต้องวิเคราะห์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบเช่นกัน โดยมีรายละเอียดของสิ่งที่ต้องวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ปัจจัยภายใน 
   3.1.1 จุดแข็ง (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายในอันใดที่เป็นข้อ
ได้เปรียบหรือเป็นจุดเด่นที่ควรน ามาใช้ และควรพัฒนาต่อไปเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ซึ่ง
จุดแข็งชองแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือ
สมัครเล่นนั้น เช่น ยังไม่มีใครผลิตออกมาก่อน ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นเข้าใจปัญหา (Pain point) และ
พบเจอมาด้วยตนเอง แนวดนตรีหลากหลายประเภทให้เลือก เสียงที่ออกมามีความสมจริง ใช้งานง่าย 
สามารถจัดเก็บเพลงที่ท าดนตรีประกอบ (Backing track) เอาไว้แล้วได้ สามารถเลือกคีย์ที่ตรงกับ
นักร้องหรือเครื่องดนตรีอื่นให้มีความเหมาะสมได้ ฯลฯ 
  3.1.2 จุดอ่อน (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายในอันใดที่เป็นข้อ
ได้เปรียบหรือเป็นจุดด้อย เป็นข้อเสียเปรียบที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือก าจัดออกไป ซึ่งจุดอ่อน
ส าหรับแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น
นั้น เช่น ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตแอพพลิชั่น ตัวแอปพลิเคชั่นใช้
พ้ืนที่หน่วยความจ าในโทรศัพท์ค่อนข้างสูง เพราะจะต้องมีคลังเสียง (Sound Library) ในตัว
แอปพลิเคชั่น ต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านดนตรีในระดับหนึ่งจึงจะใช้งานแอปพลิเคชั่นนี้ได้ มีค่าใช้จ่ายใน
การผลิต และพัฒนาแอปพลิเคชั่นสูง ต้องคอยเพิ่มสไตล์ดนตรีใหม่ ๆ (Preset) อย่างต่อเนื่อง ฯลฯ 
  3.2 ปัจจัยภายนอก 
   3.2.1 โ อกาส  (O-Opportunities) เ ป็ นการวิ เ ค ร า ะห์ ว่ า มี ปั จ จั ย ใ ดที่ เ อ้ื อ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรหรือธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม และสามารถน ามาเสริมความเข้มแข็งของ
ธุรกิจได้ ซึ่งโอกาสของแนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing 
track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่นนั้น เช่น ยังไม่มีใครผลิตมาก่อน พฤติกรรมผู้บริโภค
มีแนวโน้มในการใช้งานสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต และการท ากิจกรรมทาง
โซเชียลมีเดีย (Social Media) เพ่ิมมากขึ้น กลุ่มเป้าหมาย (นักดนตรีสมัครเล่นและนักดนตรีอาชีพ) มี
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การใช้งานทั้งสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแทบเล็ต (Tablet) ทั้งในการท างาน และใช้งานใน
ชีวิตประจ าวัน ฯลฯ 
  3.2.2 อุปสรรค (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกปัจจัยใดที่จะส่งผล
กระทบ เป็นอุปสรรค หรือก่อให้เกิดความไม่ราบรื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยง
หรือวางแผนเตรียมรับมือ แก้ไขอุปสรรคนั้นไว้ล่วงหน้า ซึ่งอุปสรรคของของแนวทางการประกอบ
ธุรกิจผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือ
สมัครเล่นนั้น เช่น มีแอปพลิเคชั่นด้านดนตรีเป็นจ านวนมากมายในร้านค้าแอปพลิเคชั่นของทั้งทางฝั่ง 
IOS และ Android มีการแข่งขันในตลาดสูง อาจจะมีแอปพลิเคชั่นที่มีการท างานคล้ายกันเกิดขึ้นใน
อนาคต ฯลฯ 
  เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกแล้ว ให้น าจุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมา เปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรคจาก
ภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กรก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใด และภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นควรจะท า
อย่างไร โดยทั่วไปในการวิเคราะห์ SWOT จะสามารถจับคู่การวิเคราะห์ระหว่างปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอก ออกมาเป็นสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้ 
  สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุด เป็นอาสในการ
ก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive Strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้าง ปรับใช้ และใช้
โอกาสเปิดที่มีเพ่ือให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) เป็นการวิเคราะห์ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 
เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายใน ดังนั้นทางเลือกที่
ดีที่สุดคือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพ่ือพยายามลดความเสียหาย หรือ
หลบหลีกภัย อุปสรรค ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะท าให้องค์กรเกิดความ
สูญเสียที่น้อยท่ีสุด 
  สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน-โอกาส) เป็นสถานการณ์ที่องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้าน
การแข่งขัน แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้นทางออกคือ
กลยุทธ์การ พลิกตัว (Turnaround-oriented Strategy) เพ่ือจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้
พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ ที่มีเข้ามา 
  สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรยังมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งอยู่ ดังนั้นองค์กรจะต้องคิด
หากลยุทธ์ที่เหมาะสม เช่น กลยุทธ์การแตกตัวหรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) 
เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอ่ืน  ๆ เป็นต้น 
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SWOT Analysis Chart 
 

จุดแขง็ (Strengths) 

1. ยังไม่มีใครผลิตออกมาก่อน 
2. ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นเข้าใจปัญหา (Pain point) และพบ

เจอมาด้วยตนเอง 
3. ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นรู้ว่านักดนตรีต้องการอะไร และควร

ใส่ความสามารถใดบ้างลงไปในแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตแอพพลิชั่น 

2. ตัวแอปพลิเคชั่นใช้พื้นที่หน่วยความจ าในโทรศัพท์ค่อนข้าง
สูง เพราะจะต้องมีคลังเสียง (Sound Library) ในตัว
แอปพลิเคชั่น 

3. ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านดนตรีในระดับหนึ่งจึงจะใช้งาน
แอปพลิเคชั่นนี้ได้ 

4. ต้องคอยเพิ่มสไตล์ดนตรีใหม่  ๆ (Preset) อย่างต่อเนื่อง 
 

โอกาส (Opportunities) 

1. ยังไม่มีใครผลิตมาก่อน 
2. พฤติกรรมผู้บริโภคมีแนวโน้มการใช้งานสมาร์ทโฟน (Smart 

Phone) เป็นหลักเพิ่มมากขึ้นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
และการท ากิจกรรมทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) ต่าง 
ๆ 

3. กลุ่มเป้าหมาย (นักดนตรีสมัครเล่นและนักดนตรีอาชีพ) มี
การใช้งานทั้งสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแทบเล็ต 
(Tablet) ทั้งในการท างาน และใช้งานในชีวิตประจ าวัน 

 

อุปสรรค (Threats) 

1. มีแอปพลิเคชั่นด้านดนตรีเป็นจ านวนมากมายในร้านค้า
แอปพลิเคชั่นของทั้งทางฝั่ง iOS และ Android  

2. การแข่งขันในตลาดสูง 
3.  อาจจะมีแอปพลิเคชั่นที่มีการท างานคล้ายกันเกิดขึ้นใน

อนาคต 
4. มีค่าใช้จ่ายในการจ้างทีมพัฒนาแอปพลิเคชั่น และการ

โฆษณาค่อนข้างสูง 
 

 

ภาพที่ 7 วิเคราะห์ SWOT กับธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track)  
 
4.  แนวคิดทฤษฎี 4P Marketing Mix 
  แนวคิดทฤษฎี ส่วนประสมการตลาด 4P’s (4P’s Marketing Mix) หรือส่วนประสม
การตลาด คือ ทฤษฎีทางการตลาดที่ก าหนดตัวแปรที่สามารถควบคุมได้มาใช้เป็นหลักการ 
ในการพัฒนาสินค้าหรือบริการ และต้องใช้ร่วมกับการท าธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการ  
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ หรือเพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเกิดความต้องการจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการของตน แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาดนี้ 
คิดค้นโดย Philip Kotler (ถนอม บริคุต , 2557) เนื่องจากมีการก าหนดตัวแปรที่ควบคุมได้   
และชัดเจน ดังนั้นทฤษฎี ส่วนประสมการตลาด 4P’s จึงเป็นทฤษฎีที่ส าคัญในการท าธุรกิจทุกประเภท 



21 
 

 

ซึ่ งตัวแปรที่ควบคุมได้ เหล่านี้  ได้แก่  Product (ผลิตภัณฑ์  หรือการบริการ ) , Price (ราคา) , 
 Place (สถานที่จัดจ าหน่าย) และ Promotion (การส่งเสริมการตลาด) 
  4.1 Product (ผลิตภัณฑ์ หรือ การบริการ) 
  ค าว่า Product นั้น วีรวัฒน์ เลิศประสิทธิ์ธนา (2556) ได้อธิบายไว้ว่า Product คือ 
ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ นอกจากนี้ ด ารงค์ พิณคุณ (2557) ยังกล่าวอีกว่า Product นั้น แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่สินค้าที่จับต้องได้ (Tangible Product) คือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เราจ่ายเงิน
ไปแล้วได้สิ่งของกลับมา และ สินค้าที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible Product) หรือการบริการ ซึ่งบาง
ธุรกิจนั้นมีขายทั้งสินค้าและบริการ เช่น ร้านอาหารเป็นต้น จุดเริ่มต้นของการท าธุรกิจนั้นเริ่มมาจาก
การสร้างผลิตภัณฑ์ หรือบริการโดยอาศัยความต้องการของผู้บริโภค (Customer needs) และความ 
พึงพอใจของผู้บริโภค (Customer Satisfaction) ซึ่งผู้ท าธุรกิจจะต้องหากลยุทธ์มาใช้กับตัวผลิตภัณฑ์
หรือการบริการ เพ่ือท าให้มีจุดเด่นและความแตกต่างออกมาจากคู่แข่ง ในขณะที่ ชัยสมพล  
ชาวประเสริฐ (2546) ให้ค านิยามส่วนประสมการตลาดด้านการบริการว่า เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง แต่
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน ไม่สามารถจับต้องได้ มีลักษณะเป็นอาการนาม เช่น ความสะดวก ความ
รวดเร็ว ความสบายตัว ความสบายใจการให้ความเห็นหรือค าปรึกษาแนะน า และความรู้เป็นต้น ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่ามีความสอดคล้องกับแนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอปพลิเคชั่นมากกว่า  
  ในส่วนของนักวิชาการจากต่างประเทศได้ให้ค านิยามของค าว่าบริการไว้อย่าง
คล้ายคลึงกัน ดังนี้  Cannon, Perreault and McCarthy (2008) ให้ค านิยามว่าบริการ คือ การ
กระท าเพ่ือตอบสนองความต้องการให้กับบุคคลอ่ืน ในขณะที ่Kotler and Armstrong (2012) ให้ค า
นิยามว่าบริการคือ รูปแบบการผลิตที่ประกอบด้วยการสร้างกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจ
ซึ่งธุรกิจจะน าเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย แต่สิ่งที่น าเสนอนั้นกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถครอบครอง หรือจับ
ต้องได้ 
  จากความหมายของค าว่ า Product ที่กล่าวไปในข้างต้น จะเห็นได้ว่ าตั ว
แอปพลิเคชั่นเองนั้นเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Product) เพราะแอปพลิเคชั่นนั้น คือ 
โปรแกรมท่ีอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ช่วยให้เราสามารถกระท าบางอย่างได้ตามความต้องการ 
ออกแบบมาให้ท างานกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) หรือ คอมพิวเตอร์ (Computer) ซึ่งใน
แต่ละระบบปฏิบัติการจะมีผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นมามากมายเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน   
(Aseitha, 2013) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชั่นจัดเป็นการให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้บริโภคอย่างหนึ่ง ซึ่งส าหรับแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) นั้นก็ถือเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้กับนักดนตรีที่ต้องการจะท าดนตรีประกอบแบบเร่งด่วน หรือเพ่ือที่จะบรรเลง
สดผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ แต่ไม่สามารถหาคนอ่ืนมาเล่นประกอบด้วยได้ รวมไปถึงยังสามารถใช้
ในการแสดงสดตามสถานที่ต่าง ๆ ได้อีกด้วย 
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  4.2 Price (ราคา)  
  การตั้งราคาถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคเป็นอย่าง
มาก เพราะเป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  โดย ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ได้กล่าวถึง
เรื่องของราคาไว้ว่า Price หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน อันเป็นต้นทุน (Cost) ของผลิตภัณฑ์ 
นั้น ๆ ความเหมาะสมของราคา (Price) ในตัวสินค้าและบริการ กับ คุณค่า (Value) ที่ผู้ใช้บริการ หรือ 
ผู้บริโภคจะได้รับ ควรมีความสัมพันธ์กันความเหมาะสมของราคา เพราะผู้บริโภคจะมีการเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาที่ตั้งไว้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจึงจะตัดสินใจซื้อ เมื่อตั้ง
ราคาจะต้องค านึงถึงปัจจัยหลายอย่าง เช่น การยอมรับของลูกค้าในมูลค่าผลิตภัณฑ์ว่าเหมาะสมกัน
หรือไม,่ ต้นทุนผลิตภัณฑ์, การแข่งขันในตลาด, กลยุทธ์การตั้งราคาขอคู่แข่ง และสภาพเศรษฐกิจ เป็น
ต้น และกลยุทธ์การตั้งราคาอาจจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็น Premium ของตัวผลิตภัณฑ์ ในขณะที่
บทความธุรกิจจากเว็บไซต์ Millionaire-academy.com (2560) ได้อธิบายความหมายของ Price 
(ราคา) ไว้ว่า การตั้งราคานับเป็นกลยุทธ์ส าคัญของการด าเนินธุรกิจ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
ขนาดของธุรกิจ ประเภทของสินค้า ความผันแปรของตลาด ต้นทุน หรือการส่งเสริมการขาย เป็นต้น 
ในธุรกิจขนาดเล็กนั้น การก าหนดราคาขายเป็นสิ่งที่ส าคัญมากเนื่องจากเป็นสิ่งเดียวที่ผู้บริโภคจะเอา
มาวัดคุณค่าและประโยชน์ของสินค้า และยังเป็นสิ่งที่ก าหนดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไปในทิศทางใด 
และควรจะขายจ านวนเท่าใด  
  นักวิชาการชาวต่างประเทศได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับ Price ไว้ดังต่อไปนี้ Cannon, 
Perreault and McCarthy (2008) ได้อธิบายไว้ว่า Price คือ มูลค่าของเงินตราที่ใช้แลกเปลี่ยนกับ
บางสิ่ งเ พ่ือสร้างคุณค่า ซึ่ งสอดคล้องกับ  Kotler and Armstrong (2012) ที่ ให้ค านิยามค าว่า  
Price ไว้ว่า คือมูลค่าของเงินตราที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเพ่ือการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ให้เกิดประโยชน์ หรือความพึงพอใจซึ่งเป็นการให้ค านิยามต่อตัวสินค้าภายใต้
ทัศนคติของลูกค้าหรือผู้เข้ารับบริการเท่านั้น แต่ Nargundkar (2009) ให้ค านิยามส่วนประสมด้าน
ราคา หรือ Price ไว้ว่า คือการก าหนดรายได้ซึ่งผู้ด าเนินธุรกิจจะได้รับจากประกอบกิจกรรม โดยเป็น
การให้ค านิยามในทัศนะคติของผู้ประกอบธุรกิจ แต่ทั้งนี้ Sandhusen (2008) ได้ให้ค านิยามของ 
Price ไว้แตกต่างจากนักวิชาการท่านอื่น 2 แง่มุมดังนี้ 
   ในแง่มุมของลูกค้า คือการคาดคะเนมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่ต้องการจะใช้เพ่ือ
ความสร้างพึงพอใจต่อตนเอง 
   ในแง่มุมของผู้ประกอบธุรกิจ คือการสร้างรายได้จากผลการท างานด้านการวางแผน
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 



23 
 

 

  นอกจาก Sandhusen แล้ว นักวิชาการในประเทศไทยที่ให้ค านิยามค าว่า Price ไว้
ใกล้เคียงกับ Sandhusen ได้แก่ จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ (2554) ให้ค านิยามส่วนประสมด้านราคา 2 
แง่มุมดังนี ้
  ในแง่มุมของผู้ประกอบธุรกิจ คือตัวก าหนดรายได้ เพ่ือให้คุ้มค่ากับต้นทุนที่เสียไปใน
การจัดหาหรือบริการ และต้องสร้างก าไรต่อผู้ด าเนินธุรกิจ โดยมีการก าหนดราคาตามคุณภาพของ
สินค้าหรือการให้บริการ 
  ในแง่มุมของลูกค้า คือผลประโยชน์หรือความคุ้มค่าของสินค้าและบริการในรูปแบบ
ตัวเงิน หรือสิ่งที่ต้องจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ 
  ในขณะที่ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2548) ได้ให้ค านิยามของค าว่า Price อย่าง
ละเอียดมากขึ้นในระดับของราคาส่วนลด ค่าจ้างนายหน้า เงื่อนไขการช าระเงิน สินเชื่อ การช าระเงิน 
ซึ่งการก าหนดราคาต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพสินค้าและบริการ 
  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการก าหนดส่วนประสมทางการตลาด้านราคา 
(Price) นั้น ต้องค านึงถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกธุรกิจดังนี้ 
  4.2.1 นโยบายภายในธุรกิจ 
  4.2.1.1 นโยบายด้านการตลาดของธุรกิจ 
  คือปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับต าแหน่งของธุรกิจซึ่งจ าเป็นจะต้องอาศัยการ
เปรียบเทียบจากจากคู่แข่ง เช่น ถ้าธุรกิจต้องการให้มีการวางต าแหน่งที่สูงกว่าคู่แข่งก็จะต้องก าหนด
นโยบายที่สร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจให้ดูมีคุณภาพที่สูงกว่าคู่แข่งในด้านของผลิตภัณฑ์ และการ
บริการจึงจะสามารถก าหนดต าแหน่งของธุรกิจของตนเองได้สูงกว่า แต่หากต้องการให้ธุรกิจมีต าแหน่ง
ที่ทัดเทียม คู่แข่งก็จ าเป็นจะต้องศึกษาคู่แข่งว่ามีนโยบายทางด้านคุณภาพมากเพียงใด  และจึงน ามา
ก าหนดนโยบายภายในองค์กรให้ทัดเทียมหรือสูงกว่าเล็กน้อย เพ่ือจะสามารถก าหนดนโยบายทางด้าน
ราคาได้เท่าเทียมคู่แข่ง 
  4.2.1.2 ต้นทุน 
  คือปัจจัยการก าหนดราคาโดยดูจากต้นทุนของธุรกิจนั้น ๆ เช่น 
ค่าใช้จ่ายภายในธุรกิจที่เป็นต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าแรงของพนักงาน ค่าโปรแกรม ค่าอุปกรณ์ และ
ต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าดูแลรักษาแอปพลิเคชั่น ค่าอัพเดท (Update) แอปพลิเคชั่น เป็นต้น โดยการ
ก าหนดนโยบายจากปัจจัยทางต้นทุนต้องใช้ความรอบคอบมากเพราะการท าแอปพลิเคชั่นด้านดนตรี
นั้นจะต้องคอยดูแลและติดตามกระแสความเป็นไปของดนตรีที่ก าลังเป็นที่นิยมตลอดเวลา  จึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกระแสในขณะนั้น จึงต้องระมัดระวังให้รายจ่ายมีความสอดคล้องกับรายรับที่
จะเข้ามาเพ่ือป้องกันไม่ให้ธุรกิจเกิดสภาวะขาดทุน 
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  4.2.1.3 แบรนด์เนมของธุรกิจและมาตรฐานการให้บริการ 
  คือการก าหนดราคาจากภาพลักษณ์ของธุรกิจของตนที่กลุ่มลูกค้าจะ
มองเห็น ผู้ประกอบธุรกิจควรจะวางภาพลักษณ์ให้ดูสูงกว่าคู่แข่ง หรือสร้างคุณค่าให้ธุรกิจของตนเอง 
ดูมีมาตรฐานการให้บริการที่สูงกว่า การก าหนดราคาจากปัจจัยนี้สามารถท าให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่ม
ผู้รับบริการที่มีก าลังใช้จ่ายสูงได้มากขึ้น เพราะกลุ่มผู้รับบริการกลุ่มนี้ต้องการการส่งมอบบริการที่มี
ภาพลักษณ์และคุณภาพของการให้บริการที่ดูมีระดับกว่าปกติ 
   4.2.1.4 วงจรชีวิตของบริการ 
  คือการก าหนดราคาจากสภาวะของธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง
ตระหนักว่าธุรกิจของตนเองอยู่ในช่วงใด เช่น หากธุรกิจอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องท า
การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด ผู้ประกอบธุรกิจสามารถก าหนดราคาได้จากคุณภาพของบริการ
ของตน เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความรู้จักกับบริการ เมื่อธุรกิจอยู่ในระยะเติบโตก็อาจจะลดราคาลงเพ่ือ
ขยายฐานของผู้รับบริการ หรือเพ่ือสร้างความผูกพันให้กับผู้รับบริการกลุ่มเดิมรวมถึงขยายกลุ่ม
ผู้รับบริการให้กว้างขึ้น และเมื่อถึงเวลาที่ธุรกิจอยู่ในสภาวะคลายตัว ควรจะก าหนดราคาที่ต่ าลงเพ่ือ
รักษายอดรายได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้ธุรกิจเข้าสู่สภาวะขาดทุน 
  4.2.1.5 ลักษณะความซับซ้อนของบริการ 
  คือการก าหนดราคาที่ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของขั้นตอนของ
การให้บริการ เช่น ในการเรียนวิชาดนตรีขั้นเบื้องต้นครูผู้สอนไม่จ าเป็นต้องใช้ความรู้สูงมาก ก็ควรจะ
เก็บค่าเล่าเรียนที่ต่ ากว่าการเรียนดนตรีขั้นสูงที่ครูผู้สอนจ าเป็นต้องเตรียมตัวมาสอนมากกว่า 
แต่แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ มีความซับซ้อนทางด้านขั้นตอนการผลิต พัฒนา และการดูแลมากกว่าการจะ
เป็นการให้บริการแก่ผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้นความซับซ้อนในส่วนนี้จะไปอยู่ที่ต้นทุนมากกว่าที่จะมา
ค านวณในส่วนของการให้บริการระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค 
  4.2.2 นโยบายภายนอกธุรกิจ 
  4.2.2.1 การแข่งขัน 
  คือการก าหนดนโยบายที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องทราบถึงสภาวะการ
แข่งขันภายในธุรกิจของตนเอง เช่น หากทราบว่าธุรกิจของตนมีผู้แข่งขันอยู่หลายราย ผู้ประกอบ
ธุรกิจควรก าหนดราคาที่ไม่สูงมาก เพ่ือสร้างฐานลูกค้า เพราะหากผู้ประกอบธุรกิจก าหนดราคาสูง
เกินไปอาจท าให้ผู้รับริโภคหลีกเลี่ยงไปใช้บริการกับผู้แข่งขันรายอ่ืนได้ แต่หากในธุรกิจนั้นมีสภาวะการ
แข่งขันที่ต่ า คือมีผู้ประกอบธุรกิจอยู่ไม่มาก และมีการแข่งขันไม่สูง ผู้ประกอบธุรกิจสามารถตั้งราคา
ได้ตามต้องการ แต่ก็ควรพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการ หรือสินค้าของตนเองด้วย 
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  4.2.2.2 ความคาดหวังของลูกค้า 
  ข้อนี้เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดราคา เพราะเม่ือผู้รับบริการได้รับ
คุณภาพจากการบริการอย่างไร มักจะส่งผลให้เกิดการบอกต่อ เช่น ถ้าแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
 (Backing Track) สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเป็นนักดนตรีได้ ก็จะท าให้เกิดการบอกต่อขึ้นในกลุ่มของนักดนตรีที่ต้องการใช้งานแอปพลิเคชั่นนี้ 
ส่งผลให้สามารถขายแอปพลิเคชั่นได้มากข้ึน 
  4.2.2.3 สภาวะอ่ืน ๆ 
  เช่น สภาวะการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี หากธุรกิจด าเนิน
ในสภาวะที่การเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีความสงบเรียบร้อยเป็นปกติ ผู้บริโภคสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
ไม่ขัดสนมีก าลังในการใช้จ่าย รวมถึงธุรกิจน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประกอบธุรกิจเพ่ือลด
ต้นทุนก็สามารถก าหนดราคาตามที่ควรจะเป็นได้ แต่หากสภาวะการเมือง เศรษฐกิจ สังคมขณะนั้นอยู่
ในสภาพตกต่ า ผู้บริโภคย่อมระมัดระวังในการใช้จ่าย เทคโนโลยีจะกลายเป็นสิ่งที่ดูฟุ่มเฟือยทันที จึง
ควรแก้ปัญหาโดยการไม่ก าหนดราคาให้ต่ าลงเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ หรือเพ่ิมเติมในส่วนของ
โปรโมชั่น (Promotion) เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคมากข้ึน เป็นต้น 
  จากความหมายของ Price (ราคา) นั้น จะเห็นได้ว่าการตั้งราคาเป็นสิ่งที่ส าคัญและ
ส่งผลต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคจะเอาราคามาเปรียบเทียบกับคุณภาพสินค้า การตั้งราคา
สามารถเป็นตัวบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และก าหนดทิศทางในการที่จะวางแผนการตลาด
ได้ ซึ่งในส่วนของการขายแอปพลิเคชั่นนั้น มีวิธีการที่จะขายได้หลายวิธี รวมไปถึงการใช้กลยุทธ์ In-
app purchase ซึ่งเป็นการซื้อการท างานหรือความสามารถพิเศษเพ่ิมเติมทีหลังถ้าผู้บริโภคต้องการ 
หรือการจ่ายค่าบริการรายเดือนเพ่ือแลกกับการใช้งานแอปพลิเคชั่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึง
การท าการส่งเสริมการตลาดเข้ามาช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้บริโภคได้หันมาให้ความสนใจ และทดลองให้
แอปพลิเคชั่นนี้มากขึ้น ดังนั้นกลยุทธ์การก าหนด Price (ราคา) ในการขายแอปพลิเคชั่นนั้นจึงมีความ
หลากหลายมากกว่า 
  4.3 Place หรือ Distribution (สถานที่จัดจ าหน่าย) 
  สถานที่ในการน าเสนอ หรือสถานที่ส าหรับใช้ในการขายสินค้า และบริการ  
ซึ่งความหมายยังรวมครอบคลุมไปถึงการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ นักวิชาการ
ต่างประเทศอย่าง Sandhusen (2008) ให้ค านิยามค าว่า Place ไว้ว่า คือสถานที่ที่สินค้าหรือบริการ
ปรากฏอยู่ เพ่ือรองรับหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ Nargundkar (2009) 
ที่ให้ค านิยามค าว่า Place ไว้ว่า คือสถานที่เพ่ือการผลิต และส่งมอบสินค้าหรืองานบริการ ในขณะที่ 
Kotler and Armstrong (2012) ก็ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ กิจกรรมที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเอาสินค้าไปปรากฏต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งความเห็นทั้งหมดก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
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นักวิชาการภายในประเทศไทย โดย ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ได้ให้ค าจัดความไว้ว่า Place หมายถึง
โครงสร้างของช่องทางที่กิจกรรมจะเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด ต่อมา สุดาพร กุณฑลบุตร 
(2557) ยังได้ให้ความหมายไว้เพ่ิมเติมว่า Place คือการน าสินค้าไปเสนอขายผู้บริโภค และยังรวมไป
ถึงช่องทางออนไลน์อย่างแอปพลิเคชั่น และการใช้โทรศัพท์อีกด้วย ซึ่งช่องทางการติดต่อออนไลน์นี้จะ
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรเลือกท าเลที่ตั้งให้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และมีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี นอกจากนี้ ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ยังกล่าวว่า เรา
สามารถแบ่งองค์ประกอบของการจัดจ าหน่ายเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
  4.3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) คือเส้นทางผลิตภัณฑ์
หรือกรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด โดยเริ่มต้นจากแหล่งผลิต ผ่านผู้ขายไปสู่ผู้ซื้อ 
ดังนั้นในระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายจึงประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง และผู้บริโภค ซึ่งในการผลิต
แอปพลิเคชั่นนั้น ช่องทางการจัดจ าหน่ายจะมีช่องทางใหญ ่ๆ อยู่ 2 ช่องทาง คือ ช่องทาง App Store 
ของระบบปฏิบัตการ iOS และช่องทาง Play Store ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 
  4.3.2 การกระจายสินค้า (Physical Distribution) หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้ซึ่งรวมถึงการขนส่ง (Transportation) ดังนั้นการท า Production 
House จึงต้องค านึงถึงการที่จะส่งมอบสินค้า (ไฟล์ภาพ, เสียง หรือ ภาพเคลื่อนใหว) ให้กับลูกค้าได้
อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการใช้คนไปส่งให้หรือการส่งให้ทางอีเมล์ก็ตาม 
  จากความหมายของ Place จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ที่ตั้งของร้านค้า
อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงช่องทางในการจัดส่งสินค้าไปยังตลาด หรือผู้บริโภคด้วย 
และช่องทางออนไลน์อย่างแอปพลิเคชั่นและการใช้โทรศัพท์ก็ถือเป็น Place เช่นเดียวกัน แต่ด้วยแนว
ทางการประกอบธุรกิจนี้เป็นธุรกิจการผลิตแอปพลิเคชั่นที่จะจ าหน่ายบน App Store ส าหรับ
ระบบปฏิบัติการ iOS และบน Play Store ส าหรับระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น ค าว่า Place 
ในงานวิจัยนี้จึงหมายถึงแค่ Store ของแต่ละระบบปฏิบัติการเท่านั้น 
  4.4 Promotion (การส่งเสริมการตลาด) 
  คือการน าเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ ผ่านช่องทางให้ผู้บริโภคได้รับรู้เพ่ือที่จะกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจในตัวสินค้า และกระตุ้นแรงจูงใจในการใช้บริการ เช่น การลดราคาในช่วงระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ การแถมสินค้าหรือแถมบริการพิเศษเมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือรับบริการ  การแจก
สินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้ การให้คูปองลดราคา การสมัครสมาชิกเพ่ือรับส่วนลด หรือสิทธิพิเศษ ซึ่ง
ข้อดีของการท าส่งเสริมการขาย คือสามารถกระตุ้นลูกค้าท่ีมีความสนใจในตัวสินค้าหรือบริการอยู่แล้ว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นในการสร้างการส่งเสริมการขายสูง แต่ข้อเสียคือการท าการ
ส่งเสริมการขายจะต้องมีการวางแผนทางด้านการเงินอย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือไม่ให้เกิดการขาดทุน
ขึ้นในระหว่างการท าการส่งเสริมการตลาด ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2558) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
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Promotion ไว้ว่า เป็นกิจกรรมการสื่อสารกับผู้บริโภคเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น แจ้งข่าวสารข้อมูล 
สร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้า หรือเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อตัวสินค้าหรือองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นใน
การท าธุกิจเพราะสามารถช่วยเพ่ิมปริมาณการซื้อ-ขายได้ นอกจากนี้ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2559) 
ยังอธิบายว่า Promotion เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 
เพ่ือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการ และเป็นกุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
อีกด้วย นอกจากนี้การส่งเสริมการขายนอกจากจะมีลด แลก แจก แถมแล้ว ยังต้องมีกลยุทธ์อื่นเข้ามา
ช่วยด้วย เช่น การท า Sales Promotion ให้กับลูกค้าเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และ
ตัดสินใจจะซื้อหรือใช้บริการ และการท า Public Relation ทั้งการติดต่อกับกลุ่มลูกค้าโดยตรง หรือ
บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อช่วยให้ข้อมูลกับลูกค้า เป็นต้น 
  จากความหมายของค าว่า Promotion ที่ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมมานั้น 
สรุปได้ว่า Promotion คือกิจกรรมที่จะสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าอยากซื้อทั้งก่อนการขาย ในระหว่าง
การขาย และหลังการขาย หรือเพ่ือสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าภายหลังจากการ
ซื้อขายแล้ว ในส่วนของการท า Promotion ส าหรับธุรกิจการขายแอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรม
ซอฟต์แวร์นั้น ตัวอย่างที่นิยมท าก็คือการลดราคาตามช่วงเวลาเทศกาลต่าง ๆ การให้ดาวน์โหลดตัว
ทดลองมาใช้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย หรือการให้สิทธิพิเศษได้ลองใช้การใช้งานใหม่ ๆ ก่อนจะออกว่าง
จ าหน่ายเมื่อสมัครเป็นสมาชิก  
 
5.  แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
  เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงขั้นตอนก่อนที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการจะมีการตัดสินใจเลือกซื้อหรือ
รับบริการ โดยจะเริ่มตั้งแต่การรับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการ กระบวนการหาข้อมูลการเปรียบเทียบ 
จนถึงการตัดสินใจที่จะซื้อหรือใช้บริการ ซึ่งถ้าเรารู้พฤติกรรมผู้บริโภคก็จะส่งผลดีต่อการประกอบ
ธุรกิจ เพราะจะท าให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าใจความต้องการ หรือวิธีคิดของลูกค้าในแต่ละ
ช่วงเวลาของการตัดสินใจได้ รวมถึงมีความสอดคล้องกับขั้นตอนด าเนินงานวิจัย ค าว่า "ผู้บริโภค" นั้น 
ชีวรรณ เจริญสุข (2557) ได้กล่าวไว้ว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.  2522 ได้ให้
ความหมายไว้ว่า หมายถึง ผู้ซื้อ ผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือ
ชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือซื้อสินค้าหรือบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับ
บริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เสียค่าตอบแทนก็ตาม การเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคนั้น
เป็นสิ่งจ าเป็นในการท าธุรกิจ เพ่ือที่เราจะเรียนรู้กระบวนการคิดของผู้บริโภคตั้งแต่ก่อนการซื้อ ขณะ
ซื้อ ใช้ และหลังใช้สินค้า ในขณะที่ วุฒิ สุขเจริญ (2559) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า 
เป็นศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับศาสตร์ด้านการตลาดอย่างใกล้ชิด แนวคิดของทั้งสองศาสตร์นี้จึงมี
การพัฒนาควบคู่ กัน ไป ซึ่ ง ในสมัยนี้ แนวคิดทางการตลาดเป็นการตลาดเชิ งพฤติ กรรม  
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(Behavioral Marketing) ที่อาศัยพ้ืนฐานพฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือปรับตัวให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน และผู้บริโภคไม่ได้จ ากัดแต่เพียงบุคคลเท่านั้น แต่ยัง
หมายถึงองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนด้วย ในขณะที่ รัฐวัชร์ พัฒนจิระรุจน์ (2557) ได้ให้ความเห็นว่า 
พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษากระบวนการของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ที่เลือกสรร รักษา 
และก าจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือแนวคิด เพ่ือสนองความต้องการ และ
ศึกษาผลกระทบที่กระบวนการเหล่านี้มีต่อผู้บริโภคและสังคมพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการผสมผสาน
จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐสาสตร์ เพ่ือพยายามท าความเข้าใจกระบวนการการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค 
  ในขณะที่ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547) ได้กล่าวเพ่ิมเติมไว้อีกว่า แนวความคิด
การตลาดสมัยใหม่  (Modern Marketing Concept) นั้น มีการมุ่ ง เน้นในเรื่องของการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค ตอบสนองความจ าเป็น (Needs) และความต้องการ (Wants) 
ของผู้บริโภคให้มีความพึงพอใจสูงที่สุด นอกจากนี้ ศิวฤทธ์ ยังกล่าวอีกว่า ในการศึกษาและท าความ
เข้าใจกับพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น นักการตลาดจะใช้โมเดลที่เรียกว่า 6W’s 1’H ซึ่งมีลักษณะเป็น
ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังนี้ 

ค าถาม ค าตอบ 

1. ใครคือตลาดเป้าหมาย  
(Who constitutes the market?) 

1. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 

2. ลูกค้าเป้าหมายซ้ืออะไร  
(What does the market buy?) 

2. สิ่งที่ลูกค้าซ้ือ (Objects) 

3. ท าไมลูกค้าจึงซ้ือสินค้านั้น  
(Why does the market buy?) 

3. วัตถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) 

4. ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ  
(Who Participates in the buying?) 

4. ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสินใจซื้อ (Organization) 

5. ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร  
(How does the market but?) 

5. กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Operations) 

6. ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด  
(When does the market buy?) 

6. โอกาสในการซ้ือ (Occasions) 

7. ผู้บริโภคซ้ือที่ใหน  
8. (Where does the market buy?) 

