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 57701311: สาขาวชิาสังคีตวจิยัและพฒันา 
ค าส าคญั: โรงเรียนเสริมสร้างศกัยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางดา้นดนตรี/กลยทุธ์/ผูป้กครอง  
 ธีรเดช หุนสนอง: ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์การตลาดบริการ ส าหรับโรงเรียน
เสริมสร้างศกัยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางดา้นดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร. อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์: อ.ดร.ศกัด์ิสิทธ์ิ ราชรักษ.์ 162 หนา้.  
 งานวิจยัช้ินน้ีเป็นแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ    
โดยขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพไดใ้ชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการธุรกิจ และ
นกัวชิาการท่ีอยูใ่นวงการโรงเรียนเสริมสร้างศกัยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางดา้นดนตรี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 5 ราย ส่วนขอ้มูลการวิจยัเชิงปริมาณ ไดใ้ชว้ิธีส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
ซ่ึงกลุ่มประชากรตวัอยา่งจะเป็นผูป้กครองในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความตอ้งการส่งบุตรหลานเขา้เรียน
ในโรงเรียนเสริมสร้างศกัยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางดา้นดนตรี จ านวน 400 ราย ซ่ึงจ านวนกลุ่มประชากรไดจ้าก
ตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane โดยใชว้ิธีการเลือกแบบสุ่มโดยใชค้วามน่าจะเป็น และส่วนของการวิเคราะห์
ขอ้มูล ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)        
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ภายใตก้รอบทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (7 P’s) และการคน้หาปัจจยั
ส าคญัเพ่ือใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ดว้ยวิธีวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั
ทั้งหมด ไดน้ ามาก าหนดเป็นกลยทุธ์ของโรงเรียนเสริมสร้างศกัยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางดา้นดนตรี ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครในช่ือ SHINE ประกอบดว้ยกลยทุธ์ดงัน้ี (Staffs are Skillful) คือกลยทุธ์ท่ีเก่ียวกบัครูผูส้อนท่ีมี
คุณภาพ มีความรู้ มีประสบการณ์รวมถึงความเช่ียวชาญในการสอน บุคคลากรนั้นมีความส าคญัในทุก ๆ ต าแหน่ง
โดยเฉพาะบุคลากรครู นั้นถือวา่เป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัในการด าเนินธุรกิจโรงเรียนเสริมสร้างศกัยภาพเด็กโดย
ศาสตร์ทางดา้นดนตรี (Honest School) คือกลยทุธ์ท่ีเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือ   มีความครบครัน มีความปลอดภยั มี
การรักษาความสะอาด ราคาเหมาะสมเช่ือถือได้ มีพ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอ มีพ้ืนท่ีรองรับระหว่างรอบุตรหลาน มี
พ้ืนท่ีส าหรับกิจกรรม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไวใ้ห้บุตรหลานไดฝึ้กทกัษะทางร่างกาย (Involvement of Parents) คือ
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพฒันาการของบุตรหลาน (Numerous Publicity Methods) คือช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย เป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีแสดงสถานะของโรงเรียนเสริมสร้างศกัยภาพเด็กโดย
ศาสตร์ทางดา้นดนตรี ควรมีให้หลากหลายช่องทาง เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวก ฉะนั้นเราตอ้งใชเ้ทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด (Emphasizing Musical Activities) คือหลกัสูตรท่ีเน้นการใชเ้สียงดนตรี และ
กิจกรรมดนตรีต่าง ๆ  มาพฒันาศกัยภาพเด็ก แนวทางของหลกัสูตรเป็นส่ิงท่ีส าคญั ตอ้งเนน้การใชเ้สียงดนตรีหรือ
จงัหวะดนตรีมาเป็นแกนหลกัในการพฒันาศักยภาพของเด็ก ไม่ใช่ให้เสียงดนตรี หรือจงัหวะดนตรีมาเป็นแค่      
การประกอบกิจกรรมของเด็ก 
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 As a result, the strategy for the school for empowering children by music program in 
Bangkok called “SHINE” which comprises of 1) Staffs are Skillful: due to music teachers play 
significant role in the school for empowering children by music program, the school should 
employ qualified music teachers who are high expertise both in academic and practice, 2) Honest 
school: the school should reach qualification standards as follows; (a) facilities such as parking lot 
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main instrument to improve potentiality of children. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ความเป็นมา และความสําคญัของปัญหา 
 “It is easier to build strong children than to repair broken men” Frederick Dough lass (2016) 
ไดกลาวไววา การสรางเด็กท่ีเขมแข็งสักคน งายกวาการทําใหผูชายผูส้ินหวังกลับมาเขมแข็งไดดั่ง
เดิม จากคํากลาวนี้ส่ือใหเห็นถึงนัยท่ีเกี่ยวกับความสําคัญของการสรางมนุษยท่ีมีคุณภาพนั้น ตอง
วางรากฐานมาตั้งแตในวัยเยาว จึงเปนโจทยสําคัญท่ีมีความทาทายวา “จะทําอยางไรท่ีจะสรางเด็กให
มีความเขมแข็ง นําสูการเติบโต ไปสูการเปนผูใหญท่ีมีศักยภาพในอนาคตได” หนึ่งในการพัฒนา
เด็กใหมีความเขมแข็งพรอมไปสูการเปนผูใหญท่ีมีศักยภาพในอนาคตไดนั้น ก็คือ “การพัฒนา
สมอง” ซ่ึงสมองของคนเราน้ันประกอบดวย เซลลสมองจํานวนกวา 1 แสนลานเซลลโดยเซลล
สมองนั้นจะเช่ือมโยงไปยังเซลลสมองอ่ืน ๆ อีกสองหม่ืนหาพันเซลลเพื่อการส่ือสารถึงกันจึงทําให
เกิดปฏิกิริยาการเคล่ือนไหวของกลามเนื้อ ความรูสึก ความนึกคิด ความรูสึกดานอารมณตาง ๆ พัชรี
วัลย เกตุแกน (2542) และสมองยังคงเติบโตไปไดอีกมากในชวงแรกเกิดถึง 3 ป ครู ผูปกครอง พอ 
แมควรจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก ใหเด็กเรียนรูผานการเลนเรียนรูอยางมีความสุขจัด
สภาพแวดลอมใหเหมาะสม  ดูแลดานสุขนิสัยและโภชนาการเหมาะสมเด็กจึงจะพัฒนาศักยภาพ
สมองของเขาไดอยางเต็มความสามารถ สมองของเด็กนั้นสามารถรับรูมากกวาผูใหญนับพัน ๆ เทา 
โดยส่ิงท่ีเขามาสัมผัสทุกอยางลวนแตไปกระตุนการทํางานของสมองของเด็กท้ังส้ิน สงผลใหเซลล
เหลานั้นใหทํางานและเช่ือมตอถึงกันเปนเครือขายเสนใยสมองเกิดจุดเช่ือมตออยางมากมายทําให
เด็กเกิดการเรียนรูในส่ิงตางๆ ท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้หนาท่ีของสมองน้ีจะเร่ิมลดบทบาทการเรียนรูลงเม่ือถึง
อายุได 10  ป หลังจากนั้นจะเร่ิมขจัดขอมูลท่ีไมมีประโยชน และไมไดใชในชีวิตประจําวันออกท้ิง
ไป คงเหลือไวแตขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดฉะนั้นวัยเด็กจึงเปนการพัฒนาสมองที่ดีท่ีสุดของ
มนุษย อริยะ สุพรรณเภษัช (2543) หลังจากท่ีไดทราบแลววาสมอง คือ ผูท่ีทําหนาท่ีในการรับรูใน
ดานตาง ๆ รวมถึงการเรียนรูของมนุษยไดอยางนาอัศจรรยแลวสําหรับเด็กนั้นการพัฒนาสมอง
สามารถแบงออกไดหลายดานดวยกัน แตโดยหลักแลวจะแบงไดเปน 2 ดาน ประกอบดวย
การพัฒนาสมองเพื่ อพัฒนาความฉลาดทางสติปญญา  ( In te l l igence  Quot ien t )  และ  
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ความฉลาดทางอารมณ (Emotion Quotient) สอดคลองกับงานวิจัยของ Frank K.W. Guido (2014) 
ท่ีไดกลาววาดนตรีสามารถพัฒนาใยส่ือประสาทในสมอง พัฒนาดานอารมณ การวางแผน และชวย
การประสานงานในระบบประสาทตาง ๆ ในรางกาย 
 จากท่ีไดกลาวไวขางตนเกี่ยวกับเด็ก และการพัฒนาสมองวามีความสําคัญตอการพัฒนา
ไปสูการเปนผูใหญท่ีมีศักยภาพนั้น ณ ปจจุบันมีการนําศาสตรตางๆ มามีสวนรวมในการพัฒนา
สมองเด็ก อาทิ ศาสตรทางดานการเคล่ือนไหวของกลามเน้ือใหญเล็ก (Gross and fine motor)      
การส่ือความหมาย และภาษา (communication and language) และท่ีนาสนใจไมแพกัน คือ ทักษะ
ทางดานดนตรี จากงานวิจัยของ อุษณีย โพธ์ิสุข (2543) พบวาดนตรีในแตละประเภท สงผลตอคล่ืน
สมองของมนุษยโดยตรง เชน ในกรณีท่ีเด็กอยูในภาวะอารมณรุนแรง เกร้ียวกราด เม่ือไดฟงเพลง
คลาสสิคบางเพลงจะสามารถทําใหเด็กสงบลง และมีความสุขมากข้ึนได ดังนั้นจะเห็นไดวาดนตรีมี
อิทธิพลตอการพัฒนาเด็กไดเปนอยางดี 
 เม่ือกลาวถึง “ดนตรี” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดให
ความหมายไววา “เสียงท่ีประกอบกันเปนทํานองเพลง เคร่ืองบรรเลงซ่ึงมีเสียงดังทําใหรูสึก
เพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณรัก โศก หรือร่ืนเริง” ณ ปจจุบัน ดนตรีนั้นมีความสําคัญมากกวาการให
ความรูสึกเพลิดเพลิน แตในปจจุบันดนตรีไดกาวมาสูการทําเปนธุรกิจ อาทิ โรงเรียนดนตรี หอง
ซอมดนตรี หองอัดเสียง ใหเชาเคร่ืองดนตรี แตในสวนของธุรกิจของการนําดนตรีเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กในประเทศไทย เร่ิมท่ีจะแพรหลายมากข้ึน แตยังขาดการมุงเนน
ไปท่ีศาสตรทางดานดนตรีอยางลึกซ้ึง ในขณะที่แนวคิดเร่ืองการพัฒนาสมองเด็กดวยดนตรีกําลัง
เปนท่ีนิยมมากข้ึน จึงเปนท่ีมาท่ีผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําวิจัยในหัวขอการศึกษารูปแบบโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี เพ่ือใหทราบถึงความคาดหวัง และความตองการ
ใชบริการโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก เพื่อนําไปสูการสรางรูปแบบกลยุทธเพื่อใหผูท่ีสนใจ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจใหประสบผลสําเร็จตอไป 
 
วตัถประสงค์ของการศึกษาุ  
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูปกครอง  ในการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเ รียน                
ในโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก โดยศาสตรทางดานดนตรี  
 2. เพื่อศึกษาความคาดหวัง และความตองการของผูปกครอง ท่ีมีตอการเลือกใชบริการ
โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก โดยศาสตรทางดานดนตรีสําหรับบุตรหลาน 
 3. เพื่อวิเคราะหปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจโรงเรียนเสริมสราง
ศักยภาพเด็ก โดยศาสตรทางดานดนตรี  
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 4. แนวทางการสรางกลยุทธการตลาดบริการสําหรับโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก  
โดยศาสตรทางดานดนตรี 
 
สมมติฐานของงานวจัิยุ  
 ผูปกครองท่ีตัดสินใจเลือกสงบุตรหลานเขารับบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเดก็
โดยศาสตรทางดานดนตรี ท่ีมีอายุ เพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอป และทัศนคติท่ีแตกตางใน
การตัดสินใจสงบุตรหลานเขารับบริการโรงเรียนสงเสริมศักยภาพเดก็ โดยศาสตรทางดานดนตรี  
 
กรอบแนวความคดิของการวจัิย 
                                                                
 ตัวแปรต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
                                                                            
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดของงานวจิัย 

ตัวแปรตน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสร้างเสริมศักยภาพเด็กโดยศาสตร์
ทางด้านดนตรี 
- จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
- กระบวนการใหบริการของโรงเรียนดนตรี
เสริมสรางศักยภาพเด็ก โดยศาสตรทางดาน
ดนตรีในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 

ผ้ปกครองู  
- คุณลักษณะของผูที่ใชบริการโรงเรียนสรางเสริมศักยภาพ
เด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
- ศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองในการตัดสินใจสงบุตร
หลานเขารับบริการโรงเรียนสรางเสริมศักยภาพเด็กโดย
ศาสตรทางดานดนตรีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
- ปญหาและอุปสรรคของการเขารับบริการในโรงเรียนดนตรี
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

- ปญหา  และอุปสรรคในกระบวน    การ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนสรางเสริมศักยภาพเด็ก
โดยศาสตร ท า งด านดนตรี  ใน เขต พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจเข้ารับบริการ 
- สวนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s 

แนวทางการสรางกลยุทธการตลาดบริการสําหรับโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี

ตัวแปรตาม

ตัวแปรรวม
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ขอบเขตการวจัิย 
 การวิจัยเ ร่ือง ศึกษาแนวทางการสรางกลยุทธการตลาดบริการสําหรับโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใหบริการของโรงเรียนสรางเสริมศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ใหมีรูปแบบการใหบริการท่ีตอบสนองตอความตองการของนักเรียนและ
ผูปกครองใหไดมากที่สุด ผูวิจัยจึงกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1. ขอบเขตการวิจัยทางดานทฤษฎีสวนประสมทางการบริการ 
  ผูวิจัยเลือกใชแนวคิดทางทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing 
Mix) หรือ (7P’s) จากการสังเคราะหแนวคิดของนักวิชาการหลาย ๆ ทานอาทิเชน Phillip Kotler & 
Gary Armstrong (2012) Richard L. Sandhusen (2008) ซ่ึงประกอบดวย สวนประสมท้ัง 7 ดานดังนี้ 

1.1 สวนประสมดานผลิตภัณฑและบริการ (Product)  
1.2 สวนประสมดานราคา (Price) 
1.3 สวนประสมดานชองทางการจัดจาหนาย (Place)  
1.4 สวนประสมดานการสงเสริมการขาย (Promotion)  
1.5 สวนประสมดานบุคคล (People)  
1.6 สวนประสมดานกระบวนการ (Process)  
1.7 สวนประสมดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) 

 2. ขอบเขตดานเนื้อหาของการวิจัย  
  ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและความตองการของผูปกครอง ท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใชบริการ โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี รวมถึงศึกษา     
ในสวนของปญหา และอุปสรรคท่ีพบจากการใชบริการโรงเรียนสรางเสริมศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางดานดนตรี ท่ีมีผลกระทบ ตอคุณภาพการใหบริการ ท้ังในมุมมองของผูใหบริการและ
ผูรับบริการ ตลอดจนอธิบายถึงเนื้อหาสาระสําคัญของการวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม และความ
ตองการของผูปกครอง ในการตัดสินใจสงบุตรหลานเขารับบริการ เพื่อนําไปสูการพัฒนา และสราง
กลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการ ในการใหบริการของโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก    
โดยศาสตรทางดานดนตรี  
 3. ขอบเขตการวิจัยดานประชากร  
  3.1 สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูใหบริการโรงเรียนสรางเสริม
ศักยภาพเด็ก และผูเช่ียวชาญทางดานเสียงดนตรีพัฒนาสมองเด็ก ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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  3.2 แจกแบบสอบถามไปยังผูเขารับบริการที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 400 คน  
 4. ขอบเขตการวิจัยดานตัวแปรท่ีศึกษา  
  4.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก  
   4.1.1 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตอการใหบริการ  
   4.1.2 กระบวนการในการใหบริการผูปกครอง  
   4.1.3 คุณลักษณะของผูท่ีบริการ 
   4.1.4 พฤติกรรมของผูปกครองในการตัดสินใจสงบุตรหลานเขารับบริการ 
   4.1.5 ปญหา และอุปสรรคจากการเขารับบริการ 
  4.2 ตัวแปรรวม (Intervention Variables) ไดแก  
   4.2.1 การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติงาน  
   4.2.2 ปจจัยตอการตัดสินใจเขารับบริการ ภายใตกรอบทฤษฎีสวนประสมทาง
การตลาดบริการ (Services Marketing Mix) หรือ (7P’s)  
  4.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก  
   4.3.1 แนวทางการสรางกลยุทธการตลาดบริการสําหรับโรงเรียนเสริมสราง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี   
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 การประกอบธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก ในปจจุบันนี้ เร่ิมเปนท่ีรูจักกันอยาง
แพรหลายและมีโอกาสที่ธุรกิจนี้จะเติบโตข้ึนไดอยางตอเนื่อง มีศาสตรอยูหลายดานท่ีสามารถ
พัฒนาสมองเด็กได และหน่ึงในศาสตรท่ีสําคัญนั้นก็คือศาสตรทางดานดนตรี ซ่ึงในปจจุบัน
โรงเรียนสรางเสริมศักยภาพเด็ก มุงเนนในการสอนแบบรวมหลายศาสตรเขาดวยกัน โดยมิได
มุงเนนไปที่ศาสตรของดนตรีเพียงอยางเดียว เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดทางดานดนตรีพัฒนาสมอง
เด็ก เปนแนวทางการสรางธุรกิจ และกลยุทธในการประกอบธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก
โดยศาสตรทางดานดนตรี 
 ท้ังนี้ผูวิจัยจึงหวังวา ผลลัพธท่ีไดจากการทํางานวิจัยช้ินนี้ จะสรางคุณประโยชน          
ในหลายประการได ดังตอไปนี้  
 1. ไดแนวคิดพื้นฐานในการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนสรางเสริม
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี 
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 2. ไดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพใหบริการของโรงเรียนสรางเสริมศักยภาพเด็กโดย
ศาสตรทางดานดนตรี 
 3. ไดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการ เพ่ือพัฒนาการใหบริการของโรงเรียน
สงเสริมศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
 4. ผูประกอบธุรกิจโรงเรียนสรางเสริมศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี สามารถ
เอาผลการศึกษามาประยุกตใชในการบริหารจัดการการวางแผนทางการตลาดบริการ เพื่อใหเกิด
ศักยภาพในการใหบริการท่ีดีข้ึน เพ่ือเปนไปตามความตองการ และความคาดหวังจากกลุมลูกคา
เปาหมาย 
 
นิยามศัพท์ 
 1. โรงเรียนสรางเสริมศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี หมายถึง โรงเรียนท่ีใช
เสียงดนตรี และการเลนดนตรีในการพัฒนาศักยภาพเด็กในรูปแบบของ I.QและE.Q 
 2.  ผูประกอบการ หมายถึง บุคคลผูมีอํานาจเด็ดขาดในความเปนเจาของโรงเรียนสราง
เสริมศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี มีอํานาจการตัดสินใจ หรือควบคุมการดําเนินงาน
ภายในโรงเรียนสงเสริมศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี  
 3. ผูปกครอง หมายถึง บุคคลท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจใหบุตรหลานใชบริการโรงเรียน
สรางเสริมศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี 
 4. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง สวนประกอบทางดานการตลาดท่ีประกอบไป
ดวย  
  4.1 ผลิตภัณฑและบริการ (Product) หมายถึง หลักสูตร แบบเรียน คุณภาพของ
อุปกรณประกอบการเรียน คุณวุฒิและความสามารถของผูสอน  
  4.2 ราคา (Price) หมายถึง ราคาท่ีเหมาะสมในการใหบริการ สวนลด สวนยอมให 
ระยะเวลาในการชําระเงิน  
  4.3 ท่ีตั้ง (Place) หมายถึง สถานท่ีตั้งของโรงเรียนสรางเสริมศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางดานดนตรี 
  4.4 การสงเสริมการขาย (Promotion) หมายถึง การโฆษณา การสงเสริมการขาย     
การใหขาว และการประชาสัมพันธ  
  4.5 บุคคล (People) หมายถึง เจาของธุรกิจโรงเรียนสรางเสริมศักยภาพเด็ก           
โดยศาสตรทางดานดนตรี พนักงานตอนรับ ครูหรือผูสอน แมบานทําความสะอาด  
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  4.6 กระบวนการ (Process) หมายถึง การตอนรับ ข้ันตอนในการใชบริการ การให
ขอมูลหลักสูตรวิชาตาง ๆ การตอบขอซักถามตาง ๆ  
  4.7 ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สภาพ และบรรยากาศ
ของโรงเรียนสรางเสริมศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี การตกแตงภายท้ังภายใน และ
ภายนอก รวมถึงตราสัญลักษณ และภาพลักษณท่ีส่ือถึงตัวโรงเรียนผูใหบริการ 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจัยเ ร่ือง ศึกษาแนวทางการสรางกลยุทธการตลาดบริการสําหรับโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ไดทําการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรม ท่ีเกี่ยวของพรอมเปนกรอบแนวคิดและประเด็นในการวิจัย ดังจะ
แสดงไดตามลําดับตอไปนี้  
 1. ประโยชนของดนตรี และแนวทางในการใชดนตรีพัฒนาศักยภาพ 
 2. ดนตรีพัฒนา 6 Q (Quotient) 
 3. การประกอบธุรกิจโรงเรียนดนตรี 
 4. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ 
 5. ทฤษฎีการวิเคราะหSWOT 
 6. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
 7. การแบงกลุมประชากรดวยเกณฑปจจัยสวนบุคคล 
 8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
1. ประโยชน์ของดนตรี และแนวทางในการใช้ดนตรีพฒันาศักยภาพ 
 Christine Ward (2549) เสียงดนตรีมีสวนชวยเปล่ียนแปลงอารมณ เพราะดนตรีสงผลตอ
สารเคมีในสมอง และรางกาย โดยดนตรีบางประเภทสามารถกระตุนสมองใหพรอมทํางานไดดี 
อาทิเชน เพลงของโมสารทในบางบทเพลง มีผลชวยทําใหสมองสามารถทํางานประเภทท่ีตองคิด
อยางมีเหตุมีผลไดดี นอกจากนี้ดนตรียังทําใหปริมาณสารความเครียดในสมองเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได
ดวย ซ่ึงไดมีความสอดคลองกับ อุษณีย  โพธิสุข (2543) ไดกลาวไววา ดนตรีในแตละประเภทมีผล
ตอคล่ืนสมองของมนุษยโดยตรง  เชน หากเด็กกําลังโกรธเกร้ียว โมโห เม่ือฟงบทเพลงคลาสสิค 
สามารถทําใหจิตใจสงบลงได และยังจําแนกถึงบทเพลงท่ีชวยสงเสริมในทักษะดานตาง ๆ อีกดวย 
เชน ดานคณิตศาสตรควรจะฟงเพลงทํานองใด ดานวิทยาศาสตรควรใชเพลงลักษณะใด สงเสริม
ทางความคิดสรางสรรคจะเปนเพลงชนิดใด ซ่ึงไดสอดคลองกับ แพง ชินพงศ (2552) การใหเด็กได
ใกล ชิ ด สัม ผัสกับดนต รีตั้ ง แต ยั ง เ ล็กนั้ นจะช วยพัฒนา ศักยภาพ  ของ เด็ ก ในหลาย  ๆ                        
ดาน เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษา ศิลปะ และความคิดสรางสรรค อีกทานไดเสริมวา 
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อริยะ สุพรรณเภษัช (2543) ดนตรีชวยมอบความบันเทิง และชวยกลอมเกลาจิตใจมนุษยใหมี     
ความละเอียดออนใหเกิดมีสมาธิ ในดนตรีคลาสสิกอาจชวยใหทารกเกิดความรูสึกสงบสบายข้ึน    
ทําใหทารกนั้นสามารถรับรูถึงสภาวะแวดลอม และรูสึกผอนคลายไดดีข้ึน อีกท้ังยังจึงชวยให       
ทารกสามารถปรับตัวเขากับชีวิตภายนอกครรภมารดาไดดีอีกดวย  
 อาหารเปนปจจัยสําคัญของมนุษยท่ีใชในการดํารงชีวิต แตมีอาหารอีกแบบหนึ่งซ่ึง
มนุษยยังมีความตองการเชนกันนั่นคือ อาหารทางตา อาหารทางหู อาหารทางใจ และอาหารทาง
สมองอีกดวย ซ่ึงอาหารประเภทหลังนี้เปนส่ิงท่ีจะชวยใหเกิดความบันเทิง อีกท้ังยังสามารถขัดเกลา
ใหมนุษยมีจิตใจท่ีดีงามไดอีกดวย ซ่ึงอาหารที่วานี้ก็คือ ศิลปะ การขับรอง การแสดง และหนึ่ง       
ในน้ันท่ีสําคัญอีกเชนกันก็ คือ เสียงดนตรีนั่นเอง ดนตรีมีประโยชนมากมาย อาทิเชน ชวยใหผอน
คลาย ทําใหจิตใจราเริงแจมใส ขัดเกลาจิตใจ สรางกําลังใจ ดนตรีบําบัดโรค ดนตรีสามารถทําใหเกิด
ความสามัคคี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  ฯลฯ  และท่ีสําคัญดนตรีสามารถพัฒนาสมองได
โดยเฉพาะสมองเด็ก 0สุพาพร เทพยสุวรรณ และแพง ชินพงศ (2554) การใหเด็กไดใกลชิดสัมผัสกับ
ดนตรีตั้งแตยังเล็กนั้นจะชวยพัฒนาศักยภาพ ของเด็กในหลาย ๆ ดาน เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
ภาษา ศิลปะ และความคิดสรางสรรค 
 โรงเรียนดนตรีจุฬา (2012) ไดกลาวไววามีปจจัยสําคัญอยู 2 ประการ ท่ีสงผลตอการพัฒนา 
ศักยภาพของสมองไปสูพฒันาการดานตาง ๆ ของเด็ก โดยแบงเปนปจจัยดานพันธุกรรม ในสัดสวน 
30 เปอรเซ็นต คือ ยีสต พันธุกรรม และปจจัยทางดานสภาพแวดลอมในสัดสวน 70 เปอรเซ็นต ก็คือ 
การดูแลดานโภชนาการ การออกกําลังกายท่ีมีการเคล่ือนไหว ความรักความเอาใจใส ความทาทาย 
ดนตรี และศิลปะดังนั้น ในทางดานพันธุกรรมนั้นเราไมอาจท่ีจะเปล่ียนแปลงไดในปจจุบัน แตเรา
สามารถสรางภาพแวดลอมใหสงผลดีตอศักยภาพทางสมองใหแกเด็ก ๆ ได  
 ดนตรีนั้นเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญท่ีใชในการพัฒนาสมอง และเพ่ิมศักยภาพดาน        
การเรียนรูตาง ๆ ของเด็ก ซ่ึงนับวาเปนความจําเปน และไมอาจละเลยหรือนิ่งนอนใจได จะตองหา
โอกาสใหเด็กมีโอกาสสัมผัสกับดนตรีในชวงเวลาท่ีสําคัญท่ีสุด โอกาสทองของการเรียนรูเพื่อ     
การพัฒนาสมองอยูในชวงเวลาต้ังแตทารกท่ียังอยูในครรภของมารดา จนกระท่ังทารกคลอดออกมา
จวบจนอายุ 12 ป ดังนั้นการพัฒนาสมองจึงตองเร่ิมทันทีตั้งแตเด็กเล็ก ท่ีเปนชวงสําคัญของ          
การพัฒนาสมองที่ไมมีขีดจํากัดของเด็ก ดังคํากลาวท่ีวา สมองดีดนตรีทําได หรืออีกนัยหนึ่ง          
คือ ดนตรีเลนสมองแลนนั่นเอง 
 จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา ดนตรีนั้นมีประโยชนอาทิ เชน ชวยพัฒนาสมอง        
ชวยปรับสภาพจิตใจ ใหอยูในสภาวะสมดุล มีมุมมองในเชิงบวก ผอนคลายความตึงเครียด ลดความ
วิตกกังวล กระตุน เสริมสราง และพัฒนาทักษะการเรียนรู และความจํา กระตุนประสาทสัมผัส     
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การรับรู เสริมสรางสมาธิ พัฒนาทักษะสังคม พัฒนาทักษะการส่ือสารและการใชภาษา พัฒนา
ทักษะการเคล่ือนไหว ลดความตึงตัวของกลามเน้ือ ลดอาการเจ็บปวดจากสาเหตุตาง ๆ ปรับลด
พฤติกรรมท่ีไม เหมาะสม  สรางสัมพันธภาพท่ีดีในการบําบัดรักษาตาง  ๆ  และชวยเสริม                 
ในกระบวนการบําบัดทางจิตเวช ท้ังในดานการประเมินความรูสึก สรางเสริมอารมณเชิงบวก      
การควบคุมตนเอง การแกปมขัดแยงตาง ๆ และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว  
 
2. ดนตรีพฒันา 6Qs 
 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2558) ไดใหแนวคิดโดยการใชดนตรีมา
พัฒนาศักยภาพเด็กในดานตาง ๆ ท้ัง 6Q ไดใหทัศนะวาดนตรีนั้นเปรียบเสมือนขนมหวาน และเปน
ดั่งอาหารช้ันเลิศท่ีสามารถสงเสริมพัฒนาการทางดานสมองของเด็กได ถาเด็กไดเลนดนตรี หรือทํา
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับดนตรีตาง ๆ ก็จะมีสวนชวยใหสมองท้ังสองซีกนั้นทํางานไดอยางสมดุล และ
เติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 1. IQ หรือ Intelligence Quotient คือ ระดับความสามารถทางสติปญญา อาทิเชน         
การจําภาษา และความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิงตรรกะหรือคณิตศาสตร ซ่ึงตองอาศัยการคิด
อยางมีเหตุผล ทางดานกรรมพันธุนั้นสงผลตอความสามารถทางดานนี้ 50 เปอรเซ็นต และเกิดจาก
การอบรมเล้ียงดู สภาพแวดลอมภายนอกอีก 50 เปอรเซ็นต การพัฒนาความสามารถทางสติปญญา
นั้นสามารถทําได อาทิเชน ใหเด็ก ๆ มีสวนรวมในการคิดทาเตนประกอบเสียงดนตรีตาม
จินตนาการ จะชวยพัฒนาทางดานความคิดสงผลใหสมองมีความกระปร้ีกระเปรา การใหเด็กเลน
ดนตรีนั้นสงผลดีตอสมองท้ัง 2 ซีก ใหทํางานไดอยางสมดุลและมีความสัมพันธกัน เพราะสมองซีก
ซายจะทํางานในขณะท่ีเด็กกําลังอานหรือจดจําโนตเพลง สัมพันธกับการทํางานของสมองซีกขวาท่ี
ใหรับรูถึงความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสัมผัสไดถึงความไพเราะของเสียงดนตรี การใหเด็กรอง
เพลงยังมีสวนชวยในเร่ืองของการพัฒนาทางดานภาษา 
 2. EQ หรือ Emotional Quotient คือ ระดับความสามารถหรือความฉลาดทางดาน
อารมณ เชน การควบคุมอารมณ การปรับตัวเขากับสังคม การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี การมองโลก     
ในแงดี รวมถึงการมีปฏิสัมพันธทางอารมณกับผูอ่ืน เปนตน การพัฒนาทางดานอารมณ อาทิเชน 
การใหเด็กไดฟงเพลงคลาสสิคบางเพลงนั้นทําใหมีความรูสึกออนโยนลง หรือเพลงไทยเดิมท่ีมีเสียง
และจังหวะกระตุนอารมณใหเกิดความสนุก และสดใสข้ึนได การใหเด็กไดเลนดนตรี หรือทํา
กิจกรรมดนตรีเปนกลุมรวมกับเพื่อนคนอ่ืน ๆ จะมีสวนชวยใหเด็กรูจักการสรางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
รูจักการปรับตัวใหเขากับสังคมภายนอก เรียนรูถึงการเปนผูนํา และผูตาม  
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 3. MQ หรือ Moral Quotient คือ ความฉลาดทางดานศีลธรรม และจริยธรรม 
ยกตัวอยางเชน การเอ้ือเฟอเผ่ือแผมีน้ําใจแกผูอ่ืน ความซ่ือสัตย รูจักการใหอภัย มีความเมตตากรุณา 
การมอบใหความรักและความปรารถนาดี เปนตน ฉะนั้นบทบาทของเสียงดนตรี และกิจกรรม
ดนตรีตาง ๆ สามารถทําใหเด็กเรียนรู และเขาใจได เชน เลือกบทเพลงท่ีมีเนื้อรองหรือเนื้อหาที่มี
ความหมายเกี่ยวกับ การแบงปน การปลูกฝงความรักท่ีดี การชวยเหลือผูอ่ืน และความซ่ือสัตยให
เด็ก ๆ ฟง รวมไปถึงการสรางกิจกรรมดนตรีใหแกเด็ก ๆ ไดมีสวนรวมทํากับเพื่อน ๆ เพื่อใหเด็ก ๆ 
นั้นไดสัมผัสถึงความมีมิตรภาพ และการแบงปน อีกท้ังควรตองอธิบายสอดแสรกถึงเร่ืองคุณธรรม
และจริยธรรมรวมไปดวย 
 4. AQ หรือ Adversity Quotient ความสามารถดานนี้ควรไดรับการฝกฝนกันต้ังแตยัง
เล็ก คือ การเผชิญหนากับปญหา และการแกปญหาเฉพาะหนา รวมถึงการมีความเพียรพยายาม      
ในการทําส่ิงตาง  ๆ ใหสําเร็จดวยตนเอง เชน การใหเด็กเลนเคร่ืองดนตรี อาทิเชน กีตาร ไวโอลิน 
ขิม ระนาด ฯลฯ เนื่องจากการเลนดนตรีใหดี มีความถูกตอง จนเกิดความไพเราะไดนั้น ตองอาศัย
การฝกฝน และความเพียรพยายามในการฝกฝนอยางมาก ซ่ึงเด็กจะรูสึกเกิดภาคภูมิใจเม่ือตนเองนั้น
สามารถทําได และยังสงผลตอความรูสึกตาง ๆ  เชน ถาเขามุงม่ันต้ังใจเพียรพยายามความสําเร็จ       
ก็จะตามมาไดในท่ีสุด การเลือกบทเพลงประเภทนิทานท่ีสอดแทรกคําถามปลายเปดใหแกเด็ก ๆ ได
ฉุดคิด และแกไขปญหาเฉพาะหนา เชน “ถาหนู ๆ เห็นลูกสุนัขตกน้ํา แลวหนูจะทําอยางไร” เด็ก ๆ 
บางคนอาจตอบวา “โยนกิ่งไมลงไปชวยลูกสุนัข” หรือเด็กบางคนอาจจะตอบวา “หนูจะไปเรียก   
คุณพอคุณแม  หรือคุณครูมาชวย” ซ่ึงคําตอบนั้นไม มีผิดหรือถูก  เด็กจะตอบไปตามรู สึก                    
หรือประสบการณตรงท่ีเด็กเคยไดสัมผัส หรือเคยไดยินมา เม่ือคุณครู หรือผูปกครองเห็นวา     
คําตอบของเด็กนั้นอาจยังดีไมเพียงพอ ซ่ึงตองข้ึนอยูกับดุลพินิจของครูผูสอน หรือผูปกครอง        
ในการทําหนาท่ีอธิบายถึงความเหมาะสมในแงมุมตาง ๆ เพิ่มเติมประสบการณใหม ๆ ใหแกเด็ก
แทนการกลาวคําตําหนิ 
 5. SQ หรือ Spiritual Quotient คือ การมีปญญา และความฉลาดทางดานจิตวิญญาณ   
มักแฝงมาในเรื่องของศาสนา หรือหมายถึงการพัฒนาการทางดานจิตใจ เชน มีความเมตตากรุณา    
ไมทํารายผูอ่ืน ไมรังแกสัตว มีจิตใจสงบเยือกเย็น ไมทําลายธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม การเปดเพลง
คลาสสิกท่ีมีทวงทํานองเย็นสบาย สามารถชวยพัฒนาใหเด็กมีสมาธิดีข้ึน การเปดเพลงที่มีเสียง
ธรรมชาติ นอนพักกลางวันหรือกอนนอนตอนกลางคืน จะชวยใหเด็ก ๆ มีจิตใจสงบเยือกเย็นข้ึน 
หรือแมกระท่ังการเปดดนตรีของศาสนา เชน เพลงสวดของคาทอลิก หรือการสวดมันตราของ  
พระธิเบต ก็สามารถจะชวยใหเด็กมีจิตใจท่ีสงบ และเกิดสมาธิข้ึนได 
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 6. PQ หรือ Play Quotient คือ ความฉลาดในเร่ืองของการเลนจนไปสูการจินตนา     
การความคิดสรางสรรคในส่ิงตาง ๆ ของตัวเด็กเอง ฉะนั้นการเลนจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนท่ีชวยทําใหเด็ก
เกิดจินตนาการ และความคิดสรางสรรค เพราะในขณะท่ีเด็กกําลังเลนอยูนั้น สมองของเด็กจะเกิด
การเรียนรูทําใหเซลลสมองตาง ๆ นั้นเกิดการเช่ือมโยงถึงกันมากข้ึน และเติบโตไดอยางมี
ประสิทธิภาพในอนาคต ควรเปดโอกาสใหเด็กไดรองเพลง เลนดนตรีหรือเตนรําตามแบบท่ีเขาชอบ 
หรือแมกระท่ังการแตงเพลง ทางดานสุพาพร เทพยสุวรรณ และ แพง ชินพงศ (2009) ไดเพิ่มเติมวา
ควรมีบทเพลงท่ีมีเนื้อรองท่ีสามารถใหเด็กรวมกิจกรรมไดเชน เม่ือรองถึงทอน “เหนื่อยแลวแปลง
รางเปนกอนหิน” เด็กจะไดคิดทาทางตาง ๆ เพื่อแสดงถึงความเปนกอนหินตามจินตนาการของเด็ก
เอง  
 
3. การประกอบธรกจิโรงเรียนดนตรีุ  
 การประกอบธุรกิจ  คือ  การดําเนินงานหรือการทํากิจกรรมท่ีมีการแลกเปล่ียน          
ความพึงพอใจ และไดมาซ่ึงผลตอบแทน คือผลกําไรเปนการแลกเปล่ียนสินคา หรือบริการ             
ผูประกอบ การธุรกิจนั้นตองมีการวางแผนการกําหนดกลยุทธไวอยางรอบคอบ จะตองรูถึง        
ความตองการของผูบริโภค และตองสามารถตอบสนองถึงความตองการของผูบริโภคได              
เพื่อจะสงผลใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงคของธุรกิจเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด        
การประกอบธุรกิจนั้นจะตองอาศัยทั้งความรู ท้ังประสบการณ และเคร่ืองมือตาง ๆ เพื่อใช             
ในการสรางกลยุทธในการดําเนินงานธุรกิจของตน การใชแนวคิดทางการตลาดมีความแตกตางกัน
ออกไปตามรูปแบบของสินคา หรือบริการนั้น ๆ  
 โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีก็ถือเปนการประกอบธุรกิจ 
ท่ีมีวัตถุประสงค เพื่อแสวงหาผลกําไร หรือผลตอบแทนจากการทําธุรกิจ โดยสามารถแบงธุรกิจ
ออกเปน 2 ประเภทไดแก 1.ธุรกิจสินคาอุปโภค และบริโภค เปนธุรกิจที่ดําเนินงานโดยการจัดหา
สินคาท่ีตอบสนองตอการดํารงชีพของผูบริโภค โดยสามารถรับรูไดถึงประสาทสัมผัสท้ัง 5 เชน 
อาหาร เคร่ืองนุงหม ของใชในชีวิตประจําวันตาง ๆ ฯลฯ และ 2.ธุรกิจดานบริการ คือ ธุรกิจท่ี
ดําเนินงาน หรือการทํากิจกรรม ท่ีไมสามารถสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสท้ัง 5 แตเปนการทํา
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค หรือทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีชวยอํานวย         
ความสะดวกใหแกผูบริโภค เชน บริการขนสง บริการทางดานการศึกษา รับทําความสะอาด เปนตน    
ประสิทธ์ิศุภการ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (2557) 
 โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี นั้นจัดเปนธุรกิจประเภท
หนึ่งในรูปแบบของธุรกิจดานบริการทางดานการศึกษา เพราะเปนการสงมอบความรู ความเขาใจ   
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ในวิชาการทางดานดนตรี และสรางความพึงพอใจใหแกผูเขารับบริการ ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยได
ศึกษาภายใตทฤษฏีทางดานการตลาดมาเปนเครื่องมือในการศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ี
สงผลตอการตัดสินใจของผูเขารับบริการในโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดาน
ดนตรี ผูวิจัยมีการศึกษาอางอิงจากแหลงขอมูลตาง ๆ และไดนําเอาแนวคิดท่ีเกี่ยวของมาใช            
ในงานวิจัยดังตอไปนี้ 
 ธุรกิจดนตรี คือ การแสวงหาผลประโยชนจากการใชส่ือศิลปะท่ีเกี่ยวของกับเสียง เขามา
เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินงาน หรือประกอบกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางผลประโยชน               
ตอผูประกอบกิจการ โดยมีรูปแบบ (Process Model) การดําเนินงานอยู 3 ข้ันตอนดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 รูปแบบ (Process Model) การดําเนินงาน ศักดิสิ์ทธ์ิ ราชรักษ (2557) 
 
 จากกระบวนการขางตนสามารถสรุปไดวา ธุรกิจดนตรี เปนกระบวนการสงมอบสินคา
หรือบริการ ซ่ึงจะตองมีเช่ือมโยง และมีความสัมพันธกับศาสตรทางดานดนตรี มีความสอดคลอง
และตรงตามตองของผูเขารับบริการ ในดานการดําเนินงานธุรกิจตาง ๆ นั้นจะตองมีผลกําไรตอบ
แทนใหแกผูประกอบกิจการ 
 
4. ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ 
 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) Kotler (2012) นั้นมี
องคประกอบพื้นฐาน 4 ดาน อันไดแก สินคาและบริการ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัด
จําหนาย (Place) สงเสริมการขาย (Promotion) ซ่ึงองคประกอบพื้นฐานท้ัง 4 ดานนี้ เปนทฤษฎีท่ีไดรับ
ความนิยมกันอยางแพรหลาย และใชในการดําเนินการธุรกิจสินคาท่ัวไป  
 ท้ังนี้โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีเปนธุรกิจท่ีจัดอยู             
ในประเภทธุรกิจบริการ องคประกอบพื้นฐาน 4 ดานนั้นอาจจะยังไมครอบคลุมเพียงพอกับธุรกิจ
บริการซ่ึงตองอาศัยสวนประสมอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีก เพื่อตอบสนองใหเพียงพอตอความตองการของ

