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13530312: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง: การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับสถาบันสอนดนตรี “เล่นเป็น มิวสิค    

อะคาเดม่ี” 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการวางแผนการตลาดแบบบูรณาการให้กับ
สถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ โดยศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ทัศนคติ
และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค น าผลจากการศึกษามาคิด วิเคราะห์และจัดท าแผนการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดการรับรู้ จดจ าแบรนด์และเกิดการทดลองใช้บริการ 

ผู้จัดท าได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารคือกลุ่มวัยรุ่นอายุ 12-22 ปี อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์และใช้
ข้อมูลทุติยภูมิจากบทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 คนและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 100 คน โดยแบ่งเป็นแจกแบบสอบถามจ านวน 70 ชุดและแบบสอบถามออนไลน์
จ านวน 30 ชุด ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงวิธีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งพบว่าผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่และผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการเรียน
ดนตรีเพราะให้เหตุผลในการเลือกเรียนดนตรีว่าดนตรีช่วยทางด้านพัฒนาการ  

ดังนั้นผู้จัดท าจึงต้องท าการวางแผนการสื่อสารการตลาดที่สามารถเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้ 
จึงวางแผนการตลาดภายใต้แนวความคิดว่า “เผยตัวตนคนดนตรี” ใช้เครื่องมือสื่อโฆษณาต่างๆทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อใหม่ อินเทอร์เน็ต การจัดกิจกรรมทางการตลาด แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เข้ามาช่วยในการ
สื่อสารกับผู้บริโภคเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ จดจ าแบรนด์และเกิดการทดลองใช้บริการในเวลา
ต่อมา 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้รับควำมกรุณำจำกอำจำรย์ณัทภัค เวชกำมำ 

ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์ที่ให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง รวมทั้ง
อำจำรย์วรำธร เจนจรัสสกุล อำจำรย์กฤตศิลป์ เจริญธรรมโชค อำจำรย์พชรพล สุวรรณกูฏ อำจำรย์
ยุทธพันธ์ วนสำทิส ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำ 
ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกรำบขอบพระคุณในควำมกรุณำของทุกท่ำน
เป็นอย่ำงสูง 

ขอกรำบขอบพระคุณคณำอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ทุกท่ำนที่ให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ และประสบกำรณ์อันมีค่ำยิ่ง จนท ำให้ศิษย์คนนี้
ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่ำหรือประโยชน์อันเกิดจำกจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอน้อมบูชำแด่พระคุณบิดำ 
มำรดำ ครู อำจำรย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน ำ ให้กำรสนับสนุนและให้ก ำลังใจอย่ำงดียิ่งเสมอมำ 
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สารบัญ 

 

หน้า 

 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทน า     1 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา             1 
 วัตถุประสงค์             4 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์     4 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ     4 
 ขั้นตอนการศึกษา     4 
 แผนการด าเนินงาน     5 
 นิยามศัพท์     6 
บทที ่2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     7 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค     7 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ     8 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ   10 
 ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ   11 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ   13 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   15 
บทที่ 3 การเก็บข้อมูล   18 
 วิธีการวิจัย   18 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   18 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย   19 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา   19 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล   20 
บทที่ 4 ผลการศึกษา   21 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ   22 
 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ   34 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ   34 
 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก   35 
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สารบัญ(ต่อ) 

หน้า 
 

บทที่ 5 กลยุทธ์การสื่อสารและการผลิตชิ้นงาน   37 
                               วัตถุประสงค์การสื่อสารการตลาด         37 
 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสารการตลาด   37 
 แนวความคิดทางการสื่อสาร   37 
 คู่แข่ง   37
 จุดแข็งจุดอ่อนของสถาบัน   38 
 สื่อที่ใช้   39 
 แผนการด าเนินงาน   57 
บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   58 
 สรุปผลการวิจัย   58 
 อภิปรายผล   58 
 ข้อเสนอแนะ   59 
บรรณานุกรม   60 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก    การออกแบบงานสร้างสรรค์   62 
 ภาคผนวก ข    แบบสอบถาม   70 
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สารบัญตาราง 

 

ตาราง                               หน้า 

 

1-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน    5 
4-1 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ   22 
4-2 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ   22 
4-3 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้   22 
4-4 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามที่มาของรายได้    23 
4-5 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา   23 
4-6 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานศึกษา   24 
4-7 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามงานอดิเรก   24 
4-8    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานที่ที่ไปเป็นประจ า    25 
4-9 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถาบัน/โรงเรียนสอนดนตรีที่รู้จัก   25    
4-10 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการรู้จักสถาบนั   26 
4-11 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางการรับรู้สถาบันสอนดนตรี 
  เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดม่ีของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักสถาบันสอนดนตรี   26 
4-12  จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการจาก 
         สถาบัน/โรงเรียนสอนดนตรี   27 
4-13  จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใช้บริการจากสถาบัน/โรงเรียน 
         สอนดนตรีแต่ละสถาบัน   27 
4-14  จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกปัจจัยในการเลือกเรียนดนตรี (ในกลุ่ม 
       เ เป้าหมายที่เคยเรียนดนตรี)    28 
4-15  จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกปัจจัยในการเลือกเรียนดนตรี (ในกลุ่ม 
         เป้าหมายที่ไม่เคยเรียนดนตรี)    29 
4-16  จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเครื่องดนตรีที่กลุ่มเป้าหมาย 
         อยากเรียน (ในกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยเรียนดนตรี)    29 
4-17  จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการด้าน 
         การเรียนร้องเพลงจากสถาบัน/โรงเรียนสอนดนตรี   30 
4-18 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานที่ในการเปิดรับสื่อ   30 
4-19  จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อ   30 
4-20 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายการทีวีที่เลือกรับชม   31 
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สารบัญตาราง(ต่อ) 

 

ตาราง                               หน้า 
 

4-20 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายการทีวีที่เลือกรับชม   31 
4-21 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามคลื่นวิทยุที่ฟัง   32 
4-22   จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ที่ใช้บริการ   32 
4-23 จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามนิตยสารที่อ่าน   33 
5-1    สปอตวิทยุเว่อร์ชั่น 1 (เสียงผู้ชาย)   40 
5-2    สปอตวิทยุเว่อร์ชั่น 2 (เสียงผู้หญิง)   40 
5-3    แผนการด าเนินงาน   54 
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สารบัญภาพ 

 

ภาพ                               หน้า 

 

5-1    โลโก้ของสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดม่ี       39 
5-2    สื่อสิ่งพิมพ์           45 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

ดนตรีเป็นสิ่งที่มีมานานตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ดนตรีนั้นเกิดมาพร้อมมนุษย์และถือได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ปัจจุบันปฎิเสธไม่ได้เลยว่าดนตรีนั้นไม่ใช่สิ่งส าคัญ เพราะไม่ว่าเราจะท า
อะไรมักจะมีดนตรีหรือเสียงเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ  ซึ่งปัจจุบันนี้สังคมไทยจะมุ่งเน้นความเจริญ
ทางวัตถุมากกว่าการพัฒนาทางจิตใจ บวกกับสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองใน
ปัจจุบันท าให้คนเกิดความเครียดมากขึ้น  ความเครียดส่งผลต่อระบบการท างานของร่างกายเป็นอย่าง
มากและความเครียดส่งผลให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้  ทางการแพทย์ในปัจจุบันได้ค้นพบว่าดนตรี
เป็นส่วนช่วยบ าบัดความเครียดได้ หรือที่เรียกว่าดนตรีบ าบัด การได้สัมผัสดนตรีที่ดี มีคุณภาพทั้งเนื้อ
ร้อง ท านอง จังหวะ ความดังเบา และเสียงประสาน จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขที่
เรียกว่าเอ็นดอร์ฟินออกมา สารตัวนี้จะส่งผลดีต่อระบบการท างานส่วนต่างๆของร่างกาย ดนตรีบ าบัด
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ตาม
เป้าหมาย เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นที่แตกต่างกันไปทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น ปัญหา
บกพร่องของพัฒนาการ สติปัญญาและการเรียนรู้ โรคซึมเศร้า โรคอัลไซเมอร์ การบาดเจ็บทางสมอง 
ความพิการทางร่างกาย อาการเจ็บปวด และภาวะอ่ืนๆ ส าหรับบุคคลทั่วไปก็สามารถใช้ประโยชน์จาก
ดนตรีบ าบัดได้เช่นกัน ช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียด และในการออกก าลังกายเสริมสร้าง
สุขภาพ 