7. สถานที่จ าหนา่ยสินค้า (Outlets) 

 
ภาพที่ 8 โมเดล 6W’s 1’H 
ที่มา: ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, หลักการตลาด Principles of Marketing, (กรุงเทพ: ส านักพิมพ์ท้อป
, 2547), 68. 
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  โมเดลนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักการตลาดท าความเข้าใจกับพฤติกรรมผู้บริโภคได้
ง่ายขึ้น โดยโมเดลนี้จะเป็นการศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคที่เรียกว่า กล่องด าหรือความคิด
ของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ ซึ่ง รัฐวัชร์ พัฒนจระรุจน์ 
(2557) ได้อธิบายถึงโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ิมเติมไว้ดังภาพที่ 9 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
ที่มา: รัฐวัชร์ พัฒนจระรุจน์, ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (The Theory of Consumer 
Behavior), เข้าถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://poundtv5.blogspot.com/2014 
/10/theory-of-consumer-behavior.html 

สิ่งกระตุ้นการตลาด 
- ผลิตภัณฑ์ 
- ราคา 
- การจัดจ าหน่าย 
- การส่งเสริม

การตลาด 

สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ 
- เศรษฐกิจ 
- เทคโนโลยี 
- การเมือง 
- วัฒนธรรม 
 

สิ่งกระตุ้นภายนอก 

ลักษณะของผู้ซ้ือ 

- ปัจจัยทาง
วัฒนธรรม 

- ปัจจัยทางสังคม 

- ปัจจัยทาง
จิตวิทยา 

- ปัจจัยส่วนบุคคล 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 
- การรับรู้ปัญหา 
- การค้นหาข้อมูล 
- การประเมินผลทางเลือก 
- การตัดสินใจซื้อ 
- ความรู้สึกภายหลังการซ้ือ 

 

ปัจจัยภายนอก 
1. ปัจจัยดา้น

วัฒนธรรม 

- วัฒนธรรมพื้นฐาน 

- วัฒนธรรมย่อย 

- ชั้นทางสังคม 
 

กล่องด าความคิดของผู้ซ้ือ 

Buyer’s Black Box 

ปัจจัย
ภายนอก 

2. ปัจจัยทางสังคม 

- กลุ่มอ้างอิง 

- ครอบครัว 

- บทบาทและ
สถานะ 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ 

- การเลือกผลิตภัณฑ์ 

- การเลือกยี่ห้อ 

- การเลือกผู้ขาย 

- เวลาในการซ้ือ 

- ปริมาณการซ้ือ 
 

ปัจจัยเฉพาะบุคคล  
3. ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

- อาย ุ
- อาชีพ 
- วงจรชีวิตครอบครัว 
- โอกาสทางเศรษฐกิจ

หรือรายได ้
- ค่านิยมและรูปแบบ

การด ารงชิวิต 

 

ปัจจัยภายใน 
4. ปัจจัยทาง
จิตวิทยา 

- การจูงใจ 

- การรับรู้ 

- การเรียนรู้ 

- ความเชื่อถือ 

- ทัศนคต ิ

- บุคลิกภาพ 
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  พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยตารางโมเดลผู้บริโภค  เมื่อผู้บริโภคได้สิ่ง
กระตุ้นจากภายนอกให้เกิดความต้องการ มีความรู้สึก หรือมีอิทธิพลต่อผู้ซื้อ อิทธิพลนั้นจะท าให้เกิด
การตอบสนอง (Buyer’s  response) หรือ การตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s  Purchase Decision) 
  5.1 สิ่งกระตุ้นทั้งภายในและภายนอก เป็นสิ่งที่นักการตลาดสนใจเพ่ือจะสร้างสิ่งกระตุ้น
ทางการตลาดซึ่งควบคุมได้ และสิ่งกระตุ้นอ่ืนที่ควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นทางการตลาดซึ่งควบคุมได้ เช่น 
ความสวยงามในการออกแบบแอปพลิเคชั่น ให้เสียงดนตรีที่สมจริง ใช้งานง่าย ราคาถูก จัดการ
ส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ ฯลฯ ส่วนสิ่งกระตุ้นอ่ืนที่ควบคุมไม่ได้ เช่น แนวเพลงที่เป็นที่นิยมใน
ขณะนั้น สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ เทคโนโลยีใหม่ ๆ กระแสของดนตรีโลก  
  5.2 ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) เปรียบเสมือนกล่องด า ซึ่งไม่มีใคร
สามารถทราบได้ว่าผู้บริโภคคิดอะไรอยู่ จึงต้องพยายามวิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อให้ได้มาก
ที่สุด โดยดูจากลักษณะการตัดสินใจของผู้ซื้อ และขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซื้ อ โดยเฉพาะการขาย
แอปพลิเคชั่นที่ผู้ผลิตไม่ได้มาพบกับผู้ซื้อโดยตรง นอกจากผู้ซื้อจะลองซื้อแอพพลิคชั่นไปใช้แล้วมีค า
วิจารณ์จึงท าให้ผู้ผลิตสามารถทราบความคิดของผู้บริโภคต่อแอปพลิเคชั่น ดังนั้นผู้ผลิตแอปพลิเคชั่น
จึงต้องคิด และเตรียมการที่จะก าจัดจุดอ่อนต่าง ๆ ของแอปพลิเคชั่นของตนเองให้ได้มากที่สุดก่อนที่
จะออกจ าหน่าย ซึ่งการตอบสนองหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็น 
ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยที่แตกต่างกัน  
  5.3 ปัจจัยภายนอกทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการก าหนดความต้องการ
และพฤติกรรมของ มนุษย์ เช่น การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับ
ภายในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ ลักษณะชั้นทางสังคม อันประกอบด้วย 6 ระดับ ได้แก่ 
  5.3.1 Upper-Upper Class คือผู้ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ มีพ้ืนฐานที่ดีมาตั้งแต่รุ่นก่อน ๆ
แล้ว และเกิดมาบนความร่ ารวย 
  5.3.2 Lower-Upper Class เป็นกลุ่มเศรษฐีที่เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยตัวเอง 
เป็นผู้มีอิทธิพลในวงการธุรกิจ และมีรายได้สูงสุดในจ านวนชั้นทั้งหมด 
  5.3.3 Upper-Middle Class คือชายหญิงที่ประสบความส าเร็จในสาขาวิชาของตน 
โดยส่วนมากจะจบปริญญาจากมหาวิทยาลัย กลุ่มนี้เรียกได้ว่าเป็นหน้าตา เป็นสมองของสังคม 
  5.3.4 Lower-Middle Class เป็นกลุ่มบุคคลโดยเฉลี่ย อาจเป็นเจ้าของธุรกิจขนาด
เล็ก หรือพนักงานออฟฟิศท่ัวไป 
  5.3.5 Upper-Lower Class เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ค่อนข้างน้อย ได้แก่ชนชั้นท างาน
อันเป็นชนชั้นที่มีจ านวนมากที่สุด 
  5.3.6 Lower-Lower Class ได้แก่คนงาน กลุ่มชาวนาที่ไม่มีที่ดินของตนเอง เป็นต้น 
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  5.4 ปัจจัยภายนอกทางสังคม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพล 
ต่อพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งประกอบด้วย 
  5.4.1 กลุ่มอ้างอิง หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีการเกี่ยวข้องกันระหว่างคนในกลุ่ม 
แบ่งความสัมพันธ์เป็น 2 ระดับ คือ กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือนสนิท มักมีข้อจ ากัดในเรื่อง
อาชีพ ระดับชั้นทางสังคม และช่วงอายุ อีกกลุ่มคือกลุ่ม ทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสังคมที่มีความสัมพันธ์
แบบตัวต่อตัว มีความเหนียวแน่นน้อยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ 
  5.4.2 ครอบครัว เป็นสถาบันที่ท าการซื้อเพ่ือการบริโภคที่ส าคัญที่สุด นักการตลาด
จะพิจารณาครอบครัวเป็นหลักมากกว่าพิจารณาเป็นรายบุคคล 
 5.4.3 บทบาทและสถานะ หมายถึง บุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม และจะมี
บทบาท และสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 

5.5 ปัจจัยเฉพาะบุคคล หมายความว่า การตัดสินใจของผู้ซื้อมักแตกต่างกันไปตาม
คุณสมบัติส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ การศึกษา การด าเนินชีวิต เป็นต้น 

5.6 ปัจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื้อของแต่ละบุคคลมีผลจากปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่ง
ปัจจัยทางจิตวิทยานี้ประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู้ ความเชื่อ เจตคติ บุคลิกภาพ และแนวความคิด
ของตนเอง เป็นต้น ซึ่งทั้งนี้มนุษย์จะแสดงออกจากความต้องการที่อยู่ภายในตามล าดับขั้นตอนความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมาสโลว์ได้ก าหนดไว้ 5 ระดับ เรียงจากต่ าไปสูงได้ ดังนี้  
  5.6.1 ความต้องการไปสู่ความสมบูรณ์แห่งชีวิต (Self-actualization) 
 5.6.2 ความต้องการการยกย่อง (Self-esteem Needs) 
 5.6.3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) 
 5.6.4 ความต้องการความปลอดภัยและความม่ันคง (Safety and Security Needs) 
 5.6.5 ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) 
  5.7 ขัน้ตอนการตัดสินใจของผู้ซื้อ แบ่งได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  5.7.1 การรับรู้ปัญหา กระบวนการซื้อจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ซื้อรู้ว่าตนเองมีปัญหา หรือรู้
ความต้องการของตนเอง 
  5.7.2 การค้นหาข้อมูล ในขั้นตอนนี้ผู้บริโภคจะหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
โดยจะค้นหาจากแหล่งข้อมูลภายในก่อน ถ้ายังได้ข้อมูลไม่เพียงพอจึงจะหาข้อมูลเพ่ิมจากแหล่งข้อมูล
ภายนอก 
  5.7.3 การประเมินผลทางเลือก คือขั้นตอนที่ผู้บริโภคจะน าข้อมูลที่รวบรวมได้มา
วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย เพื่อเปรียบเทียบหาทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุด 
  5.7.4 การตัดสินใจซื้อ เป็นขั้นตอนที่ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดหลังจากการ
วิเคราะห์ และมักใช้ประสบการณ์ในอดีตท้ังของตนเองและผู้อื่นมาประกอบการตัดสินใจด้วย 
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  5.7.5 ความรู้สึกภายหลังการซื้อ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้บริโภคจะน าผลิตภัณฑ์มาใช้ 
หรือเข้ารับการบริการ และในขณะเดียวกันจะประเมินความคุ้มค่าไปด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าขั้นตอน
การติดสินใจของผู้ซื้อนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดแค่ที่การซื้อ หรือเข้ารับ
บริการเท่านั้น 
  ส าหรับแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) นั้น กลุ่มเป้าหมายคือนักดนตรี
ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นซึ่งจะมีความถนัดในเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันในแต่ละคน รวมไปถึงเพศ 
อายุ แนวดนตรีที่บรรเลง รสนิยมในการฟังเพลง รูปแบบการใช้ชีวิต และความถนัดในด้านดนตรีที่
แตกต่างกันก็จะยิ่งมีผลกับการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 10  องค์ประกอบของพฤติกรรมผู้บริโภค 
ที่มา : วุฒิ สุขเจริญ, พฤติกรรมผู้บริโภค, (กรุงเทพฯ: จี.พี.ไซเบอร์พริ้นท์, 2559), 7. 
 
6. แนวคิดทฤษฎี BMC (Business Model Canvas) 

ทฤษฎี BMC (Business Model Canvas) หรือแม่แบบโมเดลธุรกิจนี้ ได้ถูกคิดคิดขึ้นมา
โดย Alexander Osterwalder และได้ถูกตีพิมพ์ออกมาในปี ค.ศ. 2010 (Alexander Osterwalder, 
2010) โดย Alexander Osterwalder  ได้อธิบายเรื่องของ BMC เอาไว้ว่า เป็นรูปแบบการน าเสนอ
โมเดลธุรกิจเพ่ือให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน การท าความเข้าใจให้ตรงกันเรื่องโมเดลธุรกิจจะช่วยให้

ซื้อหรือไม่ 
ซื้ออะไร 
ท าไมต้องซื้อ 
ซื้ออย่างไร 
ซื้อเมื่อไร 
ซื้อท่ีใหน 
ซื้อเท่าไร 
ซื้อบ่อยแค่ไหน 
ใช้เวลานาน
เท่าไร 

การได้
รับมา 
การใช้ 
การทิ้ง 

สินค้า 

บริการ 

กิจกรรม 

ประสบการ
ณ ์

บุคคล 

ความคิด 

รวบรวม
ข้อมูล 

ผู้มีอิทธิพล 

ผูตัดสินใจ 

ผู้ซื้อ 

ผู้ใช้ 

ช่ัวโมง 

วัน 

สัปดาห ์

เดือน 

ปี 

กลยุทธ์และยุทธวิธีทางการตลาด 
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อภิปราย และอธิบายในล าดับต่อไปได้ง่ายขึ้น ซึ่ง BMC นี้จะเหมือนกับเป็นแผ่นภาพส าหรับอธิบาย 
และจัดการโมเดลธุรกิจต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เพ่ือสร้างทางเลือกในเชิงกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมาได้ ซึ่ง Alexander 
Osterwalder เชื่อว่าวิธีที่อธิบายโมเดลธุรกิจให้ออกมาเป็นภาพที่ ชัดเจนได้ คือ การแยกส่วน
องค์ประกอบออกมาเป็น 9 ส่วน เพ่ือตอบค าถามทั้ง 4 ด้าน คือ What? Who? How? และ How 
much?  และเพ่ือแสดงให้เห็นถึงกลไกการสร้างรายได้ที่วางเอาไว้ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 9 ส่วนนั้น 
ได้ แก่  กลุ่ มลู กค้ า  (Customer Segments) การ เสนอคุณค่ า  (Value Propositions) ช่องทาง 
(Channels) ความสั ม พันธ์ กั บลู กค้ า  (Customer Relationships) กระแสราย ได้  (Revenue 
Streams) ทรัพยากรหลัก  (Key Resources) กิ จกรรมหลัก  (Key Activities) พันธมิตรหลั ก  
(Key Partners) และโครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ซึ่งเมื่อน าองค์ประกอบทั้ง 9 ส่วนมาใส่เป็น
แผ่นภาพเพ่ืออธิบายแม่แบบโมเดลธุรกิจนั้น จะได้ดังนี้ 
 

พันธมิตรหลัก 
(Key Partners) 

กิจกรรมหลัก 
(Key Activities) 

การเสนอคุณค่า 
(Value 

Propositions) 

ความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า (Customer 

Relationships) กลุ่มลูกค้า 

(Customer 
Segments) 

ทรัพยากรหลัก 

(Key Resources) 

ช่องทาง 
(Channels) 

โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) กระแสรายได้ (Revenue Streams) 

 

ภาพที่ 11 Business Model Canvas 
ที่มา : Osterwalder, Alexander, and Pigneur, Yves, Business model generation: a 
handbook for visionaries, game changers and challengers, (Chicester: John Wiley 
& Sons, 2010), 18-19. 
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  จากตารางของ BMC ช่องทั้ง 9 ช่องจะตอบค าถามท้ังสี่ด้านตามตารางดังต่อไปนี้ 

พันธมิตรหลัก 
(Key Partners) 

กิจกรรมหลัก 
(Key Activities) 

การเสนอคุณค่า 
(Value 

Propositions) 

ความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า (Customer 

Relationships) 

กลุ่มลูกค้า 

(Customer 
Segments) 

ทรัพยากรหลัก 

(Key Resources) 

ช่องทาง 
(Channels) 

โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) กระแสรายได้ (Revenue Streams) 

 

ภาพที่ 12 Business Model Canvas แบ่ง 4 ด้าน 
ที่มา : mellow yellow, Business Model Canvas อาวุธอันแยบยล ของคนท าธุรกิจ, 2015, 
เข้าถึงเมื่อ 2 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.marketingoops.com/news/biz-
news/business-model-canvas/ 

 
  จากภาพที่ 12 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทั้ง 9 ส่วนสามารถตอบค าถามทั้ง 4 ด้านได้ ซึ่ง
เป็นค าถามที่ส าคัญของการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ mellow yellow (2015) ซึ่งเขียนบทความ
เกี่ยวกับ BMC ทางเว็บไซต์ MarketingOops! ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า 
  6.1 Who 
 6.1.1 กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) คือการดูว่าใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ของผู้ประกอบธุรกิจ เป็นกลุ่มใหญ่คือคนทั่วไป (Mass) หรือจะเฉพาะเจาะจงไปเฉพาะกลุ่ม (Niche) 
และจะต้องรู้ว่าปัญหาของลูกค้าคืออะไร ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบางอย่างต้องแยกระหว่างคนซื้อ 
และคนใช้ เช่น ของใช้เด็ก ซึ่งพ่อแม่จะเป็นผู้ซื้อ เป็นต้น การเลือกกลุ่มลู กค้าที่ถูกต้องจะท าให้การ
สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด และสามารถศึกษาถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนขึ้น เช่น 
มีพฤติกรรมการซื้อแบบใหน หรือ ชอบใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบใด เป็นต้น นอกจากนี้ Alexander 
Osterwalder ยังได้อธิบายไว้อีกว่า ถ้าหากพบว่าลูกค้ามีความต้องการนอกเหนือจากคุณค่าที่มี ผู้
ประกอบธุรกิจอาจจะไปเพ่ิมในช่องของการเสนอคุณค่า (Value Propositions) ในตาราง หรือถ้า
สินค้า หรือผลิตภัณฑ์มีคุณค่าเพ่ิมเติมขึ้นมาก ผู้ประกอบการอาจจะพิจารณาขยายกลุ่มลูกค้าออกไป
ได้อีก 

HOW 
WHAT 

MONEY 

WHO 
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  6.1.2 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) เป็นการสร้าง และรักษา
ความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้เกิดการบอกต่อปากต่อ
ปาก (Word of Mouth) การซื้อซ้ า ตลอดจนน าไปสู่การเป็นลูกค้าที่จงรักภักดีกับเจ้าของสินค้า หรือ
ผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์กับลูกค้าในแต่ละธุรกิจจะแตกต่างกันไปซึ่งสามารถจะแบ่งรูปแบบ
ความสัมพันธ์ได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 6.1.2.1 การให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคล เช่น Call Center ช่างประจ าศูนย์
รถยนต์ พนักงานสอบถามความพึงพอใจ เป็นต้น 

  6.1.2.2 การบริการตนเอง เช่น การมีตู้ ATM ตามจุดต่าง ๆ เพ่ือให้บริการ
ลูกค้าของธนาคาร การช าระค่าสินค้าผ่านตู้บริการ หรือแอปพลิเคชั่นเพ่ือท าธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคารต่าง ๆ เป็นต้น 

  6.1.2.3 การบริการด้วยระบบอัตโนมัติ จะคล้ายคลึงกับการบริการตนเอง แต่
เป็นการที่ลูกค้าจะได้รับการบริการ และมีปฏิสัมพัทธ์กับการรับบริการผ่านระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้น 

  6.1.2.4 การให้บริการแบบเชื่อมต่อกันเป็นชุมชน (Community) เช่น  
การสร้างกลุ่มของลูกค้าขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ หรือการจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้า เป็นต้น 
 6.1.3 ช่องทาง (Channels) คือ การหาช่องทางในการซื้อขาย และช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในการน าส่งคุณค่าของงานหรือสินค้าหรือบริการสู่ลูกค้า หรือมีช่องทางใดให้
ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ซึ่งผู้ประกอบการจ าเป็นต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่กับสื่อ
ชนิดใด และจะแจ้งข้อมูลสินค้า หรือการส่งเสริมการขายทางใดจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่องทาง 
(Channels) จะเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการก่อนการขาย ไปจนจบกระบวนการหลังการขาย ซึ่งคือการ
ดูแลลูกค้าหลังการขาย และจะไปเชื่อมต่อกับ ความสัมพันธ์กับลูกค้า  (Customer Relationships) 
ต่อไป 
  6.2 What 
  6.2.1 การเสนอคุณค่า (Value Propositions) คือ การที่ผู้ประกอบธุรกิจรู้ถึงสินค้า
หรือบริการของตนเองว่าคืออะไร อะไรคือคุณค่าของสินค้าและบริการของตน ท าไมลูกค้าถึงต้องการ
สินค้าและบริการนี้ อะไรที่ท าให้ลูกค้าต้องเลือกสินค้าและบริการนี้ ลูกค้าจะได้คุณค่าอะไรจากสินค้า
หรือการเข้ารับบริการนี้ และสินค้าหรือบริการของตนเข้าไปแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้าบ้าง การน าเสนอ
คุณค่าของตนเองได้อย่างชัดเจนนั้นเป็นเหตุผลที่ท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการอาจจะเปลี่ยนใจจาก
บริษัทหนึ่งไปอีกบริษัทหนึ่งได้  
  6.3 How 
 6.3.1 พันธมิตรหลัก (Key Partners) มีส่วนช่วยให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างราบรื่น 
เนื่องจากในกระบวนการท าธุรกิจหลาย ๆ ครั้งจ าเป็นต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าคู่ค้า การมี
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พันธมิตรที่ดีนั้นจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ช่วยกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ และ
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งเราอาจพิจารณาว่าขณะนี้เรามีหุ้นส่วนประเภทใดบ้าง
ที่ร่วมมือกับเราแล้ว และมีหุ้นส่วนประเภทอ่ืน ๆ ที่เราควรออกไปท าความรู้จักเพ่ิมหรือไม่ โดยเรา
สามารถแบ่งหุ้นส่วนได้เป็น 4 กลุ่มใหญ ่ๆ ได้แก่ 
  6.3.1.1 หุ้นส่วนที่ไม่ใช่คู่แข่ง แต่มีวิธีคิดหรือขายสินค้าคล้าย ๆ กับเรา เช่น 
ร้านอาหารตามสั่ง กับร้านขายน้ าผลไม้ปั่น อยู่คู่กัน เป็นต้น 
  6.3.1.2 หุ้นส่วนที่เป็นคู่แข่ง แต่ต้องใช้กลยุทธ์ร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ร้านเสื้อผ้า 
หรือร้านขายสินค้าท่ีเหมือนกัน และไปงานแสดงสินค้าเดียวกัน 
  6.3.1.3 หุ้นส่วนที่รวมกันแล้วเกิดเป็นธุรกิจใหม่ เช่น ท ากระเป๋าเก็บความเย็น
ให้เบียร์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง 
  6.3.1.4 หุ้นส่วนแบบต้องพ่ึงพากันจึงจะอยู่รอด เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนให้รถยนต์ 
กับผู้ผลิตรถยนต์ 
  6.3.2 กิจกรรมหลัก (Key Activities) คือ กิจกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งจะต้องรู้
ว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้มาซึ่ งคุณค่า (Value) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ 
(Quantity) ต้นทุน (Cost) และการส่งมอบ (Delivery) ให้กับลูกค้า ในแต่ละธุรกิจนั้นย่อมมีกิจกรรม
หลักท่ีแตกต่างกัน โดยหลัก ๆ อาจแบ่งออกได้เป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 
 6.3.2.1 การผลิต กิจกรรมการผลิตนี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิต 
และการส่งมอบชิ้นสินค้าในปริมาณมาก ๆ ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าเจ้าอ่ืน กิจกรรมการผลิตถือเป็น 
กิจกรรหลักของธุรกิจการผลิต เช่น ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคท่ี เป็นต้น 
  6.3.2.2 การแก้ปัญหา กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการหาหนทางเพ่ือแก้ไขปัญหา 
หรือเพ่ือหาวิธีการจัดการงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปของลูกค้าในแต่ละ
ราย เช่น การด าเนินงานให้ค าปรึกษาของที่ปรึกษาด้านธุรกิจ กฎหมาย บัญชีการเงิน เป็นต้น องค์กรที่
ให้บริการค าปรึกษานี้จะมีกิจกรรมการแก้ปัญหาหรือหาทางออกเป็นกิจกรรมหลักของธุรกิจ กิจกรรม
ที่ควรมีอยู่อย่างสม่ าเสมอคือการจัดการพัฒนาองค์ความรู้ และการฝึกอบรมของพนักงานในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง 
  6.3.2.3 แพลทฟอร์มเครือข่าย เป็นโมเดลธุรกิจที่มีกิจกรรมหลักอยู่บน 
แพลทฟอร์มหรือเครือข่ายเป็นหลัก ซึ่งหมายถึงธุรกิจที่ผู้ให้บริการสร้างแพลทฟอร์มที่เป็นตั วกลาง
ขึ้นมา และให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบปะกันโดยผ่านตัวกลางนี้ โดยผู้ให้บริการจะคอยเป็นคนดูแลความ
เรียบร้อยของระบบให้ใช้งานง่ายและช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น ตัวอย่างของธุรกิจที่ใช้
กิจกรรมแพลทฟอร์มเครือข่ายที่ส าคัญ เช่น เว็บไซต์จับคู่ เว็บไซต์ตัวกลางซื้อขายสินค้า eBay.com 
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นส าหรับท าธุรกรรมต่าง ๆ เช่น ลูกค้าและธนาคาร เป็นต้น หรือส าหรับธุรกิจ
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ที่ไม่ได้อยู่บนอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้กิจกรรมแบบแพลทฟอร์มเครือข่ายได้เช่นกัน เช่น เปิดพ้ืนที่
ตลาดนัดขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ขายรายย่อยมาเช่าพ้ืนที่ค้าขายสินค้า และเพ่ือให้ลูกค้าได้มาจับจ่ายซื้อของกัน
ที่นี่ โดยในกรณีนี้ตลาดนัดถือเป็นแพลทฟอร์มเครือข่ายนี่เอง ส าหรับกิจกรรมที่ส าคัญในประเภทนี้  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแพลทฟอร์ม ได้แก่ การจัดเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการบริการ และการ
ประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการโฆษณาให้ เพ่ือดึงดูดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้เข้ามาใช้แพลทฟอร์มกันให้มาก
ขึ้น ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส าคัญของธุรกิจประเภทนี้ 
  6.3.3 ทรัพยากรหลัก (Key Resources) คือ ทรัพยาการที่มีความจ าเป็นกับ
ธุรกิจที่ก าลังท า ซึ่งทรัพยากรในที่นี้รวมถึง คน เครื่องจักร เงินทุน ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ดิน ฯลฯ 
เป็นต้น ในการเขียนอธิบายช่องนี้เราจะพูดถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่เครื่องจักร ไปจนถึง
นามธรรมอย่างหน่วยงานหรือแผนกที่มีอยู่ในบริษัทหรือธุรกิจด้วยก็ได้ แต่ควรแยกแยะทั้งสองฝั่งออก
จากกันอย่างชัดเจนระหว่างรูปธรรม และนามธรรม ซึ่งหลักการที่เราจะใช้จ าแนกสิ่งที่ควรเขียนลงไป 
คือ มีอะไรบ้างในธุรกิจที่จ าเป็นต้องมี เพ่ือผลิตสินค้า หรือบริการส าหรับธุรกิจออกมาได้ เช่น  
กราฟิกดีไซเนอร์ ผู้นวดแผนไทย บุคลากรในด้านต่าง ฯลฯ ทรัพยากรที่ดีและมีคุณภาพเป็นต้นทาง
ของความสามารถในการสร้างและน าเสนอคุณค่าที่ ดีให้กับลูกค้า เข้าถึงตลาด รวมไปถึงรักษา
ความสัมพันธ์กับของลูกค้า ซึ่งเป็นแหล่งของรายได้ที่เข้ามาด้วย ดังนั้น หลังจากที่เขียนรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพยากรที่มีลงไปในช่องแล้ว ควรจะมองย้อนไปดู การเสนอคุณค่า (Value Propositions) 
แล้วพิจารณาว่า ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นสร้างการเสนอคุณค่าได้สมบูรณ์แบบแล้วหรือไม่? และสาเหตุของ
ความไม่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นเพราะขาดทรัพยากรที่จ าเป็น หรือขาดความสามารถในการพัฒนา? 
  จะเห็นได้ว่าทรัพยากรที่จ าเป็นไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ ทรพัยากรด้านการเงิน 
ทรัพยากรทางกายภาพและทางปัญญาล้วนแล้วแต่สามารถสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าได้ทั้งสิ้น ซึ่งหลาย
ครั้งลูกค้าก็พิจารณาสินทรัพย์ที่เรามี ประกอบการเลือกใช้งานคุณค่าของเราด้วย เช่น การดูความ
พร้อมในการผลิตของเครื่องมือ การดูกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ฯลฯ เป็นต้น 
  6.4 Money 
  6.4.1 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) โครงสร้างต้นทุนเป็นการสรุปค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดท่ีจะเกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจ โดยเนื้อหาในช่องนี้จะเจาะจงไปยังค่าใช้จ่ายส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น
ขณะด าเนินงาน ซึ่งโดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายควรจะต่ าในทุกรูปแบบธุรกิจ แต่โครงสร้างที่มีต้นทุนที่ต่ า
มากก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป วัตถุประสงค์ในการลงทุนในแต่ละธุรกิจนั้นเกิดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ 2 อย่าง 
คือ ทุนเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ หมายถึงต้นทุนเพ่ือขับเคลื่อนให้วงจรธุรกิจยังเดินต่อไปได้ เช่น ค่าจ้าง
พนักงาน ค่าน้ ามันเดินทาง ค่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงาน และทุนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าธุ รกิจ ซึ่ง
เป็นทุนเพ่ือมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองเพ่ิมขึ้น เช่น งบโฆษณา งบลงข่าว
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ประชาสัมพันธ์ งบจัดงานแถลงข่าวหรือเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน เป็นต้น ซึ่งถ้าแยกตามประเภทของ
ต้นทุนนั้น จะแบ่งได้ 4 ประเภท คือ 

6.4.1.1 ต้นทุนคงที่  (Fixed Cost) เป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายเป็นประจ าและ
ค่อนข้างคงที่ในแต่ละเดือน เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าออฟฟิศ 

6.4.1.2 ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เปนต้นทุนที่จ่ายหรือไม่ขึ้นอยู่กับใช้
มากหรือน้อยในแต่ละเดือน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าส่งเอกสาร 

6.4.1.3 ต้นทุนผลิตมากแล้วถูกลง (Economy of Scale) เป็นต้นทุนที่ควรสั่ง
ท าไว้จ านวนมากเพ่ือประโยชน์ในการลดต้นทุน เช่น แผ่นพับหรือแฟ้มของธุรกิจที่ต้องใช้เวลาไปพบ
ฝ่ายจัดซื้อ หรือต้องไปวางที่งานแสดงสินค้าบ่อย ๆ 

6.4.1.4 ต้นทุนซื้อรวมกันแล้วถูกลง (Economy of Scope) คือต้นทุนที่ควร
สั่งจากผู้ผลิตเจ้าเดียวกันเพ่ือประโยชน์ในการลดต้นทุนของผู้ผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เราได้สินค้าในราคาที่
ถูกลงไปด้วย 

6.4.2 กระแสรายได้ (Revenue Streams) กระแสเงินสดที่เข้ามาในวงจรธุรกิจนั้น
จะสามารถเข้ามาได้หลายแบบ แต่สุดท้ายแล้วก็จะถูกหักลบกับรายจ่าย การเข้ามาของรายได้สู่วงจร
ธุรกิจมีหลากหลายวิธี เช่น 

6.4.2.1 ขายสินค้ า  การขายสิทธิ การ เป็น เจ้ าของสินค้ าชิ้ นนั้ น  เช่น 
ห้างสรรพสินค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค Amazon.com ขายหนังสือ เพลง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
อ่ืน ๆ บนโลกออนไลน์ เป็นต้น 

6.4.2.2 ค่าบริการ เป็นเงินที่ได้จากการเข้าใช้บริการรายครั้ง หรือตามแต่ตก
ลง มักจะเกิดกับธุรกิจที่เป็นการบริการต่าง ๆ เช่น บริษัท DHL หรือ FedEx ที่เป็นบริษัทขนส่งสินค้า
และไปรษณีย์เอกชน หรือไปรษณีย์ไทย ซึ่งนอกจากจะส่งจดหมายแล้วยังมีบริการอ่ืน  ๆ เสริมด้วย 
หรือการใช้บริการร้านซักรีดเสื้อผ้า เป็นต้น 

6.4.2.3 ค่าสมาชิก เป็นรายได้ที่สร้างขึ้นโดยการเก็บค่าสมาชิกโดยแลกกับ
บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น Netflix ผู้ให้บริการดูหนังแบบ streaming ถูกลิขสิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา 
การให้บริการของ Netflix ท าให้คนอเมริกันยอมจ่ายเพ่ือดูหนังแบบถูกลิขสิทธิ์เพ่ิมขึ้นมากทุก ๆ ปี 
เพราะค่าบริการที่ไม่แพงมากและคุณภาพของภาพที่คมชัด หรือการที่คนไทยยอมเสียเงินรายเดือน
เพ่ือดูช่องทีวีที่หลากหลายกว่าช่องทีวีสาธารณะอย่างทรู วิชชั่น เป็นต้น 

6.4.2.4 ค่ายืมหรือค่าเช่า คือการให้สิทธิพิเศษเฉพาะของสินทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินที่แล้วแต่จะตกลงกันระหว่างผู้เช่า และผู้ให้เช่า และผู้เช่าจะได้สิทธิพิเศษในช่วงระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ เช่น การเช่ารถ 
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6.4.2.5 ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เป็นรายได้ที่เกิดจากการเรียกเก็บเงินส าหรับ
การใช้งานของทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น เว็บไซต์รวมรูปจากช่างภาพฝีมือดีที่ให้
เช่าใช้ลิขสิทธิ์เพื่องานเฉพาะประเภทได้ หรือขอซื้อสิทธิ์ขาดหรือตามระยะเวลาได้ 

6.4.2.6 ค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขาย เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการ
เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง 2 ฝ่าย เช่น นายหน้าขายบ้าน ได้ค่านายหน้า หรือเป็นเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลาง
ในการพบกันของผู้ซื้อ และผู้ขาย แล้วคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการ 

6.4.2.7 ค่าโฆษณา เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายหรือให้เช่าพ้ืนที่โฆษณา
สินค้า    
  การพิจารณารายได้ในแต่ละส่วนที่เข้ามาในระบบผ่าน Business Model Canvas จะ
ช่วยให้สามารถก าหนดทิศทางในการสร้างมูลค่าให้เหมาะสม รวมไปถึงสามารถแยกแยะกิจกรรมที่ดู
แล้วไม่น่าจะก่อให้เกิดรายได้ให้เห็นได้เด่นชัดยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงระบบงาน
เพ่ือให้สามารถน าเสนอสิ่งที่มีความคุ้มค่า และมีคุณภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าต่อไป 
 
7.  แนวคิดทฤษฎีการบัญชีบริหาร 
 จากข้อมูลของ ฐาปนา ฉิ่นไพศาล (2540) ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่าบัญชีไว้ โดย
อ้างอิงจากสมาคมผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Institute of Certified 
Public Accountants หรือ AICPA) ว่า บัญชีหมายถึง การจดบันทึก จ าแนก สรุปผล และรายงาน
เหตุการณ์เกี่ยวกับการเงินโดยใช้หน่วยเป็นเงินตรารวมทั้งการแปลความหมายของผลการปฏิบัติการ
ดังกล่าวด้วย ในขณะที่สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (2538) ได้อธิบาย
ความหมายของค าว่าบัญชีไว้อย่างสอดคล้องกันว่า คือศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนก และ
ท าสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในแบบตัวเงิน ผลขั้นสุดท้ายของการท าบัญชีคือ การให้ข้อมูลทาง
การเงินที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นได้ว่าบัญชึ
เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูล จัดหมวดหมู่ สรุปผล สามารถแจกแจงได้ และสามารถจะประมวลผลเพ่ือ
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติการได้อีกด้วย ซึ่งผลผลิตของกระบวนการทางบัญชีจะเรียกว่า งบการเงิน 
ซึ่งเป็นการรายงานทางการเงินที่ฝ่ายบริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือถ่ายทอดให้ผู้ใช้งบการเงินได้
ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ  
 ประเภทของบัญชีนั้นสามารถจ าแนกตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของการรายข้อมูลได้
เป็น 2 ประเภท คือ การบัญชีการเงิน และการบัญชีเพ่ือการจัดการ (รัตนา วงศ์รัศมีเดือน, 2550)  
 7.1 บัญชีการเงิน (Financial Accounting) เป็นระบบการรายงานข้อมูลทางการเงินใน
รูปแบบของงบทางการเงิน เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงที่ได้มีการจดบันทึกไว้ในสมุดบัญชี จัดท าขึ้ นตาม
เงื่อนไขที่ข้อกฏหมายได้ก าหนดเอาไว้ มีมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally Accepted 
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Accounting Principles หรือ GAAP) ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสภาวิชาชีพบัญชี งบการเงิน
นี้จะจัดท าตามก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน และเหมือนกันทุกปี เพ่ือเสนอต่อบุคลทั่วไปทั้งที่เกี่ยวข้อง 
หรือไม่เกี่ยข้องกับกิจการก็ได้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การบัญชีภายนอก (External Accounting) ทั้งนี้
ระบบการบัญชีการเงินที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย งบก าไรขาดทุด งบดุล งบกระแสเงินสด งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และหมายเหตุประกอบการเงิน ซึ่งในงานวิจัยเล่มนี้จะใช้ข้อมูลบัญชี
การเงินนี้ในการน าเสนอเป็นหลัก 
 7.2 การบัญชีเพ่ือการจัดการ หรือการบัญชีบริหาร (Manageral or Management 
Accounting) เป็นการจัดท าข้อมูลทางบัญชีเพ่ือใช้ในกิจการ โดยรวมกับข้อมูลอ่ืน ๆ ส าหรับผู้บริหาร 
การบัญชีเพ่ือการจัดการนี้ ใช้ฐานข้อมูลเดียวกับการบัญชีการเงิน แต่เนื่องจากบัญชีการเงินยังมี
ข้อบกพร่องในการที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ เช่น ได้รับข้อมูล
ล่าช้าเพราะต้องรอบระยะเวลาที่ก าหนด รายงานข้อมูลในภาพรวมท าให้ขาดรายละเอียดที่จะใช้ใน
การตัดสินใจ เป็นต้น จึงเกิดการรายข้อมูลที่จัดท าขึ้นเฉพาะผู้บริหารภายในโดยจะน าเสนอทั้งข้อมูลใน
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต การจัดท าข้อมูลไม่มีมาตรฐานการบัญชีก าหนด แต่จะจัดท าขึ้นตามความ
ต้องการของผู้บริหาร  
 นอกจากนี้ รัตนา วงศ์รัศมีเดือน (2550) ยังได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมอีกว่า การประกอบ
ธุรกิจต้องค านึงถึงการจัดระเบียบทางการเงินที่เหมาะสม ต้องมีการวางแผนทั้งในระยะสั้น และระยะ
ยาว จึงต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินเพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ ความล้มเหลว หรือแนวโน้มของ
ธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินเป็นเครื่องทือที่สามารถรายงาน และประเมินผลก าประกอบการของ
ธุรกิจเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด ข้อมูลจากการวิเคราะห์นี้จะให้ประโยชน์ทั้ง
บุคคลภายใน และภายนอก เช่น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะผู้บริหารภายในจะใช้ข้อมูล
จากการวิเคราะห์งบการเงินควบคู่กับข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินวางแผนในอนาคต 
 การวิเคราะห์งบการเงินอาจจะวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละงบการเงิน หรือเป็นการ
วิเคราะห์งบการเงินหนึ่งร่วมกับอีกงบการเงินหนึ่งก็ได้ และอาจจะวิเคราะห์งบการเงินทั้งหมด หรือใช้
เฉพาะบางข้อมูลมาวิเคราะห์ก็ได้ ซึ่งในงานวิจัยนี้ จะเน้นถึงการวิเคราะห์โดยใช้งบการเงินหลัก คืองบ
ก าไรขาดทุน และงบดุล ซึ่งจะสามารถจ าแนกวิธีการวิเคราห์งบก าไรขาดทุน และงบดุลได้เป็น 3 วิธี 
คือ การวิเคราะห์สัดส่วนจ านวนเต็ม หรืออัตราร้อยละของยอดรวม (Common Size of Vertical 
Analysis) การวิเคราะห์แนวโน้ม หรือแนวนอน (Trend or Horizontal Analysis)  และการวิเคราะห์
อัตราส่วน (Ratio Analysis) ซึ่งผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratio Analysis) นี้เป็นหลักใน
การน าเสนอข้อมูล  
  จากข้อมูลจากเว็บไซต์  http://www.investfordummy.com ได้อธิบายการ
วิเคราะห์อัตราส่วน (Ratio Analysis) เพ่ิมเติมไว้ว่า เป็นการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้อัตราส่วนตาม
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ทางการเงินต่าง ๆ น ามาหาความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ว่า
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เราประเมินฐานะทางการเงิน และความสามาถในการท าก าไร
ของธุรกิจได้อย่างถูกต้องมากขึ้น โดยอาจน ามาเปรียบเทียบกับธุรกิจเองในอดีต หรือเปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง หรือเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนั้น  ๆ ได้ การวิเคราะห์อัตราส่วน (Ratio 
Analysis)แบ่งประเภทอัตราส่วนออกเป็น 4 ประเภท คือ อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน 
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยจะใช้เฉพาะในส่วนของ อัตราส่วน
วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร เพ่ือให้เห็นถึงแนวโน้มในการท าก าไรของการประกอบธุรกิจ
ผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยหัวข้อที่ใช้ในการค านวณ
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรนั้น มีดังนี้ 
  7.3 ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ
ค่ า ใช้ จ่ ายล่ ว งหน้ า  (Earning Before Interest, Taxation, Depreciation and Amortization : 
EBITDA) คือการค านวณก าไรที่ยังไม่หักต้นทุนทางการเงิน ซึ่ง EBITDA นั้นสามารถน าไปใช้ได้หลาย
ทางเช่น การวิเคราะห์ DCF (Discounted Cash flow) หรือการประเมินมูลค่าบริษัทในอนาคต 
  7.4 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Income Margin) คือ การแสดงรายได้
จากการขายที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว หากอัตราส่วนนี้ลดลง อาจจะมีสาเหตุจากก าไร
ขั้นต้นต่ าเกินไป เนื่องจากต้นทุนสูง หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ สูงขึ้นไม่สัมพันธ์กัยอดขาย ซึ่งต้องปรับปรุง
แก้ไขและควบคุมอย่างเร่งด่วน 
  7.5 อัตราผลตอบแทน (ก าไรจากการด าเนินงาน) จะใช้ในการวิเคราะห์เ พ่ือหา
ผลตอบแทนที่ได้จากสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยพิจารณาก าไรทั้งหมดก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี 
และเทียบกับการใช้สินทรัพย์ทั้งหมด 
  7.6 อัตราผลตอบแทน (ก าไรสุทธิ) จากสินทรัพย์ทั้งหมด (Retuen on Asset : ROA) 
เพ่ือวัดความสามารถในการท าก าไรของเงินลงทุนที่มาจากสองส่วนคือ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
  7.7 อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Ewuity : ROE) เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น สะท้อนให้เห็นความสามาถในการบริหารงานเพ่ือให้เกิน
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของ 
 
8. ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 จากข้อมูลของเว็บไซต์ www.modify.in.th (2555) ได้อธิบายไว้ว่า ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) มีหน้าที่หลักคือการจัดสรรและควบคุมทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ รวมไปถึงการรับส่ง และจัดเก็บข้อมูลกับฮาร์ดแวร์ 
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เช่น การส่งข้อมูลภาพไปยังจอแสดงผล การบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจ า (Hard Disk) การส่ง
สัญญาณเสียงไปยังล าโพง และการจัดสรรทรัพยากรเมื่อมีการเปิดซอฟต์แวร์ประยุกต์หลาย  ๆ ตัว
พร้อมกัน ซึ่งสอดคล้องกับที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น (2555) ได้อธิบายค าว่าระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) ไว้ว่า คือโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ระบบที่มีหน้าที่ควบคุมการท างานของ
อุปกรณ์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ที่ ใช้ 
Windows เป็นระบบปฏิบัติการ และมีโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Word เป็นโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นต้น และได้พัฒนาจนน าระบบปฏิบัติการไปใส่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพจนกลายเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ในปัจจุบัน 
 ระบบปฏิบัติการส าหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ที่บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนน ามาพัฒนาเพ่ือใช้งานนั้นมีหลายระบบปฏิบัติการ แต่ที่ เป็นที่นิยมใช้กันมีอยู่  5 
ระบบปฏิบัติการ (ณรงค์พล แสงธีรกิจ , 2558) คือ  
  8.1 ระบบปฏิบัติการ iOS หรือชื่อเดิมคือ iphone OS เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดย
บริษัท Apple Inc. ถูกพัฒนามาเพ่ือรองรับอุปรณ์พกพาของบริษัท Apple inc. เอง เช่น iPhone 
iPad เป็นต้น สามารถซื้อ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพิ่มเติมได้จาก Apple App Store 
  8.2 ระบบปฏิบัติการ Android (แอนดรอยด์) เริ่มแรกเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดย 
Android Inc. และหลังจากนั้นได้โดนบริษัท Google ซื้อกิจการไปเพ่ือพัฒนาต่อ ซึ่งระบบ Android
ได้ถูกน าไปใช้กับอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน (Smartphone) แท็บเบล็ต (Tablet) 
หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถเซื้อ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
เพ่ิมเติมได้จาก Google Play Store 
  8.3 ระบบปฏิบัติการ Windows Phone (วินโดว์โฟน) ได้ถูกพัฒนาโดยบริษัท Microsoft 
เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากระบบ Windows Mobile (วินโดว์โมบายล์) ต้น ผู้ใช้งานสามารถเซื้อ 
หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพิ่มเติมได้จาก Windows Phone Store 
  8.4 ระบบปฏิบัติการ BlackBerry (แบล็คเบอร์รี่ ) เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดย
บริษัท  RIM (Research In Motion) ซึ่ งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารภายใต้ยี่ห้อ  BlackBerry โดย
ปัจจุบัน RIM ได้เปลี่ยนชื่อเป็น BlackBerry เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อแบรนด์ของสินค้าหลัก ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าถึง Application Store ได้จาก BlackBerry App World 
  8.5 ระบบปฏิบัติการ Symbian (ซิม เบี้ ยน)  เป็นระบบปฏิบัติการที่ พัฒนาโดย
บริษัท Symbian Ltd. และเป็นหนึ่งในระบบปฏิบัติการที่บริษัท โนเกีย (Nokia) พัฒนาเพื่อน ามาใช้กับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง โดยมีจุดเด่นคือเป็นระบบเปิดที่ผู้ใช้สามารถที่จะน าโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่
เ ขี ยนขึ้ นมา เ พ่ือใช้ ง านกับระบบ  Symbian มาลง เ พ่ิมใน เครื่ อ ง ได้ เ อง  ผู้ ใช้ ง านสามารถ
เข้าถึง Application Store ได้จาก Nokia Ovi Store 
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  แต่ในปัจจุบันระบบปฏิบัติการที่เป็นที่นิยมนั้นมี 2 ระบบใหญ่ ๆ คือระบบ Android 
(แอนดรอยด์) และระบบ iOS โดยข้อมูลที่ได้จากบริษัท Gartner ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) ชั้นน าของโลก จากเว็บไชต์ www.techmoblog.com นั้น 
พบว่าระบบปฏิบัติการ Android และ iOS นั้นมีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันทั้งหมดถึงร้อยละ 99.1 
โดยที่ระบบปฏิบัติการ Android สามารถขายได้มากกว่า 296 ล้านเครื่อง มีส่วนแบ่งทางการตลาด
ร้อยละ 86.2 มียอดขายเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 4 ส่วนระบบปฏิบัติการ iOS ขายได้ประมาณ 44 
ล้านเครื่อง มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 12.9 มียอดขายลดลงเกือบร้อยละ 2 ในขณะที่
ระบบปฏิบัติการ Windows Phone นั้นอยู่อันดับที่ 3 โดยมียอดขายประมาณ 1.9 ล้านเครื่อง มีส่วน
แบ่งทางการตลาดเพียงร้อยละ 0.6 เท่านั้น 
 จุดเด่นและจุดด้อยระหว่างระบบปฏิบัติการทั้ง 2 ระบบนั้นย่อมมีความแตกต่างกัน 
เพราะได้รับการพัฒนาจากคนละบริษัท โดยจะมีความแตกต่างกันโดยหลัก ๆ ดังนี้ (Makky, 2012) 
 