Input 
การจั ดหาบุคคล

และเครื่ องมื อที่

เหมาะสมตอการ

ดําเนินธุรกิจ 

Process 
กระบวนการระหวาง

การใหบริการ เพ่ือสราง

ความพอใจตอผูเขารับ

บริการ

Output 
ผลของการใหบริการ 

ซึ่งตองสรางรายไดที่

เหมาะสมแกผู ดําเนิน

ธุรกิจ 
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ผูบริโภคValarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner & Dwayne D. Gremler (2006) จึงไดมีการคิดคนสวน
ประสมการตลาดเพ่ิมเติมข้ึนอีก 3 ดาน คือ พนักงาน (People) กระบวนการ (Process) ส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพ (Physical Evidence) ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดานนี้ มีความสัมพันธโดยตรงกับผูบริโภค 
และมีหนาท่ีในการตอบสนองความตองการใหแกผูบริโภคไดในทุก ๆ ดาน และการสรางผลตอบแทน
ท่ีคุมคาตอการดําเนินการธุรกิจนั้น ผูประกอบธุรกิจควรจะตองใหความสําคัญในการวางแผน     
การตลาดจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดานอยางรัดกุม และรอบคอบซ่ึงสอดคลองกับ 
กรกนก สรอยอินทร (2551) ใหคํานิยามสวนประสมทางการตลาด คือตัวแปรทางการตลาดท่ี         
สามารถควบคุมได ซ่ึงในองคกรหรือบริษัทนั้นใชเพื่อตอบสนองความตองการตาง ๆ ของลูกคา 
Richard L. Sandhusen (2008) ใหคํานิยามสวนประสมทางการตลาดเพ่ิมเติมวา เปนการผสมผสาน   
อยางกลมกลืนระหวางผลิตภัณฑ บริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย 
กระบวนการบุคคล และภาพลักษณตาง ๆ ท่ีปรากฏใหมีความเหมาะสม ครอบคลุม และเพียงพอ
เพื่อใหตรงตอความตองการของผูบริโภคสูงสุด ซ่ึงมีรายละเอียดในสวนประสมทางการตลาดท่ีเพิ่ม
มากข้ึน 
 จากการอางอิงขางตนสามารถสรุปไดวา สวนประสมทางการตลาด คือการศึกษาเรียนรู
ถึงปจจัยในดานตาง ๆ ของสินคา หรือบริการเพื่อใหผูประกอบธุรกิจนั้นไดเขาใจถึงปจจัยดานตาง ๆ 
ของสินคา และบริการของตนเอง สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดเพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผน     
การดําเนินงานธุรกิจไดอยางรัดกุม เพื่อเปนการสงมอบสินคาหรือบริการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เพียงพอ และตรงตอความตองการของผูบริโภค 
 4.1 สวนประสมดานผลิตภัณฑและบริการ (Product)  
  คือ ส่ิงท่ีผูประกอบการธุรกิจสงมอบใหแกผูบริโภค และผูบริโภคนั้นจะไดรับ
คุณคาในคุณประโยชนตาง ๆ ของผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยท่ัวไปแลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2 ลักษณะ    
คือ ผลิตภัณฑท่ีอาจจับตองได (Tangible Products) และผลิตภัณฑท่ีจับตองไมได (Intangible 
Products) ผลิตภัณฑท่ีสัมผัส และจับตองได เชน อาหาร เส้ือผา ของใช หรือเรียกวาสินคา (Goods) 
รวมถึงส่ิงท่ีสัมผัสไมได ไมสามารถจับตองได เชน การประกันภัย การรับจางตาง ๆ หรือเรียกวา   
การบริการ (Services) คุณสมบัติท่ีสําคัญก็คือ สวนประสมดานผลิตภัณฑ และบริการนั้นจะตอง
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางสูงสุด รวมถึงคุณลักษณะจําเพาะตาง ๆ     
การใชงานตองมีความสะดวกสบาย ขนาดของสินคา การบรรจุ การประกอบ อายุการใชงาน        
การบริการติดต้ัง รวมถึงการรับประกัน ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้สามารถทําใหผูบริโภคนั้นเกิดความ
สนใจในตัวสินคา และบริการ 
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  จากการศึกษาพบวา นักวิชาการตางประเทศใหคํานิยามสวนประสมดานผลิตภัณฑ 
และบริการดังนี้ Joseph P. Cannon, William D. Perreault, Jr., E. Jerome McCarthy (2008) ใหคํานิยาม 
สวนประสมดานผลิตภัณฑ และบริการ คือส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ในขณะ   
ท่ี Richard L. Sandhusen (2008) ใหคํานิยามสวนประสมดานผลิตภัณฑ และบริการเพ่ิมเติม คือส่ิง     
ทางกายภาพ บริการ หรือตราสัญลักษณ ตาง ๆ นี้ตองมีคุณสมบัติท่ีตรงกับความตองการท่ีผูบริโภค
ตองการการแลกเปล่ียน เพ่ือไปสูความพึงพอใจสูงสุด ตอมา Rajendra Nargundkar (2009) ใหคํานิยาม
สวนประสมดานผลิตภัณฑ และการบริการ ไมวาจะเปนผลิตภัณฑท่ีจับตองได หรือไมสามารถจับ
ตองไดก็ตาม ควรมีการคํานึงถึงมูลคา หรือราคาท่ีลูกคาสามารถซ้ือเพื่อมีไวครอบครองได และ   
Phillip Kotler & Gary Armstrong (2012) ใหคํานิยามสวนประสมดานผลิตภัณฑ และการบริการ       
คือ สินคาและบริการท่ีธุรกิจนําเสนอตอกลุมตลาด และตรงกลุมเปาหมาย  
  ในสวนของทางดานนักวิชาการภายในประเทศไดเสนอแนวคิดสวนประสม
ทางดานผลิตภัณฑ และบริการไวดังตอไปนี้ ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2548) ใหคํานิยามสวน
ประสมดานผลิตภัณฑ และบริการ คือสินคาและบริการนั้นซ่ึงมีการครอบคลุมไปถึงระดับ           
ของสินคาและบริการ ตราสัญลักษณของสินคา ประเภทของสินคาและบริการ การรับประกัน       
และการใหบริการหลังการขาย สวนทางดานของ จิระวัฒน อนุวิชชานนท (2554) ท่ีใหคํานิยาม   
สวนประสมดานผลิตภัณฑ และบริการ คือสินคาและบริการตางท่ีสามารถตอบสนอง และตรง     
ตามความตองการของผูบริโภค และ ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป (2555) ใหคํานิยามสวนประสม       
ดานผลิตภัณฑ และบริการ คือส่ิงท่ีผูประกอบการธุรกิจไดสรางและพัฒนาข้ึน รวมไปถึงตรา
สัญลักษณ การบรรจุภัณฑ ครอบคลุมไปถึงการรับประกันคุณภาพของสินคา และบริการนั้นเพื่อ
สราง ความพึงพอใจ และการตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางสูงสุด ในขณะท่ี                  
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ใหคํานิยามสวนประสมดานผลิตภัณฑ และบริการ คือผลิตภัณฑ
อยางหนึ่งอยางใด แตเปนผลิตภัณฑท่ีไมมีตัวตน ไมสามารถจับตองได มีลักษณะเปนอาการนาม 
เชน การใหความเห็น ความรู การใหคําปรึกษา  การใหความสะดวกรวดเร็ว และความรูสึกสบายตัว 
สบายใจ เปนตน ตอมา วิเชียร วงศณิชชากุล, ไกรฤกษ ปนแกว, โชติรส กมลสวัสดิ์ (2552) ใหคํา
นิยามสวนประสมดานผลิตภัณฑ และบริการ คือส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีมีคุณสมบัติท้ังท่ีสามารถจับตองได 
และไมสามารถจับตองได ไดนําเสนอแกตลาดเพ่ือใหเกิดความนาสนใจ เกิดความตองการ
ครอบครองเปนเจาของ หรือนําไปใชบริโภค ซ่ึงส่ิงเหลานั้นตองสามารถตอบสนองความตองการ 
ความจําเปน และทําใหเกิดความพึงพอใจแกผูบริโภค 
  จากนิยาม และความหมายของนักวิชาการขางตนสามารถสรุปไดวา ผลิตภัณฑและ
บริการ(Product) คือ สินคาและบริการตาง ๆ ซ่ึงมีท้ังท่ีสามารถจับตองได และไมสามารถจับตองได 
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มีการนําเสนอสูตลาด ทําใหเกิดความนาสนใจ เกิดความพึงพอใจ และนําไปใชเพื่อตอบสนอง    
ความตองการของผูบริโภค ผลิตภัณฑยังครอบคลุมถึงองคประกอบอ่ืน ๆ อีกเชน การบรรจุภัณฑ 
การบริการ การประกันภัย และการบริการหลังการขาย เปนตน  
 4.2 สวนประสมราคา (Price) 
  คือคุณคาของสินคา และบริการ ผูบริโภคน้ันจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา(Value) 
ของสินคา และบริการกับราคา (Price) ของสินคา และบริการนั้นวามีความคุมคาคุมราคา               
ในการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือไม  ดังน้ันการกําหนดราคาสินคา และบริการจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ ซ่ึงควร
มีความเหมาะสมกับระดับของสินคา และบริการท่ีชัดเจน เพื่อใหงายตอการจําแนกระดับสินคา และ
บริการที่แตกตางกัน Phillip Kotler & Gary Armstrong (2012) ใหคํานิยามสวนประสมดานราคา 
คือมูลคาของเงินตราท่ีใชในการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการ เพื่อประโยชนและการตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค ซ่ึงเปนการใหคํานิยามตอตัวสินคาตอทัศนคติของผูบริโภคโดยยุพา
วรรณ วรรณวาณิชย(2548) ใหรายละเอียดของคําวาราคามากข้ึน คือ ระดับของราคา สวนลด คาจาง
นายหนา เง่ือนไขการชําระเงิน สินเช่ือการชําระเงิน ดังนั้นการกําหนดราคาจะตองข้ึนอยูกับคุณภาพ
ของสินคาและบริการ ซ่ึงไดสอดคลองกับ สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) ไดใหคํานิยามวาราคานั้นเปน
ตัวกําหนดมูลคาในการแลกเปล่ียนสินคาและบริการ ตองข้ึนอยูกับความพ่ึงพอใจของผูซ้ือและผูขาย 
จึงจะทําใหการซ้ือขายน้ันประสบผลสําเร็จได รวมไปถึงปจจัยหลาย ๆ ท่ีเปนองคประกอบสําคัญท่ี
ใชในการตั้งราคาอยางเชน แรงจูงใจของผูซ้ือ พฤติกรรมตาง ๆ ของผูซ้ือ เปนตน และทางดาน        
ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป (2555) ใหคํานิยามสวนประสมดานราคา คือ จํานวนเงินท่ีผูซ้ือตองชําระ
ใหกับผูขายเพื่อแลกเปล่ียนกับสินคาหรือบริการที่ตนเองตองการ ซ่ึงกําหนดราคาน้ันผูประกอบ    
การตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับคุณภาพสินคาหรือบริการนั้น ๆ   
  จากนิยามของการวิจัยดานราคา (Price) จากทัศนะของนักวิชาการดังกลาวขางตน
สามารถสรุปในสวนของราคา (Price) ไดวาราคาน้ันเปนส่ิงท่ีกําหนดมูลคาของสินคา หรือบริการ 
เพื่อการแลกเปล่ียนความพึงพอใจในรูปแบบตาง ๆ อาทิเชน ในรูปแบบของเงินตราเปนตน ราคานัน้
ยังเปนสวนหนึ่งของแรงจูงใจในการตัดสินของผูบริโภค ในการพิจารณาถึงคุณคาของสินคา และ
บริการนั้น ๆ วาเหมาะสมกับราคาหรือไม และการซ้ือขายนั้นจะสําเร็จไดตองข้ึนอยูกับความ         
พึ่งพอใจกันท้ัง 2 ฝายระหวางผูซ้ือและผูขาย ราคานั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง ดังนั้นการต้ังราคา
ของสินคาและบริการควรจะตองมีกลยุทธ และนโยบายในการต้ังราคาเพื่อใหเหมาะสมกับคุมคา       
ของสินคา และบริการ 
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 4.3 สวนประสมชองทางการจัดจําหนาย (Place)  
  ชองทางการนําเสนอสินคาหรือบริการใหแกผูบริโภค ซ่ึงมีผลตอการรับรูในคุณคา
และคุณประโยชนของสินคาหรือบริการท่ีไดนําเสนอ ซ่ึงจะตองพิจารณาทั้งในดานทําเลที่ตั้ง 
(Location) ชวงเวลาสงมอบและชองทางในการนําเสนอ (Channels) 
  นักวิชาการตางๆ อยาง Rajendra Nargundkar (2009) ใหคํานิยามสวนประสมดาน
ชองทางการจัดจําหนาย คือสถานท่ีใชในการผลิต และเปนท่ีสงมอบสินคา หรืองานบริการสอดคลอง
กับ Richard L. Sandhusen (2008) ท่ีใหคํานิยามสวนประสมดานชองทางการจัดจําหนาย คือสถานท่ี
ท่ีสินคา หรือบริการมีปรากฏอยูใชสําหรับรองรับผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค แต สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) ไดมองวาผูประกอบการธุรกิจจะผลิตสินคาออกมาใหมี
คุณภาพดีเพียงใดก็ตาม อาจมีประโยชนแกผูบริโภคเพียงแคกลุมเล็ก ๆ เทานั้น ถาผูประกอบ         
การธุรกิจไมทราบวาจะนําสินคา หรือบริการออกไปจําหนายทางชองทางไหน และชองทางจัด
จําหนายนั้นไดตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายหรือไมอยางไร ไดสอดคลองกับ         
พิษณุ จงสถิตวัฒนา (2544) ใหความหมายของชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือ สินคาหรือบริการ
เหลานั้นจะมีคุณภาพดี มีความตองการมากแคไหนก็ตาม อาจไมมีความหมายเลย ถาหากผูบริโภค
ไมสามารถซ้ือสินคาหรือบริการในเวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสม หรือไมมีความสะดวกในการเลือก
ซ้ือสินคาหรือบริการนั้น ๆ  ในมุมมองของจิระวัฒน อนุวิชชานนท (2554) ใหคํานิยามสวนประสม
ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ ชองทางท่ีมีไวใชกระจายสินคาหรือบริการ เพื่อใหไปถึงผูบริโภค
ไดอยางสะดวก และรวดเร็ว 
  จากคํานิยามของการวิจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ขอมูลของนักวิชาการ
ดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง ชองทางหรือวิธีการที่
จะทําใหสินคา และบริการเคล่ือนยายเปล่ียนความเปนเจาของจากผูประกอบการธุรกิจ จากสถาบัน
การคาสง การคาปลีก รวมไปถึงพอคาคนกลาง และนําไปสูผูบริโภคไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย ทําใหการดําเนินงานธุรกิจนั้น สามารถบรรลุเปาหมายได ชองทางการจัดจําหนายนั้นเปน
สวนสําคัญอีกประการหน่ึง ดังนั้นการประกอบธุรกิจจะตองมีชองทางการจัดจําหนายเปนของ
ตนเอง เพื่อการกระจายสินคาใหท่ัวถึงแกผูบริโภค และยังเปดโอกาสใหผูประกอบการธุรกิจได
แสดงสินคา หรือบริการตอผูบริโภค อีกท้ังยังทําใหผูบริโภคเขาถึงในสินคาและบริการไดงาย 
ถึงแมวาสินคาและบริการจะเปนท่ีตองการของตลาดมากเพียงใดก็ตาม ถาชองทางการจัดจําหนาย
นั้นไมสามารถนําสินคาและบริการไปปรากฏในสถานท่ีและเวลาท่ีผูบริโภคตองการได สินคาและ
บริการนั้นก็ยากท่ีจะประสบผลสําเร็จไปได เพราะฉะน้ันความรวดเร็วและความสะดวกสบาย      
ในการรับบริการจึงเปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจของผูบริโภค 
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 4.4 สวนประสมดานการสงเสริมการขาย (Promotion) 
  สวนประสมทางดานนี้เปนอีกหนึ่งเคร่ืองมือสําคัญในการติดตอส่ือสารกับผูบริโภค 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแจงขาวสารการใชบริการ และถือเปนกุญแจสําคัญของการตลาด    
Phillip Kotler & Gary Armstrong (2012) ใหคํานิยามสวนประสมทางการตลาด คือการส่ือสารหรือ
การทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางแรงจูงใจใหลูกคาเกิดความสนใจ การตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ 
ซ่ึงไดสอดคลองกับ Richard L. Sandhusen (2008) ท่ีใหคํานิยามสวนประสมดานการสงเสริม      
การขาย คือการที่จะทําใหผูบริโภค หรือลูกคานั้นตัดสินใจซื้อสินคาและบริการไดนั้นจะตองมี     
การวางแผน และกําหนดเปาหมายใหชัดเจน ทางดานของพิษณุ จงสถิตวัฒนา (2544) ใหความหมาย
ของการสงเสริมการตลาด (Promotion) คือการส่ือสารเพื่อการสรางส่ิงเรา การชักชวนใหซ้ือสินคา 
และบริการ โดยเกิดข้ึนระหวางผูผลิตและผูบริโภค และ พิบูล ทีปะปาล (2549) ใหความหมายของ 
การสงเสริมการขาย (Promotion) หมายถึงการโนมนาวจิตใจ เพื่อเชิญชวนผูบริโภคใหมาซ้ือสินคา 
และบริการท่ีผูผลิตไดทําการเสนอขาย คํานิยามของนักวิชาการน้ันมีความคลายคลึง และเปนไป    
ในทิศทางเดียวกัน 
  จากคํานิยามของการวิจัยดานการสงเสริมการขาย (Promotion) จากทัศนะตาง ๆ 
ของนักวิชาการดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา การสงเสริมการขาย (Promotion) คือการส่ือสารท่ี
สรางแรงจูงใจเพื่อกระตุนใหเกิดความนาสนใจในสินคาและบริการ ซ่ึงเปนการติดตอส่ือสาร
ระหวางผูผลิต และผูบริโภคท่ีมีความสนใจในสินคาและบริการนั้น ๆ การสงเสริมการขายน้ันทําได
ดวยหลายวิธีดวยกันอาทิเชน การโฆษณา การใหขาวประชาสัมพันธ การสงเสริมการขายโดยใช
บุคคล เปนตน การส่ือสารการตลาดท่ีดีควรใหขอมูลท่ีจําเปน และเปนประโยชนตอผูบริโภค       
เพื่อการตัดสินใจซ้ือสินคา หรือใชบริการไดอยางรวดเร็ว และตรงตามความตองการของผูบริโภค 
 4.5 สวนประสมดานบุคคลากร (People) 
  บุคลากรนั้นถือเปนแรงขับเคล่ือนสําคัญตอการดําเนินธุรกิจบริการตาง ๆ เปน
ภาพลักษณขององคกร เปนจุดเช่ือมและสงมอบการบริการตอผูบริโภค  มีนักวิชาการหลายทานได
ใหคํานิยามไวอาทิเชน Rajendra Nargundkar (2009) ใหความคิดเห็นตอสวนประสมดานบุคคลวา 
การดําเนินธุรกิจบริการสวนใหญจะประสบความสําเร็จไดตองข้ึนอยูกับปจจัยดานบุคคล เพราะเปน
ผูสะทอนภาพลักษณท่ีสงผลโดยตรงตอผูรับบริการไดสอดคลองกับ จิระวัฒน อนุวิชชานนท (2554) 
ซ่ึงใหความหมายของบุคคลากร (People) คือบุคคลนั้นเปนปจจัยสําคัญในการประสบผลสําเร็จของ
ธุรกิจบริการ โดยจะตองมีการคัดเลือก อบรมมาเปนอยางดีเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของ
ผูบริโภค ทางดานของ John E.G. Bateson & K. Douglas Hoffman (1999) กลาวถึงสวนประสมทาง



19 

 

 
 

การตลาดดานบุคคลากร (People) มองวาบุคลากรเปนปจจัยสําคัญของการดําเนินธุรกิจบริการเปน
คนกลางในการเช่ือมโยง และสรางความสัมพันธกับผูเขารับบริการโดยตรง สงผลตอการตัดสินใจ
เขารับบริการ และ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549) ไดใหคํานิยามสวนประสมดานบุคคล คือการท่ี
สามารถสรางความประทับใจใหผูรับบริการจนทําใหเกิดความไดเปรียบ และสงผลดีตอการแขงขัน
ทางธุรกิจไดนั้นจะตองข้ึนอยูบุคคลทุกคนท่ีมีสวนรวมในกระบวนการใหบริการ 
  จากคํานิยามของการวิจัยดานบุคคลากร (People) ตามความหมายของนักวิชาการได
กลาวไวขางตนวา บุคคลากร (People) ทุกคนท่ีมีสวนรวมในกระบวนการใหบริการ เชน ผูบริหาร 
พนักงานฝายตาง ๆ และแมบาน เปนตน บุคลากรเหลานั้นมีความสําคัญ เพราะตองมีการปฏิสัมพันธ 
และสรางความเชื่อมโยงพูดคุยใหขอมูลเพื่อสงมอบการบริการท่ีดีใหแกผูเขารับบริการโดยตรง    
และยังเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับสินคา และบริการ ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน
ในทางธุรกิจ ดังนั้นบุคลากรจึงเปนสวนสําคัญของการดําเนินธุรกิจ และจะตองมีการอบรมบุคลากร
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 4.6 สวนประสมดานกระบวนการ (Process)  
  คือ ระเบียบวิธีการและระบบการปฏิบัติงานในดานการบริการที่ไดนําเสนอให     
กับผูใชบริการ เพื่อใหการสงมอบการใหบริการนั้นเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และตอบสนอง        
ความตองการของผูใชบริการ ไดมีทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมดานกระบวนการไว       
อาทิเชน ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2548) ไดใหคํานิยามสวนประสมดานกระบวนการ คือ            
การกําหนดนโยบายในข้ันตอนการใหบริการ การสงมอบการบริการท่ีมีความตอเนื่อง และ
ความสามารถในการสรางความประทับใจใหกับผูรับบริการ ทางดาน สมวงศ พงศสถาพร (2547) 
ไดใหความสําคัญของกระบวนการสงมอบบริการ เพราะผูบริโภคนั้นจะคํานึงถึงความสะดวก      
และรวดเร็วเปนปจจัยสําคัญในการรับบริการ ฉะนั้นผูใหบริการควรวางแผนในกระบวน             
การขั้นตอนการใหบริการท่ีมีความกระชับ และรัดกุม  แตทางดานของ Rajendra Nargundkar 
(2009) ใหคํานิยามสวนประสมดานกระบวนการ คือ ข้ันตอนหรือวิธีการที่ผูใชบริการหรือผูบริโภค
จําเปนตองรับรูหรือศึกษาใหเขาใจ เพื่อใหไดซ่ึงสินคาหรือบริการที่ตรงความตองการของตนเองได
มากท่ีสุด ซ่ึงไปสอดคลองกับ ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549) ใหคํานิยามสวนประสมดาน
กระบวนการ คือกระบวนการการใหบริการ รวมไปจนถึงกฎระเบียบ และวิธีการขั้นตอนตาง ๆ ท่ีผู
ใหบริการไดนําเสนอตอผูเขารับบริการ 
  จากนิยามของการวิจัยดานกระบวนการ (Process) ตามความหมายของนักวิชาการ
ดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา กระบวนการ (Process) คือการสงมอบการบริการ การใหบริการ
ท่ีดีนั้นจะตองมีการวางแผนออกแบบใหมีความรัดกุม สะดวกรวดเร็ว และใชเวลานอย ไมยืดยาว   
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ในกระบวนการบางอยางควรตองอธิบายใหผูใชบริการไดเขาใจถึงกระบวนการตาง ๆ เพราะถาหาก
มีกระบวนการหน่ึงกระบวนการใดท่ีผูใชบริการน้ันเกิดความสับสน หรือไมเขาใจ ก็จะทําให
ประสิทธิภาพในการสงมอบการบริการนั้นเกิดความผิดพลาด อาจสรางปญหา และเกิดความลาชา 
จนทําใหผูใชบริการนั้นไมพึงพอใจในการบริการ และอาจยกเลิกการใชบริการตาง ๆ ไดในท่ีสุด 
 4.7 สวนประสมดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) 
  เปนการนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหผูบริโภคไดเห็นเปนรูปธรรม โดยการสราง
คุณภาพทั้งในดานกายภาพ และรูปแบบในการใหบริการเพื่อสรางคุณคา และสรางความม่ันใจ
ใหกับผูบริโภค อาทิเชน การแตงตัวเรียบรอย และเหมาะสม ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ            
การตบแตงท่ีดีเลือกใชโทนสีท่ีเหมาะสม มีพื้นที่เพียงพอในการใหบริการ เปนตน 
  นักวิชาการหลายทานไดใหคํานิยามเก่ียวกับสวนประสมดานส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพไว อาทิเชน ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป (2555) ใหคํานิยามสวนประสมดานส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพ คือการออกแบบ การเลือกใชอุปกรณ รวมถึงการสรางบรรยากาศท่ีดีตาง ๆ เพ่ือเปนการ
สะทอนภาพลักษณท่ีดีของคุณภาพการใหบริการกับ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ใหคํานิยามสวน
ประสมดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพไดวา คือส่ิงท่ีผูบริโภคน้ันใชเปนเคร่ืองหมายแทนคุณภาพ      
ในการใหบริการ สวนทางดานของ Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner & Dwayne D. Gremler (2006) 
ใหคํานิยามสวนประสมดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ คือบรรยากาศสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีอยูระหวาง
การใหบริการ ซ่ึงเปนสัญลักษณส่ือถึงคุณภาพของการใหบริการ ขณะท่ี ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2548) 
ใหความหมายของ ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพตาง ๆ 
ไมวาจะเปนในเร่ืองของการตบแตงสถานท่ี การใชแสง สี เสียงท่ีเหมาะสม รวมไปถึงการสราง
บรรยากาศโดยรวมท่ีเหมาะสมนั้นมีความสําคัญ และสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค  
  จากนิยามของการวิจัยดานส่ิงแวดลอมทางการภาพ (Physical Evidence) ตาม
ความหมายของนักวิชาการดังกลาวแลวขางตนสามารถสรุปไดวา การออกแบบตกแตง การสราง
บรรยากาศ สภาพส่ิงแวดลอมท่ีดีและเหมาะสม การแตงกายของพนักงาน ความสะอาดของสถานท่ี
ใหบริการ การแยกสวนการบริการท่ีชัดเจน มีพื้นที่รองรับการใหบริการท่ีเพียงพอ ท่ีจอดรถเพียงพอ
รวมไปถึงผูใชบริการทานอื่นท่ีอยูในสถานท่ีใหบริการนั้น ๆ อีกดวย การใชอุปกรณหรือเทคโนโลยี
ท่ีมีความทันสมัยนั้น สามารถดึงดูดใจของผูบริโภคได อีกท้ังยังเปนการสรางภาพลักษณขององคกร
ท่ีดี สรางความเช่ือมันแกผูบริโภคใหสามารถมองเห็นถึงความเปนรูปธรรมของการบริการไดมาก
ที่สุด และถือเปนสัญลักษณท่ีสําคัญแทนคุณภาพของการใหบริการ  
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5. ทฤษฎกีารวเิคราะห์ (SWOT) จดแข็ง จดอ่อน โอกาส และอปสรรคุ ุ ุ  
 SWOT Analysis คือ การวิเคราะหสภาพธุรกิจในหนวยงาน หรืออุตสาหกรรมในสถานการณ
ปจจุบันเพื่อคนหาจุดแข็ง จุดออนโอกาส และอุปสรรคที่อาจสงผลตอการดําเนินการธุรกิจ       
SWOT ยอมาจากประเด็นท่ีตองมีการวิเคราะห ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) 
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) เปนแนวคิดการวิเคราะหถึงสภาพท้ัง 2 ดาน     
คือสภาพภายใน และสภาพภายนอก ซ่ึงวิเคราะหจากท้ังในแงบวก และในแงลบของสินคา           
และบริการเพื่อใหผูดําเนินการธุรกิจไดรูถึงขอมูลจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคตาง ๆ      
ของสินคา และบริการเพื่อนําไปปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาใหดีข้ึนเพื่อการตอบสนองตาม        
ความตองการของผูบริโภคใหไดมากท่ีสุด 
 ในทัศนะมุมมองของนักวิชาการไดใหนิยามความหมายไวอาทิเชน Aubrey Wilson (2002) 
ใหคํานิยามการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน คือเปนเหมือนเคร่ืองมือท่ีทําใหผูดําเนินการธุรกิจสามารถ
รับรูถึงจุดแข็งวาโอกาสท่ีสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจ อีกท้ังยังแสดงถึงจุดออนวาอุปสรรคของ       
การดําเนินการธุรกิจซ่ึงไดสอดคลองกับ เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553) ไดใหความหมายของการวิเคราะห 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค คือ เปนเทคนิคท่ีมีกระบวนการวิเคราะหของสภาพส่ิงแวดลอม
ท้ังภายใน และภายนอก เม่ือวิเคราะหเสร็จแลวจึงนําผลท่ีไดมาวางแผนกําหนดเปนแนวทางสราง     
กลยุทธในการประกอบธุรกิจ  
 การวิเคราะหจากปจจัยภายในนั้นเปนปจจัยที่สามารถควบคุมได โดยจําเปนตอง
วิเคราะหจากท้ังในแงบวก และในแงลบ และตองไมบิดเบือนไปจากพ้ืนฐานของความเปนจริงจาก
สินคาหรือบริการ ท่ีไดทําการวิเคราะหนั้น และในการวิเคราะหจากปจจัยภายนอกนั้นเปนปจจัยท่ี
ไมสามารถควบคุมได เพราะเปนเพียงการคาดการณในส่ิงอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงส่ิงท่ีไดทําการคาดการณ
นั้นอาจสงผลกระทบตอการดําเนินการทางธุรกิจ สวนในเร่ืองของการวิเคราะหนั้นตองวิเคราะห
จากท้ังในแงบวก และแงลบมาประกอบกันดวย 
 5.1 องคประกอบของการวิเคราะห 
  5.1.1 ปจจัยภายใน 
   5.1.1.1 จุดแข็ง (Strength) จุดแข็งอาจเปรียบเสมือนวาเปนจุดเดนของทาง
องคกร เกิดจากการนําปจจัยภายในมาวิเคราะห ซ่ึงปจจัยในนี้ถือเปนจุดเดนท่ีสงผลดีตอภายใน
องคกร เชน จุดแข็งในดานการเงินลงทุน มีบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถ จุดแข็ง และกําลัง   
การผลิต เปนตน เม่ือไดทราบถึงจุดแข็งภายในองคกรแลว ผูประกอบการหรือองคกรทางธุรกิจตอง
ใชประโยชนจากจุดแข็งนี้เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ  
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   โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี จุดแข็งของธุรกิจนี้        
คือเปนโรงเรียนท่ีแตกตางจากสถาบันสอนดนตรีท่ัว ๆ ไป และยังมีไมแพรหลาย เนื่องจากการใช
หลักสูตรท่ีเนนการใชดนตรีเปนสวนสําคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็ก  เชน ใชเสียงดนตรี             
และกิจกรรมดนตรีในการพัฒนาการทางดานสมอง พัฒนาการทางกลามเน้ือรวมถึงการพัฒนา            
การในเร่ืองของ IQ และEQ เขามาเปนสวนสําคัญในหลักสูตรความรูความสามารถของครู และ
บุคลากรมีพื้นที่รองรับเพียงพอ ไมแออัด สถานท่ีตั้งมีความสะดวกสบายในการเดินทาง มีพื้นท่ีจอด
รถเพียงพอ แบงแยกสัดสวนพื้นท่ีตาง ๆ อยางชัดเจน สภาพแวดลอมท่ีมีความสะอาด ดูดี รมเย็น      
มีการตบแตง และใชโทนสีท่ีเหมาะสม มีความอบอุนเปรียบไดเสมือนกับเปนบานหลังท่ีสอง       
เปนตน 
   5.1.1.2 จุดออน (Weaknesses) หรือเปนจุดท่ีความปรับปรุงซ่ึงเกิดมาจาก    
การวิเคราะหถึงปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคกร ปจจัยนี้ถือเปนจุดดอย และเปนปญหาที่ตอง
ไดรับการแกไข  
   โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี จุดแข็งของธุรกิจ
นี้ คือตนทุนการดําเนินงานท่ีจะสูงกวาคูแขงรายอ่ืน ๆ เนื่องจากเปนหลักสูตรเฉพาะท่ีแตกตางไป
จากท่ีอ่ืน และอัตราคาจางบุคคลากรครูท่ีมีความรูความสามารถ อาจสงผลใหคาใชจายในการเรียน
การสอนสูงกวาสถาบันอ่ืน ๆ แบรนสินคาใหมเปนเร่ืองท่ีคอนขางใหม จึงจําเปนจะตองมีการทํา
ประชาสัมพันธเพื่อใหลูกคาเห็นถึงคุณคา และความแตกตางของผลิตภัณฑ เม่ือเทียบกับคูแขง 
ประสบการณในการประกอบธุรกิจจึงเปนสวนสําคัญ ฉะนั้นจึงตองจัดเตรียมแผนการท่ีครอบคลุม
ความเส่ียงท่ีเปนไปไดใหมากท่ีสุด 
  5.2.1 ปจจัยภายนอก 
   5.2.1.1 โอกาส (Opportunities) คือ เปนปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอม
ภายนอกขององคกร ซ่ึงปจจัยเหลานั้นไดเอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินการธุรกิจขององคกร 
ปจจัยนั้นอาจสงผลไดท้ังทางตรง และทางออม ฉะนั้นผูประกอบการธุรกิจท่ีดีจะตองเสาะแสวงหา
โอกาสอยูเสมอ และใชโอกาสนั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด โอกาสของโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพ
เด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีคือ ในพ้ืนท่ีของการประกอบธุรกิจนั้นมีการแขงขันท่ีไมสูง ผูบริโภค
ใหความสนใจในเร่ืองของการใชดนตรีมาพัฒนาศักยภาพเด็กมากข้ึน รัฐบาลเล็งเห็นถึงประโยชน
และความสําคัญของดนตรีในการพัฒนาศักยภาพเด็ก 
   5.2.1.2 อุปสรรค (Threats) ปจจัยท่ีเกิดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก ปจจัยนี้สงผลกระทบทางดานลบตอองคกร ซ่ึงสภาพแวดลอมภายนอกเหลานี้ เรา             
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ไมสามารถควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงแกไขได เชน ภัยธรรมชาติตาง ๆ ความเข็มแข็งของคูแขง 
อัตราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึนเปนตน 
   ธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก โดยศาสตรทางดานดนตรีอุปสรรค คือ 
สภาพดินฟาอากาศ สภาพเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า การแขงขันท่ีสูงข้ึน ผูวิจัยจึงไดสรุปการวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออนออกมาเปนรูปภาพดังตอไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แนวคิดการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน (SWOT Analysis) 
ท่ีมา:  แนวคิดการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน (SWOT Analysis). (2558). เขาถึงเม่ือ 18 พฤศจิกายน. เขาถึงได
จาก https://www.linkedin.com/pulse/make-better-decisions-swot-analysis-jide-famuyiwa-cba 
 
 จากท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคตาง ๆ  ลวนเปนเคร่ืองมือ หรือเข็มทิศนําทางใหผูประกอบการธุรกิจไดทราบถึง          
สภาวะโดยรวมขององคกร ท้ังจากสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกของธุรกิจ เพื่อนํามาใช                         
ในการวางแผนการดําเนินงาน และเปนแนวทางในการสรางกลยุทธ รวมถึงการเตรียมตัว               
ตั้งรับกับสภาวะตาง ๆ ท่ีมีผลตอการดําเนินการธุรกิจของตนเองในอนาคต ทําใหธุรกิจนั้นมีโอกาส
ในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และยั่งยืนตอไป 
 
6. ทฤษฎพีฤตกิรรมผ้บริโภคู  
 พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
รวมถึงกระบวนการท่ีใชในการตัดสินใจ ของแตละบุคคลท่ีมีความแตกตางกันออกไปในการเลือก
ซ้ือสินคาและบริการ เชน การสนองถึงความตองการ การแสดงความคิดเห็นในปญหาท่ีมี              
ในกระบวนตาง ๆ การหาขอมูลเปรียบเทียบ ตลอดจนการตัดสินใจ หากผูประกอบการธุรกิจนั้น
สามารถเขาใจถึงความตองการของผูบริโภคได ก็จะสงผลดีตอการประกอบธุรกิจนั้น ๆ  

https://www.linkedin.com/pulse/make-better-decisions-swot-analysis-jide-famuyiwa-cba�
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 ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคจากการศึกษานักวิชาการ
หลายทานท้ังในประเทศไทย และตางประเทศไดใหคํานิยามและความหมายของพฤติกรรม
ผูบริโภคไวดังนี้ 
 Kotler, Philip (2012) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง 
การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีมีความเกี่ยวของโดยตรง ในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ
เลือกใชสินคาหรือบริการ สวนอีกทานคือ Schiffman, Kanuk (1987) ใหความหมายของพฤติกรรม
ของผูบริโภค คือ การแสดงออกถึงความตองการ ในการแสวงหาสินคาและบริการ เพ่ือใหตรงตาม
ความตองการของผูบริโภค ทางดานนักวิชาการของไทยศิริวรรณ เสรีรัตน (2535) ใหความหมาย
ของ พฤติกรรมผูบริโภค คือ การใช การคนหา การเปรียบเทียบตาง ๆ ในสินคาและบริการนั้น ๆ 
กระทําไปเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค  
 

 

ภาพท่ี 4 ตัวอยางแสดงพฤติกรรมของผูบริโภค 
ท่ีมา: รัฐวัชร พัฒนจิระรุจน. (2557). ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (The Theory of Consumer Behaviour). 
เขาถึงเม่ือ 21 เมษายน 2559. เขาถึงไดจาก 2http://poundtv5.blogspot.com/2014/10/theory-of-consumer-
behavior.html 
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 สรุปจากทัศนะของนักวิชาการท่ีกลาวถึงความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค คือ         
การกระทํา หรือการแสดงออกซึ่งกระบวนการในการเลือกซ้ือสินคา ผลิตภัณฑหรือบริการตาง ๆ 
เพื่อใหตรงตามความตองการของตนเอง อาทิเชน การคนหาขอมูล การเปรียบเทียบเพ่ือความคุมคา
ในสินคาและบริการ เปนตน และทําอยูอยางนั้นจนเกิดความคุนชินเปนกิจวัตร จึงเรียกวาเปน
พฤติกรรมผูบริโภคนั่นเอง นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงข้ันตอนการตัดสินใจของผูบริโภค       
อาทิเชน ฉัตรยาพร เสมอใจ (2543) และ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ไดกลาววาพฤติกรรมของ
ผูบริโภคนั้นมีปจจัยหลายดานมาเปนตัวกําหนดพฤติกรรมตาง ๆ  
 ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการ อาทิเชน ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทาง
วัฒนธรรม สถานภาพทางการเงิน สถานภาพทางสังคมความเปนอยู เปนตน ดวยปจจัยท่ีมีความ
แตกตางกันนี้ จึงทําใหพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคนั้นมีความ
แตกตางกันออกไป  ซ่ึงแบงตามข้ันตอนตาง ๆ ไวดังนี้ 
 6.1 ความตองการ หรือการรับรูถึงความตองการ (Need Arousal or Problem Recognition) 
  ความตองการถือกระบวนการเร่ิมแรกในการเลือกซ้ือสินคา หรือบริการเพราะเปน
กระบวนการสําคัญท่ีจะสงประโยชนตอไปยังข้ันตอนอ่ืน ๆ ฉะนั้นจึงตองมีเหตุหรือมีปจจัยตาง ๆ    
ท่ีมีความสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคมาเปนตัวกระตุน เพื่อใหผูบริโภคนั้นเกิด        
ความตองการ และตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา และบริการนั้น ๆ  
 6.2 การแสวงหาขอมูล (Information Search) 
  การแสวงหาขอมูลนั้นเปนข้ันตอนท่ีเช่ืองโยงจากความตองการในสินคา และ
บริการของผูบริโภค อาทิเชน ขอมูลตาง ๆ ของสินคาหรือบริการ ราคามีความเหมาะหรือไม      
ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการ ความนาเช่ือถือของตราสัญลักษณของสินคา        
หรือบริการ เสียงตอบรับจากผูท่ีเคยใชสินคาหรือบริการ การดูแลหลังการขาย เปนตน ซ่ึงลวน     
เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือบริการของผูบริโภค และแหลงขอมูลท่ีมีผล    
ตอการตัดสินใจของผูบริโภค ไดแก แหลงขอมูลจากคนใกลชิด เพื่อนสนิท คนภายในครอบครัว     
ท่ีเคยใช การโฆษณาสินคาหรือบริการ ขอมูลของพนักงานขายสินคา แหลงขอมูลออนไลน ผูท่ีเคย
ทดลองใชสินคาหรือบริการนั้น ๆ เปนตน 
 6.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 
  เม่ือผูบริโภคมีความตองการในสินคาหรือบริการ และไดทําการหาขอมูลจากแหลง
ตาง ๆ มาเพียงพอแลว ข้ันตอนตอไปคือการประเมินในสินคาหรือบริการตาง ๆ โดยจะพิจารณาจาก
ลักษณะตาง ๆ อาทิเชน เปรียบเทียบจุดเดน จุดดอยและขอดี ขอเสีย ความคุมคาของสินคาหรือ
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บริการ เปรียบเทียบสินคาหรือบริการมีลักษณะเหมือนแตแตกตางกันท่ีตราสัญลักษณ เปนตน 
เพื่อใหตรงตามความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด 
 6.4 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 
  เม่ือผานข้ันตอนตาง ๆ มาเปนท่ีเรียบรอยแลว ผูบริโภคจะไดสินคาหรือบริการที่
ตรงกับความตองการของตนเองมากท่ีสุด แตอาจมีปจจัยหลายอยางมาสงผลกระทบกับการตัดสินใจ
เลือกซ้ือได เชน ปจจัยทางดานสังคมของผูบริโภคท่ีมีความหรูหรา เสียงวิจารณจากคนรอบขาง 
ความตองการเปนท่ียอมรับของคนรอบขาง ความไมเหมาะสมกับฐานะทางสังคมจึงทําใหสูญเสีย
ความมั่นใจไป เปนตน ปจจัยเหลานี้อาจสงผลทําใหผูบริโภคตัดสินใจเปลี่ยนยี่หอของสินคาหรือ
บริการนั้น ๆ ได เพื่อใหเปนท่ียอมรับในสังคมท่ีตนเองอยู รวมถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตนดวย   
 6.5 พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post-purchase Behavior) 
  พฤติกรรมหลังการซ้ือขายนั้นเปนส่ิงท่ีสําคัญ เพราะจะทําใหผูบริโภคนั้นเกิด     
ความประทับใจ และอยากใชสินคาหรือบริการอยางตอเนื่อง และเกิดความเช่ือม่ันจนไมอยาก
เปล่ียนใจไปใชสินคาหรือบริการอ่ืน ๆ แตถาหากผูบริโภคเกิดความไมประทับใจในสินคาหรือ
บริการนั้นแลว อาจสงผลทําใหผูบริโภคนั้นเลิกใชสินคาหรือบริการนั้นได ฉะนั้นผูประกอบ       
การธุรกิจตองใหความสําคัญตอพฤติกรรมหลังการซื้อขาย เพ่ือการสงมอบความประทับใจ ทําให
ผูบริโภคมีความเช่ือม่ันจนเกิดความจงรักภักดีในสินคา และบริการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 กระบวนการการรับรูถึงความตองการ 

การแสวงหาขอมูล (Information Search)

การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)

การตัดสินใจซือ (Purchase Decision)

พฤติกรรมหลังการซือ (Post-purchase Behavior)

ความตองการหรือการรับรูถึงความตองการ (Need arousal or problem recognition) 
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7. การแบ่งกล่มประชากรด้วยเกณฑ์ปัจจัยส่วนบคคลุ ุ  
 คือแนวคิดของการแบงกลุมประชากรท่ีข้ึนอยูกับปจจัยของแตละบุคคล เชน เพศ อายุ 
อาชีพ รายได การศึกษา สัญชาติ จํานวนสมาชิกภายในครอบครัว เพื่อทําใหผูประกอบการธุรกิจนั้น
สามารถแบงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางละเอียดตามเกณฑขางตน ท้ังนี้เพื่อใหการประกอบธุรกิจ
สามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการของผูบริโภคจําเพาะเจาะจงไดมีประสิทธิภาพ         
การแบงกลุมดวยเกณฑปจจัยสวนบุคคลน้ันจะมีการจําแนกประเภทของบุคคลในดานตาง ๆ        
อยางละเอียด และการแบงกลุมประชากรนี้จะถูกเลือกเปนอันดับแรกท่ีใชสําหรับดําเนินงาน          
ทางดานการตลาด Phillip Kotler & Gary Armstrong (2012) 
 ในงานวิจัยฉบับนี้การแบงกลุมประชากรดวยเกณฑปจจัยสวนบุคคลสอดคลอง           
กับข้ันตอนการดําเนินงาน และวัตถุประสงคของวิจัยเนื่องจากตองการทราบความตองการของ
บุคคลในแตละกลุม เพื่อนําเอาความตองการมาประยุกตกับนโยบายของผูประกอบกิจการโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพทางดานดนตรี  ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดการแบงกลุมประชากรดวยเกณฑปจจัย
สวนบุคคล จากหนังสือและเอกสารทางการตลาด โดยไดแบงออกเปนทัศนะและมุมมองตามผูเขียน
ดังนี้  
 Kotler  (2012) กลาววาปจจัยสวนบุคคลนั้นมีความสัมพันธ และความอิทธิพลท่ีสงผล
ตอการเลือกใชสินคาหรือบริการ  การแบงกลุมประชากรดวยเกณฑปจจัยสวนบุคคลจึง
เปรียบเสมือนเคร่ืองมือเพื่อใชวัดความตองการ และความพ่ึงพอใจของผูบริโภค ในสวนของ 
Richard L. Sandhusen (2008) ไดกลาววาการแบงกลุมประชากรที่มีการอางอิงถึงขอมูลวิถีชีวิต
ความเปนอยูท่ีสามารถวัดคาไดจากจํานวนของประชากร เชน เพศ อายุ อาชีพ รายได การศึกษา 
สัญชาติ ขนาดครอบครัว อายุไขของคนในครอบครัว ทางดานนักวิชาการไทยอยางวิเชียร วงศณิชชากุล, 
ไกรฤกษ ปนแกว, โชติรส กมลสวัสดิ์ (2552) กลาววาการแบงกลุมประชากรดวยเกณฑปจจัย     
สวนบุคคลนิยมนั้น เปนผลดีตอการตลาดในเชิงปริมาณ เพราะสามารถวัดขอมูลไดงาย และชัดเจน      
อาทิเชน สินคาประเภทเส้ือผา ประกันชีวิต เปนตน 
 
8. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการท่ีทําการคนควาหาขอมูลเพื่อประกอบงานวิจัย  ผูวิจัยพบวามีงานวิจัยท่ี
สอดคลองกับการศึกษาในคร้ังนี้ โดยเลือกงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาใหมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะนํา
ผลงานและขอมูลมาเช่ือมโยง เพื่อเปนประโยชนในการศึกษา โดยมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้  
 3อัญชนา สุตมาตร (2546) วิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาหลักสูตรและ
กระบวนการศึกษาดนตรีสําหรับเด็กเล็กของสถาบันจินตการดนตรี สถาบันดนตรีมีฟา และสถาบัน
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ดนตรีเคพีเอ็น วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย 
และศึกษากระบวนการเทคนิคการสอนของครูผูสอน ในโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบการศึกษา 
งานวิจัยสรุปไดวา การจัดกิจกรรมดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัยตองมีความเหมาะสม เนนทักษะ
ทางดานการเตรียมความพรอมในทุกดาน การรอง การเลนดนตรี การเตน การฟง และการคิด
สรางสรรคอยางครบถวน หลักสูตรควรมีการพัฒนาอยูเสมอ ควรมีการวางแผนการสอนและการใช
เทคนิควิธีสอนที่แปลกใหมนาสนใจและทันตอยุคสมัย ควรใชเทคโนโลยีและส่ือตาง ๆ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด   
 4ปาริชาติ จิตรศาลา (2552) การศึกษาโครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรี กรุงเทพมหานคร 
สําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ   
การจัดการศึกษาของโครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร และเพื่อเปนแนวทาง
ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษดานดนตรีศึกษาทั้งดนตรีไทย และสากลจาก
งานวิจัยสรุปวา โครงการหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานครใหการสนับสนุนดานทักษะดนตรี   
กับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษโดยตรง การจัดการในดานตาง ๆ ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ      
อาทิเชน ดานอาคารสถานท่ีมีความไมเปนสัดสวน หลักสูตรท่ีไมชัดเจน ครูผูสอนขาดความชํานาญ 
และผูเรียนไมมีระเบียบวินัย ดังนั้นควรพัฒนาสถานท่ีใหเปนสัดสวน ท้ังหองพักครู หองซอมดนตรี 
และหองเรียน ควรเนนในเร่ืองของหลักสูตรใหมีความเปนมาตรฐานสากล และตรงกับคุณสมบัติ
ของเด็กแตละบุคคล สงเสริมและใหความสนใจตลอดจนแนะแนวทางใหแกผูเรียนเม่ือเกิดปญหา
ข้ึน สวนหนวยงานภาครัฐควรสงเสริมสนับสนุนทางดานทุนการศึกษาใหผูเรียนไดศึกษาตอ         
ในระดับท่ีสูงข้ึน 
 ประสิทธ์ิศุภการ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (2557) การศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธสวนประสมทางการตลาด
บริการที่สงผลตอการตัดสินใจรับบริการ ในโรงเรียนดนตรีเอกชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร    
ในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวัง และความตองการของผูปกครองในการเลือก
โรงเรียนดนตรีเอกชนแกบุตรหลาน เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูปกครองในการตัดสินใจเลือกเขา          
รับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชน เพื่อวิเคราะหปญหา และอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีเอกชนในปจจุบัน และเพ่ือสรางกลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสงผลตอ          
การตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้
เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ผลการวิจัยพบวา กลยุทธสวนประสม    
ทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจการรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนในเขตพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานคร ไดในช่ือ NUKII Model ซ่ึงประกอบไปดวย N Strategies (Non-Stop Process) คือ 
กระบวนการในการใหบริการท่ีสะดวก และรวดเร็ว U Strategies (Urban Music School) คือส่ิง



29 

 

 
 