นอกจากนี้ดนตรียังช่วยเพ่ิมความจ า สติปัญญา กล่าวได้ว่าการมีดนตรีในจิตใจ สามารถ
ช่วยให้สุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตของคนดีขึ้น ดนตรีนั้นมีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง
ความสามารถทั้งทางด้านสติปัญญา ความรู้สึกและพัฒนาการด้านต่างๆ ดนตรีนั้นมีประโยชน์ต่อเด็ก
อย่างยิ่งและช่วยพัฒนาให้เด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ นับตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์ของมารดา 
มารดามักจะเปิดเพลงหรือท านองดนตรีให้เด็กฟัง เพราะมีความเชื่อว่าหากเด็กได้ฟังเพลงจะท าให้เด็ก
เมื่อคลอดออกมาจะมีความเฉลียวฉลาด อารมณ์ดี จากผลการวิจัยของนักวิจัย Dr. Leon Thurman 
ชาวสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ได้ฟังเพลงอย่างสม่ าเสมอ เมื่อคลอดทารกออกมาทารกจะ
มีพัฒนาการด้านร่างกายและไอคิวสูงกว่าทารกที่ไม่ได้ฟังเพลง และยังมีผลการวิจัยของ Dr. Thomas 
R. Verny ซึ่งเป็นจิตแพทย์ ท่านได้ทดลองให้คุณแม่ได้ร้องเพลงกล่อมเด็กขณะที่ยังตั้งครรภ์อยู่ทุกๆ 
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วัน เมื่อคลอดออกมาหากร้องไห้หรืองอแง แต่เมื่อทารกได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กของแม่ที่แม่เคยร้อง
ให้ฟังตั้งแต่สมัยตั้งครรภ์ ทารกจะนิ่งสงบลงและสนใจในเสียงเพลงกล่อมเด็กอย่างน่าอัศจรรย์ดนตรีไม่
เพียงแต่มีความส าคัญกับเด็กในครรภ์เท่านั้น แต่ยังส าคัญกับเด็กและผู้ใหญ่ทุกวัยด้วยเช่นกัน เมื่อเด็ก
คลอดออกมา พอโตขึ้น พ่อแม่หลายๆคนมักจะส่งลูกเรียนดนตรีตามที่ต่างๆมากมาย  

ปัจจุบันคนหันมาสนใจเรียนทางด้านดนตรีมากขึ้น ท าให้ตลาดการเรียนดนตรีได้ขยายตัว
อย่างกว้างขว้างและมีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็ก ตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป 
จนถึงกลุ่มผู้ใหญ่ อันเนื่องมาจากหลายๆปัจจัย เช่น การขยายตัวสวนกระแสเศรษฐกิจธุรกิจบันเทิง
ด้านดนตรี  การส่งเสริมเยาวชนร่วมกิจกรรมด้านต่างๆ รวมทั้งด้านดนตรี  สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด  ผู้ปกครองสนับสนุนบุตรหลานเรียนดนตรี
มากขึ้นเพ่ือประโยชน์ด้านพัฒนาความสามารถพิเศษของเด็กและปัจจุบันสังคมยอมรับอาชีพนักร้อง
นักดนตรีมากขึ้น เพราะเป็นอาชีพที่มีชื่อเสียง และสร้างรายได้อย่างงาม ท าให้มีสถาบันสอนดนตรี
เกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่น โรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่า  สถาบันสอนดนตรีเคพีเอ็น มิวสิค ซึ่งเป็นธุรกิจ
ที่มีชื่อเสียงติดตลาด หรือธุรกิจน้องใหม่อย่าง เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่  ที่ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา  

เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี ก่อตั้งโดยคุณชัชวาล ปุกหุตและมีคุณโสภาวดี แสนโกศิก และ
คุณปัทมาภรณ์ เตชะยืนยง ผู้ร่วมก่อตั้ง เปิดตัวสถาบันสอนดนตรีด้วยแนวคิดการเรียนการสอนที่
เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน เรียนรู้จากความสนุกและน าไปใช้งานได้จริง โดดเด่นในการแบ่งระดับการ
เรียนตามความสนใจและเหมาะสมกับทุกช่วงวัยผ่านโปรแกรมการเรียนที่เน้นความสนุกและ
สร้างสรรค์ โดยให้นิยามว่าเป็น “สวนสนุกทางดนตรี” เพราะอยากให้ผู้เรียนสนุก เรียนในบรรยากาศ
ที่ไม่มีใครบังคับ มีอิสระในการปลดปล่อยพลังของคนดนตรีและอ่ิมไปด้วยความสนุกที่จะเล่น สถาบัน
สอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ เป็นสถาบันดนตรีทางเลือก เด็กๆไม่ต้องสอบวัดผลแต่ผู้ปกครอง
สามารถวัดผลได้ เพราะนักเรียนที่มาเรียนสามารถน าไปใช้ได้จริง เช่น ตีกลองจะรู้สึกสนุกเพราะตีได้
จริง เรียนร้องเพลงจะกลับไปร้องเพลงได้ มั่นใจว่าตนเองร้องแสดงสดได้ เรียนเต้นร าก็ต้องสามารถ
เต้นร าได้จริง เหมาะส าหรับเด็กที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะเครื่องดนตรี ที่สถาบันสอนดนตรี     
เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่มีเครื่องดนตรีให้เด็กได้เลือกมากกว่าและได้ท ากิจกรรมกับเพ่ือนๆ ค้นหา
พรสวรรค์ของตนเอง ชั้นเรียนดนตรีของทางสถาบันจะช่วยให้เด็กพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นใจใน
ตนเอง การอยู่ร่วมกันเป็นทีม การสื่อสารและทักษะด้านสร้างสรรค์ต่างๆ  
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ภาพที่ 1-1    แสดงโลโก้สถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดม่ี  
ที่มา: สถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ 

(เข้าถึงข้อมูล 20 มิถุนายน 2556) 
 

จุดแข็งของ "เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่" คือโปรแกรมการสอน โดยจะทดลองก่อนสอน
จริงว่าเหมาะสมกับผู้ เรียนวัยนั้น ๆ หรือไม่และโปรแกรมการสอนยังรองรับทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่หลากหลายและครบทุกความต้องการทั้งดนตรี ร้องเพลง และเต้น โดยสร้างสรรค์
โปรแกรมการเรียนที่ดีและเหมาะกับแต่ละวัย เช่น  Music for Young Kids / Junior Drummers / 
Drum with Friends / Band with Friends / Learn to Play /คอร์สร้องเพลงแบบเดี่ยว กลุ่ม และ
คอร์สร้องเพลงส าหรับผู้บริหาร / คอร์สเต้นร า Zumba / Salsa / Latin นอกจากนี้ยังมีคลาสเรียนที่
น่าสนใจและมีน าเสนอเฉพาะที่สถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่เท่านั้น นั่นคือคอร์สจูเนียร์ 
ดรัม เป็นเจ้าแรกของไทยที่น าหลักสูตรกลองส าหรับเด็กเข้ามาสอน ปรับมาจากโปรแกรมของ 
Roland ประเทศญี่ปุ่น เปิดให้เด็กดูผ่านจอคอมพิวเตอร์ และแทนที่จะให้ตีเฉย ๆ ก็ใช้เพลงเข้ามาช่วย
สอน หากตีถูกมากก็จะได้คะแนนเยอะ เป็นคอร์สที่น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาผนวกในการสอน โดย
จากการน ามาใช้พบว่าหลักสูตรนี้สามารถใช้ได้กับเด็กทุกวัย การเรียนการสอนของสถาบันสอนดนตรี
เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ไม่ได้เน้นสอนเพียงเด็กเท่านั้นแต่ผู้ใหญ่ก็สามารถเรียนได้ด้วยเช่นกัน เพราะ
การร้องเพลงหรือเล่นดนตรีช่วยให้ผ่อนคลายและลดความเครียดจากการท างานได้ 