 Android (แอนดรอยด์) iOS 
1. การจัดการเกี่ยวกับตัวเครื่อง

และระบบ 
เป็นระบบที่ค่อนข้างอิสระ 

ถ่ายโอนข้อมูลสะดวกเหมือน
คอมพิวเตอร์ ปรับแต่งตั้งค่าได้
เยอะ 

เน้นความง่ายของการที่ระบบ
มีความซับซ้อนน้อยกว่าเพราะเป็น
ระบบปิด และใช้แค่บัญชีผู้ใช้เดยีว
ก็สามารถใช้บริการได้เกือบทุก
บริการ 

2. ความแตกต่างทางด้าน
ประสิทธิภาพ 

สามารถปรับแต่ง
ระบบปฏิบตัิการใหม้ีประสิทธิภาพ
มากขึ้นไดโ้ดยลงแอปพลิเคชั่นเสรมิ 

มีความเสถียรของ
ระบบปฏิบตัิการสูง แม้ตะเปิด
หลายแอปพลเิคชั่นค้างเอาไว้ 
ระบบปฏิบตัิการยังสามารถท างาน
ได้ด ี

3. จุดเด่นของแต่ละ
ระบบปฏิบตัิการ 

มีลูกเล่นเยอะ สามารถ
ปรับแต่งได้ตลอดเวลา 

โดดเด่นด้านความบันเทิง และ
ด้านมัลติมีเดีย (Multimedia) 

 

ภาพที่ 13  ความแตกต่างกันระหว่างระบบปฏิบัติการ Android )แอนดรอยด์ (และ iOS 
ที่มา : Makky, Android กับ iOS จุดเด่นและความแตกต่าง, เข้าถึงเมื่อ 14 เมษายน 2560, เข้าถึง
ได้จาก http://makky.in.th/2375/ 
  
  จะเห็นได้ว่าระบบปฏิบัติการทั้งสองระบบนั้นมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ระหว่าง  
Android ซึ่ งเป็นระบบปฏิบัติการแบบ Open Source หรือระบบเปิดที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น

http://www.techmoblog.com/
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บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจึงนิยมน า Android ไปใช้เป็นระบบปฏิบัติการในโทรศัพท์สมาร์ทโฟ
นของตนเอง ในขณะที่ iOS นั้นเป็นระบบปิดที่ใช้กับอุปกรณ์พกพาที่ผลิตจากบริษัท Apple เท่านั้น 
จึงท าให้ระบบปฏิบัติการ iOS มีความเสถียรมากกว่าเพราะพัฒนาโดยบริษัทเพียงบริษัทเดียว 
  
9. รูปแบบธุรกิจ iTune 

จากข้อมูลในเว็บไซต์ www.apple.com ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า iTunes เป็นโปรแกรมส าหรับ
เล่นสื่อดิจิตอล (Digital Media Player) ชองบริษัท Apple Inc. ซึ่งถูกเปิดตัวในวันที่ 28 เมษายน 
ค.ศ. 2003 (Apple, 2017) และพร้อมกันนั้นยังเปิดตัวร้านค้าเพลง iTunes Music Store ควบคู่ใน
เวลาเดียวกัน ในปีถัดมาหลังจากเปิดตัวที่สหรัฐอเมริกา บริษัท Apple Inc. จึงเริ่มขยายบริการ 
iTunes Music Store เข้าไปยังประเทศอังกฤษ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น iTunes Store ในปี ค.ศ. 2005 
เนื่องจากเริ่มการจ าหน่ายภาพยนตร์ และมิวสิควิดีโอเพ่ิมเข้ามา ยอดขายเพลงใน iTunes นั้นเพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2008 iTunes Store เป็นผู้จ าหน่ายเพลงที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา 
และในปี ค.ศ. 2010 iTunes Store ได้กลายเป็นผู้จ าหน่ายเพลงที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดอยู่ที่ประมาณ 70% ของเพลงที่ถูกซื้อ และดาวน์โหลดอย่างถูกลิขสิทธิ์ (Nick Barnett, 
2011) 

ในช่วงแรกของการเปิดตัว iTunes Store นั้น ได้มีการตกลงเรื่องลิขสิทธิ์กับค่ายเพลง
ใหญ่ 5 ค่าย คือ EMI, BMG, Warner, Sony และ Universal หลังจากการเปิดตัว 18 ชั่วโมง iTunes 
มียอดดาวน์โหลดเพลงทั้งหมด 275,000 ครั้ง และภายใน 5 วันได้มีการดาวน์โหลดมากกว่า 1 ล้าน
ครั้ ง หลังจากนั้นบริษัท Apple inc. ได้ เปิดตัว iTunes ส าหรับผู้ ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์  
(Windows) ในปีเดียวกัน คือเดือนตุลาคม ค.ศ. 2003 และหลังจากนั้นเป็นเวลา 3 วัน โปรแกรม 
iTunes Store ส าหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ก็ได้ถูกดาวน์โหลดมากกว่า 1 ล้านครั้ง ในเดือนสิงหาคม 
ค.ศ. 2005 iTunes Store ได้เข้ามาท าตลาดที่ทวีปเอเชียโดยเริ่มจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรก 
จนกระทั่งในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2012 จึงได้เปิดบริการในประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย 
(Kangg, 2013) 

นอกจากนี้ Nick Barnett (2011) ยังได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า การเข้ามาของ iTunes ถือว่า
เป็นตัวกลางระหว่างค่ายเพลง และผู้บริโภค ซึ่งเหมือนกับค่ายเพลงที่เป็นตัวกลางระหว่างศิลปิน และ
ผู้บริโภค การที่ตัวกลางเข้ามามากขึ้นท าให้ศิลปินได้รับส่วนแบ่งน้อยลงในการขายเพลง หรืออัลบั้ม
น้อยลง ซึ่งในอดีตนั้นค่ายเพลงถือว่าเป็นผู้จัดจ าหน่าย (Distributor) ที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมดนตรี 
แต่เมื่ออินเทอร์เน็ต และ iTunesเข้ามาท าให้ความจ าเป็นในการพ่ึงพาค่ายเพลงของศิลปินลดลง และ
ศิลปินใหม่ ๆ หลายคนก็เลือกที่จะหลีกเลี่ยงที่จะเข้าสังกัดกับค่ายเพลงเพราะเห็นว่าไม่มีความจ าเป็น
อีกต่อไป และนอกจากนี้การพัฒนาของเทคโนโลยียังมีผลกระทบกับห้องอัดเสียงอีกด้วย เนื่องจากการ
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พัฒนาของเทคโนโลยีที่ท าให้อุปกรณ์มีราคาที่ถูกลง และซอฟต์แวร์ก็ให้เสียงที่มีความสมจริงขึ้นมาก 
ท าให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพได้จากที่บ้านโดยไม่ต้องออกไปใช้บริการห้อง
อัดเสียงเหมือนแต่ก่อน และเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จก็สามารถออกจ าหน่ายได้ทันทีผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต หรือ iTunes ได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับ David Kusek และ Gerd Leonhard (2005) ได้
กล่าวไว้ว่า การที่เพลงถูกค้นพบ และแบ่งปันได้ง่ายขึ้นท าให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับผู้บริโภค ท าให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดช่องทางให้กับศิลปินได้เข้าถึงผู้บริโภคที่
อาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะ (Niche Market) ได้ง่ายขึ้นจากแต่ก่อนที่ไม่สามารถจะเข้าถึงได้ 

 ในเวลาต่อมา iTunes ได้มีระบบ iTunes Genius เข้ามาในเดือนกันยายน ค.ศ. 2008 
ซึ่งเป็นระบบที่โปรแกรม iTunes จะท าการสุ่มแนะน าเพลงโดยใช้ฐานข้อมูลจากเพลงที่ซื้อ และเพลง
ที่ชอบฟังซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้บริโภคที่อาจจะพบเจอเพลงตอนเองชอบจากศิลปินที่ ไม่ได้
สังกัดกับค่ายเพลงได้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้สอดคล้องกับที่ Chris Anderson (2004) เขียนไว้ในบทความ 
The Long Tail ว่า ความได้เปรียบของการท าการค้าออนไลน์คือคุณไม่มีร้านค้าที่คุณจะต้องแข่งขัน
ด้วยจริง ๆ ร้านค้าออนไลน์ไม่จ าเป็นจะต้องมาห่วงว่าต้องขายแต่สิ่งที่ก าลังเป็นที่นิยมและท าก าไรได้
แน่นอนเท่านั้น เพราะไม่มีหน้าร้าน ไม่มีพ้ืนที่จ ากัดบนอินเทอร์เน็ต ท าให้ iTunes สามารถขายได้
ตั้งแต่เพลงของศิลปินที่ได้รับความนิยมสูงสุดไปจนถึงเพลงจากศิลปิน หรือแนวเพลงที่ไม่มีใครรู้จักเลย 
ซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดแข็งในความส าเร็จของ iTunes เนื่องจากการมีเพลงเป็นจ านวนมหาศาลโดยที่ไม่
ต้องกังวลว่าเพลงใดจะขายได้-ไม่ได้ 

นอกจากนี้ Nick Barnett (2011) ยังให้ข้อมูลเพ่ิเติมอีกว่า ทุก ๆ 99 เซ็นต์ ที่เพลงได้ถูก
ขายผ่าน iTunes บริษัท Apple จะได้ส่วนแบ่งร้อยละ 35 แต่ ในขณะเดียวกันทุก ๆ การท าธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตผ่านทาง iTunes จะเกิดค่าธรรมเนียม 25 เซ็นต์จากบริษัทบัตรเครดิตที่ถูกใช้
ท าธุรกรรม.....ส่วนค่ายเพลงจะได้ในส่วนของร้อยละ 65 ที่เหลือ และจะแบ่งให้ศิลปินประมาณ 8-11 
เซ็นต์ต่อการดาวน์โหลดแต่ละครั้งซึ่งนั่นหมายความว่าศิลปินจะต้องมียอดดาวน์โหลดอัลบั้มอย่างน้อย 
1,229 ครั้ง หรือมียอดดาวน์โหลดต่อเพลงอย่างน้อย 12,399 ครั้ง จึงจะเท่ากับค่าแรงขั้นต่ าของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
10. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  กนกอร สร้อยอินทร์ (2551) ได้วิจัยเรื่อง โครงการจัดตั้งโรงเรียนสอนดนตรี ซึ่งเป็น
การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผลที่ได้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซึ่งมีอายุ 15-25 ปี ให้ความสนใจในการเรียนดนตรีถึงแม้ว่า
จะไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อน แต่กระแสความนิยมในเพลงและดนตรีจากสื่อต่าง  ๆ นั้นมีอิทธิพลต่อ
ผู้ตอบแบบสอบถามท าให้มีความสนใจอยากเรียนดนตรี ในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจดนตรีที่เล่น
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ง่าย ฟังง่าย ตามสมัยนิยม ในแนวป็อปปูล่า ร็อค แจ๊ส ฮิป-ฮอป อันจะเห็นได้จากการที่โรงเรียนดนตรี
ในปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตรส าหรับ ป็อปปูล่ามิวสิค แจ๊สมิวสิค การเล่นรวมวงมากขึ้น นอกเหนือจาก
การเรียนการสอนด้านดนตรีคลาสสิคท่ีมีอยู่  
  ธิดา ทับเที่ยง (2553) ได้วิจัยเรื่อง พฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ใช้
แอปพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ Foursquare ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่าผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะใช้งานแอปพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ 
Foursquare ถ้าหากไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Facebook หรือ Twitter ได้ รองลงมาคือไม่สนใจที่จะใช้
งานแอปพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ Foursquare หากมีการเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ส่วนในด้าน
ความพึงพอใจพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการระบุต าแหน่งของ ผู้ใช้งาน รองลงมาคือให้
ความส าคัญกับการรับรู้สถานะของเพ่ือนได้ตลอดเวลาว่าอยู่ที่ใด หรือท าอะไรอยู่ 
  ธนัชพร จินดามณีโรจน์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประเภทของแอปพลิเคชั่น
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร งานวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประเภทของแอปพลิเคชั่น เพ่ือศึกษาถึง
พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นที่มีผลต่อประเภทของแอปพลิเคชั่น และเพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของส่วน
ประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อประเภทของแอปพลิเคชั่น ผลการวิจัยออกมาสรุปได้ดังนี้ คือ  
  ลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อประเภทของแอปพลิเคชั่น พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-23 ปี  
  พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า นักศึกษาปริญญาตรี
ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone มีความถี่ในการใช้แอปพลิเคชั่นมากกว่าวันละ 16 ครั้ง มี
ระยะเวลาในการใช้ต่อครั้ง ครั้งละ 2-15 นาที และจะใช้งานช่วงกลางวันและกลางคืน กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แอปพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดฟรี จ านวนแอปพลิเคชั่นที่ใช้มากกว่า 15 
แอปพลิเคชั่น ในกรณีเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่นที่มีราคาต่ ากว่า 20 บาท  
  ในส่วนอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 3 ที่มีอิทธิพลมากที่สุดอันดับแรก คือ 
สามารถหาซื้อและดาวน์โหลดได้ง่าย  สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง และ ความหลากหลายของ
แอปพลิเคชั่น ตามล าดับ 
  พลอยตะวัน ภูพันใบ (2556) ได้วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-23 ปี ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ยี่ห้อ iPhone และมีความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ย 5 ครั้งต่อวัน ระยะเวลาการใช้งานแอปพลิเคชั่นอยู่ที่ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน โดยจะ
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เลือกดาวน์โหลดเฉพาะแอปพลิเคชั่นที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเท่านั้น มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นใหม่จ านวน
ประมาณ 2-3 ครั้งต่อเดือน เลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเภทเกม สังคมออนไลน์ ถ่ายภาพ เป็น
ส่วนใหญ่ ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลด จะมีค่ามีค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นต่อเดือน
ต่ ากว่า 50 บาท แต่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่อเดือนที่ 300-400 บาท  
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่น ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญกับ 
ผลิตภัณฑ์ (Product)  ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหนาย (Place) และด้านส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
  ศริณทร์ดา จิรายุพาพัทธ์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาออกแบบแอปพลิเคชั่นตรา
สินค้าของธุรกิจกาแฟบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ
แอปพลิเคชั่นตราสินค้าของธุรกิจกาแฟ ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นที่
ตรงกันที่จะให้ความส าคัญในการน าเสนอข้อมูล ด้าน โปรโมชั่น / สิทธิพิเศษ โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับ
มากที่สุด 4.66, 5.00 และ 5.00 ตามล าดับ ในส่วนองค์ประกอบ ของแอปพลิเคชั่น ผู้บริโภคเห็นว่า
การออกแบบการใช้งานที่เข้าใจได้ง่าย ใช้งาน สะดวก และไม่ซับซ้อน มีความสาคัญมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด 4.57 ส่วน ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า การออกแบบแอปพลิเคชั่น
ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของ ตราสินค้า มีความสาคัญมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 4.90 
และ 5.00 และนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังเห็นด้วยว่า การออกแบบรูปลักษณ์ของแอปพลิเคชั่นที่มีความ
สวยงาม มีความสาคัญมากท่ีสุดด้วย เช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด 5.00 
  กนกวรรณ ครินชัย (2554) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น 
(Application) ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือไอโฟน (iphone) พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ ด้านความพึงพอใจ 
ด้านการรับรู้ถึงความสะดวกในการพกพา ด้านอิทธิพลทางสังคม และด้านการรับรู้มูลค่าที่เป็นตัวเงิน 
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ iphone อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 นอกจากนี้ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกันยังส่งผลต่อปัจจัยด้านความพึงพอใจ และด้าน
อิทธิพลทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  
  ณัฐญา มาเกิด (2554) ได้วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้ไอโฟน ที่ส่งผลถึงการตัดสินใจ
เลือกใช้โมบายแอปพลิเคชั่น ในศูนญ์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ที่ใช้โทรศัพท์ไอโฟนนั้นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 15-24 ปี 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท ด้านพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์ไอโฟนนั้น พบว่า ซื้อ
ไอโฟนมาเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ด้วยสาเหตุเพ่ือความบันเทิง และเล่นอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา
การใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 31 นาที-1ชั่วโมง โดยใช้งานเฉลี่ยมากกว่า 12 ครั้งต่อวัน ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 
300-599 บาท ด้านสื่อสังคมออนไลน์จะเลือกใช้งานแอพพลิคั่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นหลัก 
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ปัจจัยทางการตลาดจะเลือกใช้แอปพลิเคชั่นจากฟังค์ชั่นที่เหมาะสมกับราคา (Product และ Price) มี
การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ (Place) และมีการให้ทดลองใช้ฟรีก่อน (Promotion)  ในส่วนของ
ปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกแอปพลิเคชั่นจะเลือกเลือกจากแอพลิเคชั่นที่ได้รับคะแนนความนิยมสูง 
ผลิตโดยบริษัทที่ดาวน์โหลดเป็นประจ า และเพ่ือนรวมถึงบุคคลในที่ท างานให้ข้อมูลในการตัดสินใจ 
  จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ มีความสัมพันธ์กับการ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้านอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และจ านวนครั้งที่ใช้งาน มี
ผลกับการติดสินใจเลือกใช้งานแอปพลิเคชั่นด้านการสนับสนุนที่สนับสุนเพ่ือน และบุคคลในที่ท างาน 
ส่วนด้านประโยชน์ในการใช้งาน และเวลาในการใช้งานมีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชั่นที่
ได้รับความนิยมสูง 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
  ในการวิจัย "การศึกษาแนวทางจัดท าแนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอปพลิเคชั่นท า
ดนตรีประกอบ (Backing Track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น" ผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัย
ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การ
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือศึกษาถึง ปัญหา และอุปสรรคในการ
ท าธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) และศึกษากระบวนการ และค่าใช้จ่ายใน
การผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) และส่วนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยในเชิงส ารวจ (Survey Research Method) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 
ล าดับขั้นตอนกิจกรรมการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง "การศึกษาแนวทางจัดท าแนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอปพลิเคชั่นท า
ดนตรีประกอบ (Backing Track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น" มีล าดับขั้นในการวิจัย
หลักท้ังสิ้น 3 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทางด้านธุรกิจ และความคิดเห็นต่อการด าเนินธุรกิจ Star Up 
ของแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ในแง่มุมทางการท าธุรกิจ Start Up การท า
การตลาด และ เพ่ือศึกษากระบวนการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) 
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลทั่วไป และลักษณะทางดนตรี ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมในการ
ซื้อแอปพลิเคชั่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing 
Track) 
  ขั้นตอนที่ 3 จัดท าแนวทางการประกอบธุรกิจธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) 
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กิจกรรมการวิจัย 
  ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านธุรกิจ และความคิดเห็นต่อการด าเนินธุรกิจ Star 
Up ของแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ในแง่มุมทางการท าธุรกิจ Start Up และ
วิเคราะห์กระบวนการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing 
Track) เพ่ือทราบถึงกระบวนการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) เพ่ือที่จะใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และแนวทางในการประกอบธุรกิจแอปพลิเคชั่นท า
ดนตรีประกอบ (Backing Track) 
  1.  เป็นกิจกรรมวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ และ
ด้านการท าธุรกิจ Start Up โดยผู้วิจัยใช้ค าถามในการสัมภาษณ์ที่อยู่ในกรอบของทฤษฎีหรือแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรม 

2.  เป็นกิจกรรมวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ผลิตหรือผู้ พัฒนา
แอปพลิเคชั่น โดยผู้วิจัยใช้ค าถามในการสัมภาษณ์ที่อยู่ในกรอบของทฤษฎีหรือแนวคิดจากการ
ทบทวนวรรณกรรม 

3.  ผู้วิจัยท าการสรุป และน าเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และ
กระบวนการที่เกิดขึ้นในในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) โดยใช้ทฤษฎี 
System Development Life Cycle (SDLC), ท ฤ ษ ฎี วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม อ ง ค์ ก ร  
(SWOT Analysis) และ ทฤษฎี Business Model Canvas (BMC) 
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลทั่วไป และลักษณะทางดนตรี ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมในการ
ซื้อแอปพลิเคชั่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing 
Track) เป็นกิจกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการส ารวจความต้องการจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
ของแอปพลิเคชั่น โดยการสร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไป และลักษณะทางดนตรี  
ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมในการซื้อแอปพลิเคชั่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท า
ดนตรีประกอบ (Backing Track) ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ 4 P’s 
   ผู้วิจัยท าการสรุป และน าเสนอผลศึกษาข้อมูลทั่วไป และลักษณะทางดนตรี ข้อมูล
ทางด้านพฤติกรรมในการซื้อแอปพลิเคชั่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) 
  ขั้นตอนที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจส าหรับแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track)  
  1.  น าผลส ารวจในขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดประเด็นส าคัญและจัดท าแนวทางการประกอบ
ธุรกิจส าหรับแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track)  
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  2.  น าผลส ารวจในขั้นตอนที่ 2 มาก าหนดประเด็นส าคัญ และหาแนวทางในการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นเพ่ือให้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track)  
มากยิ่งขึ้น 
  3.  ผู้ วิจัยท าการสรุปข้อมูลเ พ่ือสร้างแนวทางการประกอบธุรกิจธุรกิจส าหรับ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track)                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 2  

ศึกษาข้อมูลทั่วไป และลักษณะทาง

ดนตรี ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมในการซ้ือ

แอพพลิเคชั่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือแอพพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 

(Backing Track) 

 (ตอบวัตถปุระสงค์ข้อที่ 3) 

ขั้นตอนที่ 3 

ศึกษาแนวทางจัดท าแผนธุรกิจส าหรับ

แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น ท า ด น ต รี ป ร ะ ก อ บ 

 (Backing Track)  

 (ตอบวัตถปุระสงค์ข้อที่ 4) 

1. กิจกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ – ข้อมูลที่ได้

จากการตอบแบบสอบถาม ส ารวจจากกลุ่ม

นักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่น เพื่อ

เก็บ ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีส่วนประสม

การตลาดบริการ 

2. ผู้วิจัยท าการสรุป และน าเสนอผล

การศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1 

1. ศึกษา ปัญหา และอุปสรรคในการท า

ธุ รกิ จแอปพลิ เคชั่ นท าดนตรีประกอบ 

(Backing Track) 

2. ศึกษากระบวนการ และค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรี

ประกอบ (Backing Track) 

(ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 ) 

1. กิจกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ – ท าการ
สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของการท าธุรกิจ 
Star Up และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดย
ผู้ท าวิจัยจะใช้ค าถามในการสัมภาษณ์ที่อยู่
ในกรอบของทฤษฎี หรือแนวคิดจากการ
ทบทวนวรรณกรรม 

2. ผู้วิจัยท าการสรุป และน าเสนอผล
การศึกษา 

 

 
1. น าผลส ารวจในขั้นตอนที่  1 มาก าหนด

ประเด็นส าคัญ และหาแนวทางในการพัฒนา
กลยุททธ์ทางธุรกิจส าหรับการประกอบ
ธุรกิจผลิตแอพพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 

2. น าผลส ารวจในขั้นตอนที่ 2 มาท าการสรุป
ข้อมูลเพื่อสร้างกลยุทธ์การให้บริการที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อแอพพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ 

 

ขั้นตอนการวิจัย กิจกรรมการวิจัย        
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วิธีด าเนินงานวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการด าเนินในการศึกษาวิจัยในแต่ละขั้นตอนโดยน าเสนอ
ตามล าดับขั้น ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา ปัญหา และอุปสรรคในการท าธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) และศึกษากระบวนการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) (เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2) มีกิจกรรมการวิจัยดังนี้ 
  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  กลุ่มประชากรที่ใช้ในศึกษา ปัญหา และอุปสรรคในการท าธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) และเพ่ือศึกษากระบวนการ และค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในการผลิต
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) คือ ผู้บริหารองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
บริหารธุรกิจ และเชี่ยวชาญด้านการท าธุรกิจ Start Up และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
(Application Developer)  
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในศึกษา ปัญหา และอุปสรรคในการท าธุรกิจแอปพลิเคชั่นท า
ดนตรีประกอบ (Backing Track) เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากการประกอบ
อาชีพเป็นผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ คือ  
  1.  กรรมการรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท. คุณพิเศษ จียาศักดิ์  
  2.  รองกรรมการผู้จัดการบริษัทมิสติคโกลด์ (Mystic Gold) เจ้าของกิจการห้อง
บั นทึ ก เ สี ย ง  J.S. Bas Recording Studio และ  ผู้ ก่ อตั้ ง  Yellow Monkey Record คุณธ เนศ  
อัศวกาญจนกิจ 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในศึกษากระบวนการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิต
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากที่ท างานในวงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น (Application Developer) คือ 
  1.  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาซอฟท์แวร์ บริษัท Style Hunt คุณเมธี ตรีวิเชียร 
  2.  Principal System Engineer at Oracle Corp, California คุณอนันต์ ธรรมอนันต์  
  3.  Associate Director, Head of Digital Technology บริษัท Brilliant & Million 
Co., Ltd. กฤตบุญ ชื่นประโยชน์ 
  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และให้ค าปรึกษาด้านการเงิน ได้แก่ 
  1. Associate Director, Advisory Services จากบริษัท EY Corporate Services 
Limited คุณเศรษฐพงศ์ ยอดยศศักดิ์ 
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  เครื่องมือการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือทราบถึงปัญหา และ
อุปสรรคในการท าธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track)และชุดค าถามสัมภาษณ์เชิง
ลึกเพ่ือทราบถึงปัญหา และวิธีการท าธุรกิจ Start up เพ่ือที่จะใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และทางในการ
ท าธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) อีกท้ังเพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนด
แบบสอบถามในขึ้นตอนต่อไป โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้ 
  1.  เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจแอปพลิเคชั่นท า
ดนตรีประกอบ (Backing Track) และท าการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) สร้างชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก ภายใต้กรอบทฤษฎีหรือแนวคิดของการ
ทบทวนวรรณกรรม (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) 
  2.  ศึกษากระบวนการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) และท าการวิเคราะห์ SWOT ของแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backin Track) 
สร้างชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก ภายใต้กรอบทฤษฎีหรือแนวคิดของการทบทวนวรรณกรรม   
(ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) 
  3.  น าชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกเสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ทั้งในด้านโครงสร้าง ความครอบคลุมเนื้อหา และภาษาที่ใช้ของชุดค าถาม
เบื้องต้นปรับปรุง และจัดพิมพ์ชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกน าชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้ว ไปใช้จริงต่อไป 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสอบถามการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตแอปพลิเคชั่นท า
ดนตรีประกอบ (Backing Track)  
  2.  ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามกิจกรรมการวิจัยโดนสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลทั่วไป และลักษณะทางดนตรี ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมในการ
ซื้ อแอปพลิ เคชั่น  และปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้ อแอปพลิ เคชั่ นท าดนตรีประกอบ  
(Backing Track) (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) ด าเนินกิจกรรมวิจัย ดังนี้ 
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  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บริการ ความ
คาดหวัง และความต้องการในแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ครั้งนี้ คือ กลุ่มนัก
ดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่น 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  นักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่นจ านวน 400 คน  
  เครื่องมือการวิจัย 
  เครืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถาม เพ่ือส ารวจเพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไป 
และลักษณะทางดนตรี ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมในการซื้อแอปพลิเคชั่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีส่วนประสม
การตลาดบริการ ซึ่งมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้ 
  1.  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 4P’s 
  2.  สร้างแบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลการเลือกใช้บริการ และความคาดหวังจาก 
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ภายใต้กรอบแนคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
บริการ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปทั้งทางด้านประชากรศาสตร์ และลักษณะทางด้านดนตรีของ
กลุ่มเป้าหมายส าหรับแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) โดยจะเป็นลักษณะการ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคชั่นของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ 
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) โดยจะเป็นลักษณะการตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
  ตอนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่น
ท าดนตรีประกอบ (Backing Track) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี
เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้  
 5   หมายถึง  มีน้ าหนักในการตัดสินใจ มากที่สุด 
 4  หมายถึง  มีน้ าหนักในการตัดสินใจ มาก 
 3  หมายถึง  มีน้ าหนักในการตัดสินใจ ปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีน้ าหนักในการตัดสินใจ น้อย 
 1  หมายถึง  มีน้ าหนักในการตัดสินใจ น้อยที่สุด 
 จากนั้นน าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ไปท าการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ความหมายทั้งรายข้อ รายด้าน และโดยรวม โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
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 ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง  น้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง  น้อยที่สุด 
  3.  น าแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ทั้งในด้านโครงสร้าง ความครอบคลุมของเนื้อหา และภาษาที่ใช้ใน
แบบสอบถามเบื้องต้น 
  4. น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกลยุทธ์การท าธุรกิจ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ด้าน
โครงสร้าง ความครอบคลุมของเนื้อหา และภาษาที่ใช้ 
  5. น าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช้ (Try Out) กับ กลุ่มประชากรที่ใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมาย คือนักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่น 
  6. ปรับปรุงแบบสอบถามก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง 
  7. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปใช้ในการส ารวจจริงต่อไป 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไป และลักษณะทางดนตรี ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมในการซื้อ
แอปพลิเคชั่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
  2.  ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ภาคสนาม เพ่ือด าเนินการแจกแบบสอบถาม โดยท าการรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  หาค่าคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ซื้อแอปพลิเคชั่น โดยใช้การหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเพ่ือให้แน่ใจว่าค าถามมีความน่าเชื่อถือในเชิงสถิติ ผู้วิจัย
น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pre-test) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา จ านวน 40 ชุด แล้วน าข้อมูลมาทดสอบหาความเชื่อมั่นรวม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งหมดเท่ากับ 0.961 
  2.  การศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายส าหรับแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) โดยใช้สถิติ ได้แก่ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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  3.  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท า
ดนตรีประกอบ (Backing Track) ระหว่างลักษณะข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดทางดนตรีของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติ ได้แก่ Independent – sample T-test วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม และ F-test (one-way ANOVA) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หากพบความ
แตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) 
 
  ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาการจัดท าแนวทางการประกอบธุรกิจส าหรับแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4) 
  1.  น าผลส ารวจในขั้นตอนที่ 1 และในขั้นตอนที่ 2 มาก าหนดประเด็นส าคัญเพ่ือสร้าง
แนวทาง จัดท าแนวทางการประกอบธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
  2.  ผู้วิจัยท าการสรุปข้อมูล เพ่ือเพ่ือสร้างแนวทางจัดท าแนวทางการประกอบธุรกิจ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  ในการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น” ผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัย
ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อจ ากัดในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) และในส่วนที่ 2 เป็นการวิจัย
เชิ งปริมาณ  (Quantitative Research) โดยใช้ วิ ธีการวิจั ย ใน  เชิ งส ารวจ  (Survey Research 
Method) เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล
ทัง้สองส่วนดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการท าธุรกิจ 
Start Up และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด
ในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที ่1) 
  ส าหรับข้อมูลในส่วนนี้เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดในการด าเนินธุรกิจ Start Up 
จากผู้ที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ Start Up และ ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย และข้อจ ากัดในการผลิต และพัฒนา
แอปพลิเคชั่น จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชั่น โดยใช้การส ารวข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) จากวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในส่วนนี้ได้แก่  
  ผู้บริหารองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ และเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ 
Start Up  
  1.  กรรมการรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท. คุณพิเศษ จียาศักดิ์  
  2.  รองกรรมการผู้จัดการบริษัทมิสติคโกลด์ (Mystic Gold) จ ากัด คุณธเนศ อัศวกาญ-
จนกิจ 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต และพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
  1.  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาซอฟท์แวร์ บริษัท Style Hunt คุณเมธี ตรีวิเชียร 
  2.  Principal System Engineer at Oracle Corp คุณอนันต์ ธรรมอนันต์ 
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 3.  Associate Director, Head of Digital Technology บริ ษั ท  Brilliant & Million 
Co., Ltd. กฤตบุญ ชื่นประโยชน์ 
  หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญแล้ว  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการจัดกลุ่ม เพ่ือท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนอในรูปแบบความเรียงเพ่ือให้
เห็นมุมมองของผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีชัดเจนโดยเรียงล าดับการน าเสนอตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

1.  ข้อมูลทางด้ านธุ รกิจ  และความคิดเห็นต่อการด า เนินธุรกิจ Star Up ของ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ในแง่มุมทางการท าธุรกิจ Start Up  

2.  ข้อมูลทางด้านการผลิตแอปพลิเคชั่นในแง่ของต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่าย และข้อจ ากัด
ในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 

 
  ข้อมูลทางด้านธุ รกิจ และความคิดเห็นต่อการด า เนินธุ รกิจ Star Up ของ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ในแง่มุมทางการท าธุรกิจ Start Up  
  1.  ประเด็นค าถาม “ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่จะดึงดูดให้นักลงทุน (VC) มาลงทุน
ร่วมกับธุรกิจ Start Up” 
  ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความเห็นไว้ว่า “...หาคนที่ได้ประโยชน์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน
ต้องเป็นคนมีผลประโยชน์ มีส่วนแบ่ง…” ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน เพ่ือที่จะโน้ม
น้าวให้นักลงทุนได้เห็นผลประโยชน์ที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพราะการลงทุนในธุรกิจก็
เพ่ือที่จะท าก าไร และนักลงทุน (VC) เหล่านี้ที่มาลงทุนร่วมกับธุรกิจ Start Up ก็เพ่ือที่จะท าก าไร หรือ
ปันผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นเราจึงต้องมีแผนธุรกิจ และผลประโยชน์ที่ชัดเจนให้กับนัก
ลงทุนเพื่อให้มีความดึงดูดในการร่วมที่จะลงทุนด้วย 
  ดังนั้น ค าตอบส าหรับประเด็นค าถามนี้คือ ผลประโยชน์ และส่วนแบ่งระหว่างผู้
ลงทุนกับผู้ประกอบธุรกิจ Start Up จะต้องชัดเจน เพ่ือให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ 
  2.  ประเด็นค าถาม “ท่านคิดว่าปัจจัยที่จะท าให้ธุรกิจ Start Up ประสบความส าเร็จ
มีอะไรบ้าง” 
  ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า “…ธุรกิจ Start Up ในปัจจุบันนั้น
เหลือรอดอยู่น้อยมาก Start Up 80% นั้นเจ๊งหมด เหลือรอดแค่ 20%...” ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ที่ผู้ให้
ข้อมูลได้กล่าวเอาไว้คือ “…คนที่อยากท า Start Up มีเยอะแยะ และคนที่อยากท า Start Up จะเป็น
คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) แต่ไม่เคยทดลองความเสี่ยง ในขณะที่คนจ่ายเงินไม่รู้เรื่อง ไม่
เข้าใจด้วย เค้าบอกว่าดี ก็ดี ได้ก าไรแน่ก็ลงทุนให้ไป ตอนนี้มันเลยกลายเป็นเหมือนสามเหลี่ยมหัว
กลับ…”  
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 ผู้เริ่มท าธุรกิจ Start Up 
 

 
 
 
 

  คนที่ประสบความส าเร็จ (Implement) 
 

ภาพที่ 14 แสดงความส าเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ Start Up 
 
  ผู้ให้ข้อมูลได้อธิบายถึงสาเหตุไว้ว่า “…เนื่องจาก Start Up ส่วนใหญ่จะใจร้อน อยาก
ประสบความส าเร็จเร็ว ๆ มี Creativity แล้วอยากจะ Implement เร็ว ๆ แต่ขาดคนตรงกลางที่จะมา
ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการท าธุรกิจ…” ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ไว้ดังนี้ “…คนที่ท าการศึกษาความเป็นได้ จะต้องดู
ถึงต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายรับ ต้องดีดลูกคิดออกมาได้ว่าเมื่อไหร่ที่จะ Break Even ได้ และแผนธุรกิจนี้
จะเป็นไปได้ หรือไม่ได้ และถ้าคนที่ท าการศึกษาความเป็นไปได้จะต้องอ่านแนวโน้ม มองเห็นแนวโน้ม
ในอนาคตของตลาด หรือธุรกิจที่ก าลังจะท าได้ เพ่ือวางแผนธุรกิจออกมาให้ชัดเจน เพ่ือที่จะอธิบายให้
นักลงทุน (VC) เข้าใจได้ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใดถึงจะได้ก าไรกลับมา…” ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับที่
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญอีกคนได้กล่าวไว้ คือ “…พวกนักลงทุน (VC) เค้าจะเล่นกันที่แผนธุรกิจ ดูแผนธุรกิจ
เป็นหลักว่าจะได้ก าไร หรือปันผลเมื่อไหร่ ธุรกิจมีโอกาสโตไหม หรือมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจมาก
แค่ใหน นักลงทุนหลายคนจะชอบนั่งเป็นบอร์ดบริหาร หรือหุ้นส่วนเพื่อรอปันผล ดังนั้นแผนธุรกิจต้อง
ชัดเจน…” 
  เมื่อดูจากที่ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดกล่าวมา จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยที่จะท าให้ธุรกิจ Star Up 
ประสบความส าเร็จคือ จะต้องท าการศึกษาความเป็นไปได้ ค านวนค่าใช้จ่ายให้รัดกุม ดูแนวโน้มของ
ธุรกิจ และมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน เพ่ือท าให้นักลงทุน (VC) มีความมั่นใจ และท าให้มีโอกาสประสบ
ความส าเร็จมากข้ึน 
  3.  ประเด็นค าถาม “ท่านมองว่าทิศทางของธุรกิจ Start Up ในอนาคตจะมีแนวโน้ม
ไปในทิศทางใด” 
  ในประเด็นค าถามนี้ ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า “…ตลาดธุรกิจ Start Up ยังเติบโตไป
ได้อีกเยอะ เพราะมีคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) อยู่มากมาย แต่ผู้จะเริ่มธุรกิจต้องใจเย็น ๆ 
ศึกษาหาข้อมูลดี ๆ ก่อนที่จะเริ่มท า อย่าใจร้อนจะรีบประสบความส าเร็จ…” ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลอีก
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ท่านได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า “…จะยังมีคนท า Start Up อีกเยอะ และนักลงทุน (VC) ก็
ต้องการธุรกิจที่ดี ที่สามารถท าก าไรให้ได้ดี  ๆ แต่นักธุรกิจ Start Up จะต้องหาช่องทางขายสินค้า 
หรือ Content ของตัวเองให้ถูกที่ และท าแผนธุรกิจให้ชัดเจน” 
  จากข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ตลาดของธุรกิจ Start Up จะยังเติบโตขึ้นไป
ได้อีกมาก อยู่ที่ผู้คิดจะประกอบธุรกิจจะเห็นช่องทาง หรือมีความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่  ๆ ออกมา  
แต่จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดี และท าแผนธุรกิจเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนเพ่ือนักลงทุน (VC) จะได้เห็น
วิธีการที่จะได้ผลประโยชน์อย่างชัดเจน 
  4.  ประเด็นค าถาม “ความคิดเห็นที่มีต่อธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) ในแง่ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในช่วงเวลาปัจจุบัน” 
  ในประเด็นค าถามนี้ ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความเห็นเอาไว้ดังนี้ 
 
ตารางที ่1 ตารางวิเคราะห์ SWOT จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการท าธุรกิจ Start Up 

SWOT Analysis 
Strengths (จุดแข็ง) 1. “…ยังไม่มีใครท า Model แบบนี้ออกมาเป็นรูปธรรม…” 

Weaknesses (จุดอ่อน) 

1. “…ใช้เทคโนโลยีของคนอ่ืนถ้าเค้าลงมาเล่นด้วยเราจะสู้
เค้าไม่ได้...” 

2. “…ตัวแอปพลิเคชั่นมีข้อจ ากัดและยังไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ได้ 100 %...” 