อํานวยความสะดวกในการใหบริการภายในพื้นท่ีโรงเรียนดนตรี K Strategies (Knowledgeable 
Staff) คือการคัดสรรครวมถึงการอบรมบุคลากรใหมีคุณภาพ I1 Strategies (Inventive Course) คือ
หลักสูตรท่ีเหมาะ และตรงตามความตองการของผูบริโภค  I2 Strategies (Innovation Service)       
คือการนําเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยมาใชในการเรียน การสอน และส่ือในการประชาสัมพันธ 
 จิรโรจน ธรรมสโรช (2557) การศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธศักยภาพเชิงการแขงขันของผูประกอบ
ธุรกิจโรงเรียนดนตรี ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธการสรางศักยภาพ
เชิงการแขงขันธุรกิจโรงเรียนดนตรีในจังหวัดชัยภูมิ ในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
ผูปกครองในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรีใหกับบุตรหลาน เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอ             
ในการเลือกโรงเรียนดนตรีของผูปกครองในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ เพื่อวิเคราะหประเด็น
ปญหาในการดําเนินงานธุรกิจดนตรีในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสรางกลยุทธศักยภาพเชิงการแขงขัน       
ของผูประกอบธุรกิจโรงเรียนดนตรีในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้เปน               
การศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) และสรุปออกมาเปนกลยุทธการสราง
ศักยภาพเชิงการแขงขันธุรกิจโรงเรียนดนตรีในจังหวัดชัยภูมิ ในช่ือ “SCREW” ซ่ึงประกอบดวย      
5 สวนดังนี้ กลยุทธ S “Suitable” คือการกําหนดราคาท่ีมีความเหมาะสม กลยุทธ C “Coziness space 
and Area” คือ สถานท่ีตั้ง และสภาพแวดลอมภายใน กลยุทธ R “Reliable Staff” คือบุคลากรที่มี
คุณภาพ กลยุทธ E “Extension service” คือการใหบริการเสริมตาง ๆ ท่ีครอบคลุมกับความตองการ
ของผูเขารับบริการ และกลยุทธ W “Widely communicate” คือการส่ือสารท่ีมีความครอบคลุม และ
มีประสิทธิภาพ 
 กนกวรรณ ศุภสิริโรจน (2556) การศึกษาวิจัย เร่ือง กลยุทธการบริหารสูความเปนเลิศ
ของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพ
ท่ีพึงประสงคการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ 2)วิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาสและภาวะคุกคามในการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ 
3)พัฒนากลยุทธการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ โดยสุมกลุม
ตัวอยางเปนโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ 181 โรงเรียน โดยแบงเปน 2 กลุมคือ โรงเรียนท่ีผาน
เกณฑการประกันคุณภาพดีเดน และโรงเรียนท่ียังไมผานเกณฑ ผลงานวิจัยนี้สรุปไดวา มีกลยุทธ
รวมกัน 5 กลยุทธ คือ การบริหารเชิงรุกดานการวิเคราะหและการจัดความรู การบริหารเชิงรุกดาน
การมุงเนนผูปฏิบัติงาน การบริหารเชิงรุกดานการวางแผนเชิงกลยุทธ การบริหารเชิงรุกดาน         
การจัดการกระบวนการ การบริหารเชิงรุกดานผลลัพธ และยังมีกลยุทธหลักเฉพาะของทั้ง                
2 โรงเรียนอีกโรงเรียนละ 2 กลยุทธ รวมเปน 9 กลยุทธ  
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 คม ศรีกิจการ (2551)  การศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาสภาพความเปนจริงของโรงเรียน
ดนตรีกับความคาดหวังของนักเรียนในกลุมวิชาปฏิบัติดนตรี กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการ
เดอะมอลลงามวงศวาน การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพ
ความเปนจริงของการเรียนการสอนในกลุมวิชาปฏิบัติดนตรีโรงเรียนดนตรีสยามกลการสาขาเดอะ
มอลลงามวงศวาน ศึกษาความคาดหวังของนักเรียนในกลุมวิชาปฏิบัติดนตรีโรงเรียนดนตรีสยามกล
การเดอะมอลลงามวงศวาน ผลงานวิจัยนี้สรุปไดวา ความคาดหวังของนักเรียนดานการพัฒนาดาน
ตาง ๆ อยูในระดับมาก ความคาดหวังดานความสามารถทางดนตรี อยูในระดับมาก ความคาดหวังท่ี
ไดรับตอการดําเนินงานของโรงเรียนดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ความคาดหวังท่ี
ไดรับดานการวัดผล ดานการบริการ ดานการศึกษาตอในระดับสูง  เม่ือนําคาเฉล่ียไปทดสอบผล
ปรากฏวาความคาดหวังของนักเรียนในกลุมวิชาปฏิบัติดนตรีโรงเรียนดนตรีสยามกลการ           
เดอะมอลลงามวงศวานอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05   
 วรวรรณ ตีระวรมงคล (2552) การศึกษาการใชหลักสูตรวิชากีตารสําหรับเด็ก (JUNIOP 
GUITAR COURSE) หลักสูตร YAMAHA MUSIC FOUNDATION ประเทศญ่ีปุน ในโรงเรียน
ดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเหมาะสมของหลักสูตร
วิชากีตารสําหรับเด็กในโรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮา ผลการวิจัยสรุปได
หลักสูตรวิชากีตาร สําหรับเด็กเลม 1 มีความเหมาะสมกับการนํามาใชสอนในชวงอายุ 8-11 ป         
ท่ีเปนเด็กไทย สวนดานเน้ือเพลงท่ีเปนภาษาตางประเทศท่ีนํามาใชในทักษะการฟง และการรอง      
ยังไมเหมาะสม เนื่องจากผูเรียนยังไมคุนเคย จึงควรใชเปนภาษาไทย สําหรับปญหาในการสอนคือ        
สรีระรางกายของผูเรียนในชวงอายุ 8-11 ป ท่ีมีกลามเนื้อท่ียังไมแข็งแรง สงผลกระทบตอระยะเวลา            
ท่ีหลักสูตรกําหนดไว   
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บทที ่3 
วธีิการดําเนินการวจัิย 

 
 ในการดําเนินการวิจัยเร่ือง “ศึกษาแนวทางการสรางกลยุทธการตลาดบริการสําหรับ
โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยได
แบงการวิจัยออกเปน 2 สวน ประกอบดวย สวนแรกเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยใชการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษารูปแบบ ทิศทาง และ      
กลยุทธในการดําเนินธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครในปจจุบัน และสวนท่ี 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช
วิธีการวิจัยในเชิงสํารวจ (Survey Research Method) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือนําไปใช  
ในการรวบรวมขอมูลของงานวิจัย แลวนํามาวิเคราะหสรุปผล โดยมีข้ันตอนดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 
ลาํดับขั้นตอนการทาํวจัิย 
 การวิจัยเร่ืองศึกษาแนวทางการสรางกลยุทธการตลาดบริการสําหรับโรงเรียนเสริมสราง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีลําดับข้ันในการ
วิจัยหลักท้ังส้ิน 3 ข้ันตอนดวยกัน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เพื่อวิเคราะหปญหา อุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติงานและกลยุทธทาง
ธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครสงผล
ตอคุณภาพการใหบริการ 
 ขั้นตอนที่2 เพื่อศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการ ความคาดหวัง 
และความตองการของผูปกครองในการรับบริการจากโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 ขั้นตอนที่ 3 สรางกลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจ      
รับบริการในโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก โดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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กจิกรรมการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1  เพื่อวิเคราะหปญหา อุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติงาน และกลยุทธทาง
ธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร         
ท่ีสงผลตอคุณภาพการใหบริการ   
 1. กิจกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารของธุรกิจโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีไดรับการจด
ทะเบียนอยางถูกตองจากสํานักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยใชแบบสอบถามของ
การสัมภาษณท่ีอยูในกรอบของทฤษฎี หรือแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม 
 2. ผูวิจัยทําการสรุป และนําเสนอผลการศึกษา วิเคราะหปญหา อุปสรรคในกระบวน   
การปฏิบัติงาน และกลยุทธทางธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี      
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ท่ีสงผลตอคุณภาพการใหบริการ   
 ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการ ความคาดหวัง และ
ความตองการของผูปกครองในการรับบริการจากโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 1. เปนกิจกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ โดยทําการสํารวจจากผูปกครองท่ีใชบริการของ 
โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดย       
การสรางแบบสอบถามเพื่อสํารวจขอมูลสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการ ความคาดหวัง และ
ความตองการใชบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ภายใตกรอบ
แนวคิดทฤษฏีสวนประสมการตลาดบริการ    
 2. ผูวิจัยทําการสรุป และนําเสนอผลการศึกษา คุณลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการใช
บริการ ความคาดหวัง และความตองการของผูปกครองในการรับบริการจากโรงเรียนเสริมสราง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 ขั้นตอนที่ 3 สรางกลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเขา
รับบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 1. นําผลสํารวจในข้ันตอนท่ี 1 และ ในข้ันตอนท่ี 2 มาวิเคราะหเพื่อกําหนดประเด็น
สําคัญในการสรางกลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจรับบริการ         
ในโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2.  ผูวิจัยทําการสรุปขอมูลเพื่อสรางกลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการของ
โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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1. กิจกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการสัมภาษณ
เชิงลึกผูบริหารของธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก 
ที่ได รับการจดทะเบียนอยางถูกตองจากสํานักงาน
การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการโดยผูใชคําถามใน
การสัมภาษณที่อยูในกรอบของทฤษฎี หรือแนวคิดจาก
การทบทวนวรรณกรรม

2. ผูวิจัยทําการสรุป และนําเสนอผลการศึกษา 

1. กิจกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ ที่สํารวจจาก
ผูปกครองที่ใชบริการของโรงเรียนเสริมสราง
ศักยภาพเด็กจากแบบสอบถาม เพ่ือเก็บขอมูลสวน
บุคคล พฤติกรรมการใชบริการ ความคาดหวัง และ
ความตองการใชบริการโรงเรียนดนตรีเอกชน 
ภายใตกรอบแนวคิดทฤษฏีสวนประสมการตลาด

2. ผูวิจัยทําการสรุป และนําเสนอผลการศึกษา

2. ผูวิจัยทําการสรุปขอมูลเพื่อสรางกลยุทธการตลาด
บริการสําหรับโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก 

1. นําผลสํารวจในขั้นตอนที่ 1 และในขั้นตอนท่ี 2 
มาวิเคราะห เพ่ือกําหนดประเด็นสําคัญ ในการสราง   
กลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอ 
การตัดสินใจเขารับบริการโรงเรียนเสริมสราง   
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาคุณลักษณะสวน
บุคคล พฤติกรรมการใชบริการ ความ
คาดหวั งและความต องการของ
ผูปกครองในการเขารับบริการโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็ก  
(ตอบวัตถุประสงคขอท่ี 1, 2) 

ข้ันตอนท่ี 3 สรางกลยุทธสวนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจเข ารับบริการโรงเรี ยน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ท า งด านดนตรี  ใน เขต พ้ื น ท่ี
กรุงเทพมหานคร  
(ตอบวัตถุประสงคขอท่ี 4) 

ข้ันตอนท่ี  1 การวิ เคราะหปญหา  
อุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติงาน 
และกลยุทธทางธุ รกิ จโรงเรี ยน
เสริมสรางศักยภาพเด็ก ท่ีสงผลตอ
คุณภาพการใหบริการ  
(ตอบวัตถุประสงคขอท่ี 3) 

                   
                                                                                       
  

 
 
 
 
   
 
 
 
  
                                                                                     
  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 สรุปข้ันตอนการวิจัย 

กจิกรรมการวิจัย ขั้นตอนการวจัิย 
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วธีิการดําเนินการวจัิย 
 ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางดําเนินการวิจัยในแตละข้ันตอนโดยนําเสนอตามลําดับข้ันดังนี้   
 1.  ประชากร และกลุมตัวอยาง  
 2.  เคร่ืองมือการวิจัย 
  2.1  การสรางเคร่ืองมือ   
  2.2  การพัฒนาเคร่ืองมือ  
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
 4.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมูล   
 
กจิกรรมการวิจัยเชิงคณภาพุ  
 การวิเคราะหปญหา อุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติงาน และกลยุทธทางธุรกิจโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีสงผลตอคุณภาพ 
การใหบริการ (เพื่อตอบวัตถุประสงคขอท่ี 3) มีกิจกรรมการวิจัยดังนี้ 
 ผ้ให้ข้อมลสําคญัู ู  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิเคราะหปญหา อุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติงาน และ     
กลยุทธทางธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี  ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครคร้ังนี้คือ ผูบริหารของธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก ท่ีไดรับการจด
ทะเบียนอยางถูกตองจากสํานักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และผูเชี่ยวชาญทาง        
ดานการพัฒนาศักยภาพเด็ก  
 กล่มผ้ให้ข้อมลสําคญัุ ู ู  
 กลุมผูใหขอมูลสําคัญท่ีใชในการศึกษาการวิเคราะหปญหา อุปสรรคในกระบวน              
การปฏิบัติงาน และกลยุทธทางธุรกิจของโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทาง             
ดานดนตรี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีสงผลตอคุณภาพการใหบริการมาจากการเลือก          
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูบริหารของธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก และ
ผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาศักยภาพเด็ก มีจํานวนท้ังส้ิน 5 ราย ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 ดร.นิลวรรณา โรจนเสถียร อ้ึงอัมพร ผูอํานวยการสถาบันดนตรี ยูริทธมิกส เซ็นเตอร   
(Eurhythmics Center) 
 อาจารยอริยะ สุพรรณเภษัช ผูอํานวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา 
 อาจารยวัยวุฒิ เพ็งพงษา หัวหนาภาควิชาดนตรีโรงเรียนกานดา 
 คุณเพียงฤทัย ยอดสุขา ฝายวิชาการโรงเรียนดนตรียามาฮา สาขาลาดพราว 
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 คุณขวัญณภัทร นาคะนาท ฝายวิชาการโรงเรียนดนตรียามาฮา สาขาเซ็นทรัลเวิลด 
 เคร่ืองมือในการวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ชุดคําถามสัมภาษณเชิงลึก เพื่อทราบถึงปญหา
อุปสรรค และกระบวนการในการใหบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก เพ่ือใชในการกําหนด
กลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขารับบริการในโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อีกท้ังเพื่อนํามาเปน
สวนหนึ่งในกําหนดแบบสอบถามในข้ันตอนตอไป โดยมีวิธีการสราง และหาคุณภาพของเคร่ืองมือ
ดังนี้    
 1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการ การดําเนินงานของธุรกิจโรงเรียนเสริมสราง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร   
 2. สรางชุดคําถามสัมภาษณเชิงลึก ภายใตกรอบทฤษฎีหรือแนวคิดของการทบทวน
วรรณกรรม   
 3. นําชุดคําถามสัมภาษณเชิงลึกเสนอผูเช่ียวชาญทางดานการบริหารจัดการเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ท้ังในดานโครงสราง ความครอบคลุมเนื้อหา และภาษาท่ีใช
ของชุดคําถามในเบ้ืองตน    
 4. ปรับปรุง และจัดพิมพชุดคําถามสัมภาษณเชิงลึก    
 5. นําชุดคําถามสัมภาษณเชิงลึก ท่ีไดรับการปรับปรุงแลว ไปใชจริงตอไป   
 การเกบ็รวบรวมข้อมล ู  
 1. ไดขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพดวยแบบสอบถามการวิเคราะหปญหา และอุปสรรคในกระบวน                
การปฏิบัติงาน กลยุทธทางธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี            
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 2. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ และรวบรวมขอมูลดวยตนเอง   
 การวเิคราะห์ข้อมล ู  
 ไดทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพตามกิจกรรมการวิจัยโดยสัมภาษณเชิงลึก            
(In-Depth Interview) กับกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 
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กจิกรรมการวจัิยเชิงปริมาณ 
 ศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการ ความคาดหวัง และความตองการ 
ของผูปกครองในการรับบริการจากโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี       
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (เพื่อตอบวัตถุประสงคขอท่ี 1 และ ขอท่ี 2) ดําเนินกิจกรรมวิจัยดังนี้ 
 กล่มุ ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล พฤติกรรมการใชบริการความคาดหวัง 
และความตองการในการรับบริการจากโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี 
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครคร้ังนี้  ผูปกครองท่ีมีอํานาจตัดสินใจแทนบุตรหลานในการเขารับ
บริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
 กล่มตัวอย่าง  ุ  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล และพฤติกรรมการใชบริการ         
ความคาดหวัง และความตองการในการรับบริการจากโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กมาจาก       
การเลือกแบบสุมโดยใชความนาจะเปน (Probability sampling) จากจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู      
ในเขตพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร จํานวน 5,673,560 ราย สุขุมพันธุ บริพัตร (2555) กลุมผูปกครอง    
ท่ีมีอํานาจตัดสินใจแทนบุตรหลานในการเขารับบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนกลุมเปาหมายของกิจกรรมที่นํามาศึกษาในคร้ัง
นี้มีจํานวนท้ังส้ิน 400 ราย 
 เคร่ืองมือในการวจัิย  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก แบบสอบถามเพื่อสํารวจขอมูลในการเลือกใช 
ความคาดหวังและความตองการในการเขารับบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางดานดนตรี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ภายใตกรอบแนวคิดทฤษฏีสวนประสมการตลาด
บริการ ซ่ึงมีวิธีการสราง และการหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้     
 1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค    
 2. สรางแบบสอบถาม เพื่อสํารวจขอมูลการเลือกใชความคาดหวัง และความตองการ     
ในการเขารับบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี  ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ภายใตกรอบแนวคิดทฤษฏีสวนประสมการตลาดบริการ โดยแบงเปน 4 ตอนไดแก  
  2.1 ตอนท่ี 1 ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของผูเขารับบริการของโรงเรียนเสริมสราง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ลักษณะเปนการตรวจสอบ
รายการ (Checklist)       
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  2.2 ตอนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการความคาดหวัง และความตองการของ
ผูปกครองในการรับบริการจากโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปนการตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  2.3 ตอนที่ 3 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑในการใหคะแนนดังน้ี 
   5     หมายถึง    มีน้ําหนักการตัดสินใจใชบริการ มากท่ีสุด        
   4     หมายถึง    มีน้ําหนักการตัดสินใจใชบริการ มาก               
   3     หมายถึง    มีน้ําหนักการตัดสินใจใชบริการ ปานกลาง 
   2     หมายถึง    มีน้ําหนักการตัดสินใจใชบริการ นอย 
   1     หมายถึง    มีน้ําหนักการตัดสินใจใชบริการ นอยท่ีสุด     
  จากน้ันนําคาเฉล่ียท่ีไดจากการวิเคราะหไปทําการเปรียบเทียบกับหลักเกณฑในการให
คะแนน เพื่อใชในการแปลความหมายท้ังรายขอ รายดาน และโดยรวม โดยใชหลักเกณฑในการแปล
ความหาคาเฉล่ีย ดังนี้ 
   คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ดี       
   คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง คอนขางดี      
   คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง      
   คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง คอนขางไมดี     
   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ไมดี      
  2.4 ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการใหบริการของธุรกิจโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เปนการเปดโอกาสให
ผูตอบแบบสอบถามไดตอบโดยอิสระ (Open Ended)    
 3. นําแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตรวจสอบ      
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ท้ังในดานโครงสราง ความครอบคลุมเนื้อหา และภาษาท่ีใชของ
แบบสอบถามในเบ้ืองตน 
 4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบเบ้ืองตนคณะกรรมการจากบณัฑติวทิยาลัยไปให
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีเพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ดานโครงสราง ความครอบคลุมเนื้อหา และภาษาท่ีใช    
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 5. นําแบบสอบถามไปทําการทดลองใช (Try Out) กับประชาชนผูท่ีใชบริการโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีมีใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน และหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
 6. ปรับปรุงแบบสอบถามกอนนําไปเก็บขอมูลจริง  
 7. นําแบบสอบถามท่ีทําการปรับปรุงแลวไปใชจริงตอไป   
 การเกบ็รวบรวมข้อมล  ู  
  1. ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถามความคาดหวัง และความตองการในการใชบริการ
โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 2. ผูวิจัยลงพื้นท่ีภาคสนาม เพื่อดําเนินการแจกแบบสอบถามซ่ึงจะทําการรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง 
 การวเิคราะห์ข้อมล  ู  
 1. การหาคาคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอการดําเนินการซ่ึง
ใชหลักการหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) 
 2. การศึกษาความคิดเห็นของผูใชบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไดใชสถิติไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 3. ทําการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นของผูใชบริการที่มี
ตอโรงเรียนโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
โดยใชสถิติ ไดแก Independent – sample F – test   
 4. ทําการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอความคาดหวังของผูใชบริการโรงเรียนเสริมสราง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จากความคิดเห็นของผูใชบริการ
โดยใชสถิติ ไดแก การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Anova) 
 
กจิกรรมการวิจัยการสร้างกลยทธ์ุ  
 สรางกลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขารับบริการ 
โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
(ตอบวัตถุประสงคท่ี 4)   
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 1.  นําผลสํารวจในข้ันตอนท่ี 1 และในข้ันตอนท่ี 2 มาวิเคราะหเพื่อกําหนดประเด็น
สําคัญในการสรางกลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจรับบริการ        
ในโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
 2.  ผูวิจัยทําการสรุปขอมูล เพื่อสรางกลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการที่สงผลตอ 
การตัดสินใจรับบริการในโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 



40 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมลู  

 
 สําหรับงานวิจัยเร่ือง “ศึกษาแนวทางการสรางกลยุทธการตลาดบริการสําหรับโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” โดยงานวิจัยนี้มี
จุดมุงหมายท่ีจะศึกษารูปแบบโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีโดยทํางาน
วิจัยในลักษณะผสมผสาน (Mixed Method) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยขอมูล
เชิงคุณภาพไดจากการสัมภาษณผูบริหารผูประกอบการธุรกิจและนักวิชาการท่ีอยูในวงการโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีขอมูลเชิง
ป ริม าณได แจกแบบสอบถามแก ก ลุ ม ผู ปกครองใน เขตพื้ น ท่ี ก รุ ง เทพมหานคร  ท่ี มี 
ความตองการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี 
 