เนื่องจากเล่นเป็น มิวสิค อะเคดามี่ เป็นสถาบันสอนดนตรีน้องใหม่ จึงอยากจะท าการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือให้สถาบันสอนดนตรี เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่เป็นที่รู้จักและ
สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค กระตุ้นให้กลุ่มผู้บริโภครายใหม่เกิดการทดลองใช้บริการและกลุ่ม
ผู้บริโภครายเก่าหันมาใช้บริการและใช้บริการต่อไป วิธีการนี้ส่งผลให้มียอดขายเพ่ิมขึ้นและเกิดความ
ภักดีต่อแบรนด์ในเวลาต่อมา 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือท าการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกเรียนดนตรี 
ร้องเพลงและเต้น 

2. เพ่ือวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการให้สถาบันสอนดนตรี เล่นเป็น 
มิวสิค อะคาเดม่ี เป็นที่รู้จักและเกิดการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมาย  
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
 

1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ ศึกษาคู่แข่งทางการตลาด 
ศึกษาตลาดรวมของสถาบันการดนตรี รวมไปถึงกลยุทธ์ต่างๆที่สถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค    
อะคาเดม่ีและคู่แข่งเคยท า 

2. ท าการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามผู้บริโภคที่สนใจ
ในบริการและเก็บรวบรวมข้อมูลจากบทความหรืองานวิจัยต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติและ
พฤติกรรมการใช้บริการ  

3. ท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน 
4. วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและจัดท าชิ้นงานสร้างสรรค์ 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 

1. สถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดม่ีเป็นที่รู้จักมากขึ้น  
2. ผู้บริโภคเกิดการทดลองใช้บริการและเกิดเป็นลูกค้าประจ าในเวลาต่อมา  
3. เกิดความภักดีต่อแบรนด์ในกลุ่มผู้บริโภครายเก่าและรายใหม่ 

 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพ่ือท าการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ โดยรวบรวมจากแหล่งข้อมูลขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

1.1 ขั้นปฐมภูมิ โดยการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มผู้บริโภคท่ีสนใจ 
1.2 ขั้นทุติยภูมิ โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้

สถาบันสอนดนตรี 
2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร  
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3. ด าเนินงานวิจัย โดยการตั้งค าถามแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมการใช้
บริการของผู้บริโภครวมไปถึงช่องทางการรับสื่อและการรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดม่ี  

4. น าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยและการรวบรวมในข้ันต้นมาท าการคิด วิเคราะห์ 
5. คิดรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
6. สร้างสรรค์ชิ้นงาน 
7. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
แผนกำรด ำเนินงำน 

 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

 ศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล         

 ออกแบบแบบสอบถาม         
 ท าการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ         
 สรุปผลงานวิจัย         
 วิเคราะห์ผล ก าหนดแนวคิดและก าหนดกลยุทธ์การ 
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

        

 สร้างเครื่องมือการสื่อสารการตลาดและจัดท า   
ชิ้นงานสร้างสรรค์ 

        

 ปรับปรุงแก้ไขผลงานตามความเหมาะสม         
 สรุปผล         
 จดัท ารูปเล่ม         
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นิยำมศัพท์ 
 

ดนตรี ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง ดนตรี คือ เสียงและโครงสร้างที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ
แบบแผน ซึ่งมนุษย์ใช้ประกอบกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเสียง โดยดนตรีนั้นแสดงออกมาในด้าน
ระดับเสียง (ซึ่งรวมถึงท่วงท านองและเสียงประสาน) จังหวะ และคุณภาพเสียง (ความต่อเนื่องของ
เสียง พ้ืนผิวของเสียง ความดังค่อย) นอกจากดนตรีจะใช้ในด้านศิลปะได้แล้ว ยังสามารถใช้ในด้าน
สุนทรียศาสตร์ การสื่อสาร ความบันเทิง รวมถึงใช้ในงานพิธีการต่าง ๆ ได้ 

 
ดนตรีบ ำบัด หมายถึง ดนตรีบ าบัด (Music Therapy) คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการน าดนตรี

หรือองค์ประกอบอ่ืนๆทางดนตรีมาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับเปลี่ยน พัฒนา และคงรักษาไว้ซึ่งสุขภาวะของ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยนักดนตรีบ าบัดเป็นผู้ด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ผ่านทาง
กิจกรรมทางดนตรีต่างๆ อย่างมีรูปแบบโครงสร้างที่ชัดเจน มีหลัก เกณฑ์ และระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ เป้าหมายของดนตรีบ าบัดไม่ได้เน้นที่ทักษะทางดนตรี แต่เน้นในด้านพัฒนาการทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของแต่ละบุคคลที่มารับการบ าบัด สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ในหลายบริบท เช่น ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ 

 
สำรเอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) หมายถึง สารภายในร่างกายมนุษย์ที่หลั่งออกมาเพ่ือ

ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด ผลิตจากต่อมใต้สมองและไฮโปทาลามัสในกระดูกสันหลัง สารเอ็นดอร์ฟิน
มีลักษณะคล้ายคลึงกับโอปิแอตในกลุ่มโอปิออยด์ที่ใช้ส าหรับระงับการเจ็บปวด เป็นสารที่ร่างกายผลิต
ขึ้นเมื่อเราเกิดความสุขใจ หรือเมื่อเกิดความปิติสุข เช่น การนั่งสมาธิ สวดมนต์ การช่วยเหลือผู้อื่นโดย
ไม่หวังผลตอบแทน การออกก าลังกาย การฟังดนตรี การท างาน ศิลปะ การได้รัก ได้สัมผัสถ่ายทอด
ความรักซึ่งกันและกัน ดังนั้นกิจกรรมใดก็ตามที่ท าให้เรารู้สึกเป็นสุขย่อมมีส่วนส่งเสริมความแข็งแรง
ให้กับร่างกายได้เสมอ เอ็นดอร์ฟินเป็นอาวุธที่ธรรมชาติได้มอบให้มนุษย์น าไปใช้ทลายก าแพง
ความเครียด ความทุกข์ เราจึงควรหากิจกรรมที่ท าให้เกิดความสุขเพ่ือเป็นอาวุธประจ ากายของตัวเรา
เอง 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการวางแผนการสื่อการตลาดแบบบูรณาการให้กับสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มีแนว 

ทฤษฎี และวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้ 
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ  
4. ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
5. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
1.1 ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่สุดในการก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของ

มนุษย์ เช่น การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับภายในสังคมใดสังคม
หนึ่งโดยเฉพาะลักษณะชั้นทางสังคม ประกอบด้วย 6 ระดับ 

1.1.1 Upper-Upper Class ประกอบด้วยผู้ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทอง 
1.1.2 Lower-Upper Class เป็นชั้นของคนรวยหน้าใหม่ บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการ

บริหาร เป็นผู้ที่มีรายได้สูงสุดในจ านวนชั้นทั้งหมด จัดอยู่ในระดับมหาเศรษฐี 
1.1.3 Upper-Middle Class ประกอบด้วยชายหญิงที่ประสบความส าเร็จในวิชาอ่ืนๆ สมาชิก

ชั้นนี้ส่วนมากจบปริญญาจากมหาวิทยาลัย กลุ่มนี้เรียกกันว่าเป็นตาเป็นสมองของสังคม 
1.1.4 Lower-Middle Class เป็นพวกที่เรียกว่าคนโดยเฉลี่ย ประกอบด้วยพวกที่ไม่ใช่ฝ่าย