Opportunities (โอกาส) 

1. “…Model นี้ยังต่อยอดได้อีก…” 
2. “…ในฝั่งของ Android แอปพลิเคชั่นดนตรีที่ใช้งานได้

จริงแทบไม่มีเลย…” 
3. “…แอปพลิเคชั่นอย่าง Garage Band ของ Apple เอา

ท าดนตรีประกอบก็ยังยุ่งยากเกินไป…” 

Threats (อุปสรรค) 

1. “…มีเจ้าของ Innovation นี้อยู่แล้ว…”  
2. “…แอปพลิเคชั่นด้านดนตรีมีอยู่เยอะแยะ…” 
3. “…Cash Flow ต่ า ช่องทางรายรับน้อย ใช้ R&D 

research and development สูง ไม่คุ้มกับ Cash 
flow…” 
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  5.  ประเด็นค าถาม “ความคิดเห็นต่อธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing 
Track) ในแง่มุมของการท าการตลาดให้ประสบความส าเร็จ” 
  ในประเด็นค าถามนี้ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า “…Content ดีแค่ใหน ไม่มีใครรู้ก็เจ๊ง…” 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลให้ความส าคัญกับการท าอย่างไรให้คนได้รู้จักตัวแอปพลิเคชั่นนี้ให้ได้มากที่สุด 
โดยผู้ให้ข้อมูลยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า “…อาจจะไม่มีคู่แข่งในส่วนของแอปพลิเคชั่นแนวเดียวกันนี้ แต่
คู่แข่งที่ท าแอปพลิเคชั่นมีเยอะมาก...” ดังนั้นความเห็นของผู้ให้ข้อมูลจะให้ความส าคัญไปที่  
Marketing Communication โดยใช้ทุกช่องทางเพ่ือให้คนรู้จักแอปพลิเคชั่นให้เยอะที่สุด โดยวิธีที่
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแนะน าคือการท าการวิจารณ์โดยให้นักดนตรีที่พอมีชื่อเสียงในวงการเป็นผู้ลองใช้
แอปพลิเคชั่นและท าการวิจารณ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube หรือ 
Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญยังกล่าวไว้อีกว่า “...คนจะหาข้อมูลของสินค้าที่ตน
สนใจจาก Youtube หรือ ในอินเทอร์เน็ตก่อน แล้วจึงไปซื้อ...” ซึ่งสอดคล้องกับวิธีที่ผู้ให้ข้อมูลให้
ค าแนะน าในเรื่อง Marketing Communication 
  จากข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปได้ว่า จะต้องท าให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงตัว
แอปพลิเคชั่นนี้ให้ได้มากที่สุด ท า Marketing Communication โดยเน้นทางสื่อสังคมออนไลน์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน 
  6.  ประเด็นค าถาม “ความคิดเห็นต่อแนวโน้มของสภาพธุกริจแอปพลิเคชั่นโดยรวม
ในอนาคต”   
  ในประเด็นค าถามนี้ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า “…ในตลาดธุรกิจแอปพลิเคชั่นนั้นยัง
เติบโตไปได้อีกเยอะ เนื่องจากผู้คนใช้สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน  
และแนวโน้มจะยังเป็นอย่างนี้ต่อไป ดังนั้นตลาดธุรกิจแอปพลิเคชั่นจะยังคงขายได้ แต่ต้องท าให้คน
รู้จักให้ได้มากที่สุด...” 
  ซึ่งหมายความว่าการคิดจะท าธุรกิจทางด้านแอปพลิเคชั่นจะยังคงมีช่องทางอยู่ 
เนื่องจากตลาดยังเติบโตไปได้อีกเยอะ แต่จะต้องท าให้แอปพลิเคชั่นนั้นมีความโดดเด่น และท า
การตลาดให้ผู้บริโภครู้จักให้ได้มากท่ีสุด 
   นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลยังได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมว่า “…กลุ่มเป้าหมายมีแค่นักดนตรีใน
ประเทศไทยมันน้อยเกินไป อาจจะไม่คุ้มที่จะท า พยายาม Expanse ตลาดให้กว้างขึ้น จากที่ Niche 
มาก ให้กลายเป็น Niche ใน Mass และให้กลายเป็น Mass ให้ได้ ถ้าท าขายใน Store ที่ เป็น 
Universal ก็ท าให้แอปพลิเคชั่นของคุณเป็น Universal ท าเป็นภาษาอังกฤษ ท าให้เป็นทั่วโลก ถ้าท า
ขายให้คนมากกว่า 67 ล้าน คนได้ก็ท าเลย...” ซึ่งเป็นค าแนะน าเพิ่มเติมทีจ่ะสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการวางกลยุทธ์ได้ต่อไปในการวางแผนธุรกิจ 
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  ข้อมูลทางด้านการผลิตแอปพลิเคชั่นในแง่ของต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่าย และ
ข้อจ ากัดในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
  1.  ประเด็นค าถาม “ความคิดเห็นที่มีต่อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing 
Track) ในแง่ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค” 
  ในประเด็นค าถามนี้ ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความเห็นเอาไว้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ SWOT จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 

SWOT Analysis 

Strengths (จุดแข็ง) 

1. “…แอปพลิเคชั่นน่าสนใจดี...” 
2. “…สามารถท าดนตรีประกอบ (Backing Track) เก็บ

ไว้ในตัวความจ าในอุปกรณ์ได้ หรือบน Cloud 

ได้…” 

3. “…ถ้าระบบของตัวแอปพลิเคชั่นอยู่ตัว และเสถียรก็
ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแลแอปพลิเคชั่น
แล้ว…” 

Weaknesses (จุดอ่อน) 

1. “…ถ้าท าให้ไฟล์เสียงเป็นไฟล์ Analog จะท าให้ไฟล์
ใหญ่ขึ้น…” 

2. “…ท าให้เป็นไฟล์ midi จะได้ขนาดไฟล์ที่เล็กลง แต่
ถ้าต้องการให้มีคุณภาพเสียงที่ดีจะต้องมีการเสียเวลา
มากขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพเสียง…” 

3. “…ฟังค์ชั่นการใช้งานที่ต้องการ (ตัด-เพ่ิมเครื่อง
ดนตรี การท าให้ช้า-เร็วเฉพาะที่ และการเปลี่ยนคีย์
เพลง) สามารถท าได้นะ แต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน…” 

Opportunities (โอกาส) 

1. “…ผมยังไม่เคยเห็นคนใหนท าในตลาดนะ…” 

2. “…ในตลาดออนไลน์การเพ่ิมของลูกค้าไม่เหมือนกัน
ออฟไลน์นะ ออฟไลน์จะเพ่ิมขึ้นมาทีละนิด แต่ตลาด
ออนไลน์ถ้าสามารถท าตลาดได้ลูกค้าจะเพิ่มมาทีละ
เท่าตัวเลย…” 
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ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ SWOT จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชั่น (ต่อ) 

SWOT Analysis 

Threats (อุปสรรค) 

1. “…นักพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่เชี่ยวชาญทั้ง 2 ระบบ
มีน้อย…” 
2. “…การพัฒนาแอปพลิเคชั่นลงแอนดรอยด์ และ 
ios มีวิธีการพัฒนาคนละวิธี ถ้าจะท าลงทั้งสองระบบ 
ควรจะมี 2 คน หรือ 2 ทีมแยกกันเลย…” 
3. “…ค่าใช้จ่ายจุกจิกเยอะ ถ้าต้องการให้เสียงออกมา
ดีอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์เพ่ิมนอกเหนือจาก
คอมพ์พิวเตอร์และค่าจ้างส าหรับนักพัฒนา
แอปพลิเคชั่น…” 

 
  นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลยังกล่าวเพ่ิมไว้ว่า “…ในความคิดเห็นส่วนตัว ผมคิดว่าเป็นประ
โยชต์ต่อ นักดนตรีทั้งหลาย ที่สามารถ ท างานในโทรศัพท์ หรือแทบเบล็ต ได้ แต่ว่า ถ้าจะให้ดี ควรจะ
มีแอปพลิเคชั่นร่วมด้วยในคอมพ์พิวเตอร์เหมือนกัน ที่ท าได้มากกว่า ในโทรศัพท์ และเราสามารถ 
save มาท าต่อได้ทั้ง ใน โทรศัทพ์แทบเบล็ต และคอมพิวเตอร์ เพราะว่า การท างานในคอมพิวเตอร์
ยังไง ก็สะดวกกว่า ถ้าท าโปรเจคใหญ่ ๆ ครับ ได้ใช้ mouse และ keyboard…” 
  จากข้อมูลเพ่ิมเติมที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปได้ว่า  ควรจะท าแอปพลิเคชั่น
ออกมาส าหรับท างานในคอมพิวเตอร์ด้วย เพ่ือที่จะท าให้การดนตรีประกอบ (Backing Track) นั้น 
ผู้ใช้งานสามารถท างานได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด และสามารถท าได้อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ อุปกรณ ์
  2.  ประเด็นค าถาม “ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track)” 
  ในประเด็นค าถามนี้ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า “…ปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตแอบ 
อาจจะเป็นการ ท าเสียงออกมาให้สมจริง เนื่องจากการผลิตเสียงนั้น ต้องใช้ อัลกอริธึ่ม (algorithm) 
ที่ซับซ้อน เชื่อว่าหลาย บริษัท ต้องคิดโมเดลเสียงกันหมด เนื่องจาก library ที่มาพร้อมกับ
ภาษาคอมพิวเตอร์นั้น เป็นแค่พ้ืนฐานสามารถ ปรับความถี่เอามาผสมกันให้เป็นตัวโน้ตได้ แต่เสียงที
สมจริงนั้น ต้องมี หลาย ๆ องค์ประกอบ ซึ่งทั้งหมด ไม่ได้มีอยุ่แล้ว ต้องพัฒนาใหม่.. แต่ปัญหานี้ ไม่ได้ 
มีเฉพาะบน platform มือถือ หรือแทบเบล็ตเท่านั้น ยังรวมไปถึงในคอมพิวเตอร์ด้วย…” 
  จากข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปได้ว่า การท าให้แอปพลิเคชั่นมีเสียงที่
ออกมาสมจริงนั้น สามารถท าได้ แต่จะมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น
ตามมาด้วย 
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  3.  ประเด็นค าถาม “ฟังค์ชั่นการใช้งานที่จ าเป็นส าหรับนักดนตรี เช่น การเปลี่ยนคีย์
เพลง (Transpose) ตัด-เพิ่มเครื่องดนตรี การท าให้ช้า-เร็วเฉพาะที่ สามารถท าได้หรือไม่ เม่ือท า
เป็นแอปพลิเคชั่นส าหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน” 
  ในประเด็นค าถามนี้ผู้ ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า “…สามารถท าได้ ไม่ต่างอะไรกับ
คอมพิวเตอร์ แต่ว่า เทคนิคการตัดเสียง แล้ว analyzed ข้อมูลนั้น ต้องขึ้นอยุ่กับเทคนิค และ
ความสามารถของภาษาที่ใช้เขียน และ algorithm ของคนเขียน…” 
  จากข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปได้ว่า สามารถท าได้ตามท่ีต้องการ แต่ข้ึนอยู่
กับความสามารถของผู้ พัฒนาแอปพลิเคชั่น ซึ่งถ้าต้องใช้ผู้ พัฒนาที่มีความสามารถสูง หรือ
ความสามารถเฉพาะทางก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน 
  4.  ประเด็นค าถาม “การท าแอปพลิเคชั่นส าหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเบล็ต
ที่มีขนาดหน้าจอ และมีความสามารถในการท างานที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายนั้น จะต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่” 
  ในประเด็นค าถามนี้ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า “…สามารถมีการปรับค่า หรือว่าพื้นที่ใน
การท างานเพ่ิมขึ้นตามขนาดจอได้  แต่เราต้องสร้าง page แยกกันกับ app ของโทรศัพท์ ท าให้ต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรม และทดสอบเพ่ิม…” ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลอีกท่านที่ได้กล่าวไว้
ว่า “…ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถท าได้ง่าย มันจะมีโปรแกรมที่ท าให้เราสามารถจัดการกับ
แอปพลิเคชั่นให้สามารถน าไปใช้ในอุปกรณ์ที่มีขนาดจอแตกต่างกันได้เลย แต่ยังไงก็ต้องมีการปรับแก้
ในรายละเอียดอยู่ดี ไม่ใช่เข้าโปรแกรมแล้วจะสามารถใช้ได้ทุกขนาดหน้าจอทันที ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน…” 
  จากข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปได้ว่า การที่จะท าให้แอปพลิเคชั่นสามารถ
ท างานได้ในอุปกรณ์ที่มีความแตกต่างกันในด้านขนาด และความสามารถในการท างานนั้น จะต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพ่ือที่จะท าให้แอปพลิเคชั่นนั้นสามารถท างานรองรับได้กับทุกอุปกรณ์ 
  5.  ประเด็นค าถาม “ด้วยคุณสมบัติของแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing 
Track) จะท าให้แอปพลิเคชั่นมีขนาดใหญ่เท่าใด” 
  ในประเด็นค าถามนี้ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า “…ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมี instrument 
หรือว่า เครื่องดนตรีหลากหลายขนาดไหน พ้ืนที่จัดเก็บจะใหญ่มาก ถ้าเรา ท า application โดย 
ปราศจาก Server ส่วนกลาง เพราะเราต้องรวม file เสียง ไว้ แล้ว publish เข้าไปในนั้น ถ้าให้คาด
เดาก็จะประมาณพอ ๆ กับ  garage band ของ ios ประมาณ 1.4 GB…” ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลอีกท่าน
ได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า “…ถ้าเอาเสียงทั้งหมดใส่ลงไปในแอปพลิเคชั่นเลย จะท าให้
แอปพลิเคชั่นใหญ่มาก แต่ถ้าเอาเสียงใส่ไว้ใน Server ส่วนกลาง อาจจะท าให้ตัวแอปพลิเคชั่นเองมี
ขนาดเหลือแค่ 100-200 เม็กกะไบท…์” 
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  จากข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปได้ว่า  ด้วยตัวคุณสมบัติการท างานใน
แอปพลิเคชั่นเองนั้นจะไม่ท าให้แอปพลิเคชั่นมีขนาดใหญ่มากนัก คือประมาณ 100-200 เม็กกะไบท์ 
แต่ถ้าจะให้เสียงเครื่องดนตรีต่าง ๆ รวมไปอยู่ในแอปพลิเคชั่นด้วยจะท าให้แอปพลิเคชั่นมีขนาดใหญ่
ขึ้นอีกมาก ดังนั้นจะอยู่ที่ทีมผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นว่าจะตัดสินใจอย่างไร 
  6.  ประเด็นค าถาม “จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการผลิตแอปพลิเคชั่นเป็นจ านวนเท่าใด” 

  ในประเด็นค าถามนี้ผู้ ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่ า  “…ตัวค่าใช้จ่ ายของการผลิต
แอปพลิเคชั่นเองแทบไม่มีค่าใช้จ่ายถ้ามีคอมพ์พิวเตอร์อยู่แล้ว  เพราะเมื่อสมัครเป็น app developer 
กับท้ังทางแอปเปิ้ล และแอนดรอยด์ จะมีโปรแกรมส าหรับเขียนแอปพลิเคชั่นมาให้ใช้ได้เลย ค่าใช้จ่าย
จริง ๆ นั้นจะไปอยู่ท่ีการจ้างนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นมาท าการพัฒนามากกว่า…” 
  จากข้อมูลที่ ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปได้ว่า  ค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ในการผลิต
แอปพลิเคชั่นนั้น มาจากการที่จะต้องไปจ้างนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นมาท าการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
มากกว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเอง ซึ่ง ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักพัฒนา
แอปพลิเคชั่นนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามความรู้ความสามารถ โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ข้อมูลไว้ว่า 
ส าหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์นั้นมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 40,000-
50,000 บาทต่อคนต่อเดือน และจะสามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้ส าเร็จได้ภายใน 3-4 เดือน แต่ถ้า
นักพัฒนาแอปพลิเคชั่นนั้นเป็นนักพัฒนามือใหม่ที่ยังมีประสบการณ์ไม่มาก ค่าใช้จ่ายจะถูกลงมา อยู่ที่ 
30,000 ต่อคนต่อเดือน แต่จะสามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นได้ช้ากว่า ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 6-7 เดือน 
  7.  ประเด็นค าถาม “ทีม หรือบุคลากรที่จ าเป็นในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นควรจะมี
ต าแหน่งหน้าที่อะไรบ้าง” 

  ในประเด็นค าถามนี้ผู้ให้ข้อมูลได้อธิบายว่า “…ต าแหน่งหน้าที่หลัก ๆ อาจจะแบ่งได้ 
4 ต าแหน่งใหญ่ ๆ คือ ผู้ดูแลระบบ (Server Administrator) คนเขียนโปรแกรม (Programmer) นัก
ออกแบบแอพพลิชั่น (Application designer) และ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer support) และ
ทีมวิจัย และพัฒนา (Research and Development) ต าแหน่งที่ต้องมีแน่นอนคือ คนเขียนโปรแกรม 
(Programmer) นักออกแบบแอพพลิชั่น (Application designer) แต่ความจ าเป็นของต าแหน่งหน้าที่
ในแต่ละแอปพลิเคชั่นจะแตกต่างกันไปตามชนิด และการใช้งานของแอปพลิเคชั่น เช่น บาง
แอปพลิเคชั่นอาจจะไม่ต้องมีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Support) แต่บางแอพจ าเป็นต้องมี เช่น 
แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมด้านการเงิน เป็นต้น…” 
  จากข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปได้ว่า ต าแหน่งหลัก ๆ ที่มีอยู่ 4 ต าแหน่งนั้น 
ที่จ าเป็นต้องมีแน่นอนคือ คนเขียนโปรแกรม (Programmer) นักออกแบบแอพพลิชั่น (Application 
designer) ส่วนต าแหน่งที่เหลือนั้นขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และความเหมาะสมกับแอปพลิเคชั่นนั้น ๆ 
ไม่จ าเป็นต้องมีทุกต าแหน่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป 
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  8.  ประเด็นค าถาม “จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแล และพัฒนาแอปพลิเคชั่นอีกเป็น
จ านวนเท่าใด” 

  ในประเด็นค าถามนี้ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า “…เนื่องจาก แอปพลิเคชั่นสามารถท าให้
เป็น standalone ได้ โดยไม่ต้องอาศัย server ส่วนกลาง ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลไปในตัว 
เพราะว่าท าแค่ application ไม่ต้อง มี server คุมอยู่ แต่ยังไงก็แล้วแต่ เวลาผ่านไป OS ของไม่ว่า 
android หรือ ios ก็พัตนาขึ้นตามล าดับ ท าให้ ต้องมี คนดูแล และ Update อยู่ตลอดเวลา แต่ค่าใช่
จ่ายในการดูแลก็จะมีแค่ส่วนที่ ให้programmer คอย update and bug fix ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ เพ่ิม…” ในขณะที่ผู้ ให้ข้อมูลอีกท่านได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า “…ถ้าท าให้ตัว
แอปพลิเคชั่นมีความเสถียรพอ ก็จะเหลือแค่การแก้ไขจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ต้องเสียค่าดูแลมากนัก แต่
จะต้องคอย Update ให้ตัวแอปพลิเคชั่นมีความเหมาะสมกับระบบปฏิบัติการที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และเพ่ิมเติมระบบการท างานใหม่ ๆ เข้าไปเพ่ือรองรับกับความต้องการผู้ใช้งาน หรือ
อาจจะต้องเสียค่าจ้างคนมาขยาย Server ถ้ามีคนมาใช้งานมากขึ้น…” 
  จากข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปได้ว่า ถ้าสามารถท าให้แอปพลิเคชั่นมีความ
เสถียรในการท างาน จะท าให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลแอปพลิเคชั่นมากนัก เพราะตัว
แอปพลิเคชั่นสามารถท างานได้อย่างสมบูรณ์ในตัวของมันเอง แต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดต่าง ๆ ของแอปพลิเคชั่น เช่น การเพ่ิมระบบการท างานใหม่ ๆ การท าให้
ตัวแอปพลิเคชั่นมีความทันสมัยอยู่เสมอให้เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ หรือการขยายเครือข่าย
เพ่ือให้รองรับกับการใช้งานที่อาจจะเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นครั้ง ๆ ไป 

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณโดยการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนักดนตรีมืออาชีพ 
และมือสมัครเล่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคชั่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) เพื่อศึกษาความต้องการจาก
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Baking Track) ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
บริการ 4 P (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) โดยแบ่งหัวข้อเป็น 2 หัวข้อของการวิเคราะห์ผลการเก็บ
ข้อมูล ดังนี้ 
  หัวข้อที่ 1 ผลการส ารวจข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดทางดนตรีของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคชั่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
แอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) 
  โดยผู้วิจัยจะท าการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น  3 ตอน เพ่ือให้สะดวกต่อการท า
ความเข้าใจ โดยเสนอเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
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  ตอนที่ 1 เสนอข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดทางดนตรีของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ แจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
  ตอนที่ 2 เสนอข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคชั่น ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การ แจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
  ตอนที่ 3 เสนอข้อมูลทางด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นสร้างดนตรี
ประกอบ (Backing Track) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดทางดนตรีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   โดยจะจ าแนกข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดทางดนตรีของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาม เพศ อายุ จุดประสงค์ในการเล่นดนตรี รายได้ต่อเดือน ประเภทของเครื่องดนตรีที่เล่น และแนว
ดนตรีที่เล่น 
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดทางดนตรีจ าแนกตาม “เพศ” 

เพศ Frequency Percent 
ชาย 
หญิง 

รวม 

227 56.8 

173 43.3 

400 100.0 
  
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายจ านวน 227 ราย คิด
เป็นร้อยละ 56.8 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือเพศหญิงจ านวน 173 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 43.3 

 

ตารางที ่4 ข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดทางดนตรีจ าแนกตาม “อายุ” 

อายุ Frequency Percent 
ต่ ากว่า 20 ปี 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

รวม 

64 16.0 

157 39.3 

135 33.8 
36 9.0 

8 2.0 

400 100.0 
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  จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี เป็นจ านวน 
157 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาตามล าดับคืออายุระหว่าง 
31-40 ปี เป็นจ านวน 135 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.8 อายุน้อยกว่า 20 ปี เป็นจ านวน 64 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 16.0 อายุระหว่าง 41-50 ปี เป็นจ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.0 และอายุระหว่าง 51-60 
ปี เป็นจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่5 ข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดทางดนตรีจ าแนกตาม “จุดประสงค์ในการเล่นดนตรี” 

จุดประสงค์ในการเล่นดนตรี Frequency Percent 

อาชีพ 
งานอดิเรก 

รวม 

293 73.3 

107 26.8 
400 100.0 

  
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการเล่นดนตรีเพ่ือ
ประกอบอาชีพ เป็นจ านวน 293 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา
คือเล่นดนตรีเพื่อเป็นงานอดิเรก เป็นจ านวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.8 
 
ตารางที ่6 ข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดทางดนตรีจ าแนกตาม “รายได้ต่อเดือน” 

รายได้ต่อเดือน Frequency Percent 

น้อยกว่า 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
40,001-50,000 บาท 
มากกว่า 50,000 บาท 

รวม 

78 19.5 
81 20.3 

93 23.3 
65 16.3 

27 6.8 

56 14.0 
400 100.0 

 
  จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 20 ,001-
30,000 บาท เป็นจ านวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลง
ตามล าดับคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 10,001-20,000 บาท เป็นจ านวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.3 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่น้อยกว่า 10,000 บาท เป็นจ านวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.5 รายได้เฉลี่ย
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ต่อเดือนที่ 30,001-40,000 บาท เป็นจ านวน 65 ราย คิดเป็ร้อยละ 16.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
มากกว่า 50,000 บาท เป็นจ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 40,001-
50,000 บาท เป็นจ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่7 ข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดทางดนตรีจ าแนกตาม “ประเภทของเครื่องดนตรีที่เล่น” 

ประเภทของเครื่องดนตรีที่เล่น Frequency Percent 

ขับร้อง (สากล) 

ขับร้อง (ไทยเดิม) 

เปียโน 

เครื่องสาย (รวมถึงกีต้าร์ และเบส) 
เครื่องเป่า 

เครื่องเคาะ 

เครื่องดนตรีไทย 

รวม 

106 26.5 

3 0.8 
94 23.5 

85 21.3 

74 18.5 
11 2.8 

27 6.8 

400 100.0 
 
  จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เล่นเครื่องดนตรีประเภทขับร้อง 

(สากล)  เป็นจ านวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมาตามล าดับคือ เครื่องดนตรีประเภท
เปียโน เป็นจ านวน 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.5 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย (รวมถึงกีต้าร์ และ
เบส) เป็นจ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.3 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า เป็นจ านวน 74 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 18.5 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดนตรีไทย เป็นจ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.8 
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะ เป็นจ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.8 และเครื่องดนตรีประเภทขับ
ร้อง (ไทยเดิม) เป็นจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดับ 
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ตารางที ่8 ข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดทางดนตรีจ าแนกตาม “แนวดนตรีที่เล่น”  

แนวดนตรีที่เล่น Frequency Percent 
Pop, Pop Dance 88 22.0 
Rock, Metal 29 7.3 
Jazz 33 8.3 
Classical 185 46.3 
Electronic Dance Music 
(EDM) 

3 0.8 

Funk 8 2.0 
ดนตรีไทย 26 6.5 
ดนตรีไทยผสมดนตรีสากล 28 7.0 

รวม 400 100.0 

 
  จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เล่นดนตรีในแนว Classical เป็น
จ านวน 185 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมาตามล าดับคือแนว Pop, Pop Dance เป็นจ านวน 88 
ราย คิดเป็นร้อยละ 22.0 แนว Jazz เป็นจ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ8.3 แนว Rock Metal เป็น
จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ7.3  แนวดนตรีไทยผสมดนตรีสากล เป็นจ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 7.0 แนวดนตรีไทย เป็นจ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.5 แนว Funk เป็นจ านวน 8 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 2.0 และแนว Electronic Dance Music (EDM) เป็นจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.8 
ตามล าดับ 
 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคชั่น 
  จากการเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงส ารวจจากกลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือ
สมัครเล่น ในส่วนของการศึกษาพฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคชั่น ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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ตารางที ่9 สาเหตุที่ซื้อแอปพลิเคชั่น 

สาเหตุที่ซื้อแอปพลิเคชั่น Frequency Percent 
จ าเป็นต้องใช้งาน 324 81.0 
ตามกระแสความนิยม 16 4.0 
อยู่ในช่วงลดราคา 15 3.8 
คนรอบตัวให้ลองใช้ 25 6.3 
อ่ืน ๆ 20 5.0 

รวม 400 100.0 
 
  จากตารางที่ 9 กลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่นแอปพลิเคชั่นด้วยสาเหตุ 
จ าเป็นต้องใช้งาน เป็นส่วนใหญ่ คือเป็นจ านวน 324 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.0 รองลงมาคือด้วยสาเหตุ 
คนรอบตัวให้ลองใช้ เป็นจ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.3 สาเหตุ อ่ืน ๆ เป็นจ านวน 20 ราย คิด
เป็นร้อยละ 5.0 สาเหตุ ตามกระแสความนิยม เป็นจ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.0 และสาเหตุ อยู่
ในช่วงลดราคา เป็นจ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่10 การซื้อแอปพลิเคชั่นมือถือ 

การซื้อแอปพลิเคชั่นมือถือ Frequency Percent 

เคย 

ไม่เคย 
รวม 

255 63.8 
145 36.3 

400 100.0 

  
  จากตารางที่ 10 กลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่นส่วนใหญ่เคยซื้อแอปพลิเคชั่น
มือถือ เป็นจ านวน 255 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมาคือไม่เคย เป็นจ านวน 145 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 36.3 
 
ตารางที ่11 การซื้อ In-app purchase (การซื้อฟังค์ชั่นต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชั่นเพิ่มเติม) 

การซื้อ in-app purchase Frequency Percent 
เคย 
ไม่เคย 

รวม 

157 39.3 

243 60.8 

400 100.0 
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  จากตารางที่ 11 กลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่นส่วนใหญ่ไม่ เคยซื้อ In-app 
purchase (การซื้อฟังค์ชั่นต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชั่นเพ่ิมเติม) เป็นจ านวน 243 ราย คิดเป็นร้อยละ 
60.8 รองลงมาคือ เคยซื้อ In-app purchase (การซื้อฟังค์ชั่นต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชั่นเพ่ิมเติม) 
เป็นจ านวน 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.3  
 
ตารางที ่12 แอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมด้านดนตรีที่เคยใช้ (ค าตอบมากกว่า 1 ค าตอบ) 

แอปพลิเคชั่น/โปรแกรม Frequency Percent 

Logic 125 17.0 
Cubase 63 8.6 
Pro Tools 63 8.6 
Sibelius 200 27.2 
Garage Band 137 18.6 
Music Maker Jam 10 1.4 
Music Memo 25 3.4 
Voice Band 24 3.3 
ไม่เคย 49 6.7 
อ่ืน ๆ 49 6.7 

 
  จากตารางที่ 12 แอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมด้านดนตรีที่กลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือ
สมัครเล่นส่วนใหญ่เคยใช้คือ โปรแกรม Sibelius เป็นจ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 รองลงมา
ตามล าดับคือ แอปพลิเคชั่น Garage Band เป็นจ านวน 137 คิดเป็นร้อยละ 18.6 โปรแกรม Logic 
เป็นจ านวน 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.0 โปรแกรม Cubase เป็นจ านวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 
8.6 โปรแกรม Pro Tools เป็นจ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.3 ใช้แอพพลิเพชั่น หรือโปรแกรม
ด้านดนตรีอ่ืน ๆ เป็นจ านวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.7 ไม่เคยแอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมด้าน
ดนตรีเลย เป็นจ านวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.7 แอปพลิเคชั่น Music Memo เป็นจ านวน 25 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 3.4 แอปพลิเคชั่น Voice Band เป็นจ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.3 และ 
แอปพลิเคชั่น Music Maker Jam เป็นจ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามล าดับ 
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ตารางที ่13 สาเหตุที่ใช้แอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมด้านดนตรี ( ค าตอบมากกว่า1 ค าตอบ) 

สาเหตุที่ใช้ Frequency Percent 
ขี้นโครงร่างเพลง 92 15.9 
เปลี่ยนคีย์เพลง 79 13.7 
งานอดิเรก/เพ่ือความบันเทิง 147 25.5 
เพ่ือแบ่งปันในสื่อสังคม
ออนไลน์ 

28 4.9 

พิมพ์/เขียนโน้ตเพลง 190 32.9 
อ่ืน ๆ 41 7.1 

 
  จากตารางที่ 13 กลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่นที่เคยใช้แอปพลิเคชั่น หรือ
โปรแกรมทางด้านดนตรีนั้น ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการพิมพ์/เขียนโน้ตเพลง เป็นจ านวน 190 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 32.9 รองลงมาตามล าดับคือ เพ่ืองานอดิเรก/ความบันเทิง เป็นจ านวน 147 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 25.5 เพ่ือนขึ้นโครงร่างเพลง เป็นจ านวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.9 เพ่ือเปลี่ยนคีย์เพลง เป็น
จ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.7 ใช้เพื่อจุดประสงค์อ่ืน ๆ เป็นจ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.1 
และใช้เพ่ือแบ่งปันในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นจ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.9 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่14 ช่องทางที่รู้จักแอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมด้านดนตรีที่ใช้อยู่ (ค าตอบมากกว่า 1 

ค าตอบ)  

ช่องทางที่รู้จัก Frequency Percent 
สื่อสังคมออนไลน์ 97 18.2 
อินเทอร์เน็ต (บทความ, โฆษณา, ฯลฯ) 89 16.7 
เพ่ือน/คนรู้จัก/คนใกล้ตัว 261 48.9 
การจัดอันดับใน App Store และ Google Play 60 11.2 
สื่อยานพาหนะ (BTS, MRT, BRT, ฯลฯ) 7 1.3 
อ่ืน ๆ 20 3.7 

 
  จากตารางที่ 14 กลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่นที่เคยใช้แอปพลิเคชั่น หรือ
โปรแกรมทางด้านดนตรีนั้น ส่วนใหญ่จะรู้จักแอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมที่ใช้ผ่านทาง เพ่ือน/คน
รู้จัก/คนใกล้ตัว เป็นจ านวน 261 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.9 รองลงมาตามล าดับคือ ผ่านทางสื่อสังคม
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ออนไลน์ เป็นจ านวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.2 ผ่านทาง อินเทอร์เน็ต (บทความ โฆษณา ฯลฯ) 
เป็นจ านวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.7 ผ่านทางการจัดอันใน App Store และ Google Play เป็น
จ านวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.2 ผ่านทางช่องทางอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้ เป็นจ านวน 20ราย คิด
เป็นร้อยละ 3.7 และ ผ่านทางสื่อยานพาหนะ (BTS, MRT, BRT, ฯลฯ) เป็นจ านวน 7 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 

 
ตารางที ่15 ช่องทางหาข้อมูลแอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมด้านดนตรีที่ใช้อยู่ (ค าตอบมากกว่า 1 

ค าตอบ)  

ช่องทางหาข้อมูล Frequency Percent 

App store หรือ Google Play 131 22.6 
อินเทอร์เน็ต, บทวิจารณ์ต่าง ๆ 186 32.1 
ถามเพ่ือนหรือคนที่เคยใช้ 238 41.0 
ถามผู้ผลิตโดยตรง 6 1.0 
ไม่เคยหาข้อมูล 14 2.4 
อ่ืน ๆ 5 0.9 

 
  จากตารางที่ 15 กลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่นที่เคยใช้แอปพลิเคชั่น หรือ
โปรแกรมทางด้านดนตรีนั้น ส่วนใหญ่จะหาข้อมูลแอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมทางด้านดนตรีที่ใช้โดย
การ ถามเพ่ือน หรือคนที่เคยใช้ เป็นจ านวน 238 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาตามล าดับคือ 
ช่องทางอินเทอร์เน็ต, บทวิจารณ์ต่าง ๆ เป็นจ านวน 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.1 ช่องทาง App 
Store หรือ Google Play เป็นจ านวน 131 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.6 ไม่เคยหาข้อมูล เป็นจ านวน 14 
ราย คิดเป็นร้อยละ 2.4 ส่งค าถามถามผู้ผลิตโดยตรง เป็นจ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.0 และผ่าน
ทางช่องทางอ่ืน ๆ เป็นจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามล าดับ 

 
ตารางที ่16 ความสนใจที่จะซื้อแอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track)  

ความสนใจ Frequency Percent 

สนใจ 
ไม่สนใจ 

รวม 

358 89.5 

42 10.5 
400 100.0 
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  จากตารางที่ 16 กลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่นส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะซื้อ
แอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) เป็นจ านวน 358 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.5 
รองลงมาคือไม่สนใจจะซื้อ เป็นจ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.5 
 
ตารางที ่17 ความเหมาะสมของราคาแอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track)  

ราคา Frequency Percent 

35-100 บาท 145 36.3 
101-150 บาท 94 23.5 
151-200 บาท 85 21.3 
มากกว่า 200 บาท 76 19.0 

รวม 400 100.0 

 
  จากตารางที่ 17 กลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่นส่วนใหญ่มีความเห็นว่าราคาที่
เหมาะสมควรจะอยู่ที่ประมาณ 35-100 บาท เป็นจ านวน 145 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมา
ตามล าดับคือ ราคาประมาณ 101-150 บาท เป็นจ านวน 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.5 ราคาประมาณ 
151-200 บาท เป็นจ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.3 และราคามากกว่า 200 บาท เป็นจ านวน 76 
ราย คิดเป็นร้อยละ 19.0 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่18 จุดประสงค์ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) (ค าตอบ

มากกว่า 1 ค าตอบ)  

จุดประสงค์การใช้งาน Frequency Percent 

เพ่ือเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ 137 15.4 
เพ่ือสร้างดนตรีประกอบ 309 34.8 
เพ่ือดูคอร์ดในการบรรเลงดนตรี 163 18.3 
เพ่ือประพันธ์เพลง 125 14.1 
เพ่ือเปลี่ยนคีย์เพลง 136 15.3 
อ่ืน ๆ 19 2.1 

 
  จากตารางที่ 18 กลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่นที่เคยใช้แอปพลิเคชั่น หรือ
โปรแกรมทางด้านดนตรีนั้น มีจุดประสงค์ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing 
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Track) ส่วนใหญ่เพ่ือที่จะสร้างดนตรีประกอบ เป็นจ านวน 309 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมา
ตามล าดับคือ เพ่ือดูคอร์ดบรรเลงดนตรี เป็นจ านวน 163 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.3 เพ่ือเผยแพร่ในสื่อ
สังคมออนไลน์ เป็นจ านวน 137 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.4 เพ่ือเปลี่ยนคีย์เพลง เป็นจ านวน 136 ราย 
คิดเป็นร้อยยละ 15.3 เพ่ือประพันธ์เพลง เป็นจ านวน 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.1 และ เพ่ือท า
อย่างอ่ืน เป็นจ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดับ 
 
  ตอนที่  3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ 
(Backing Track) 
  จากการเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงส ารวจจากกลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือ
สมัครเล่น ในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing 
Track) ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
ตารางที ่19 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
  แอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) 

 
ปัจจัยท่ีส่งผล 

ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่น

สร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) 
Mean S.D. ระดับ

ความส าคัญ 
1. ให้เสียงดนตรีออกมาสมจริง 4.72 0.555 มากที่สุด 

2. เพ่ิม หรือตัดเครื่องดนตรีได้ 4.45 0.758 มากทีสุ่ด 

3. เลือกจ านวนเครื่องดนตรีได้ 4.41 0.744 มากที่สุด 
4. ใช้งานง่าย 4.71 0.599 มากที่สุด 

5. เพ่ิม – ลดความเร็วในเพลงได้ หรือตั้ง
ค่าให้ช้า - เร็วเฉพาะที่ได้ 

4.44 0.723 มากที่สุด 

6. เลือกสไตล์เพลงที่ต้องการได้ (Pop, 
Rock, Jazz, etc.) 

4.39 0.821 มากที่สุด 

7. สามารถเปลี่ยนคีย์เพลง (Transpose) 
ได้ 

4.53 0.707 มากที่สุด 
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ตารางที่ 19 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
แอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) (ต่อ) 

 
ปัจจัยท่ีส่งผล 

ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่น

สร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) 

Mean S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

8. สามารถอัดเสียงเครื่องดนตรี หรือเสียง
ร้องเข้าไปได ้

4.51 0.708 มากที่สุด 

9. สามารถน าไปใช้งานเพ่ือหารายได้ได้
จริง 

4.30 0.909 มากที่สุด 

10.มี Library ส าหรับเก็บเพลงที่ท าไว้แล้ว 4.42 0.771 มากที่สุด 

11.หน้าตาแอปพลิ เคชั่น (Interface) ดู
สวยงาม 

3.91 0.955 มาก 

12.ขนาดความจุของแอปพลิเคชั่น 4.19 0.909 มาก 
13.ราคาไม่ต่างจากแอปพลิเคชั่นทั่วไป (35 

– 100 บาท) 
4.18 0.941 มาก 

14. มีให้เลือกจ่ายรายเดือนเพ่ือให้ใช้งานได้
เต็มที่ โดยไม่ต้องซื้อภายใน
แอปพลิเคชั่น (In-app purchase) เพ่ิม
ภายหลัง 

3.75 1.128 มาก 

15. มีให้เลือกจ่ายรายเดือนเพ่ือให้ใช้งานได้
เต็มที่ โดยไม่ต้องซื้อภายใน
แอปพลิเคชั่น (In-app purchase) เพ่ิม
ภายหลัง 

3.75 1.128 มาก 

16. มีแพ็คเกจให้เลือก ถ้าต้องการใช้งาน
แค่บางฟังค์ชั่น โดยไม่จ าเป็นต้องจ่าย
ราคาเต็ม 

4.06 0.945 มาก 

17. อยู่ใน App Store และ Google Play 
ดูมีความน่าเชื่อถือ 

4.41 0.820 มากที่สุด 
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ตารางที่ 19 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
แอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) (ต่อ) 

18. สามารถซื้อสไตล์เพลงหรือฟังค์ชั่นการ
ท างานต่าง ๆ ให้มีความหลากหลาย
มากขึ้นได้ภายหลัง 

4.22 0.842 มากที่สุด 

19. สามารถซื้อ Library เพ่ิมได้ภายหลัง 4.11 0.863 มาก 
20. มีการทดลองให้ใช้งานก่อน 4.39 0.840 มากที่สุด 

21. มีเสียงเครื่องดนตรีให้ทดลองดาวน์
โหลดใช้ฟรีชั่วระยะเวลาหนึ่ง เช่น เสียง
เครื่องดนตรี ไทย หรือเครื่องดนตรี
พ้ืนเมือง 

4.30 0.819 มากที่สุด 

22. มี ก า รแจก  Preset ของแนว เพลง 
ต่าง ๆ ตามช่วงเวลาพิเศษ เช่น Speed 
Metal, Classical Rock, World 
Music, etc.) 