การจัดเกบ็ข้อมลเชิงคณภาพู ุ  
 สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพไดจากการสัมภาษณผูบริหาร ผูประกอบการธุรกิจและ
นักวิชาการท่ีอยูในวงการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครจากวิธีการสัมภาษณเชิงลึกซ่ึงกลุมผูใหขอมูลสําคัญในสวนนี้ ไดแก ผูบริหาร
ธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงผูวิจัยไดทําการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 5 ราย 
 ดร.นิลวรรณา โรจนเสถียร อ้ึงอัมพร ผูอํานวยการสถาบันดนตรี ยูริทธมิกส เซ็นเตอร   
(Eurhythmics Center) 
 อาจารยอริยะ สุพรรณเภษัช ผูอํานวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา 
 อาจารยวยัวุฒิ เพ็งพงษา หัวหนาภาควิชาดนตรีโรงเรียนกานดา 
 คุณเพียงฤทัย ยอดสุขา ฝายวชิาการโรงเรียนดนตรียามาฮา สาขาลาดพราว 
 คุณขวัญณภัทร นาคะนาท ฝายวิชาการโรงเรียนดนตรียามาฮา สาขาเซ็นทรัลเวิลด 
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สัมภาษณประกอบดวย 3 ประเด็นหลักดวยกัน ดังนี ้
 1. ความคิดเหน็ตอปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนการใหบริการของทานในแงมุม
ดังตอไปนี ้
  1.1 ดานผลิตภณัฑและบริการ 
  1.2 ดานราคา 
  1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
  1.4 ดานการสงเสริมการขาย  
  1.5 ดานบุคคล 
  1.6 ดานกระบวนการ 
  1.7 ดานลักษณะทางกายภาพ 
 2. ความเห็นของทานในการดําเนินธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางดานดนตรีท้ังในแงมุมของจุดแข็งจุดออนโอกาส และอุปสรรคในธุรกิจของทานเปนอยางไร 
ในชวงเวลาปจจุบัน 
 3. ทานมีความคิดเห็นตอแนวโนมของสภาพธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดย
ศาสตรทางดานดนตรีโดยรวมในอนาคตรวมท้ังมีแนวทางการปรับกลยุทธทางธุรกิจในอนาคต
อยางไร 
1. ความคิดเห็นตอปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนการใหบริการของทานในแงมุมดังตอไปนี้  
 จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญในประเด็นท่ีเกี่ยวกับปญหา และอุปสรรคท่ี    
พบในกระบวนการใหบริการในธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี 
ภายใตแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) พบประเด็นสําคัญในมุมมองท่ี
หลากหลายดังนี้ 
 1.1 ดานผลิตภัณฑ และบริการ 
  ในสวนของผลิตภัณฑและบริการ ผูใหขอมูลสําคัญในกลุมผูบริหารและผูประกอบ 
การธุรกิจ ใหทัศนะวา “…หลักสูตรท่ีดีอาจจะไมจําเปนตองมาจากตางประเทศก็ได เพราะหลักสูตร
ท่ีมาจากตางประเทศนั้นอาจไมไดครอบคลุมถึงภาษา และวัฒนธรรมของแตละประเทศ เพราะ       
การเรียนดนตรีนั้น เด็ก ๆ ควรจะตองซาบซ้ึงในเสียงดนตรี และเขาใจในความหมายของบทเพลง      
และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ เนื้อหาควรจะครอบคลุมท้ังการรอง การเตน การเลนดนตรี        
ใหเหมาะสมกับชวงวัยของเด็ก…” สวนอีกทานไดกลาววา “…หลักสูตรควรจะมาจากตางประเทศ
เพราะมีการวิจัย และพัฒนามานาน รวมถึงภาพลักษณของโรงเรียนและตราสัญลักษณท่ีดูนาเช่ือถือ 
ทําใหผูปกครองใหความไววางใจและตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนไดงายข้ึน…” ซ่ึงสอดคลองกบั
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อีกทานหนึ่งวา “...หลักสูตรควรมาจากตางประเทศ แตควรจะใหครอบคลุมชวงอายุวัยท่ีนอยลง     
ไปอีก เพราะผูปกครองเร่ิมเห็นความสําคัญ และประโยชนของดนตรี จึงอยากใหบุตรหลานไดเรียน
ในชวงของอายุวัยท่ียังนอยมากข้ึน…” และ“…ถาหากหลักสูตรเปนของตางประเทศจะไดรับ 
ความนิยมในบางเคร่ืองดนตรีเทานั้น เชน หลักสูตรเปยโนเดี่ยว แตไมไดครอบคลุมในหลักสูตร     
เด็กเล็กท้ังหมด ฉะนั้นจะทําอยางไรท่ีจะประยุกตใชใหเหมาะสมกับเด็ก ๆ ในแตละประเทศใหได
มากท่ีสุดนั่นสําคัญกวา…” ทางดานนักวิชาการไดใหขอเสนอแนะวา “…นอกจากหลักสูตรและ
เสียงดนตรีท่ีดีแลวตองคํานึงไปถึงในเร่ืองโภชนาการ การกินอาหารท่ีดีและมีประโยชนอีกดวย 
เพราะการใชเสียงดนตรีในการพัฒนาศักยภาพเด็กเชนสมองจะตองควบคูไปกับการกินอาหารท่ีดไีป
ชวยเสริมสรางเซลลตาง ๆ ในสมองอีกดวย…” 
 จากขอคําถามนี้ สามารถสรุปความท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็น “ผลิตภัณฑ
และบริการ” ไดวา หลักสูตรนั้นเปนส่ิงท่ีสําคัญ แตไมจําเปนจําเปนตองมาจากตางประเทศเพียง
อยางเดียว เนื่องดวยหลักสูตรท่ีมาจากตางประเทศนั้นมีความแตกตางกันในเร่ืองของภาษา           
และวัฒนธรรม ทําใหเด็ก ๆ ท่ีเรียนไมสามารถเขาใจ และซาบซ้ึงในส่ิงท่ีเรียนไดเต็มท่ี จึงควรมา
ปรับ และประยุกตใชใหเหมาะสมกับแตละภูมิประเทศนั้นจะดีท่ีสุด และการจะพัฒนาศักยภาพ    
เด็กใหเต็มท่ีไดนั้นตองควบคูกับการดูแลในเร่ืองของโภชนาการอาหารดวย ถาเปรียบดนตรีเสมือน
ชางปูนท่ีฝมือดี อาหารก็เปรียบเสมือนอิฐ หิน ปูน ทรายท่ีดีนั่นเองท้ังสองอยางตองประสานกันจึง
จะสามารถสรางกําแพงใหแข็งแรง และแข็งแกรงข้ึนได 
 1.2 ราคา 
  ในสวนของราคา ผูใหขอมูลสําคัญในกลุมผูบริหาร ผูประกอบการธุรกิจ และ
นักวิชาการไดใหทัศนะวา “…ราคาอัตราคาเรียนจะดูตามความเหมาะสมโดยอางอิงจากราคา      
ของโรงเรียนสอนดนตรีโดยทั่วไปเปนหลัก และถูกกําหนดโดยสํานักงานใหญสําหรับโรงเรียน      
ท่ีเปนสาขายอยตาง ๆ …” มุมมองของอีกทานไดกลาววา “…ราคาอางอิง และใกลเคียงกับโรงเรียน
สอนดนตรีโดยท่ัวไปก็จริง แตก็ข้ึนอยูกับความสามารถ และความมีช่ือเสียงของตัวครูผูสอนท่ีจะ  
ทําใหราคานั้นสูงข้ึนได เพราะผูปกครองยอมจายแพงกวาถาบุตรหลานนั้นไดคุณภาพจากการเรียน
อยางเต็มท่ีท่ีสุด…” ซ่ึงสอดคลองกับอีกหนึ่งมุมมอง“…นอกจากความสามารถ และช่ือเสียงของ    
ตัวครูผูสอนแลว สถานท่ียังเปนตัวกําหนดราคาอีกดวยเชนอยูในท่ีชุมชนเมืองท่ีเจริญ และ
สะดวกสบายในการเดินทางราคาก็อาจจะสูงกวาท่ีอ่ืน ๆ เพราะตนทุนท่ีสูงข้ึนในเร่ืองของคาเชา
สถานท่ีนั่นเอง “…ดานนักวิชาการไดกลาววา โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กในลักษณะน้ี 
ผูปกครองที่จะสงบุตรหลานเขาเรียนสวนใหญจะอยูในชนช้ันกลางขึ้น ปจจัยในเร่ืองราคาคาเลา
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เรียน ถามีอัตราคาเรียนท่ีเหมาะสม อุปกรณเคร่ืองดนตรีท่ีไมแพงจนเกินไปก็จะทําใหเด็ก ๆ นั้นได
เรียนกันท่ัวถึงในทุก ๆ ชนชั้นมากข้ึน 
  จากขอคําถามนี้ สามารถสรุปความท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็น “ราคา” 
ไดวาราคานั้นไมไดกําหนดตายตัวแตจะสวนใหญจะอางอิงจากราคาโรงเรียนสอนดนตรีท่ัวไป สวน
หนึ่งราคานั้นจะตางกันตรงท่ีความรู ความสามารถ ช่ือเสียงของตัวครูผูสอน และสถานท่ีตั้งของ
โรงเรียนท่ีอยูในชุมชน ราคาอาจจะสูงกวาท่ีอ่ืน ๆ ได แตราคาสูงท่ีกวา อยางไรก็ยังไมตางกับราคา
กลางท่ัวไปมากนัก 
 1.3 สถานท่ี 
  ในสวนของสถานท่ี ผูใหขอมูลสําคัญในกลุมผูบริหาร ผูประกอบการธุรกิจ และ
นักวิชาการไดใหทัศนะวา “…เร่ืองสถานท่ีเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญ ท่ีทําใหผูปกครองตัดสินใจสง
บุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก โดยศาสตรทางดานดนตรี จะตองสะดวกตอ    
การเดินทาง ท่ีสําคัญตองมีท่ีจอดรถเพียงพอ มีพื้นท่ีพักผอนใหผูปกครองไวรอรับบุตรหลาน          
ซ่ึงทางโรงเรียนสวนใหญแกปญหาตาง ๆ โดยการเลือกท่ีตั้งโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก โดย
ศาสตรทางดานดนตรีไวในหางสรรพสินคา…” ตางจากอีกทานหน่ึงไดกลาววา “…การเลือกท่ีตั้ง
โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก โดยศาสตรทางดานดนตรีไวในหางสรรพสินคาจะตัดปญหาเร่ืองท่ี
จอดรถและมีพื้นท่ีรับรองผูปกครองตาง ๆ ดวย…” อีกทานมองวา “…เร่ืองสถานท่ีนั้นเปนส่ิงท่ี
สําคัญ แตก็ไมจําเปนตองอยูในหางสรรพสินคา ดวยปจจัยและส่ิงเราตาง ๆหลายอยางท่ีจะทําใหเด็ก
ไมมีสมาธิในการเรียน แตปญหาท่ีสําคัญคือเร่ืองท่ีจอดรถไมเพียงพอ ถามีท่ีจอดรถเพียงพอก็         
ไมจําเปนจะตองอยูในหางสรรพสินคา…” สอดคลองกับอีกทานหน่ึง “…โรงเรียนไมจําเปนตองอยู      
ในหางสรรพสินคา เพราะในหางสรรพสินคามีท่ีจอดรถอยูมากมายก็จริง แตก็มีผูคนมากมายเชนกัน
ท่ีมาใชบริการในหางสรรพสินคา ทําใหเกิดปญหารถติด หาท่ีจอดรถไมได สงผลทําใหท่ีจอดรถไม
เพียงพอก็เปนได ฉะนั้นจึงเปนอีกหนึ่งสาเหตุของการมาเรียนไมตรงเวลา เพราะเด็กเล็กสวนใหญ
ผูปกครองจะมารับมาสงดวยตัวเอง และเร่ิมแรกผูปกครองควรจะตองเรียนไปพรอม ๆ กับบุตร
หลานดวย และเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานจึงเลือกที่จะขับรถยนตสวนบุคคลมาเองมากกวาท่ี
จะใชบริการจากขนสงประเภทอ่ืน ๆ ปจจัยท่ีจอดรถและการจราจรท่ีติดขัดจึงเปนปญหาสําคัญ…” 
ดานนักวิชาการบอกวาท่ีตั้งท่ีอยูในหางสรรพสินคาอาจไมเหมาะสมเทาไรนักในการใหเสียงดนตรี
ในการพัฒนาสมอง เพราะบุตรหลานตองมีสมาธิในการฟงเพลง บางคร้ังอาจจะตองมีการนอนฟง
เพลง ฉะนั้นในหางสรรพสินคาอาจมีส่ิงเราและเสียงดังจนเกินไป จึงเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญท่ีทํา
ใหเสียงดนตรีนั้นไมสามารถไปพัฒนาศักยภาพของสมองบุตรหลานไดอยางเต็มท่ี…” 
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  จากขอคําถามน้ี สามารถสรุปความที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็น 
“สถานท่ี” ไดวาการเลือกสถานท่ีตั้งของโรงเรียนนั้นเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก ๆ ในหางสรรพสินคาจึง
เปนอีกตัวเลือกหนึ่งท่ีสําคัญเพราะในหางสรรพสินคามีทุกอยางแตก็มีคาเชาท่ีคอนขางสูง และมี    
ส่ิงเราตาง ๆ ท่ีรบกวนสมาธิของบุตรหลาน แตถาท่ีตั้งใดมีพื้นท่ีจอดรถที่เพียงพอ มีการคมนาคม     
ท่ีสะดวก มีพื้นท่ีรองรับผูปกครองระหวางรอบุตรหลาน ก็ไมจําเปนท่ีโรงเรียนจะตองตั้งอยู           
ในหางสรรพสินคาเพียงอยางเดียว ส่ิงท่ีดีคือส่ิงเราตอบุตรหลานนอยลง มีสมาธิมากข้ึน ทําใหรูถึง
จุดมุงหมายวามาเพื่อเรียนดนตรีโดยเฉพาะ และอาจลดในเร่ืองของการจราจรท่ีติดขัดระหวาง        
การเดินทางลงไปได 
 1.4 การสงเสริมการขาย 
  ในสวนของการสงเสริมการขาย ผูใหขอมูลสําคัญในกลุมผูบริหาร ผูประกอบ      
การธุรกิจ และนักวิชาการไดใหทัศนะวา“…การสงเสริมการขายเปนอีกหนึ่งกลยุทธของผูบริหาร 
และผูประกอบการ มีการลดคาเรียนสําหรับบุตรหลานท่ีเรียนต้ังแต 2 วิชาข้ึนไป มีการมอบสวนลด
สําหรับผูท่ีแนะนําบุตรหลานทานอ่ืนมาเรียน มีการมอบสวนลดสําหรับครอบครัวที่สงบุตรหลาน
เขาเรียนต้ังแต 2 คน มีการมอบสวนลดสําหรับผูปกครองท่ีชําระเปนรายป มีสวนลดสําหรับบุตร
หลานท่ีเรียนมาเปนระยะเวลานาน มีการทําประกันอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน…” 
ผูประกอบการธุรกิจทานหน่ึงกลาววา “…สวนลดการสงเสริมการขายน้ันจะไมควรไปลดราคาคา
เลาเรียนท่ีถูกกําหนดไวแลว เพราะถาลดราคาคาเลาเรียน จะสงผลกระทบตอครูผูสอนทําใหไดคา
สอนนอยลงไปดวย…” และอีกทาน“…มีการสงเสริมการขายเชิงรุกโดยการบอกถึงประโยชนของ
การเรียนดนตรีไปตามโรงเรียน สถานที่ทํางาน และบุคคลท่ีสนใจสงบุตรหลานเขาเรียน โดยมี     
การจัดใหทดลองเรียนฟรีใน1ช่ัวโมงแรกอีกดวย และมีสวนลดพิเศษใหกับโรงเรียน สถานที่และ
บุคคลตาง ๆ ท่ีทางโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรดานดนตรีไดทําการโฆษณาไว…” 
  จากขอคําถามน้ี สามารถสรุปความท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็น     
“การสงเสริมการขาย” การสงเสริมการขายน้ันอาจมีไมไดมาก เพราะเนื่องดวยอัตราคาเชาสถานท่ี 
คาสอนครู และอ่ืน ๆ ฉะนั้นการสงเสริมการขายควรมีตามความเหมาะสม เผ่ือเปนแรงจูงใจใหบุตร
หลานนั้นเรียนตอไปไดในระยะยาว และการสงเสริมการขายน้ันตองไมสงผลกระทบตอฝายหนึ่ง
ฝายใด อาทิเชน ครู พนักงาน เปนตน  
 1.5 บุคลากร 
  ในสวนของการบุคลากร ผูใหขอมูลสําคัญในกลุมผูบริหาร ผูประกอบการธุรกิจ
และนักวิชาการไดใหทัศนะวา “…เร่ืองบุคลากรนั้นเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก ๆ ในอันดับตน ๆ เลยก็วาได
โดยเฉพาะครูผูสอนคือแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญของโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรดาน
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ดนตรี ถาขาดตัวครูผูสอนไปธุรกิจนี้คงดําเนินตอไปไมได …” ซ่ึงสอดคลองกับอีกทานและไดเสริม
วา “…นอกจากตัวครูผูสอนที่ดีแลว พนักงานตาง ๆ ก็มีสวนสําคัญเชน พนักงานตอนรับ ตอง
สามารถใหขอมูลท่ีถูกตองและชัดเจน ตองเขาใจในเร่ืองของหลักสูตรตาง ๆ ควรจะมีบุคลิกภาพท่ีดี 
ท่ีสําคัญไมควรไปโตเถียงกับผูปกครอง ถาผูปกครองสงสัยไมเขาใจใหเชิญครูผูสอนมาอธิบายให
ชัดเจนแทน…” อีกทานไดกลาววา “…ครูผูสอนมีหลายคนถามวาตองจบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีทางดานดนตรีมาโดยตรงหรือไม สวนตัวไมจําเปนเลย เพราะส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ตองมีใจรัก    
การสอนดนตรี ครูผูสอนตองเขาใจถึงหลักสูตร และท่ีสําคัญตองสามารถถายทอดความรูในส่ิงตาง 
ๆ ไปสูบุตรหลานใหเขาใจไดอยางงายดาย…” และอีกทานไดเสริมวา “…การแตงตัวของครูผูสอน
นอกจากจะตองเรียบรอยเหมาะสมแลว เพื่อเพิ่มการดึงดูดความสนใจอาจมีการใชสีตบแตงใบหนา 
ทาปาก มีการใสหมวก เปนตน เพื่อทําใหบุตรหลานนั้นรูสึกสนุกไปกับการจินตนาการและไมรูสึก
เบ่ือกับการเรียนไดงาย…” ดานนักวิชาการไดใหความคิดเห็นวา “…หลักสูตรนั้นจะดีอยางเดียวคง
ไมเพียงพอ ตองเช่ือมโยง และสอดผสานไปกับครูผูสอนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ถาครูผูสอนไม
เขาใจในหลักสูตร หรือไมสามารถประยุกตใช และถายทอดไป  สูบุตรหลานได ธุรกิจโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็ก โดยศาสตรทางดานดนตรี ก็ยากท่ีจะประสบความสําเร็จไปได ตัวครูนั้น
ตองพยายามท่ีจะเรียนรูเพิ่มเติม และพัฒนาในส่ิงใหม ๆ ตลอดเวลา เชนการอบรมครูดนตรี          
การประชุมสัมมนาวิชาการดานดนตรี ติดตามสถานการณเพลงยอดนิยมตาง ๆ ของท่ัวโลก เพ่ือมา
ประยุกตใชเปนส่ือการสอน นักวิชาการกลาวเสริมอีกวาในดานของการพัฒนาสมองของบุตรหลาน 
ครูควรจะมีความรูเพ่ิมเติมในศาสตรทางดานของสมาธิ โยคะ ดานการส่ือสาร การแสดง เพ่ือเสริม
ศักยภาพใหกับตัวครูไดอีกดวย   
  จากขอคําถามน้ีสามารถสรุปความท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็น 
“บุคคลากร” ไดวาบุคลากรนั้นเปนส่ิงท่ีสําคัญ ครูท่ีดีตองมีหัวใจรักในการสอนไมจําเปนตองจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดานดนตรีมาโดยตรง แตควรอบรบในเร่ืองของหลักสูตรการสอน 
ตองเขาใจในหลักสูตร รูจักประยุกตใชและพัฒนาในการเรียนการสอน ครูตองเรียนรูและพัฒนา   
ในส่ิงใหม ๆ อยูเสมอ เชน การเขารวมอบรม การสัมมนาตาง ๆ การเรียนรูในศาสตรตาง ๆ ท่ี
มากกวาวิชาดนตรี มีการแตงตัวท่ีเหมาะสม พนักงานควรมีบุคลิกภาพท่ีดี มีการใหขอมูลไดกระชับ      
และชัดเจนถูกตอง   
 1.6 กระบวนการ 
  ในสวนของกระบวนการผูใหขอมูลสําคัญในกลุมผูบริหาร ผูประกอบการธุรกิจ
และนักวิชาการไดใหทัศนะวา “…การใหขอมูลถึงรายละเอียดท่ีถูกตองชัดเจนในหลักสูตรการเรียน 
การสอน การชําระคาเลาเรียน คาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเหมาะสม ตองมีความสะดวกสบาย มี          
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การประเมินวัดระดับความรูและอายุของบุตรหลานเพื่อใหเหมาะสมกับเรียนในระดับตาง ๆ มี     
การสอบวัดผลถึงความพัฒนาการของบุตรหลาน…” อีกทานไดเสริมวา “…นอกจากมีการประเมิน
วัดผลถึงความพัฒนาการของบุตรหลานแลว มีการสงครูและพนักงานไปอบรมและพัฒนาในเร่ือง
ของการเรียนการสอน การใหขอมูลตาง ๆ แกผูปกครองสําหรับครูมีการสงไปสอบเพ่ือพัฒนา
ความรูความสามารถ เม่ือครูผานการสอบ ทางโรงเรียนมีการข้ึนคาสอนใหครู ครูจะไดคาสอนท่ี
เพ่ิมข้ึนและโรงเรียนก็ไดครูท่ีมีคุณภาพมากข้ึนไปอีกดวย…” ซ่ึงสอดคลองและเพ่ิมเติม “…เร่ือง
เวลาเปนส่ิงท่ีสําคัญมากตองตรงตอเวลาเพราะถาครูมาสอนไมตรงเวลาก็จะมีผลกระทบในเวลา
เรียนช่ัวโมงตอไป หรือตองหาเวลาชดเชยกัน ซ่ึงจะยากมากถาเปนช้ันเรียนท่ีเรียนเปนกลุมใหญ 
สําหรับบุตรหลานมาสายหรือมีความจําเปนไมสามารถมาเรียนในช่ัวโมงนั้น ๆ ได ทางโรงเรียน
และครูผูสอนจะมีอัดคลิปภาพและเสียงใหผูปกครอง โดยการสงผานชองทางการส่ือสารตาง ๆ เชน 
แอปพลิเคช่ัน Line ,Email , YouTube เปนตนมีการใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชน ในการรับรู
ขอมูลขาวสาร โดยการต้ังกลุมครูผูปกครองผานแอปพลิเคช่ัน Line เพื่อแจงขอมูลขาวสาร และ     
การพัฒนาการของบุตรหลานโดยตรงไดอยางสะดวกรวดเร็วอีกดวย…” และ“…การบริหารคน       
ในองคกร เชน ครู พนักงาน เราจะอยูกันในระบบของพ่ีนองเหมือนครอบครัวเดียวกัน มีอะไรที่
รูสึกไมสบายใจก็จะคุยกัน มีการผอนปรนไดบางในบางกรณี มีการประชุมภายในโรงเรียน เราตอง
ทําใหครูหรือพนักงานรูสึกไมถูกเอาเปรียบ คือเดินหนาไปพรอมกันไดท้ัง 2 ฝาย…” ดาน
นักวิชาการมองวา “…เทคโนโลยีท่ีกาวไกลเราควรใชใหเปนประโยชนมากท่ีสุด ควรจะมีการสอน
ผานระบบดิจิตอลตาง ๆ เชนมีการสอนผานแอปพลิเคช่ัน Lineการสอนผานทางจอคอมพิวเตอร 
ฉะนั้นการเรียนก็จะไมมีขีดจํากัด สามารถเขาถึงกันไดในทุก ๆ มุมโลก แตตองอยูในความ
ควบคุมดูแลของผูปกครองอยางใกลชิด ครูและผูปกครองตองคอยใหความรูถึงภัยอันตรายของโลก
เทคโนโลยีในปจจุบัน…” 
  จากขอคําถามน้ี สามารถสรุปความที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็น 
“กระบวนการ” ไดวา กระบวนการน้ันเปนส่ิงท่ีคอนขางละเอียดออน การใหขอมูลแกผูปกครอง
ตองชัดเจน กะทัดรัดเขาใจงาย จูงใจผูปกครองทําใหอยากสงบุตรหลานเขาเลาเรียน การเรียน       
การสอนท่ีตองตรงตอเวลา มีการใชเทคโนโลยีมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการสอน หรือสง
ขอมูลการเรียนการสอนตาง ๆ มีการสงสอบ และรายงานผลถึงความพัฒนาการของบุตรหลานให
ผูปกครองไดทราบ มีความยิ้มแยมแจมใส และอยูกันแบบพี่นองภายใตกฎเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 
 1.7 ส่ิงแวดลอม 
  ในสวนของส่ิงแวดลอม ผูใหขอมูลสําคัญในกลุมผูบริหาร ผูประกอบการธุรกิจ 
และนักวิชาการไดใหทัศนะวา “…ความสะอาดเปนส่ิงท่ีสําคัญมากเพราะผูปกครองจะเขามาดู       
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ในหองเรียนวาเปนยังไง ถาเปนพรมดูฝุนบางหรือเปลา ถาบุตรหลานเปนโรคภูมิแพจะเรียนไดไหม
เนื่องจากการเรียนท่ีเปนกลุมบุตรหลานอาจมีการติดเช้ือโรคกันได ตองมีการทําความสะอาด
บอยคร้ัง เช็ดดวยนํ้ายาทําความสะอาดตามท่ี พื้นโตะเรียน ประตู และอุปกรณ ตาง ๆ มีอุปกรณปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน ภายในเรียนตบแตงใหเหมาะกับการเรียนของบุตรหลาน เชน การทาสีภายในหอง
ควรใชโทนสีท่ีมีสีสันสวยงามสะดุดตา…” ทานหนึ่งไดเสริมอีกวา “…ส่ิงแวดลอมท่ีดีควรใหบุตร
หลานรูสึกเหมือนเปนบานหลังท่ีสองของครอบครัว ทําใหไมรูสึกเกร็งในเวลาเรียน ฉะนั้น           
การตกแตงใหดูอบอุน รมร่ืน รมเย็น ถามีพื้นท่ีเหลือควรมีท่ีสําหรับใหบุตรหลานไดออกกําลังกาย           
เชน สนามเด็กเลน อุปกรณสําหรับฝกทักษะตาง ๆ เปนตน…” ส่ิงสอดคลอง และเพิ่มเติมไดวา           
“…สนามเด็กเลนหรือพื้นท่ีสําหรับรองรับบุตรหลานควรอยูหางจากหองเรียนพอสมควร และไม
ควรใหบุตรหลานท่ีเรียนอยูเห็นเพราะจะทําใหไมมีสมาธิในการเรียนพื้นท่ีรองรับผูปกครองก็เปน
ส่ิงสําคัญ ควรมีเคร่ืองดื่มไวบริการเชน ชา กาแฟ น้ําดื่ม อาหารวาง สัญญาณอินเตอรเน็ต เปนตน…” 
และ“…ถาโรงเรียนตั้งอยูในหางสรรพสินคาก็คงไมตองกังวลเร่ืองพื้นท่ีรองรับผูปกครอง เพราะ                
ในหางสรรพสินคาก็มีทุกอยางเชนรานกาแฟ รานอาหารแตถามีพื้นท่ีรับรองใหผูปกครองก็          
จะดีกวา เพราะถาจะใหผูปกครองเดินไปตามรานตาง ๆ ในทุก ๆ คร้ังก็คงไมไหว เปนตน ส่ิงท่ีควร      
มีเพิ่ม คือมีการติดกลองวงจรปด โดยเฉพาะตามมุมอับตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลาน 
และทรัพยสินภายในโรงเรียน 
  จากขอคําถามน้ี สามารถสรุปความที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็น 
“ส่ิงแวดลอม” ไดวา เร่ืองความสะอาดน้ันเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก ภายในมีบรรยากาศท่ีนาเรียน รูสึก
เปนกันเองเปรียบเสมือนวาเปนบานหลังท่ีสองของบุตรหลาน มีพื้นท่ีสําหรับไวสําหรับใหบุตร
หลานไดฝกทักษะทางรางกาย และควรจะออกหางจากหองเรียนโดยส้ินเชิง มีบรรยากาศรมเย็นมี
พื้นท่ีไวรับรองผูปกครองและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ มี
สัญญาณอินเตอรเน็ต มุมพักผอนและอานหนังสือ เปนตน อีกอยางท่ีควรใหความสําคัญเร่ืองของ
ระบบความปลอดภัย  ควรมีกลองวงจรปด มีพนักงานรักษาความปลอดภัย  เพื่อไวตรวจดู           
ความปลอดภัยของบุตรหลาน อีกทั้งความปลอดภัยของทางโรงเรียนอีกดวย 
2. ความเห็นของทานในการดําเนินธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี
ท้ังในแงมุมของจุดแข็งจุดออนโอกาส และอุปสรรคในธุรกิจของทานเปนอยางไรในชวงเวลา
ปจจุบัน 
 จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ จุดแข็งจุดออน โอกาส
และอุปสรรคที่พบในกระบวนการใหบริการในธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางดานดนตรี ไดพบประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
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 2.1 จุดแข็ง 
  ในสวนของจุดแข็ง ผูใหขอมูลสําคัญในกลุมผูบริหาร ผูประกอบการธุรกิจ และ
นักวิชาการไดใหทัศนะวา “…การท่ีมีความเปนเอกลักษณไมเหมือนใครตางจากท่ีอ่ืน เปนมากกวา
แคโรงเรียนสอนดนตรี เนนการพัฒนาโดยรวมสมอง ใชดนตรีไปพัฒนาศักยภาพของบุตรหลาน    
ในดานตาง ๆ ทําใหบุตรหลานมีสมาธิ ความจํา ไดรูจักการเขาสังคม รูจักความเปนผูนําม่ันใจ         
ในตัวเอง มีจิตใจดีเอ้ือเฟอเผ่ือแพร มีความผอนคลาย คุณครูคือจุดแข็งสําคัญเชนกัน คือถาครูท่ี
สามารถสอนแลวทําใหบุตรหลานนั้นเขาใจและสนุกไปกันการเรียนไดนั้น ก็จะเปนอีกหนึ่งจุดแข็ง
ท่ีสําคัญท่ีเปรียบเสมือนแมเหล็กท่ีดึงดูดผูปกครองและบุตรหลานใหเขามาเรียน เพราะครูแตละคนมี
การสอนท่ีไมเหมือนกัน แมวาหลักสูตรการเรียนการสอนเดียวกันก็ตาม…”อีกทาน “…หลักสูตรท่ี
ใชเปนของทางประเทศญ่ีปุน ไดรับการทดสอบและใชมาเปนระยะเวลาท่ียาวนานเหมาะสมและ
ใกลเคียงกับวิถีชีวิตของคนในทวีปเอเชียมากท่ีสุด เนนกระบวนการทางดานความคิดอยางเปน
ระบบ เรียนแลวมีความสุขไมหนักจนเกินไปจึงหลอหลอมทําใหบุตรหลานน้ันประสบความสําเร็จ
ในท่ีสุด…”อีกทานเสริมวา “…จุดแข็งของเราคือการการImprovisationหรือเรียกเปนภาษางาย ๆ ก็
คือการดนสดหรือสรางทวงทํานองสดๆน่ันเองมีการแตงเพลงใหเด็กไดจินตนาการถามวาเด็กบาง
คนยังอานตัวโนตไมออกดวยซํ้า แตทําไมสามารถเลนเพลงไดเพราะเลนจากส่ิงท่ีไดยิน บุตรหลาน
สวนใหญท่ีเรียนจะมีระบบของการรับรูเร่ืองเสียงท่ีดีมากถือเปนจุดแข็งของท่ีนี่เลย…” และ            
“…จุดแข็ง คือบุคลากรตั้งแตผูบริหารไปจนถึงแมบาน เรามีผูบริหารที่เขาใจดนตรี มีความเขาถึง
ความตองการของครูและบุคลากรในโรงเรียน ไมเอาเปรียบ มีการแบงผลประโยชนท่ีคุมคา อยูกับ
อยางครอบครัวเดียวกับ จึงทําใหครูและพนักงานตาง ๆ มีใจอยางเต็มท่ีรักในตัวของโรงเรียนใหใจ
และมีความสามัคคี พรอมท่ีจะทํากิจกรรมรวมกันกับทางหลักสูตรและโรงเรียนอยางเต็มท่ี ทําให
ระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก ผูปกครองและบุตรหลานก็มีความสุข…” 
  จากขอคําถามนี้สามารถสรุปความไดจากการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็น “จุดแข็ง” 
ไดวาหลักสูตรตองมีความเปนเอกลักษณไมเหมือนใคร ไมใชแคการสอนดนตรีเพียงอยางเดียว
เทานั้นตองใหขอมูลถึงประโยชนของดนตรี และนําเสียงดนตรีไปพัฒนาศักยภาพเด็กใหได
ประโยชนสูงสุดในดานตาง ๆ อีกดวยเชน ดานสมาธิ ความเปนผูนํา การเขาสังคม การเอ้ือเฟอเผ่ือ
แพร เปนตน จุดแข็งท่ีสําคัญ คือตัวบุคลากรครู ตองมีใจรัก เขาใจในหลักสูตรอยางดี และสามารถ
นําหลักสูตรมาประยุกตใชเขากับการสอนท่ีเขาใจไดอยางงายดาย มีความสนุกสนาน ไมนาเบ่ือ 
หลักสูตรนั้นตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลาและประยุกตใหใกลเคียงกับวิถีชีวิตของคน   
ในทวีปเอเชียมากท่ีสุด มีการใหบุตรหลานไดคิด และจินตนาการตาง ๆ เชน การแตงเพลงเอง        
การเลนจากการไดยินเสียง สวนดานกระบวนการบริหารถือเปนอีกหนึ่งจุดแข็งภายในที่สําคัญ       
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คือ ตองมีความยุติธรรม อยูกับแบบครอบครัว ไมเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน มีผลตอบแทนท่ีคุมคา
ดวยกันทุกฝาย จะเกิดความสามัคคีเปนปกแผนทําใหธุรกิจดําเนินตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.2 จุดออน 
  ในสวนของจุดออน ผูใหขอมูลสําคัญในกลุมผูบริหาร ผูประกอบการธุรกิจ และ
นักวิชาการไดใหทัศนะวา “…ความชัดเจนของหลักสูตรท่ีควรเขมแข็งวาวิชาอะไรควรเรียน
กอนหลัง ควรแนะนําผูปกครองวามันจะเห็นผลท่ีดีและชัดเจนกวาตอตัวของบุตรหลาน เพราะ
ผูปกครองบางทานอาจจะไมเห็นความสําคัญและใจรอนขามข้ันตอนการเรียนพื้นฐานท่ีสําคัญไป 
ตองมีความเขมงวดในเร่ืองของระบบการจัดการ และบริหารที่มีความเปนเหมือนพี่นองมี          
ความยืดหยุนมากจนเกินไป ทําใหมาสาย ขาด หรือลากะทันหัน โดยคิดวาคงไมเปนไร…” อีกทาน
เสริมวา “…ตองมีความเขมงวดในเร่ืองของระบบการจัดการและบริหารท่ีมีความเปนเหมือนพี่นอง
มีความยืดหยุนมากจนเกินไป ทําใหมาสาย ขาด หรือลากะทันหัน โดยคิดวาคงไมเปนไร…” ทาน
หนึ่งเสริมวา “…จํานวนบุตรหลานใน1 ช่ัวโมงเรียนท่ีเรียนเปนกลุมนั้นอาจมีจํานวนท่ีมากเกินไป 
โดยเพิ่มข้ึนจากเม่ือกอน 8 คนเพิ่มเปน 10 คนบางท่ีมีถึง 13 คน อาจทําใหครูตองดูแลเอาใจใสไดไม
ท่ัวถึง เพราะดวยเศรษฐกิจ และตนทุนการลงทุนท่ีสูง จึงตองพยามยามใหใน 1 ช่ัวโมงเรียนนั้นมี
ความคุมคาตอการลงทุนใหไดมากท่ีสุด…” และ “…จุดท่ีควรจะตองแกไขคือเจาของธุรกิจ และ
ผูบริหารสวนใหญไมไดเขาใจในเร่ืองของดนตรี จึงไมสามารถเขาถึงความตองการของครูสอน
เทาท่ีควรคํานึงถึงแตผลกําไรที่จะไดรับเพียงอยางเดียว ทําใหมีปญหาในเร่ืองของกระบวน           
การบริหาร มองครูเปนแคพนักงานไมไดมอง และใหเกียรติในความเปนครู ลืมมองไปวาครู คือแรง
ขับเคล่ือนท่ีสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจนั้นอยูรอดไดอยางยั่งยืน พอระบบเปนแบบนี้ก็จะทําใหครูไมมีใจ
ในการสอน ไมอยากสงบุตรหลานเขาทํากิจกรรมใด ๆ หรือวาสอนไปอยางนั้นตามหนาท่ี ฉะนั้น
การบริหารภายในเปนส่ิงท่ีสําคัญ และไมสามารถมองขามไปไดเลย 
  จากขอคําถามน้ี สามารถสรุปความที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็น 
“จุดออน” ไดวา การละเลยไมทําตามกระบวนการขั้นตอนของหลักสูตรอยางเครงครัดบางคร้ังตัวครู
หรือผูปกครองอาจมองขามไปบางอยางเห็นวาไมสําคัญ จึงทําใหการเรียนนั้นไดผลไมเต็ม
ประสิทธิภาพ ดานกระบวนการบริหารแบบครอบครัวไมควรมีความยืดหยุนมากจนเกินไป อาจทํา
ใหเกิดการมาสาย ขาด หรือลากะทันหัน เพราะตางมองวาไมเปนไร สบาย ๆ สวนเร่ืองอัตราคาสอน
ครูก็ถือเปนอีกหนึ่งจุดออนท่ีสําคัญ ตองใหผลตอบแทนอยางคุมคา และสมเหตุผล เผ่ือรักษา
บุคลากรครูท่ีดีมีประสบการณการเรียนกลุมจํานวนนักเรียนตองพอเหมาะไมมากจนเกินไป ครูตอง
ดูแลทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ และการอยูรวมกันความใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ผูบริหารตองไมมอง
วาครูเปนแคเพียงพนักงานในองคกร 
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 2.3 โอกาส 
  ในสวนของโอกาส ผูใหขอมูลสําคัญในกลุมผูบริหาร ผูประกอบการธุรกิจ และ
นักวิชาการไดใหทัศนะวา “…มีสถาบันท่ีไดรับการรับรองจากตางประเทศ ใหสามารถสอนอบรม
ครูท่ีสนใจ ถือเปนโอกาสท่ีดี ท่ีไมตองไปศึกษาตอท่ีตางประเทศ ทําใหสะดวกสบาย ประหยัด และ
ทําใหมีการเพิ่มจํานวนบุคลากรครูท่ีดีมีคุณภาพมากข้ึนอีกดวย…” มุมมองของอีกทาน “…คือมัน
อาจจะไมดีเทาไรเพราะคนตัดสินใจจะมีลูกนั้นก็นอยลง ทางรัฐบาลมีการสนับสนุนในการเขา
แขงขันดนตรีของเยาวชนปละ1คร้ัง ในแตละโรงเรียนแตก็ยังถือวานอยอยูมากและมีการโฆษณาท่ี
ยังนอยมาก…” สอดคลองกับอีกทานและไดเสริมวา “…ดวยเศรษฐกิจท่ีไมคอยดีอาจทําใหคนสวน
ใหญคิดวาไมอยากจะมีลูก แตดานผูปกครองยุคใหมใหความสนใจสงบุตรหลานเรียนวิชาดนตรีชวง
อายุเด็กเล็กเพราะเล็งเห็นถึงประโยชนท่ีจะไดรับ มีจํานวนไมนอยเลยท่ีเราไมสามารถรับเขาเรียนได
เพราะอายุนอยเกินไป ฉะนั้นถาปรับปรุงหรือเพิ่มหลักสูตรสําหรับบุตรหลานท่ีอายุนอยได ก็ถือวา
เปนโอกาสท่ีดีในการเพิ่มชองทางในเรียนของบุตรหลานอีกดวย…” อีกทานไดกลาววา “…มีการให
ความสนใจในกลุมผูปกครอง เปดสอนทุกคร้ังก็เต็มทุกคร้ัง บางคร้ังมีใบจองดวยซํ้า สมัยนี้มี
สัญญาณอินเตอรเน็ตหาขอมูล ผูปกครองจะศึกษาขอมูลมาบางแลววาเรียนดนตรีนั้นดีตอบุตรหลาน
อยางไร เราแคทําหนาท่ีของเราใหดีท่ีสุดก็พอโอกาสที่จะเติบโตของธุรกิจนี้ยังมีอยู…” 
  จากขอคําถามน้ี สามารถสรุปความที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็น 
“โอกาส” ไดวา มีสถาบันท่ีไดรับรองหลักจากตางประเทศ รวมถึงหลักสูตรท่ีมีอยูภายในประเทศ ท่ี
สามารถฝกอบรบและสรางครูผูสอนท่ีมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน ดวยสภาพเศรษฐกิจที่ฝดเคือง คน
ท่ัวไปคิดท่ีอยากจะมีลูกนอยลงและทางภาครัฐก็ยังใหการสนับสนุนทางดานกิจกรรมดนตรีท่ีนอย
อยู แตผูปกครองสมัยใหมกลับใหความสนใจสงบุตรหลานเขาเรียนวิชาดนตรีเร่ิมในอายุท่ีนอยลง
มากข้ึน มีการปรับและพัฒนาหลักสูตรใหมีการรองรับบุตรหลานท่ีมีอายุนอยลงกวาเกณฑการเรียน
ในสมัยกอนมากข้ึนเนื่องจากมีการศึกษาขอมูลถึงประโยชนของการเรียนดนตรีมากข้ึน และเขาถึง
ขอมูลไดงายท่ัวทุกมุมโลกโดยผานทางสัญญาณอินเตอรเน็ต 
 2.4 อุปสรรค 
  ในสวนของอุปสรรค ผูใหขอมูลสําคัญในกลุมผูบริหาร ผูประกอบการธุรกิจ และ
นักวิชาการไดใหทัศนะวา “…ในเร่ืองของสภาพเศรษฐกิจท่ีฝดเคือง มีการใชจายเงินท่ียากมากข้ึน 
ผูปกครองจากท่ีเคยสงบุตรหลานเรียนในหลายวิชาดนตรี ปรับลดเหลือแควิชาเดียว หรือขอหยุด
เรียนไปกอน ดวยทัศนะมุมมองของผูปกครองท่ีวาวิชาดนตรีเปนส่ิงท่ีฟุมเฟอย จึงไปใหความสําคัญ
กับการเรียนเสริมวิชาอ่ืนมากกวา…”อีกทานกลาววา “…ความคิดของผูปกครองท่ีมองวาการเรียน
ดนตรีนั้นไมสําคัญเทาการเรียนวิชาอ่ืน ๆ เชนถาจะสอบเขาโรงเรียนสามัญตาง ๆ ก็ตองไปเรียนกวด
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วิชา สวนใหญเรียนกันหนักมาก เพื่อจะใหบุตรหลานสอบติด เรียนเสร็จก็เหนื่อยแลว ทําใหไมมี
เวลาในการเรียนวิชาดนตรี หรือถาชวงท่ีสภาพเศรษฐกิจท่ีฝดเคืองก็จะงดเรียนวิชาดนตรีเปนอันดับ
แรก สวนอีกอุปสรรคท่ีพบคือผูปกครองรองขอวาชั่วโมงเรียนของบุตรหลานนั้นมีเวลาท่ีเชาเกินไป 
ทําใหมาสงบุตรหลานไมไหวผสานรวมกับปญหาการจราจรท่ีติดขัดอีก…” ณ.ขณะน้ีมีอุปสรรค
เร่ืองการขอหยุดเรียนของบุตรหลาน จะเปนเกือบทุกชวงเวลาเชน ชวงท่ีมีการสอบเล่ือนช้ันอนุบาล 
ประถมปท่ี 1 ก็จะมีบุตรหลานขอหยุดเรียนไปซ่ึงเราไมสามารถไปบังคับผูปกครองได เพียงแตหวัง
วาผูปกครองจะสงบุตรหลานใหกลับมาเรียนอีกเชนเดิม…” 
  จากขอคําถามน้ี สามารถสรุปความที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็น 
“อุปสรรค” ไดวาแนนอนในเร่ืองของสภาพเศรษฐกิจท่ีฝดเคืองมีการใชจายท่ีรัดกุมมากข้ึน และ
ความคิดของผูปกครองท่ีมองวาวิชาดนตรีอาจไมสําคัญไปกวาวิชาสามัญจึงถูกปรับลดวิชาดนตรีให
นอยลงหรือเหลือแตการเรียนวิชาสามัญ และเม่ือถึงชวงเวลาท่ีตองสอบเล่ือนช้ันของบุตรหลานก็จะ
เร่ิมหยุดเรียนกันมากข้ึน เผ่ือเตรียมตัวสอบ ชวงเวลาท่ีเชาเกินไปในวันหยุดของวันเสารและวัน
อาทิตยผูปกครองอยากพักผอน ชวงเวลาหลังเลิกเรียนจากโรงเรียนของบุตรหลานในวันจันทรถึง  
วันศุกรเวลานั้นอยูในชวงการจาราจรติดขัด จึงทําใหเวลาเรียนนั้นมีความจํากัดมากข้ึน 
3. ทานมีความคิดเห็นตอแนวโนมของสภาพธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางดานดนตรีโดยรวมในอนาคตรวมท้ังมีแนวทางการปรับกลยุทธทางธุรกิจในอนาคตอยางไร 
 ในสวนของกลยุทธ ผูใหขอมูลสําคัญในกลุมผูบริหาร ผูประกอบการธุรกิจและ
นักวิชาการไดใหทัศนะวา “…ตองใหขอมูล มีหนังสือแนะนําใหความรูแกผูปกครองถึงประโยชน
ของการเรียนดนตรีวาเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางไร หลักสูตรการเรียนการสอนตองมีวัตถุประสงคท่ี
ชัดเจนวาไดประโยชนอะไรจากการเรียนนั้น ๆ ท่ีสําคัญตองใชดนตรีมาเปนหลักในการทํากิจกรรม 
ไมใชใชดนตรีมาเปนองคประกอบในการทํากิจกรรม มีการทําหลักสูตร อบรม หนังสือแบบ        
การสอนใหครู เพื่อผลิตครูท่ีมีคุณภาพ และยังทําใหสามารถเพ่ิมจํานวนครูสอน และโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็ก โดยศาสตรทางดานดนตรีไดอยางท่ัวถึง…” อีกทานเสริมวา “…ส่ือตาง ๆ 
เปนเร่ือง    ท่ีสําคัญการโฆษณาในตัวช่ือเสียงของแบรนดเพียงอยางเดียวนั้นมันไดยิ่งใหญเหมือน
เม่ือกอน    แลว เราตองมีการติดตอผสานกับโรงเรียนสายสามัญตาง ๆ ส่ือสารถึงประโยชนของ
ดนตรีท่ีใชในการพัฒนาสมองของบุตรหลาน มีการออกส่ือวาบุตรหลานท่ีเรียนดนตรีนั้นมีโอกาส
ประสพความสําเร็จในชีวิตไดอยางไร ความสุขท่ีไดรับจากการเรียนดนตรีและดนตรีคือสวนหนึ่งท่ี
สําคัญ ในการที่จะประสพความสําเร็จในทุก ๆ อาชีพได…” อีกทาน “…ตอนนี้ปดกิจการก็เยอะขาย
กิจการไปก็เยอะเราจะทํายังไงใหอยูรอดในยุคสมัยนี้ กลยุทธ คือการเขาถึงผูปกครองสราง          
ความม่ันใจในทุก ๆ ดาน การสอนดนตรีเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ เราตองไปชวยแกปญหาให
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ผูปกครองดวย เชน บุตรหลานไมอยากมาเรียนเลยวันนี้ ครูตองคุยกับผูปกครองแลวใชเทคโนโลยี
ใหเปนประโยชนเชน การสงคลิปการสอนของครูใหบุตรหลานไดดู หรือการสงคลิปการเลนดนตรี
ของบุตรหลานมาใหครูดูวาถูกตองไหม เปนตน สําหรับผูปกครองที่มาติดตอใหมเราตองให
ความสําคัญในเร่ืองของการส่ือสารใหเขาใจในเร่ืองประโยชนของการเรียนรวมถึงในเร่ืองอ่ืนตาง ๆ 
อยางเปนกันเอง สรางสัมพันธไมตรีท่ีดี ใหผูปกครองนั้นม่ันใจในเรา แลวตองขอเบอรติดตอเพื่อสง
ขาวสารตาง ๆ ของทางโรงเรียนอีกดวย…” และไดเสริมอีกวา“…ภาพโดยรวมจะตองมุงเนนไป     
ในเชิงรุกมากข้ึนเชนไปประชาสัมพันธตามโรงเรียนสามัญตาง ๆ มีการแสดงดนตรี บอกถึง
ประโยชนวาการเรียนดนตรีนั้นสําคัญอยางไร และเลือกวันท่ีไปประชาสัมพันธนั้นสําคัญมากใหได
ประสิทธิผลและตรงกลุมเปาหมายมากท่ีสุดเชน วันประชุมผูปกครอง เพราะคนที่ตัดสินใจสงบุตร
หลานเขาเรียนนั้นคือผูปกครองถาไปวันอ่ืนอาจไดเจอผูปกครองนอยลงนั่นเอง นอกจากนี้เราจะอยู
เฉย ๆ กับท่ีไมไดแลวอาจมีการนําหลักสูตรไปเสนอขายระบบการเรียนการสอนตามโรงเรียนตาง ๆ 
เชนโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนเอกชน เปนตน เพื่อเพิ่มทางเลือกในธุรกิจ แลวเราไมตองลงทุน
เร่ืองสถานท่ีแถมมีบุตรหลานรองรับอยางเพียงพออีกดวย…” และ “…การส่ือสารเปนส่ิงท่ีสําคัญ
มาก เราตองลงขางสารการทํากิจกรรมตาง ๆ ลงไปใหไดมากท่ีสุด มีกลยุทธท่ีใชตอนนี้ คือทํา
หลักสูตรเฉพาะทางสําหรับเด็กเล็กท่ีอายุนอย เพื่อแกปญหาหลักสูตรท่ีไมสามารถรองรับบุตรหลาน
ท่ีมีอายุนอยมากได และเจาะกลุมเฉพาะไฮโซ บุตรหลานดารา นักรอง นักแสดง นักการเมืองและ
สอนเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ท่ีเจาะกลุมนี้เพราะมีรายไดท่ีสูง และท่ีสําคัญเม่ือมีการถายรูปลง    
ในโซเชียล เน็ตเวิรคตาง ๆ ก็จะมีการติดตามดูรูปจากแฟนคลับหรือคนติดตามอยางมากมาย ถือได
วาเปนหนึ่งในกลยุทธท่ีใชในการโฆษณาไดเปนอยางดี 
 จากขอคําถามนี้ สามารถสรุปความท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็น “กลยุทธ” 
ไดวาการใหขอมูลแกผูปกครองใหตระหนักถึงคุณประโยชนของดนตรีในการพัฒนาสมอง และ
ศักยภาพในดานตาง ๆ ของบุตรหลาน หลักสูตรตองใชเสียงดนตรีมาเปนแกนหลักในการเรียน หรือ
ทํากิจกรรมตาง ๆ หลักสูตรตองสามารถพัฒนาตอยอดการเรียนต่ังแตวัยเด็กไปจนถึงวัยผูใหญได 
ใหขอมูล และยกตัวอยางบุตรหลานท่ีเรียนดนตรีแลวประสบความสําเร็จท้ังการเลนดนตรี และ    
การเรียนวิชาการ มีเกรดเฉล่ียที่ดีข้ึน สามารถสอบเขาในสถาบันท่ีดีมีช่ือเสียงได ใหความม่ันใจ     
แกผูปกครอง ชวยแกปญหา และใหคําปรึกษาแกผูปกครองในดานตาง ๆ เกี่ยวกับการเรียนของ    
บุตรหลาน การใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูปกครอง สรางความรูสึกท่ีดี ใหความม่ันใจ ขอขอมูลเบอร
โทรศัพทไวติดตอสงขาวสาร มีการประชาสัมพันธ และทํากิจกรรมในเชิงรุกมากข้ึน เชนไป
ประชาสัมพันธตามโรงเรียนสามัญตาง ๆ มีการแสดงดนตรี บอกถึงประโยชน และความสําคัญของ
การเรียนดนตรีแกผูปกครอง และเลือกวันท่ีเขาไปประชาสัมพันธ เชน วันประชุมผูปกครอง เปนตน 
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นําหลักสูตรไปเสนอตามโรงเรียนตาง ๆ เชนโรงเรียนเอกชนตาง ๆ โดยครบวงจรท้ังระบบการเรียน
การสอนดนตรี มีหลักสูตรรองรับบุตรหลานท่ีมีอายุนอย ๆ มากข้ึน เจาะกลุมคนดังไฮโซ บุคคล
สําคัญ ดารา นักแสดง เพื่อเครดิตท่ีนาเช่ือถือ และที่ สําคัญใชเปนชองทางในสรางกลยุทธ               
ในการโฆษณา 
 
การจัดเกบ็ข้อมลเชิงปริมาณู  
 การศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครอง พฤติกรรมการเขารับบริการ ความตองการ 
และในการเลือกเขารับบริการ ความคิดเห็นตอโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดาน
ดนตรี และขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการใหบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดาน
ดนตรี โดยใชสถิติอธิบายผลสํารวจ ประกอบไปดวย คาการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) 
คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) Independent 
Simple F-Test การทดสอบความปรวนแปรทางเดียว (One-way Anova) โดยมีการลําดบัการนาํเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 
 1. ตอนท่ี 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครอง 
 2. ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกเขารับบริการ  
 3. ตอนท่ี 3 โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี 
 4. ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 
 สําหรับขอมูลเชิงปริมาณไดจากการสํารวจความคิดเห็น โดยใชเคร่ืองมือแบบสอบถาม 
จากความคิดเห็นของกลุมผูปกครองท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจแทนบุตรหลาน โดยวิธีการสุมโดยใช
ความนาจะเปนจากกลุมประชากรตัวอยาง โดยใชจํานวนของกลุมประชากรตัวอยางท้ังส้ิน 400 ราย
โดยผลการศึกษามีดังตอไปนี้ 
1. คุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครอง 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสํารวจจากกลุมผูปกครอง โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดบั
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดสวนตัวตอเดือน แนวเพลงที่ช่ืนชอบ ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครองจําแนกตาม “เพศ” 
 

เพศ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
ชาย 128 32 32 32 
หญิง 272 68 68 100 
Total 400 100 100  
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 จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิงจํานวน 272 ราย       
คิดเปนรอยละ  68 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมาคือเพศชายจํานวน  128 ราย                
คิดเปนรอยละ 32.3 
 

ตารางท่ี 2 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครองจําแนกตาม “อายุ” 
 

อายุ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
20-30 ป 59 14.8 14.8 14.8 
31-40 ป 195 48.8 48.8 63.5 
41-50 ป 126 31.5 31.5 95 
51-60 ป 17 4.3 4.3 99.3 
มากกวา 60 ปข้ึนไป 3 0.8 0.8 100 

Total 400 100 100  
 

 จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 195 
ราย คิดเปนรอยละ 48.8 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมาตามลําดับคือ อายุระหวาง       
41-50 ป จํานวน 126 ราย คิดเปนรอยละ 31.5 อายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 59 ราย คิดเปนรอย      
ละ 14.8 อายุระหวาง 51-60 ปจํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 4.3  และอายุระหวาง 61 ปข้ึนไป 
จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 0.8 
 

ตารางท่ี 3 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครองจําแนกตาม “ระดับการศึกษาสูงสุด” 
 

ระดับการศึกษาสงสดู ุ  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
ต่ํากวาปริญญาตรี 68 17 17 17 
ปริญญาตรี 225 56.3 56.3 73.3 
ปริญญาโท 95 23.8 23.8 97 
สูงกวาปริญญาโท 12 3 3 100 

Total 400 100 100  
  

 จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 225 ราย คิดเปนรอยละ 56.3 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมา
ตามลําดับคือ ปริญญาโทจํานวน 95 ราย คิดเปนรอยละ 23.8 ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 68 ราย คิด
เปนรอยละ 17 และสูงกวาปริญญาโทจํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 3 
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ตารางท่ี 4 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครองจําแนกตาม “อาชีพ” 
 

อาชีพ Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

พนักงานเอกชน 138 34.5 34.5 34.5 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 19 4.8 4.8 39.3 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย/อาชีพอสิระ 147 36.8 36.8 76 
เกษยีณ/พอบาน/แมบาน 38 9.5 9.5 85.5 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจาง
ของหนวยงานราชการ 38 9.5 9.5 95 

อ่ืน ๆ 20 5 5 100 
Total 400 100 100  

 

 จากตารางท่ี 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย/
อาชีพอิสระ จํานวน 147 ราย คิดเปนรอยละ 36.8 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา
ตามลําดับคือ พนักงานเอกชน จํานวน 138 ราย คิดเปนรอยละ 34.5 รับราชการ/พนักงานของรัฐ/
ลูกจางของหนวยงานราชการ 38 ราย คิดเปนรอยละ 9.5 เกษียณ/พอบาน/แมบาน 38 ราย คิดเปนรอย
ละ 9.5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 19 ราย คิดเปนรอยละ 4.8 และอ่ืน ๆ จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 5 
 

ตารางท่ี 5 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครองจําแนกตาม “รายไดครอบครัวตอเดือน” 
 (สามี-ภรรยารวมกัน) 

รายได้ครอบครัวต่อเดือน 
(สามี-ภรรยารวมกนั) Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
10,001-20,000 บาท 34 8.5 8.5 8.5 
20,001-50,000 บาท 133 33.3 33.3 41.8 
50,000-100,000 บาท 137 34.3 34.3 76 
สูงกวา 100,000 บาท 96 24 24 100 

Total 400 100 100  
  

 จากตารางท่ี 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดครอบครัวตอเดือน (สามี-
ภรรยารวมกัน) ตอเดือน 50,000-100,000 บาทจํานวน 137 ราย คิดเปนรอยละ 33.3 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด รองลงมาตามลําดับคือ 20,001-50,000 บาทบาท จํานวน 133 ราย คิดเปน   
รอยละ 33.3 สูงกวา 100,000 บาทจํานวน 96 ราย คิดเปนรอยละ 2410,001-20,000 บาท จํานวน      
34 ราย คิดเปนรอยละ 8.5 
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 2. พฤติกรรมการเลือกเขารับบริการ 
  จากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสํารวจจากกลุมผูปกครอง พฤติกรรมการเขารับบริการ 
ปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้  
 

ตารางท่ี 6 บุตรหลานท่ีทานสงเขาเรียนมีอายุเทาใด 
 

บตรหลานทีท่่านส่งเข้าุ
เรียนมีอายเท่าใดุ  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
แรกเกดิ-1ป 11 2.8 2.8 2.8 

2-3ป 94 23.5 23.5 26.3 
4-5ป 167 41.8 41.8 68 
6-7ป 128 32 32 100 
Total 400 100 100  

  

 จากตารางท่ี 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีบุตรหลานในความดูแลอายุ 4-5 ป
จํานวน 167 ราย คิดเปนรอยละ 41.8 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมาตามลําดับคือ อายุ 
6-7 ป จํานวน 128 ราย คิดเปนรอยละ 32.0 อายุ 2-3 ปจํานวน 94 ราย คิดเปนรอยละ 23.5 และแรก
เกิด-1 ป จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 2.8 
 

ตารางท่ี 7 เหตผุลสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหทานตดัสินใจเลือกใชบริการ 
 

เหตผลสําคญัทีส่ดทีท่าํให้ท่านุ ุ
ตัดสินใจเลอืกใช้บริการ Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
เปนหลักสูตรท่ีใหผูปกครองเขามามี
สวนรวมในการเสริมสรางพัฒนาการ
ของบุตรหลาน 

53 13.2 13.2 13.2 

ตราสัญลักษณ (แบรนด) ของโรงเรียน
เปนท่ีนาเช่ือถือ 

32 8 8 21.1 

มีอัตราคาเลาเรียนท่ีเหมาะสม 29 7.2 7.2 28.4 
สถานท่ีตั้งอยูใกลท่ีพักอาศัย สะดวก
ตอการเดินทางมารับบริการ 

63 15.7 15.7 44 

มีการบอกตอหรือแนะนําจาก
ผูปกครองทานอื่น 

30 7.5 7.5 51.5 
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ตารางท่ี 7 เหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหทานตัดสินใจเลือกใชบริการ (ตอ) 
เหตผลสําคญัทีส่ดทีท่าํให้ท่านุ ุ

ตัดสินใจเลอืกใช้บริการ Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ ตามส่ือ
ตาง ๆ ใหเปนท่ีรูจัก 

4 1 1 52.5 

เจาหนาท่ีมีการอธิบายขอมูล และ
สามารถใหคําตอบไดอยางชัดเจน
ถูกตอง 

11 2.7 2.7 55.2 

ครูผูสอนมีคุณภาพและความ
เช่ียวชาญในการสอน โดยมีความใส
ใจตอพัฒนาการของบุตรหลาน 

167 42 42 97.3 

สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนมีความ
สะอาด และมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม 

11 2.7 2.7 100 

Total 400 100 100  
 

 จากตารางท่ี  7 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีครูผูสอนมีคุณภาพ  และ           
ความเชี่ยวชาญในการสอน โดยมีความใสใจตอพัฒนาการของบุตรหลานจํานวน 167 ราย คิดเปน        
รอยละ 42.0 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดรองลงมาตามลําดับคือ สถานท่ีตั้งอยูใกลท่ีพักอาศัย 
สะดวกตอการเดินทางมารับบริการ จํานวน 63 รายคิดเปนรอยละ 15.7 เปนหลักสูตรท่ีใหผูปกครอง
เขามามีสวนรวมในการเสริมสรางพัฒนาการของบุตรหลานจํานวน 53 รายคิดเปนรอยละ 13.2       
ตราสัญลักษณ (แบรนด) ของโรงเรียนเปนท่ีนาเช่ือถือจํานวน 32 รายเปนรอยละ 8.0 การบอกตอ
หรือแนะนําจากผูปกครองทานอ่ืนจํานวน 30 รายคิดเปนรอยละ 7.5 มีอัตราคาเลาเรียนท่ีเหมาะสม
จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 7.2 เจาหนาท่ีมีการอธิบายขอมูล และสามารถใหคําตอบได          
อยางชัดเจนถูกตองจํานวน  11 ราย  คิดเปนรอยละ  2.7 สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
มีความสะอาด และมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมจํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 2.7 มีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ ตามส่ือตาง ๆ ใหเปนท่ีรูจักจํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 1.0 
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ตารางท่ี 8 ทานตองการผลลัพธใดจากการรับบริการของโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร 
               ทางดานดนตรีมากท่ีสุด 
 

ต้องการผลลพัธ์ใดจากการรับบริการ
ของโรงเรียนเสริมสร้างศักยภาพเด็ก Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
บุตรหลานมีสมาธิมากข้ึน และชวยให
ความจําท่ีดีข้ึน 

78 19.4 19.4 19.4 

บุตรหลานใชเวลาวางอยางมี
ประโยชน 

56 13.9 13.9 33.3 

บุตรหลานมีการพัฒนาในดาน
สติปญญา ดานอารมณและการ
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

142 35.8 35.8 69.2 

พัฒนาการทางดานจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรคของบุตรหลาน 

41 10.2 10.2 79.4 

บุตรหลานมีความกลาแสดงออก รูจัก
อดทน และมีความเปนผูนํา 

36 9 9 88.3 

วิชาดนตรีมีสวนชวยเสริมพฒันาการ
ทางดานภาษาของบุตรหลาน 

10 2.5 2.5 90.8 

สรางความสมดุลในการทํางานของ
สมองซีกซายและซีกขวา 

37 9.2 9.2 100 

Total 400 100 100  
 

 จากตารางท่ี 8 พบวาความตองการผลลัพธใดจากการรับบริการของโรงเรียนเสริมสราง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีคือ บุตรหลานมีการพัฒนาในดานสติปญญา ดานอารมณ 
และการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนจํานวน 142 ราย คิดเปนรอยละ 35.8 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
รองลงมาตามลําดับ คือบุตรหลานมีสมาธิมากขึ้นและชวยใหความจําท่ีดีข้ึนจํานวน 78 ราย คิดเปน
รอยละ 19.4 บุตรหลานใชเวลาวางอยางมีประโยชนจํานวน 56 ราย คิดเปนรอยละ 13.9 พัฒนาการ
ทางดานจินตนาการและความคิดสรางสรรคของบุตรหลานจํานวน 41 ราย คิดเปนรอยละ 10.2 
สรางความสมดุลในการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวาจํานวน 37 ราย คิดเปนรอยละ 9.2    
บุตรหลานมีความกลาแสดงออก รูจักอดทน และมีความเปนผูนําจํานวน 36 ราย คิดเปนรอยละ 9.0 
วิชาดนตรีมีสวนชวยเสริมพัฒนาการทางดานภาษาของบุตรหลานจํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 2.5 
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 3. ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชโรงเรียนเสริมสราง 
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี 
ตารางท่ี 9 ระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชโรงเรียนเสริมสราง 
               ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี 
 

ระดับความเห็นของผ้ตอบแบบสอบถามทีมีู่
ต่อการตัดสินใจเลอืกรับบริการ ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกรับบริการ 

Mean 
Std. 

Deviation 
ระดับ

ความสําคัญ 
1. มีหลักสูตรการเรียนท่ีครอบคลุมท้ังการรอง 
การเตน 

4.01 0.92 มาก 

2. หลักสูตรท่ีมีรูปแบบเพลง เนื้อหาของบท
เพลง 

4.13 0.80 มาก 

3. มีการใชกิจกรรมการรอง การเลน เตนและ
ทาทางการแสดงออก 

4.14 2.67 มาก 

4. หลักสูตรเนนการใชดนตรีพัฒนาสมองของ
บุตรหลานมากกวาการใชดนตรีเพื่อสรางความ
ผอนคลาย 

3.91 0.90 มาก 

5. หลักสูตรการเรียนการสอนมาจาก
ตางประเทศเทานั้น 

3.47 0.99 มาก 

6. โรงเรียนตองเปนท่ีรูจักและมีช่ือเสียงเทานั้น 3.09 0.99 ปานกลาง 

7. หลักสูตรควรมีมากกวาการเรียนเฉพาะวิชา
ดนตรี เชน วิชาศิลปะ วิชาภาษาอังกฤษวิชา
คณิตศาสตร เปนตน 

3.26 1.16 ปานกลาง 

8. อัตราคาเลาเรียนมีความเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัอัตราคาเลาเรียนของโรงเรียน 
อ่ืน ๆ ในระดบัเดียวกัน 

3.93 0.90 มาก 
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ตารางท่ี 9 ระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชโรงเรียนเสริมสราง 
               ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี (ตอ) 
 

ระดับความเห็นของผ้ตอบแบบสอบถามทีมีู่
ต่อการตัดสินใจเลอืกรับบริการ ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกรับบริการ 

Mean 
Std. 

Deviation 
ระดับ

ความสําคัญ 
9. อุปกรณประกอบการเรียน จําหนายในราคา 
ท่ีเหมาะสมตามคุณภาพ และสามารถผอน 
ชําระได 

3.86 0.92 มาก 

10. มีชองทางการชําระเงินท่ีหลากหลาย  
(เชน บัตรเครดิตโอนเงินผานบัญชีเงิน 
ฝากธนาคาร) 

3.73 1.13 มาก 

11. มีการคิดคาธรรมเนียมแรกเขาท่ีเหมาะสม 3.70 1.12 มาก 

12. สามารถตอรองราคาคาเลาเรียนได 3.13 1.18 ปานกลาง 

13. สถานท่ีตั้งของโรงเรียนควรอยูใน
หางสรรพสินคา 

2.97 1.23 ปานกลาง 

14. สถานท่ีตั้งอยูในพืน้ท่ีท่ีมีรถโดยสารประจํา
ทางวิ่งผาน 

3.32 1.23 ปานกลาง 

15. มีการสอนผานระบบออนไลน 2.77 1.22 ปานกลาง 

16. มีการรายงานผลการเรียนผานทางชองทาง
ในระบบออนไลน เชน email 

3.31 1.18 ปานกลาง 

17. มีการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มชองทางใน
การรับสงขอมูลไปยังผูเขารับบริการ  
(เชน Line Facebook Twitter) 

3.62 1.12 มาก 

18. การโฆษณาประชาสัมพันธขอมูลผานส่ือ
ตาง ๆ เชนวิทยุ หนังสือพิมพส่ืออินเตอรเน็ต
(www.youtube.com) 

3.42 1.04 มาก 
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ตารางท่ี 9 ระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชโรงเรียนเสริมสราง 
               ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี (ตอ) 
 

ระดับความเห็นของผ้ตอบแบบสอบถามทีมีู่
ต่อการตัดสินใจเลอืกรับบริการ ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกรับบริการ 

Mean 
Std. 

Deviation 
ระดับ

ความสําคัญ 
19. มีการมอบสวนลดพิเศษในกรณีท่ีชําระคา
เลาเรียนลวงหนา 

3.74 1.14 มาก 

20. มีการทําประกันอุบัติเหตภุายในโรงเรียน 3.39 1.26 ปานกลาง 
21. ครูผูสอนมีการเชิญผูปกครองเขารวม
สังเกตการณ 

4.04 0.94 มาก 

22. ครูผูสอนตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
เฉพาะทาง 

4.03 0.96 มาก 

23. ครูผูสอนตองมีบุคลิกภาพท่ีดี มีการแตงกาย
ท่ีเหมาะสม 

4.21 0.82 มากท่ีสุด 

24. ความรู ความสามารถและประสบการณ
ของครูผูสอนในการใชดนตรีเสริมสราง
ศักยภาพของบุตรหลาน 

4.52 2.10 มากท่ีสุด 

25. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การจัดเก็บ รวบรวมขอมูลผลการเรียนของบุตร
หลาน 

3.88 0.99 มาก 

26. มีการประเมินวัดผลและรายงานผล
การศึกษา 

4.10 0.88 มาก 

27. มีการเรียน การสอนท่ีตรงตอเวลา 4.40 0.73 มากท่ีสุด 
28. มีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรม และอุปกรณ 
ตาง ๆ ไวใหผูเรียนไดฝกทกัษะทางรางกาย 

4.14 0.82 มาก 

29. มีกิจกรรมดนตรีหรือหลักสูตรเรียนดนตรี
สําหรับผูปกครองระหวางรอบุตรหลาน 

3.42 1.06 มาก 
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ตารางท่ี 9 ระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชโรงเรียนเสริมสราง 
               ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี (ตอ) 
 

ระดับความเห็นของผ้ตอบแบบสอบถามทีมีู่
ต่อการตัดสินใจเลอืกรับบริการ ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกรับบริการ 

Mean 
Std. 