บริหาร เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก พวกท างานนั่งโต๊ะระดับต่ า 
1.1.5 Upper-Lower Class เป็นพวกจนแต่ซื่อสัตย์ ได้แก่ ชนชั้นท างานเป็นชั้นที่ใหญ่ที่สุดใน

ชั้นทางสังคม 
1.1.6 Lower-Lower Class ประกอบด้วยคนงานที่ไม่มีความช านาญกลุ่มชาวนาที่ไม่มีที่ดิน

เป็นของตนเองชนกลุ่มน้อย 
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1.2 ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ซึ่ง 
ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ซื้อ 

1.2.1 กลุ่มอ้างอิง หมายถึงกลุ่มใดๆที่มีการเกี่ยวข้องกันระหว่างคนในกลุ่ม แบ่งเป็น 2 ระดับ 
1.) กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ครอบครัว เพ่ือนสนิท มักมีข้อจ ากัดในเรื่องอาชีพ ระดับชั้นทาง

สังคม และช่วงอายุ 
2.) กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสังคมที่มีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว แต่ไม่บ่อย มีความ

เหนียวแน่นน้อยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ 
1.2.2 ครอบครัว เป็นสถาบันที่ท าการซื้อเพ่ือการบริโภคที่ส าคัญที่สุด นักการตลาดจะ

พิจารณา ครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็นรายบุคคล 
1.2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ท า

ให้บุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 
1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจของผู้ซื้อมักได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติส่วนบุคคลต่างๆ เช่น 

อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการด าเนินชีวิต วัฏจักรชีวิตครอบครัว 
1.4 ปัจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งจัดปัจจัยใน

ตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้า ปัจจัยทางจิตวิทยาประกอบด้วยการจูงใจ 
การรับรู้ ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

 
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 

Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ 
หรือแรงขับดัน เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง  ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ความต้องการบางอย่างเป็น
ความต้องการทางชีววิทยาเกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบ าก
บางอย่างเป็นความต้องการทางจิตวิทยาเกิดจากความต้องการการยอมรับ การยกย่อง หรือการเป็น
เจ้าของทรัพย์สิน ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความ
ต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดคือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์  

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory Motivation) อับราฮัม มาสโลว์ 
ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ท าไมคนหนึ่ง
จึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพ่ือให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับท าสิ่ง
เหล่านั้น เพ่ือให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน ค าตอบของมาสโลว์ คือความต้องการของมนุษย์จะ
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ถูกเรียงตามล าดับจากสิ่งที่กดดันมากท่ีสุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดล าดับความต้องการ
ตามความส าคัญ คือ 

1. ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐาน คือ 
อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค 

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่าความ
ต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 

3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นการต้องการการยอมรับจากเพ่ือน 
4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) เป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว 

ความนับถือและสถานะทางสังคม 
5. ความต้องการให้ตนประสบความส าเร็จ (Self – Actualization Needs) เป็นความ

ต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ 
บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อน

เมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคล
พยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดล าดับต่อไป ตัวอย่างเช่น คนที่อดอยาก 
(ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยก
ย่องจากผู้อ่ืน หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้น
ได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นล าดับต่อไป 
 การวัดความพึงพอใจนั้น ได้ ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทัศนคติหรือเจตคติเป็น
นามธรรม เป็นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดทัศนคติได้โดยตรง แต่เรา
สามารถที่จะวัดทัศนคติได้โดยอ้อมโดยวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทน ฉะนั้นการวัดความพึง
พอใจก็มีขอบเขตที่จ ากัดด้วย อาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นถ้าบุคคลเหลานั้นแสดงความคิดเห็นไม่
ตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริงซึ่งความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาของการวัด โดยทั่ว ๆ 
ไปกล่าวว่า การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถท าได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้  

1. การใช้แบบสอบถาม เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระท าได้ในลักษณะ
ก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าว อาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ  

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจที่ตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี
จะได้ข้อมูลที่เป็นจริง  

3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่
ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจังและสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน  
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จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นการแสดงความรู้สึกดี
ใจยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความต้องการในส่วนที่ขาดหายไป ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจัยเหล่านั้นสามารถสนองความต้องการของบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจได้
เหมาะสม และเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลที่จะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ   

 
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 

ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ (2550) กล่าวว่าการวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การวิจัยที่มุ่งหา
ความเข้าใจ ตีความและให้ความหมายแก่ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดความ
เชื่อ เจตคติ พฤติกรรมและวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลหลายๆวิธีในทุกเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต นักวิจัยอาจแฝงตัวเองเข้าไปคลุกคลีอยู่กับประชากรในชุมชน
หรือท้องถิ่นที่ต้องการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลไม่เน้นการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขแต่ให้
ความส าคัญกับการตีความและสังเคราะห์ข้อค้นพบบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่เก็บได้แล้วน าเสนอข้อ
ค้นพบในรูปแบบการบรรยายหรืออาจสร้างออกมาเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายพฤติกรรมทางวัฒนธรรมของ
มนุษย์หรือปรากฏการณ์ทางสังคมได้หรือช่วยสร้างสมมติฐานเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิจัยครั้งต่อไป 
ตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาหรือการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 

เกยีรติสุดา ศรีสุข (2552) กล่าวว่าการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่มีการรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพเป็นหลักซ่ึงอาจได้แก่ คุณลักษณะ พฤติกรรม สภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ เป็นต้น 
การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ต้องอาศัยประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญของผู้ศึกษาในเรื่องนั้นๆเป็น
อย่างมากในการที่จะวิเคราะห์ให้ความหมายวิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลที่รวบรวมได้อย่างถูกต้องละเอียด
ลึกซึ้ง 

สุมิตร สุวรรณ (2552) กล่าวว่าการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการแสวงหาความรู้โดยการ
พิจารณาปรากฏการณ์สังคมจากสภาพแวดล้อมตามความจริงในทุกมิติสนใจข้อมูลด้านความรู้สึกนึก
คิดการให้ความหมายหรือคุณค่ากับสิ่งต่างๆตลอดจนค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล เน้นการเข้าไป
สัมผัสกับข้อมูลหรือปรากฏการณ์โดยตรงมักใช้เวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ไม่เน้นการใช้
สถิติตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์เป็นวิธีหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย  

Creswell (1998, p, 15 อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2549, หน้า 25) กล่าวว่าการวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นกระบวนการค้นคว้าวิจัยเพ่ือหาความเข้าใจบนพ้ืนฐานของระเบียบวิธีอันมีลักษณะ
เฉพาะที่มุ่งการค้นหาประเด็นปัญหาทางสังคมหรือปัญหาของมนุษย์ ในกระบวนการนี้นักวิจัยสร้าง
ภาพหรือข้อมูลที่ซับซ้อนเป็นองค์รวมวิเคราะห์ข้อความรายงานทัศนะของผู้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดและ
ด าเนินการศึกษาในสถานการณ์ที่ เป็นธรรมชาติ  สรุปได้ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษา
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สถานการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติโลกแห่งความเป็นจริงในทุกมิติ  มุ่งการค้นหาประเด็นปัญหาทาง
สังคมหรือปัญหาของมนุษย์เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อมมีการออกแบบ
การวิจัยที่ยึดหยุ่นได้และมีตัวนักวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในกระบวนการวิจัยใช้การสังเกตและการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูลและเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 
 
4. ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

 

หลักการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
4.1 ข้อสรุปข้อมูลเพ่ือผู้บริหาร (Executive Summary) เป็นการน าเสนอเฉพาะข้ามูลที่ส าคัญ