4.26 0.826 มากที่สุด 

23. เมื่ อ ใช้บริการอย่ างต่อ เนื่ อง  จะมี
ข้อเสนอพิเศษให้ เช่น ใช้บริการต่อเนื่อง
ครบ 6 เดือน ใช้บริการฟรี 1 เดือน 

4.16 0.946 มาก 

รวม 4.30 0.501 มากที่สุด 
   
  จากตารางที่ 19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ มาก
ที่สุด ทั้งนี้สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นสร้างดนตรี
ประกอบ (Backing Track) ตามล าดับได ้ดังนี้ 
  1.  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
แอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) ในระดับ มากที่สุด 4 อันดับแรก คือ 
  1.1 ให้เสียงดนตรีออกมาสมจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.555 
  1.2 ใช้งานง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.599 
  1.3 สามารถเปลี่ยนคีย์เพลง (Transpose) ได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.707 
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  1.4 สามารถอัดเสียงเครื่องดนตรี หรือเสียงร้องเข้าไปได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.51 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.708 
  2.  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
แอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) ระดับ มาก 4 อันดับแรก คือ 
  2.1 ขนาดความจุของแอปพลิเคชั่น 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.909 
  2.2 ราคาไม่ต่างจากแอปพลิเคชั่นทั่วไป (35 – 100 บาท) โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.941 
  2.3 เมื่อใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จะมีข้อเสนอพิเศษให้ เช่น ใช้บริการต่อเนื่องครบ 6 
เดือน ใช้บริการฟรี 1 เดือนโดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.946 
  2.4 สามารถซื้อ Library เพ่ิมได้ภายหลัง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.863 
 
  จากตารางที่ 19 เมื่อเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มโดยอ้างอิงจากทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 
4P’s (4P’s Marketing Mix) ซึ่งมี Product, Price, Place และ Promotion จะได้ค่าในแต่ละกลุ่ม 
ดังที่จะแสดงในตารางที่ 20 -23 ต่อไปนี้ 
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ตารางที ่20 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
แอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) ในด้าน Product 

ปัจจัยท่ีส่งผลด้าน Product 

ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อปัจจัยที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ 

(Backing Track) ในด้านProduct 

Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

1. ให้เสียงดนตรีออกมาสมจริง 4.72 0.555 มากที่สุด 

2. เพ่ิม หรือตัดเครื่องดนตรีได้ 4.45 0.758 มากที่สุด 

3. เลือกจ านวนเครื่องดนตรีได้ 4.41 0.744 มากที่สุด 

4. ใช้งานง่าย 4.71 0.599 มากที่สุด 

5. เพ่ิม – ลดความเร็วในเพลงได้ 
หรือตั้งค่าให้ช้า - เร็วเฉพาะที่
ได ้

4.44 0.723 มากที่สุด 

6. เลือกสไตล์เพลงที่ต้องการได้ 
(Pop, Rock, Jazz, etc.) 

4.39 0.821 มากที่สุด 

7. ส า ม า ร ถ เ ป ลี่ ย น คี ย์ เ พล ง 
(Transpose) ได้ 

4.53 0.707 มากที่สุด 

8. สามารถอัดเสียงเครื่องดนตรี 
หรือเสียงร้องเข้าไปได้ 

4.51 0.708 มากที่สุด 

9. สามารถน าไปใช้งานเพ่ือหา
รายได้ได้จริง 

4.30 0.909 มากที่สุด 

10. มี Library ส าหรับเก็บเพลง
ที่ท าไว้แล้ว 

4.42 0.771 มากที่สุด 

11. ห น้ า ต า แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น 
(Interface) ดูสวยงาม 

3.91 0.955 มาก 

12. ข น า ด ค ว า ม จุ ข อ ง
แอปพลิเคชั่น 

4.19 0.909 มาก 

               รวม  4.41 0.472 มากที่สุด 
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ตารางที ่21 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
แอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) ในด้าน Price 

ปัจจัยท่ีส่งผลด้าน Price 

ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อปัจจัยที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ 

(Backing Track) ในด้านPrice 

Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

13. ราคาไม่ต่างจากแอปพลิเคชั่น

ทั่วไป (35 – 100 บาท) 
4.18 0.941 มาก 

14.มีให้เลือกจ่ายรายเดือนเพ่ือให้
ใช้งานได้เต็มที่ โดยไม่ต้องซื้อ
ภายในแอปพลิเคชั่น (In-app 
purchase) เพ่ิมภายหลัง 

3.75 1.128 มาก 

15. มี แ พ็ ค เ ก จ ใ ห้ เ ลื อ ก  ถ้ า
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น แ ค่ บ า ง
ฟังค์ชั่นค์โดยไม่จ าเป็นต้อง
จ่ายราคาเต็ม 

4.06 0.945 มาก 

                 รวม 4.00 0.813 มาก 

 
ตารางที ่22 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

แอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) ในด้าน Place 

ปัจจัยท่ีส่งผลด้าน Place 

ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อปัจจัยที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ 

(Backing Track) ในด้าน Place 

Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

16.อ ยู่ ใ น  App Store แ ล ะ 
Google Play ดู มี ค ว า ม
น่าเชื่อถือ 

4.41 0.820 มากที่สุด 

               รวม 4.41 0.820 มากที่สุด 
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ตารางที ่23 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
  แอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) ในด้าน Promotion 

 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลด้าน Promotion 

ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อปัจจัยที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ 

(Backing Track) ในด้าน Promotion 

Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

17.สามารถซื้อสไตล์เพลงหรือ
ฟังค์ชั่นการท างานต่าง ๆ ให้มี
ความหลากหลายมากขึ้นได้
ภายหลัง 

4.22 0.842 มากที่สุด 

18. สามารถซื้อ Library เพ่ิมได้
ภายหลัง 

4.11 0.863 มาก 

19. มีการทดลองให้ใช้งานก่อน 4.39 0.840 มาก 

20. มีเสียงเครื่องดนตรีให้ทดลอง
ดาวน์โหลดใช้ฟรีชั่วระยะเวลา
หนึ่ง เช่น เสียงเครื่องดนตรี
ไทย หรือเครื่องดนตรีพื้นเมือง 

4.30 0.819 มากที่สุด 

21. มีการแจก Preset ของแนว
เพลงต่าง ๆ ตามช่วงเวลา
พิ เศษ เช่ น  Speed Metal, 
Classical Rock, World 
Music, etc.) 

4.26 0.826 มากที่สุด 

22. เมื่อใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
จะมีข้อเสนอพิเศษให้ เช่น ใช้
บริการต่อเนื่องครบ 6 เดือน 
ใช้บริการฟรี 1 เดือน 

4.16 0.946 มาก 

                     รวม 4.24 0.662 มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 20-23 พบว่าปัจจัยด้าน Product, Place และ Promotion มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด โดย เรียงค่าตามล าดับดังนี้ Product มีค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.472 Place มีค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมารตรฐาน 0.820 และ Promotion มีค่าเฉลี่ย 
4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมารตรฐาน 0.662 ในขณะที่ Price มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.813 
 
  เปรียบเทียบปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) โดยแบ่งกลุ่มตามหลักส่วนประสมการตลาด 4P’s ระหว่างลักษณะข้อมูลทั่วไป 
และรายละเอียดทางดนตรีของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อทดสอบสมมติฐานงานวิจัย  ด้วย 
Independent – sample T-test กลุ่ม และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟ
เฟ่ (Scheffe's Method) 
 
ตารางที ่24 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing  

Track) โดยแบ่งกลุ่มตามหลักส่วนประสมการตลาด 4P’s จ าแนกตาม เพศ 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ส่วนประสม
การตลาด 

เพศ Frequency Mean S.D. t Sig. 

Product 
ชาย 227 4.36 0.518 -2.604 0.010* 

หญิง 173 4.48 0.395 

Price 
ชาย 227 3.93 0.896 -1.899 0.058 

หญิง 173 4.08 0.683 

Place 
ชาย 227 4.30 0.921 -3.191 0.002* 

หญิง 173 4.55 0.642 

Promotion 
ชาย 227 4.20 0.712 -1.405 0.161 

หญิง 173 4.29 0.587 

เฉลี่ยรวม 
ชาย 227 4.26 0.552 -2.521 0.012* 

หญิง 173 4.38 0.417   
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  จากตารางที่ 24 พบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่น
ท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ด้าน Product มีค่า Sig. ที่ 0.010 และ Place มีค่า Sig. ที่ 
0.002 ซึ่งถือว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ด้าน Price มีค่า Sig. ที่ 0.161 และ Promotion มี
ค่า Sig. ที่ 0.058 ซึ่งถือว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อเฉลี่ยรวมค่าทั้งหมด
ออกมา มีค่า Sig. ที่ 0.012 ซึ่งถือว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 เช่นกัน 
 
ตารางที ่25 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing  

Track) โดยแบ่งกลุ่มตามหลักส่วนประสมการตลาด 4P’s จ าแนกตาม อายุ 

ส่วนประสมการตลาด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

Product 

ระหว่างกลุ่ม 1.217 4 0.304 

1.373 0.242 ภายในกลุ่ม 87.501 395 0.222 

รวม 88.718 399  

Price 

ระหว่างกลุ่ม 1.137 4 0.284 

0.427 0.789 ภายในกลุ่ม 262.745 395 0.665 

รวม 263.882 399  

Place 

ระหว่างกลุ่ม 4.189 4 1.047 

1.565 0.183 ภายในกลุ่ม 264.389 395 0.669 

รวม 268.578 399  

Promotion 

ระหว่างกลุ่ม 5.980 4 1.495 

3.502 0.008* ภายในกลุ่ม 168.636 395 0.427 
รวม 174.616 399  

เฉลี่ยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.996 4 0.499 

2.007 0.093 ภายในกลุ่ม 98.209 395 0.249 
รวม 100.204 399  

*ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

  จากตารางที่ 25 พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่น
ท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ด้าน Product มีค่า Sig. ที่ 0.242 ส่วนด้าน Price มีค่า Sig. ที่ 
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0.789 และ Place มีค่า Sig. ที่ 0.183 ซึ่งถือว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในขณะ
ที่ Promotion มีค่า Sig. ที่ 0.008 ซึ่งถือว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่เมื่อเฉลี่ย
รวมค่าทั้งหมดออกมา มีค่า Sig. ที่ 0.093 จึงถอืว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

เมื่ออายุที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) ด้าน Promotion แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังจะแสดงในตารางที่ 26 

 
ตารางที ่26 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท า 
  ดนตรีประกอบ (Backing Track) ด้าน Promotion จ าแนกตาม อายุ 

อายุ Mean ต่ ากว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

ต่ ากว่า 20 ปี 4.081 - -0.090 -0.308* -0.114 -0.419 

20-30 ปี 4.171  - -0.218 -0.024 -0.329 

31-40 ปี 4.389   - 0.194 -0.111 

41-50 ปี 4.194    - -0.306 

51-60 ปี 4.500     - 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 26 พบว่า ในกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี มีปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ด้าน Promotion แตกต่างจากกลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ 31-40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางที ่27 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing  
  Track) โดยแบ่งกลุ่มตามหลักส่วนประสมการตลาด 4P’s จ าแนกตาม จุดประสงค์ใน 

การเล่นดนตรี 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

  จากตารางที่ 27 พบว่า จุดประสงค์ในการเล่นดนตรีที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ด้าน Product มีค่า Sig. ที่ 0.594 
ในขณะที่ Price มีค่า Sig. ที ่0.469 ส่วน Place มีค่า Sig. ที ่0.546 และ Promotion มีค่า Sig. ที่ 
0.858 ซึ่งถือว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนค่าเฉลี่ยรวมเม่ือเฉลี่ยรวมค่า
ทั้งหมดออกมา มีค่า Sig. ที่ 0.651 จึงถือว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประสมการตลาด 
จุดประสงค์ใน
การเล่นดนตร ี

Frequency Mean S.D. t Sig. 

Product 
อาชีพ 293 4.42 0.476 

0.533 0.594 
งานอดิเรก 107 4.39 0.459 

Price 
อาชีพ 293 4.01 0.837 

0.725 0.469 
งานอดิเรก 107 3.95 0.746 

Place 
อาชีพ 293 4.39 0.836 

-0.605 0.546 
งานอดิเรก 107 4.45 0.780 

Promotion 
อาชีพ 293 4.24 0.675 

0.178 0.858 
งานอดิเรก 107 4.23 0.627 

เฉลี่ยรวม 
อาชีพ 293 4.32 0.514 

0.453 0.651 
งานอดิเรก 107 4.29 0.466 
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ตารางที ่28 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing  
  Track) โดยแบ่งกลุ่มตามหลักส่วนประสมการตลาด 4P’s จ าแนกตาม รายได้ต่อเดือน 

ส่วนประสมการตลาด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Product 

ระหว่างกลุ่ม 2.327 5 0.465 

2.123 0.062 ภายในกลุ่ม 86.390 394 0.219 
รวม 88.718 399  

Price 

ระหว่างกลุ่ม 7.184 5 1.437 

2.205 0.053 ภายในกลุ่ม 256.698 394 0.652 
รวม 263.882 399  

Place 

ระหว่างกลุ่ม 7.024 5 1.405 

2.116 0.063 ภายในกลุ่ม 261.554 394 0.664 
รวม 268.578 399  

Promotion 

ระหว่างกลุ่ม 4.052 5 0.810 

1.872 0.098 ภายในกลุ่ม 170.564 394 0.433 
รวม 174.616 399  

เฉลี่ยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 2.684 5 0.537 

2.169 0.057 ภายในกลุ่ม 97.520 394 0.248 

รวม 100.204 399  

*ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
  จากตารางที่ 28 พบว่า รายได้ต่อเดือน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท า
ดนตรีประกอบ (Backing Track) ด้าน Product มีค่า Sig. ที่ 0.062 ส่วน Price มีค่า Sig. ที่ 0.053 
ในขณะที่ Place มีค่า Sig. ที่ 0.063 และ Promotion มีค่า Sig. ที่ 0.098 ซึ่งถือว่าไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดนั้น มีค่า Sig. ที่ 0.057 ซึ่งถือว่าไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เช่นเดียวกัน 
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ตารางที ่29 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ   
  (Backing Track) โดยแบ่งกลุ่มตามหลักส่วนประสมการตลาด 4P’s จ าแนกตาม  
  ประเภทของเครื่องดนตรีที่เล่น 

ส่วนประสมการตลาด 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Product 
ระหว่างกลุ่ม 1.983 6 0.331 

1.498 0.178 ภายในกลุ่ม 86.735 393 0.221 

รวม 88.718 399  

Price 
ระหว่างกลุ่ม 8.280 6 1.380 

2.122 0.050 ภายในกลุ่ม 255.602 393 0.650 

รวม 263.882 399  

Place 

ระหว่างกลุ่ม 7.522 6 1.254 

1.887 0.082 ภายในกลุ่ม 261.056 393 0.664 

รวม 268.578 399  

Promotion 

ระหว่างกลุ่ม 5.224 6 0.871 

2.020 0.062 ภายในกลุ่ม 169.392 393 0.431 

รวม 174.616 399  

เฉลี่ยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.827 6 0.471 

1.901 0.079 ภายในกลุ่ม 97.378 393 0.248 

รวม 100.204 399  
*ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

  จากตารางที่ 29 พบว่า ประเภทของเครื่องดนตรีที่เล่นที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ด้าน Product มีค่า Sig. ที่ 0.178 
ส่วน Price มีค่า Sig. ที่ 0.050 ในขณะที่ Place มีค่า Sig. ที่ 0.082 และ Promotion มีค่า Sig. ที่ 
0.062 ซึ่งถือว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดนั้น มีค่า Sig. 
ที่ 0.079 ซึ่งถือว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เช่นกัน 
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ตารางที ่30 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ  
  (Backing Track) โดยแบ่งกลุ่มตามหลักส่วนประสมการตลาด 4P’s จ าแนกตาม แนว 
  ดนตรีที่เล่น  

ส่วนประสม
การตลาด 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Product 
ระหว่างกลุ่ม 2.695 7 0.385 

1.755 0.095 ภายในกลุ่ม 86.022 392 0.219 

รวม 88.718 399  

Price 
ระหว่างกลุ่ม 9.196 7 1.314 

2.022 0.051 ภายในกลุ่ม 254.686 392 0.650 

รวม 263.882 399  

Place 

ระหว่างกลุ่ม 6.408 7 0.915 

1.369 0.217 ภายในกลุ่ม 262.170 392 0.669 

รวม 268.577 399  

Promotion 

ระหว่างกลุ่ม 2.247 7 0.321 

0.730 0.647 ภายในกลุ่ม 172.369 392 0.440 

รวม 174.616 399  

เฉลี่ยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.278 7 0.325 

1.302 0.248 ภายในกลุ่ม 97.927 392 0.250 

รวม 100.204 399  
*ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
  จากตารางที่ 30 พบว่า แนวดนตรีที่เล่นที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ด้าน Product นั้น มีค่า Sig. ที่ 0.095 ส่วน Priceมี
ค่า Sig. ที่ 0.051ในขณะที่ Place มีค่า Sig. ที่ 0.217 และ Promotion มีค่า Sig. ที่ 0.647 ซึ่งถือว่า
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดนั้น มีค่า Sig. ที่ 0.248 ซึ่งถือ
ว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เช่นกัน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาในลักษณะของการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Method Research) ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น ได้เก็บข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการท าธุรกิจ Star Up จ านวน 1 
ราย และจากผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นจ านวน 1 ราย ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) ในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณได้เก็บข้อมูลโดยวิธีการวิจัยเชิงสารวจ  (Survey Research 
Method) จากแบบสอบถาม(Questionnaire) จากกลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่นเป็น
จ านวน 400 ราย ด้วยวิธีการเลือกแบบสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ซึ่งมาจาก
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ  Taro Yamane (1967) ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequencies Distribution) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) ระหว่างลักษณะข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดทางดนตรีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยใช้สถิติ ได้แก่ Independent – sample T-test วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม 
และ F-test (one-way ANOVA) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หากพบความแตกต่างจะท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) 
  จากวัตถุประสงค์และวิธีในการศึกษาวิจัยดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  ขอน าเสนอผลสรุปการ
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 

สรุป 
  จากการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่นซึ่งได้ท าการเก็บข้อมูลทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณสามารถสรุปผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ 
  1.  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  2.  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 



91 
 

 
 

1.  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ส าหรับข้อมูลในส่วนนี้เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากผู้
บริหารงานในองค์กร และเชี่ยวชาญด้านการท าธุรกิจ Start Up และผู้ที่ท างานในวงการพัฒนา
แอปพลิเคชั่น (Application Developer) ซึ่งข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ผ่าน
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยน าเสนอในรูปแบบความเรียง เพ่ือให้เห็นมุมมองของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญที่ชัดเจน โดยเรียงล าดับการน าเสนอตามหัวข้อ ดังนี้ 
  1.1 ข้อมูลทางด้านธุรกิจ และความคิดเห็นต่อการด าเนินธุรกิจ Star Up ของ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ในแง่มุมทางการท าธุรกิจ Start Up และการ
ท าการตลาด 
  1.1.1 ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่จะดึงดูดให้นักลงทุน (VC) มาลงทุนร่วมกับธุรกิจ 
Start Up 
  จากค าถามในข้อนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า คือ ผลประโยชน์ 
และส่วนแบ่งระหว่างผู้ลงทุนกับผู้ประกอบธุรกิจ Start Up จะต้องชัดเจน เพ่ือให้นักลงทุนตัดสินใจได้
อย่างมั่นใจ เพราะการลงทุนในธุรกิจก็เพ่ือที่จะท าก าไร และนักลงทุน (VC) เหล่านี้ที่มาลงทุนร่วมกับ
ธุรกิจ Start Up ก็เพ่ือที่จะท าก าไร หรือปันผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นเราจึงต้องมีแผน
ธุรกิจ และผลประโยชน์ที่ชัดเจนให้กับนักลงทุนเพื่อให้มีความดึงดูดในการร่วมที่จะลงทุนด้วย 
  1.1.2 ท่านคิดว่าปัจจัยท่ีจะท าให้ธุรกิจ Start Up ประสบความส าเร็จมีอะไรบ้าง 
  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความเห็นในประเด็นค าถามนี้ไว้ว่า ปัจจัยที่จะท าให้
ธุรกิจ Star Up ประสบความส าเร็จคือ จะต้องท าการศึกษาความเป็นไปได้ ค านวนค่าใช้จ่ายให้รัดกุม 
ดูแนวโน้มของธุรกิจ และมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน เพ่ือท าให้นักลงทุน (VC) มีความมั่นใจ และท าให้มี
โอกาสประสบความส าเร็จมากข้ึน 
  1.1.3 ท่านมองว่าทิศทางของธุรกิจ Start Up ในอนาคตจะมีแนวโน้มไปใน
ทิศทางใด 
  จากข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ตลาดของธุรกิจ Start Up จะยัง
เติบโตขึ้นไปได้อีกมาก อยู่ที่ผู้คิดจะประกอบธุรกิจจะเห็นช่องทาง หรือมีความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่  
ๆ ออกมา แต่จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดี และท าแผนธุรกิจที่ชัดเจน เพ่ือให้เห็นโครงสร้างการลงทุน 
รายได้ ผลก าไรที่จะได้กลับมา เพ่ือนักลงทุน (VC) จะได้เห็นวิธีการที่จะได้ผลประโยชน์อย่างชัดเจน 
  1.1.4 ความคิดเห็นที่มีต่อต่อธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing 
Track) ในแง่ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในช่วงเวลาปัจจุบัน 
  จากข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปเป็นข้อ ๆ ได้ ดังนี้ 
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  1.1.4.1 Strengths (จุดแข็ง) 
  1.1.4.1.1 เป็น Model ที่ยังไม่มีใครท าออกมาอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.1.4.2 Weaknesses (จุดอ่อน) 
  1.1.4.2.1 เป็นเทคโนโลยีที่ ไม่ ได้คิดค้นขึ้นมาเอง ถ้าผู้คิดค้น
เทคโนโลยีมาท าธุรกิจเหมือนกันจะแข่งขันด้วยยาก 
  1.1.4.2.2 ระบบการท างานของแอปพลิเคชั่นที่คิดไว้ยังมีข้อจ ากัด 
และยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ 
  1.1.4.3 Opportunities (โอกาส) 
  1.1.4.3.1 ยังสามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจให้ดีขึ้นได้ 
  1.1.4.3.2 ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  (Android) ยังไม่มี
แอปพลิเคชั่นด้านดนตรีที่ใช้งานแบบมืออาชีพได้ 
  1.1.4.3.3 แอปพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยมใช้อยู่ เมื่อจะเอามาใช้ในการท า
ดนตรีประกอบยังมีความยุ่งยากมากเกินไป ไม่สะดวกในการใช้งาน และใช้เวลาในการท าค่อนข้างมาก 
  1.1.4.4 Threats (อุปสรรค) 
  1.1.4.4.1 เป็นเทคโนโลยีที่มีคนคิดค้นขึ้นมาก่อน 
  1.1.4.4.2 มีแอปพลิเคชั่นด้านดนตรีอยู่มากมาย แม้จะมีวิธี และ
จุดประสงค์ในการใช้งานแตกต่างกันก็ตาม 
  1.1.4.4.3 การซื้อแอปพลิเคชั่นเพียงครั้งเดียวจบท าให้มีกระแสเงิน
สด (Cash Flow) ที่ต่ า มีช่องทางของรายได้น้อย ไม่คุ้มค่ากับการท าการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) ต่อไปในอนาคต 
  1.1.5 ความคิดเห็นต่อธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
ในแง่มุมของการท าการตลาดให้ประสบความส าเร็จ 
  จากข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปได้ว่า จะต้องท าให้กลุ่มเป้าหมาย
รับรู้ถึงตัวแอปพลิเคชั่นนี้ให้ได้มากที่สุด ท า Marketing Communication โดยเน้นทางสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่จะหาข้อมูลของสินค้าที่ตนสนใจ
จาก Youtube หรือ ในอินเทอร์เน็ตก่อน แล้วจึงไปซื้อ 
  1.1.6 ความคิดเห็นต่อแนวโน้มของสภาพธุกริจแอปพลิเคชั่นโดยรวมในอนาคต 
  จากข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปได้ว่า แนวโน้มของตลาดธุรกิจ
แอปพลิเคชั่นนั้น จะยังคงขยายตัว และเติบโตออกไปได้อีกเยอะ แต่จะต้องท าให้แอปพลิเคชั่นนั้นมี
ความโดดเด่น และท าการตลาดให้ผู้บริโภครู้จักให้ได้มากท่ีสุด 
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   1.2 ข้อมูลทางด้านการผลิตแอปพลิเคชั่นในแง่ของปัญหา อุปสรรค และค่าใช้จ่าย ใน
การผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
   1.2.1 ความคิดเห็นที่มีต่อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ใน
แง่ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
  จากข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปเป็นข้อ ๆ ได้ ดังนี้ 
  1.2.1.1 Strengths (จุดแข็ง) 
  1.2.1.1.1 แอปพลิเคชั่นมีความน่าสนใจ 
  1.2.1.1.2 สามารถท าดนตรีประกอบ (Backing Track) เก็บไว้ในตัว
ความจ าในอุปกรณ์ หรือบนระบบ (Server) ได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
  1.2.1.1.3 ตัวแอปพลิเคชั่นเองเมื่อพัฒนาได้สมบูรณ์ มีความเสถียร
เพียงพอค่าใช้จ่ายจะลดลง 
  1.2.1.2 Weaknesses (จุดอ่อน) 
  1.2.1.2.1 ถ้าใช้ไฟล์เสียงแบบอนาล็อก (Analog) ที่อัดมาจากเครื่อง
ดนตรีจริง ๆ ซึ่งให้คุณภาพเสียงที่ดี อาจจะท าให้แอปพลิเคชั่นมีขนาดใหญ่เกินไป 
  1.2.1.2.2 ใช้ไฟล์เสียงแบบ midi จะใช้เนื้อที่ไม่มาก แต่คุณภาพ
เสียงที่ได้จะไม่ดี ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายการพัฒนา 
  1.2.1.2.3 การเพ่ิมฟังค์ชั่นการใช้งาน หมายถึงรายจ่ายที่จะเพ่ิมมาก
ขึ้น 
  1.2.1.3 Opportunities (โอกาส) 
  1.2.1.3.1 ยังไม่มีคู่แข่งในตลาด 
  1.2.1.3.2 ถ้าท าให้แอปพลิเคชั่นเป็นที่นิยมได้ ปริมาณผู้ใช้จะเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว 
  1.2.1.4 Threats (อุปสรรค) 
  1.2.1.4.1 บุคลากรส่วนใหญ่จะเชี่ยวชาญในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น
ส าหรับ แอนดรอยด์ หรือ ios โดยเฉพาะ หาบุคลากรที่เชี่ยวชาญทั้ง 2 ระบบได้ยาก 
  1.2.1.4.2 วิธีการในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นลงในแต่ละระบบ คือ 
แอนดรอยด์ และ ios นั้น มีวิธีการพัฒนาที่แตกต่างกัน 
  1.2.1.4.3 อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดมาได้ เช่น อาจต้องซื้อ
อุปกรณ์เพ่ิมเติม หรือต้องซ่อมแซมอุปกรณ์ เป็นต้น 
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  นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ควรจะท าแอปพลิเคชั่นให้ใช้ท างาน
ในคอมพิวเตอร์ได้ด้วย เพ่ือให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องได้ทุกที่ทั้งในอุปกรณ์พกพา
ต่าง ๆ และบนคอมพิวเตอร์ที่บ้าน 
  1.2.2 ปัญหา และข้อจ ากัดที่จะเกิดขึ้นในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) 
  จากค าถามในข้อนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า การท าให้
แอปพลิเคชั่นมีเสียงที่ออกมาสมจริงนั้น สามารถท าได้ แต่จะมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่ง
จะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นตามมาด้วย 
  1.2.3 ฟังค์ชั่นการใช้งานที่จ าเป็นส าหรับนักดนตรี เช่น การเปลี่ยนคีย์เพลง 
(Transpose) ตัด-เพิ่มเครื่องดนตรี การท าให้ช้า-เร็วเฉพาะที่ สามารถท าได้หรือไม่ เม่ือท าเป็น
แอปพลิเคชั่นส าหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
  จากค าถามในข้อนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า สามารถท าได้
ตามที่ต้องการ แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ พัฒนาแอปพลิเคชั่น ซึ่งถ้าต้องใช้ผู้ พัฒนาที่มี
ความสามารถสูง หรือความสามารถเฉพาะทางก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
  1.2.4 การท าแอปพลิเคชั่นส าหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเบล็ตที่มีขนาด
หน้าจอ และมีความสามารถในการท างานที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายนั้น จะต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมหรือไม ่
  จากค าถามในข้อนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า การที่จะท าให้
แอปพลิเคชั่นสามารถท างานได้ในอุปกรณ์ท่ีมีความแตกต่างกันในด้านขนาด และความสามารถในการ
ท างานนั้น จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะท าให้แอปพลิเคชั่นนั้นสามารถท างานรองรับได้กับทุก
อุปกรณ ์
  1.2.5 ด้วยคุณสมบัติของแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) จะ
ท าให้แอปพลิเคชั่นมีขนาดใหญ่เท่าใด 
  จากค าถามในข้อนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า ด้วยตัวคุณสมบัติ
การท างานในแอปพลิเคชั่นเองนั้นจะขนาดประมาณ 100-200 เม็กกะไบท์ แต่ถ้าจะให้เสียงเครื่อง
ดนตรีต่าง ๆ รวมไปอยู่ในแอปพลิเคชั่นด้วยจะท าให้แอปพลิเคชั่นมีขนาดใหญ่ขึ้นจนถึงประมาณ 1.4 
กิ๊กกะไบท ์
  1.2.6 จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการผลิตแอปพลิเคชั่นเป็นจ านวนเท่าใด 
  จากค าถามในข้อนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า ค่าใช้จ่ายหลัก ๆ 
ในการผลิตแอปพลิเคชั่นนั้น มาจากการที่จะต้องไปจ้างนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นมาท าการพัฒนา
แอปพลิเคชั่น มากกว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเอง ซึ่ง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
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นักพัฒนาแอปพลิเคชั่นนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามความรู้ความสามารถ โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้
ข้อมูลไว้ว่า ส าหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์นั้นมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 
40,000-50,000 บาทต่อคนต่อเดือน และจะสามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้ส าเร็จได้ภายใน 3-4 
เดือน แต่ถ้านักพัฒนาแอปพลิเคชั่นนั้นเป็นนักพัฒนามือใหม่ที่ยังมีประสบการณ์ไม่มาก ค่าใช้จ่ายจะ
ถูกลงมา อยู่ที่ 30,000 ต่อคนต่อเดือน แต่จะสามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นได้ช้ากว่า ใช้เวลาอยู่ที่
ประมาณ 6-7 เดือน 
  1.2.7 ทีม หรือบุคลากรที่จ าเป็นในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นควรจะมีต าแหน่ง
หน้าที่อะไรบ้าง 
  จากค าถามในข้อนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า ต าแหน่งหลัก ๆ 
ที่มีอยู่ 4 แหน่งนั้น ที่จ าเป็นต้องมีแน่นอนคือ คนเขียนโปรแกรม (Programmer) นักออกแบบแอพ
พลิชั่น (Application designer) ส่วนต าแหน่งที่เหลือนั้นขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และความเหมาะสม
กับแอปพลิเคชั่นนั้น ๆ ไม่จ าเป็นต้องมีทุกต าแหน่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป 
  1.2.8 จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแล และพัฒนาแอปพลิเคชั่นอีกเป็นจ านวน
เท่าใด 
  จากค าถามในข้อนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า ถ้าสามารถท าให้
แอปพลิเคชั่นมีความเสถียรในการท างาน จะท าให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลแอปพลิเคชั่นมากนัก 
เพราะตัวแอปพลเิคชั่นสามารถท างานได้อย่างสมบูรณ์ในตัวของมันเอง แต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดต่าง ๆ ของแอปพลิเคชั่น เช่น การเพ่ิมระบบการท างานใหม่ ๆ การท าให้
ตัวแอปพลิเคชั่นมีความทันสมัยอยู่เสมอให้เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ หรือการขยายเครือข่าย
เพ่ือให้รองรับกับการใช้งานที่อาจจะเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นครั้ง ๆ ไป 
 
2.  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
   2.1 ข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดทางดนตรีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้น เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีจุดประสงค์
ในการเล่นดนตรีเพ่ือประกอบเป็นอาชีพ มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 20,001-30,000 บาท เล่นเครื่อง
ดนตรีประเภทขับร้อง (สากล) และแนวดนตรีที่เล่นคือดนตรีแนว Classic 
   2.2 ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคชั่น 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นมีพฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคชั่นด้วยสาเหตุที่ 
จ าเป็นต้องใช้งาน เคยซื้อแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ แต่ไม่เคยใช้การบริการ การซื้อ In-app 
purchase (การซื้อฟังค์ชั่นต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชั่นเพ่ิมเติม) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมด้านดนตรีมาก่อน โดยโปรแกรม หรือ
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แอปพลิเคชั่นด้านดนตรีที่นิยมใช้กันสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) โปรแกรม Sibelius 2) แอปพลิเคชั่น 
Garage Band และ 3) โปรแกรม Logic สาเหตุที่ใช้แอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมในด้านดนตรีเหล่านี้
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) เพ่ือการพิมพ์/เขียนโน้ตเพลง 2) เพ่ืองานอดิเรก/ความบันเทิง และ 3) เพ่ือ
ขึ้นโครงร่างเพลง 
 ช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักแอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมด้านดนตรี
ที่ตนเองใช้สูงสุดมาจาก 3 ช่องทาง คือ 1) เพ่ือน/คนรู้จัก/คนใกล้ตัว 2) ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
และ 3) ผ่านทาง อินเทอร์เน็ต (บทความ โฆษณา ฯลฯ) ส่วนช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการ
หาข้อมูลแอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมด้านดนตรีที่ตนเองใช้อยู่สูงสุด 3 ช่องทาง คือ 1) ถามเพ่ือน หรือ
คนที่เคยใช้ 2) ช่องทางอินเทอร์เน็ต, บทวิจารณ์ต่าง ๆ และ 3) ช่องทาง App Store หรือ Google 
Play 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะซื้อแอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ 
(Backing Track) เป็นจ านวน 358 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.5 รองลงมาคือไม่สนใจจะซื้อ เป็นจ านวน 
42 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.5 โดยราคาที่เหมาะสมคือช่วงราคาประมาณ 35-100 บาท โดยจุดประสงค์
ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) เพ่ือที่จะ
สร้างดนตรีประกอบ 2) เพื่อดูคอร์ดบรรเลงดนตรี และ 3) เพื่อเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ 
   2.3 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อแอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) 
  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่   0.501 ทั้งนี้ สามารถเรียงล าดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) จากมากไปหาน้อยได้ 3 อันดับ ดังนี้ 
  2.3.1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
แอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) ที่อยู่ในระดับ มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
  2.3.1.1 ให้เสียงดนตรีออกมาสมจริง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.72 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.555 
  2.3.1.2 ใช้งานง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.599 
  2.3.1.3 สามารถเปลี่ยนคีย์เพลง (Transpose) ได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.707 
  2.3.2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
แอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) ที่อยู่ในระดับ มาก 3 อันดับแรก คือ 
  2.3.2.1 ขนาดความจุของแอปพลิเคชั่น 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.909 
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  2.3.2.2 ราคาไม่ต่างจากแอปพลิเคชั่นทั่วไป (35 – 100 บาท) โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.941 
  2.3.3.3 เมื่อใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จะมีข้อเสนอพิเศษให้ เช่น ใช้บริการ
ต่อเนื่องครบ 6 เดือน ใช้บริการฟรี 1 เดือนโดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.946 
   เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) โดยแยกเปรียบเทียบแต่ละด้านตาม
หลักทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 4P’s อันมี Product, Price, Place และ Promotion ค่าที่ได้คือ 
Product มีค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.472 อยู่ในระดับ มากที่สุด Price มีค่าเฉลี่ย 4.00 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.813 อยู่ในระดับ มาก Place มีค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมารตรฐาน 
0.820 อยู่ในระดับ มากที่สุด และ Promotion มีค่าเฉลี่ย 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมารตรฐาน 0.662 อยู่
ในระดับ มากที่สุด 
  2.4 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) จ าแนกตาม เพศ อายุ 
จุดประสงค์การเล่นดนตรี รายได้ต่อเดือน ประเภทของเครื่องดนตรีที่ และแนวดนตรีที่เล่น  
  สรุปผลการเปรียบเทียบได้ ดังนี้ 
  2.4.1 เพศ ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) ด้าน Product มีค่า Sig. ที่ 0.010 และ Place มีค่า Sig. ที่ 0.002 ซึ่งถือ
ว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่น
ท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ด้าน Price มีค่า Sig. ที่ 0.161 และ Promotion มีค่า Sig. ที่ 
0.058 ซึ่งถือว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อเฉลี่ยรวมค่าทั้งหมดออกมา มีค่า 
Sig. ที่ 0.012 ซึ่งถือว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เช่นกัน  
   จากผลการทดสอบสถิติจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) จ าแนกตามเพศนั้น เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ที่แตกต่างกัน 
  2.4.2 อายุ ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) ด้าน Product มีค่า Sig. ที่ 0.242 ส่วนด้าน Price มีค่า Sig. ที่ 0.789 
และ Place มีค่า Sig. ที่ 0.183 ซึ่งถือว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในขณะที่ 
Promotion มีค่า Sig. ที่ 0.008 ซึ่งถือว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และหลังจากที่
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) ในส่วนของ 
อายุ และ Promotion นั้น พบว่า ในกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ด้าน Promotion แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างช่วง
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อายุ 31-40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อเฉลี่ยรวมค่าทั้งหมดออกมา มีค่า Sig. ที่ 
0.093 จึงถือว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
  จากผลการทดสอบสถิติจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) จ าแนกตามอายุนั้น อายุที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ที่แตกต่างกัน 
  2.4.3 จุดประสงค์ในการเล่นดนตรี ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ด้าน Product มีค่า Sig. ที่ 0.594 ในขณะที่ Price 
มีค่า Sig. ที่ 0.469 ส่วน Place มีค่า Sig. ที่ 0.546 และ Promotion มีค่า Sig. ที่ 0.858 ซึ่งถือว่าไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนค่าเฉลี่ยรวมเมื่อเฉลี่ยรวมค่าทั้งหมดออกมา มีค่า 
Sig. ที่ 0.651 จึงถือว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 เช่นกัน 
  จากผลการทดสอบสถิติจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) จ าแนกตามจุดประสงค์ในการเล่นดนตรีนั้น 
จุดประสงค์ในการเล่นดนตรี ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) ที่แตกต่างกัน 
  2.4.4 รายได้ต่อเดือน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) ด้าน Product มีค่า Sig. ที่ 0.062 ส่วน Price มีค่า Sig. ที ่0.053 ในขณะ
ที่ Place มีค่า Sig. ที่ 0.063 และ Promotion มีค่า Sig. ที่ 0.098 ซึ่งถือว่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดนั้น มีค่า Sig. ที่ 0.057 ซึ่งถือว่าไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 เช่นเดียวกัน 
  จากผลการทดสอบสถิติจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนนั้น รายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ที่แตกต่าง
กัน 
  2.4.5 ประเภทของเครื่องดนตรีที่เล่น ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ด้าน Product มีค่า Sig. ที่ 0.178 ส่วน Price มี
ค่า Sig. ที่ 0.050 ในขณะที่ Place มีค่า Sig. ที่ 0.082 และ Promotion มีค่า Sig. ที่ 0.062 ซึ่งถือว่า
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดนั้น มีค่า Sig. ที่ 0.079 ซึ่งถือ
ว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เช่นกัน 
  จากผลการทดสอบสถิติจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) จ าแนกตามประเภทของเครื่องดนตรีที่เล่นนั้น 
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ประเภทของเครื่องดนตรีที่เล่นที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) ที่แตกต่างกัน 
  2.4.6 แนวดนตรีที่ เล่น  ที่ แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ อ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ด้าน Product นั้น มีค่า Sig. ที่ 0.095 ส่วน Priceมี
ค่า Sig. ที่ 0.051ในขณะที่ Place มีค่า Sig. ที่ 0.217 และ Promotion มีค่า Sig. ที่ 0.647 ซึ่งถือว่า
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดนั้น มีค่า Sig. ที่ 0.248 ซึ่งถือ
ว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เช่นกัน 
  จากผลการทดสอบสถิติจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) จ าแนกตามแนวดนตรีที่เล่นนั้น แนวดนตรีที่เล่นที่
แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ที่แตกต่าง
กัน 
 
อภิปรายผล 
  การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น” ได้พบประเด็นส าคัญที่ได้จากการ
ประมวลผลข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังที่จะขอน าเสนอเรียงตามล าดับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้  
  1.  เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดและค่าใช้จ่ายในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) 
 2.  เพ่ือศึกษา ปัญหา และอุปสรรคในการท าธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) 
  3.  เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไป และลักษณะทางดนตรี ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมในการซื้อ
แอปพลิเคชั่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
  4.  เพ่ือศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจส าหรับแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track)  
 
1.  เพื่อศึกษา ปัญหา และอุปสรรคในการท าธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing 
Track) 
  ส าหรับการศึกษากระบวนการ และค่าใช้จ่ายในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) เป็นข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ และการท าธุรกิจ Start Up  



100 
 

 
 

  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ และการท าธุรกิจ 
Start Up พบว่า ปัญหาในการท าธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) คือ การที่จะ
ใส่คอร์ดเพลง หรือข้อมูลทางด้านดนตรีลงไปเพ่ือให้แอปพลิเคชั่นท าการประมวลผลออกมาเป็นดนตรี
ประกอบนั้น เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้คิดค้นขึ้นมาเอง ถ้าผู้คิดค้นเทคโนโลยีมาท าธุรกิจเหมือนกันจะ
แข่งขันด้วยยาก และระบบการท างานของแอปพลิเคชั่นที่คิดไว้ยังมีข้อจ ากัด และยั งไม่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ นั่นแปลว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดจากระบบของตัว
แอปพลิเคชั่นเอง ที่ไม่ได้เกิดจากนวัตกรรมใหม่ แต่เป็นการน าเทคโนโลยีที่มีผู้พัฒนาไว้ก่อนมาใช้งาน 
ไม่เหมาะสมในการจะน ามาเริ่มธุรกิจ ซึ่งปัญหานี้จะต้องท าการแก้ไขในขั้นตอนของการ วิเคราะห์ 
(Analysis) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 3 ของทฤษฎี SDLC ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม นั่นหมายความว่า
จะต้องท าการวิเคราะห์ (Analysis) ระบบการท างานที่น ามาเป็นต้นแบบในการออกแบบแอปพลิเคชั่น
ให้รู้ถึงระบบการท างานทั้งหมด เพ่ือที่จะน ามาพัฒนาต่อไปให้เกิดความแตกต่าง ความน่าสนใจ 
ทันสมัย และสามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ 
  ในส่วนของ อุปสรรค นั้น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้ความเห็นไว้ว่า มีแอปพลิเคชั่นด้านดนตรี
อยู่มากมาย แม้จะมีวิธี และจุดประสงค์ในการใช้งานแตกต่างกันก็ตาม ซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎี Five 
Force Model (ปัจจัยกดดันทั้ง 5) เพราะธุรกิจแอปพลิเคชั่นนั้น เป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งเป็นจ านวนมาก 
การที่จะเข้าไปร่วมในธุรกิจที่มีคู่แข่งเป็นจ านวนมากจะต้องมีการวางแผนที่ดี และรอบคอบ 
นอกจากนั้นการที่ในตลาดมีแอปพลิเคชั่นด้านดนตรีอยู่ เป็นจ านวนมากนั่นหมายความว่า อาจจะมี
คู่แข่งท่ีผลิตแอปพลิเคชั่นที่คล้ายกันขึ้นมาเป็นสินค้าทดแทน ท าให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น ซึ่งจะไม่
เป็นผลดีกับธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
 