Deviation 
ระดับ

ความสําคัญ 
30. มีพื้นที่รับรองผูปกครองระหวางรอบุตร
หลาน 

3.44 1.14 มาก 

31. มีบริการเคร่ืองดื่ม อาหารวาง หนังสือ
นิตยสาร 

3.65 1.02 มาก 

32. มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และมี
กลองวงจรปดภายในพ้ืนท่ีของโรงเรียน 

4.12 1.03 มาก 

33. มีเคร่ืองมือและอุปกรณในการปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน 

4.00 0.99 มาก 

ภาพรวม 4.00 1.11 มาก 
  

 จากตารางท่ี 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นในระดับมาก และมาก
ท่ีสุด สามารถเรียงลําดับคาเฉล่ียปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการจากมากไปนอย ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด  สามารถเรียงลําดับคาเฉล่ียปจจัยท่ีสงผลตอ            
การตัดสินใจเลือกรับบริการในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ดังนี้ 
  1.1 ความรู ความสามารถ และประสบการณของครูผูสอนในการใชดนตรีเสริมสราง
ศักยภาพของบุตรหลาน โดยมีคาเฉล่ีย 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.10 
  1.2 มีการเรียน การสอนท่ีตรงตอเวลา โดยมีคาเฉลี่ย 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.73 
  1.3 ครูผูสอนตองมีบุคลิกภาพท่ีดี มีการแตงกายท่ีเหมาะสม โดยมีคาเฉล่ีย 4.21 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.822 
 2. ความคิดเห็นในระดับมาก สามารถเรียงลําดับคาเฉล่ียปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
เลือกรับบริการในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 
  2.1 มีพื้นท่ีสําหรับทํากิจกรรม และอุปกรณตาง ๆ ไวใหผูเรียนไดฝกทักษะทาง
รางกาย โดยมีคาเฉล่ีย 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 
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  2.2 มีการใชกิจกรรมการรอง การเลน เตนและทาทางการแสดงออก โดยมีคาเฉล่ีย 
4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.67 
  2.3 หลักสูตรท่ีมีรูปแบบเพลง เนื้อหาของบทเพลง โดยมีคาเฉล่ีย 4.13 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.80 
 

ตารางท่ี 10 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามเพศ 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

2.242 3 .747 .889 .447 

Within 
Groups 

334.695 398 .841   

1. มีหลักสูตรการ
เรียนท่ีครอบคลุมท้ัง
การรอง การเตน 

Total 336.938 401    
Between 
Groups 

3.789 3 1.263 1.989 .115 

Within 
Groups 

252.741 398 .635   

2. หลักสูตรท่ีมี
รูปแบบเพลง เนื้อหา
ของบทเพลง 

Total 256.530 401    
Between 
Groups 

8.173 3 2.724 .380 .767 

Within 
Groups 

2852.026 398 7.166   

3. มีการใชกิจกรรม
การรอง การเลน เตน
และทาทางการ
แสดงออก 

Total 2860.199 401    
Between 
Groups 

1.285 3 .428 .522 .667 

Within 
Groups 

326.310 398 .820   

4. หลักสูตรเนนการ
ใชดนตรีพัฒนาสมอง
ของบุตรหลาน
มากกวา 
การใชดนตรีเพื่อ
สรางความผอนคลาย 

Total 327.595 401    
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามเพศ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

.574 3 .191 .195 .900 

Within 
Groups 

389.401 397 .981   

5. หลักสูตรการเรียน 
การสอนมาจาก
ตางประเทศ 

Total 389.975 400    
Between 
Groups 

5.090 3 1.697 1.735 .159 

Within 
Groups 

389.318 398 .978   

6. โรงเรียนตองเปนท่ี
รูจักและมีช่ือเสียง
เทานั้น 

Total 394.408 401    
Between 
Groups 

.612 3 .204 .151 .929 

Within 
Groups 

537.437 398 1.350   

7. หลักสูตรควรมี
มากกวาการเรียน
เฉพาะวิชาดนตรี เชน 
วิชาศิลปะ วิชา
ภาษาอังกฤษวชิา
คณิตศาสตร เปนตน 

Total 538.050 401    

Between 
Groups 

3.454 3 1.151 1.430 .233 

Within 
Groups 

320.308 398 .805   

8. อัตราคาเลาเรียนมี
ความเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัอัตรา
คาเลาเรียนของ
โรงเรียน 
อ่ืน ๆ ในระดบั
เดียวกัน 

Total 323.761 401    
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามเพศ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

3.273 3 1.091 1.299 .275 

Within 
Groups 

334.359 398 .840   

9. อุปกรณ
ประกอบการเรียน 
จําหนายในราคาที่
เหมาะสมตาม
คุณภาพ และสามารถ
ผอนชําระได 

Total 337.632 401    

Between 
Groups 

1.696 3 .565 .443 .722 

Within 
Groups 

507.749 398 1.276   

10. มีชองทางการ
ชําระเงินท่ี
หลากหลาย (เชน 
บัตรเครดิตโอนเงิน
ผานบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร) 

Total 509.445 401    

Between 
Groups 

3.530 3 1.177 .940 .421 

Within 
Groups 

498.244 398 1.252   

11. มีการคิด
คาธรรมเนียมแรกเขา
ท่ีเหมาะสม 

Total 501.774 401    
Between 
Groups 

7.003 3 2.334 1.678 .171 

Within 
Groups 

553.744 398 1.391   
12. สามารถตอรอง
ราคาคาเลาเรียนได 

Total 560.746 401    
Between 
Groups 

10.362 3 3.454 2.290 .078 

Within 
Groups 

600.218 398 1.508   

13. สถานท่ีตั้งของ
โรงเรียนควรอยูใน
หางสรรพสินคา 

Total 610.580 401    
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามเพศ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

4.623 3 1.541 1.022 .383 

Within 
Groups 

600.255 398 1.508   

14. สถานท่ีตั้งอยูใน
พื้นที่ท่ีมีรถโดยสาร
ประจําทางวิ่งผาน 

Total 604.878 401    
Between 
Groups 

4.937 3 1.646 1.105 .347 

Within 
Groups 

592.548 398 1.489   
15. มีการสอนผาน
ระบบออนไลน 

Total 597.485 401    
Between 
Groups 

4.025 3 1.342 .964 .410 

Within 
Groups 

553.726 398 1.391   

16. มีการรายงานผล
การเรียนผานทาง
ชองทางในระบบ
ออนไลน เชน email 

Total 557.751 401    
Between 
Groups 

2.069 3 .690 .553 .647 

Within 
Groups 

496.700 398 1.248   

17. มีการใช
เทคโนโลยีในการ
เพิ่มชองทางในการ
รับสงขอมูลไปยังผู
เขารับบริการ (เชน 
Line Facebook 
Twitter) 

Total 498.769 401    
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามเพศ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

5.154 3 1.718 1.609 .187 

Within 
Groups 

424.955 398 1.068   

18. การโฆษณา
ประชาสัมพันธขอมูล
ผานส่ือตาง ๆ เชน
วิทยุ หนังสือพิมพส่ือ
อินเตอรเน็ต
(www.youtube.com) 

Total 430.109 401    

Between 
Groups 

6.306 3 2.102 1.631 .182 

Within 
Groups 

512.789 398 1.288   

19. มีการมอบ
สวนลดพิเศษในกรณี
ท่ีชําระคาเลาเรียน
ลวงหนา 

Total 519.095 401    
Between 
Groups 

3.434 3 1.145 .716 .543 

Within 
Groups 

636.029 398 1.598   

20. มีการทําประกัน
อุบัติเหตุภายใน
โรงเรียน 

Total 639.463 401    
Between 
Groups 

2.552 3 .851 .957 .413 

Within 
Groups 

353.889 398 .889   

21. ครูผูสอนมีการ
เชิญผูปกครองเขา
รวมสังเกตการณ 

Total 356.440 401    
Between 
Groups 

13.391 3 4.464 4.960 .002 

Within 
Groups 

356.359 396 .900   

22. ครูผูสอนตองจบ
การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีเฉพาะทาง 

Total 369.750 399    
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามเพศ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

5.222 3 1.741 2.592 
.052

Within 
Groups 

267.226 398 .671  
  

23. ครูผูสอนตองมี
บุคลิกภาพท่ีดี มีการ
แตงกายท่ีเหมาะสม 

Total 272.448 401     
Between 
Groups 

6.533 3 2.178 .491 
.688

Within 
Groups 

1763.808 398 4.432  
  

24. ความรู 
ความสามารถและ
ประสบการณของ
ครูผูสอนในการใช
ดนตรีเสริมสราง
ศักยภาพของบุตร
หลาน 

Total 1770.341 401   
  

Between 
Groups 

.631 3 .210 .215 
.886

Within 
Groups 

388.874 398 .977  
  

25. นําระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใน
การจัดเก็บ รวบรวม
ขอมูลผลการเรียน
ของบุตรหลาน 

Total 389.505 401     

Between 
Groups 

.043 3 .014 .018 
.997

Within 
Groups 

311.569 398 .783  
  

26. มีการประเมิน
วัดผลและรายงานผล
การศึกษา 

Total 311.612 401     
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามเพศ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

.919 3 .306 .567 .637 

Within 
Groups 

215.193 398 .541   
27. มีการเรียน การ
สอนท่ีตรงตอเวลา 

Total 216.112 401    
Between 
Groups 

1.752 3 .584 .864 .460 

Within 
Groups 

266.940 395 .676   

28. มีพื้นที่สําหรับทํา
กิจกรรม และ
อุปกรณตาง ๆ ไวให
ผูเรียนไดฝกทกัษะ
ทางรางกาย Total 268.692 398    

Between 
Groups 

.687 3 .229 .202 .895 

Within 
Groups 

449.243 397 1.132   

29. มีกิจกรรมดนตรี
หรือหลักสูตรเรียน
ดนตรีสําหรับ
ผูปกครองระหวางรอ
บุตรหลาน Total 449.930 400    

Between 
Groups 

2.669 3 .890 .687 .561 

Within 
Groups 

511.812 395 1.296   

30. มีพื้นที่รับรอง
ผูปกครองระหวางรอ
บุตรหลาน 

Total 514.481 398    
Between 
Groups 

2.772 3 .924 .881 .451 

Within 
Groups 

416.350 397 1.049   

31. มีบริการ
เคร่ืองดื่ม อาหารวาง 
หนังสือนิตยสาร 

Total 419.122 400    
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามเพศ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

1.177 3 .392 .368 .776 

Within 
Groups 

423.078 397 1.066   

32. มีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภยั และมี
กลองวงจรปดภายใน
พื้นที่ของโรงเรียน 

Total 424.254 400    
Between 
Groups 

5.577 3 1.859 1.900 .129 

Within 
Groups 

388.423 397 .978   

33. มีเคร่ืองมือและ
อุปกรณในการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน 

Total 394.000 400    
Between 
Groups 3.805 3.000 1.268 1.098 0.471 

Within 
Groups 540.191 397.606 1.358   ภาพรวม 

Total 543.996 400.606    
 

 จากตารางท่ี 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงเรียนดนตรี ไมตางกัน (0.471) 
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามอายุ  
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

1.779 4 .445 .527 .716 

Within 
Groups 

335.158 397 .844   

1. มีหลักสูตรการ
เรียนท่ีครอบคลุมท้ัง
การรอง การเตน 

Total 336.938 401    
Between 
Groups 

7.214 4 1.803 2.872 .023 

Within 
Groups 

249.316 397 .628   

2. หลักสูตรท่ีมี
รูปแบบเพลง เนื้อหา
ของบทเพลง 

Total 256.530 401    
Between 
Groups 

15.023 4 3.756 .524 .718 

Within 
Groups 

2845.176 397 7.167   

3. มีการใชกิจกรรม
การรอง การเลน เตน
และทาทาง 

Total 2860.199 401    
Between 
Groups 

2.442 4 .610 .745 .562 

Within 
Groups 

325.153 397 .819   

4. หลักสูตรเนนการ
ใชดนตรีพัฒนาสมอง
ของบุตรหลาน
มากกวาการใชดนตรี
เพื่อสรางความผอน
คลาย 

Total 327.595 401    
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามอายุ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

6.716 4 1.679 1.735 .141 

Within 
Groups 

383.259 396 .968   

5. หลักสูตรการเรียน
การสอนมาจาก
ตางประเทศ 

Total 389.975 400    
Between 
Groups 

3.016 4 .754 .765 .549 

Within 
Groups 

391.392 397 .986   

6. โรงเรียนตองเปนท่ี
รูจักและมีช่ือเสียง
เทานั้น 

Total 394.408 401    
Between 
Groups 

2.207 4 .552 .409 .802 

Within 
Groups 

535.843 397 1.350   

7. หลักสูตรควรมี
มากกวาการเรียน
เฉพาะวิชาดนตรี เชน 
วิชาศิลปะ  
วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาคณิตศาสตร  
เปนตน 

Total 538.050 401    

Between 
Groups 

9.927 4 2.482 3.139 .015 

Within 
Groups 

313.834 397 .791   

8. อัตราคาเลาเรียนมี
ความเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัอัตรา
คาเลาเรียนของ
โรงเรียนอ่ืน ๆ ใน
ระดับเดยีวกัน 

Total 323.761 401    
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามอายุ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

8.339 4 2.085 2.514 .041 

Within 
Groups 

329.292 397 .829   

9. อุปกรณ
ประกอบการเรียน 
จําหนายในราคาที่
เหมาะสมตาม
คุณภาพ และสามารถ
ผอนชําระได 

Total 337.632 401    

Between 
Groups 

3.624 4 .906 .711 .585 

Within 
Groups 

505.822 397 1.274   

10. มีชองทางการ
ชําระเงินท่ี
หลากหลาย (เชน 
บัตรเครดิตโอนเงิน
ผานบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร) 

Total 509.445 401    

Between 
Groups 

9.880 4 2.470 1.993 .095 

Within 
Groups 

491.894 397 1.239   

11. มีการคิด
คาธรรมเนียมแรกเขา
ท่ีเหมาะสม 

Total 501.774 401    
Between 
Groups 

10.331 4 2.583 1.863 .116 

Within 
Groups 

550.415 397 1.386   
12. สามารถตอรอง 
ราคาคาเลาเรียนได 

Total 560.746 401    
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามอายุ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

4.248 4 1.062 .695 .596 

Within 
Groups 

606.332 397 1.527   

13. สถานท่ีตั้งของ
โรงเรียนควรอยูใน
หางสรรพสินคา 

Total 610.580 401    
Between 
Groups 

24.067 4 6.017 4.113 .003 

Within 
Groups 

580.811 397 1.463   

14. สถานท่ีตั้งอยูใน
พื้นที่ท่ีมีรถโดยสาร
ประจําทางวิ่งผาน 

Total 604.878 401    
Between 
Groups 

9.648 4 2.412 1.629 .166 

Within 
Groups 

587.837 397 1.481   
15. มีการสอนผาน
ระบบออนไลน 

Total 597.485 401    
Between 
Groups 

8.058 4 2.015 1.455 .215 

Within 
Groups 

549.693 397 1.385   

16. มีการรายงานผล
การเรียนผานทาง
ชองทางในระบบ
ออนไลน เชน email 

Total 557.751 401    
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามอายุ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

15.718 4 3.930 3.230 .013 

Within 
Groups 

483.050 397 1.217   

17. มีการใช
เทคโนโลยีในการ
เพิ่มชองทางในการ
รับสงขอมูลไปยังผู
เขารับบริการ (เชน 
Line Facebook 
Twitter) 

Total 498.769 401    

Between 
Groups 

12.059 4 3.015 2.863 .023 

Within 
Groups 

418.051 397 1.053   

18. การโฆษณา
ประชาสัมพันธขอมูล
ผานส่ือตาง ๆ เชน
วิทยุ หนังสือพิมพส่ือ
อินเตอรเน็ต
(www.youtube.com) 

Total 430.109 401    

Between 
Groups 

13.394 4 3.349 2.629 .034 

Within 
Groups 

505.700 397 1.274   

19. มีการมอบ
สวนลดพิเศษในกรณี
ท่ีชําระคาเลาเรียน
ลวงหนา 

Total 519.095 401    

Between 
Groups 

19.521 4 4.880 3.125 .015 

Within 
Groups 

619.941 397 1.562   

20. มีการทําประกัน
อุบัติเหตุภายใน
โรงเรียน 

Total 639.463 401    
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามอายุ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

9.518 4 2.380 2.723 .029 

Within 
Groups 

346.922 397 .874   

21. ครูผูสอนมีการ
เชิญผูปกครองเขา
รวมสังเกตการณ 

Total 356.440 401    
Between 
Groups 

8.463 4 2.116 2.313 .057 

Within 
Groups 

361.287 395 .915   

22. ครูผูสอนตองจบ
การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีเฉพาะทาง 

Total 369.750 399    
Between 
Groups 

1.668 4 .417 .611 .655 

Within 
Groups 

270.780 397 .682   

23. ครูผูสอนตองมี
บุคลิกภาพท่ีดี มีการ
แตงกายท่ีเหมาะสม 

Total 272.448 401    
Between 
Groups 

15.552 4 3.888 .880 .476 

Within 
Groups 

1754.789 397 4.420   

24. ความรู 
ความสามารถและ
ประสบการณของ
ครูผูสอนในการใช
ดนตรีเสริมสราง
ศักยภาพของบุตร
หลาน 

Total 1770.341 401    
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามอายุ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

6.752 4 1.688 1.751 .138 

Within 
Groups 

382.753 397 .964   

25. นําระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใน
การจัดเก็บ รวบรวม
ขอมูลผลการเรียน
ของบุตรหลาน 

Total 389.505 401    

Between 
Groups 

7.691 4 1.923 2.512 .041 

Within 
Groups 

303.920 397 .766   

26. มีการประเมิน
วัดผลและรายงานผล
การศึกษา 

Total 311.612 401    
Between 
Groups 

7.382 4 1.846 3.510 .008 

Within 
Groups 

208.730 397 .526   
27. มีการเรียน การ
สอนท่ีตรงตอเวลา 

Total 216.112 401    
Between 
Groups 

2.407 4 .602 .890 .470 

Within 
Groups 

266.285 394 .676   

28. มีพื้นที่สําหรับทํา
กิจกรรม และ
อุปกรณตาง ๆ ไวให
ผูเรียนไดฝกทกัษะ
ทางรางกาย Total 268.692 398    
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามอายุ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

11.707 4 2.927 2.645 .033 

Within 
Groups 

438.223 396 1.107   

29. มีกิจกรรมดนตรี
หรือหลักสูตรเรียน
ดนตรีสําหรับ
ผูปกครองระหวางรอ
บุตรหลาน Total 449.930 400    

Between 
Groups 

10.036 4 2.509 1.960 .100 

Within 
Groups 

504.445 394 1.280   

30. มีพื้นที่รับรอง
ผูปกครองระหวางรอ
บุตรหลาน 

Total 514.481 398    
Between 
Groups 

15.201 4 3.800 3.726 .005 

Within 
Groups 

403.921 396 1.020   

31. มีบริการ
เคร่ืองดื่ม อาหารวาง 
หนังสือนิตยสาร 

Total 419.122 400    
Between 
Groups 

7.994 4 1.999 1.901 .109 

Within 
Groups 

416.260 396 1.051   

32. มีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภยั และมี
กลองวงจรปดภายใน
พื้นที่ของโรงเรียน 

Total 424.254 400    
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามอายุ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

6.480 4 1.620 1.655 .160 

Within 
Groups 

387.520 396 .979   

33. มีเคร่ืองมือและ
อุปกรณในการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน 

Total 394.000 400    
Between 
Groups 9.032 4.000 2.258 1.958 0.234 

Within 
Groups 534.964 396.606 1.348   ภาพรวม 

Total 543.996 400.606    
 

 จากตารางท่ี 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงเรียนดนตรี ไมตางกัน (0.234) 
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

12.541 3 4.180 5.129 .002 

Within 
Groups 

324.397 398 .815   

1. มีหลักสูตรการ
เรียนท่ีครอบคลุมท้ัง
การรอง การเตน 

Total 336.938 401    
Between 
Groups 

5.177 3 1.726 2.733 .043 

Within 
Groups 

251.352 398 .632   

2. หลักสูตรท่ีมี
รูปแบบเพลง เนื้อหา
ของบทเพลง 

Total 256.530 401    
Between 
Groups 

7.452 3 2.484 .347 .792 

Within 
Groups 

2852.747 398 7.168   

3. มีการใชกิจกรรม
การรอง การเลน เตน
และทาทาง 

Total 2860.199 401    
Between 
Groups 

2.463 3 .821 1.005 .391 

Within 
Groups 

325.132 398 .817   

4. หลักสูตรเนนการ
ใชดนตรีพัฒนาสมอง
ของบุตรหลาน
มากกวาการใชดนตรี
เพื่อสรางความผอน
คลาย 

Total 327.595 401    

Between 
Groups 

11.692 3 3.897 4.090 .007 

Within 
Groups 

378.283 397 .953   

5. หลักสูตรการเรียน
การสอนมาจาก
ตางประเทศ 

Total 389.975 400       
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

3.010 3 1.003 1.020 .383 

Within 
Groups 

391.398 398 .983   

6. โรงเรียนตองเปน 
ท่ีรูจักและมีช่ือเสียง
เทานั้น 

Total 394.408 401    

Between 
Groups 

17.563 3 5.854 4.477 .004 

Within 
Groups 

520.487 398 1.308   

7. หลักสูตรควรมี
มากกวาการเรียน
เฉพาะวิชาดนตรี เชน 
วิชาศิลปะ วิชา
ภาษาอังกฤษวชิา
คณิตศาสตร เปนตน 

Total 538.050 401    

Between 
Groups 

.858 3 .286 .352 .787 

Within 
Groups 

322.903 398 .811   

8. อัตราคาเลาเรียนมี
ความเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัอัตรา
คาเลาเรียนของ
โรงเรียนอ่ืน ๆ ใน
ระดับเดยีวกัน 

Total 323.761 401    

Between 
Groups 

7.499 3 2.500 3.014 .030 

Within 
Groups 

330.133 398 .829   

9. อุปกรณ
ประกอบการเรียน 
จําหนายในราคาที่
เหมาะสมตาม
คุณภาพ และสามารถ
ผอนชําระได 

Total 337.632 401    

 
 



82 
 

ตารางท่ี 12 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

3.378 3 1.126 .885 .449 

Within 
Groups 

506.068 398 1.272   

10. มีชองทางการ
ชําระเงินท่ี
หลากหลาย 
 (เชน บัตรเครดิต
โอนเงินผานบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร) 

Total 509.445 401    

Between 
Groups 

4.880 3 1.627 1.303 .273 

Within 
Groups 

496.893 398 1.248   

11. มีการคิด
คาธรรมเนียมแรกเขา
ท่ีเหมาะสม 

Total 501.774 401    
Between 
Groups 

23.877 3 7.959 5.900 .001 

Within 
Groups 

536.870 398 1.349   
12. สามารถตอรอง
ราคาคาเลาเรียนได 

Total 560.746 401    
Between 
Groups 

7.137 3 2.379 1.569 .196 

Within 
Groups 

603.442 398 1.516   

13. สถานท่ีตั้งของ
โรงเรียนควรอยูใน
หางสรรพสินคา 

Total 610.580 401    
Between 
Groups 

32.604 3 10.868 7.558 .000 

Within 
Groups 

572.274 398 1.438   

14. สถานท่ีตั้งอยูใน
พื้นที่ท่ีมีรถโดยสาร
ประจําทางวิ่งผาน 

Total 604.878 401    
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

10.045 3 3.348 2.269 .080 

Within 
Groups 

587.440 398 1.476   
15. มีการสอนผาน
ระบบออนไลน 

Total 597.485 401    

Between 
Groups 

2.918 3 .973 .698 .554 

Within 
Groups 

554.834 398 1.394   

16. มีการรายงานผล
การเรียนผานทาง
ชองทางในระบบ
ออนไลน เชน email 

Total 557.751 401    
Between 
Groups 

4.515 3 1.505 1.212 .305 

Within 
Groups 

494.254 398 1.242   

17. มีการใช
เทคโนโลยีในการ
เพิ่มชองทางในการ
รับสงขอมูลไปยังผู
เขารับบริการ (เชน 
Line Facebook 
Twitter) 

Total 498.769 401    

Between 
Groups 

9.385 3 3.128 2.959 .032 

Within 
Groups 

420.724 398 1.057   

18. การโฆษณา
ประชาสัมพันธขอมูล
ผานส่ือตาง ๆ เชน
วิทยุ หนังสือพิมพส่ือ
อินเตอรเน็ต
(www.youtube.com) Total 430.109 401    

Between 
Groups 

9.577 3 3.192 2.494 .060 

Within 
Groups 

509.518 398 1.280   

19. มีการมอบ
สวนลดพิเศษในกรณี
ท่ีชําระคาเลาเรียน
ลวงหนา 

Total 519.095 401    
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

23.116 3 7.705 4.976 .002 

Within 
Groups 

616.347 398 1.549   

20. มีการทําประกัน
อุบัติเหตุภายใน
โรงเรียน 

Total 639.463 401    
Between 
Groups 

14.789 3 4.930 5.743 .001 

Within 
Groups 

341.651 398 .858   

21. ครูผูสอนมีการ
เชิญผูปกครองเขา
รวมสังเกตการณ 

Total 356.440 401    
Between 
Groups 

7.484 3 2.495 2.727 .044 

Within 
Groups 

362.266 396 .915   

22. ครูผูสอนตองจบ
การศึกษาระดบั 
ปริญญาตรีเฉพาะทาง 

Total 369.750 399    
Between 
Groups 

3.151 3 1.050 1.552 .200 

Within 
Groups 

269.297 398 .677   

23. ครูผูสอนตองมี
บุคลิกภาพท่ีด ี
 มีการแตงกายท่ี
เหมาะสม 

Total 272.448 401    
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

6.868 3 2.289 .517 .671 

Within 
Groups 

1763.472 398 4.431   

24. ความรู 
ความสามารถและ
ประสบการณของ
ครูผูสอนในการใช
ดนตรีเสริมสราง
ศักยภาพของบุตร
หลาน 

Total 1770.341 401    

Between 
Groups 

8.779 3 2.926 3.059 .028 

Within 
Groups 

380.726 398 .957   

25. นําระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใน
การจัดเก็บ รวบรวม
ขอมูลผลการเรียน
ของบุตรหลาน 

Total 389.505 401    

Between 
Groups 

1.980 3 .660 .848 .468 

Within 
Groups 

309.632 398 .778   

26. มีการประเมิน
วัดผลและรายงานผล
การศึกษา 

Total 311.612 401    
Between 
Groups 

4.207 3 1.400 2.634 .050 

Within 
Groups 

211.905 398 .532   
27. มีการเรียน การ
สอนท่ีตรงตอเวลา 

Total 216.112 401    
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

.772 3 .257 .380 .768 

Within 
Groups 

267.919 395 .678   

28. มีพื้นที่สําหรับทํา
กิจกรรม และ
อุปกรณตาง ๆ ไวให
ผูเรียนไดฝกทกัษะ
ทางรางกาย Total 268.692 398    

Between 
Groups 

2.634 3 .878 .779 .506 

Within 
Groups 

447.296 397 1.127   

29. มีกิจกรรมดนตรี
หรือหลักสูตรเรียน
ดนตรีสําหรับ
ผูปกครองระหวางรอ
บุตรหลาน Total 449.930 400    

Between 
Groups 

8.204 3 2.735 2.134 .095 

Within 
Groups 

506.277 395 1.282   

30. มีพื้นที่รับรอง
ผูปกครองระหวางรอ
บุตรหลาน 

Total 514.481 398    
Between 
Groups 

.709 3 .236 .224 .880 

Within 
Groups 

418.414 397 1.054   

31. มีบริการ
เคร่ืองดื่ม อาหารวาง 
หนังสือนิตยสาร 

Total 419.122 400    
Between 
Groups 

1.199 3 .400 .375 .771 

Within 
Groups 

423.055 397 1.066   

32. มีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภยั และมี
กลองวงจรปดภายใน
พื้นที่ของโรงเรียน 

Total 424.254 400    
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

7.300 3 2.433 2.498 .059 

Within 
Groups 

386.700 397 .974   

33. มีเคร่ืองมือและ
อุปกรณในการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน 

Total 394.000 400    
Between 
Groups 8.114 3.000 2.705 2.347 0.271 

Within 
Groups 535.882 397.606 1.347   ภาพรวม 

Total 543.996 400.606    
 

 จากตารางท่ี 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงเรียนดนตรี ไมตางกัน (0.271) 
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามอาชีพ  
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

2.039 5 .408 .482 .790 

Within 
Groups 

334.899 396 .846   

1. มีหลักสูตรการ
เรียนท่ีครอบคลุมท้ัง
การรอง การเตน 

Total 336.938 401    

Between 
Groups 

2.826 5 .565 .882 .493 

Within 
Groups 

253.704 396 .641   

2. หลักสูตรท่ีมี
รูปแบบเพลง เนื้อหา
ของบทเพลง 

Total 256.530 401    
Between 
Groups 

13.996 5 2.799 .389 .856 

Within 
Groups 

2846.203 396 7.187   

3. มีการใชกิจกรรม
การรอง การเลน เตน
และทาทาง 

Total 2860.199 401    
Between 
Groups 

8.165 5 1.633 2.025 .074 

Within 
Groups 

319.429 396 .807   

4. หลักสูตรเนนการ
ใชดนตรีพัฒนาสมอง
ของบุตรหลาน
มากกวาการใชดนตรี
เพื่อสรางความผอน
คลาย 

Total 327.595 401    

Between 
Groups 

12.228 5 2.446 2.557 .027 

Within 
Groups 

377.747 395 .956   

5. หลักสูตรการเรียน
การสอนมาจาก
ตางประเทศ 

Total 389.975 400       
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามอาชีพ (ตอ) 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

1.039 5 .208 .209 .959 

Within 
Groups 

393.369 396 .993   

6. โรงเรียนตองเปนท่ี
รูจักและมีช่ือเสียง
เทานั้น 

Total 394.408 401    

Between 
Groups 

23.945 5 4.789 3.689 .003 

Within 
Groups 

514.105 396 1.298   

7. หลักสูตรควรมี
มากกวาการเรียน
เฉพาะวิชาดนตรี เชน 
วิชาศิลปะ วิชา
ภาษาอังกฤษวชิา
คณิตศาสตร เปนตน Total 538.050 401    

Between 
Groups 

7.193 5 1.439 1.800 .112 

Within 
Groups 

316.568 396 .799   

8. อัตราคาเลาเรียนมี
ความเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัอัตรา
คาเลาเรียนของ
โรงเรียนอ่ืน ๆ ใน
ระดับเดยีวกัน Total 323.761 401    

Between 
Groups 

10.721 5 2.144 2.597 .025 

Within 
Groups 

326.911 396 .826   

9. อุปกรณ
ประกอบการเรียน 
จําหนายในราคาที่
เหมาะสมตาม
คุณภาพ และสามารถ
ผอนชําระได Total 337.632 401    

Between 
Groups 

20.587 5 4.117 3.335 .006 

Within 
Groups 

488.858 396 1.234   

10. มีชองทางการ
ชําระเงินท่ี
หลากหลาย (เชน 
บัตรเครดิตโอนเงิน
ผานบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร) Total 509.445 401    
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามอาชีพ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

8.802 5 1.760 1.414 .218 

Within 
Groups 

492.971 396 1.245   

11. มีการคิด
คาธรรมเนียมแรกเขา
ท่ีเหมาะสม 

Total 501.774 401    
Between 
Groups 

18.679 5 3.736 2.729 .019 

Within 
Groups 

542.068 396 1.369   
12. สามารถตอรอง
ราคาคาเลาเรียนได 

Total 560.746 401    
Between 
Groups 

12.985 5 2.597 1.721 .129 

Within 
Groups 

597.594 396 1.509   

13. สถานท่ีตั้งของ
โรงเรียนควรอยูใน
หางสรรพสินคา 

Total 610.580 401    
Between 
Groups 

8.663 5 1.733 1.151 .333 

Within 
Groups 

596.215 396 1.506   

14. สถานท่ีตั้งอยูใน
พื้นที่ท่ีมีรถโดยสาร
ประจําทางวิ่งผาน 

Total 604.878 401    
Between 
Groups 

4.307 5 .861 .575 .719 

Within 
Groups 

593.178 396 1.498   
15. มีการสอนผาน
ระบบออนไลน 

Total 597.485 401    
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามอาชีพ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

9.082 5 1.816 1.311 .258 

Within 
Groups 

548.669 396 1.386   

16. มีการรายงานผล
การเรียนผานทาง
ชองทางในระบบ
ออนไลน เชน email 

Total 557.751 401    
Between 
Groups 

7.612 5 1.522 1.227 .295 

Within 
Groups 

491.156 396 1.240   

17. มีการใช
เทคโนโลยีในการ
เพิ่มชองทางในการ
รับสงขอมูลไปยังผู
เขารับบริการ (เชน 
Line Facebook 
Twitter) 

Total 498.769 401    

Between 
Groups 

12.103 5 2.421 2.293 .045 

Within 
Groups 

418.007 396 1.056   

18. การโฆษณา
ประชาสัมพันธขอมูล
ผานส่ือตาง ๆ เชน
วิทยุ หนังสือพิมพส่ือ
อินเตอรเน็ต
(www.youtube.com) 

Total 430.109 401    

Between 
Groups 

11.440 5 2.288 1.785 .115 

Within 
Groups 

507.654 396 1.282   

19. มีการมอบ
สวนลดพิเศษในกรณี
ท่ีชําระคาเลาเรียน
ลวงหนา 

Total 519.095 401    
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามอาชีพ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

25.373 5 5.075 3.272 .007 

Within 
Groups 

614.090 396 1.551   

20. มีการทําประกัน
อุบัติเหตุภายใน
โรงเรียน 

Total 639.463 401    
Between 
Groups 

5.482 5 1.096 1.237 .291 

Within 
Groups 

350.959 396 .886   

21. ครูผูสอนมีการ
เชิญผูปกครองเขา
รวมสังเกตการณ 

Total 356.440 401    
Between 
Groups 

4.836 5 .967 1.044 .391 

Within 
Groups 

364.914 394 .926   

22. ครูผูสอนตองจบ
การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีเฉพาะทาง 

Total 369.750 399    
Between 
Groups 

2.320 5 .464 .680 .639 

Within 
Groups 

270.128 396 .682   

23. ครูผูสอนตองมี
บุคลิกภาพท่ีดี มีการ
แตงกายท่ีเหมาะสม 

Total 272.448 401    
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามอาชีพ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

5.928 5 1.186 .266 .931 

Within 
Groups 

1764.412 396 4.456   

24. ความรู 
ความสามารถและ
ประสบการณของ
ครูผูสอนในการใช
ดนตรีเสริมสราง
ศักยภาพของบุตร
หลาน 

Total 1770.341 401    

Between 
Groups 

13.950 5 2.790 2.942 .013 

Within 
Groups 

375.555 396 .948   

25. นําระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใน
การจัดเก็บ รวบรวม
ขอมูลผลการเรียน
ของบุตรหลาน 

Total 389.505 401    

Between 
Groups 

8.705 5 1.741 2.276 .046 

Within 
Groups 

302.907 396 .765   

26. มีการประเมิน
วัดผลและรายงานผล
การศึกษา 

Total 311.612 401    
Between 
Groups 

9.295 5 1.859 3.560 .004 

Within 
Groups 

206.817 396 .522   
27. มีการเรียน การ
สอนท่ีตรงตอเวลา 

Total 216.112 401    
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามอาชีพ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

5.024 5 1.005 1.498 .190 

Within 
Groups 

263.668 393 .671   

28. มีพื้นที่สําหรับทํา
กิจกรรม และ
อุปกรณตาง ๆ ไวให
ผูเรียนไดฝกทกัษะ
ทางรางกาย Total 268.692 398    

Between 
Groups 

10.169 5 2.034 1.827 .107 

Within 
Groups 

439.761 395 1.113   

29. มีกิจกรรมดนตรี
หรือหลักสูตรเรียน
ดนตรีสําหรับ
ผูปกครองระหวางรอ
บุตรหลาน Total 449.930 400    

Between 
Groups 

11.793 5 2.359 1.844 .103 

Within 
Groups 

502.689 393 1.279   

30. มีพื้นที่รับรอง
ผูปกครองระหวางรอ
บุตรหลาน 

Total 514.481 398    
Between 
Groups 

3.770 5 .754 .717 .611 

Within 
Groups 

415.352 395 1.052   

31. มีบริการ
เคร่ืองดื่ม อาหารวาง 
หนังสือนิตยสาร 

Total 419.122 400    
Between 
Groups 

9.779 5 1.956 1.864 .100 

Within 
Groups 

414.476 395 1.049   

32. มีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภยั และมี
กลองวงจรปดภายใน
พื้นที่ของโรงเรียน 

Total 424.254 400    
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามอาชีพ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

10.826 5 2.165 2.232 .050 

Within 
Groups 

383.174 395 .970   

33. มีเคร่ืองมือและ
อุปกรณในการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน 

Total 394.000 400    
Between 
Groups 9.808 5.000 1.962 1.740 0.271 

Within 
Groups 534.188 395.606 1.350 534.188 395.606 ภาพรวม 

Total 543.996 400.606    
 

 จากตารางท่ี 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงเรียนดนตรี ไมตางกัน (0.271) 
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ตารางท่ี 14 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามรายได  
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

.986 3 .329 .389 .761 

Within 
Groups 

335.952 398 .844   

1. มีหลักสูตรการ
เรียนท่ีครอบคลุมท้ัง
การรอง การเตน 

Total 336.938 401    

Between 
Groups 

1.504 3 .501 .782 .504 

Within 
Groups 

255.026 398 .641   

2. หลักสูตรท่ีมี
รูปแบบเพลง เนื้อหา
ของบทเพลง 

Total 256.530 401    
Between 
Groups 

19.257 3 6.419 .899 .442 

Within 
Groups 

2840.942 398 7.138   

3. มีการใชกิจกรรม
การรอง การเลน เตน
และทาทาง 

Total 2860.199 401    
Between 
Groups 

2.430 3 .810 .991 .397 

Within 
Groups 

325.165 398 .817   

4. หลักสูตรเนนการ
ใชดนตรีพัฒนาสมอง
ของบุตรหลาน
มากกวาการใชดนตรี
เพื่อสรางความผอน
คลาย 

Total 327.595 401    

Between 
Groups 

2.349 3 .783 .802 .493 

Within 
Groups 

387.626 397 .976   

5. หลักสูตรการเรียน
การสอนมาจาก
ตางประเทศ 

Total 389.975 400    
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ตารางท่ี 14 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามรายได (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

4.916 3 1.639 1.674 .172 

Within 
Groups 

389.492 398 .979   

6. โรงเรียนตองเปนท่ี
รูจักและมีช่ือเสียง
เทานั้น 

Total 394.408 401    

Between 
Groups 

17.889 3 5.963 4.562 .004 

Within 
Groups 

520.161 398 1.307   

7. หลักสูตรควรมี
มากกวาการเรียน
เฉพาะวิชาดนตรี เชน 
วิชาศิลปะ วิชา
ภาษาอังกฤษวชิา
คณิตศาสตร เปนตน Total 538.050 401    

Between 
Groups 

2.219 3 .740 .916 .433 

Within 
Groups 

321.542 398 .808   

8. อัตราคาเลาเรียนมี
ความเหมาะสมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัอัตรา
คาเลาเรียนของ
โรงเรียนอ่ืน ๆ ใน
ระดับเดยีวกัน Total 323.761 401    

Between 
Groups 

5.421 3 1.807 2.165 .092 

Within 
Groups 

332.211 398 .835   

9. อุปกรณ
ประกอบการเรียน 
จําหนายในราคาที่
เหมาะสมตาม
คุณภาพ และสามารถ
ผอนชําระได Total 337.632 401    

Between 
Groups 

7.834 3 2.611 2.072 .103 

Within 
Groups 

501.612 398 1.260   

10. มีชองทางการ
ชําระเงินท่ี
หลากหลาย (เชน 
บัตรเครดิตโอนเงิน
ผานบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร) Total 509.445 401    
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ตารางท่ี 14 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามรายได (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

2.520 3 .840 .670 .571 

Within 
Groups 

499.254 398 1.254   

11. มีการคิด
คาธรรมเนียมแรกเขา
ท่ีเหมาะสม 

Total 501.774 401    
Between 
Groups 

11.431 3 3.810 2.761 .042 

Within 
Groups 

549.316 398 1.380   
12. สามารถตอรอง
ราคาคาเลาเรียนได 

Total 560.746 401    
Between 
Groups 

4.493 3 1.498 .984 .400 

Within 
Groups 

606.086 398 1.523   

13. สถานท่ีตั้งของ
โรงเรียนควรอยูใน
หางสรรพสินคา 

Total 610.580 401    
Between 
Groups 

67.583 3 22.528 16.687 .000 

Within 
Groups 

537.295 398 1.350   

14. สถานท่ีตั้งอยูใน
พื้นที่ท่ีมีรถโดยสาร
ประจําทางวิ่งผาน 

Total 604.878 401    
Between 
Groups 

27.142 3 9.047 6.313 .000 

Within 
Groups 

570.343 398 1.433   
15. มีการสอนผาน
ระบบออนไลน 

Total 597.485 401    
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ตารางท่ี 14 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามรายได (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

8.311 3 2.770 2.007 .112 

Within 
Groups 

549.440 398 1.381   

16. มีการรายงานผล
การเรียนผานทาง
ชองทางในระบบ
ออนไลน เชน email 

Total 557.751 401    
Between 
Groups 

6.679 3 2.226 1.801 .146 

Within 
Groups 

492.090 398 1.236   

17. มีการใช
เทคโนโลยีในการ
เพิ่มชองทางในการ
รับสงขอมูลไปยังผู
เขารับบริการ (เชน 
Line Facebook 
Twitter) 

Total 498.769 401    

Between 
Groups 

12.188 3 4.063 3.869 .010 

Within 
Groups 

417.922 398 1.050   

18. การโฆษณา
ประชาสัมพันธขอมูล
ผานส่ือตาง ๆ เชน
วิทยุ หนังสือพิมพส่ือ
อินเตอรเน็ต
(www.youtube.com) 

Total 430.109 401    

Between 
Groups 

2.640 3 .880 .678 .566 

Within 
Groups 

516.455 398 1.298   

19. มีการมอบ
สวนลดพิเศษในกรณี
ท่ีชําระคาเลาเรียน
ลวงหนา 

Total 519.095 401    
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ตารางท่ี 14 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามรายได (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

17.938 3 5.979 3.829 .010 

Within 
Groups 

621.524 398 1.562   

20. มีการทําประกัน
อุบัติเหตุภายใน
โรงเรียน 

Total 639.463 401    
Between 
Groups 

8.926 3 2.975 3.408 .018 

Within 
Groups 

347.514 398 .873   

21. ครูผูสอนมีการ
เชิญผูปกครองเขา
รวมสังเกตการณ 

Total 356.440 401    
Between 
Groups 

5.038 3 1.679 1.823 .142 

Within 
Groups 

364.712 396 .921   

22. ครูผูสอนตองจบ
การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีเฉพาะทาง 

Total 369.750 399    
Between 
Groups 

.828 3 .276 .404 .750 

Within 
Groups 

271.620 398 .682   

23. ครูผูสอนตองมี
บุคลิกภาพท่ีดี มีการ
แตงกายท่ีเหมาะสม 

Total 272.448 401    
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ตารางท่ี 14 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามรายได (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

38.195 3 12.732 2.925 .034 

Within 
Groups 

1732.146 398 4.352   

24. ความรู 
ความสามารถและ
ประสบการณของ
ครูผูสอนในการใช
ดนตรีเสริมสราง
ศักยภาพของบุตร
หลาน 

Total 1770.341 401    

Between 
Groups 

5.174 3 1.725 1.786 .149 

Within 
Groups 

384.331 398 .966   

25. นําระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใน
การจัดเก็บ รวบรวม
ขอมูลผลการเรียน
ของบุตรหลาน 

Total 389.505 401    

Between 
Groups 

3.000 3 1.000 1.290 .278 

Within 
Groups 

308.612 398 .775   

26. มีการประเมิน
วัดผลและรายงานผล
การศึกษา 

Total 311.612 401    
Between 
Groups 

6.216 3 2.072 3.929 .009 

Within 
Groups 

209.896 398 .527   
27. มีการเรียน การ
สอนท่ีตรงตอเวลา 

Total 216.112 401    
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ตารางท่ี 14 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามรายได (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

2.508 3 .836 1.241 .295 

Within 
Groups 

266.183 395 .674   

28. มีพื้นที่สําหรับทํา
กิจกรรม และ
อุปกรณตาง ๆ ไวให
ผูเรียนไดฝกทกัษะ
ทางรางกาย Total 268.692 398    

Between 
Groups 

10.930 3 3.643 3.295 .021 

Within 
Groups 

439.001 397 1.106   

29. มีกิจกรรมดนตรี
หรือหลักสูตรเรียน
ดนตรีสําหรับ
ผูปกครองระหวางรอ
บุตรหลาน Total 449.930 400    

Between 
Groups 

5.749 3 1.916 1.488 .217 

Within 
Groups 

508.733 395 1.288   

30. มีพื้นที่รับรอง
ผูปกครองระหวางรอ
บุตรหลาน 

Total 514.481 398    
Between 
Groups 

1.312 3 .437 .415 .742 

Within 
Groups 

417.811 397 1.052   

31. มีบริการ
เคร่ืองดื่ม อาหารวาง 
หนังสือนิตยสาร 

Total 419.122 400    
Between 
Groups 

6.348 3 2.116 2.010 .112 

Within 
Groups 

417.906 397 1.053   

32. มีเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภยั และมี
กลองวงจรปดภายใน
พื้นที่ของโรงเรียน 

Total 424.254 400    
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ตารางท่ี 14 การวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับ 
 บริการโดยจําแนกตามรายได (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between 
Groups 

3.340 3 1.113 1.132 .336 

Within 
Groups 

390.660 397 .984   

33. มีเคร่ืองมือและ
อุปกรณในการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน 

Total 394.000 400    
Between 
Groups 9.797 3.000 3.266 2.424 .253 

Within 
Groups 534.199 397.606 1.343   ภาพรวม 

Total 543.996 400.606    
 

 จากตารางที่ 14 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงเรียนดนตรี ไมตางกัน (0.253) 
 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีตอปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการ 
 ผลการวิเคราะหการดําเนินงานและปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรี 
เปนขอมูลสําคัญในการทํางานวิจัยในคร้ังนี้ ซ่ึงผลการวิเคราะหการดําเนินงานและปจจัยท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรีทําใหทราบถึงความตองการของกลุมผูปกครองท่ีตองการเขารับ
บริการ โดยอางอิงจากปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ซ่ึงขอมูลสวนนี้เปนสวนประกอบ
สําคัญ ที่ใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธรูปแบบโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางดานดนตรีงานวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาทฤษฎี ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการนําไปใชงานจริง โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) ในการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงเปนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติข้ันสูง 
ซ่ึงจะชวยในการสรางองคประกอบและเปนการกําหนดตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันไวใน
องคประกอบเดียวกัน 



104 
 

 เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบข้ันสูง (Factor Analysis) ของงานวิจัยคร้ังนี้ จะมีการใช
วิธีการวิเคราะหองคประกอบในรูปแบบของ “การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ” (Exploratory 
Factor Analysis : EFA) ในการหาความสัมพันธของตัวแปร เนื่องจากการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ เปนวิธีท่ีเหมาะกับการพัฒนาทฤษฎีท่ีสุด ซ่ึงจะทําการวิเคราะหปจจัยดวยวิธี Principle 
Component Analysis (PCA) และใชการหมุนแกนปจจัย (Factor Rotation) แบบมุมฉากดวยวิธี 
Othogonal Rotation แบบVarimaxโดยใชเกณฑในการตัดสินใจเลือกตัวแปรท่ีมีความสําคัญ ท่ีเกิดจาก
การหมุนแกนจะตองมีคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ (Factor Coefficients) ตั้งแต 0.30 ข้ึนไป    
จึงถือวาตัวแปรดังกลาวนั้นมีความสําคัญเช่ือถือได 
 

ตารางท่ี 15 การกําหนดตัวแปรเพ่ือใชในการจัดกลุมปจจยัท่ีสงผล 
 

ลาํดับ
ที ่ ตัวแปรทีส่่งผล รหัสตัว

แปร 
1. มีหลักสูตรการเรียนท่ีครอบคลุมท้ังการรอง การเตนและการเลนดนตรี A1. 

2. 
หลักสูตรท่ีมีรูปแบบเพลง เนื้อหาของบทเพลงท่ีเหมาะสมกับอาย ุ
ของบุตรหลาน 

A2. 

3. มีการใชกิจกรรมการรอง การเลน เตนและทาทางการแสดงออก A3. 

4. 
หลักสูตรเนนการใชดนตรีพฒันาสมองของบุตรหลานมากกวาการใช
ดนตรีเพื่อสรางความผอนคลาย 

A4. 

5. หลักสูตรการเรียนการสอนมาจากตางประเทศ A5. 
6. โรงเรียนตองเปนท่ีรูจักและมีช่ือเสียงเทานั้น A6. 

7. 
หลักสูตรควรมีมากกวาการเรียนเฉพาะวิชาดนตรี เชน วชิาศิลปะ  
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร เปนตน 

A7. 

8. 
อัตราคาเลาเรียนมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราคาเลาเรียน 
ของโรงเรียนอ่ืน ๆ ในระดบัเดียวกัน 

A8. 