(Highlights) เพียงสั้นๆแต่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้บริหารบริษัทลูกค้า (เจ้าของสินค้าหรือบริการ) สามารถ
อ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่
เขียนขึ้นมานั้นน่าสนใจมากน้อยเพียงใด ในขั้นตอนนี้ถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะถ้าเขียนแล้วไม่
สามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้บริหารได้ รายละเอียดข้างในแผนก็ไม่มีความหมาย ซึ่งการเขียนแผน
จะต้องระลึกเสมอว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจ มักต้องการข้อมูลที่สั้นชัดเจนเฉพาะที่
ส าคัญโดยครอบคลุมถึงแนวทางแก้ปัญหา ไม่จ าเป็นต้องใส่รายละเอียดลงไปมาก เพราะถ้าผู้บริหาร
สนใจก็สามารถดูในรายละเอียดของแผนได้ ซึ่งแผนที่เขียนจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธก็อยู่ใน
ขั้นตอนนี้ 

4.2 ขั้นการวิ เคราะห์ สถานการณ์  (Situation Analysis) ขั้ นตอนนี้ เป็ นการวิ เคราะห์ ถึ ง
องค์ประกอบและสถานการณ์ที่ส าคัญของสินค้าหรือบริการ อันมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยแก้ไขปัญหา 
และผลักดันให้แผนประสพความส าเร็จ  

4.3 ขั้นเป้าหมายของการตลาด (Marketing Goals) ถึงแม้ว่าแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การจะไม่ใช่แผนการตลาด แต่ก็ต้องอาศัยข้อมูลทางการตลาดเป็นพ้ืนฐานส าคัญ เพียงแต่ว่าแผนการ
ตลาดเป็นการตั้งเป้าหมายส าหรับสินค้าและบริษัท ในขณะที่แผนการสื่อสารการตลาดมุ่งประเด็นไปที่
โปรแกรมการสื่อสาร ซึ่งออกแบบเพ่ือสนับสนุนหรือช่วยในเรื่องแผนการสื่อสารการตลาดโดยสามารถ
ท าได้ทั้งในระยะสั้น (Short Term) ซึ่งนิยมเขียนแผนประมาณ 1 ปี หรือในช่วงปีงบประมาณและการ
เขียนแผนในระยะยาว ( Long Term) คือประมาณ 3-5 ปี การเขียนทั้งสองลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะ
ใช้เวลานานเท่าใด ส่วนการประเมินโครงการจะมีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับจ านวนของงบประมาณเป็นส าคัญ 
ในการเขียนเป้าหมายการตลาด ควรท าการสรุปข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนผสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) เพราะจะท าให้เป้าหมายทางการตลาดสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น และที่ส าคัญการเขียนเป้าหมาย
ทางการตลาด ควรเขียนให้ผู้บริหารบริษัทลูกค้าทราบถึงความส าคัญของแผนที่จะช่วยส่งเสริมให้
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สินค้าประสพความส าเร็จทางการตลาด ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะช่วยในการตัดสินใจยอมรับเรื่องค่าใช้จ่าย
อันเกิดจากแผนที่ผ่านการยอมรับแล้ว 

4.4 ขั้นงบประมาณ (Budget) ถ้ากล่าวถึงค่าใช้จ่าย ผู้บริหารทุกคนจะรู้สึกกลัวกับการที่จะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเสนอเรื่องงบประมาณที่ต้อง เกิดขั้นในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆตามแผนก็คือ หลังจากเสนอเป้าหมายทางการตลาดและส่วนผสมทางการตลาด 
ตลอดจนวิธีการสื่อสารการตลาดได้รับการยอมรับด้วยความพึงพอใจจากผู้บริหารบริษัทลูกค้าเพราะ
เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเสนอค่าใช้จ่ายอันเกิดจากกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยในการแก้ปัญหา
สินค้าหรือบริการได้ ทางที่ดีที่สุดควรแสดงค่าใช้จ่ายด้านสื่อสารการตลาดในอดีตด้วย เพ่ือจะได้เป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นใหม่ โดยปกติงบประมาณจะต้องรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดข้ึนใหม่ และรวมถึงค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ได้แก่ การท าวิจัย การผลิตงาน ค่าวัสดุต่างๆ ค่าประเมินผล
งานหลังจากด าเนินกิจกรรมว่าเกิดผลกระทบ (Impact) กับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่มากน้อยเพียงใด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถน าเสนองบประมาณของคู่แข่งขันด้วยก็จะเป็นผลดีในการที่จะท าให้
ผู้บริหารบริษัทลูกค้าตัดสินใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการน าข้อมูลการเปรียบเทียบกับงบประมาณที่
จะต้องใช้จ่ายตามแผนการที่ก าหนด 

4.5 ขั้นเสนอแนะงานโฆษณา (Advertising Recommendations) ถ้าสังเกตจะเห็นว่าการเขียน
แผนการโฆษณาจะเริ่มจากจุดทั่วๆไปสู่จุดที่เฉพาะมากขึ้น นั่นแสดงว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องกับการโฆษณาโดยตรง ซึ่งจะท าให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าปัญหาของสินค้าหรือบริการมี
วิธีการแก้ไขโดยใช้การโฆษณาใช้อย่างไร ดังนั้นแผนการโฆษณาในขั้นนี้จึงถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความ
ละเอียดอ่อน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ประเด็นส าคัญคือ 

4.5.1 กลุ่มตลาดเป้าหมาย (Target Market) 
4.5.2 วัตถุประสงค์ของการสื่อสารโฆษณา (Advertising Communication Objective) 
4.5.3 กลยุทธ์งานสร้างสรรค์โฆษณา (Creative Strategy) 
4.5.4 การปฏิบัติงาน (Execution) 
4.5.5 ตารางกิจกรรมโฆษณา (Advertising Activities Schedule) 

4.6 ข้อเสนอแนะสื่อโฆษณา (Media Recommendation) เป็นการแสดงแผนการใช้สื่อโฆษณา
โดยตรง ซึ่งเป็นตัวกลางส าคัญในการน าสารโฆษณาไปยังผู้บริโภคเป้าหมาย สื่อโฆษณาถือว่าเป็น
องค์ประกอบส าคัญไม่ด้อยกว่าองค์ประกอบอื่นๆ ถึงแม้ว่างานสร้างสรรค์โฆษณาจะดีเพียงใดก็ตาม ถ้า
ใช้สื่อโฆษณาไม่ถูกต้อง งานโฆษณาชิ้นนั้นก็ต้องประสพกับความล้มเหลวโดยสิ้ นเชิง ในส่วนของสื่อ
โฆษณามีขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้ 

4.6.1 ความส าคัญของสื่อโฆษณา (Key Media Problem)  
4.6.2 วัตถุประสงค์ของสื่อโฆษณา (Media Objectives)  
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4.6.3 กลยุทธ์ของสื่อโฆษณา (Media Strategy)  
4.6.4 แผนการใช้สื่อโฆษณา (Media Plan) 

4.7 ขั้นกิจกรรมอ่ืนๆทางการสื่อสารการตลาด (Other Marketing Communication Programs) 
นักสื่อสารการตลาดให้ความส าคัญกับกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้ 

4.7.1 ข้อเสนอการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion Recommendations)  
4.7.2 ข้อเสนอแนะด้านประชาสัมพันธ์ (Public Relations Recommendations)  
4.7.3 ข้อเสนอทางการตลาดโดยตรง (Direct Marketing Recommendations)  
4.7.4 ข้อเสนอการสื่อสารการตลาดในรูปแบบอ่ืนๆ (Other Marketing Communications 

Recommendations) 
4.8 ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นการก าหนดว่าแผนงานการสื่อสารการตลาดจะท าการ

ประเมินผลอย่างไรและท าเวลาใด ถ้าต้องท าก่อนเริ่มแผนโครงการ (Pretest) ต้องระบุไว้ในแผนการ
ประเมินผลด้วย และควรวางแผนถึงการใช้วิธีการประเมินผล รวมทั้งต้องอธิบายสิ่งเหล่านี้โดยสรุป
พร้อมยกเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน 