2.  เพื่อศึกษากระบวนการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) 
  ส าหรับการศึกษากระบวนการ และค่าใช้จ่ายในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) เป็นข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
  ปัญหาที่พบในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือนักพัฒนาแอพพลิชั่นพบว่า ปัญหาหลักที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นไป
ในทางเดียวกันก็คือ การท าให้เสียงที่ได้จากแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) มีความ
สมจริงให้มากที่สุด จากข้อมูลที่ได้นั้นการที่แอปพลิเคชั่นให้เสียงดนตรีที่สมจริงจะหมายความว่า
สามารถเอาไปใช้งานได้จริง และตอบโจทย์ในการที่ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะใช้แอปพลิเคชั่นนี้เพ่ือให้เกิด
ความพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับที่ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์  (2547) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับทฤษฎี
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พฤติกรรมผู้บริโภคว่า แนวความคิดการตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing Concept) นั้น มีการ
มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค ตอบสนองความจ าเป็น (Needs) และความ
ต้องการ (Wants) ของผู้บริโภคให้มีความพึงพอใจสูงที่สุด 
  นอกจากปัญหาเรื่องของเสียงที่ท าให้สมจริงแล้ว การพัฒนาแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) นั้น ยังต้องมีการใส่ฟังค์ชั่นต่าง ๆ เช่น การเลือกเสียงเครื่องดนตรีที่
ต้องการได้ การเปลี่ยนคีย์เพลงได้ หรือการก าหนดจังหวะช้า-เร็ว เฉพาะที่ได้ เป็นต้น เพ่ือรองรับการ
ใช้งานจากนักดนตรีทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของแอปพลิเคชั่นนี้ ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลส าคัญได้กล่าวว่า ไม่ว่าการท าให้เสียงมีความสมจริง หรือการใส่ฟังค์ชั่นต่าง  ๆ นั้น จะหมายถึง
การเขียนโค้ด (Code) หรือชุดค าสั่งที่มากขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้นในการผลิตแอปพลิเคชั่น โดยเมื่อ
อ้ า ง อิ งจากทฤษฎี  SDLC (Systems Development Life Cycle) ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการทบทวน
วรรณกรรมไว้ในบทที่ 2 นั้น จะเห็นขั้นตอนในการผลิตแอปพลิเคชั่น และซอฟต์แวร์  ว่ามีขั้นตอน 
ต่าง ๆ ดังนี้ 

System Development Life Cycle 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
  ขั้นตอนการผลิตซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชั่นนั้นจะเริ่มจากการเข้าใจปัญหา (Problem 
Recognition) ว่าจะผลิตซอฟต์แวร์นี้เพ่ือแก้ปัญหา หรือให้บริการในด้านใด จากนั้นจะเป็นขั้นตอน
ของการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เพ่ือก าหนดว่าปัญหาคืออะไรและตัดสินใจว่าการ
พัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ หรือการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้หรือไม่โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยที่สุด ต่อจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการ วิเคราะห์ (Analysis) จะเริ่มตั้งแต่
การศึกษาระบบการท างานของซอฟต์แวร์นั้น ในกรณีที่มีซอฟต์แวร์ที่คล้ายคลึงก็ควรจะต้องน ามา
วิเคราะห์การท างานด้วย เพราะจะท าให้ท าการออกแบบระบบใหม่ได้ง่ายขึ้น อาจจะน าข้อมูลที่
รวบรวมได้น ามาเขียนเป็น "แบบทดลอง" (Prototype) หรือตัวต้นแบบขึ้นมาทดลองใช้งานดูก่อน 
หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบ (Design) เพ่ือออกแบบระบบใหม่ให้สอดคล้องกับความ

Feasibility 

Study 

Problem 

Recognition 

Design 

Analysis 

 

Conversion 

Construction 

Maintenance 
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ต้องการของผู้ใช้ นักวิเคราะห์ระบบจะน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ในขั้นตอนการวิเคราะห์มาแปลงเป็นล าดับ
ขั้น เพ่ือให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่แน่นอนของโปรแกรมว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร  ในขั้นตอนการ
วิเคราะห์นั้นนักวิเคราะห์ระบบต้องหาว่า "จะต้องท าอะไร (What)" แต่ในขั้นตอนการออกแบบต้องรู้
ว่า "จะต้องท าอย่างไร(How)" ซึ่งปัญหาเรื่องการเขียนโค้ด (Code) หรือชุดค าสั่งที่มากขึ้น และมีความ
ซับซ้อนนั้นจะอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบ (Design) นั่นเอง 
  ส าหรับอุปสรรคที่พบในการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญคือนักพัฒนาแอพพลิชั่นพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่จะเชี่ยวชาญในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น
ส าหรับ แอนดรอยด์ หรือ iOS โดยเฉพาะ หาบุคลากรที่เชี่ยวชาญทั้ง 2 ระบบได้ยาก และวิธีการใน
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นลงในแต่ละระบบ คือ แอนดรอยด์ และ iOS นั้น มีวิธีการพัฒนาที่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก Makky (2012) ที่ผู้วิจัยน าเสนอในบทที่ 2 ในเรื่องระบบปฏิบัติการระหว่าง 
Android (แอนดรอยด์) และ iOS ว่ามีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากเพราะระบบ Android (แอน
ดรอยด์) เป็นระบบเปิด (Open Source) ในขณะที่ iOS เป็นระบบปิดที่ใช้กับอุปกรณ์แบบพกพาที่
ผลิตโดยบริษัท Apple เท่านั้น 
 
 3.  เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป และลักษณะทางดนตรี ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมในการซื้อแอปพลิ
เคชั่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่นโดย
ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลทั่วไป และลักษณะทางดนตรี ข้อมูลทางด้าน
พฤติกรรมในการซื้อแอปพลิเคชั่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) ว่าข้อมูลทั่วไปเป็นอย่างไร มีพฤติกรรมการซื้อแอพลิเคชั่นอย่างไร และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) มีอะไรบ้าง ซึ่งผล
จากการวิจัยพบว่ากลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่นจะมีพฤติกรรมในการซื้อแอปพลิเคชั่นด้วย
สาเหตุหลักคือ จ าเป็นต้องใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับที่ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์  (2547) ได้กล่าวไว้
เกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคว่า  แนวความคิดการตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing 
Concept) นั้น มีการมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค ตอบสนองความจ าเป็น 
(Needs) และความต้องการ (Wants) ของผู้บริโภคให้มีความพึงพอใจสูงที่สุด ซึ่งหมายความว่า
แอปพลิเคชั่นที่กลุ่มเป้าหมายซื้อนั้นจะต้องตอบสนองความจ าเป็น (Needs) นั้นได้จริง กลุ่มเป้าหมาย
จึงตัดสินใจซื้อมาใช้งาน 
  จากข้อมูลที่ได้จากกลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่นเคยซื้อแอปพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือ แต่กลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่นไม่เคยใช้การบริการ การซื้อ In-app 
purchase (การซื้อฟังค์ชั่นต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชั่นเพ่ิมเติม)  และผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่มี
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ความเห็นว่าแอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) ควรมีราคาที่ประมาณ 35-100 บาท 
ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัชพร จินดามณีโรจน์ (2556) ที่ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประเภทของแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ผลการวิจัยออกมาว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 21-23 ปี ใช้แอปพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดฟรี ในกรณีเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีค่าใช้จ่าย 
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นที่มีราคาต่ ากว่า 20 บาท และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พลอยตะวัน ภูพันใบ (2556) ที่ได้วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ซึ่งได้ผลการวิจัย
ออกมาว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-23 ปี จะเลือก 
ดาวน์โหลดเฉพาะแอปพลิเคชั่นที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเท่านั้น เลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประเภทเกม 
สังคมออนไลน์ ถ่ายภาพ เป็นส่วนใหญ่ ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลด จะมีค่ามีค่าใช้จ่ายในการ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นต่อเดือนต่ ากว่า 50 บาท ซึ่งหมายความว่าผู้บริโภคจะเลือกใช้แอปพลิเคชั่นที่
ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นอันดับแรก แต่ถ้าจ าเป็นต้องใช้แอปพลิเคชั่นที่มีค่าใช้จ่ายจะเลือกแอปพลิเคชั่นที่มี
ค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดถ้าจ าเป็นโดยจะไม่เกิน 100 บาท  
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมด้าน
ดนตรีมาก่อน โดยโปรแกรม หรือแอปพลิเคชั่นด้านดนตรีที่นิยมใช้กันสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) 
โปรแกรม Sibelius 2) แอปพลิเคชั่น Garage Band และ 3) โปรแกรม Logic สาเหตุที่ใช้แอปพลิเคชั่น 
หรือโปรแกรมในด้านดนตรีเหล่านี้สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) เพ่ือการพิมพ์/เขียนโน้ตเพลง 2) เพ่ือ
งานอดิเรก/ความบันเทิง และ 3) เพื่อขึ้นโครงร่างเพลง จะเห็นได้ว่าผลจากการเก็บข้อมูลในสามอันดับ
แรกของแอปพลิเคชั่นด้านดนตรีที่นิยมใช้ และสาเหตุที่ให้แอปพลิเคชั่นนั้นมีความสอดคล้องกันตาม
ชนิดการใช้งาน อันเนื่องมาจากกพฤติกรรมผู้บริโภคที่ รัฐวัชร์ พัฒนจระรุจน์ (2559) ที่ได้กล่าวถึง
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค ในส่วนของขั้นตอนการตัดสินใจซื้อจะเห็นว่ามีการสอดคล้องกัน ดังนี้ 
   3.1 การรับรู้ปัญหา คือเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามรู้ว่าตนเองมีความจ าเป็นในการต้องใช้
งานโปรแกรม หรือแอปพลิเคชั่นอันใดอันหนึ่ง 
  3.2 การค้นหาข้อมูล เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามหาข้อมูลเพ่ือที่จะซื้อโปรแกรม หรือ
แอปพลิเคชั่นนั้น ๆ ซึ่งโปรแกรม หรือแอปพลิเคชั่นทางด้านดนตรีที่จะตอบสนองความต่อสาเหตุใน
การใช้งานแอปพลิเคชั่นทั้ง 3 อันดับที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม คือ 1) เพ่ือการพิมพ์/เขียน
โน้ตเพลง 2) เพ่ืองานอดิเรก/ความบันเทิง และ 3) เพื่อขึ้นโครงร่างเพลง นั้นมีไม่มากนัก 
  3.3 การประเมินผลทางเลือก เนื่องจากโปรแกรม และแอปพลิเคชั่นทางดนตรีที่จะ
ตอบสนองต่อสาเหตุในการใช้งานแอปพลิเคชั่นทั้ง 3 อันดับ ซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุที่เฉพาะทางนั้นมีไม่
มาก ผู้ตอบแบบสอบถามจึงใช้โปรแกรม หรือแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อเสียงเฉพาะทางในแต่ละด้าน 
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  3.4 การตัดสินใจซื้อ คือการตัดสินใจซื้อ หรือดาวน์โหลดโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นมา
ใช้งาน 
  3.5 ความรู้สึกภายหลังการซื้อ ในส่วนนี้จะเป็นการประเมินความคุ้มค่าในการใช้งาน
โปรแกรม หรือแอปพลิเคชั่นนั้น ๆ ซึ่งจะรวมไปถึงความง่ายในการใช้งานด้วยเช่นกัน 
  ดังนั้นผลที่ได้จึงมีความสอดคล้องกันในด้านของแอปพลิเคชั่นด้านดนตรีที่นิยมใช้กัน
สูงสุด และสาเหตุที่ใช้แอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมในด้านดนตรี คือ Sibelius โดยหลัก ๆ เป็น
โปรแกรมที่ใช้ เพ่ือการพิมพ์/เขียนโน้ตเพลง ส่วน Garage Band เป็นแอปพลิเคชั่นที่สามารถใช้เพ่ือ
งานอดิเรก/ความบันเทิงได้ และสามารถใช้ท างานจริงก็ได้ และโปรแกรม Logic โดยหลัก ๆ จะเป็น
โปรแกรมท่ีใช้เพื่อการบันทึกเสียงดนตรี และข้ึนโครงร่างเพลง 
  ช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักแอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมด้านดนตรีที่
ตนเองใช้สูงสุดมาจาก 3 ช่องทาง คือ 1) เพ่ือน/คนรู้จัก/คนใกล้ตัว 2) ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ และ 
3) ผ่านทาง อินเทอร์เน็ต (บทความ โฆษณา ฯลฯ) ส่วนช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการหา
ข้อมูลแอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรมด้านดนตรีที่ตนเองใช้อยู่สูงสุด 3 ช่องทาง คือ 1) ถามเพ่ือน หรือคน
ที่เคยใช้ 2) ช่องทางอินเทอร์เน็ต, บทวิจารณ์ต่าง ๆ และ 3) ช่องทาง App Store หรือ Google Play 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับทฤษฎีผู้บริโภคในส่วนของการตัดสินใจของผู้ซื้อในด้านการค้นหาข้อมูล
อีกเช่นกัน คือ ในขั้นตอนนี้ผู้บริโภคจะหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ โดยจะค้นหาจาก
แหล่งข้อมูลภายในก่อน ถ้ายังได้ข้อมูลไม่เพียงพอจึงจะหาข้อมูลเพิ่มจากแหล่งข้อมูลภายนอก 
  จุดประสงค์ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) สูงสุด 3 
อันดับแรก คือ 1) เพ่ือที่จะสร้างดนตรีประกอบ 2) เพ่ือดูคอร์ดบรรเลงดนตรี และ 3) เพ่ือเผยแพร่ใน
สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งถือว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของการผลิตแอปพลิเคชั่น และเมื่อดูที่อันดับที่ 3 คือ
เพ่ือเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นั้น จะสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในส่วนของมาสโลว์ คือ การ
ต้องต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคม (Social Needs) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดา ทับเที่ยง 
(2553) ที่ได้วิจัยเรื่อง พฤติกรรม ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ 
Foursquare ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งผลที่ได้คือ 
ผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะใช้งานแอปพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ Foursquare ถ้าหากไม่
สามารถเชื่อมต่อกับ Facebook หรือ Twitter ได้ อันจะเห็นได้ว่าการเชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์
นั้นถือเป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้บริโภค 
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) โดย
แยกเปรียบเทียบแต่ละด้านตามหลักทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 4P’s อันมี Product, Price, Place 
และ Promotion จะได้ค่าออกมาดังนี้  
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  Product  มีค่าเฉลี่ย 4.41   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.472 
  Price  มีค่าเฉลี่ย 4.00  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.813 
  Place  มีค่าเฉลี่ย 4.41   ส่วนเบี่ยงเบนมารตรฐาน 0.820 
  Promotion  มีค่าเฉลี่ย 4.24  ส่วนเบี่ยงเบนมารตรฐาน 0.662 
 
  จากข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นได้ว่า Product และ Price คือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) มากที่สุด ซึ่งถือว่าคล้ายคลึงกับ
ผลการวิจัยของ ณัฐญา มาเกิด (2554) ที่ได้วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้ไอโฟน ที่ส่งผลถึงการตัดสินใจ
เลือกใช้โมบายแอปพลิเคชั่น ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งผลที่ได้
คือ ปัจจัยทางการตลาดจะเลือกใช้แอปพลิเคชั่นจากฟังค์ชั่นที่เหมาะสมกับราคา (Product และ 
Price) ซึ่งหมายความว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกใช้งานแอปพลิเคชั่นโดยดูจากฟังค์ชั่นการ
ท างานเป็นหลัก และมีราคาที่เหมาะสม และเม่ือดูจากค่าสถิติจะเห็นว่าค่าทั้งหมดอยู่ในระดับ มาก ซึ่ง
คล้ายคลึงกับงานวิจัยของพลอยตะวัน ภูพันใบ (2556) ทีไ่ด้วิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความคิดเห็นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ซึ่งผลที่
ได้คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่น ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความส าคัญกับ 
ผลิตภัณฑ์ (Product)  ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหนาย (Place) และด้านส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
  จากการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลทางด้านสถิติพบว่า เพศ ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กนกวรรณ ครินชัย (2554) ที่ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น 
(Application) ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือไอโฟน (iPhone) ซึ่งผลที่ได้คือ ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกันยัง
ส่งผลต่อปัจจัยด้านความพึงพอใจที่มีต่อการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นของไอโฟนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และจากข้อมูลทางสถิติที่ได้ไปท าการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จะเป็นเพศชาย แต่ก็เป็นจ านวนที่มากกว่าไม่มากนัก ท าให้เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน และนอกจากนี้ อายุ 
แตกต่างกันก็ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ที่แตกต่างกัน 
ซึ่งจากการทดสอบข้อมูลทางสถิติที่ได้ไปท าการส ารวจในส่วนของอายุ และ Promotion มีค่า Sig. ที่ 
0.008 ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
Method) พบว่าช่วงอายุที่ Promotion นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) คือ ช่วงอายุ 31-40 ปี ซึ่งมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 135 คน อยู่ในอันดับที่สอง
จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งช่วงอายุ 31-40 ปีเป็นช่วงวัยที่ท างานและเริ่มมีความมั่นคง
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แล้ว จึงมีความสนใจในเรื่องของการ Promotion เ พ่ือให้ได้ความคุ้มค่าในการตัดสินใจซื้อ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) มากขึ้น 
 
4.  เพื่อจัดท าแนวทางการประกอบธุรกิจส าหรับแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing 
Track)  
  จากข้อมูลทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นข้อมูลในทุกช่องทางทั้งจากการค้นคว้าทบทวน
วรรณกรรม จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และจาก
การเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 400 ชุด เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไป 
และลักษณะทางดนตรี ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมในการซื้อแอปพลิเคชั่น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) และน าข้อมูลทั้งหมดมาท าการสรุป 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือให้ได้แนวทางการประกอบธุรกิจส าหรับแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) ซึ่งจะขอน าเสนอดังต่อไปนี้ 
  4.1 แนวคิดทฤษฎี Five Force Model 
  ทฤษฎี Five Force Model หรือปัจจัยกดดันทั้ง 5 นั้น เป็นเครื่องมือส าหรับการ
วิเคราะห์คู่แข่ง และสภาพแวดล้อมเพ่ือวางแผนกลยุทธ์ของกิจการหรือธุรกิจ  ทฤษฎีนี้จะพูดถึงแรง
กระทบจากทั้งภายนอกและภายใน แรงกระทบจากภายนอกสามารถแบ่งได้เป็น 4 ปัจจัย คือ อ านาจ
ต่อรองจากผู้ขายวัตถุดิบหรือ Supplier อ านาจต่องรองจากลูกค้า การเข้ามาของผู้แข่งขันรายใหม่ 
และสินค้าทดแทน ส่วนแรงกระทบจากภายในคือการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยกดดันทั้ง (5 Five Force Model) 
 
 

การแข่งขนั

ภายใน

อุตสาหกรรม 

Supplier 

(ผู้ผลิต) 

การต่อรองของ

ลูกค้า 

การเข้ามาของ

คู่แข่งรายใหม ่
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ภาพที่ 15  ปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model) 
ที่มา passorn, ปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model), เข้าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2560, เข้าถึงได้
จาก http://inc.karmins.com/ปัจจัยกดดันทั้ง- -5-five-force-model/ 
 
  จากการวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากทฤษฎีปัจจัยกดดทั้ง 5 นั้น แอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) ถือเป็นผู้ผลิตรายใหม่ที่ก าลังจะเข้าสู่ธุรกิจแอปพลิเคชั่น ดังนั้นจะต้องมี
การวางแผนให้ดีทั้งในเรื่องของคุณภาพของแอพพิเคชั่น เช่น ท าให้เสียงดนตรีที่ออกมาให้มีความ
สมจริงมากที่สุดเพ่ือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับแอปพลิเคชั่นดนตรีอ่ืน ๆ รวมไปถึงการท าให้
ระบบการท างานของแอปพลิเคชั่นให้ใช้งานได้ง่ายเพ่ือท าให้ผู้ใช้เกิดความประทับใจ เนื่องจากผลที่ได้
จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามนั้น ผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญกับเสียงดนตรีออกมาสมจริง และใช้
งานง่าย อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งคู่ และนอกจากนั้นเมื่อดูจากภาพที่ 15 แล้วจะเห็นได้ว่าจ านวน
แอปพลิเคชั่นทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และแอนดรอยด์นั้นมีจ านวนมากมาย ดังนั้นนอกจากการใช้
งานที่ง่าย หรือเสียงที่สมจริงแล้ว จะต้องวางแผนว่าจะท าอย่างไรให้ผู้บริโภคได้เกิดการรับรู้  
(Awareness) ให้ได้มากที่สุด 

http://inc.karmins.com/ปัจจัยกดดันทั้ง-%20-5-five-force-model/
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ภาพที่ 16 จ านวนแอปพลิเคชั่นในระบบปฏิบัติการต่าง ๆ 

ที่มา: Number of apps available in leading app stores as of March 2017, เข้าถึงเมื่อ 
3 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.statista.com/statistics/276623/number-of-
apps-available-in-leading-app-stores/  
   
  นอกจากในเรื่องของเสียงดนตรีที่สมจริง และการใช้งานง่ายแล้วนั้น จะต้องท าให้
แอปพลิเคชั่นมีความแตกต่างจากแอปพลิเคชั่นดนตรีอ่ืน ๆ และเนื่องจากทั้งสองระบบปฏิบัตการนั้นมี
แอปพลิเคชั่นเป็นจ านวนมาก โดยข้อมูลจากทางเว็บไซต์ statista.com (2017) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) มีแอปพลิเคชั่นประมาณ 2,800,000 แอปพลิเคชั่น ส่วน
ระบบปฏิบัตการ iOS มีแอปพลิเคชั่นประมาณ 2,200,000 แอปพลิเคชั่น เนื่องจากมีปริมาณ
แอปพลิเคชั่นเป็นจ านวนมากที่ต้องแข่งขันด้วยจึงต้องสร้างความแตกต่างเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความรับรู้ 
(Awareness) ถึงการเข้ามาของแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) และเมื่อมีความ
แตกต่างจะท าให้สามารถแข่งขันกับแอปพลิเคชั่นด้านดนตรีอื่น ๆ ได้ จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ค าแนะน าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
ของแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) จากแค่สามารถท าดนตรีประกอบออกมาไว้ใช้
งาน ให้กลายเป็นช่องทางจ าหน่าย (Distributor) โดยใช้รูปแบบธุรกิจของ iTunes เป็นกรณีศึกษา  
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  4.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 
  ในแง่มุมของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท า
ประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ และจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญทั้งสองฝั่ง คือฝั่งผู้บริหารงานในองค์กร และเชี่ยวชาญด้านการท าธุรกิจ Start Up และผู้ที่
ท างานในวงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น (Application Developer) จะสามารถเขียนเป็นตารางออกมา
ได้ดังนี้ 
 
ตารางที ่31 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) จากข้อมูลทั้งหมด 

 ด้านธุรกิจ Start Up ด้านผู้พัฒนาแอปพลเิคชั่น 

Strengths (จุดแข็ง) 

1. เป็น Model ที่ยังไม่มีใครท าออกมา
อย่างเป็นรูปธรรม 

1.  แอปพลิเคชั่นมีความน่าสนใจ 

 2. สามารถท าดนตรีประกอบ (Backing 
Track) เ ก็ บ ไ ว้ ใ น ตั ว ค ว า ม จ า ใ น
อุปกรณ์ หรือบนระบบ (Server) ได้ 
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

 3. ตัวแอปพลิเคช่ันเองเมื่อพัฒนาได้
สมบูรณ์ มีความเสถียรเพียงพอค่าใช้จ่าย
จะลดลง 

Weaknesses (จุดอ่อน) 

1. เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้คิดค้นขึ้นมาเอง 
ถ้าผู้คิดค้นเทคโนโลยีมาท าธุรกิจ
เหมือนกันจะแข่งขันด้วยยาก 

1. ถ้าใช้ไฟล์เสียงแบบอนาล็อก (Analog) 
ที่อัดมาจากเครื่องดนตรีจริงๆ ซึ่งให้
คุณภาพ เ สี ย งที่ ดี  อ า จจะท า ใ ห้
แอปพลิเคช่ันมีขนาดใหญ่เกินไป 

2. ระบบการท างานของแอปพลิเคช่ันที่
คิ ด ไ ว้ ยั ง มี ข้ อ จ า กั ด  แ ล ะ ยั ง ไ ม่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ได้อย่างเต็มที ่

2. ใช้ไฟล์เสียงแบบ midi จะใช้เนื้อที่ไม่
มาก แต่คุณภาพเสียงที่ได้จะไม่ดี ต้อง
เสียเวลา และค่าใช้จ่ายการพัฒนา 

3. การซื้อแอปพลเิคชั่นเพียงครั้งเดียว
จบท าให้มีกระแสเงินสด (Cash 

Flow) ที่ต่ า มีช่องทางของรายได้
น้อย ไม่คุ้มคา่กับการท าการวิจัยและ

พัฒนา (Research and 
Development) ต่อไปในอนาคต 

3. ตัวแอปพลิเคช่ันใช้พื้นที่หน่วยความจ า
ในโทรศัพท์ค่อนข้างสูง เพราะจะต้องมี
ค ลั ง เ สี ย ง  (Sound Library) ใ น ตั ว
แอปพลิเคชั่น 
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ตารางที่ 31 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)  จากข้อมูลทั้งหมด (ต่อ) 
 ด้านธุรกิจ Start Up ด้านผู้พัฒนาแอปพลเิคชั่น 

Opportunities 
(โอกาส) 

1. ยังสามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจให้ดี
ขึ้นได้ 

1. ยังไม่มีคู่แข่งในตลาด 
 

2. ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
(Android) ยังไม่มีแอปพลิเคช่ันด้าน
ดนตรีที่ใช้งานแบบมืออาชีพได้ และ
ตลาดผู้ ใ ช้ระบบปฏิบัติการ แอน
ดรอยด์เป็นตลาดใหญ่ 

 

2. ถ้าท าให้แอปพลิเคช่ันเป็นที่นิยมได้ 
ปริมาณผู้ใช้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 

3. แอปพลิเคช่ันที่เป็นที่นิยมใช้อยู่ เมื่อ
จะเอามาใช้ในการท าดนตรีประกอบ
ยังมีความยุ่ งยากมากเกินไป ไม่
สะดวกในการใช้งาน และใช้เวลาใน
การท าค่อนข้างมาก 

 

Threats (อุปสรรค) 

1. เป็นเทคโนโลยีเก่า ในอนาคตจะมีคน
เลียนแบบได้ง่าย 

1. บุคลากรส่วนใหญ่จะเช่ียวชาญในการ
พัฒนาแอปพลิเคช่ันส าหรับ แอน
ดรอยด์  หรือ  ios โดยเฉพาะ หา
บุคลากรที่เ ช่ียวชาญทั้ง 2 ระบบได้
ยาก 

2. มีแอปพลิเคชั่นด้านดนตรีอยู่มากมาย 
แม้จะมีวิธี และจุดประสงค์ในการใช้
งานแตกต่างกันก็ตาม 

2. วิธีการในการพัฒนาแอปพลิเคช่ันลง
ในแต่ละระบบ คือ แอนดรอยด์ และ 
ios นั้น มีวิธีการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน 

 3. อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดมาได้ 
เช่น อาจต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม หรือ
ต้องซ่อมแซมอุปกรณ์ เป็นต้น 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ผู้วิจัยจะท าการเปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อน
ภายใน กับโอกาส-อุปสรรคจากภายนอกเพ่ือวิเคราะหตามสถานการณ์ท้ัง 4 สถานการณ์ ดังนี้ 
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  4.2.1 สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแข็ง-โอกาส) 
ตารางที ่32 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร SWOT ในสถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) 
 ด้านธุรกิจ Start Up ด้านผู้พัฒนาแอปพลเิคชั่น 

Strengths (จุดแข็ง) 

1. เป็น Model ที่ยังไม่มีใครท าออกมา
อย่างเป็นรูปธรรม 

1.  แอปพลิเคช่ันมีความน่าสนใจ 

 2. สามารถท าดนตรีประกอบ (Backing 
Track) เ ก็ บ ไ ว้ ใ นตั ว ค ว ามจ า ใน
อุปกรณ์ หรือบนระบบ (Server) ได้ 
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 

 3. ตัวแอปพลิเคช่ันเองเมื่อพัฒนาได้
ส มบู รณ์  มี ค ว าม เ สถี ย ร เพี ย งพอ
ค่าใช้จ่ายจะลดลง 

Opportunities 
(โอกาส) 

1. ยังสามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจให้ดีขึ้น
ได้ 

1. ยังไม่มีคู่แข่งในตลาด 
 

2. ในระบบปฏิบั ติ การแอนดรอยด์  
(Android) ยังไม่มีแอปพลิเคช่ันด้าน
ดนตรีที่ใช้งานแบบมืออาชีพได้ และ
ตลาดผู้ ใ ช้ระบบปฏิบัติการ  แอน
ดรอยด์เป็นตลาดใหญ่ 

 

2. ถ้าท าให้แอปพลิเคช่ันเป็นที่นิยมได้ 
ปริมาณผู้ใช้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 

3. แอปพลิเคช่ันที่เป็นที่นิยมใช้อยู่ เมื่อ
จะเอามาใช้ในการท าดนตรีประกอบยังมี
ความยุ่งยากมากเกินไป ไม่สะดวกในการ
ใช้งาน และใช้เวลาในการท าค่อนข้างมาก 

 

 
  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง ข้อมูลที่ได้คือการที่แอปพลิเคชั่นนี้ยังไม่เคยมีใคร
ผลิตมาก่อน และเป็นโมเดลที่ยังไม่มีใครท ากับดนตรีประกอบ (Backing Track) และมีทีมนักดนตรีที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้านดนตรีประกอบ (Backing Track) ซึ่งถือว่าเป็นทีมงานที่มีความช านาญ 
(Expertise) และมีความรู้เชิงปฏิบัติการ (Know-how) พร้อมส าหรับการด าเนินการ เมื่อมารวมกับ
โอกาสคือ ยังไม่มีใครท ามาก่อน สามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจได้ ผู้บริโภค และกลุ่มเป้าหมายที่มี
แนวโน้มในการใช้อุปกรณ์พกพาในการท างานเป็นหลัก และเมื่อรวมไปถึงข้อมูลจากผู้ใช้งานว่าใน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) นั้น ยังไม่มีแอปพลิเคชั่นทางดนตรีที่ใช้งานได้จริง ดังนั้นจึง
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ควรที่จะรีบด าเนินการผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ให้ออกมาเป็นรูปธรรม
ให้เร็วที่สุด เนื่องจากยังไม่มีคู่แข่งขันในขณะนี้ 
  4.2.2 สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) 
ตารางที ่33 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร SWOT ในสถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-อุปสรรค) 
 ด้านธุรกิจ Start Up ด้านผู้พัฒนาแอปพลเิคชั่น 

Weaknesses (จุดอ่อน) 

1. เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้คิดค้นขึ้นมาเอง 
ถ้าผู้คิดค้นเทคโนโลยีมาท าธุรกิจ
เหมือนกันจะแข่งขันด้วยยาก 

1. ถ้าใช้ไฟล์เสียงแบบอนาล็อก (Analog) 
ที่อัดมาจากเครื่องดนตรีจริงๆ ซึ่งให้
คุณภาพ เ สี ย งที่ ดี  อ า จจะท า ใ ห้
แอปพลิเคชั่นมีขนาดใหญ่เกินไป 

2. ระบบการท างานของแอปพลิเคช่ันที่
คิดไว้ยังมีข้อจ ากัด และยังไม่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ 

2. ใช้ไฟล์เสียงแบบ midi จะใช้เนื้อที่ไม่
มาก แต่คุณภาพเสียงที่ได้จะไม่ดี ต้อง
เสียเวลา และค่าใช้จ่ายการพัฒนา 

3. การซื้อแอปพลิเคชั่นเพียงครั้งเดียว
จบท าให้มีกระแสเงินสด (Cash Flow) 
ที่ต่ า มีช่องทางของรายได้น้อย ไมคุ่้มค่า

กับการท าการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) 

ต่อไปในอนาคต 

3. ตัวแอปพลิเคช่ันใช้พื้นที่หน่วยความจ า
ในโทรศัพท์ค่อนข้างสูง เพราะจะต้องมี
ค ลั ง เ สี ย ง  (Sound Library) ใ น ตั ว
แอปพลิเคชั่น 

Threats (อุปสรรค) 

1. เป็นเทคโนโลยีที่มีคนคิดค้นขึ้นมา
ก่อน 

1. บุคลากรส่วนใหญ่จะเช่ียวชาญในการ
พัฒนาแอปพลิเคช่ันส าหรับ แอน
ดรอยด์  หรือ  ios โดยเฉพาะ หา
บุคลากรที่เ ช่ียวชาญทั้ง 2 ระบบได้
ยาก 

2. มีแอปพลิเคชั่นด้านดนตรีอยู่มากมาย 
แม้จะมีวิธี และจุดประสงค์ในการใช้
งานแตกต่างกันก็ตาม 

2. วิธีการในการพัฒนาแอปพลิเคช่ันลง
ในแต่ละระบบ คือ แอนดรอยด์ และ 
ios นั้น มีวิธีการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน 

 3. อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดมาได้ 
เช่น อาจต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม หรือ
ต้องซ่อมแซมอุปกรณ์ เป็นต้น 

 

 
  จากการวิเคราะห์จุดอ่อนทั้งจากการหาข้อมูล และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) นั้น ได้พบจุดอ่อน คือ ด้วยตัวเทคโนโลยีที่แอปพลิเคชั่นจะท าการประมวลผล
สร้างดนตรีประกอบออกมานั้นไม่ใช่เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพราะมีโปรแกรมดนตรีที่ท าแบบ
นี้ได้เช่นกัน และระบบการท างานของแอปพลิเคชั่นที่คิดขึ้นมายังมีข้อจ ากัดในการใช้งาน และยังไม่
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สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงการที่ต้องท าการหาข้อมูลของ
แนวดนตรีที่เป็นที่นิยมเพ่ือท าการปรับปรุงให้สไตล์ดนตรีมีความหลากหลาย และตามกระแสของแนว
ดนตรีที่เป็นที่นิยมในเวลานั้น ๆ  
  ในส่วนของอุปสรรคนั้น พบว่า มีแอปพลิเคชั่นด้านดนตรีอยู่มากมายถึงแม้จะ
ไม่ใช่แอปพลิเคชั่นที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานที่เหมือนแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing 
Track) ก็ตาม ท าให้มีการแข่งขันสูงในธุรกิจ และจากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ท าให้ทราบว่า
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นของแต่ละระบบปฏิบัติการนั้นควรต้องใช้บุคลากรที่มีความถนัดเฉพาะใน
ระบบปฏิบัติการนั้น  ๆ ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายที่สู งในการจ้างทีมที่จะผลิตแอปพลิ เคชั่นส าหรับ
ระบบปฏิบัติการทั้งสองระบบ คือ แอนดรอยด์ (Android) และ iOS รวมไปถึงปัญหาที่ส าคัญคือการที่
ผู้บริโภคซื้อแอปพลิเคชั่นเพียงครั้งเดียวจบจะท าให้มีกระแสเงินสด (Cash Flow) ที่ต่ า ท าให้มีเงิน
หมุนเวียน และช่องทางรายได้ที่จ ากัด ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ในการประกอบธุรกิจทุกธุรกิจ ดังนั้นจึง
ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้เหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหานี้ 
  4.2.3 สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน-โอกาส) 
ตารางที ่34 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร SWOT ในสถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) 
 ด้านธุรกิจ Start Up ด้านผู้พัฒนาแอปพลเิคชั่น 

Weaknesses (จดุอ่อน) 

1. เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้คิดค้นขึ้นมา
เอง ถ้าผู้คิดค้นเทคโนโลยีมาท า
ธุรกิจเหมือนกันจะแข่งขันด้วยยาก 

1. ถ้าใช้ไฟล์เสียงแบบอนาล็อก (Analog) ที่
อัดมาจากเครื่องดนตรีจริ งๆ ซึ่ งให้
คุ ณ ภ า พ เ สี ย ง ที่ ดี  อ า จ จ ะ ท า ใ ห้
แอปพลิเคชั่นมีขนาดใหญ่เกินไป 

2. ระบบการท างานของแอปพลิเคช่ัน
ที่ คิ ด ไ ว้ ยั งมี ข้ อจ ากั ด  และยั ง ไม่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ได้อย่างเต็มที ่

2. ใช้ไฟล์เสียงแบบ midi จะใช้เนื้อท่ีไม่มาก 
แต่ คุณภาพเสี ย งที่ ไ ด้ จ ะ ไม่ ดี  ต้ อ ง
เสียเวลา และค่าใช้จ่ายการพัฒนา 

 

3. การซื้อแอปพลิเคชั่นเพียงครั้ง
เดียวจบท าให้มีกระแสเงินสด (Cash 
Flow) ที่ต่ า มีช่องทางของรายได้

น้อย ไม่คุ้มคา่กับการท าการวิจัยและ
พัฒนา (Research and 

Development) ต่อไปในอนาคต 

3. ตัวแอปพลิเคช่ันใช้พื้นที่หน่วยความจ าใน
โทรศัพท์ค่อนข้างสูง เพราะจะต้องมีคลัง
เสียง (Sound Library) ในตัวแอปพลิเคช่ัน 
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ตารางที่ 34 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร SWOT ในสถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) (ต่อ) 

Opportunities 
(โอกาส) 

1. ยังสามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจให้
ดีขึ้นได้ 

1. ยังไม่มีคู่แข่งในตลาด 
 

2. ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
(Android) ยังไม่มีแอปพลิเคช่ัน
ด้านดนตรีที่ใช้งานแบบมืออาชีพ
ได้ และตลาดผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์เป็นตลาดใหญ่ 

 

2. ถ้าท าให้แอปพลิเค ช่ันเป็นที่นิยมได้  
ปริมาณผู้ใช้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 

3. แอปพลิเคช่ันที่เป็นที่นิยมใช้อยู่ 
เมื่ อจะเอามาใ ช้ในการท าดนตรี
ประกอบยังมีความยุ่งยากมากเกินไป 
ไม่สะดวกในการใช้งาน และใช้เวลา
ในการท าค่อนข้างมาก 

 

 
  จากจุดอ่อนของแอปพลิเคชั่น คือ ด้วยตัวเทคโนโลยีที่แอปพลิเคชั่นจะท าการ
ประมวลผลสร้างดนตรีประกอบออกมานั้นไม่ใช่เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพราะมีโปรแกรม
ดนตรีที่ท าแบบนี้ได้เช่นกัน และระบบการท างานของแอปพลิเคชั่นที่คิดขึ้นมายังมีข้อจ ากัดในการใช้
งาน และยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงการที่ต้องท าการ
หาข้อมูลของแนวดนตรีที่เป็นที่นิยมเพ่ือท าการปรับปรุงให้สไตล์ดนตรีมีความหลากหลาย และตาม
กระแสของแนวดนตรีที่เป็นที่นิยมในเวลานั้น ๆ แต่เมื่อมองในส่วนของโอกาสคือ ยังไม่มีใครท ามาก่อน 
สามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจได้ ผู้บริโภค และกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มในการใช้อุปกรณ์พกพาในการ
ท างานเป็นหลัก และเมื่อรวมไปถึงข้อมูลจากผู้ใช้งานว่าในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 
นั้น ยังไม่มีแอปพลิเคชั่นทางดนตรีที่ใช้งานได้จริง จะเห็นได้ว่าเมื่อมองในส่วนของโอกาส ยังช่องทางที่
จะท าธุรกิจได้เนื่องจากยังไม่มีใครผลิตแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
แต่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจเพ่ือปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขจุดอ่อนให้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์
จากโอกาสที่มีอยู่ 
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  4.2.4 สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) 
ตารางที ่35 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร SWOT ในสถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) 
 ด้านธุรกิจ Start Up ด้านผู้พัฒนาแอปพลเิคชั่น 

Strengths (จุดแข็ง) 

1. เป็น Model ที่ยังไม่มีใครท าออกมา
อย่างเป็นรูปธรรม 

1.  แอปพลิเคชั่นมีความน่าสนใจ 

 2. สามารถท าดนตรีประกอบ (Backing 
Track) เก็บไว้ในตัวความจ าในอุปกรณ์ 
หรือบนระบบ (Server) ได้ เพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน 

 3. ตัวแอปพลิ เค ช่ันเองเมื่ อพัฒนาได้
สมบูรณ์ มีความเสถียรเพียงพอค่าใช้จ่าย
จะลดลง 