9. 
อุปกรณประกอบการเรียน จาํหนายในราคาท่ีเหมาะสมตามคุณภาพ  
และสามารถผอนชําระได 

A9. 

10. 
มีชองทางการชําระเงินท่ีหลากหลาย (เชน บัตรเครดิต โอนเงินผานบัญชี
เงินฝากธนาคาร) 

A10. 

11. มีการคิดคาธรรมเนียมแรกเขาท่ีเหมาะสม A11. 
12. สามารถตอรองราคาคาเลาเรียนได 12. 
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ตารางท่ี 15 การกําหนดตัวแปรเพ่ือใชในการจัดกลุมปจจยัท่ีสงผล (ตอ) 
ลาํดับ
ที ่ ตัวแปรทีส่่งผล รหัสตัว

แปร 
13. สถานท่ีตั้งของโรงเรียนควรอยูในหางสรรพสินคา A13. 
14. สถานท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีรถโดยสารประจําทางวิ่งผาน A14. 
15. มีการสอนผานระบบออนไลน A15. 
16. มีการรายงานผลการเรียนผานทางชองทางในระบบออนไลนเชน email A16. 

17. 
มีการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มชองทางในการรับสงขอมูลไปยังผูเขารับ
บริการ (เชน Line Facebook Twitter) 

A17. 

18. 
การโฆษณาประชาสัมพันธขอมูลผานส่ือตาง ๆเชนวิทย ุหนังสือพิมพ  
ส่ืออินเตอรเน็ต(www.youtube.com) 

A18. 

19. มีการมอบสวนลดพิเศษในกรณีท่ีชําระคาเลาเรียนลวงหนา A19. 

20. 
มีการทําประกนัอุบัติเหตภุายในโรงเรียน 
ใหแกบุตรหลาน ท่ีชําระคาเลาเรียนลวงหนา 

A20. 

21. 
ครูผูสอนมีการเชิญผูปกครองเขารวมสังเกตการณ 
และมีสวนรวมเรียนการสอนในช้ันเรียน 

A21. 

22. 
ครูผูสอนตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเฉพาะทาง 
เชนทางดานการรอง การเตนและการเลนดนตรีโดยตรง 

A22. 

23. ครูผูสอนตองมีบุคลิกภาพท่ีดี มีการแตงกายท่ีเหมาะสม A23. 

24. 
ความรู ความสามารถ และประสบการณของครูผูสอนในการใชดนตรี
เสริมสรางศักยภาพของบุตรหลาน 

A24. 

22. 
ครูผูสอนตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเฉพาะทาง 
เชนทางดานการรอง การเตนและการเลนดนตรีโดยตรง 

A22. 

23. ครูผูสอนตองมีบุคลิกภาพท่ีดี มีการแตงกายท่ีเหมาะสม A23. 

24. 
ความรู ความสามารถ และประสบการณของครูผูสอนในการใชดนตรี
เสริมสรางศักยภาพของบุตรหลาน 

A24. 

25. 
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บ รวบรวมขอมูลผล 
การเรียนของบุตรหลาน 

A25. 

26. มีการประเมินวัดผลและรายงานผลการศึกษาท้ังกอนและหลังการเขาเรียน A26. 
27. มีการเรียน การสอนท่ีตรงตอเวลา A27. 
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ตารางท่ี 15 การกําหนดตัวแปรเพ่ือใชในการจัดกลุมปจจยัท่ีสงผล (ตอ) 
ลาํดับ
ที ่ ตัวแปรทีส่่งผล รหัสตัว

แปร 

28. 
มีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรม และอุปกรณตาง ๆ ไวใหผูเรียนไดฝกทกัษะ
ทางรางกาย 

A28. 

29. 
29. มีกิจกรรมดนตรีหรือหลักสูตรเรียนดนตรีสําหรับผูปกครองระหวาง
รอบุตรหลาน 

A29. 

30. 
มีพื้นที่รับรองผูปกครองระหวางรอบุตรหลาน  
เชน เกาอ้ีนวดผอนคลาย รานกาแฟ  

A30. 

31. 
มีบริการเคร่ืองดื่ม อาหารวาง หนังสือนิตยสารสัญญาณอินเตอรเน็ต แก
ผูปกครองขณะรอรับบุตรหลาน 

A31. 

32. 
มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และมีกลองวงจรปดภายในพ้ืนท่ีของ
โรงเรียน  

A32. 

33. มีเคร่ืองมือและอุปกรณในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน A33. 
รวมทั้งส้ิน 33 ตัวแปร 

 
ตารางท่ี 16 การตรวจสอบความเหมาะสมขอมูล ผานการแสดงคา KMO and Bartltt’s Test 
 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .883

Approx. Chi-Square 5789.723

df 528

Bartlett's Test of Sphericity 

Sig. 0.000
  

 ในข้ันตอนนี้ เปนข้ันตอนการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปรวามีความเหมาะสมท่ี
จะใชวิเคราะหองคประกอบหรือไมโดยท่ัวไปจะใชคา KMO มากกวา 0.50 จึงจะถือวาตัวแปรนั้น ๆ มี
ความเหมาะสมท่ีจะใชเทคนิค Factor Analysis มาใชในการวิเคราะหขอมูล 
 จากตารางท่ี 18 พบวาคา KMO มีผลลัพธเทากับ .883 และคา Bartltt’sSphericity แสดง
ผลลัพธเทากับ 0.000 ซ่ึงถือวาเปนไปตามเงื่อนไขขางตน คือคา KMO จากการทดสอบมากกวา 0.50 
และคา Bartltt’sSphericity ตองมีผลลัพธเทากับ หรือนอยกวา 0.05 ดังนั้นจึงสรุปไดวาชุดตัวแปร      
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ในงานวิจัยคร้ังนี้ มีความเหมาะสมในการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของการวิเคราะหขอมูลเชิง
ปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
 จากน้ันไดดําเนินการวิเคราะหปจจัยหลักดวยวิธี Principle Component Analysis (PCA) 
และใชการหมุนแกนปจจัย (Factor Rotation) แบบมุมฉากดวยวิธี Orthogonal Rotation แบบ Varimax
และไดเปนตารางองคประกอบ 7 องคประกอบ โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธ์ิจากมากไปนอยดังตาราง
ตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 17 คาสัมประสิทธ์ิ คะแนนองคประกอบการหมุนแกน Othogonal Rotation แบบVarimax 
 จากความคิดเห็นของกลุมผูปกครองตอปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการ 
 

Component ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 
A32. .740       
A33 .736       
A26. .687       
A8. .645       
A11. .614       
A25. .591       
A9. .553       
A28. .507       
A16.  .765      
A17.  .713      
A15.  .673      
A20  .637      
A18.  .597      
A14.  .558      
A7.  .547      
A19.  .477      
A13.   .695     
A6.   .637     
A5.   .588     
A10.   .538     
A22.    .800    
A23.    .724    
A27.    .485    
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ตารางท่ี 17 คาสัมประสิทธ์ิ คะแนนองคประกอบการหมุนแกน Othogonal Rotation แบบVarimax 
 จากความคิดเห็นของกลุมผูปกครองตอปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการ 
 (ตอ) 
 

Component ตัวแปร 
1 2 3 4 5 6 7 

A21.    .458    
A24.    .331    
A1.     .810   
A2.     .801   
A4.     .442   
A3.     .410   
A31.      .780  
A30.      .752  
A29.      .591  
A12.       .644 

 

 จากตารางท่ี 17 พบวาจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) สามารถแบบกลุมตัวแปรท้ัง 33 ตัว ออกเปน 7 องคประกอบ ดังน้ี 
 1. องคประกอบที่ 1อัตราคาเลาเรียนท่ีเหมาะสม อุปกรณ และความปลอดภัยของ
สถานศึกษา(Reasonable course fees, appropriate teaching materials, safety and security of the 
school) 
  ประกอบดวย 18 ตัวแปร มีคาสัมประสิทธ์ิองคประกอบระหวาง 0.740– 0.507 ปจจัย
นี้อธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกใชบริการไดรอยละ 13.708 เม่ือเปรียบเทียบกับคา 
(Eigen Values) ซ่ึงมีคาเทากับ 4.524 จึงทําใหองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับท่ี 1 โดยเรียง
ตามนํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) จากคามากไปหานอยดังนี้ 
  1. มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และมีกลองวงจรปดภายในพื้นท่ีของโรงเรียน (.740) 
  2. มีเครื่องมือ และอุปกรณในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน (.736) 
  3. มีการประเมินวัดผลและรายงานผลการศึกษา (.687) 
  4. อัตราคาเลาเรียนมีความเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราคาเลาเรียนของโรงเรียนอ่ืน ๆ              
ในระดับเดียวกัน (.645) 
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  5. มีการคิดคาธรรมเนียมแรกเขาท่ีเหมาะสม (.614) 
  6. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บ รวบรวมขอมูลผลการเรียนของบุตรหลาน       
(.591) 
  7. อุปกรณประกอบการเรียน จําหนายในราคาท่ีเหมาะสมตามคุณภาพ และสามารถผอนชําระได          
(.553) 
  8. มีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรม และอุปกรณตาง ๆ  ไวใหผูเรียนไดฝกทักษะทางรางกาย (.507) 
 2. องคประกอบท่ี 2 ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ เพ่ือสงเสริมศักยภาพทางการศึกษา 
(Information technology which supports educational potential and potency) 
  ประกอบดวย 8 ตัวแปร มีคาสัมประสิทธ์ิองคประกอบระหวาง 0.765 - 0.477 ปจจัย
นี้อธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกใชบริการไดรอยละ 27.158 เม่ือเปรียบเทียบกับคา 
(Eigen Values) ซ่ึงมีคาเทากับ 4.438 จึงทําใหองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับที่ 2 โดยเรียง
ตามนํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) จากคามากไปหานอยดังนี้ 
  1. มีการรายงานผลการเรียนผานทางชองทางในระบบออนไลน เชน Email (.765 
  2. มีการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มชองทางในการรับสงขอมูลไปยังผูเขารับบริการ 
(เชน Line Facebook Twitter) (.713) 
  3. มีการสอนผานระบบออนไลน (.673) 
  4. มีการทําประกันอุบัติเหตุภายในโรงเรียน (.637) 
  5 .การโฆษณาประชาสัมพันธขอมูลผานส่ือตาง  ๆ  เชนวิทยุ  หนังสือพิมพ               
ส่ืออินเตอรเน็ต (www.youtube.com) (.597) 
  6. สถานท่ีตั้งอยูในพื้นท่ีท่ีมีรถโดยสารประจําทางวิ่งผาน (.558) 
  7. หลักสูตรควรมีมากกวาการเรียนเฉพาะวิชาดนตรี เชน วิชาศิลปะ วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาคณิตศาสตร เปนตน (.547) 
  8. มีการมอบสวนลดพิเศษในกรณีท่ีชําระคาเลาเรียนลวงหนา (.477) 
 3.  องคประกอบท่ี  3 ช่ือเสียงของโรงเรียนและหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานสากล  
(World-class reputation and curriculum) 
  ประกอบดวย 7 ตัวแปร มีคาสัมประสิทธ์ิองคประกอบระหวาง 0.695 - 0.538 ปจจัย
นี้อธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกใชบริการไดรอยละ 34.285เม่ือเปรียบเทียบกับคา 
(Eigen Values) ซ่ึงมีคาเทากับ 2.352จึงทําใหองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับท่ี 3 โดยเรียง
ตามนํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) จากคามากไปหาคานอยดังนี้ 
  1. สถานท่ีตั้งของโรงเรียนควรอยูในหางสรรพสินคา (.695) 
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  2. โรงเรียนตองเปนท่ีรูจักและมีช่ือเสียงเทานั้น (.637) 
  3. หลักสูตรการเรียนการสอนมาจากตางประเทศ (.588) 
  4. มีชองทางการชําระเงินท่ีหลากหลาย (เชน บัตรเครดิต โอนเงินผานบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร) (.538) 
 4. องคประกอบท่ี 4 ความรูความสามารถและศักยภาพของครูผูสอน(Knowledge, skills and 
capability of instructors) 
  ประกอบดวย 5 ตัวแปร มีคาสัมประสิทธ์ิองคประกอบระหวาง 0.800 – 0.331 ปจจัย
นี้อธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกใชบริการไดรอยละ 41.065 เมื่อเปรียบเทียบกับคา 
(Eigen Values) ซ่ึงมีคาเทากับ 2.237 จึงทําใหองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับท่ี 4 โดยเรียง
ตามนํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) จากคามากไปหานอยดังนี้ 
  1. ครูผูสอนตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเฉพาะทาง (.800) 
  2. ครูผูสอนตองมีบุคลิกภาพท่ีดี มีการแตงกายท่ีเหมาะสม (.724) 
  3. มีการเรียน การสอนท่ีตรงตอเวลา (.485) 
  4. ครูผูสอนมีการเชิญผูปกครองเขารวมสังเกตการณ (.458) 
  5. ความรู ความสามารถ และประสบการณของครูผูสอนในการใชดนตรีเสริมสราง
ศักยภาพของบุตรหลาน (.331) 
 5. องคประกอบท่ี 5 คุณภาพของหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็ก (Quality of children’s 
potential development courses) 

 ประกอบดวย 4 ตัวแปร มีคาสัมประสิทธ์ิองคประกอบระหวาง 0.810 - 0.410ปจจัย
นี้อธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกใชบริการไดรอยละ 47.522เม่ือเปรียบเทียบกับคา 
(Eigen Values) ซ่ึงมีคาเทากับ 2.131 จึงทําใหองคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับที่ 5 โดยเรียง
ตามนํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) จากคามากไปหาคานอยดังนี้ 

 1. มีหลักสูตรการเรียนท่ีครอบคลุมท้ังการรอง การเตน (.810) 
 2. หลักสูตรท่ีมีรูปแบบเพลง เนื้อหาของบทเพลงที่เหมาะสมกับอายุของบุตรหลาน 

(.801) 
 3. หลักสูตรเนนการใชดนตรีพัฒนาสมองของบุตรหลานมากกวาการใชดนตรี 

เพื่อสรางความผอนคลาย (.442) 
 4. มีการใชกิจกรรมการรอง การเลน เตนและทาทาง (.410) 
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6. องคประกอบท่ี 6 การรับรองและความสะดวกสบายของผูปกครอง(Reception and 
availability for parents) 

 ประกอบดวย 3 ตัวแปร มีคาสัมประสิทธ์ิองคประกอบระหวาง 0.780 - 0.591 
ปจจัยนี้อธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกใชบริการไดรอยละ 53.908 เม่ือเปรียบเทียบ
กับคา (Eigen Values) ซ่ึงมีคาเทากับ 2.107 จึงทําใหองคประกอบน้ีมีความสําคัญเปนอันดับท่ี 6 โดย
เรียงตามน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) จากคามากไปหานอยดังนี้ 
 1. มีบริการเคร่ืองดื่ม อาหารวาง หนังสือนิตยสาร (.780) 
 2. มีพื้นที่รับรองผูปกครองระหวางรอบุตรหลาน (.752) 
 3. มีกิจกรรมดนตรีหรือหลักสูตรเรียนดนตรีสําหรับผูปกครองระหวางรอบุตร
หลาน (.591) 
 7. องคประกอบท่ี 7 สงเสริมการตลาดของสถานศึกษา (School’s marketing promotion) 
  ประกอบดวย 1 ตัวแปร มีคาสัมประสิทธ์ิองคประกอบ 0.644 ปจจัยนี้ไดอธิบาย
ความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงเรียนดนตรีไดรอยละ 58.931 เม่ือเปรียบเทียบ
กับคา (Eigen Values) ซ่ึงมีคาเทากับ 1.658 จึงทําใหองคประกอบน้ีมีความสําคัญเปนอันดับท่ี 7 โดย
เรียงตามน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) จากคามากไปหาคานอยดังนี้ 
  1. สามารถตอรองราคาคาเลาเรียนได (.644) 
4. ผลสํารวจขอเสนอแนะเพ่ิมเติมตอการใหบริการ 
 

ตารางท่ี 18 จํานวน และคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในสวนของขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการ 
 ใหบริการ 
 

ผลการตอบแบบสอบถาม Frequency Percent 
ผูท่ีตอบแบบสอบถาม 51 12.75 
ผูท่ีไมตอบแบบสอบถาม 349 87.25 

รวม 400 100 
  

 จากตารางท่ี 18 พบวาผูใหขอมูลสําคัญท้ังส้ิน 400 ราย มีผูตอบแบบสอบถามในสวนนี้ 
คิดเปนรอยละ 12.75 
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ตารางท่ี 19 แสดงจํานวน และคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในสวนของขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ตอการใหบริการ 
 

ความคดิเห็น Frequency Percent 
1.ควรมีการสอนดนตรีท่ีหลากหลายในหลากหลายสไตลและครู
ตองมีความรูจริง 

1 2.0 

2. ใหทดลองเรียนกอนวาลูกอยากท่ีจะเรียนไหม 2 3.9 

3. ตองสอนดนตรีจริงไมใชแคสถานรับเล้ียงเดก็ 1 2.0 

4. อยากใหมีการผอนคลายมากกวานี้ เชนเพิ่มการละเลนเขาไป 1 2.0 

5. หลักสูตรท่ีดีทําใหเด็กกลาแสดงออก มีความรับผิดชอบ มี
ความราเริงและสามารถตอยอดไดในอนาคต 

4 7.8 

6. ควรมีการสอนภาษาอังกฤษควบคูกับไป 1 2.0 

7. เพิ่มวันเวลาในการซอมใหเด็กมากข้ึน เพือ่การผอนคลายใน
หองเรียน 

1 2.0 

8. หากมีการนาํดนตรีมาใชในการเสริมสราง EQ และนํา
เทคโนโลยีมาชวย และประมวลผลไดจริงจะดีมากเลยคะ 

1 2.0 

9. ไมไดตองการเนนช่ือเสียงของโรงเรียนแตใหเนนเร่ือง
ศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนมากกวา เชน การดูแลเอาใจ
ใสนักเรียนมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับการพฒันาการของเด็ก 

3 5.9 

10. พัฒนาการสอนทฤษฎีดนตรีและประวตัิศาสตรดนตรี ควบคู
กับการสอน เพื่อสงเสริมจินตนาการแกเดก็ 

1 2.0 

11.ควรมีวิชาดนตรีสอนในโรงเรียนสายสามัญท่ีเด็กเรียนอยู
สะดวกมากๆ 

1 2.0 

12. ผูสอนควรติดตามผล การรายงานผล อยากไดพูดคุยตอหนา
มากกวาออนไลนและใหเดก็มีสวนรวมในการตัดสินในการ
เรียน 

4 7.8 

13. แนวทางการสรางแรงจูงใจในการฝกซอม การบูรณาการกับ
ชีวิตประจําวัน การอยูรวมในสังคม การสอนท่ีไมตึงเครียด 
รูปแบบเพลงรวมสมัย หลักสูตรควรมีสวนรวมระหวางครอบ
ครับและโรงเรียน 

1 2.0 
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ตารางท่ี 19 แสดงจํานวน และคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในสวนของขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ตอการใหบริการ (ตอ) 
 

ความคดิเห็น Frequency Percent 
14. อยากใหครูสอนเด็กดวยอารมณท่ีใจเยน็และควบคุมสติใน
การสอน ใชจติวิทยาในการสอน ไมวาจะเกิดอารมณโมโหแค
ไหนกต็าม 

6 11.8 

15. การแตงกายท่ีเหมาะสมของครู ควรดูความเหมาะสมของ
วิชาท่ีครูสอนดวย 

1 2.0 

16. การตรงตอเวลาของครูผูสอน หากขาดหรือมาสายควรแจง
ลวงหนาใหมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีใหมากๆ พฤติกรรมของ
ครูอาจจะทําใหเด็กหมดศรัทธา 

1 2.0 

17. อยากใหมีความยืดหยุน เขาใจตอความจําเปนในการจัดเวลา
เรียนของเดก็ ใหการเล่ือนคาบเรียนหากมีความจําเปนจริงๆ 

1 2.0 

18. อุปกรณการเรียนตองพรอมใชงาน 1 2.0 

19.ควรมีเคร่ืองดนตรีใหครบท้ัง ดีด สี ตี เปา มีWi-Fi 2 3.9 

20. สามารถใหยืมเคร่ืองดนตรีมาซอมท่ีบานได 1 2.0 

21. ลดคาใชจายใหถูกลงจะดมีาก ๆ เลยคะ 1 2.0 

22. ควรมีทางเลือกหลากหลายราคาเชนเรียนดนตรีอยางเดียว 
หรือจายแพงกวาเปนแบบเรียนดนตรี+ความสะดวกสบายหรือ
อาจเสริมอยางอ่ืนเพิ่มเติมเขาไป จะทําใหมีลูกคาท่ีหลากหลาย
มากข้ึน 

2 3.9 

23. ความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียนควรมีหองน้ําอยู
ภายในโรงเรียน 

5 9.8 

24.มีท่ีจอดรถใหเพยีงพอตอผูท่ีเขาเรียน 1 2.0 

25. พื้นท่ีรองรับหรือสวนสนกุของเด็กยังนอยมาก 1 2.0 

26. อยากใหมีเวทีแสดงวามสามารถของเด็ก ๆ เพื่อสงเสริมและ
สรางความม่ันใจ เพิ่มแรงจูงใจในการซอม 

6 11.8 

รวม 51 100 
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 จากตารางท่ี 19 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นท้ังส้ิน 26 ประเด็นโดย
ประเด็นท่ีแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ 1.อยากใหมีเวทีแสดงวามสามารถของเด็ก ๆ เพื่อสงเสริม
และสรางความม่ันใจ เพิ่มแรงจูงใจในการซอม 2.อยากใหครูสอนเด็กดวยอารมณท่ีใจเย็น            
และควบคุมสติในการสอน ใชจิตวิทยาในการสอน ไมวาจะเกิดอารมณโมโหแคไหนก็ตาม                    
3.ความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียนควรมีหองน้ําอยูภายในโรงเรียน 4.หลักสูตรท่ีดี          
ทําใหเด็กกลาแสดงออก มีความรับผิดชอบ มีความราเริง และสามารถตอยอดไดในอนาคต              
5.ผูสอนควรติดตามผล รายงานผล อยากไดพูดคุยตอหนามากกวาออนไลน และใหเด็กมีสวนรวม
ในการตัดสินในการเรียน 
 4.1 การกําหนดกลยุทธรูปแบบโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทาง          
ดานดนตรี ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครงาน วิจัยกลยุทธรูปแบบโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพ       
เด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงคสูงสุด คือ สรางกลยุทธ
รูปแบบโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร   
เพื่อสรางกลยุทธใหกับผูประกอบการธุรกิจรวมท้ังผูท่ีสนใจท่ีจะเปดกิจการรูปแบบโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานครใหพัฒนาศักยภาพ
การใหบริการแกกลุมเปาหมายไดตรงตามความตองการมากท่ีสุด ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาวง           
การธุรกิจรูปแบบโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในพื้นท่ีเขต
กรุงเทพมหานคร และจะนํามาซ่ึงผลการประกอบการท่ีดีข้ึน และสามารถอยูรอดไดอยางยั่งยืน 
 กลยุทธท่ีจะนําเสนอดังตอไปนี้ ไดจากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลในสวนของ
ขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงจะนําขอมูลท้ังสองสวนนี้มาวิเคราะหรวมกัน กระท่ังได
เปน รูปแบบโรง เ รียนเสริมสร าง ศักยภาพเ ด็กโดยศาสตรทางด านดนตรี  ในพื้น ท่ี เขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีความสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายของการใหบริการ 
 การกําหนดกลยุทธในงานวิจัยคร้ังนี้ จะแบงข้ันตอนออกเปน 2 ข้ันตอน ซ่ึงมีรายระ
เอียดดังนี้ 
  4.1.1 นําผลขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญมาทําการวิเคราะห เพื่อหาแนวทาง           
ในการกําหนดกลยุทธรูปแบบโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี               
ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  4.1.2 วิเคราะหขอมูลตาง ๆ เพื่อสรางกลยุทธรูปแบบโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพ
เด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 
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5.  การกําหนดแนวทางในการสรางกลยุทธโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดาน
ดนตรี ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  
 ในข้ันตอนนี้จะเปนการกําหนดและวิเคราะหประเด็นท่ีสําคัญ เพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การกําหนดกลยุทธโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในพื้นท่ีเขต
กรุงเทพมหานคร    ใหไดเปนรูปแบบการใหบริการ และการดําเนินธุรกิจโรงเรียนเสริมสราง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความสอนคลองกับความ
ตองการของกลุมเปาหมายของการใหบริการ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 โดยข้ันตอนท่ี 1 จะนําผลขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญและการสํารวจความ
คิดเห็นและความคาดหวัง รวมไปถึงความตองการในการเลือกโรงเรียนดนตรีใหแกบุตรหลาน และ
นํามาซ่ึงการกําหนดกลยุทธรูปแบบโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี       
ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 
 1. การสรุปขอมูลจากการใหสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญ 
 ข้ันตอนนี้คือการวิเคราะหขอมูลสําคัญในประเด็นท่ีเกี่ยวกับปญหา และอุปสรรค        
ท่ีพบในกระบวนการใหบริการในธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี 
ภายใตแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) พบประเด็นสําคัญในมุมมองท่ี
หลากหลายดังนี้ 
 1.1 ความคิดเห็นตอปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนการใหบริการในแงมุมตอไปนี้ 
ดานผลิตภัณฑและบริการ มีความคิดเห็นดังนี้ 
 1.1.1 หลักสูตรท่ีดีอาจจะไมจําเปนตองมาจากตางประเทศก็ได เพราะหลักสูตร
ท่ีมาจากตางประเทศนั้นอาจไมไดครอบคลุมถึงภาษาและวัฒนธรรมของแตละประเทศ 
 1.1.2 หลักสูตรควรจะมาจากตางประเทศเพราะมีการวิจัยและพัฒนามานาน 
รวมถึงภาพลักษณของโรงเรียนและตราสัญลักษณท่ีดูนาเช่ือถือ 
 1.2 ดานราคามีความคิดเห็นดังนี้ 
  1.2.1 ราคาอัตราคาเรียนจะดูตามความเหมาะสมโดยอางอิงจากราคาของ
โรงเรียนสอนดนตรีโดยท่ัวไป 
   1.2.2 ความมีช่ือเสียงของตัวครูผูสอนท่ีจะทําใหราคานั้นสูงข้ึนได เพราะ
ผูปกครองยอมจายแพงกวาถาบุตรหลานนั้นไดคุณภาพจากการเรียนอยางเต็มท่ีท่ีสุด 
   1.2.3 สถานท่ียังเปนตัวกําหนดราคาอีกดวยเชนอยูในท่ีท่ีชุมชนเมืองท่ีเจริญและ
สะดวกสบายในการเดินทางราคาก็อาจจะสูงกวาท่ีอ่ืน ๆ เพราะตนทุนท่ีสูงข้ึนในเร่ืองของคาเชา
สถานท่ี 
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   1.2.4 ปจจัยในเร่ืองราคาคาเลาเรียน ถามีอัตราคาเรียนท่ีเหมาะสม อุปกรณเคร่ือง
ดนตรีท่ีไมแพงจนเกินไปก็จะทําใหเด็ก ๆ นั้นไดเรียนกันท่ัวถึงในทุก ๆ ชนชั้นมากข้ึน 
  1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีความคิดเห็นดังนี้ 
   1.3.1 เร่ืองสถานท่ีนั้นเปนส่ิงท่ีสําคัญ แตก็ไมจําเปนตองอยูในหางสรรพสินคา 
ดวยปจจัยและส่ิงเราตาง ๆ หลายอยางท่ีจะทําใหเด็กไมมีสมาธิในการเรียน 
   1.3.2 ในหางสรรพสินคามีท่ีจอดรถอยูมากมายก็จริง แตก็มีผูคนมากมายเชนกัน
ท่ีมาใชบริการในหางสรรพสินคา ทําใหเกิดปญหารถติด หาท่ีจอดรถไมได สงผลทําใหท่ีจอดรถไม
เพียงพอก็เปนได 
   1.3.3 การเลือกท่ีตั้งโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก โดยศาสตรทางดานดนตรี
ไวในหางสรรพสินคาจะตัดปญหาเร่ืองท่ีจอดรถและมีพื้นที่รับรองผูปกครองตาง ๆ ดวย 
   1.3.4 ดานนักวิชาการบอกวาท่ีตั้งท่ีอยูในหางสรรพสินคาอาจไมเหมาะสมเทาไร
นักในการใหเสียงดนตรีในการพัฒนาสมอง เพราะบุตรหลานตองมีสมาธิในการฟงเพลง บางคร้ัง
อาจจะตองมีการนอนฟงเพลง ฉะนั้นในหางสรรพสินคาอาจมีส่ิงเราและเสียงดังจนเกินไป 
  1.4 ดานการสงเสริมการขายมีความคิดเห็นดังนี้ 
   1.4.1การสงเสริมการขายเปนอีกหนึ่งกลยุทธของผูบริหาร และผูประกอบการ   
มีการลดคาเรียนสําหรับบุตรหลานท่ีเรียนตั้งแต 2 วิชาข้ึนไป มีการมอบสวนลดสําหรับผูท่ีแนะนํา
บุตรหลานทานอ่ืนมาเรียน มีการมอบสวนลดสําหรับครอบครัวท่ีสงบุตรหลานเขาเรียนตั้งแต 2 คน 
มีการมอบสวนลดสําหรับผูปกครองท่ีชําระเปนรายป มีสวนลดสําหรับบุตรหลานท่ีเรียนมาเปน
ระยะเวลานาน มีการทําประกันอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียน 
   1.4.2 สวนลดการสงเสริมการขายนั้นจะไมควรไปลดราคาคาเลาเรียนท่ีถูก
กําหนดไวแลว เพราะถาลดราคาคาเลาเรียน จะสงผลกระทบตอครูผูสอนทําใหไดคาสอนนอยลงไป
ดวย 
   1.4.3 มีการสงเสริมการขายเชิงรุกโดยการบอกถึงประโยชนของการเรียนดนตรี 
ไปตามโรงเรียน สถานท่ีทํางาน และบุคคลที่สนใจสงบุตรหลานเขาเรียน โดยมีการจัดใหทดลอง
เรียนฟรีใน1ชั่วโมงแรกอีกดวย และมีสวนลดพิเศษใหกับโรงเรียน สถานท่ี และบุคคล ตาง ๆ ท่ีทาง
โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรดานดนตรีไดทําการโฆษณาไว 
  1.5 ดานบุคคลมีความคิดเห็นดังนี้ 
   1.5.1 เ ร่ืองบุคลากรน้ันเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก ๆ ในอันดับตน ๆ เลยก็วาได
โดยเฉพาะครูผูสอนคือแรงขับเคล่ือนที่สําคัญของโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร      
ดานดนตรี ถาขาดตัวครูผูสอนไปธุรกิจนี้คงดําเนินตอไปไมได 
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   1.5.2 นอกจากตัวครูผูสอนท่ีดีแลว พนักงานตาง ๆ ก็มีสวนสําคัญเชน พนักงาน
ตอนรับ ตองสามารถใหขอมูลท่ีถูกตองและชัดเจน ตองเขาใจในเร่ืองของหลักสูตรตาง ๆ ควรจะมี
บุคลิกภาพท่ีดี ท่ีสําคัญไมควรไปโตเถียงกับผูปกครอง ถาผูปกครองสงสัยไมเขาใจใหเชิญครูผูสอน
มาอธิบายใหชัดเจนแทน 
   1.5.3 ครูผูสอนมีหลายคนถามวาตองจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดาน
ดนตรีมาโดยตรงหรือไม สวนตัวไมจําเปนเลย เพราะส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ตองมีใจรักการสอนดนตรี 
ครูผูสอนตองเขาใจถึงหลักสูตร และท่ีสําคัญตองสามารถถายทอดความรูในส่ิงตาง ๆ ไปสูบุตร
หลานใหเขาใจไดอยางงายดาย 
   1.5.4 การแตงตัวของครูผูสอนนอกจากจะตองเรียบรอยเหมาะสมแลว เพื่อเพิ่ม
การดึงดูดความสนใจอาจมีการใชสีตบแตงใบหนา ทาปาก มีการใสหมวก เปนตน เพื่อทําใหบุตร
หลานน้ันรูสึกสนุกไปกับการจินตนาการและไมรูสึกเบ่ือกับการเรียนไดงาย 
   1.5.5 หลักสูตรนั้นจะดีอยางเดียวคงไมเพียงพอ ตองเช่ือมโยงและสอดผสานไป
กับครูผูสอนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ถาครูผูสอนไมเขาใจในหลักสูตร หรือไมสามารถ
ประยุกตใชและถายทอดไปสูบุตรหลานได ธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก โดยศาสตร
ทางดานดนตรี ก็ยากท่ีจะประสพความสําเร็จไปได ตัวครูนั้นตองพยายามท่ีจะเรียนรูเพิ่มเติม และ
พัฒนาในส่ิงใหม ๆ ตลอดเวลา เชนการอบรมครูดนตรี การประชุมสัมมนาวิชาการดานดนตรี 
ติดตามสถานการณเพลงยอดนิยมตาง ๆ ของท่ัวโลก เพื่อมาประยุกตใชเปนส่ือการสอน 
  1.6 ดานกระบวนการมีความคิดเห็นดังนี้ 
   1.6.1 การใหขอมูลถึงรายละเอียดท่ีถูกตองชัดเจนในหลักสูตร การเรียน          
การสอน การชําระคาเลาเรียน คาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเหมาะสม ตองมีความสะดวกสบาย มี           
การประเมินวัดระดับความรู และอายุของบุตรหลาน เพื่อใหเหมาะสมกับเรียนในระดับตาง ๆ มี      
การสอบวัดผลถึงความพัฒนาการของบุตรหลาน 
   1.6.2 นอกจากมีการประเมินวัดผลถึงความพัฒนาการของบุตรหลานแลว มี     
การสงครู และพนักงานไปอบรมเพ่ือพัฒนาในเร่ืองของการเรียนการสอน การใหขอมูลตาง ๆ แก
ผูปกครอง สําหรับครูมีการสงไปสอบเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ เมื่อครูผานการสอบทาง
โรงเรียนมีการข้ึนคาสอนใหครู ครูจะไดคาสอนท่ีเพิ่มข้ึนและโรงเรียนก็ไดครูท่ีมีคุณภาพมากข้ึนไป
อีกดวย 

3 เร่ืองเวลาเปนส่ิงท่ีสําคัญมากตองตรงตอเวลาเพราะถาครูมาสอนไมตรงเวลาก็จะมี
ผลกระทบในเวลาเรียนช่ัวโมงตอไป หรือตองหาเวลาชดเชยกัน ซ่ึงจะยากมากถาเปนช้ันเรียนท่ีเรียน
เปนกลุมใหญ สําหรับบุตรหลานมาสายหรือมีความจําเปนไมสามารถมาเรียนในช่ัวโมงนั้น ๆ ได 
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ทางโรงเรียน และครูผูสอนจะมีอัดคลิปภาพและเสียงใหผูปกครอง โดยการสงผานชองทางการส่ือสาร
ตาง ๆ เชน แอปพลิเคช่ัน Line ,Email , YouTube เปนตนมีการใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชน            
ในการรับรูขอมูลขาวสาร โดยการตั้งกลุมครูผูปกครองผานแอปพลิเคช่ัน Line เพ่ือแจงขอมูลขาวสาร 
และการพัฒนาการของบุตรหลานโดยตรงไดอยางสะดวกรวดเร็วอีกดวย 

4 การบริหารคนในองคกรเชนครู พนักงาน เราจะอยูกันในระบบของพี่นองเหมือน
ครอบครัวเดียวกัน มีอะไรที่รูสึกไมสบายใจก็จะคุยกัน มีการผอนปรนไดบางในบางกรณี มี          
การประชุมภายในโรงเรียน เราตองทําใหครูหรือพนักงานรูสึกไมถูกเอาเปรียบ คือเดินหนาไป
พรอมกันไดท้ัง 2 ฝาย 

1.7 ดานลักษณะทางกายภาพ มีความคิดเห็นดังนี้ 
1 ส่ิงแวดลอมท่ีดีควรใหบุตรหลานรูสึกเหมือนเปนบานหลังท่ีสองของครอบครัว ทําให

ไมรูสึกเกร็งในเวลาเรียน ฉะนั้นการตบแตงใหดูอบอุน รมร่ืนรมเย็น ถามีพื้นท่ีเหลือควรมีท่ีสําหรับ
ใหบุตรหลานไดออกกําลังกายเชน สนามเด็กเลน อุปกรณสําหรับฝกทักษะตาง ๆ 

2 ความสะอาดเปนส่ิงท่ีสําคัญมากเพราะผูปกครองจะเขามาดูในหองเรียนวาเปนยังไง 
ถาเปนพรมดูฝุนบางหรือเปลา ถาบุตรหลานเปนโรคภูมิแพจะเรียนไดไหม เนื่องจากการเรียนท่ีเปน
กลุมบุตรหลานอาจมีการติดเช้ือโรคกันได ตองมีการทําความสะอาดบอยคร้ัง เช็ดดวยน้ํายาทํา      
ความสะอาดตามท่ี พื้นโตะเรียน ประตู และอุปกรณตาง ๆ มีอุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ภายใน
หองเรียนควรตกแตงใหเหมาะกับการเรียนของบุตรหลาน เชน การทาสีภายในหองควรใชโทนสีท่ีมี
สีสันสวยงามสะดุดตา 

3 สนามเด็กเลนหรือพื้นท่ีสําหรับรองรับบุตรหลาน เชนสนามเด็กเลนควรอยูหางจาก
หองเรียนพอสมควร และไมควรใหบุตรหลานท่ีเรียนอยูเห็นเพราะจะทําใหไมมีสมาธิในการเรียน 
พื้นท่ีรองรับผูปกครองก็เปนส่ิงสําคัญ ควรมีเคร่ืองดื่มไวบริการเชน ชา กาแฟ น้ําดื่ม อาหารวาง 
สัญญาณอินเตอรเน็ต 

4 ถาโรงเรียนต้ังอยูในหางสรรพสินคาก็คงไมตองกังวลเร่ืองพื้นท่ีรองรับผูปกครอง 
เพราะในหางสรรพสินคาก็มีทุกอยางเชน รานกาแฟ รานอาหาร แตถามีพื้นท่ีรับรองใหผูปกครองก็
จะดีกวาเพราะถาจะใหผูปกครองเดินไปตามรานตาง ๆ ในทุก ๆ คร้ังก็คงไมไหว เปนตน ส่ิงท่ีควรมี
เพิ่มคือมีการติดกลองวงจรปดโดยเฉพาะตามมุมอับตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานและ
ทรัพยสินภายในโรงเรียน  

ข้ันตอนนี้คือการวิเคราะหขอมูลสําคัญในประเด็นท่ีเกี่ยวกับความเห็นในการดําเนิน
ธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีท้ังในแงมุมของจุดแข็งจุดออน
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โอกาสและอุปสรรคในธุรกิจของทานเปนอยางไรในชวงเวลาปจจุบันพบประเด็นสําคัญในมุมมอง
ท่ีหลากหลายดังนี้ 

2.1 จุดแข็ง มีความคิดเห็นดังนี้ 
1 การที่มีความเปนเอกลักษณไมเหมือนใครตางจากท่ีอ่ืน เปนมากกวาแคโรงเรียนสอน

ดนตรี เนนการพัฒนาโดยรวมสมอง ใชดนตรีไปพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานในดานตาง ๆ ทําให
บุตรหลานมีสมาธิ ความจํา ไดรูจักการเขาสังคม รูจักความเปนผูนําม่ันใจในตัวเอง มีจิตใจดีเอ้ือเฟอ
เผ่ือแพร มีความผอนคลาย 

2 คุณครูคือจุดแข็งสําคัญเชนกัน คือถาครูท่ีสามารถสอนแลวทําใหบุตรหลานนั้นเขาใจ
และสนุกไปกันการเรียนไดนั้น ก็จะเปนอีกหนึ่งจุดแข็งท่ีสําคัญท่ีเปรียบเสมือนแมเหล็กท่ีดึงดูด
ผูปกครองและบุตรหลานใหเขามาเรียน เพราะครูแตละคนมีการสอนท่ีไมเหมือนกัน แมวาหลักสูตร
การเรียนการสอนเดียวกันก็ตาม 

3 หลักสูตรท่ีใชเปนของทางประเทศญ่ีปุน ไดรับการทดสอบและใชมาเปนระยะเวลาที่
ยาวนานเหมาะสมและใกลเคียงกับวิถีชีวิตของคนในทวีปเอเชียมากท่ีสุด เนนกระบวนการทางดาน
ความคิดอยางเปนระบบ เรียนแลวมีความสุขไมหนักจนเกินไปจึงหลอหลอมทําใหบุตรหลานนั้น
ประสบความสําเร็จในท่ีสุด 

4 จุดแข็งของเราคือการImprovisationหรือเรียกเปนภาษางาย ๆ ก็คือการดนสดหรือ
สรางทวงทํานองสดๆนั่นเองมีการแตงเพลงใหเด็กไดจินตนาการถามวาเด็กบางคนยังอานตัวโนตไม
ออกดวยซํ้า แตทําไมสามารถเลนเพลงไดเพราะเลนจากส่ิงท่ีไดยิน บุตรหลานสวนใหญท่ีเรียนจะมี
ระบบของการรับรูเร่ืองเสียงท่ีดีมากถือเปนจุดแข็งของท่ีนี่เลย 

5 บุคลากรตั้งแตผูบริหารไปจนถึงแมบาน เรามีผูบริหารที่เขาใจดนตรี มีความเขาถึง
ความตองการของครูและบุคลากรในโรงเรียน ไมเอาเปรียบ มีการแบงผลประโยชนท่ีคุมคา อยูกับ
อยางครอบครัวเดียวกับ จึงทําใหครูและพนักงานตาง ๆ มีใจอยางเต็มท่ีรักในตัวของโรงเรียนใหใจ
และมีความสามัคคี พรอมท่ีจะทํากิจกรรมรวมกันกับทางหลักสูตรและโรงเรียนอยางเต็มท่ี ทําให
ระบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก ผูปกครองและบุตรหลานก็มีความสุข 

2.2 จุดออน มีความคิดเห็นดังนี้ 
1 ความชัดเจนของหลักสูตรท่ีควรเขมแข็งวาวิชาอะไรควรเรียนกอนหลัง ควรแนะนํา

ผูปกครองวามันจะเห็นผลที่ดีและชัดเจนกวาตอตัวของบุตรหลาน เพราะผูปกครองบางทานอาจจะ
ไมเห็นความสําคัญและใจรอนขามข้ันตอนการเรียนพื้นฐานท่ีสําคัญไป 

2 ตองมีความเขมงวดในเร่ืองของระบบการจัดการและบริหารท่ีมีความเปนเหมือนพี่
นองมีความยืดหยุนมากจนเกินไป ทําใหมาสาย ขาดหรือลากะทันหันโดยคิดวาคงไมเปนไร 
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3 ตองมีความเขมงวดในเร่ืองของระบบการจัดการและบริหารท่ีมีความเปนเหมือนพี่
นองมีความยืดหยุนมากจนเกินไป ทําใหมาสาย ขาดหรือลากะทันหันโดยคิดวาคงไมเปนไร 

4 จํานวนบุตรหลานใน 1 ช่ัวโมงเรียนท่ีเรียนเปนกลุมนั้นอาจมีจํานวนท่ีมากเกินไป โดย
เพ่ิมข้ึนจากเม่ือกอน 8 คนเพ่ิมเปน 10 คนบางท่ีมีถึง 13 คน อาจทําใหครูตองดูแลเอาใจใสไดไมท่ัวถึง 
เพราะดวยเศรษฐกิจ และตนทุนการลงทุนท่ีสูง จึงตองพยามยามใหใน 1 ช่ัวโมงเรียนนั้นมีความคุมคา
ตอการลงทุนใหไดมากท่ีสุด 

5 จุดท่ีควรจะตองแกไขคือเจาของธุรกิจและผูบริหารสวนใหญไมไดเขาใจในเรื่องของ
ดนตรี จึงไมสามารถเขาถึงความตองการของครูสอนเทาท่ีควรคํานึงถึงแตผลกําไรท่ีจะไดรับเพียง
อยางเดียว ทําใหมีปญหาในเร่ืองของกระบวนการบริหาร มองครูเปนแคพนักงานไมไดมองและให
เกียรติในความเปนครู ลืมมองไปวาครูคือแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจนั้นอยูรอดไดอยาง
ยั่งยืน พอระบบเปนแบบนี้ก็จะทําใหครูไมมีใจในการสอน ไมอยากสงบุตรหลานเขาทํากิจกรรมใด 
ๆ หรือวาสอนไปอยางนั้นตามหนาท่ี ฉะนั้นการบริหารภายในเปนส่ิงท่ีสําคัญและไมสามารถ
มองขามไปไดเลย 

2.3 โอกาสมีความคิดเห็นดังนี้ 
1. มีสถาบันท่ีไดรับการรับรองจากตางประเทศ ใหสามารถสอนอบรมครูท่ีสนใจ ถือ

เปนโอกาสท่ีดี ท่ีไมตองไปศึกษาตอท่ีตางประเทศ ทําใหสะดวกสบาย ประหยัด และทําใหมีการเพิม่
จํานวนบุคลากรครูท่ีดีมีคุณภาพมากข้ึนอีกดวย 

2 คือมันอาจจะไมดีเทาไรเพราะคนตัดสินใจจะมีลูกนั้นก็นอยลง ทางรัฐบาลมีการ
สนับสนุนในการเขาแขงขันดนตรีของเยาวชนปละ 1 คร้ัง ในแตละโรงเรียนแตก็ยังถือวานอยอยู
มากและมีการโฆษณาท่ียังนอยมาก 

3 ดวยเศรษฐกิจท่ีไมคอยดีอาจทําใหคนสวนใหญคิดวาไมอยากจะมีลูก แตดาน
ผูปกครองยุคใหมใหความสนใจสงบุตรหลานเรียนวิชาดนตรีชวงอายุเด็กเล็กเพราะเล็งเห็นถึง
ประโยชนท่ีจะไดรับ 

4 มีการใหความสนใจในกลุมผูปกครอง เปดสอนทุกคร้ังก็เต็มทุกคร้ัง บางคร้ังมีใบจอง
ดวยซํ้า สมัยนี้มีสัญญาณอินเตอรเน็ตหาขอมูล ผูปกครองจะศึกษาขอมูลมาบางแลววาเรียนดนตรี
นั้นดีตอบุตรหลานอยางไร เราแคทําหนาท่ีของเราใหดีท่ีสุดก็พอโอกาสที่จะเติบโตของธุรกิจนี้ยังมี
อยู 

2.4 อุปสรรค มีความคิดเห็นดังนี้ 
1 ในเร่ืองของสภาพเศรษฐกิจท่ีฝดเคือง มีการใชจายเงินท่ียากมากขึ้น ผูปกครองจากที่

เคยสงบุตรหลานเรียนในหลายวิชาดนตรี ปรับลดเหลือแควิชาเดียว หรือขอหยุดเรียนไปกอน ดวย



121 
 

ทัศนะมุมมองของผูปกครองท่ีวาวิชาดนตรีเปนส่ิงท่ีฟุมเฟอย จึงไปใหความสําคัญกับการเรียนเสริม
วิชาอ่ืนมากกวา 