4.9 ขั้นการสรุป (Conclusions) ในขั้นนี้จะท าหรือไม่ก็ได้ เพราะอาจใช้ขั้นแรกท าการสรุปแทน ใน
ขั้นนี้ควรเน้นถึงคุณค่าหรือประโยชน์ของแผนนี้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้สินค้าหรือบริการของบริษัท
ลูกค้าประสพความส าเร็จในอนาคต 

 

5. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 

ไพรพนา ศรีเสน (2544)   กล่าวว่าการบริการคือกิจกรรมหรือกระบวนการในการ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนให้ได้รับ
ความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้ น  โดยมี
ลักษณะเฉพาะของตัวเองไม่สามารถจับต้องได้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของในรูปธรรมและไม่
จ าเป็นต้องรวมอยู่กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆทั้งยังเกิดจากความเอ้ืออาทร มีน้ าใจ ไมตรี เปี่ยมด้วย
ความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความสะดวกรวดเร็ว  ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค     

พงษ์เทพ สุริยะพรหม (2546) รายงานว่าหลักของการให้บริการนั้นต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ ได้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องด าเนินการไปโดยอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอเท่าเทียมกันทุกคน ทั้งยังให้ความสะดวกสบายไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร และไม่สร้างความ
ยุ่งยากให้แก่ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป โดยการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการมากที่สุดคือการให้บริการที่ไม่ค านึงถึงตัวบุคคลหรือเป็นการให้บริการที่ปราศจากอารมณ์
ไม่มีความชอบพอ  
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ประเภทของธุรกิจ 
บริการประเภทที่  1 การบริการต่อร่างกายลูกค้า (People Processing Service) 

ประเภทนี้ เป็นบริการที่มีการถูกเนื้อต้องตัวลูกค้าโดยตรง เช่น ตัดผม นวดแผนโบราณ ฯลฯ หรือไม่ก็
เป็นบริการทางกายภาพ เช่น บริการขนส่งมวลชน – เคลื่อนย้ายตัวลูกค้าไปที่จุดหมายปลายทาง ซึ่ง
ลูกค้าจ าเป็นต้องอยู่ในสถานที่ให้บริการตลอดทั้งกระบวนการให้บริการ จนกว่าจะได้รับผลประโยชน์
ตามท่ีต้องการจากบริการนั้น 

ประเภทที่  2 การบริการต่อจิตใจลูกค้า (Mental Stimulus Processing Service) 
ประเภทนี้เป็นการให้บริการ โดยไม่จ าเป็นต้องถูกเนื้อต้องตัวลูกค้า แต่เป็นการให้บริการต่อจิตใจ
อารมณ์หรือความรู้สึกของลูกค้า เช่น โรงภาพยนตร์ โรงเรียน วัด โบสถ์ ฯลฯ ซึ่งลูกค้าเป็นต้องอยู่ใน
สถานที่ให้บริการตลอดทั้งกระบวนการให้บริการจนกว่าจะได้รับผลประโยชน์ตามที่ ต้องการจาก
บริการนั้น แต่สถานบริการในที่นี้อาจจะหมายถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ เฉพาะเจาะจงในการ
ให้บริการนั้น เช่น โรงละคร โรงภาพยนตร์หรืออาจจะอยู่ในสถานที่ที่ไกลออกไป แต่ลูกค้ากับผู้
ให้บริการสามารถติดต่อกันได้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบโทรคมนาคม เช่น บริการสืบ
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต บริการเรียนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริการระบบ
โทรศัพท์ไร้สายของ AIS และ DTAC เป็นต้น 

ประเภทที่ 3 การบริการต่อสิ่งของของลูกค้า (Procession Processing Service) ใน
หลายๆครั้งของการซื้อบริการ เราไม่ได้ซื้อให้กับตัวเราเอง แต่เราซื้อบริการให้กับสิ่งของของเรา เช่น 
บริการ ซัก อบ รีด (ซื้อบริการให้กับเสื้อผ้าของเรา) ไปหาสัตวแพทย์ (ซื้อบริการให้กับสัตว์เลี้ยงของ
เรา) เป็นต้น ดังนั้น บริการในกลุ่มนี้จะเป็นบริการที่ให้บริการโดยการถูกเนื้อต้องตัวสิ่งของสัตว์เลี้ยง 
หรือสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจ าเป็นต้องเอาสิ่งของหรือสัตว์เลี้ยงมาไว้ในสถานที่
ให้บริการ โดยตัวลูกค้าไม่จ าเป็นต้องอยู่ในสถานบริการในระหว่างที่เกิดการให้บริการก็ได้ 

ประเภทที่ 4 การบริการต่อสารสนเทศของลูกค้า (Information Processing Service) 
บริการในกลุ่มนี้เป็นบริการที่ท าต่อสิ่งของของลูกค้าเช่นเดียวกับบริการประเภทที่ 3 แต่ต่างกันตรงที่ 
ลักษณะของ “สิ่งของของลูกค้า” โดย “สิ่งของของลูกค้า” ในบริการประเภทที่ 3 จะเป็นของที่มี
ตัวตน แต่สิ่งของในประเภทที่ 4 จะเป็นของที่ไม่มีตัวตน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลสารสนเทศของลูกค้า 
บริการประเภทนี้ ได้แก่ ธนาคาร บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริการวิจัยการตลาด เป็นต้น 

จากประเภทธุรกิจบริการดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าธุรกิจบริการมี 4 ประเภท คือ  
ประเภทแรกเป็นการบริการต่อร่างกายลูกค้า เป็นการบริการที่มีการถูกเนื้อต้องตัวลูกค้าโดยตรง เช่น 
ตัดผม นวดแผนโบราณ บริการที่พักอาศัย เช่น โรงแรม ประเภทที่สองการบริการต่อจิตใจลูกค้า ด้าน
อารมณ์หรือความรู้สึกของลูกค้า เช่น โรงภาพยนตร์ โรงเรียน วัด โบสถ์ ประเภทที่สามเป็นการบริการ
ต่อสิ่งของของลูกค้า เช่น บริการ ซัก อบ รีด ประเภทที่สี่การบริการต่อสารสนเทศของลูกค้า จะเป็น
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สิ่งของที่ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศของลูกค้า เช่น ธนาคาร บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริการ
วิจัยตลาด 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการการให้บริการ 
ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นผล

ของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับและสิ่งที่
ผู้รับบริการได้รับจริงในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งระดับความพึงพอใจอาจไม่คงที่ ผันแปรไปตามช่วงเวลาที่
แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริการมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 

1. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์
บริการที่ได้รับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด 
เช่น แขกที่เข้าพักในโรงแรมจะได้พักในห้องพักท่ีจองไว้ ลูกค้าที่เข้าไปในภัตตาคารควรจะได้รับอาหาร
ตามที่สั่ง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นบริการที่ผู้รับบริการควรจะได้รับตามลักษณะของการบริการ แต่ละ
ประเภท ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 

2. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ผู้รับบริการรับรู้ว่าวิธีการ
น าเสนอบริการในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็น
ความสะดวกในการเข้าถึงบริการพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาทหน้าที่ และ
ปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการในด้านความรับผิดชอบต่องาน การใช้
ภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการให้บริการ 

จะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของ
การบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการตามลักษณะของการบริการ และกระบวนการน าเสนอบริการใน
วงจรของการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งถ้าตรงกับสิ่งที่ผู้รับบริการมี ความ
ต้องการหรือตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่ หรือประสบการณ์ที่เคยได้รับบริการตามองค์ประกอบ
ดังกล่าวข้างต้นก็ย่อมจะน ามาซึ่งความพึงพอใจในบริการนั้น แต่หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม สิ่งที่
ผู้รับบริการได้รับจริงไม่ตรงกับการรับรู้ที่คาดหวัง ผู้รับบริการย่อมเกิดความไม่พึ งพอใจต่อผลิตภัณฑ์
และการน าเสนอบริการได้ 

 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ณธีพัฒน์ วชิรชัยเกียรติ ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
เรียนดนตรีสากลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า 