Threats (อุปสรรค) 

1. เป็นเทคโนโลยีที่มีคนคิดค้นขึ้นมา
ก่อน 

1. บุคลากรส่วนใหญ่จะเช่ียวชาญในการ
พัฒนาแอปพลิ เค ช่ันส าหรับ แอน
ดรอยด์  หรื อ  ios โ ดย เฉพาะ  หา
บุคลากรที่เชี่ยวชาญทั้ง 2 ระบบได้ยาก 

2. มี แ อ ป พลิ เ ค ช่ั นด้ า นดนตรี อ ยู่
มากมาย แม้จะมีวิธี และจุดประสงค์
ในการใช้งานแตกต่างกันก็ตาม 

2. วิธีการในการพัฒนาแอปพลิเคช่ันลงใน
แต่ละระบบ คือ แอนดรอยด์ และ ios 
นั้น มีวิธีการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน 

 3. อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดมาได้ เช่น 
อาจต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม หรือต้อง
ซ่อมแซมอุปกรณ์ เป็นต้น 

 

 
  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง และอุปสรรคพบว่าด้วยจุดแข็งที่มีอยู่จะเป็นการ
ยากท่ีจะเอาชนะอุปสรรคได้เนื่องจากอุปสรรคที่เป็นปัจจัยภายนอกนั้นเป็นอุปสรรคที่รับมือได้ยาก ทั้ง
ในเรื่องของการแข่งขันที่สูง และการที่เทคโนโลยีที่ใช้ในแอปพลิเคชั่นเป็นเทคโนโลยีที่มีคนคิดค้น
ขึ้นมาก่อนแล้ว รวมไปถึงวิธีการท างานของแอปพลิเคชั่นที่ อาจจะมีแอปพลิเคชั่นที่มีการท างาน
คล้ายกันเข้ามาสู่ตลาดในอนาคต 
 
   จากการพิจารณา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 โดยใช้ทฤษฎี
ปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model) ทฤษฎีวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 
จากค าแนะน าข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และจากการศึกษารูปแบบธุรกิจของ 
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iTunes ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก พบว่า  ในปี ค.ศ. 2008 iTunes 
Store เป็นผู้จ าหน่ายเพลงที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และในปี ค.ศ. 2010 iTunes Store ได้
กลายเป็นผู้จ าหน่ายเพลงที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 70% ของเพลงที่
ถูกซื้อ และดาวน์โหลดอย่างถูกลิขสิทธิ์ (Nick Barnett, 2011) นอกจากนี้ Nick Barnett ยังได้กล่าว
เพ่ิมเติมว่า การเข้ามาของ iTunes ถือว่าเป็นตัวกลางระหว่างค่ายเพลง และผู้บริโภค ซึ่งเหมือนกับ
ค่ายเพลงที่เป็นตัวกลางระหว่างศิลปิน และผู้บริโภค การที่ตัวกลางเข้ามามากขึ้นท าให้ศิลปินได้รับ
ส่วนแบ่งน้อยลงในการขายเพลง หรืออัลบั้มน้อยลง ซึ่งในอดีตนั้นค่ายเพลงถือว่าเป็นผู้จัดจ าหน่าย 
(Distributor) ที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมดนตรี แต่เมื่ออินเทอร์เน็ต และ iTunesเข้ามาท าให้ความ
จ าเป็นในการพ่ึงพาค่ายเพลงของศิลปินลดลง และศิลปินใหม่ ๆ หลายคนก็เลือกที่จะหลีกเลี่ยงที่จะ
เข้าสังกัดกับค่ายเพลงเพราะเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป และนอกจากนี้การพัฒนาของเทคโนโลยี
ยังมีผลกระทบกับห้องอัดเสียงอีกด้วย เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ท าให้อุปกรณ์มีราคาที่ถูก
ลง และซอฟต์แวร์ก็ให้เสียงที่มีความสมจริงขึ้นมาก ท าให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
ได้จากที่บ้านโดยไม่ต้องออกไปใช้บริการห้องอัดเสียงเหมือนแต่ก่อน และเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จก็
สามารถออกจ าหน่ายได้ทันทีผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ iTunes ได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับ David 
Kusek และ Gerd Leonhard (2005) ได้กล่าวไว้ว่า การที่เพลงถูกค้นพบ และแบ่งปันได้ง่ายขึ้นท า
ให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิด
ช่องทางให้กับศิลปินได้เข้าถึงผู้บริโภคที่อาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะ (Niche Market) ได้ง่ายขึ้นจากแต่
ก่อนที่ไม่สามารถจะเข้าถึงได้ 
   ในเวลาต่อมา iTunes ได้มีระบบ iTunes Genius เข้ามาในเดือนกันยายน ค.ศ. 2008 
ซึ่งเป็นระบบที่โปรแกรม iTunes จะท าการสุ่มแนะน าเพลงโดยใช้ฐานข้อมูลจากเพลงที่ซื้อ และเพลง
ที่ชอบฟังซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้บริโภคที่อาจจะพบเจอเพลงตอนเองชอบจากศิลปินที่ไม่ได้
สังกัดกับค่ายเพลงได้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้สอดคล้องกับที่ Chris Anderson (2004) เขียนไว้ในบทความ 
The Long Tail ว่า ความได้เปรียบของการท าการค้าออนไลน์คือคุณไม่มีร้านค้าที่คุณจะต้องแข่งขัน
ด้วยจริง ๆ ร้านค้าออนไลน์ไม่จ าเป็นจะต้องมาห่วงว่าต้องขายแต่สิ่งที่ก าลังเป็นที่นิยมและท าก าไรได้
แน่นอนเท่านั้น เพราะไม่มีหน้าร้าน ไม่มีพ้ืนที่จ ากัดบนอินเทอร์เน็ต ท าให้ iTunes สามารถขายได้
ตั้งแต่เพลงของศิลปินที่ได้รับความนิยมสูงสุดไปจนถึงเพลงจากศิลปิน หรือแนวเพลงที่ไม่มีใครรู้จักเลย 
ซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดแข็งในความส าเร็จของ iTunes เนื่องจากการมีเพลงเป็นจ านวนมหาศาลโดยที่ไม่
ต้องกังวลว่าเพลงใดจะขายได้-ไม่ได้ 
  จากข้อมูลที่กล่าวมาท้ังหมดนั้น ผู้วิจัยจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานของแอปพลิเคชั่น
เพ่ือรับมือกับจุดอ่อน และอุปสรรค โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) โดยอ้างอิงจากรูปแบบธุรกิจของ iTunes ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่าย (Distributor) 
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เพลงจากทั้งค่ายเพลงต่าง และศิลปินอิสระ ดังนั้นรูปแบบธุรกิจของแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) จะเป็นรูปแบบตัวแทนจ าหน่าย (Distributor) ดนตรีประกอบแก่ผู้บริโภค เช่นกัน 
  รูปแบบธุรกิจของแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) คือ การเป็นตัวกลาง
ระหว่างค่ายเพลง และผู้บริโภค หรือนักดนตรีที่ต้องการใช้ดนตรีประกอบ (Backing Track) โดยจะ
เป็นการติดต่อกับค่ายเพลงเพ่ือขอน าดนตรีประกอบที่ทางค่ายมี เพ่ือน ามาจ าหน่ายบนแอปพลิเคชั่น
ท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ดั งนั้น  ดนตรีประกอบ (Backing Track) ที่ จ าหน่ายใน
แอปพลิเคชั่นนั้นจึงเป็นดนตรีประกอบที่ถูกลิขสิทธิ์จากค่ายเพลง ท าให้นักร้อง และนักดนตรีได้มี
ดนตรีประกอบที่ถูกลิขสิทธ์ และมีคุณภาพไว้ใช้ในการท างานได้อย่างราบรื่น เช่น ร้อง หรือบรรเลง
เพลงในร้านอาหาร ในโรงแรม หรือในงานเฉพาะกิจต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถ หรือไม่ต้องการหานัก
ดนตรีมาเล่นบรรเลงประกอบให้ นักร้อง และนักดนตรีเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะน าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) ที่ดาวน์โหลดไว้ไปใช้ได้ทันที โดยการเข้าใช้ครั้งแรกผู้ใช้จะต้องสมัครเพ่ือให้มีบัญชี 
(Account) ในการใช้งาน เมื่อมีบัญชี (Account) จึงจะสามารถซื้อเพลงจากแอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) ได้ โดยเพลงที่ซื้อไปจะถูกเก็บไว้ในบัญชี (Account) ของผู้ใช้ และจะ
สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ใช้เมื่อใดก็ได้ นอกจากค่ายเพลงแล้ว ผู้ที่สามารถจะน าดนตรีประกอบ
ขึ้นมาจ าหน่ายในแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ได้นอกจากค่ายเพลงแล้ว ศิลปิน
โคฟเวอร์ (Cover) ก็ยังสามารถจะน าดนตรีประกอบที่ตนเองท าโคฟเวอร์ (Cover) ไว้มาจ าหน่ายได้
เช่นกัน และเม่ือมีการดาวน์โหลดเพลงของศิลปินโคฟเวอร์ (Cover) ไป รายได้ที่ได้จากการดาวน์โหลด
ส่วนหนึ่งจะกลับคืนไปให้ค่ายเพลง ซึ่งจะเป็นการบรรเทาปัญหาที่ค่ายเพลงโดนเอาเพลงไปบรรเลง
โคฟเวอร์ (Cover) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ โดยไม่ได้เสียค่าลิขสิทธิ์ให้กับค่ายเพลงอีกด้วย และ
นอกจากนี้นักดนตรีทั้งคลากสสิค หรือนักดนตรีทั่วไป นักประพันธ์เพลง หรือนักเรียบเรียงเพลง และ
ครูดนตรีก็ยังสามารถจะน าดนตรีประกอบขึ้นมาจ าหน่ายบนแอปพลิเคชั่นได้ด้วยเช่นกันโดยไม่จ ากัด
ว่าจะต้องเป็นเพลงตามกระแสนิยมเท่านั้น เนื่องจากดนตรีคลาสสิคก็ยังมีความต้องการในการใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน เช่นน าไปใช้เปิดประกอบการบรรเลงในงานต่าง หรือน ามาสอนได้ เช่นกัน  
  นอกจากดนตรีประกอบ (Backing Track) แล้ว ในตัวแอปพลิเคชั่นจะมีการรวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับอาชีพนักดนตรี เช่น คอร์ดเพลง เนื้อเพลง หรือโน้ตเพลง ข้อมูลของร้านอาหาร 
และโรงแรมที่ต้องการนักดนตรีเพ่ือบรรเลง รวมไปถึงข้อมูลของโรงเรียนดนตรีที่ต้องการครูผู้สอนใน
การปฏิบัติเครื่องดนตรีต่าง  ๆ ที่ยังขาดแคลน หรือผู้ปกครองที่อยากจะเข้ามาดูข้อมูลของครูสอน
ดนตรี เพ่ือให้บุตรหลานได้คครูสอนดนตรีที่มีคุณภาพ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จ าเป็ส าหรับอาชีพ
นักดนตรี โดยผู้วิจัยจะท าการเสนอรูปแบบธุรกิจโดยใช้ทฤษฎี Business Model Canvas ดังนี้ 
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  4.3 แนวคิดทฤษฎี Business Model Canvas 
 

พันธมิตรหลัก 
(Key Partners) 

กิจกรรมหลัก 
(Key Activities) 

การเสนอคุณค่า 
(Value 

Propositions) 

ความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า (Customer 

Relationships) 

กลุ่มลูกค้า 

(Customer 
Segments) 

ทรัพยากรหลัก 

(Key Resources) 

ช่องทาง 
(Channels) 

โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) กระแสรายได้ (Revenue Streams) 

 

ภาพที่ 17 Business Model Canvas แบ่ง 4 ด้าน 
ทีม่า : mellow yellow, Business Model Canvas อาวุธอันแยบยล ของคนท าธุรกิจ, 2015, 
เข้าถึงเมื่อ 2 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก https://www.marketingoops.com/news/biz-
news/business-model-canvas/ 
 

  4.3.1 What 
  ก า ร เ ส น อคุ ณ ค่ า  (Value Propositions) – คุ ณ ค่ า ที่ ส่ อ ง ม อบ ข อ ง
แอปพลิเคชั่นนี้คือ “เป็นศูนย์รวมดนตรีประกอบ (Backing Track) และข้อมูลจ าเป็นต่ออาชีพนัก
ดนตรี” ซึ่งนั่นหมายความว่านอกจากดนตรีประกอบ (Backing Track) แล้ว แอปพิลเคชั่นนี้จะต้องมี
ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับอาชีพนักดนตรี ซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นนั้น ตัวอย่างเช่น คอร์ดเพลง เนื้อเพลง หรือ
โน้ตเพลง ข้อมูลของร้านอาหาร และโรงแรมที่ต้องการนักดนตรีเพ่ือบรรเลง รวมไปถึงข้อมูลของ
โรงเรียนดนตรีที่ต้องการครูผู้สอนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลน และนอกจากนี้จะมี
การจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของนักดนตรีที่สนใจจะใส่ข้อมูลรายละเอียด หรือผลงานของตนเองไว้ใน
แอปพลิเคชั่น เพ่ือเป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนดนตรี ได้มีข้อมูลเพ่ือสืบค้นในการหา
ครูผู้สอนที่ตรงกับความต้องการตนเองมากท่ีสุด 
 นอกจากนี้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับอาชีพนักดนตรียังรวมไปถึงข้อมูลของการ
ซ้ือ-ขายเครื่องดนตรีทุก ๆ ประเภท เพ่ือเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายให้ได้มาพบกัน เพ่ือให้ผู้ที่
ต้องการขายได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยที่ภายในแอปพลิเคชั่นจะเปรียบเสมือน
ชุมชน (Communitry) ส าหรับนักดนตรีที่จะใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลทุกอย่างที่จ าเป็นส าหรับอาชีพนัก

HOW 
WHAT 

WHO 

MONEY 

https://www.marketingoops.com/news/biz-news/business-model-canvas/
https://www.marketingoops.com/news/biz-news/business-model-canvas/
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ดนตรี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดทั้งในด้านการหาข้อมูล หางาน และการซื้อ-ขายเครื่องดนตรี และ
ยังสามารถช่วยให้นักดนตรีมีรายได้ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 
  4.3.2 Who 
  กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) - กลุ่มนักดนตรี มืออาชีพและมือ
สมัครเล่น ครูสอนดนตรี บุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบในการร้องเพลง เหรือเล่นดนตรี นักแต่งเพลง หรือนัก
เรียบเรียงดนตรี 
  ความสัม พันธ์กับลู กค้ า  (Customer Relationship) - มีพนักงานคอย
แก้ปัญหาทางเทคนิคของแอปพลิเคชั่นเมื่อลูกค้าแจ้งมา หรือมาเขียนควมคิดเห็นไว้ มีพนักงานคอยให้
ค าแนะน าการใช้งาน ดูแล และแก้ปัญหาของแอปพลิเคชั่นหลังจากท าการจ าหน่าย  ตอบค าถาม
ผู้ใช้งาน และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจากความเห็น หรือช่องทางที่ติดต่อเข้ามาได้ 
  ช่องทาง (Channels) – เมื่อดูจากการเสนอคุณค่า (Value Proposition) 
และกลุ่มลูกค้า (Customer Segment) แล้ว ช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจะเข้าได้จาก 2 ช่องทาง
หลัก ๆ คือ 
 4.3.2.1 ช่องทางออนไลน์ (Online Channels) แบ่งได้เป็นช่องทางผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook ซึ่งจะมีกลุ่มคนที่สนใจในเรื่อง
เดียวกันสร้างเป็นเพจ (Page) ขึ้นมาเพ่ือรวบรวมข้อมูลแล้วแบ่งปันกัน เช่น เพจโถชีวิตนักดนตรี ซึ่ง
เป็นเพจเกี่ยวกับนักดนตรี หรือเพจสมาคมครูดนตรี ซึ่งจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการหางานสอนดนตรี
เป็นต้น รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างเช่น Instagram, youtube หรือเว็บไซต์
อย่างเป็นทางการ (Official Website) ของแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) เอง เป็น
ต้น นอกจากนี้เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมการซื้อขายเครื่องดนตรีอย่างเช่น www.guitarthai.com หรือ
เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวมนักดนตรีอย่างเช่น http://www.siambass.com/ ก็สามารถใช้เป็นช่องทาง
ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้เช่นกัน 
 4.3.2.2 ช่องทางออฟไลน์ (Offline Channels) จะเป็นการท าควบคู่กันไป
กับช่องทางออนไลน์ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือโฆษณาให้แอปพลิชั่นได้เป็นที่รู้จักท้ังแบบ Below the line 
และ Above the line ในส่วนของการท าการตลาดแบบ Below the line เช่น การน าแอปพลิเคชั่น
ไปน าเสนอในสถานที่ต่าง ๆ (Roadshow) หรือการจัดงานการตลาดเชิงกิจกรรม (Event) โดยอาจจะ
เข้าไปตามสถานศึกษา เช่น โรงเรียนสอนดนตรีต่าง ๆ ทั้งของเอกชนซึ่งเป็นโรงเรียนดนตรีในมาตรา 
15(2) และสถานศึกด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และ
สามารถท าการประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงความสามารถ และรายละเอียดของแอปพลิเคชั่นว่าเป็นอย่างไร
ได้อย่างชัดเจน และพิจารณาในส่วนของ Above the line เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้  
(Awarness) ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาผ่านนิตยสารที่นักดนตรีนิยมอ่าน เช่น นิตยสาร

http://www.guitarthai.com/
http://www.siambass.com/
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สีสันบันเทิง นิตยสาร Over Drive, Rhythm Section, Com Music และ The Guitar Mag หรือ
นิตยสารเกี่ยวกับสมารต์โฟน หรือเทคโนโลยี เช่น What Phone หรือ Comtoday เป็นต้น  
  4.3.3 How 
  พันธมิตรหลัก (Key Partners) – จะสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 
  4.3.3.1 พันธมิตรออนไลน์ เช่น Apple Store และ Google Play Store ซ่ึง
ถือเป็นพันธมิตรหลักเนื่องจากจะต้องเอาแอพไปจ าหน่ายทั้งใน App store ของ Apple และ Google 
Play Store ของ Google นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ตัวแอปพลิเคชั่นเพ่ือการโฆษณาเพ่ือให้ผู้บริโภคได้เกิดการรับรู้ (Awareness) เช่น 
Facebook รวมไปถึงเพจ (Page) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักดนตรีทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น   
Instagram, youtube ที่มีผู้ใช้งานทุกวันเป็นจ านวนมาก หรือเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมของนักดนตรี 
เป็นต้น 
  4.3.3.2 พันธมิตรออฟไลน์ คือส่วนของนักดนตรี และค่ายเพลงต่าง ๆ ถือ
เป็นพันธมิตรหลักเนื่องจากแอปพลิเคชั่นต้องการนักดนตรีท าดนตรีประกอบแล้วมาจ าหน่ายใน
แอปพลิเคชั่น และตัวนักดนตรีเองก็จะเป็นลูกค้าที่จะมาซื้อดนตรีประกอบ (Backing Track) ด้วย
เช่นกัน ในส่วนของโรงเรียนดนตรี และสถานศึกษาต่าง ๆ จะเป็นพันธมิตรที่อาจจะเข้าไปเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น เช่นเดียวกับสื่อนิตยสารทางด้านดนตรีที่สามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์
แอปพลิเคชั่นได้เช่นกัน ในขณะที่นักดนตรี ครูสอนดนตรี และนักเรียบเรียงดนตรีก็ถือได้ว่าเป็น
พันธมิตรหลักในการที่จะน าเพลงขึ้นมาจ าหน่ายบนแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
และและในเวลาเดียวกันก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ด้วยเช่นกัน 
  กิจกรรมหลัก (Key Activities) – กิจกรรมที่ต้องท าหลัก ๆ แบ่งเป็นในส่วน
ของการตอบสนองการให้บริการกับผู้ใช้งาน คือ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ราบรื่น และพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ (Sever) เพ่ือรองรับผู้ใช้งานที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต ท าการโฆษณา
แอปพลิเคชั่นให้มีคนรับรู้มากขึ้น และกิจกรรมหลักอีกส่วนคือการที่จะประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นใน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การน าแอปพลิเคชั่นไปน าเสนอในสถานที่ต่าง ๆ (Roadshow) หรือการจัดงาน
การตลาดเชิงกิจกรรม (Event) และโฆษณาผ่านนิตยสารที่นักดนตรีนิยมอ่าน เช่น นิตยสารสีสัน
บันเทิง นิตยสาร Over Drive, Rhythm Section, Com Music และ The Guitar Mag หรือนิตยสาร
เกี่ยวกับสมารต์โฟน หรือเทคโนโลยี เช่น What Phone หรือ Comtoday ในด้านของกิจกรรมแบบ
ออฟไลน์  (Offline Activities) ในส่วนของกิจกรรมออนไลน์  (Online Activities) จะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การจัดกิจกรรมเพ่ือให้คนเข้าร่วม และได้รู้จัก
แอปพลิเคชั่นมากขึ้น หรือการท าคลิปวีดีโอส าหรับประชาสัมพันธ์โดยอาจจะต้องมีทีมการตลาดเพ่ือ
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สร้างเนื้อเรื่อง (Story) หรือสร้างเนื้อหา (content) ที่น่าสนใจเพ่ือให้เกิดการแบ่งปัน (Share) ให้มาก
ที่สุด  
  ทรัพยากรหลัก (Key Resource) – ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องมีส่วนใหญ่จะเป็น
ทรัพยากรบุคคล คือ ผู้ดูแลระบบ (Server Administrator) คนเขียนโปรแกรม (Programmer) นัก
ออกแบบแอพพลิชั่น (Application designer) ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer support) ทีมวิจัย 
และพัฒนา (Research and Development) คอมพิวเตอร์ และเซิร์ฟเวอร์ (Server) ทีมนักดนตรี
เพ่ือช่วยประสาน R&D และประสานกับ Contributor และฝ่ายการเงิน ซึ่งจะเป็นทั้งกลุ่มที่ด าเนินการ
ในส่วนของการผลิตแอปพลิเคชั่น และกลุ่มที่ดูแลหลังการขาย นอกจากนี้จะต้องมีแผนกเซลล์ เพ่ือท า
การติดต่อกับค่ายเพลงต่าง ๆ ในการน าดนตรีประกอบ (Backing Track) ขึ้นมาจ าหน่ายบน
แอปพลิเคชั่น และแผนกการตลาด เพ่ือวางแผนท าการตลาด รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการท าการตลาด
ในแต่ละช่องทาง 
  4.3.4 Money 
  โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) – แบ่งเป็นต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) คือ 
เงินเดือนของบุคลากร ค่าเช่าออฟฟิศ ค่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ และต้นทุนผันแปร คือ ค่า
สาธารณูปโภค ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ โดยผู้วิจัยจะท าการแจกแจงไว้ในส่วนของแผนการเงินต่อไป 
 กระแสรายได้ (Revenue Streams) – แบ่งเป็น 1) รายได้จากการขายดนตรี
ประกอบ (Backing Track) จะได้จากการค่าจากค่าดาวน์โหลดจากผู้ใช้แบ่งเป็น ค่ายเพลงจะได้ส่วน
แบ่ง 50% ในปีแรก เ พ่ิมเป็น 60% ในปีที่สอง และ 70% ในปีที่สามตามล าดับในกรณีที่ผล
ประกอบการเป็นไปได้ด้วยดี ทีมผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นจะได้ส่วนแบ่ง 35% ในปีแรก ลดลง 25% ในปี
ที่สอง และเหลือ 15% ในปีที่สามตามล าดับในกรณีท่ีผลประกอบการเป็นไปได้ด้วยดี ส่วนผู้ที่อัพโหลด
ดนตรีประกอบมาขาย 15% ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 2) รายได้จากการขายโฆษณาในแอปพลิเคชั่น 3) 
รายได้จากการสมัครเป็นสมาชิก และ 4) รายได้จากส่วนแบ่งการซื้อ-ขายเครื่องดนตรีบนแอปพลิเคชั่น 
ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการค านวณสมมติฐานทางการเงินในด้านต่าง ๆ คือ งบลงทุนเมื่อเริ่มธุรกิจ สมมติฐาน
รายได้ สมมติฐานต้นทุน สมมติฐานค่าใช้จ่ายด าเนินงาน สมมติฐานด้านค่าใช้จ่ายการตลาด งบดุล งบ
ก าไรขาดทุน อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนที่แสดงสมรรถภาพในการท าก าไร และอัตราส่วนที่
แสดงสมรรถภาพในการด าเนินงาน แต่จะท าการค านวณเฉพาะในส่วนของส่วนแบ่งในการขายดนตรี
ประกอบ (Backing Track) เท่านั้น เพราะเป็นช่องทางรายได้หลักของแอปพลิเคชั่นในช่วงแรกของ
การประกอบธุรกิจ 
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  4.4 แผนการเงิน 
   แผนการเงินของแนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ งบลงทุน
เมื่อเริ่มธุรกิจ สมมติฐานรายได้ สมมติฐาจต้นทุน สมมติฐานต้นทุน สมมติฐานค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
สมมติฐานด้านค่าใช้จ่ายการตลาด งบดุล งบก าไรขาดทุน อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนที่แสดง
สมรรถภาพในการท าก าไร และอัตราส่วนที่แสดงสมรรถภาพในการด าเนินงาน 
  แนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 
ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น จะต้องมีงบลงทุนในปีแรก 19,350,780 บาท เพ่ือลงทุน
ในทีมงาน อุปกรณ์ เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ส าหรับสถานที่ตั้งจะเป็นการเช่า 
 
ตารางที ่36 งบลงทุนเมื่อเริ่มกิจการ 

แหล่งที่มาของเงินทุน จ านวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน 4,000,000 

รวม 4,000,000 

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน จ านวนเงิน 

สมมติฐานต้นทุนการผลิต 7,080,000 

สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

(ไม่รวมค่าธรมเนียมบตัรเครดติ 3%) 
6,270,780 

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 6,000,000 

รวม 19,350,780 

 
ตารางที ่37 สมมติฐานต้นทุนการผลิต 

สมมติฐานต้นทุนการผลิต ต่อเดือน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ค่าจ้างผู้ดูแลระบบ 40,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 

ค่าจ้างคนเขียนโปรแกรม 80,000 960,000 - - - - 

ค่าจ้างนักออกแบบแอพพลิเคชั่น 80,000 960,000 - - - - 

ค่าจ้างทีมวิจัยและพัฒนา 3 คน 120,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 

ทีมนักดนตรีเพื่อช่วยประสาน 

R&D และประสานกับ 

Contributor 9 คน 

270,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 

รวม  7,080,000 5,160,000 5,160,000 5,160,000 5,160,000 
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 จากตารางที่ 37 นั้น สมมติฐานต้นทุนจะเป็นในส่วนของบุคคลากรที่จะต้องใช้ใน
การผลิตแอปพลเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ให้ส าเร็จเป็นรูปร่าง และใช้งานได้ ดังนั้น
ในปีที่ 2 แอปพลิเคชั่นได้ผลิตออกมาแล้วจ าท าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของ คนเขียนโปรแกรม และนัก
ออกแบบแอปพลิเคชั่น 
 
ตารางที ่38 สมมติฐานค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

สมมติฐานค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ค่าเสื่อมสภาพ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

100,000 บาทอายุ
การใช้งาน 5 ปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ค่าสาธารณูปโภค 6,000 72,000 75,600 79,380 83,349 87,516 

ค่าใช้จ่ายในการเช่า
ออฟฟิศ  

20,000 
240,000 252,000 264,600 277,830 291,722 

ค่าเสื่อมสภาพ
อุปกรณ์ในออฟฟิศ  

70,000 บาทอายุ
การใช้งาน 5 ปี 

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

ค่าบ ารุงรักษา 
 

 10,000 10,000 10,000 10,000 

เงินเดือนผู้บริหาร 200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 40,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 

แผนกเซลล์ 40,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 

ฝ่ายการเงิน 40,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 

ค่าธรรมเนียมบัตร
เครดิต 3% 

 
3% ของ

รายได้รวม 
3% ของ

รายได้รวม 
3% ของ

รายได้รวม 
3% ของ

รายได้รวม 
3% ของ

รายได้รวม 

รวม 
 

4,186,000 4,201,600 4,217,980 4,235,179 4,253,238 

*ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายในการเช่าออฟฟิศเพิ่มขึ้นปีละ 5% 

 
  จากข้อมูลในตารางที่ 38 นั้น สมมติฐานค่าใช้จ่ายด าเนินงานจะเป็นในเรื่องของ
อุปกรณ์ สถานที่ สาธารณูปโภค และฝ่ายที่ท าหน้าที่หลังจากที่แอปพลิเคชั่นสามารถให้บริการได้แล้ว 
คือ แผนกเซลล์ และฝ่ายการเงิน ส่วนค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตนั้นคือการหักส่วนแบ่งให้กับบัตรเครดิต
เมื่อผู้ใช้งานท าการซื้อดนตรีประกอบ (Backing Track) ผ่านบัตรเครดิต 
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ตารางที ่39 สมมติฐานด้านค่าใช้จ่ายการตลาด 
บนสื่อ Social Media ต่าง ๆ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

facebook 20,000 17,000 17,000 30000 30000 

Twitter 50,000 31,000 31,000 20000 20000 

Youtube 50,000 31,000 31,000 20000 20000 

Instagram 50,000 31,000 31,000 20000 20000 

บนเว็บไซต์      

Guitarthai.com 30,000 22,000 22,000 15000 15000 

Siambass 30,000 21,500 21,500 15000 15000 

สมาคมครูดนตรี 20,000 20,000 20,000 15000 15000 

บนสื่อออฟไลน์      

นิตยสาร 50,000 20,000 20,000 15000 15000 

Roadshow 100,000 70,000 70,000 50,000 50,000 

Event 100,000 70,000 70,000 50000 50000 

รวมค่าใช้จ่ายต่อเดือน 500,000 333,500 333,500 250,000 250,000 

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี 6,000,000 4,002,000 4,002,000 3,000,000 3,000,000 

 
 จากตารางที่ 39 เป็นตารางค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) เพ่ือให้ข้อมูลในการใช้งานแอปพลิเคชั่น และเพ่ือให้เกิดการรับรู้  
(Awarness) แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคือกลุ่มนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่นทั้งหมด ดังนั้นจะท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั้งสื่อออนไลน์ซึ่งได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บไซต์ที่เป็นที่
นิยมเข้าใช้ของนักดนตรี และจะท าการประชาสัมพันธ์บนสื่อออฟไลน์รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ให้ได้มากที่สุด 
 จากข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากนักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่น 
จ านวน 400 รายนั้น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เล่นเครื่องดนตรีประเภท ขับร้อง (สากล)  
คิดเป็นจ านวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.5 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จากการสืบค้นข้อมูล
จากสมาคมครูดนตรีแห่งประเทศไทย และจากเพจเฟสบุ๊คต่าง ๆ เช่น โถชีวิตนักดนตรี เพจชมรมนัก
ดนตรีอาชีพ ครูดนตรีหางานสอน เป็นต้น พบว่ามีนักดนตรี และครูดนตรีในประเทศไทยเป็นจ านวน
ประมาณ 450,000 คน ผู้วิจัยจึงอ้างอิงจ านวนร้อยละ 26.5 จากจ านวนของนักร้องที่ ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดมาค านวณกับนักดนตรี และครูดนตรีในประเทศไทยทั้งหมด ซึ่งจะได้จ านวน
เท่ากับ 119,250 คน ผู้วิจัยจะน าจ านวนร้อยละ 25 ของ 119,250 คน ซึ่งคือเป็นเป็นจ านวนประมาณ 
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89,437 คน มาใช้ในการค านวณกรณีมีความเป็นไปได้มากที่สุด (Most Likely Case) จากนั้นจะเพ่ิม
จ านวนขึ้นร้อยละ 30 ซึ่งจะได้จ านวนประมาณ 116,268 คนในกรณีได้รับผลก าไรมากที่สุด (Best 
Case) และจากนั้นจะลดลงมาร้อยละ 30 ซึ่งจะได้จ านวนประมาณ 62,606 คน ในกรณีที่ได้รับผล
ก าไรน้อยที่สุด (Worst Case) ตามล าดับ 
 
  ประเมินผลประกอบการ 
  4.4.1 ประเมินผลประกอบการในกรณีมีความเป็นไปได้มากที่สุด (Most Likely 
Case)  
ตารางที ่40 สมมติฐานรายได้กรณีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด (Most Likely Case)  

 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ขนาดตลาด      

จ านวนนกัร้อง (เปรียบเทียบจาก
แบบสอบถาม) 

89,437 114,437 149,437 159,437 169,437 

จ านวนการเพิ่มขึ้นของนักดนตร ี(คน)  25,000 35,000 10,000 10,000 

ส่วนแบ่งตลาดคนที่ดาวน์โหลดเพลงที่มี
ลิขทธิ ์

70% 70% 70% 70% 70% 

ส่วนแบ่งตลาดคนที่ดาวน์โหลดเพลงที่ไม่มี
ลิขทธิ ์

30% 30% 30% 30% 30% 

คิดเป็นจ านวนคนที่ดาวน์โลหดเพลงที่มี
ลิขสิทธิ์ (คน) 

62,606 80,106 104,606 111,606 118,606 

คิดเป็นจ านวนคนที่ดาวน์โหลดเพลงไม่มี
ลิขสิทธิ์ (คน) 

26,831 34,331 44,831 47,831 50,831 

รายได ้      

รายได้จากการดาวน์โหลด (บาท/เพลง) 30 30 30 30 30 

ส่วนแบ่งเพลงที่มีลิขสิทธิ ์      

ส่วนแบ่งให้ค่ายเพลง 50% 60% 70% 70% 70% 

ส่วนแบ่งให้คนที่น าเพลงขึ้นมาจ าหน่าย 15% 15% 15% 15% 15% 

ส่วนแบ่งให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น 35% 25% 15% 15% 15% 

ส่วนแบ่งเพลงที่ไม่มีลขิสิทธิ ์      

ส่วนแบ่งให้ค่ายเพลง 0% 0% 0% 0% 0% 

ส่วนแบ่งให้คนที่น าเพลงขึ้นมาจ าหน่าย 30% 30% 30% 30% 30% 

ส่วนแบ่งให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น 70% 70% 70% 70% 70% 
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ตารางที่ 40 สมมติฐานรายได้กรณีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด (Most Likely Case) (ต่อ) 

 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายได้จากการดาวน์โหลดก่อนหักค่าสว่นแบ่งทางการตลาด    

รายได้จากการดาวน์โหลดทั้งหมดจาก
เพลงที่มีลิขสิทธิ์ 

75,127,080 96,127,080 125,527,080 133,927,080 142,327,080 

รายได้จากการดาวน์โหลดทั้งหมดจาก
เพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ 

24,147,990 30,897,990 40,347,990 43,047,990 45,747,990 

รวมรายได้จากการดาวน์โหลดทั้งหมด
ก่อนหักค่าสว่นแบ่งทางการตลาด 

99,275,070 127,025,070 165,875,070 176,975,070 188,075,070 

 
ตารางที ่41 สมมติฐานงบก าไรขาดทุนกรณีมีความเป็นไปได้มากที่สุด (Most Likely Case)  

สมมติฐานงบก าไรขาดทุน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

รายได้รวม 43,198,071 45,660,363 47,072,655 50,222,655 53,372,655 

ต้นทุนการผลิต 7,080,000 5,160,000 5,160,000 5,160,000 5,160,000 

ก าไรขั้นต้น 36,118,071 40,500,363 41,912,655 45,062,655 48,212,655 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และด าเนินงาน 

7,164,252 5,571,411 5,630,160 5,741,859 5,854,418 

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 6,000,000 4,002,000 4,002,000 3,000,000 3,000,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน 22,953,819 30,926,952 32,280,495 36,320,796 39,358,237 

ดอกเบี้ยจ่าย - - - - - 

ภาษี 20% 4,590,763.78 6,185,390.42 6,456,099.07 7,264,159.27 7,871,647.48 

ก าไรสุทธิ 18,363,055 24,741,562 25,824,396 29,056,637 31,486,590 

 

ตารางที่ 42 อัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการท าก าไรกรณีมีความเป็นไปได้มากที่สุด  
  (Most Likely Case)  

อัตราส่วนทางการเงิน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
อัตราส่วนก าไรขั้นต้น 83.6% 88.7% 89.0% 89.7% 90.3% 

อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินการ 53.1% 67.7% 68.6% 72.3% 73.7% 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ 42.5% 54.2% 54.9% 57.9% 59.0% 
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ภาพที่ 18  อัตราส่วนที่แสดงสมรรถภาพในการท าก าไรในกรณีได้รับผลก าไรมากท่ีสุด (Best Case) 

 
ตารางที ่43 อัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการด าเนินงานกรณีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด  
  (Most Likely Case) 

อัตราส่วนทางการเงิน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Return on Investment) 

90.7% 167.9% 174.6% 209.0% 224.7% 

อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น  
(Return on Equity) 

82% 53% 35% 28% 24% 

 

 

 
 

ภาพที่ 19  อัตราส่วนที่แสดงสมรรถภาพในการด าเนินงานในกรณีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด (Most 

Likely Case) 

83.6%
88.7% 89.0% 89.7% 90.3%

53.1%

67.7% 68.6%
72.3% 73.7%

42.5%

54.2% 54.9% 57.9% 59.0%
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ตารางที่ 44  สมมติฐานงบดุลกรณีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด (Most Likely Case) 
สมมติฐานงบดุล ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

สินทรัพย์      

เงินสด 22,227,055 47,002,617 72,861,013 101,951,650 133,472,240 

ลูกหนี้การค้า - - - - - 

สินทรัพย์หมุนเวียน - - - - - 

สินทรัพย์ถาวร 136,000 102,000 68,000 34,000 0 

สินทรัพย์อื่น - - - - - 

รวมสินทรัพย์ 22,363,055 47,104,617 72,929,013 101,985,650 133,472,240 

หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนจดทะเบียน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 18,363,055 43,104,617 68,929,013 97,985,650 129,472,240 

ส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - - 

รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น 22,363,055 47,104,617 72,929,013 101,985,650 133,472,240 

 

 จากข้อมูลในตารางที่ 40 ถึง 44 นั้น เป็นข้อมูลประมาณการณ์ด้านการเงินใน

กรณีที่ได้รับผลก าไรมากที่สุด (Best Case) ค านวณรวมรายได้ที่ได้จากการประมาณการณ์พบว่า 

ในปีที่ 1  ของการประกอบธุรกิจจะได้รวมรายได้ที่ประมาณ 43,198,071 บาท เมื่อหักกับค่าใช้จ่ายใน

ส่วนของต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และภาษีทั้งหมดแล้ว จะ

เหลือก าไรสุทธิที่ประมาณ 18,363,055 บาท ส่วนในปีที่ 2 มีการเพิ่มยอดส่วนแบ่งให้กับทางค่ายเพลง

ในอัตราส่วนปีละ 60% และในปีที่ 3 เพ่ิมยอดส่วนแบ่งให้กับทางค่ายเพลงในอัตราส่วนปีละ 70% 

ตามข้อมูลการท าธุรกิจที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกท าให้ยอดก าไรสุทธิในปีที่ 2 และ 3 นั้นเพ่ิมขึ้น

เพียงเล็กน้อย จนกระทั่งในปีที่ 4 และ 5 ที่อัตราส่วนแบ่งให้ค่ายเพลงคงที่ และประมาณการว่ามี

ผู้ใช้งานเพ่ิมข้ึน ท าให้ก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนจาก 29,056,637 บาท เป็น 31,486,590 บาท ในปีที่ 4 และ 5 

ตามล าดับ 

  ในส่วนของอัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการท าก าไรในกรณีดีที่สุด  

(Best Case) นั้น อัตราส่วนก าไรขั้นต้นอยู่ในระดับ 83.6% และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึน อัตราส่วนก าไร

จากการด าเนินการนั้นมีอัตราส่วนอยู่ที่ 53.1 ในขณะที่อัตราส่วนก าไรสุทธินั้นอยู่ที่ 42.5% และมี
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แนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นทุกปี เช่นเดียวกับ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) 

ซึ่งในปีแรกอยู่ที่ 90.7% และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปีเช่นกัน แต่อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (Return 

on Equity) นั้นลดลงจากปีแรกที่ได้อัตราส่วนอยู่ที่ 82% เนื่องมาจากก าไรสะสมในแต่ละปีนั้นมี

อัตราส่วนในการเพ่ิมขึ้นมากกว่าก าไรสุทธิในแต่ละปีจึงท าให้อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น  (Return 

on Equity) นั้นลดลง จากการประเมินในกรณีข้อมูลทางการเงินทั้งหมดในกรณีมีความเป็นไปได้มาก

ที่สุด (Most likely Case) จะเห็นได้ว่าธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track)  มี

ศักยภาพพอที่จะสามารถที่จะด าเนินธุรกิจได้ และมีก าไรที่มากในระดับหนึ่ง 
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 4.4.2 ประเมินผลประกอบการในกรณีได้รับผลก าไรมากท่ีสุด (Best Case) 
 
ตารางที ่45 สมมติฐานรายได้กรณีได้รับผลก าไรมากที่สุด (Best Case) 

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ขนาดตลาด      

จ านวนนกัร้อง (เปรียบเทียบจาก
แบบสอบถาม) 

116,268 141,268 176,268 186,268 196,268 

จ านวนการเพิ่มขึ้นของนักดนตรี (คน)  25,000 35,000 10,000 10,000 

ส่วนแบ่งตลาดคนที่ดาวน์โหลดเพลงที่มี
ลิขทธิ ์

70% 70% 70% 70% 70% 

ส่วนแบ่งตลาดคนที่ดาวน์โหลดเพลงที่ไม่มี
ลิขทธิ ์

30% 30% 30% 30% 30% 

คิดเป็นจ านวนคนที่ดาวน์โลหดเพลงที่มี
ลิขสิทธิ์ (คน) 