2 ความคิดของผูปกครองท่ีมองวาการเรียนดนตรีนั้นไมสําคัญเทาการเรียนวิชาอ่ืน ๆ 
เชนถาจะสอบเขาโรงเรียนสามัญตาง ๆ ก็ตองไปเรียนกวดวิชา สวนใหญเรียนกันหนักมากเพื่อจะให
บุตรหลานสอบติด เรียนเสร็จก็เหนื่อยแลว ทําใหไมมีเวลาในการเรียนวิชาดนตรี หรือถาชวงท่ี
สภาพเศรษฐกิจท่ีฝดเคืองก็จะงดเรียนวิชาดนตรีเปนอันดับแรก 

3 ความคิดของผูปกครองท่ีมองวาการเรียนดนตรีนั้นไมสําคัญเทาการเรียนวิชาอ่ืน ๆ 
เชนถาจะสอบเขาโรงเรียนสามัญตาง ๆ ก็ตองไปเรียนกวดวิชา สวนใหญเรียนกันหนักมากเพื่อจะให
บุตรหลานสอบติด เรียนเสร็จก็เหนื่อยแลว ทําใหไมมีเวลาในการเรียนวิชาดนตรี หรือถาชวงท่ี
สภาพเศรษฐกิจท่ีฝดเคืองก็จะงดเรียนวิชาดนตรีเปนอันดับแรก 

4 ผูปกครองรองขอวาช่ัวโมงเรียนของบุตรหลานน้ันมีเวลาท่ีเชาเกินไป ทําใหมาสงบุตร
หลานไมไหวผสานรวมกับปญหาการจราจรที่ติดขัดอีก 

ข้ันตอนนี้คือการวิเคราะหขอมูลสําคัญในประเด็นท่ีเกี่ยวกับทานมีความคิดเห็นตอ
แนวโนมของสภาพธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีโดยรวม          
ในอนาคตรวมท้ังมีแนวทางการปรับกลยุทธทางธุรกิจในอนาคตอยางไร 

3.1 กลยุทธ มีความคิดเห็นดังนี้ 
1 ตองใหขอมูล มีหนังสือแนะนําใหความรูแกผูปกครองถึงประโยชนของการเรียน

ดนตรีวาเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางไร หลักสูตรการเรียนการสอนตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนวาได
ประโยชนอะไรจากการเรียนนั้น ๆ ท่ีสําคัญตองใชดนตรีมาเปนหลักในการทํากิจกรรม ไมใชใช
ดนตรีมาเปนองคประกอบในการทํากิจกรรม มีการทําหลักสูตร อบรม หนังสือแบบการสอนใหครู 
เพื่อผลิตครูท่ีมีคุณภาพและยังทําใหสามารถเพ่ิมจํานวนครูสอนและโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก 
โดยศาสตรทางดานดนตรีไดอยางท่ัวถึง 

2 ส่ือตาง ๆ เปนเร่ืองท่ีสําคัญการโฆษณาในตัวช่ือเสียงของแบรนดเพียงอยางเดียวนั้น
มันไดยิ่งใหญเหมือนเม่ือกอนแลว เราตองมีการติดตอผสานกับโรงเรียนสายสามัญตาง ๆ ส่ือสารถึง
ประโยชนของดนตรีท่ีใชในการพัฒนาสมองของบุตรหลาน มีการออกส่ือวาบุตรหลานท่ีเรียน
ดนตรีนั้นประสพความสําเร็จในชีวิตไดอยางไร ความสุขท่ีไดรับจากการเรียนดนตรีและดนตรีคือ
สวนหนึ่งท่ีสําคัญ ในการที่จะประสพความสําเร็จในทุก ๆ อาชีพได 

3 การเขาถึงผูปกครองสรางความม่ันใจในทุก ๆ ดาน การสอนดนตรีเพียงอยางเดียวไม
เพียงพอแลว เราตองไปชวยแกปญหาใหผูปกครองดวยเชน บุตรหลานไมอยากมาเรียนเลยวันนี้      
ครูตองคุยกับผูปกครองแลวใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนเชน การสงคลิปการสอนของครูใหบุตร
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หลานไดดู หรือการสงคลิปการเลนดนตรีของบุตรหลานมาใหครูดูวาถูกตองไหม เปนตน สําหรับ
ผูปกครองที่มาติดตอใหมเราตองใหความสําคัญในเร่ืองของการส่ือสารใหเขาใจในเร่ืองประโยชน
ของการเรียนรวมถึงในเร่ืองอ่ืนตาง ๆ อยางเปนกันเอง สรางสัมพันธไมตรีท่ีดี ใหผูปกครองนั้น
ม่ันใจในเรา แลวตองขอเบอรติดตอเพ่ือสงขาวสารตาง ๆ ของทางโรงเรียนอีกดวย 

4 ภาพโดยรวมจะตองมุงเนนไปในเชิงรุกมากข้ึนเชนไปประชาสัมพันธตามโรงเรียน
สามัญตาง ๆ มีการแสดงดนตรี บอกถึงประโยชนวาการเรียนดนตรีนั้นสําคัญอยางไร และเลือกวันท่ี
ไปประชาสัมพันธนั้นสําคัญมากใหไดประสิทธิผลและตรงกลุมเปาหมายมากท่ีสุดเชน วันประชุม
ผูปกครอง เพราะคนท่ีตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนนั้นคือผูปกครองถาไปวันอ่ืนอาจไดเจอ
ผูปกครองนอยลงนั่นเอง นอกจากนี้เราจะอยูเฉย ๆ กับท่ีไมไดแลวอาจมีการนําหลักสูตรไปเสนอ
ขายระบบการเรียนการสอนตามโรงเรียน 
ตางๆ เชนโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนเอกชน เปนตน เพื่อเพิ่มทางเลือกในธุรกิจ แลวเราไมตอง
ลงทุนเร่ืองสถานท่ีแถมมีบุตรหลานรองรับอยางเพียงพออีกดวย 

5 การส่ือสารเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก เราตองลงขางสารการทํากิจกรรมตาง ๆ ลงไปให
ไดมากท่ีสุด มีกลยุทธท่ีใชตอนนี้คือ ทําหลักสูตรเฉพาะทางสําหรับเด็กเล็กท่ีอายุนอย เพื่อแกปญหา
หลักสูตรท่ีไมสามารถรองรับบุตรหลานท่ีมีอายุนอยมากได และเจาะกลุมเฉพาะไฮโซ บุตรหลาน
ดารา นักรอง นักแสดง นักการเมืองและสอนเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ท่ีเจาะกลุมนี้เพราะมีรายได
ท่ีสูง และท่ีสําคัญเม่ือมีการถายรูปลงในโซเชียลเน็ตเวิรคตาง ๆ ก็จะมีการติดตามดูรูปจากแฟนคลับ
หรือคนติดตามอยางมากมาย ถือไดวาเปนหนึ่งในกลยุทธท่ีใชในการโฆษณาไดเปนอยางดี 
 2.การนําเอาขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม มาทําการวิเคราะห
หาความตองการในการเลือกโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก โดยศาสตรทางดานดนตรีใหแกบุตร
หลาน ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 
  จากการวิเคราะหขอมูลพบวา เหตุผลสําคัญท่ีเปนเหตุใหผูปกครองตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนดนตรี 3 อันดับแรกคือ 1.ครูผูสอนมีคุณภาพ และความเช่ียวชาญในการสอนโดย         
มีความใสใจตอพัฒนาการของบุตรหลาน  2.หลักสูตรท่ีให ผูปกครองเข ามามีสวนรวม                        
ในการเสริมสรางพัฒนาการของบุตรหลาน 3.เปนหลักสูตรท่ีใหผูปกครองเขามามีสวนรวม            
ในการเสริมสรางพัฒนาการของบุตรหลาน 
 ในสวนของส่ิงท่ีผูปกครองคาดหวังจะไดรับจากโรงเรียนดนตรีมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 
1.บุตรหลานมีการพัฒนาในดานสติปญญา ดานอารมณและการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 2.บุตรหลานมี
สมาธิมากข้ึน และชวยใหความจําท่ีดีข้ึน 3.บุตรหลานใชเวลาวางอยางมีประโยชน  
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 สําหรับปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการเขารับบริการในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ 
1. ความรู ความสามารถ และประสบการณของครูผูสอนในการใชดนตรีเสริมสรางศักยภาพของ
บุตรหลาน 2. สถานท่ีตั้งอยูใกลท่ีพักอาศัย สะดวกตอการเดินทางมารับบริการ 3. หลักสูตรท่ีให
ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการเสริมสรางพัฒนาการของบุตรหลานจํานวน 
 สําหรับปจจัยที่มีความสําคัญตอการเขารับบริการในระดับมาก 3 อันดับแรกคือ       
1. มีพื้นท่ีสําหรับทํากิจกรรม และอุปกรณตางๆ ไวใหผูเรียนไดฝกทักษะทางรางกาย 2. มีการใช
กิจกรรมการรอง การเลน เตนและทาทางการแสดงออก 3. หลักสูตรท่ีมีรูปแบบเพลง เนื้อหาของบท
เพลง  
 จากการวิเคราะหขอมูลทุกสวนพบวา ขอมูลทุกสวนมีความสอดคลองกันจึง        
สรุปเปนกลยุทธรูปแบบของโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ไดแก 
ครูผูสอนมีคุณภาพ มีความเช่ียวชาญในการสอน โดยมีความใสใจตอพัฒนาการของบุตรหลาน                  
S(Staffs are Skillful), โรงเรียนเปนท่ีนาเช่ือถือ H(Honest School), ผูปกครองสามารถเขามามีสวนรวม
ในการเสริมสรางพัฒนาการของบุตรหลาน I(Involvement of Parents), ชองทางการประชาสัมพันธท่ี
หลากหลาย N(Numerous Publicity Methods), หลักสูตรท่ีเนนการใชเสียงดนตรี และกิจกรรมดนตรี
ตาง ๆ มาพัฒนาศักยภาพเด็ก E(Emphasizing Musical Activities) โดยพยัญชนะตนขององคประกอบ 
“SHINE” ไดจากการนําเอาขอมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นํามาวิเคราะหหาประเด็นสําคัญดังท่ี
กลาวไวขางตนโดยจะมีองคประกอบดังนี้ 
 

ตารางท่ี 20 องคประกอบกลยุทธ “SHINE” 

 

 
 
 
 

Staffs are Skillful ครูผูสอนมีคุณภาพและความเช่ียวชาญในการสอน 
โดยมีความใสใจตอพัฒนาการของบุตรหลาน 

Honest School  โรงเรียนเปนท่ีนาเช่ือถือและมีความครบครัน 

Involvement of  Parents  ผูปกครองสามารถเขามามีสวนรวมในการ
เสริมสรางพัฒนาการของบุตรหลาน 

Numerous Publicity Methods ชองทางการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย 

Emphasizing Musical Activities หลักสูตรท่ีเนนการใชเสียงดนตรีและกิจกรรม
ดนตรีตาง ๆ มาพัฒนาศักยภาพเด็ก 
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บทสรปกลยทธ์ุ ุ  
 1.  กลยทธ์ ุ S  
  “Staffs are Skillful” คือกลยุทธท่ีเกี่ยวกับครูผูสอนท่ีมีคุณภาพ มีความรู มีความ
เช่ียวชาญในการสอน รวมทั้งประสบการณ โดยมีความใสใจตอพัฒนาการของบุตรหลาน บุคคลากร
นั้นมีความสําคัญในทุก ๆ ตําแหนงหนาท่ี โดยเฉพาะบุคลากรครูนั้นถือวาเปนแรงขับเคล่ือนสําคัญ     
ในการดําเนินธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี  
  ครูท่ีดีมีคุณภาพรวมถึงประสบการณและความเช่ียวชาญในการสอน เปรียบเสมือน
แมเหล็กท่ีพรอมจะดึงดูดผูปกครองและบุตรหลานใหตัดสินใจเขาเลาเรียนได ถือเปนอีกหนึ่งจุดแข็ง
ท่ีสําคัญของธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ครูตองเขาใจหลักสูตร
การเรียนการสอนใหถองแทและรูจริง ท่ีสําคัญตองสามารถนําหลักสูตรมาประยุกตใชใหเหมาะสม
กับวิถีชีวิตของบุตรหลาน ในภูมิประเทศและทองถ่ินนั้น ๆ ฉะนั้นมีหลักสูตรท่ีดีเพียงใดถาครูมา
ประยุกตใชไมเปน ก็ทําใหการเรียนนั้นไมประสบผลสําเร็จครูตองมีใจรักในการสอน มีความเอาใจ
ใสในการเรียนของในบุตรหลาน เปนแบบอยางท่ีดีใหแกบุตรหลาน มีการสอนท่ีตรงตอเวลา         
การแตงกายท่ีเหมาะสม  จิตวิทยาการสอนเปนส่ิงท่ีสําคัญ ตองมีความใจเย็นรูถึงธรรมชาติของเด็ก 
ๆ วาเปนอยางไร เพราะผูปกครองสวนใหญจะตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเลาเรียน โดยเลือกจาก
บุคลากรครูเปนหนึ่งในปจจัยหลักท่ีสําคัญนั่นเอง  
 2. กลยทธ์ ุ H 
 “Honest School” คือกลยุทธท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนเปนท่ีนาเช่ือถือและมีความครบครัน 
ตองมีความปลอดภัย รักษาความสะอาดราคาท่ีเหมาะสมเช่ือถือไดวาคุมคาคุมราคาในการเรียน มี
พื้นที่จอดรถเพียงพอสําหรับผูเรียน มีพื้นที่ไวรองรับผูปกครองระหวางรอบุตรหลาน มีพื้นท่ีสําหรับ
ทํากิจกรรม และอุปกรณตาง ๆ ไวใหบุตรหลานไดฝกทักษะทางรางกาย ความนาเช่ือถือและมีความ
ครบครันนั่นเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกสงบุตรหลานเขาเลาเรียน ความนาเช่ือถือ
ของราคาคาเลาเรียนนั้นตองมีความเหมาะสมและคุมคา มีคาธรรมเนียมแรกเขาท่ีเหมาะสม รวมถึงมี
ความปลอดภัยสรางความไวใจใหแกผูปกครองเพราะบุตรหลานน้ันอยูในชวงของวัยเด็กเล็ก จึงตอง
ระวังมากเปนพิเศษ โรงเรียนตองสรางความนาเช่ือถือในเร่ืองท่ีจอดรถ ท่ีพรอมจะสามารถรองรับ
แกผูปกครองไดเพียงพอ ควรจัดพื้นท่ีไวสําหรับผูปกครองระหวางรอบุตรหลาน เพิ่มการผอนคลาย
และความสะดวกสบายมีมุมอานหนังสือ รานกาแฟ สัญณาณอินเตอรเน็ต พื้นท่ีสําหรับทํากิจกรรม 
และอุปกรณตาง ๆ ไวใหบุตรหลานไดฝกทักษะทางรางกาย เชนมีสนามเด็กเลนและอุปกรณสําหรับ
ใหบุตรหลานไดฝกทักษะทางรางกายได มีเวทีไวสําหรับใหบุตรหลานไดแสดงความสามารถ และ
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จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อแสดงถึงพัฒนาการดานตาง ๆ ของบุตรหลาน รวมถึงแสดงความเช่ือม่ันแก
ผูปกครองถึงพัฒนาการของบุตรหลานท่ีเกิดข้ึนมากนอยเพียงใดอีกดวย 
 3. กลยทธ์ ุ I 
 “Involvement of Parents” ผูปกครองสามารถเขามามีสวนรวมในการเสริมสราง
พัฒนาการของบุตรหลาน  
 การมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสรางพัฒนาการของบุตรหลานนั้นมี
ความสําคัญอยางมาก เพราะชวงวัยเด็กเคาจะไมไวใจใครนอกจากพอแม และครูคนแรกของลูกก็คือ
พอแมนั่นเอง ระยะแรกผูปกครองตองเร่ิมเรียนไปพรอม ๆ กับบุตรหลาน เพราะผูปกครองจะเขาใจ
ถึงธรรมชาติของตัวบุตรหลานเองดีท่ีสุด ในสวนของการเรียนผูปกครองตองมีสวนชวยในตัวบุตร
หลานดวยเชนการจับตัว การสรางความไวใจ รวมถึงสรางความสัมพันธอันดีระหวางครอบครัว 
เปนตัวเช่ือมท่ีดีระหวางครูและบุตรหลาน เม่ือกลับถึงแลวผูปกครองยังตองชวยทบทวนและนํา
ความรูและกิจกรรมพัฒนาการตาง ๆ ไปใชกับบุตรหลานท่ีบานไดอีกดวย เผ่ือเสริมสรางพัฒนาของ
บุตรหลานใหดียิ่งข้ึน ผูปกครองจึงมีความสําคัญอยางมาก 
 4. กลยทธ์ุ  N  
 “Numerous Publicity Methods” ชองทางการประชาสัมพันธท่ีหลากหลายเปนอีก
หนึ่งปจจัยสําคัญท่ีแสดงสถานะตัวตนของโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี
ชองทางการประชาสัมพันธควรมีใหหลากหลายชองทางในยุคสมัยนี้คงไมอาจปฏิเสธในเร่ืองของ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยตาง ๆ ท่ีสรางมาเพ่ือชวยอํานวยความสะดวก ฉะนั้นเราตองใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยนี้ใหไดประโยชนสูงสุด การประชาสัมพันธตองชัดเจนและรวดเร็ว ผานทาง Application 
(แอพพลิเคช่ัน) ทาง line, facebook, YouTube, email, Instagramเปนตน เพราะชองทางเลานี้ ณ 
ตอนนี้มีความสําคัญอยางมาก ทําใหผูใหบริการและผูรับบริการส่ือสารถึงกันและตรงกลุมเปาหมาย
ไดงายมากข้ึน แอพพลิเคช่ันline สงขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมถึงความพัฒนาการของบุตรหลาน 
โฆษณาผานทาง facebook อัพโลดไฟลการเรียนการสอน การแสดงของบุตรหลานลง YouTube 
หรือสงขาวสารผานทาง email ใหแกผูปกครอง มีการประชาสัมพันธเชิงรุกมากข้ึน การใหขอมูล
ตามโรงเรียนสายสามัญตาง ๆ หรือการนําหลักสูตรและรูปแบบโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดย
ศาสตรทางดานดนตรีเขาไปบริหารจัดการในโรงเรียนสายสามัญตาง ๆ หรือเจาะกลุมคนดังไฮโซ 
บุคคลสําคัญ ดารา นักแสดงเพื่อใชเปนชองทางในสรางกลยุทธในการโฆษณา 
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 5. กลยทธ์ ุ E  
 “Emphasizing Musical Activities” หลักสูตรท่ีเนนการใชเสียงดนตรีและกิจกรรม
ดนตรีตาง ๆ มาพัฒนาศักยภาพเด็กกรอบแนวทางของหลักสูตรเปนส่ิงท่ีสําคัญตองเนนการใช
เสียงดนตรีหรือจังหวะดนตรีมาเปนแกนหลักในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ไมใชใหเสียงดนตรี
หรือจังหวะดนตรีมาเปนแคการประกอบกิจกรรมของเด็ก 
 หลักสูตรในการสอนนั้นมีความสําคัญไมตางกับปจจัยอ่ืน ๆ เลย ตองเปนหลักสูตรท่ี
เนนการใชเสียงดนตรี และกิจกรรมดนตรีตาง ๆ ครอบคลุมท้ังการรอง การเลน การเตน และทาทาง
การแสดงออก เนนการใชดนตรีพัฒนาสมอง พัฒนาการดานตาง ๆ ของบุตรหลาน เชน การพัฒนา
เร่ืองสมาธิ ความจํา การจินตนาการ การอยูรวมกันของสังคม การพัฒนาของกลามเน้ือสวนตาง ๆ 
เปนตน  
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บทที ่5 
สรป อภิปราย และข้อเสนอแนะุ  

 
 งานวิจัยในคร้ังนี้ มีลักษณะของงานวิจัยเปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) 
ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณโดยขอมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นจะใชวิธี    
การสัมภาษณเชิงลึก โดยการสัมภาษณผูบริหาร ผูประกอบการธุรกิจ และนักวิชาการที่อยูในวงการ
โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ราย 
และ ขอมูลของการวิจัยเชิงปริมาณจะใชวิธีสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ ในการเกบ็ขอมูล 
ซ่ึงกลุมประชากรตัวอยางนั้นจะเปนผูปกครอง ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความตองการสงบุตร
หลานเขาเรียนในโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี จํานวน 400 ราย ซ่ึง
จํานวนกลุมประชากรไดจากการกําหนดจากตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane โดยใชวิธีการเลือก
แบบสุมโดยใชความนาจะเปน และในสวนของการวิเคราะหขอมูล จะใชโปรแกรม SPSS ในการ
วิเคราะห ประกอบดวย การแจกแจงความถ่ี (Frequencies Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
(Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชเทคนิค
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทําการคนหาปจจัยสําคัญ เพ่ือใชใน
การกําหนดกลยุทธดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 
 จากวัตถุประสงค และวิธีในการดําเนินงานวิจัยสามารถสรุปผลการอภิปราย และ
ขอเสนอแนะของงานวิจัยดังนี้ 
 
สรปุ  
 การวิจัยเร่ือง เร่ือง “ศึกษาแนวทางการสรางกลยุทธการตลาดบริการสําหรับโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร” ไดแบงข้ันตอน
การทํางานเปน 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 1.  การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 
 2.  การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 
 3.  กําหนดแนวทางการสรางกลยุทธการตลาดบริการสําหรับโรงเรียนเสริมสราง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี 
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การเกบ็ข้อมลเชิงคณภาพู ุ  
 ในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจะใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยมีผูบริหาร ผูประกอบการ
ธุรกิจ และนักวิชาการที่อยูในวงการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี      
ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเปนผูใหขอมูลสําคัญ โดยประเด็นคําถามท่ีใชในการเก็บขอมูล 
และเพื่อใหเห็นประเด็นคําตอบอยางชัดเจน จึงไดมีการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากผูให       
สําภาษณโดยจะนําเสนอตามลําดับประเดน็คําถามดังนี้ 
 1.1 ความคิดเห็นตอปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางกระบวนการใหบริการของทานในแงมุมตาง 
ๆ ตามทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ (7 P’s) ดังตอไปนี้ 
  ดานผลิตภัณฑและบริการ หลักสูตรท่ีมาจากตางประเทศนั้นมีปญหาในเร่ืองความ
เขาใจในภาษาและวัฒนธรรม ทําใหบุตรหลานไมซาบซ้ึงในเสียงดนตรี หลักสูตรจากตางประเทศ
นั้นมีการวิจัยมาเปนอยางดีแลวจึงมีความนาเช่ือถือ แตตองมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับภูมิ
ประเทศภาษาและวัฒนธรรมของคนในทองถ่ิน หลักสูตรแรกเร่ิมควรพัฒนาใหครอบคลุมอายุของ
บุตรหลานท่ีนอยลง เพื่อคลอดคลองกับความตองการของผูปกครองท่ีอยากใหบุตรหลานเขาเรียน
ในอายุนอยมากข้ึน 
  ราคา อัตราคาเรียนจะดูตามความเหมาะสมโดยอางอิงจากราคาของโรงเรียนสอน
ดนตรีโดยท่ัวไปเปนหลัก บางโรงเรียนอาจมีราคาแพงกวาข้ึนอยูกับสถานท่ีในชุมชนท่ีสะดวกสบาย 
ความมีช่ือเสียงและประสบการณของครูผูสอน ปญหาจากราคาอางอิงท่ัวไปนั้นอาจมีราคาท่ีแพงไป
สําหรับผูท่ีมีรายไดนอย ทําใหไมมีศักยภาพท่ีจะสามารถสงบุตรหลานเขาเลาเรียนได ฉะนั้น
ผูปกครองสวนใหญจะพบในผูท่ีมีรายไดปานกลางไปจนถึงผูท่ีมีรายไดสูง 
  ดานชองทางการจัดจําหนาย ปญหาคือมีท่ีจอดรถไมเพียงพอ การคมนาคมท่ี          
ไมสะดวก สถานท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีมีการจราจรติดขัดมาก โรงเรียนท่ีตั้งอยูในหางสรรพสินคา     
มักพบปญหาวา ในเร่ืองของการจราจรท่ีติดขัด มีส่ิงเราตางๆ ทําใหบุตรหลานไมมีสมาธิในการเรียน 
และปญหาท่ีสําคัญในสวนของคาเชาสถานท่ีในหางสรรพสินคานั้นมีราคาท่ีคอนขางสูงมาก  
  การสงเสริมการขาย ปญหาคือมีการสงเสริมการขายที่อาจนอยเกินไป ขาด          
การสงเสริมการขายในเชิงรุก เชน ไปใหขอมูล การจัดแสดงตามโรงเรียนหรือสถานท่ีตาง ๆ          
การโฆษณาประชาสัมพันธท่ียังนอย และบางคร้ังไมตรงกลุมเปาหมาย มีการมอบสวนลดใหแก
ผูปกครองท่ียังนอยอยู ทําใหไมมีความนาสนใจเทาท่ีควร ไมมีการโฆษณาถึงประโยชน และ
ความสําคัญของการเรียนดนตรี ท่ีมีสวนชวยในการพัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ  ไมมีการโฆษณา
ถึงความสําเร็จในดานดนตรี และดานวิชาการของบุตรหลานท่ีเคยไดเรียนวิชาดนตรี 
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  บุคลากร ปญหาคือการท่ีครูผูสอนไมเขาใจในหลักสูตรอยางทองแทและไมสามารถ
นําหลักสูตรมาประยุกตใชกับการสอนใหเหมาะสมกับบุตรหลานได บางคร้ังมีการขามข้ันตอน      
การสอนไปทําใหการเรียนขาดประสิทธิภาพไป ครูไมมีใจรักในการสอน การลาออกบอยของ
ครูผูสอนเนื่องจากอัตราคาสอนท่ีไมเหมาะสม ครูบางทานทํางานเลนดนตรีกลางคืน มีปญหาทําให
พักผอนไมเพียงพอจึงขาดประสิทธิภาพในการสอน มาสายหรือลาปวยกะทันหัน พนักงานท่ีให
ขอมูลไมชัดเจน ทําใหดูไมนาเช่ือถือ บางคร้ังใหขอมูลท่ีผิดไปแกผูปกครอง ขาดการสราง
ความสัมพันธท่ีดีแกผูปกครอง 
  กระบวนการ  ปญหาของการใหขอมูลแกผูปกครองที่ไมชัดเจน ไมสามารถสราง
แรงจูงใจใหผูปกครองอยากสงบุตรหลานเขาเลาเรียน การเรียนการสอนท่ีตองตรงตอเวลา ควรมี   
การใชเทคโนโลยีมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกในการสอน หรือสงขอมูลการเรียนการสอนตาง ๆ มี
การสงสอบและรายงานผลถึงความพัฒนาการของบุตรหลานใหผูปกครองไดทราบ มีความยิ้มแยม
แจมใสและอยูกันแบบพี่นองภายใตกฎเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด ควรมีการสงครูเขารวมอบรบ
สัมมนา เพื่อการพัฒนาในดานวิชาการและเทคนิคการสอนตาง ๆ อยูเสมอ  
  ส่ิงแวดลอม ตองรักษาความสะอาดอยูตลอดเวลา มีบรรยากาศรมเย็น เปนกันเอง
เปรียบเสมือนบานหลังท่ีสองของบุตรหลาน มีพื้นที่ไวสําหรับใหบุตรหลานไดฝกทักษะทางรางกาย 
และควรจะออกหางจากหองเรียนโดยส้ินเชิง มีระบบรักษาความปลอดภัย อีกส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญคือ
ตองมีพื้นท่ีไวรับรองผูปกครอง และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน บริการเคร่ืองดื่ม ชา กาแฟ      
มีสัญญาณอินเตอรเน็ต มุมพักผอน และอานหนังสือ เปนตน 
 1.2 ความเห็นของทานในการดําเนินธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางดานดนตรี ท้ังในแงมุมของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในธุรกิจของทานเปนอยางไร 
ในชวงเวลาปจจุบัน  
  จุดแข็ง คือตองมีความเปนเอกลักษณ ใหขอมูลถึงประโยชนของการเรียนดนตรี มี
หลักสูตรท่ีไดรับรองเปนมาตรฐานสากล เนนการใชเสียงดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุตร
หลานในดานตาง ๆ ครูท่ีสอนใหเขาใจงาย สนุกสนาน ไมนาเบ่ือ และสามารถประยุกตใชหลักสูตร
ใหเหมาะสมกับบุตรหลานได การสรางความรักในองคกร สรางความสามัคคี มีความยุติธรรมไมเอา
เปรียบส่ิงกันและกัน อยูกันแบบครอบครัวเดียวกัน   
  จุดออน คือการท่ีครูและผูปกครองละเลยไมทําตามข้ันตอนของหลักสูตร จํานวน
นักเรียนท่ีไมเหมาะในหองเรียน ขาดครูท่ีมีความรูความสามารถ การอยูกันแบบครอบครัวท่ี       
ความยืดหยุนเกินไป จนเกิดความไมเกรงใจและละเลยไมทําตามกฎระเบียบตาง ๆ  ทําใหมาสาย
หรือลากะทันหัน อัตราคาสอนครูท่ีนอยเกินไปไมเหมาะสม การอยูแบบไมใหเกรียติซ่ึงกันและกัน 
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  โอกาส คือการท่ีมีสถาบันท่ีไดรับรองจากตางประเทศมาใหการอบรม ทําใหมี
โอกาสเพิ่มของจํานวนครูท่ีมีคุณภาพมากข้ึนดวย ดวยเศรษฐกิจท่ีฝดเคืองอาจทําใหคนไมอยากมีลูก
มากข้ึน แตก็มีผูปกครองสมัยใหมอยากใหบุตรหลานเร่ิมเรียนดนตรีกันต่ังแตอายุยังนอยเพิ่มมากข้ึน  
  อุปสรรค คือสภาพเศรษฐกิจท่ีฝดเคือง มีการใชจายท่ีรัดกุมมากขึ้น ความคิดของ
ผูปกครองท่ีวาวิชาดนตรีมีความสําคัญไมเทากับวิชาการ มีการหยุดในชวงการสอบเล่ือนช้ันของ
บุตรหลาน ชวงเวลาท่ีถูกจํากัดในการสอนและการจราจรท่ีติดขัด 
 1.3 ทานมีความคิดเห็นตอแนวโนมของสภาพธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดย
ศาสตรทางดานดนตรี โดยรวมในอนาคต รวมท้ังมีแนวทางการปรับกลยุทธทางธุรกิจในอนาคต
อยางไร 
  กลยุทธ คือความมีเอกลักษณ ความรูความสามารถของครูผูสอน การใหผูปกครอง
ตระหนักถึงคุณประโยชนของดนตรีในการพัฒนาสมอง และศักยภาพในดานตาง ๆ อยางไร 
ยกตัวอยางบุตรหลานท่ีเรียนดนตรีแลวประสบความสําเร็จท้ังการเลนดนตรี และการเรียน           
ดานวิชาการ มีเกรดเฉล่ียท่ีดี ข้ึน สามารถสอบเขาในสถาบันท่ีดีมีช่ือเสียงได หลักสูตรท่ีได
มาตรฐานสากล และตองสามารถพัฒนาตอยอด การเรียนตั่งแตวัยเด็กไปจนถึงวัยผูใหญได           
การประชาสัมพันธ และทํากิจกรรมในเชิงรุกมากข้ึนเชนไปประชาสัมพันธหรือการเขาไปทํา      
ระบบการเรียนดนตรีตามโรงเรียนสายสามัญตาง ๆ การเจาะกลุมคนดังไฮโซ บุคคลสําคัญ         
ดารา นักแสดง เพื่อสรางกลยุทธในการโฆษณา   
การเกบ็ข้อมลเชิงปริมาณู  
 1. คณลกัษณะสุ่ วนบคคลของผ้ปกครองุ ู  
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป มีระดับ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกจิสวนตัว/คาขาย/อาชีพอิสระ มีรายได
ครอบครัวตอเดือน (สามี-ภรรยารวมกัน) ตอเดือน 50,000-100,000 บาท  
 2.  พฤติกรรมการเข้ารับบริการ ความต้องการ และความคาดหวงัในการเลอืกเข้ารับบริการ 
 แบบสอบถามสวนใหญ มีบุตรหลานในความดูแลอายุ 4-5 ป เหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ี
สงผลใหผูปกครองตัดสินใจเลือกใชบริการโรงเรียนดนตรี 3 อันดับ คือ 1. มีครูผูสอนมีคุณภาพและ
ความเชี่ยวชาญในการสอน โดยมีความใสใจตอพัฒนาการของบุตรหลาน 2. สถานท่ีตั้งอยูใกล         
ท่ีพักอาศัย สะดวกตอการเดินทางมารับบริการ 3. หลักสูตรท่ีใหผูปกครองเขามามีสวนรวม                    
ในการเสริมสรางพัฒนาการของบุตรหลานจํานวน และส่ิงท่ีผูปกครองตองการไดรับจากโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีมากท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1. บุตรหลานมีการพัฒนา    
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ในดานสติปญญา ดานอารมณ และการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 2. บุตรหลานมีสมาธิมากข้ึน และชวย
ใหความจําท่ีดีข้ึน 3. บุตรหลานใชเวลาวางอยางมีประโยชน  
 3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โรงเรียนเสริมสร้าง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางด้านดนตรี 
 ในภาพรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.00 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 
1.11 จากท่ีกลาวมาวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดบริการที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกใชโรงเรียนดนตรี อยูในระดับ มาก จึงสามารถเรียงลําดับคาเฉล่ียในแตละ
ระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชโรงเรียนดนตรี จากมากไปหานอยไดดังนี้ 
 3.1 ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด สามารถเรียงลําดับคาเฉล่ียปจจัยท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกรับบริการในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ดังนี้ 
  3.1.1 ความรู ความสามารถ และประสบการณของครูผูสอนในการใชดนตรี
เสริมสรางศักยภาพของบุตรหลาน โดยมีคาเฉล่ีย 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.10 
  3.1.2 มีการเรียน การสอนที่ตรงตอเวลา โดยมีคาเฉล่ีย 4.40 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.73    
  3.1.3 ครูผูสอนตองมีบุคลิกภาพท่ีดี มีการแตงกายที่เหมาะสม โดยมีคาเฉล่ีย 4.21 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.822 

 3.2 ความคิดเห็นในระดับมาก สามารถเรียงลําดับคาเฉล่ียปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
เลือกรับบริการในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 
  3.2.1 มีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรม และอุปกรณตาง ๆ ไวใหผูเรียนไดฝกทักษะทาง
รางกาย โดยมีคาเฉล่ีย 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 
  3.2.2 มีการใชกิจกรรมการรอง การเลน เตนและทาทางการแสดงออก โดยมี
คาเฉล่ีย 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.67 
  3.2.3 หลักสูตรท่ีมีรูปแบบเพลง เนื้อหาของบทเพลง โดยมีคาเฉล่ีย 4.13 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน0.80 
 4. การเปรียบเทยีบระดับความคดิเห็นของผ้ปกครองที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดบริการทีู่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โรงเรียนเสริมสร้างศักยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางด้านดนตรีในเขตพืน้ที่
จังหวดักรงเทพมหานคร โดยจําแนกตามุ  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
 4.1 ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการโรงเรียนดนตรี ไมตางกัน ( F=1.098 sig=0.471) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา
ผูตอบแบบสอบถาม 
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สวนใหญมีความเห็นตอปจจัยทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชโรงเรียนดนตรีท่ี 
ไมแตกตางกัน 
 4.2 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการโรงเรียนดนตรี ไมตางกัน (F=1.958 sig=0.234) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นตอปจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชโรงเรียนดนตรีท่ีไมแตกตางกัน 
 4.3 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการโรงเรียนดนตรี ไมตางกัน (F=2.347 sig=0.271) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นตอปจจัยทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชโรงเรียนดนตรีท่ีไมแตกตางกัน 
 4.4 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการโรงเรียนดนตรี ไมตางกัน (F=1.740 sig=0.271) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นตอปจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชโรงเรียนดนตรีท่ีไมแตกตางกัน 
 4.5 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการโรงเรียนดนตรี ไมตางกัน (F=2.424 sig=.253) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลว พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นตอปจจัยทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
โรงเรียนดนตรีท่ีไมแตกตางกัน 
 5. สรปผลการวเิคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเชิงสํารวจุ  
  ผลการวิเคราะหองคประกอบปจจัยเชิงสํารวจสามารถจัดกลุมตัวแปรจากจํานวนตัว
แปรทั้งส้ิน 33 ตัวแปร และสามารถสกัดองคประกอบไดท้ังส้ิน 7 ปจจัย ดังนี้ 
  องคประกอบท่ี 1 อัตราคาเลาเรียนท่ีเหมาะสม อุปกรณและความปลอดภัยของ
สถานศึกษา(Reasonable course fees, appropriate teaching materials, safety and security of the 
school)  
  องคประกอบท่ี 2 ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศเพ่ือสงเสริมศักยภาพทางการศึกษา 
(Information technology which supports educational potential and potency) 
  องคประกอบท่ี 3 ช่ือเสียงของโรงเรียนและหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานสากล(World-
class reputation and curriculum) 
  องคประกอบท่ี 4 ความรูความสามารถและศักยภาพของครูผูสอน(Knowledge, skills 
and capability of instructors) 
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  องคประกอบท่ี 5 คุณภาพของหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาศักยภาพเด็ก(Quality of 
children’s potential development courses) 
  องคประกอบท่ี 6 การรับรองและความสะดวกสบายของผูปกครอง(Reception and 
availability for parents) 
  องคประกอบท่ี 7 สงเสริมการตลาดของสถานศึกษา(School’s marketing promotion) 
 
กาํหนดแนวทางในการสร้างกลยทธ์โรงเรียนเสริมสร้างศักยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางด้านดนตรีุ  
ในเขตพืน้ทีจั่งหวดักรงเทพมหานครุ  
 จากการวิเคราะหขอมูลทุกสวนพบวา ขอมูลทุกสวนมีความสอดคลองกัน จึงสรุปเปน 
กลยุทธการศึกษารูปแบบโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไดดังน้ี 
 S (Staffs are Skillful) คือ ครูผูสอนมีคุณภาพ และความเช่ียวชาญในการสอน 
   โดยมีความใสใจตอพัฒนาการของเด็ก                                                
 H (Honest School) คือ โรงเรียนเปนท่ีนาเช่ือถือและมีความครบครัน  
 I (Involvement of Parents)  คือ ผูปกครองสามารถเขามามีสวนรวมในการ 
   เสริมสรางพัฒนาการของบุตรหลาน  
 N (Numerous Publicity Methods) คือ ชองทางการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย  
 E (Emphasizing Musical Activities) คือ หลักสูตรท่ีเนนการใชเสียงดนตรี และกิจกรรม                           
    ดนตรีตาง ๆ มาพัฒนาศักยภาพเด็ก 
 จากท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปสวนตาง ๆ ของกลยุทธไดดังน้ี 
 “ศึกษาแนวทางการสรางกลยุทธการตลาดบริการสําหรับโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพ
เด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” การทําธุรกิจโรงเรียนเสริมสราง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี จะตองใชกลยุทธตาง ๆ สอดผสานรวมเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เผ่ือใหธุรกิจนั้นสามารถดําเนินตอไปไดอยางยั่งยืน ตรงความตองการของลูกคา เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด รวมถึงความประทับใจท่ีสงมอบใหแกลูกคาไดอยางตรงความตองการ และเปยม
ไปดวยคุณภาพมากท่ีสุด ประกอบดวยกลยุทธดังนี้ S (Staffs are Skillful) คือ กลยุทธท่ีเกี่ยวกับ
ครูผูสอนท่ีมีคุณภาพ มีความรูท้ังประสบการณรวมถึงความเช่ียวชาญในการสอน โดยมีความใสใจ
ตอพัฒนาการของบุตรหลานบุคคลากรนั้นมีความสําคัญในทุก ๆ ตําแหนงหนาท่ี โดยเฉพาะ
บุคลากรครูนั้นถือวาเปนแรงขับเคล่ือนสําคัญในการดําเนินธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก
โดยศาสตรทางดานดนตรี H (Honest School) คือ กลยุทธท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนเปนท่ีนาเช่ือถือ และ    
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มีความครบครัน ตองมีความปลอดภัย รักษาความสะอาด ราคาท่ีเหมาะสมเช่ือถือไดวาคุมคา         
คุมราคาในการเรียน มีพื้นท่ีจอดรถเพียงพอสําหรับผูเรียน มีพื้นท่ีไวรองรับผูปกครองระหวาง 
รอบุตรหลาน มีพื้นท่ีสําหรับทํากิจกรรม และอุปกรณตาง ๆ ไวใหบุตรหลานไดฝกทักษะทาง
รางกาย I (Involvement of Parents) ผูปกครองสามารถเขามามีสวนรวมในการเสริมสรางพัฒนาการ
ของบุตรหลาน N (Numerous Publicity Methods) ชองทางการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย เปนอีก
หนึ่งปจจัยสําคัญท่ีแสดงสถานะตัวตนของโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี 
ชองทางการประชาสัมพันธควรมีใหหลากหลายชองทาง ในยุคสมัยนี้คงไมอาจปฏิเสธในเร่ืองของ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยตาง ๆ ท่ีสรางมาเพ่ือชวยอํานวยความสะดวก ฉะนั้นเราตองใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยนี้ใหไดประโยชนสูงสุด E (Emphasizing Musical Activities) หลักสูตรท่ีเนนการใช
เสียงดนตรีและกิจกรรมดนตรีตาง ๆ มาพัฒนาศักยภาพเด็ก กรอบแนวทางของหลักสูตรเปนส่ิงท่ี
สําคัญ ตองเนนการใชเสียงดนตรีหรือจังหวะดนตรีมาเปนแกนหลักในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก 
ไมใชใหเสียงดนตรีหรือจังหวะดนตรีมาเปนแคการประกอบกิจกรรมของเด็ก 
 1. การจัดกจิกรรมกลยทธ์ุ  
  1.1  กลยทธ์ุ  S 
   1.1.1 แนวคิดกลยุทธ 
    “Staffs are Skillful” คือ กลยุทธท่ีเกี่ยวกับครูผูสอนท่ีมีคุณภาพ มีความรูท้ัง
ประสบการณรวมถึงความเช่ียวชาญในการสอน โดยมีความใสใจตอพัฒนาการของบุตรหลาน
บุคคลากรนั้นมีความสําคัญในทุก ๆ ตําแหนงหนาท่ี โดยเฉพาะบุคลากรครูนั้นถือวาเปนแรง
ขับเคล่ือนสําคัญในการดําเนินธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี 
   1.1.2 ข้ันตอนการดําเนินการครูผูสอนท่ีมีคุณภาพ มีความรูท้ังประสบการณ
รวมถึงความเช่ียวชาญในการสอน เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสงผลใหผูปกครองใชในการตัดสินใจสงบุตร
หลานเขาเรียนในโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี รวมถึงจิตวิทยาการ
สอนเด็ก รักในการสอนและความเอาใจใสในการพัฒนาเด็ก การตรงตอเวลา การแตงกายท่ี
เหมาะสม ซ่ึงมีข้ันตอนโดยอธิบายเปนตารางไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 21 ข้ันตอนการคัดสรรค และพัฒนาบุคลากร   
 

ขั้นตอน วธีิการ 
ข้ันตอนท่ี 1 การคัดสรรคบุคลากร  ประเมินครูผูสอนท่ีมีความเหมาะสมกับการสอน

ดนตรีเ พ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กโดยองคกรตอง
คํานึงถึงคุณลักษณะจําเปนในการคัดเลือกต้ังแต
ความเหมาะสมของบุคลากรเจาหนาท่ี อาทิ ตองมี
ความเขาใจบริบทธุรกิจโรงเรียนในลักษณะแบบนี้ มี
จิตใจมุงม่ันตอการบริการ รวมกระท่ังอาจารยภายใน
หลักสูตรนอกจากตองมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
แลว ดานอ่ืน ๆ ก็มีความสําคัญเชนกัน อาทิ ดาน
บุคลิกภาพ ทัศนคติท่ีดีตอองคกรและหนาท่ี รวมถึง
คุณธรรม จริยธรรมตอวิชาชีพ เปนตน โดยทําการ
กําหนดเง่ือนไขระบุตั้งแตแรกเร่ิมถึงคุณสมบัติการ
รับเขาทํางาน  

ข้ันตอนท่ี 2 อบรม และสัมมนา หากบุคลากรครูยังศักยภาพไมเพียงพอ ควรมีการจัด
อบรมเปนระยะ ๆ โดยการจัดผูเช่ียวชาญทางดาน
การพัฒนาศักยภาพเด็ก นักจิตวิทยาเด็ก และศาสตร
ท่ีสอดคลองตาง ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากรใหดีท่ีสุด 
อาทิเชน หลักสูตรของอาจารย 
1. หลักสูตรพัฒนาทักษะเฉพาะดาน 
2. ดานทัศนคติท่ีดี 
3. ดานเทคโนโลยี สมัยใหมเพื่อพัฒนาเนื้อหา 
เปนตน โดยอาจจะมีขอแมในการพัฒนาวาจะตอง
เปนบุคลากรท่ีเซ็นสัญญาประจํากับทางองคกร
เทานั้น เพื่อไมใหตนทุนในดานการพัฒนาสูงเกิน
ความจําเปนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร อาทิเชน 
1. ดานการบริการอยางมืออาชีพ 
2. การบริหารจัดการสมัยใหม 
3. เทคโนโลยีการจัดการ เปนตน  
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ตารางท่ี 21 ข้ันตอนการคัดสรรค และพัฒนาบุคลากร (ตอ) 
 

ขั้นตอน วธีิการ 
ข้ันตอนท่ี 3 วัดผล และพัฒนา  ควรมีการวัดผล เพื่อปรับปรุงแกไข และพัฒนาตอ

ยอดในการใหบริการในดานตางๆ อยางไมหยุดยั้ง
ตอไปเพื่อใหบุคลากรท่ีอยูในองคกรเล็งเห็นถึงความ
เอาใจใส ท่ีจะพัฒนามาตรฐาน  และคุณภาพไม
เพียงแตดานธุรกิจ แตรวมดานทรัพยากรมนุษยดวย
เชนกัน  

  