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
เรียนดนตรีสากลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคที่เรียน
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หรือเคยเรียนดนตรีสากล ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติสาหรับสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว ถ้าพบความแตกต่างให้ใช้วิธีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญน้อยที่สุด การทดสอบความสัมพันธ์
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

1. ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นชาย อายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป อาชีพนักเรียน /นั กศึกษา มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
สาขาวิชาดนตรีที่เคยเลือกเรียนคือ สาขาวิชาดนตรีคลาสิค กลุ่มเครื่องดนตรีที่เลือกเรียนมากที่สุดคือ 
เปียโน 

2. ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลโดยรวม ด้านเหตุผลและ
ด้านอารมณ์ มีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 

3. ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการเรียนดนตรี
สากลโดยรวม ด้านหลักสูตร ราคาค่าเรียน สถานที่ห้องเรียนและสื่อในการเรียนการสอน ครูอาจารย์
ผู้สอนดนตรีสากล โฆษณาของโรงเรียน/สถาบัน บุคลากรที่ให้บริการกระบวนการของโรงเรียน/
สถาบัน คณุภาพของโรงเรียน/สถาบัน มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

4. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจในประเด็นแนวโน้มในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล อยู่ในระดับแนวโน้มค่อนข้างจะเรียนต่อแน่นอน บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
ดนตรีสากลมากท่ีสุดคือ ผู้ปกครอง/คนในครอบครัว มีระดับอิทธิพลมากสถาบันที่ตัดสินใจเลือกเรียน
ดนตรีสากลที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ยามาฮ่า) มากท่ีสุด สาเหตุที่ท าให้ตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลคือ ประทับใจจากการเข้าชมแสดงดนตรีมากที่สุด ปัจจัยในการเลือกสถานที่ในการเรียน คือ 
เลือกสถานที่ในการเรียนเป็นโรงเรียนสอนดนตรี ช่วงวัน/เวลาที่เหมาะสมในการเลือกเรียนดนตรี
สากล คือ ช่วงบ่าย - เย็น/ เสาร์ – อาทิตย์ ข้อมูลการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลมากที่สุด คือ 
ดนตรีมีผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาทางด้านสมอง ระยะเวลาในการเรียนดนตรีสากล ประมาณ 1 - 3 
ปี และงบประมาณในการเรียนดนตรีสากลต่อปี ประมาณ 10,001-20,000 บาท 

5. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สาขาวิชาดนตรีที่เรียน ที่
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลในประเด็นแนวโน้มในอนาคตในการเลือก
เรียนดนตรีสากลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. ปัจจัยแรงจูงใจของผู้บริโภคโดยรวม และด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มใน
อนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ส่วนปัจจัยแรงจูงใจของผู้บริโภคด้านเหตุผล มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มในอนาคตในการ
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เลือกเรียนดนตรีสากล มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

7. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการเรียนดนตรีสากล ด้านหลักสูตร ด้านครู
อาจารย์ ผู้สอนดนตรีสากล ด้านโฆษณาของโรงเรียนดนตรี ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านกระบวนการ 
ด้านคุณภาพของโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

8. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการเรียนดนตรีสากล ด้านราคาค่าเรียนและ
ด้านสถานที่ ห้องเรียนและสื่อในการเรียน มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

1. วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น    
มิวสิค อะคาเดมี่  ผู้จัดท าได้ท าการวิจัยเพ่ือต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
และทัศนคติด้านดนตรีของกลุ่มเป้าหมายโดยท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research 
Technique) โดยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน โดย
แบ่งเป็นการแจกแบบสอบถามจ านวน 70 คน และแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 30 คน และการ
วิจัย เชิ งคุณ ภาพ (Qualitative Research Technique) โดยการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกจาก
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 คน เพื่อท าการเก็บข้อมูล สรุปผล และก าหนดแนวคิดทางการสื่อสาร  

 
การท าวิจัยเชิงปริมาณแบ่งข้อมูลเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้  
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ  
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ  
การวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น ส่วน 4 ส่วน  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้  
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้  
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  
 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็น  เพศชายและหญิ ง อายุ 12-22 ปี  อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่ชื่นชอบดนตรี ชอบการฟังเพลง ชอบความ
สนุกสนาน ชอบท ากิจกรรม ชอบการเข้าสังคมและชื่นชอบการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอ 
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1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Technique) โดยใช้วิธีสุ่มเลือกจาก
ประชากร โดยเป็นเพศชายและหญิง อายุ 12-22 ปี ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวนทั้งหมด 100 คน โดยแบ่งเป็นแจกแบบสอบถาม จ านวน 70 คน และแบบสอบถามผ่านทาง
ออนไลน์ จ านวน 30 คน โดยการสุ่มตัวอย่างในการศึกษาท าการส ารวจผ่านแบบสอบถามเว็บไซต์ 
www.SurveyCan.com 

2. การวิจัยเชิ งคุณภาพ  (Qualitative Research Technique) โดยใช้วิธีสุ่ม เลือก
ตัวอย่าง จ านวน 10 คน เพ่ือท าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยและกลุ่มนักเรียนโรงเรียน
ทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวนกลุ่มละ 5 คน 

 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 

เริ่มจากการท าการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด เพ่ือทราบ
ถึงการรับรู้เกี่ยวกับสถาบันสอนดนตรี พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ช่องทางการรับสื่อและ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้จัดท าได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพตามหลังเพ่ือทราบถึงทัศนคติเกี่ยวกับ
เลือกใช้บริการ 

 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 

4.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 100 ชุด ซึ่งค าถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ 
4.1.1 ข้อมูลทั่วไป ส ารวจลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายได้ 
4.1.2 ข้อมูลการรับรู้ ส ารวจการรับรู้ถึงสถาบันสอนดนตรีของกลุ่มเป้าหมายว่ารู้จักที่ได้บ้าง 

และรู้จักสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดม่ีหรือไม่ 
4.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ส ารวจถึงปัจจัยในการเลือกเรียนดนตรี

ความชอบความสนใจที่มีต่อเครื่องดนตรีและการเรียนร้องเพลงของกลุ่มผู้บริโภค 
4.1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ ส ารวจการเปิดรับสื่อต่างๆของกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณา

จากช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อและการรับข่าวสารจากสื่อต่างๆในชีวิตประจ าวันของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสารและอินเทอร์เน็ต 

4.2 แบบค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ชุดแบ่งค าถามเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และชุดที่ 2 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
อยู่โรงเรียนอ่ืนๆในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วนคือ  
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4.2.1 ข้อมูลทั่วไป ส ารวจลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาและสถานศึกษา 

4.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ ส ารวจถึงปัจจัยในการเลือกเรียนดนตรี ความชอบ
ความสนใจที่มีต่อเครื่องดนตรีและการเรียนร้องเพลงของกลุ่มผู้บริโภค รวมไปถึงการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การเรียนดนตรี 

4.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ส ารวจรูปแบบการด าเนินชีวิตในแต่ละวันท า
อะไรบ้าง รวมไปถึงกิจกรรมที่ชอบท าและส ารวจเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับดนตรี 

 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ผู้วิจัยได้ท างานเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการศึกษาจากแหล่งข้อมูล 2 
แหล่งคือ 

5.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นการเก็บข้อมูลจากจากบุคคลโดยตรงโดยใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 12-22 ปี 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารหรือบทความที่
เกี่ยวข้อง 

 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

เมื่อเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มเป้าหมายแล้ว จึงน ามารวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณเป็นค่าสถิติในรูปแบบค่าร้อยละในรูปของตารางและวิเค ราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา เพ่ือสรุปข้อมูลที่ได้มาแล้วน ามาเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์การวางแผนการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการต่อไป 

 
7. การน าเสนอข้อมูล  

 