81,388 98,888 123,388 130,388 137,388 

คิดเป็นจ านวนคนที่ดาวน์โหลดเพลงไม่มี
ลิขสิทธิ์ (คน) 

34,880 42,380 52,880 55,880 58,880 

รายได ้      

รายได้จากการดาวน์โหลด (บาท/เพลง) 30 30 30 30 30 

ส่วนแบ่งเพลงที่มีลิขสิทธิ์      

ส่วนแบ่งให้ค่ายเพลง  50% 60% 70% 70% 70% 

ส่วนแบ่งให้คนที่น าเพลงขึ้นมาจ าหน่าย 15% 15% 15% 15% 15% 

ส่วนแบ่งให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น 35% 25% 15% 15% 15% 

ส่วนแบ่งเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์      

ส่วนแบ่งให้ค่ายเพลง  0% 0% 0% 0% 0% 

ส่วนแบ่งให้คนที่น าเพลงขึ้นมาจ าหน่าย 30% 30% 30% 30% 30% 

ส่วนแบ่งให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น 70% 70% 70% 70% 70% 

รายได้จากการดาวน์โหลดก่อนหักค่าสว่นแบ่งทาง
การตลาด 

    

รายได้จากการดาวน์โหลดทั้งหมดจากเพลง
ที่มีลิขสิทธิ์ 

97,665,120 118,665,120 148,065,120 156,465,120 164,865,120 

รายได้จากการดาวน์โหลดทั้งหมดจากเพลง
ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ 

31,392,360 38,142,360 47,592,360 50,292,360 52,992,360 

รวมรายได้จากการดาวน์โหลดทั้งหมดกอ่น
หักค่าส่วนแบ่งทางการตลาด 

129,057,480 156,807,480 195,657,480 206,757,480 217,857,480 
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ตารางที ่46 สมมติฐานรายได้กรณไีด้รับผลก าไรมากที่สุด (Best Case) (ต่อ) 
 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายได้เพลงที่มีลขิสิทธิ ์      

รายได้จากการดาวน์โหลดเพลง (บาท/
เพลง) 

10.5 7.5 4.5 4.5 4.5 

จ านวนเพลงที่ถูกดาวน์โหลด (ต่อคน) 40 40 40 40 40 

รายได้จากเพลงที่มีลิขสิทธิ ์(บาท) 34,182,792 29,666,280 22,209,768 23,469,768 24,729,768 
 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายได้เพลงที่ไม่มีลขิสิทธิ ์      

รายได้จากการดาวน์โหลดเพลง (บาท/
เพลง) 

21 21 21 21 21 

จ านวนเพลงที่ถูกดาวน์โหลด (ต่อคน) 30 30 30 30 30 

รายได้จากเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ (บาท) 21,974,652 26,699,652 33,314,652 35,204,652 37,094,652 

รวมรายได ้ 56,157,444 56,365,932 55,524,420 58,674,420 61,824,420 

 

ตารางที ่47 สมมติฐานงบก าไรขาดทุนกรณีได้รับผลก าไรมากท่ีสุด (Best Case) 
สมมติฐานงบก าไรขาดทุน ปีที่ 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

รายได้รวม 56,157,444 56,365,932 55,524,420 58,674,420 61,824,420 

ต้นทุนการผลิต 7,080,000 5,160,000 5,160,000 5,160,000 5,160,000 

ก าไรขั้นต้น 49,077,444 51,205,932 50,364,420 53,514,420 56,664,420 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และด าเนินงาน 

8,057,724 5,892,578 5,883,713 5,995,412 6,107,971 

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 6,000,000 4,002,000 4,002,000 3,000,000 3,000,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน 35,019,720 41,311,354 40,478,707 44,519,008 47,556,449 

ดอกเบี้ยจ่าย - - - - - 

ภาษี 20% 7,003,943.92 8,262,270.81 8,095,741.48 8,903,801.68 9,511,289.89 

ก าไรสุทธิ 28,015,776 33,049,083 32,382,966 35,615,207 38,045,160 

 
ตารางที ่48 อัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการท าก าไรกรณีได้รับผลก าไรมากที่สุด (Best Case) 

อัตราส่วนทางการเงิน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

อัตราส่วนก าไรขั้นต้น 87.4% 90.8% 90.7% 91.2% 91.7% 
อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินการ 62.4% 73.3% 72.9% 75.9% 76.9% 

อัตราส่วนก าไรสุทธิ 49.9% 58.6% 58.3% 60.7% 61.5% 
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ภาพที่ 20  อัตราส่วนที่แสดงสมรรถภาพในการท าก าไรในกรณีได้รับผลก าไรมากท่ีสุด (Best Case) 
 
ตารางที ่49 อัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการด าเนินงานกรณีได้รับผลก าไรมากท่ีสุด (Best Case) 

อัตราส่วนทางการเงิน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

 (Return on Investment) 
132.5% 219.5% 215.2% 251.6% 266.6% 

อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น 
(Return on Equity) 

88% 51% 33% 27% 22% 
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อัตราส่วนที่แสดงสมรรถภาพในการท าก าไร

อัตราส่วนก าไรขั้นต้น อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินการ อัตราส่วนก าไรสุทธิ
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ภาพที่ 21  อัตราส่วนที่แสดงสมรรถภาพในการด าเนินงานกรณีได้รับผลก าไรมากท่ีสุด (Best Case) 
 
ตารางที ่50 งบดุลกรณีได้รับผลก าไรมากท่ีสุด (Best Case) 

สมมติฐานงบดุล ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

สินทรัพย์      

เงินสด 31,879,776 64,962,859 97,379,825 133,029,032 171,108,191 

ลูกหนี้การค้า - - - - - 

สินทรัพย์หมุนเวียน - - - - - 

สินทรัพย์ถาวร 136,000 102,000 68,000 34,000 0 

สินทรัพย์อื่น - - - - - 

รวมสินทรัพย์ 32,015,776 65,064,859 97,447,825 133,063,032 171,108,191 

หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนจดทะเบียน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 28,015,776 61,064,859 93,447,825 129,063,032 167,108,191 

ส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - - 

รวมหน้ีสิน และส่วนของผู้ถือหุ้น 32,015,776 65,064,859 97,447,825 133,063,032 171,108,191 
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อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
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  จากข้อมูลในตารางที่ 45 ถึง 49 นั้น เป็นข้อมูลประมาณการณ์ด้านการเงินใน

กรณีที่ได้รับผลก าไรมากที่สุด (Best Case) ค านวณรวมรายได้ที่ได้จากการประมาณการณ์พบว่า 

ในปีที่ 1  ของการประกอบธุรกิจจะได้รวมรายได้ที่ประมาณ 56,157,444 บาท เมื่อหักกับค่าใช้จ่ายใน

ส่วนของต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และภาษีทั้ งหมดแล้ว จะ

เหลือก าไรสุทธิที่ประมาณ 28,015,776 บาท ส่วนในปีที่ 2 มีการเพิ่มยอดส่วนแบ่งให้กับทางค่ายเพลง

ในอัตราส่วนปีละ 60% และในปีที่ 3 เพ่ิมยอดส่วนแบ่งให้กับทางค่ายเพลงในอัตราส่วนปีละ 70%  

ตามข้อมูลการท าธุรกิจที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกท าให้ยอดก าไรสุทธิในปีที่ 2 เพ่ิมขึ้นน้อย และ

ลดลงในปีที่ 3 จนกระทั่งในปีที่ 4 และ 5 ที่อัตราส่วนแบ่งให้ค่ายเพลงคงที่ และประมาณการว่ามี

ผู้ใช้งานเพ่ิมขึ้น ท าให้ก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 35,615,207 เป็น 38,045,160 บาท ในปีที่ 4 

และ 5 ตามล าดับ 

 ในส่วนของอัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการท าก าไรในกรณีดีที่สุด  
(Best Case) นั้น อัตราส่วนก าไรขั้นต้นอยู่ในระดับ 87.4% และเพ่ิมข้ึนในอัตราเล็กน้อยตลอด 5 ปี ใน
ส่วนของอัตราส่วนก าไรจากการด าเนิน และอัตราส่วนก าไรสุทธินั้นมีอัตราส่วนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยตลอด 
5 ปีเช่นเดียวกัน ส่วนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) นั้น เพ่ิมขึ้นอย่าง
มากในปีที่ 2 และมีการเพ่ิมในอัตราเล็กน้อยจนถึงปีที่ 5 และอัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (Return 
on Equity) นั้นลดลงจากปีแรกที่ได้อัตราส่วนอยู่ที่ 88% เนื่องมาจากก าไรสะสมในแต่ละปีนั้นมี
อัตราส่วนในการเพ่ิมขึ้นมากกว่าก าไรสุทธิในแต่ละปีจึงท าให้อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (Return 
on Equity) นั้นลดลง ซึ่งจากการประมาณการณ์ด้านการเงินในกรณีที่ดีที่สุดนั้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจ
แอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) มีศักยภาพพอที่จะสามารถที่จะด าเนินธุรกิจได้ และ
มีก าไรที่ค่อนข้างมาก 
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  4.4.3 ประเมินผลประกอบการในกรณีได้รับผลก าไรน้อยที่สุด (Worst Case) 
 
ตารางที ่51 สมมติฐานรายได้กรณีได้รับผลก าไรน้อยที่สุด (Worst Case) 

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ขนาดตลาด      

จ านวนนกัร้อง (เปรียบเทียบจาก
แบบสอบถาม) 

62,606 87,606 122,606 132,606 142,606 

จ านวนการเพิ่มขึ้นของนักดนตรี (คน)  25,000 35,000 10,000 10,000 

ส่วนแบ่งตลาดคนที่ดาวน์โหลดเพลงที่มี
ลิขทธิ ์

70% 70% 70% 70% 70% 

ส่วนแบ่งตลาดคนที่ดาวน์โหลดเพลงที่ไม่มี
ลิขทธิ ์

30% 30% 30% 30% 30% 

คิดเป็นจ านวนคนที่ดาวน์โลหดเพลงที่มี
ลิขสิทธิ์ (คน) 

43,824 61,324 85,824 92,824 99,824 

คิดเป็นจ านวนคนที่ดาวน์โหลดเพลงไม่มี
ลิขสิทธิ์ (คน) 

18,782 26,282 36,782 39,782 42,782 

รายได ้      

รายได้จากการดาวน์โหลด (บาท/เพลง) 30 30 30 30 30 

ส่วนแบ่งเพลงที่มีลิขสิทธิ ์      

ส่วนแบ่งให้ค่ายเพลง  50% 60% 70% 70% 70% 

ส่วนแบ่งให้คนที่น าเพลงขึ้นมาจ าหน่าย 15% 15% 15% 15% 15% 

ส่วนแบ่งให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น 35% 25% 15% 15% 15% 

ส่วนแบ่งเพลงที่ไม่มีลขิสิทธิ ์      

ส่วนแบ่งให้ค่ายเพลง  0% 0% 0% 0% 0% 

ส่วนแบ่งให้คนที่น าเพลงขึ้นมาจ าหน่าย 30% 30% 30% 30% 30% 

ส่วนแบ่งให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น 70% 70% 70% 70% 70% 

รายได้จากการดาวน์โหลดก่อนหักค่าสว่นแบ่งทาง
การตลาด 

    

รายได้จากการดาวน์โหลดทั้งหมดจากเพลง
ที่มีลิขสิทธิ์ 

52,589,040 73,589,040 102,989,040 111,389,040 119,789,040 

รายได้จากการดาวน์โหลดทั้งหมดจากเพลง
ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ 

16,903,620 23,653,620 33,103,620 35,803,620 38,503,620 

รวมรายได้จากการดาวน์โหลดทั้งหมดกอ่น
หักค่าส่วนแบ่งทางการตลาด 

69,492,660 97,242,660 136,092,660 147,192,660 158,292,660 
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ตารางที ่52 สมมติฐานรายได้กรณีได้รับผลก าไรน้อยที่สุด (Worst Case) (ต่อ) 
รายได้เพลงที่มีลขิสิทธิ ์      

รายได้จากการดาวน์โหลดเพลง  
(บาท/ต่อเพลง) 

10.5 7.5 4.5 4.5 4.5 

จ านวนเพลงที่ถูกดาวน์โหลด (ต่อคน) 40 40 40 40 40 

รายได้จากเพลงที่มีลิขสิทธิ ์(บาท) 18,406,164 18,397,260 15,448,356 16,708,356 17,968,356 
 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

รายได้เพลงที่ไม่มีลขิสิทธิ ์      

รายได้จากการดาวน์โหลดเพลง (บาท/ต่อ
เพลง) 

21 21 21 21 21 

จ านวนเพลงที่ถูกดาวน์โหลด (ต่อคน) 30 30 30 30 30 

รายได้จากเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ (บาท) 11,832,534 16,557,534 23,172,534 25,062,534 26,952,534 

รวมรายได ้ 30,238,698 34,954,794 38,620,890 41,770,890 44,920,890 

 
ตารางที ่53 สมมติฐานงบก าไรขาดทุนกรณีกรณีได้รับผลก าไรน้อยที่สุด (Worst Case) 

สมมติฐานงบก าไรขาดทุน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

รายได้รวม 30,238,698 34,954,794 38,620,890 41,770,890 44,920,890 

ต้นทุนการผลิต 7,080,000 5,160,000 5,160,000 5,160,000 5,160,000 

ก าไรขั้นต้น 23,158,698 29,794,794 33,460,890 36,610,890 39,760,890 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และด าเนินงาน 

6,270,780 5,250,244 5,376,607 5,488,306 5,600,865 

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 6,000,000 4,002,000 4,002,000 3,000,000 3,000,000 

ก าไรจากการด าเนินงาน 10,887,918 20,542,550 24,082,283 28,122,584 31,160,025 

ดอกเบี้ยจ่าย - - - - - 

ภาษี 20% 2,177,583.64 4,108,510.04 4,816,456.66 5,624,516.86 6,232,005.07 

ก าไรสุทธิ 8,710,335 16,434,040 19,265,827 22,498,067 24,928,020 

 
ตารางที ่54 อัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการท าก าไรกรณีได้รับผลก าไรน้อยที่สุด (Worst Case) 

อัตราส่วนทางการเงิน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

อัตราส่วนก าไรขั้นต้น 76.6% 85.2% 86.6% 87.6% 88.5% 
อัตราส่วนก าไรจากการด าเนินการ 36.0% 58.8% 62.4% 67.3% 69.4% 

อัตราส่วนก าไรสุทธิ 28.8% 47.0% 49.9% 53.9% 55.5% 
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ภาพที่ 22  อัตราส่วนที่แสดงสมรรถภาพในการท าก าไรกรณีได้รับผลก าไรน้อยที่สุด (Worst Case) 
 
ตารางที ่55 อัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการด าเนินงานกรณีได้รับผลก าไรน้อยที่สุด (Worst Case) 

อัตราส่วนทางการเงิน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  
(Return on Investment) 

45.0% 114.0% 132.5% 164.8% 181.2% 

อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น  
(Return on Equity) 

69% 56% 40% 32% 26% 

 
 

 

ภาพที่ 23  อัตราส่วนที่แสดงสมรรถภาพในการด าเนินงานกรณีได้รับผลก าไรน้อยที่สุด (Worst Case) 
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ตารางที ่56 สมมติฐานงบดุลกรณีได้รับผลก าไรน้อยที่สุด (Worst Case) 
สมมติฐานงบดุล ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

สินทรัพย์      

เงินสด 12,574,335 29,042,375 48,342,201 70,874,269 95,836,289 

ลูกหนี้การค้า - - - - - 

สินทรัพย์หมุนเวียน - - - - - 

สินทรัพย์ถาวร 136,000 102,000 68,000 34,000 0 

สินทรัพย์อื่น - - - - - 

รวมสินทรัพย์ 12,710,335 29,144,375 48,410,201 70,908,269 95,836,289 

หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนจดทะเบียน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 8,710,335 25,144,375 44,410,201 66,908,269 91,836,289 

ส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - - 

รวมหน้ีสิน และส่วนของผู้ถือหุ้น 12,710,335 29,144,375 48,410,201 70,908,269 95,836,289 

 

  จากข้อมูลในตารางที่ 50 ถึง 54 นั้น เป็นข้อมูลประมาณการณ์ด้านการเงินใน

กรณีที่ได้รับผลก าไรน้อยที่สุด (Worst Case) ค านวณรวมรายได้ที่ได้จากการประมาณการณ์พบว่าใน

ปีที่ 1  ของการประกอบธุรกิจจะได้รวมรายได้ที่ประมาณ  30,238,698 บาท เมื่อหักกับค่าใช้จ่ายใน

ส่วนของต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และภาษีทั้งหมดแล้ว จะ

เหลือก าไรสุทธิที่ประมาณ 8,710,335 บาท ถึงแม้ในปีที่ 2 มีการเพิ่มยอดส่วนแบ่งให้กับทางค่ายเพลง

ในอัตราส่วนปีละ 60% และในปีที่ 3 เพ่ิมยอดส่วนแบ่งให้กับทางค่ายเพลงในอัตราส่วนปีละ 70% 

ตามข้อมูลการท าธุรกิจที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกแต่ยอดก าไรสุทธิก็ยังเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ

การประมาณการว่ามีผู้ใช้งานเพ่ิมข้ึน ท าให้ก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจาก 22,498,067 เป็น 24,928,020 บาท 

ในปีที่ 4 และ 5 ตามล าดับ 

  ในส่วนของอัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการท าก าไรในกรณีดีที่สุด  
(Best Case) นั้น อัตราส่วนก าไรขั้นต้นอยู่ในระดับ 76.6% และเพ่ิมขึ้นเป็น 85.2% ในปีที่ 2 และ
หลังจากนั้นจึงเพ่ิมขึ้นในอัตราส่วนเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปี ในส่วนของอัตราส่วนก าไรจาก
การด าเนิน และอัตราส่วนก าไรสุทธินั้นมีอัตราส่วนเพ่ิมขึ้นพอสมควรในปีที่ 2 และหลังจากนั้นเพ่ิมขึ้น
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ในอัตราส่วนเล็กน้อยตลอด 5 ปีเช่นเดียวกัน ส่วนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on 
Investment) นั้น เพ่ิมขึ้นอย่างมากในปีที่ 2 และมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปีที่ 5 และอัตรา
ผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น  (Return on Equity) นั้นลดลงจากปีแรกที่ ได้ อัตราส่วนอยู่ ที่  69% 

เนื่องมาจากก าไรสะสมในแต่ละปีนั้นมีอัตราส่วนในการเพ่ิมขึ้นมากกว่าก าไรสุทธิในแต่ละปีจึงท าให้
อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (Return on Equity) นั้นลดลง ซึ่งจากการประมาณการณ์ด้านการเงิน
ในกรณีได้รับผลก าไรน้อยที่สุด (Worst Case) นั้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจแอปพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ 
(Backing Track) ยังคงมีศักยภาพพอที่จะสามารถที่จะด าเนินธุรกิจได้ และมีก าไรที่มากในระดับหนึ่ง 
  จากข้อมูลทางด้านการเงินทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากแค่
เป็นแอปพลิเคชั่นทางดนตรีธรรมดาให้เปลี่ยนเป็นแอปพลิเคชั่นที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนจ าหน่าย 
(Distributor) ดนตรีประกอบ (Backing Track) โดยมี iTunes เป็นต้นแบบธุรกิจนั้นจะสามารถ
แก้ปัญหาในด้านจุดอ่อน และอุปสรรคได้เกือบทั้งหมด และรูปแบบธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนแล้วนี้ยัง
สอดคล้องกับที่เว็บไซต์ ThaiSMEsCenter (2560) ได้กล่าวเกี่ยวกับตลาดธุรกิจแอปพลิเคชั่นไว้ว่า สิ่ง
ที่ผู้ผลิตแอปพลิเคชั่นรายเล็กควรต้องท าคือ หาตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจตัวเอง พัฒนาแพลตฟอร์ม
ตัวเองให้มีคุณภาพมากขึ้น พยายามหาเทคนิคใหม่ ๆ เข้ามาเพ่ิมเติม และหาวิธีการรุกตลาดที่ผู้น าใน
วงการนี้ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ เพียงแต่ต้องท าการวางแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มนักดนตรีมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ให้มีการใช้งาน
แอปพลิเคชั่นนี้ให้มากที่สุด โดยอย่างน้อยต้องมีผู้ ใช้งานที่ 70,000 คนขึ้นไปในปีแรกของการ
ประกอบการ 
  แต่ก่อนที่จะออกมาเป็นแอพพลิชั่นได้นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนในการผลิ ต คิด 
วิเคราะห์ และทดลองหลายครั้ง ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่ใช้ในการท าแอปพลิเคชั่น คือ ทฤษฎี SDLC 
(System Development Life Cycle) เป็นทฤษฎีหลัก อันประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด 7 ขั้นตอน 
  4.5 ทฤษฎี SDLC (System Development Life Cycle) 
   4.5.1 เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) ปัญหาที่พบคือ การที่นักร้อง และผู้
บรรเลงเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ นั้น ขาดผู้ที่จะบรรเลงประกอบ หรือในบางครั้งที่ต้องการดนตรีประกอบที่
ต้องบรรเลงเป็นวงดนตรี ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นตามจ านวน และระดับความสามารถของนักดนตรีที่
จะมาบรรเลงประกอบด้วย การสอนดนตรีทั้งในโรงเรียนดนตรี ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอน
ปลาย และระดับอุดมศึกษาก็มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ดนตรีประกอบในการเรียนการสอน เพ่ือให้
ผู้สอนสามารถด าเนินการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือเพ่ือใช้ในกิจกรรมการแสดงที่จัดขึ้น
เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์แบบในงานกิจกรรมนั้น  
   4.5.2 การศึกษาถึงความเป็นได้ (Feasibility Study) คือ การศึกษาถึงความเป็นไป
ได้ในการผลิตแอปพลิเคชั่นที่ต้องการว่าจะมีความเป็นไปได้มาน้อยเพียงใดในการจะผลิตแอปพลิเคชั่น



140 
 

 
 

ให้ออกมาตรงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่งจากการอ้างอิงรูปแบบธุรกิจของ iTunes นั่นหมายความ
ว่าเป็นไปได้ในการที่จะผลิตแอปพลิเคชั่นแบบ iTunes เนื่องจากมีต้นแบบเป็นตัวอย่างอยู่แล้ว 
  4.5.3 การวิเคราะห์ (Analysis) ในความหมายของขั้นตอนนี้ คือ เป็นขั้นตอนการ
วิเคราะห์ระบบที่มีอยู่ เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดของระบบงานที่ใช้อยู่ ข้อดี ข้อเสีย ทรัพยากร และ
ความเหมาะสมของระบบงานในแต่ละส่วนเพ่ือพัฒนาแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในกรณีของ
ผู้วิจัยจะเป็นการวิเคราะห์ระบบของ iTunes เพราะเป็นการยากที่จะออกแบบระบบใหม่โดยที่ไม่
ทราบว่าระบบเดิมท างานอย่างไร หรือธุรกิจด าเนินการอย่างไร หลังจากนั้นก าหนดความต้องการของ
ระบบใหม่ โดยจะต้องท าการวิเคราะห์ปัญหาหลัก และปัญหารองที่เกิดขึ้นในระบบ (Redefine the 
Problem) ท าความเข้าใจถึงระบบงานเดิม (Understand Existing System) ก าหนดความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบบ และข้อจ ากัดในการใช้ระบบงานใหม่ (User Requirements and Constrains) 
  4.5.4 การออกแบบ (Design) ในส่วนนี้คือ การออกแบบหน้าตา และระบบการ
ท างานของแอปพลิเคชั่น เพ่ือให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของโปรแกรมว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร เป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาพัฒนาเป็นรูปแบบที่เป็นรูปธรรม  โดยเริ่ม
จากการออกแบบงานทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทั้งในส่วนน าข้อมูลเข้า ( Input) ส่วน
ประมวลผล (Process) ส่วนแสดงผลลัพธ์ (Output) ส่วนจัดเก็บข้อมูล (Storage) การออกแบบ
รายงานและการออกแบบหน้าจอในการติดต่อกับผู้ใช้งาน ในขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) นั้น
จะต้องหาว่า “ต้องท าอะไร (What)” แต่ในขั้นตอนการออกแบบ (Design) นั้น ต้องรู้ว่า “ต้องท า
อย่างไร (How)” 
  4.5.5 การพัฒนาระบบ (Construction) ประกอบไปด้วยการเขียนโปรแกรมเพ่ือ
สร้างระบบงาน การทดสอบโปรแกรมระบบย่อย  (Unit Test) การทดสอบระบบรวม (System 
Integration Test) การแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ (Bug) ในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดสอบระบบการท างาน
ของแอปพลิเคชั่นว่าท างานได้ถูกต้องหรือไม่ โดยจะสร้างแอปพลิเคชั่นต้นแบบ (Prototype) ขึ้นมา 
และต้องท างานได้เหมือนการใช้งานจริง  
  4.5.6 การปรับเปลี่ยน (Conversion) ในความหมายของขั้นตอนนี้โดยทั่วไปคือ การ
น าระบบหรือโปรแกรมทีพัฒนาขึ้นมาใหม่นาใช้แทนของเก่าภายใต้การดูและของนักเวิเคราะห์ระบบ
แบบค่อยเป็นค่อยไปเพ่ือให้แทนที่ระบบเก่าได้อย่างราบรื่น แต่ในส่วนของการผลิตแอปพลิเคชั่นท า
ดนตรีประกอบ (Backing Track) นั้น จะเป็นขั้นตอนที่จะน าแอปพลิเคชั่นออกจ าหน่ายในทั้งใน App 
Store ส าหรับระบบปฏิบัติการ iOS และใน Play Store ส าหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
(Android) โดยจะนักวิเคราะระบบคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการเก็บสถิตการใช้งาน กระแสตอบ
รับ และค าวิจารณ์ เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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  4.5.7 การดูแลรั กษาระบบ (Maintenance) การดูแลรั กษา และปรับปรุ ง
แอปพลิเคชั่นหลังจากวางจ าหน่ายแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขระบบส่วนใหญ่มี 2 ข้อ คือ 1. มีปัญหาใน
โปรแกรม (Bug) และ 2. การด าเนินงานในองค์กรหรือธุรกิจเปลี่ยนไป ซึ่งจากสถิติของโปรแรกมที่
พัฒนาแล้วทั้งหมดประมาณ 40% ของค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโปรแกรม เนื่องจากมีข้อผิดพลาด 
(Bug) ในส่วนของการด าเนินงานในองค์กรหรือธุรกิจเปลี่ยนไปนั้นจะเกิดจากการขยายเซิร์ฟเวอร์ 
(Server) เพ่ือรองรับการให้บริการตามจ านวนผู้ใช้ที่ เ พ่ิมขึ้น ดังนั้นนักวิเคราะห์ระบบควรให้
ความส าคัญกับขั้นตอนการบ ารุงรักษาซึ่ งเปรียบเสมือนการบริการหลังการขายให้กับผู้ ซื้อ
แอปพลิเคชั่น  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1.  ควรมีการน าเอาผลการวิจัยที่ได้รับในการวิจัยครั้งนี้ไปประกอบการพิจารณาในการ
เพ่ิมมูลค่า (Value Added) ให้กับแอปพลิเคชั่น เช่น การมีเนื้อเพลงให้เมื่อมีการซื้อดนตรีประกอบไป 
มีคอร์ดให้เพ่ือไปใช้บรรเลงเองได้ หรืออาจจะมีการขายดนตรีประกอบแยกในแต่ละชิ้นเครื่องดนตรี 
เพ่ือให้ผู้ซื้อน าไปใช้ในการแกะเพลง หรือเพ่ือการศึกษาได้ เป็นต้น 
   2.  ในอนาคตควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
ของธุรกิจแอปพลิเคชั่นนี้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือศึกษาถึงความต้องการของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
บริบทของปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน  
  3.  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาจากกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นบุคคลธรรมดา แต่มีใจ
รักดนตรีเพ่ือขยายขอบเขตของข้อมูลให้ทราบถึงความแตกต่างของความต้องการ และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการซื้อแอปพลิเคชั่นด้านดนตรีที่แตกต่างกันออกไป 
  4.  ควรมีการศึกษา หรือท าการตลาดเพ่ือขยายขอบเขตของฐานลูกค้า เนื่องจากอัตรา
การเติบโตของธุรกิจในช่วง 5 ปีที่ผู้วิจัยได้ศึกษามานั้น มีอัตราการเติบโตที่น้อยเกินไปในการท าธุรกิจ 
  5.  ควรมีการศึกษา และวางแผนด้านการตลาดให้ถูกช่องทาง และมีข้อมูลที่ครบถ้ วน 
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เกิดความรับรู้ (Awareness) ถึงการเข้ามาของแอปพลิเคชั่น และเข้าใจถึงระบบการ
ท างาน รวมไปถึงเข้าใจส่วนแบ่งที่จะได้รับเมื่อน าเพลงมาจ าหน่าย 
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ตารางที ่57 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ตารางที ่58 รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพในด้านการท าธุรกิจ Start Up 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน 

คุณพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการรักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท. 
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รองกรรมการผู้จัดการบริษัทมิสติคโกลด์ (Mystic Gold) เจ้าของ
กิจการห้องบันทึกเสียง J.S. Bas Recording Studio และ ผู้ก่อตั้ง 

Yellow Monkey Record คุณธเนศ อัศวกาญจนกิจ 

 
ตารางที ่59 รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพในด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน 

คุณเมธี ตรีวิเชียร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาซอฟท์แวร์ 
คุณอนันต์ ธรรมอนันต์ Principal System Engineer at Oracle Corp, California 

คุณกฤตบุญ ชื่นประโยชน์ Associate Director, Head of Digital Technology 

 
ตารางที ่60 รายชื่อผู้ให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาด้านการเงิน 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ Start Up (In-depth interview) 
เรื่อง การศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอพพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น 
 
ชื่อ-นามสกุล_______________________________

ต าแหน่ง___________________________ 

วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์___________________สถานที่สัมภาษณ์______________________ 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่จะดึงดูดให้นักลงทุน (VC) มาลงทุนร่วมกับธุรกิจ Start Up 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

2. ท่านคิดว่าปัจจัยที่จะท าให้ธุรกิจ Start Up ประสบความส าเร็จมีอะไรบ้าง 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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3. ท่านมองว่าทิศทางของธุรกิจ Start Up ในอนาคตจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใด 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 4. ความคิดเห็นที่มีต่อธุรกิจแอพพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ในแง่ของ

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในช่วงเวลาปัจจุบัน 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

5. ความคิดเห็นต่อธุรกิจแอพพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ในแง่มุมของการ

ท าการตลาดให้ประสบความส าเร็จ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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6. ความคิดเห็นต่อแนวโน้มของสภาพธุกริจแอพพลิเคชั่นโดยรวมในอนาคต 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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แบบสัมภาษผู้ผลิตแอพพลิเคชั่น (In-depth interview) 

เรื่อง การศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอพพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น 
 

ชื่อ-นามสกุล____________________________ต าแหน่ง______________________________ 

วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์___________________สถานที่สัมภาษณ์______________________ 

 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. ความคิดเห็นที่มีต่อแอพพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ในแง่ของจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

2. ปัญหาที่จะเกิดข้ึนในการผลิตแอพพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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3. ฟังค์ชั่นการใช้งานที่จ าเป็นส าหรับนักดนตรี เช่น การเปลี่ยนคีย์เพลง (Transpose) ตัด-

เพ่ิมเครื่องดนตรี การท าให้ช้า-เร็วเฉพาะที่ สามารถท าได้หรือไม่ เมื่อท าเป็นแอพพลิเคชั่นส าหรับ

โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

4. การท าแอพพลิเคชั่นส าหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเบล็ตที่มีขนาดหน้าจอ และมี

ความสามารถในการท างานที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายนั้น จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมหรือไม่ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

5. ด้วยคุณสมบัติของแอพพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) จะท าให้

แอพพลิเคชั่นมีขนาดใหญ่เท่าใด 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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6. จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการผลิตแอพพลิเคชั่นเป็นจ านวนเท่าใด 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

7. ทีม หรือบุคลากรที่จ าเป็นในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นควรจะมีต าแหน่งหน้าที่อะไรบ้าง 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

8. จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแล และพัฒนาแอพพลิเคชั่นอีกเป็นจ านวนเท่าใด 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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9. จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแล และพัฒนาแอพพลิเคชั่นอีกเป็นจ านวนเท่าใด 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 
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แบบสอบถามประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง การศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจผลิตแอพพลิเคชั่นท าดนตรี
ประกอบ (Backing Track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือสมัครเล่น 

แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยในหัวข้อ การศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจ
ผลิตแอพพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ส าหรับนักดนตรีมืออาชีพและมือ
สมัครเล่น เพ่ือประกอบการศึกษาในหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่ผู้วิจัยนั้นเป็นเปียโนที่ได้
บรรเลงประกอบให้กับเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ มาเป็นเวลาหลายปี จึงมีความคิดที่จะผลิตแอพพลิเคชั่นที่
สามารถสร้างดนตรีประกอบ )Backing Track( ให้กับนักร้อง และนักดนตรีเครื่องอ่ืน ๆ ทั้งมืออาชีพ
และมือสมัครเล่น เพ่ือเป็นการตอบโจทย์ และแก้ปัญหาส าหรับนักร้อง นักดนตรีที่อยากบรรเลงดนตรี
ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ต้องการบันทึกภาพเคลื่อนใหว หรือเสียงของตนเองไว้เพ่ือใช้ในโอกาสต่อไปแต่
ไม่สามารถหานักดนตรีมาบรรเลงประกอบให้ได้ แบบสอบถามนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้วิจัยได้รู้
ความต้องการพ้ืนฐานจากนักร้อง นักดนตรี ว่าต้องการให้แอพพลิเคชั่นนี้มีระบบการท างานแบบ
ใดบ้าง และจะน าไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพขึ้นต่อไป 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดทางดนตรีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชั่น 

       ส่วนที่  3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแอพพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ 
(Backing Track) 
 

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง โดยข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามในครั้งนี้ใช้เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
และข้อมูลนี้จะถูกปกปิด เป็นความลับ  
 ท้ายนี้ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาวิจัยและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ในอนาคต 
 
  ผู้วิจัย นายวรุตม์ ภาสุรกุล 
    นักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป และรายละเอียดทางดนตรีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ  
ชาย      หญิง 
 

2. อายุ 
ต่ ากว่า 20   20-30   31-40 
41-50   51-60   มากกว่า 60 
 

3. จุดประสงค์ในการเล่นดนตรีของท่าน 
อาชีพ   งานอดิเรก 
 

4. รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกิน 10,000 บาท  10,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท  30,001 – 40,000 บาท 
40,001 – 50,000 บาท   มากกว่า 50,000 บาท 
 

5. ท่านเล่นเครื่องดนตรีประเภทใด 
ขับร้อง (สากล)   ขับร้อง (ไทยเดิม) 
เปียโน    เครื่องสาย (รวมถึงกีต้าร์ และเบส) 
เครื่องเป่า    เครื่องเคาะ (Percussion) 
เครื่องดนตรีไทย   
 

6. แนวดนตรีที่ท่านเล่น 
Pop, Pop Dance       Rock, Metal 
Jazz        Classical 
Electronic Dance Music (EDM)      Funk 
ดนตรีไทย        ดนตรีไทยผสมสากล 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการซื้อแอพพลิเคชั่น 
7. ปกติท่านใช้แอพพลิเคชั่นด้านดนตรีตัวใดบ้าง 

 Logic             Cubase 
 Pro Tools        Sibelius 
 Garage Band            Music Maker Jam 
 Music Memo             Voice Band 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 
 

8. สาเหตุที่ท่านใช้แอพพลิเคชั่นในข้อ 7 คืออะไร 
ขึ้นโครงร่างเพลง        เปลี่ยนคีย์เพลง 
เป็นงานอดิเรก/เพ่ือความบันเทิง      เพ่ือแบ่งปันในสื่อสังคมออนไลน์ 
พิมพ์/เขียนโน้ตเพลง       อ่ืน ๆ..................  
 

9. ท่านซื้อแอพพลิเคชั่นด้วยสาเหตุใดเป็นหลัก (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
 จ าเป็นต้องใช้งาน       ตามกระแสความนิยม 

       ช่วงแอพพลิเคชั่นลดราคา      คนรอบตัวบอกให้ลองใช้ 
       อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 
 

10. ท่านเคยซื้อแอพพลิเคชั่นผ่านมือถือหรือไม่ 
       เคย        ไม่เคย 
 

11. ท่านเคยซื้อ In-app purchase (การซื้อฟังค์ชั่นต่าง ๆ ภายในแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม) หรือไม่ 
      เคย        ไม่เคย  
 

12. ท่านรู้จักแอพพลิเคชั่นดนตรีที่ท่านใช้อยู่ได้อย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
Social Media (Facebook, Instagram, etc) 
อินเทอร์เน็ต (โฆษณา บทวิจารณ์ หรือบทความต่าง  ๆ) 
เพ่ือน/คนรู้จัก/คนใกล้ตัวใช้    
ดูจากการจัดอันดับใน App Store 
สื่อยานพาหนะ เช่น BTS, MRT, BRT   
อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 
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13. ท่านหาข้อมูลแอพพลิเคชั่นดนตรีที่ท่านใช้อยู่จากช่องทางใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
       App Store (Rating และค าวิจารณ์)  

      อินเทอร์เน็ต (การรีวิว และบทวิจารณ์ต่าง  ๆ) 
 ถามเพ่ือนหรือคนที่ใช้งาน  
 ส่งค าถามถึงผู้ที่ผลิตแอพพลิเคชั่นโดยตรง 
 ไม่หาข้อมูล       
อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 
 

14. ถ้ามีแอพพลิเคชั่นที่จะท าให้ท่านสามารถสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) ได้ด้วยตัวเอง 
ท่านสนใจจะเลือกซ้ือหรือไม่ 

สนใจ    ไม่สนใจ 
 

15. กรณีท่ีท่านสนใจเลือกซ้ือ ท่านคิดว่าแอพพลิเคชั่นควรมีราคาเท่าใด 
35 – 100 บาท   101 – 150 บาท 
151 – 200 บาท   มากกว่า 200 บาท 
 

16. ท่านจะน าแอพพลิเคชั่นท าดนตรีประกอบ (Backing Track) ไปใช้งานในด้านใด (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook live, Youtube, etc.) 
เพ่ือสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) ส่วนตัวส าหรับใช้งาน (เล่นดนตรี
กลางคืน, เปิดเพื่อบรรเลงคลอ, ร้องเล่นเพ่ือความบันเทิง ๆ) 
ดูคอร์ดเพ่ือบรรเลงดนตรี 
เพ่ือขึ้นโครงร่างของเพลงในการประพันธ์เพลง 
เพ่ือเปลี่ยนคีย์เพลง 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................... 
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยต่อไปนี้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแอพพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing 

Track) ส าหรับท่านมากน้อยเพียงใด 

 ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับความส าคัญทางปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจ

ซื้อแอพพลิเคชั่นสร้างดนตรีประกอบ (Backing Track) ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน ระดับความคิดเห็น 
5 มากที่สุด 

4 มาก 

3 ปานกลาง 
2 น้อย 

1 น้อยที่สุด 
 
 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ให้เสียงดนตรีออกมาสมจริง       
2. เพ่ิม หรือตัดเครื่องดนตรีได้       

3. เลือกจ านวนเครื่องดนตรีได้       
4. ใช้งานง่าย       

5. เพ่ิม-ลดความเร็วในเพลงได้ หรือตั้งค่าให้ช้า-เร็ว
เฉพาะที่ได้ 

     

6. เลือกสไตล์เพลงที่ต้องการได้ (Pop, Rock, Jazz, 
etc.) 

     

7. สามารถเปลี่ยนคีย์เพลง (Transpose) ได้       

8. สามารถอัดเสียงเครื่องดนตรี หรือเสียงร้องเข้าไปได้       

9. สามารถน าไปใช้งานเพื่อหารายได้ได้จริง       
10. มี Library ส าหรับเก็บเพลงที่ท าไว้แล้ว       

11. หน้าตาแอพพลิเคชั่น (Interface) ดูสวยงาม       
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ (ต่อ) 

ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ขนาดความจุของแอพพลิเคชั่น      

2. ราคาไม่ต่างจากแอพพลิเคชั่นทั่วไป (35-100บาท)      
3. มีแพ็คเก็จ หรือราคาให้เลือก ถ้าต้องการใช้งานแค่

บางฟังค์ชั่น โดยไม่จ าเป็นต้องจ่ายราคาเต็ม  
     

4. อยู่ใน App Store และ Google Play  ดูมีความ
น่าเชื่อถือ  

     

5. สามารถซื้อสไตล์เพลงหรือฟังค์ชั่นการท างานต่าง 
ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้นได้ภายหลัง  

     

6. สามารถซื้อ Library เพ่ิมได้ภายหลัง       
7. มีการให้ทดลองใช้งานก่อน       

8. มีเสียงเครื่องดนตรีให้ทดลองดาวน์โหลดใช้ฟรีชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง เช่น เสียงเครื่องดนตรีไทย หรือ
เครื่องดนตรีพ้ืนเมือง 

     

9. มีการแจก Preset ของแนวเพลงต่าง ๆ ตาม
ช่วงเวลาพิเศษ เช่น Speed Metal, Classical 
Rock, World Music etc. 

     

10. เมื่อจ่ายแบบใช้บริการรายเดือนอย่างสม่ าเสมอ
ติดต่อกันจะมีข้อเสนอพิเศษ เช่น ครบ 6 เดือนใช้
บริการฟรี 1 เดือน  

     

-ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่ีสละเวลา- 
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