 ในข้ันตอนขางตนนี้คือข้ันตอนท่ีใชในการสรางครูผูสอนท่ีมีคุณภาพบุคลากรครูจึงมี
สวนสําคัญในการสงตอในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน รวมถึง          
การสอนใหแกตัวบุตรหลานนั้นไดเขาใจอยางงายดาย ซ่ึงในการใหบริการท่ีมีคุณภาพนั้น บุคลากร
ครูควรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเฉพาะทาง มีความร้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการใชู้
ดนตรีเสริมสร้างศักยภาพของบตรหลานุ ตองเขาใจหลักสูตรท่ีใชในการสอนอยางแทจริง และ        
ที่สําคัญต้องสามารถมาประยทธ์ใช้ได้อย่างเหมาะสมุ  รวมถึงภาพลักษณท่ีดีตางๆ มีการเรียนการ
สอนที่ตรงต่อเวลาครผ้สอนต้องมีบคลกิภาพที่ดี มีการแต่งกายที่เหมาะสมู ู ุ เพื่อเปนแบบอยางท่ีดีแก
บุตรหลานครสอนเด็กด้วยู อารมณ์ที่ใจเย็นและควบคมสติในการสอนุ  ใชจิตวิทยาในการสอน ไมวา
จะเกิดอารมณโมโหแคไหนก็ตามฉะน้ันจะต้องมีการจัดอบรมในหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๆ          
6 เดือน เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริง และเพ่ิมเติมศาสตรวิชาตาง ๆ เชนศาสตรการพูด         
การแสดงเปนตน ทําใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดควรมีการวัดผลโดยวัดจากความพึงพอใจของผูปกครองและพัฒนาของผูเรียน 
 1.2 กลยทธ์ุ  H 
  1.2.1 แนวคิดกลยุทธ 
   “Honest School” คือ กลยุทธท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนเปนท่ีนาเช่ือถือ และมี         
ความครบครัน ตองมีความปลอดภัย รักษาความสะอาด ราคาท่ีเหมาะสมเช่ือถือไดวาคุมคาคุมราคา     
ในการเรียน มีพื้นท่ีจอดรถเพียงพอสําหรับผูเรียน มีพื้นท่ีไวรองรับผูปกครองระหวางรอบุตรหลาน          
มีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรม และอุปกรณตาง ๆ ไวใหบุตรหลานไดฝกทักษะทางรางกาย 
  1.2.2 ข้ันตอนการดําเนินการโรงเรียนเปนท่ีนาเช่ือถือ และมีความครบครัน เปนอีก
หนึ่งปจจัยสําคัญท่ีผูปกครองจะตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน เนื่องดวยอายุของบุตรหลานท่ีอยู   
ในวัยเด็ก อาจเกิดอันตราย และอุบัติเหตุข้ึนไดทุกเม่ือ เร่ืองความปลอดภัยภายในโรงเรียนจึงเปน    
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ส่ิงท่ีสําคัญ ชวงวัยเด็กมีการติดเช้ือโรค และเปนไขหวัดไดงายจึงตองทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ
อัตราคาเลาเรียนท่ีเปนธรรม มีพื้นท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ รวมไปถึงพื้นท่ีรองรับผูปกครองระหวางรอ
บุตรหลาน และพ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรมของบุตรหลานดวย ซ่ึงมีข้ันตอนโดยอธิบายเปนตารางได
ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 22 การสรางโรงเรียนใหเปนท่ีนาเช่ือถือ และมีความครบครัน 
 

ขั้นตอน วธีิการ 
ข้ันตอนท่ี 1 ประเมินการบริการของโรงเรียน ทําการสํารวจการใหบริการของโรงเรียนมีดาน

ใดบาง 

ข้ันตอนท่ี 2 ประเมินความตองการของผูปกครอง สํารวจถึงความตองการของผูปกครอง 

ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะหเพื่อหาความตองการของ
ผูปกครอง 

นําท้ัง 2 ข้ันตอนมาทําการวิเคราะหเพื่อหาถึง
ความตองการของผูปกครอง 

 

   ในข้ันตอนขางตนนี้ คือ ข้ันตอนท่ีใชในกําหนดกลยุทธโรงเรียนเปนท่ี
นาเช่ือถือ และมีความครบครัน โดย 
   1. จะตองทําการสํารวจการใหบริการของโรงเรียนมีดานใดบาง 
   2. ทําการสํารวจการใหบริการของโรงเรียนมีดานใดบาง 
   3. วิเคราะหเพื่อหาถึงความตองการของผูปกครองซ่ึงโรงเรียนท่ีเปนท่ี
นาเช่ือถือและมีความครบครันควรจะตองประกอบไปดวยมีความปลอดภัยภายในโรงเรียนตอง
พนักงานรักษาความปลอดภัย มีกลองวงจรปด มีการรักษาความสะอาดเปนสําคัญมากตองมีการทํา
ความสะอาดทุก ๆ ช่ัวโมงมีบริการเคร่ืองดื่ม อาหารวาง หนังสือนิตยสารมีพืน้ที่รับรองผ้ปกครองู
ระหวางรอบุตรหลานมีกิจกรรมดนตรีหรือหลักสูตรเรียนดนตรีสําหรับผูปกครองระหวางรอบุตร
หลาน ควรมีเวทแีสดงวามสามารถของเด็ก ๆ เพือ่ส่งเสริมและสร้างความม่ันใจ เพิม่แรงจงใจในการู
ซ้อมเปนตน 
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 1.3 กลยทธ์ุ  I 
  1.3.1 แนวคิดกลยุทธ 
  “Involvement of parents” ผูปกครองสามารถเขามามีสวนรวมในการเสริมสราง
พัฒนาการของบุตรหลาน 
  1.3.2 ข้ันตอนการดําเนินการการมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสราง
พัฒนาการของบุตรหลานนั้นมีความสําคัญอยางมาก เพราะชวงวัยเด็กเคาจะไมไวใจใคร นอกจาก
พอแม และครูคนแรกของลูกก็คือพอแมนั่นเอง ระยะแรกผูปกครองตองเร่ิมเรียนไปพรอม ๆ กับ
บุตรหลาน เพราะผูปกครองจะเขาใจถึงธรรมชาติของตัวบุตรหลานเองดีท่ีสุด ในสวนของการเรียน
ผูปกครองตองมีสวนชวยในตัวบุตรหลานดวยเชนการจับตัว การสรางความไวใจ รวมถึงสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางครอบครัว เปนตัวเช่ือมท่ีดีระหวางครูและบุตรหลาน เม่ือกลับถึงแลว
ผูปกครองยังตองชวยทบทวนและนําความรูและกิจกรรมพัฒนาการตาง ๆ ไปใชกับบุตรหลานท่ี
บานไดอีกดวย เผ่ือเสริมสรางพัฒนาของบุตรหลานใหดียิ่งข้ึน ผูปกครองจึงมีความสําคัญอยางมาก
ซ่ึงมีข้ันตอนโดยอธิบายเปนตารางไดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 23 ข้ันตอนการใหผูปกครองสามารถเขามามีสวนรวมในการเสริมสรางพัฒนาการของ     
 บุตรหลาน 
 

ขั้นตอน วธีิการ 
ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมผูปกครองพรอมจัดการอบรม ประชุมเพื่อแจงขอมูลหลักสูตร กลาวถึง

ผูปกครองควรมีสวนรวมพัฒนาการของบุตร
หลานมีการอบรมโดยใหผูเช่ียวชาญทางดาน
การพัฒนาศักยภาพเด็กผูปกครองท่ีมี
ประสบการณในการมีสวนรวมในพัฒนาการ
ของบุตรหลาน 

ข้ันตอนท่ี 2 ติดตามผล มีการติดตามสอบถาม ใหขอมูลตาง ๆ แก
ผูปกครอง 

ข้ันตอนท่ี 3 แสดงผล มีการทํากิจกรรมสรางความสัมพันธภายใน
ครอบครัว  
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 ข้ันตอนการดําเนินการของการสรางกลยุทธผูปกครองสามารถเขามามีสวน
รวมในการเสริมสรางพัฒนาการของบุตรหลาน 
 1. มีการประชุมผูปกครองกลาวถึงหลักสูตรท่ีผูปกครองสามารถเขามามี
สวนรวมในการเสริมสรางพัฒนาการของบุตรหลานได พรอมกับการจัดอบรบใหขอมูลถึง
ประโยชนของดนตรีในการพัฒนาศักยภาพเด็ก และวิธีการท่ีใหผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนา
ศักยภาพของบุตรหลาน เชน การเรียนไปพรอม ๆ กับบุตรหลาน ทําหนาท่ีแทนครูผูสอน               
ในการทบทวนบทเรียนเมื่อกลับถึงบาน เปนตนใหขอมูลโดยใหผูเช่ียวชาญทางดานการพัฒนา
ศักยภาพเด็กครูผูสอนและผูปกครองท่ีมีประสบการณในการมีสวนรวมในพัฒนาการของบุตร
หลาน 
 2. มีการติดตามผลกับผูปกครอง แจงขอมูลการเรียนซ่ึงกันและกัน ให
ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาการของบุตรหลานคิด และชวยกันแกปญหาตาง ๆ โดย             
การสงขอมูล และการพัฒนาการดานตาง ๆ เผ่ือความสะดวกรวดเร็วสงผานทางแอพพลิเคช่ัน Line, 
Face book เปนตน  
 3. นอกจากการแสดงผลของพัฒนาการของเด็กแลว ควรจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
เปนการตอกย้ําถึงผูปกครองนั้นมีสวนรวมในการเสริมสรางพัฒนาการของบุตรหลาน และสราง
สัมพันธดีระหวางครอบครัวอีกดวย เชน การแสดงดนตรีระหวางผูปกครองและบุตรหลาน เปนตน 
ฉะนั้นการมีสวนรวมของผูปกครองในการเสริมสรางพัฒนาการของบุตรหลานนั้น ควรจะมีหลักสูตรท่ี
ใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการเสริมสรางพัฒนาการของบุตรหลานรวมถึงครูผูสอนควรมี          
การเชิญผูปกครองเขารวมสังเกตการณ และมีสวนรวมเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 1.4 กลยทธ์ุ  N 
 1.4.1 แนวคิดกลยุทธ 
  “Numerous publicity methods” ชองทางการประชาสัมพันธท่ีหลากหลายให
ตรงกลุมเปาหมาย รวดเร็ว ทันสมัย และมีความนาเช่ือถือ มีการประชาสัมพันธในเชิงรุกมากข้ึน 
 1.4.2 ข้ันตอนการดําเนินการชองทางการประชาสัมพันธท่ีหลากหลายเปนอีกหน่ึง
ปจจัยสําคัญท่ีแสดงสถานะตัวตนของโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ชอง
ทางการประชาสัมพันธควรมีใหหลากหลายชองทาง ในยุคสมัยนี้คงไมอาจปฏิเสธในเร่ืองของ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยตาง ๆ ท่ีสรางมาเพ่ือชวยอํานวยความสะดวก ฉะนั้นเราตองใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยนี้ใหไดประโยชนสูงสุดซ่ึงมีข้ันตอนโดยอธิบายเปนตารางไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 24 ข้ันตอนการหาชองทางการประชาสัมพันธท่ีหลากหลายใหตรงกลุมเปาหมาย 
 

ขั้นตอน วธีิการ 
ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจพฤติกรรมดานการรับ
ขอมูลขาวสารของผูปกครอง 

สํารวจโดยการเก็บแบบสอบถามและการ
สัมภาษณผูปกครอง 

ข้ันตอนท่ี2 สํารวจดกูารประชาสัมพันธของ
โรงเรียน 

สํารวจดูการประชาสัมพันธของโรงเรียน 

ข้ันตอนท่ี 3 นํามาวิเคราะหเพื่อหาพฤติกรรม
ดานการรับขอมูลขาวสารของผูปกครอง 

นําท้ัง 2 ข้ันตอนมาทําการวิเคราะหเพื่อหาถึง
การรับขอมูลขาวสารของผูปกครอง 

  

 ในข้ันตอนขางตนนี้  คือข้ันตอนท่ีใชในกําหนดกลยุทธของชองทาง             
การประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย การประชาสัมพันธท่ีดีนั้นตองตรงกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะตองรูวา
ผูปกครองนั้นรับขอมูลขาวสารจากชองทางการส่ือสารประเภทใด ฉะนั้นควรศึกษาพฤติกรรมซ่ึงตาม
ข้ันตอนดังนี้  
 1. สํารวจพฤติกรรมดานการรับขอมูลขาวสารของผูปกครอง วารับส่ือ
ทางดานใดบาง เชน สํารวจโดยการเก็บแบบสอบถาม และการสัมภาษณผูปกครอง  
 2. สํารวจดูการประชาสัมพันธของโรงเรียนผานชองทางใดบาง 
 3. นํามาขอมูลมาวิเคราะหพฤติกรรมดานการรับขอมูลขาวสารของผูปกครอง 
วามีทางใดบาง ซ่ึงสอดคลองกับท่ีทางโรงเรียนมีอยูหรือไม แลวตองเพิ่มเติมชองทางใดบาง เชน 
ประชาสัมพันธผานชองทาง Line, Face book, Twitter, วิทยุ, หนังสือพิมพ และส่ืออินเตอรเน็ต 
(www.youtube.com) เปนตน 
 1.5 กลยทธ์ุ  E 
  1.5.1 แนวคิดกลยุทธ 
  “Emphasizing Musical Activities” หลักสูตรท่ีเนนการใชเสียงดนตรี และกิจกรรม
ดนตรีตาง ๆ มาพัฒนาศักยภาพเด็ก กรอบแนวทางของหลักสูตรเปนส่ิงท่ีสําคัญตองเนนการใช
เสียงดนตรี หรือจังหวะดนตรีมาเปนแกนหลักในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ไมใชใหเสียงดนตรี หรือ
จังหวะดนตรีมาเปนแคการประกอบกิจกรรมของเด็ก 
  1.5.2 ข้ันตอนการดําเนินการหลักสูตรในการสอนนั้นมีความสําคัญไมตางกับปจจัย
อ่ืน ๆ เลย ตองเปนหลักสูตรที่ท่ีเนนการใชเสียงดนตรี และกิจกรรมดนตรีตาง ๆ ครอบคลุมท้ังการรอง 
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การเลน เตน และทาทางการแสดงออก เนนการใชดนตรีพัฒนาสมอง และพัฒนาการดานตาง ๆ ของ
บุตรหลานเชน การพัฒนาเร่ืองสมาธิ ความจํา การจินตนาการ การอยูรวมกันของสังคม การพัฒนาของ
กลามเนื้อสวนตาง ๆ ซ่ึงมีข้ันตอนโดยอธิบายเปนตารางไดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 25 ข้ันตอนการคัดสรรคหลักสูตรท่ีเนนการใชเสียงดนตรี และกิจกรรมดนตรีตาง ๆ มาพัฒนา 
 ศักยภาพเด็ก 

ขั้นตอน วธีิการ 
ข้ันตอนท่ี 1 คัดสรรคหลักสูตร หาความแตกตางในแตละหลักสูตร หลักสูตรท่ีมี

อยูในปจจุบันรูปแบบไหน 

ข้ันตอนท่ี 2 สํารวจความตองการของผูปกครอง แจกแบบสอบถาม และสัมภาษณผูปกครอง จาก
ขอเสนอแนะตาง ๆ  

ข้ันตอนท่ี 3 นํามาวิเคราะหเพ่ือหาขอบกพรอง นํามาวิ เคราะห เพื่อหาขอบกพรองในแตละ
หลักสูตร 

ข้ันตอนท่ี 4 นําขอบกพรองมาปรับเพื่อหา
หลักสูตรท่ีเหมาะสม 

นําขอบกพรองตาง ๆ มาปรับใชเพื่อหาหลักสูตรท่ี
เหมาะสมท่ีสุด 

 

 ในข้ันตอนขางตนนี้คือข้ันตอนท่ีใชในกําหนดกลยุทธหลักสูตรท่ีเนนการใช
เสียงดนตรีและกิจกรรมดนตรีตาง ๆ มาพัฒนาศักยภาพเด็ก 1.คัดสรรคหลักสูตรของโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีท่ีมีอยูหาความแตกตางในแตละหลักสูตร 
หลักสูตรท่ีมีอยูในปจจุบันรูปแบบไหนมีขอดี และขอท่ีควรปรับปรุงอยางไร 2.สํารวจความตองการ
ของผูปกครองทีมีความตองการ และที่เคยสงบุตรหลานโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางดานดนตรี โดยไดขอมูลจากการแจกแบบสอบถาม การสัมภาษณผูปกครองรวมถึงขอเสนอแนะ
ตาง ๆ 3.นํามาวิเคราะหเพื่อหาขอบกพรอง นําข้ันตอนท่ี 1 และข้ันตอนท่ี 2 มาวิเคราะห หาขอดี 
และขอท่ีควรตองปรับปรุงวายังขาดส่ิงใดหรือตองเพ่ิมเติมส่ิงใด ใหตรงตามความตองการของ
ผูปกครองใหไดมากที่สุด 4.นําขอบกพรองตาง ๆ มาปรับใชเพื่อหาหลักสูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุดฉะน้ัน
หลักสูตรท่ีเนนการใชเสียงดนตรี และกิจกรรมดนตรีตาง ๆ มาพัฒนาศักยภาพเด็ก ควรจะมี
หลักสูตรการเรียนท่ีครอบคลุมท้ังการรอง การเตนหลักสูตรท่ีมีรูปแบบเพลง เนื้อหาของบทเพลง    
ท่ีเหมาะสมกับอายุของบุตรหลาน และหลักสูตรเนนการใชดนตรีพัฒนาสมองของบุตรหลาน
มากกวาการใชดนตรีเพื่อสรางความผอนคลาย 
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 อภิปรายผล 
 1. เพือ่ศึกษาพฤติกรรมของผ้ปกครอง ใู นการตัดสินใจส่งบตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนุ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางด้านดนตรี 
ในการทําธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการใหบริการ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทราบความตองการในการตัดสินใจ
เลือกเขารับบริการ เพื่อใหธุรกิจบริการนั้นๆ ตองสนองกับความตองการของผูรับบริการ และเกิด
ความพึ่งพอใจในการรับบริการ และบริการที่สอดคลองกับความตองการ เกิดความไววางใจ และ
เกิดการใชบริการอยางตอเนื่อง ซ่ึงทําใหเกิดเปนขอไดเปรียบสามารถแขงขันกับคูแขงในธุรกิจ
ประเภทเดียวกันได โรงเรียนดนตรีก็เปนธุรกิจหนึ่งท่ีเกี่ยวกับการบริการ การท่ีทราบถึงความ
ตองการในการสงบุตรหลานเขามารับบริการในโรงเรียนดนตรี จึงเปนหัวใจสําคัญในการใหบริการ 
เพื่อสามารถปรับกระบวนการสงมอบบริการตาง ๆภายในโรงเรียนดนตรีใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูปกครองมาท่ีสุด แบบสอบถามสวนใหญ มีบุตรหลานในความดูแลอายุ 4-5 ป เหตุผล
สําคัญท่ีสุดท่ีสงผลใหผูปกครองตัดสินใจเลือกใชบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางดานดนตรี 3 อันดับ คือ 1.ความรู ความสามารถ และประสบการณของครูผูสอนในการใชดนตรี
เสริมสรางศักยภาพของบุตรหลาน 2.สถานท่ีตั้งอยูใกลท่ีพักอาศัย สะดวกตอการเดินทางมารับ
บริการ 3.หลักสูตรท่ีใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการเสริมสรางพัฒนาการของบุตรหลาน
จํานวน 
 2. เพื่อศึกษาความคาดหวัง และความต้องการของผ้ปกครอง ที่มีต่อการเลือกใช้บริการู
โรงเรียนเสริมสร้างศักยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางด้านดนตรี  
 ในสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีสงผลตอความคาดหวัง และความตองการของ
ผูปกครองท่ีมีตอการเลือกใชบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย/อาชีพอิสระ มีรายไดครอบครัวตอเดือน            
(สามี-ภรรยารวมกัน) ตอเดือน 50,000-100,000 บาท และส่ิงท่ีผูปกครองตองการไดรับจากโรงเรียน
เสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีมากท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1. บุตรหลานมีการพัฒนา   
ในดานสติปญญา ดานอารมณและการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 2. บุตรหลานมีสมาธิมากข้ึน และชวยให
ความจําที่ดีข้ึน 3. บุตรหลานใชเวลาวางอยางมีประโยชน 
 3. เพือ่วเิคราะห์ปัญหา และอปสรรคที่เกดิขึน้จากการประกอบธรกจิโรงเรียนเสริมสร้างุ ุ
ศักยภาพโดยศาสตร์ทางด้านดนตรี  
 ในสวนของประเด็นปญหาในการดําเนินงานธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพสมอง
เด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ไดจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณผูประกอบการ
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โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และขอมูล
เชิงปริมาณไดจากการตอบแบบสอบถามในสวนของแบบสอบถามปลายเปด 
 จากการวิเคราะหประเด็นปญหาในการดําเนินงานธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็ก
โดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีไดจากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจ
โรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ควรใหความสําคัญลําดับข้ันตอนของ
หลักสูตรวาวิชาอะไรควรเรียนกอนหลัง ควรแนะนําผูปกครองวามันจะเห็นผล    ท่ีดี และชัดเจน
กวาตอตัวของบุตรหลาน ตองมีความเขมงวดในเร่ืองของระบบการจัดการ และบริหารท่ีมีความเปน
เหมือนพี่นองมีความยืดหยุนมากจนเกินไป ตองมีความเขมงวดในเร่ืองของระบบการจัดการ และ
บริหารที่มีความเปนเหมือนพ่ีนองมีความยืดหยุนมากจนเกินไป สวนจํานวนบุตรหลานใน 1 ช่ัวโมง
เรียนท่ีเรียนเปนกลุมนั้นอาจมีจํานวนท่ีมากเกินไป ในเร่ืองของสภาพเศรษฐกิจท่ีฝดเคือง มีการใช
จายเงินท่ียากมากข้ึน ดวยทัศนะมุมมองของผูปกครองท่ีวาวิชาดนตรีเปนส่ิงท่ีฟุมเฟอย จึงไปให
ความสําคัญกับการเรียนเสริมวิชาอ่ืนมากกวา ช่ัวโมงเรียนของบุตรหลานนั้นมีเวลาท่ีเร่ิมในเวลาเชา
เกินไป ทําใหมาสงบุตรหลานไมไหวผสานรวมกับปญหาการจราจรที่ติดขัดอีกในสวนของ
ขอคิดเห็นเสนอแนะของผูปกครองอยากใหมีเวทีแสดงวามสามารถของเด็ก ๆ เพื่อสงเสริม และ
สรางความม่ันใจ เพ่ิมแรงจูงใจในการซอม อยากใหครูสอนเด็กดวยอารมณท่ีใจเย็นและควบคุมสติ
ในการสอน ใชจิตวิทยาในการสอน ไมวาจะเกิดอารมณโมโหแคไหนก็ตาม สวนทางดานความ
ปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียนควรมีหองน้ําอยูภายในโรงเรียน ผูปกครองไดเสนอแนะถึง
หลักสูตรท่ีดีทําใหเด็กกลาแสดงออก มีความรับผิดชอบ มีความราเริง และสามารถตอยอดไดใน
อนาคต และผูสอนควรติดตาม และรายงานผล อยากไดพูดคุยตอหนามากกวาออนไลน ควรใหเด็ก
มีสวนรวมในการตัดสินในการเรียน 
 4. แนวทางการสร้างกลยทธ์การตลาดบริการุ สําหรับโรงเรียนเสริมสร้างศักยภาพเด็ก 
โดยศาสตร์ทางด้านดนตรี 
 ในการสรางกลยุทธการตลาดบริการสําหรับโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตร
ทางดานดนตรี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปนการนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห
ประเด็นปญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการใหบริการ และข้ันตอนท่ี 2 ทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ
การเขารับบริการโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรีของผูปกครอง และ
ประเด็นปญหาท่ีผูปกครองพบเจอจากการใชบริการโรงเรียนดนตรี และนําท้ัง 2 สวนมาวิเคราะห 
และสรุปเปนซ่ึงประกอบไปดวยกลยุทธดังนี้ (Staffs are Skillful) คือ กลยุทธท่ีเกี่ยวกับครูผูสอนท่ีมี
คุณภาพ มีความรูท้ังประสบการณรวมถึงความเช่ียวชาญในการสอน โดยมีความใสใจตอพัฒนาการ
ของบุตรหลานบุคลากรนั้นมีความสําคัญในทุก ๆ ตําแหนงหนาท่ี โดยเฉพาะบุคลากรครูนั้นถือวา
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เปนแรงขับเคล่ือนสําคัญในการดําเนินธุรกิจโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดาน
ดนตรี ซ่ึงมีความสอดคลองกับ Rajendra Nargundkar (2009) การดําเนินงานธุรกิจบริการสวนใหญ
จะประสบความสําเร็จไดตองข้ึนอยูกับปจจัยดานบุคคล เพราะเปนผูสะทอนภาพลักษณท่ีสงผล
โดยตรงตอผูรับบริการ ทางดานประสิทธ์ิศุภการ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (2557) ไดเพิ่มเติมอีกวาครูผูสอน
ตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนควบคูไปกับจิตวิทยาในการสอน บุคลากรตองมี
บุคลิกภาพท่ีดีสามารถบริหารจัดการไดอยางรวดเร็วและถูกตอง (Honest School) คือกลยุทธ 
ท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนเปนท่ีนาเช่ือถือและมีความครบครัน ตองมีความปลอดภัย รักษาความสะอาด  
ราคาท่ีเหมาะสมเชื่อถือไดวาคุมคาคุมราคาในการเรียน มีพื้นท่ีจอดรถเพียงพอสําหรับผูเรียน มีพื้นท่ี 
ไวรองรับผูปกครองระหวางรอบุตรหลาน มีพื้นท่ีสําหรับทํากิจกรรม และอุปกรณตาง ๆ ไวใหบุตร
หลานไดฝกทักษะทางรางกาย ซ่ึงไดมีความสอดคลองกับประสิทธ์ิศุภการ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
(2557)และจิรโรจน ธรรมสโรช (2557)โรงเรียนดนตรีควรจะตองมีท่ีจอดรถเพียงพอ การกําหนด
ราคาท่ีเหมาะสม มีพื้นท่ีรับรองใหแกผูปกครองขณะรอรับบุตรหลาน มีส่ิงอํานวยความสะดวก    
ตาง ๆ เชนโทรทัศน นิตยสารแกผูปกครอง มีบริการอินเตอรเน็ตไรสาย (Wi-Fi) สวนการตกแตง
ภายในโรงเรียนดนตรีท่ีมีความเหมาะสมทันสมัย รักษาความสะอาดปลอดภัยและมีความรมร่ืน 
เชนเดียวกับปาริชาติ จิตรศาลา (2552) สถานท่ีเรียนตองแบงเปนสัดสวน มีหองพักครู หองซอม
ดนตรี หองเรียนและพ้ืนท่ีใชงานตาง ๆ ท่ีแบงแยกสวนกันอยางชัดเจน เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยและสะดวกตอการบริหารจัดการ ผสานกับทางดานของศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป (2555) การ
ออกแบบการเลือกใชอุปกรณ รวมถึงการสรางบรรยากาศท่ีดีตาง ๆ เพื่อเปนการสะทอนภาพลักษณ
ท่ีดีตอคุณภาพของการใหบริการ (Involvement of Parents) ผูปกครองสามารถเขามามีสวนรวม      
ในการเสริมสรางพัฒนาการของบุตรหลาน ซ่ึงมีความสอดคลองกับอริยะ สุพรรณเภษัช (2543) และ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2558) ไดกลาวไววาดนตรีพัฒนา 6Q คือดนตรีท่ี
เปรียบเสมือนขนมหวาน และเปนดั่งอาหารสมองท่ีสงเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็ก เพราะ
ดนตรีเปนกิจกรรมท่ีเด็ก ๆ ชอบ เม่ือเด็กไดทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับดนตรี สมองท้ังสองซีกก็จะทํางาน
อยางสมดุลครู ผูปกครอง พอ แมควรจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับวัยของเด็กใหเด็กเรียนรูผาน       
การเลนเรียนรูอยางมีความสุข (Numerous Publicity Methods) ชองทางการประชาสัมพันธท่ี
หลากหลาย เปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญท่ีแสดงสถานะตัวตนของโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดย
ศาสตรทางดานดนตรี ชองทางการประชาสัมพันธควรมีใหหลากหลายชองทาง ในยุคสมัยนี้คงไม
อาจปฏิเสธในเร่ืองของเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยตาง ๆ สรางมาเพื่อชวยอํานวยความสะดวก 
ฉะนั้นเราตองใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยนี้ใหไดประโยชนสูงสุด Phillip Kotler & Gary Armstrong (2012) 
การส่ือสารหรือการทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหลูกคาเกิดความสนใจ และตัดสินใจซ้ือ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BB%D2%C3%D4%AA%D2%B5%D4%20%A8%D4%B5%C3%C8%D2%C5%D2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สินคาและบริการ ไดสอดคลองกับ จิรโรจน ธรรมสโรช (2557) และประสิทธ์ิศุภการ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (2557) 
ชองทางการส่ือสารประชาสัมพันธตองมีความหลากหลายและใชเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย      
การนําเอานวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรและเครือขายอินเตอรเน็ตเขามาจัดเก็บขอมูล
ตาง ๆ รวมไปถึงการใชส่ือสังคมออนไลนหรือใชโปรแกรมแอปพลิเคช่ันตาง ๆ ในการสงขอมูลไป
ยังลูกคา อาทิ Line, Face book เพื่อใหสอดคลอง และตอบสนองกับพฤติกรรมของผูเขารับบริการ
ในปจจุบัน (Emphasizing Musical Activities) หลักสูตรท่ีเนนการใชเสียงดนตรี และกิจกรรมดนตรี
ตาง ๆ มาพัฒนาศักยภาพเด็ก กรอบแนวทางของหลักสูตรเปนส่ิงสําคัญท่ีตองเนนการใชเสียงดนตรี 
หรือจังหวะดนตรีมาเปนแกนหลักในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ไมใชใหเสียงดนตรี หรือจังหวะดนตรี
มาเปนแคการประกอบกิจกรรมของเด็ก ดานของ อัญชนา สุตมาตร (2546) จิระวัฒน อนุวิชชานนท 
(2554) ประสิทธ์ิศุภการ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (2557) หลักสูตรตองมีความครอบคลุม และตอบสนอง      
ความตองการของผูบริโภค การจัดกิจกรรมดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัยตองมีความเหมาะสม เนนทักษะ
ทางดานการเตรียมความพรอมในทุกดาน การรอง การเลนดนตรี การเตน การฟงและความคิด
สรางสรรคอยางครบถวน หลักสูตรควรมีการพัฒนาอยูเสมอ ควรมีการวางแผนการสอนและการใช
เทคนิควิธีสอนท่ีแปลกใหมนาสนใจและทันตอยุคสมัย ควรใชเทคโนโลยีและส่ือตาง ๆ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด   
 
ข้อเสนอแนะ 
 11. ควรนําเอาผลการวิจัยที่คร้ังนี้เปนแนวทางในการทําธุรกิจโรงเรียนเสริมสราง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตรทางดานดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และสามารถอยูรอดไดอยางยั่งยืน 
 22. ในการวิจัยคร้ังตอไป ควรวิจัยศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดใกลเคียง เพือ่ใหเกดิการเปรียบเทียบ
ในดานตาง ๆ เพื่อเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจทําธุรกิจโรงเรียนโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพเด็กโดย
ศาสตรทางดานดนตรี  
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รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจยั 
 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

ดร. ดวงกมล บางชวด 
อาจารยป์ระจ าภาควชิาดนตรีศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ดร. พิมลมาศ พร้อมสกุล 
อาจารยป์ระจ าวทิยาลยัการดนตรีภาควชิา
พื้นฐานดนตรี มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 

ดร. สรัญ ฐิตะวสันต ์
ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด บริษทั สไปร์ชช่ี 
ดิสก ์จ  ากดั (บริษทัท่ีปรึกษาการตลาดใหก้บั
บริษทัในเครือเซ็นทรัล มาเก็ตต้ิง กรุ๊ป) 

 
รายช่ือผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

ด.รนิลวรรณา โรจนเสถียร อ้ึงอมัพร 
ผูอ้  านวยการสถาบนัดนตรี ยริูทธมิกส์ เซ็น
เตอร์   (Eurhythmics Center) 

อาจารยอ์ริยะ สุพรรณเภษชั ผูอ้  านวยการโรงเรียนถนอมพิศวทิยา 
อาจารยว์ยัวุฒิ เพง็พงษา หวัหนา้ภาควชิาดนตรีโรงเรียนกานดา 

คุณเพียงฤทยั ยอดสุขา 
ฝ่ายวชิาการโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สาขา
ลาดพร้าว 

คุณขวญัณภทัร นาคะนาท 
ฝ่ายวชิาการโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สาขา
เซ็นทรัลเวลิด์ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนเสริมสร้างศักยภาพเด็ก โดยศาสตร์ทางด้าน
ดนตรี (In-depth interview) 
เร่ือง ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์การตลาดบริการส าหรับโรงเรียนเสริมสร้าง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางด้านดนตรี ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 
ช่ือ _______________________________นามสกุล ____________________________________ 
ต าแหน่งในปัจจุบนั ______________________________________________________________ 
วนั/เดือน/ปี ท่ีใหส้ัมภาษณ์ _________________________________________________________ 
สถานท่ีใหส้ัมภาษณ์ _____________________________________________________________ 
 
ประเด็นการใหส้ัมภาษณ์ 
1. ความคิดเห็นต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกระบวนการให้บริการของท่านในแง่มุมต่อไปน้ี  
 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์และบริการ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 2. ดา้นราคา 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 5. ดา้นบุคคล 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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 6. ดา้นกระบวนการ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2. ความเห็นของท่านในการด าเนินธุรกิจโรงเรียนเสริมสร้างศกัยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางดา้นดนตรี  
ทั้งในแง่มุมของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในธุรกิจของท่านเป็นอยา่งไร ในช่วงเวลา
ปัจจุบนั  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
3. ท่านมีความคิดเห็นต่อแนวโน้มของสภาพธุรกิจโรงเรียนเสริมสร้างศกัยภาพเด็กโดยศาสตร์
ทางดา้นดนตรี โดยรวมในอนาคต รวมทั้งมีแนวทางการปรับกลยทุธ์ทางธุรกิจในอนาคตอยา่งไร  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 



153 

 

แบบสอบถามประกอบการจัดท าวทิยานิพนธ์ 
เร่ือง ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์การตลาดบริการส าหรับโรงเรียนเสริมสร้าง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางด้านดนตรี ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
 

 
 แบบสอบถามน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัเร่ือง ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์การตลาด
บริการส าหรับโรงเรียนเสริมสร้างศกัยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางดา้นดนตรี ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
เพื่อประกอบการศึกษาในหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสังคีตวิจัย  และพฒันา  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรโดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการท่ีผูว้ิจยัเป็นผูท่ี้ให้ความสนใจใน     
การด าเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็ก และเล็งเห็นประโยชน์ของดนตรี 
ในการเสริมสร้างศกัยภาพเด็ก โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษารูปแบบโรงเรียนเสริมสร้างศกัยภาพเด็กโดย            
ศาสตร์ทางดา้นดนตรี เพื่อให้เด็กนั้นไดเ้ติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงผลการวิจยัน้ีจะให้ประโยชน์
ต่อเด็ก และวงการธุรกิจโรงเรียนดนตรี เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพเด็กของประเทศไทย ในแง่ของการ
เสริมสร้าง และพฒันาศกัยภาพ พร้อมทั้งได้แนวทางในการบริหารจดัการธุรกิจโรงเรียนเสริมสร้าง
ศกัยภาพเด็ก โดยศาสตร์ทางดา้นดนตรีให้เติบโตไดอ้ย่างมีศกัยภาพ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของการ
ช่วยพฒันาสังคมของวิชาชีพทางดา้นดนตรีให้เติบโตไปพร้อมกนั โดยการศึกษาน้ีจะใชว้ิธีการวิจยัเชิง
คุณภาพ ผสานกบัวิธีการวิจยัเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม โดยท่านคือหน่ึงในผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเพื่อ
สนบัสนุนการวจิยัเชิงปริมาณใหค้รบถว้นสมบูรณ์  
 ในแบบสอบถามชุดน้ีมีจ านวน 41 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนมีหวัขอ้ส ารวจ ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้กครอง 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกเขา้รับบริการ 
 ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชโ้รงเรียนเสริมสร้างศกัยภาพเด็กโดยศาสตร์ 
ทางดา้นดนตรี 
 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดให้ขอ้มูลครบถว้นตามความเป็นจริงทุกขอ้โดย
ขอ้มูลท่ีท่านเปิดเผยจะไดรั้บการปกปิดเป็นความลบั และน าเสนอผลการศึกษาในภาพรวมเท่านั้น      
 ผูว้ิจยัใคร่ขอขอบพระคุณท่ีท่านไดก้รุณาสละเวลาให้ขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั
ในคร้ังน้ี  

                                                                                                (นายธีรเดช หุนสนอง) 
                                                                                          นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ปกครอง 

ค าช้ีแจงกรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✔ลงใน □ ท่ีตรงกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของท่าน 
          ส าหรับ
ผู้วจัิย 
1. เพศ              IV 1 (     ) 
□   ชาย   □   หญิง 
 
2.    อาย ุ             IV 2 (     ) 
□   20-30 ปี        □   31-40 ปี              □   41-50 ปี 
□   51-60 ปี  □   มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 
 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด                                                  IV 3 (     ) 
□   ต  ่ากวา่ปริญญาตรี                     □    ปริญญาตรี      
□   ปริญญาโท                                           □   สูงกวา่ปริญญาโท 
 
4. อาชีพ                                                                 IV 4 (     ) 
□   พนกังานเอกชน   □   พนกังานรัฐวสิาหกิจ    
□   ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/อาชีพอิสระ □   เกษียณ/พอ่บา้น/แม่บา้น  
□   รับราชการ/พนกังานของรัฐ/ลูกจา้งของหน่วยงานราชการ 
□   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ______________ 
 
5. รายไดค้รอบครัวต่อเดือน (สามี- ภรรยารวมกนั)         IV 5 (     ) 
□   10,001-20,000 บาท                           □   20,001-50,000 บาท 
□   50,001-100,000 บาท                           □   สูงกวา่ 100,000 บาท 
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ตอนที ่2 พฤติกรรมการเข้ารับบริการ ความต้องการ และความคาดหวงัในการเลอืกเข้ารับบริการ 

ค าช้ีแจงกรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✔ลงใน □ ท่ีตรงกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของท่าน 
                                                                                                                                        ส าหรับผู้วจัิย
1. บุตรหลานท่ีท่านส่งเขา้เรียนมีอายเุท่าใด                                                                       DV 1 (     )    
□   แรกเกิด -1ปี                    □   2 -3ปี                
□   4-5ปี                    □   6-7 ปี  
 
2. เหตุผลส าคัญทีสุ่ดท่ีท  าให้ท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงเรียน                  DV 2 (     ) 
เสริมสร้างศกัยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางดา้นดนตรี (ให้ท่านเลอืกเพยีง 1 ข้อ) 
□   เป็นหลกัสูตรท่ีใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพฒันาการ 
ของบุตรหลาน 
□   ตราสัญลกัษณ์ (แบรนด)์ ของโรงเรียนเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
□   มีอตัราค่าเล่าเรียนท่ีเหมาะสม 
□   สถานท่ีตั้งอยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั สะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ 
□   มีการบอกต่อหรือแนะน าจากผูป้กครองท่านอ่ืน 
□   มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ตามส่ือต่าง ๆ ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
□   เจา้หนา้ท่ีมีการอธิบายขอ้มูล และสามารถใหค้  าตอบไดอ้ยา่งชดัเจนถูกตอ้ง 
□   ครูผูส้อนมีคุณภาพและความเช่ียวชาญในการสอน โดยมีความใส่ใจ 
ต่อพฒันาการของบุตรหลาน 
□   สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนมีความสะอาด และมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม 
 
     
                                                                                                                                         

โรงเรียนเสริมสร้างศักยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางด้านดนตรี ในท่ีน้ี หมายถึงประเภทของโรงเรียน 
สอนดนตรีท่ีใชเ้สียงดนตรี การเล่นดนตรี การร้อง การเตน้จงัหวะดนตรี มาใชใ้นการเสริมสร้างและ
พฒันาศักยภาพเด็กในด้านต่าง ๆ เช่นพัฒนาสมอง พฒันากล้ามเน้ือ พัฒนาเร่ืองความฉลาด 
ในด้านต่าง  ๆ  อาทิ เ ช่น ความฉลาดด้านสติปัญญา  ( IQ)  ความฉลาดด้านอารมณ์  (EQ)  
ความฉลาดในการเขา้สังคม (SQ) ฯลฯ 
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                                                                                                                                        ส าหรับผู้วจัิย 
3. ท่านตอ้งการผลลพัธ์ใดจากการรับบริการของโรงเรียนเสริมสร้างศกัยภาพเด็ก            DV 3 (     ) 
โดยศาสตร์ทางดา้นดนตรีมากทีสุ่ด (ให้ท่านเลอืกเพยีง 1 ข้อ) 
□   บุตรหลานมีสมาธิมากข้ึนและช่วยใหค้วามจ าท่ีดีข้ึน 
□   บุตรหลานใชเ้วลาวา่งอยา่งมีประโยชน์ 
□   บุตรหลานมีการพฒันาในดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์และการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
□   พฒันาการทางดา้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรคข์องบุตรหลาน  
□   บุตรหลานมีความกลา้แสดงออก รู้จกัอดทน และมีความเป็นผูน้ า 
□   วชิาดนตรีมีส่วนช่วยเสริมพฒันาการทางดา้นภาษาของบุตรหลาน 
□   สร้างความสมดุลในการท างานของสมองซีกซา้ยและซีกขวา 
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ตอนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ โรงเรียนเสริมสร้าง
ศักยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางด้านดนตรี 

ค าช้ีแจงกรุณาท าเคร่ืองหมาย ✔เพื่อแสดงระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัพฤติกรรมการเขา้รับบริการ 
ของท่าน ดงัน้ี 
 

ระดบัคะแนน ระดบัความคิดเห็น 

5 มากท่ีสุด 

4 มาก 

3 ปานกลาง 

2 นอ้ย 

1 นอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเสริมสร้างศักยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางด้านดนตรี ในท่ีน้ี หมายถึงประเภทของโรงเรียน 
สอนดนตรีท่ีใชเ้สียงดนตรี การเล่นดนตรี การร้อง การเตน้จงัหวะดนตรี มาใชใ้นการเสริมสร้างและ
พฒันาศักยภาพเด็กในด้านต่าง ๆ เช่นพัฒนาสมอง พฒันากล้ามเน้ือ พัฒนาเร่ืองความฉลาด 
ในด้านต่าง  ๆ  อาทิ เ ช่น ความฉลาดด้านสติปัญญา  ( IQ)  ความฉลาดด้านอารมณ์  (EQ)  
ความฉลาดในการเขา้สังคม (SQ) ฯลฯ 



158 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

1. มีหลกัสูตรการเรียนท่ีครอบคลุมทั้งการร้อง 
การเตน้ และการเล่นดนตรี 

     
DV4 
(     ) 

2. หลักสูตรท่ีมีรูปแบบเพลง เน้ือหาของบท
เพลงท่ีเหมาะสมกบัอายขุองบุตรหลาน 

     
DV5 
(     ) 

3. มีการใชกิ้จกรรมการร้อง การเล่น เตน้ และ
ท่าทางการแสดงออก 

     
DV6 
(     ) 

4. หลกัสูตรเนน้การใชด้นตรีพฒันาสมองของ
บุตรหลานมากกวา่การใชด้นตรี เพื่อสร้างความ
ผอ่นคลาย 

     
DV7 
(     ) 

5.  ห ลั ก สู ต ร ก า ร เ รี ย น ก า รส อนม า จ า ก
ต่างประเทศ 

     DV8 
(     ) 

6. โรงเรียนตอ้งเป็นท่ีรู้จกั และมีช่ือเสียงเท่านั้น 
     DV9 

(     ) 
7. หลกัสูตรควรมีมากกว่าการเรียนเฉพาะวิชา
ดนตรี เช่น วิชาศิลปะ วิชาภาษาองักฤษ วิชา
คณิตศาสตร์ เป็นตน้ 

     
DV10 
(     ) 

8.  อัตราค่า เ ล่า เ รียนมีความเหมาะสม เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับอตัราค่าเล่าเรียนของโรงเรียน
อ่ืน ๆ ในระดบัเดียวกนั 

     
DV11 
(     ) 

9. อุปกรณ์ประกอบการเรียน จ าหน่ายในราคาท่ี
เหมาะสมตามคุณภาพ และสามารถผ่อนช าระ
ได ้

     
DV12 
(     ) 

10. มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย (เช่น 
บตัรเครดิต โอนเงินผา่นบญัชีเงินฝากธนาคาร) 

     DV13 
(     ) 

11. มีการคิดค่าธรรมเนียมแรกเขา้ท่ีเหมาะสม 
     DV14 

(     ) 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

12. สามารถต่อรองราคาค่าเล่าเรียนได ้      
DV15 
(     ) 

13. สถานท่ีตั้งของโรงเรียนควรอยูใ่น
หา้งสรรพสินคา้ 

     DV16 
(     ) 

14. สถานท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีรถโดยสารประจ า
ทางวิง่ผา่น 

     DV17 
(     ) 

15. มีการสอนผา่นระบบออนไลน์      
DV18 
(     ) 

16. มีการรายงานผลการเรียนผ่านทางช่องทาง
ในระบบออนไลน์ เช่น email 

     
DV19 
(     ) 

17. มีการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มช่องทางใน
การรับส่งขอ้มูลไปยงัผูเ้ขา้รับบริการ  
(เช่น Line, Face book, Twitter) 

     
DV20 
(     ) 

18. การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ข้อมูลผ่านส่ือ
ต่าง ๆ เช่นวิทยุ หนงัสือพิมพ ์ส่ืออินเตอร์เน็ต    
(www.youtube.com) 

     
DV21 
(     ) 

19. มีการมอบส่วนลดพิเศษในกรณีท่ีช าระค่า
เล่าเรียนล่วงหนา้  

     DV22 
(     ) 

20. มีการท าประกนัอุบติัเหตุภายในโรงเรียน 
ใหแ้ก่บุตรหลาน ท่ีช าระค่าเล่าเรียนล่วงหนา้ 

     DV23 
(     ) 

21.  ค รูผู ้สอนมีการเ ชิญผู ้ปกครองเข้า ร่วม
สังเกตการณ์ และมีส่วนร่วมเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน 

     
DV24 
(     ) 

22. ครูผูส้อนตอ้งจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี
เฉพาะทาง เช่นทางดา้นการร้อง การเตน้ และ
การเล่นดนตรีโดยตรง  

     
DV25 
(     ) 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

23. ครูผูส้อนตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีดี มีการแต่งกาย
ท่ีเหมาะสม 

     
DV26 
(     ) 

24. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ของค รูผู ้สอนในการใช้ดนตรี เส ริมส ร้าง
ศกัยภาพของบุตรหลาน 

     
DV27 
(     ) 

25. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการ
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลผลการเรียนของบุตร
หลาน 

     
DV28 
(     ) 

26. มีการประเมินวดัผลและรายงานผล
การศึกษา   
ทั้งก่อนและหลงัการเขา้เรียน 

     
DV29 
(     ) 

27. มีการเรียน การสอนท่ีตรงต่อเวลา      
DV30 
(     ) 

28. มีพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรม และอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ไวใ้หผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะทางร่างกาย 

     DV31 
(     ) 

29. มีกิจกรรมดนตรีหรือหลกัสูตรเรียนดนตรี
ส าหรับผูป้กครองระหวา่งรอบุตรหลาน 

     DV32 
(     ) 

30. มีพื้นท่ีรับรองผูป้กครองระหว่างรอบุตร
หลาน  
เช่น เกา้อ้ีนวดผอ่นคลาย ร้านกาแฟ  

     DV33 
(     ) 

31.  มีบริการเค ร่ืองด่ืม อาหารว่าง หนังสือ
นิตยสาร 
สัญญาณอินเตอร์เน็ต แก่ผูป้กครองขณะรอรับ
บุตรหลาน 

     DV34 
(     ) 

32. มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั และมีกลอ้ง
วงจรปิดภายในพื้นท่ีของโรงเรียน  

     DV35 
(     ) 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

33. มีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ 

     DV36 
(     ) 

 
ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะเพิม่เติมต่อการให้บริการโรงเรียนเสริมสร้างศักยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางด้านดนตรี 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีส่ละเวลา  
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