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะน ามาประมวลผลในรูปแบบของจ านวนร้อยละและรูปแบบ
คะแนน เพ่ือให้สะดวกในการท าความเข้าใจในบทที่ 4 ซึ่งหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจะน ามาคิด
หาแนวทางในการวางกลยุทธ์และผลิตชิ้นงานในการวางแผนการสื่อสารการตลาดให้กับผลิตสถาบัน
สอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดม่ี ในบทที่ 5 ต่อไป 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่องการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการให้กับโรงเรียนสอน
ดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ ผู้จัดท าได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งคือ 
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลจากเจ้าของสถาบันสอนดนตรี     
เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยเครื่องมือที่เลือกใช้คือ 
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการของกลุ่มเป้าหมาย และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประเภทเอกสารต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดมาวางแผนการตลาดเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

การท าวิจัยในครั้งนี้ ผู้ท าวิจัยได้ท าการวิจัย 2 ประเภท คือวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ 

 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้  
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ  
  ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ  

การวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น ส่วน 4 ส่วน  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้  
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต  

 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 

 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ จากการแจกแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตาราง 4-1    จ านวน รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 65 65 

หญิง 35 35 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น 
ร้อยละ 65 และรองลงมาเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 35 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-2    จ านวน รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

12-14 ปี 28 28 
15-17 ปี 42 42 

18-20 ปี 21 21 

21-22 ปี 9 9 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15-17 
ปี คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 12-14 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาเป็นผู้ที่อยู่
ในช่วงอายุ 18-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 21-22 คิดเป็นร้อยละ 9 
ตามล าดับ 
  
ตาราง 4-3    จ านวน รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได ้

 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 5,000 บาท 71 71 

5,001-7,000 บาท 10 10 

7,001-9,000 บาท 5 5 
มากกว่า 9,000 บาท  14 14 
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ตาราง 4-3    จ านวน รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได ้(ต่อ) 
 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในระดับน้อยกว่า 5,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้อยู่ในระดับมากกว่า 9,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 14 รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ 5,001-7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 รองลงมา
ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ 7,001-9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-4    จ านวน รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามที่มาของรายได ้

 

ที่มาของรายได้ จ านวน ร้อยละ 
พ่อแม่ 100 100 

หาด้วยตัวเอง 0 0 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีที่มาของรายได้จากพ่อแม่ทั้งหมด คิดเป็นร้อย
ละ 100  
 
ตาราง 4-5    จ านวน รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 1 1 

มั ธ ย ม ศึ ก ษ าต อน ต้ น ห รื อ
เทียบเท่า 

33 33 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

47 47 

มหาวิทยาลัย 19 19 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 4-5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาศึกษาอยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า คิดเป็น
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ร้อยละ 33 รองลงมาศึกษาอยู่มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาศึกษาอยู่ในช่วงต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-6    จ านวน รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานศึกษา 

 

สถานศึกษา จ านวน ร้อยละ 
โรงเรียน 80 80 

มหาวิทยาลัย 20 20 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4-6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 
และรองลงมาศึกษาในมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-7    จ านวน รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามงานอดิเรก 

 

งานอดิเรก จ านวน ร้อยละ 

ฟังเพลง 78 21.7 

เล่นอินเทอร์เน็ต   77 21.4 
ดูหนัง/การ์ตูน 54 15.0 

อ่านหนังสือ 47 13.1 

เล่นดนตรี  35  09.7 
วาดรูป/งานศิลปะ 34   9.4 

เล่นกีฬา 31   8.6 

อ่ืนๆ 4   1.1 
รวม 360 100 

  

 จากตารางที่ 4-7 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีงานอดิเรกคือฟังเพลง คิดเป็นร้อยละ 
21.7 รองลงมามีงานอดิเรกคือเล่นอินเทอร์เน็ต  คิดเป็นร้อยละ 21.4 รองลงมามีงานอดิเรกคือดูหนัง/
การ์ตูน คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ 
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ตาราง 4-8    จ านวน รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานที่ที่ไปเป็นประจ า  

 

สถานที ่ จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียน 66 26.6 

ห้างสรรพสินค้า 50 20.7 
ร้านอาหาร 33 13.3 

โรงภาพยนตร์ 32 12.9 

ร้านหนังสือ  32 12.9 
สนามกีฬา 17 06.9 

สถาบันออกก าลังกาย  10 04.0 
โรงพยาบาล 3 01.2 

อ่ืนๆ 5  2.0 

รวม 248 100 
  

 จากตารางที่ 4-8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไปโรงเรียนเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 
26.6 รองลงมาไปห้างสรรพสินค้าเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 20.7 รองลงมาไปร้านอาหารเป็นประจ า 
คิดเป็นร้อยละ13.31 รองลงมาไปโรงภาพยนตร์และร้านหนังสือเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 12.90 
ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้ด้านดนตรี 
ตาราง 4-9    จ านวน รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถาบัน/โรงเรียนสอนดนตรีที่รู้จัก 

 

สถาบัน/โรงเรียนสอนดนตรี จ านวน ร้อยละ 

สยามกลการ (ยามาฮ่า) 80  41.2 
เค พี เอ็น มิวสิค 54 27.8 

มีฟ้า 23 10.8 
เดอะ แบนด์ 16  08.3 

เครสเซนโด 10  05.2 

เมโลดี้พลัส 6  03.1 
เอ้ือมอารีย์ 2  01.0 

อ่ืนๆ 5  02.6 

รวม 194 100 
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จากตารางที่ 4-9 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักโรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการ  
(ยามาฮ่า) คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักสถาบันสอนดนตรีเค พี เอ็น มิวสิค 
คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักโรงเรียนสอนดนตรีมีฟ้า คิดเป็นร้อยละ 10.8 
รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักโรงเรียนสอนดนตรีเดอะ แบนด์ คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-10    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการรู้จักสถาบันสอนดนตรีเล่น
เป็น มิวสิค อะคาเดม่ี 

 

การรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

ไม่รู้จัก 76 76 
รู้จัก 24 24 

รวม 100 100 
  

 จากตารางที่ 4-10 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่รู้จักสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น  
มิวสิค อะคาเดม่ี คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมารู้จักสถาบันสอนดนตรี คิดเป็นร้อยละ 24 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-11    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางการรับรู้สถาบันสอน
ดนตรี เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดม่ีของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่รู้จักสถาบันสอนดนตรี 
 

ช่องทางการรับรู้ จ านวน ร้อยละ 

รู้จักจากการประชาสัมพันธ์/
โฆษณา 

7 29.2 

เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก 7 29.2 

มีคนรู้จักแนะน า 6 25.0 
รู้จักจากการเห็นสถานที่เรียน 4 16.7 

รวม 31 100 
 

จากตารางที่ 4-11 ผู้ตอบแบบสอบที่รู้จักสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดม่ี
ส่วนใหญ่รู้จักสถาบันสอนดนตรีจากการประชาสัมพันธ์/โฆษณาและเว็บไซต์และเฟซบุ๊กคิดเป็น
ร้อยละ 29.2 รองลงมารู้จักจากการที่มีคนรู้จักแนะน า คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมารู้จักด้วยตัวเอง
จากการเห็นสถานที่เรียน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ตามล าดับ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
ตาราง 4-12    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการจาก
สถาบัน/โรงเรียนสอนดนตรี 
 

พฤติกรรมการเรียนดนตรี จ านวน ร้อยละ 

เคย 53 53 

ไม่เคย 47 47 
รวม 100 100 

  

 จากตารางที่ 4-12 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเรียนดนตรีจากทางสถาบัน/โรงเรียน
สอนดนตรี คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาไม่เคยเรียนดนตรีจากทางสถาบัน/โรงเรียนสอนดนตรี คิด
เป็นร้อยละ 47 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-13    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใช้บริการจากสถาบัน/
โรงเรียนสอนดนตรีแต่ละสถาบัน 

 

สถาบัน/โรงเรียนสอนดนตรี จ านวน ร้อยละ 

สยามกลการ (ยามาฮ่า) 27 50.9 
โรงเรียนที่ศึกษาอยู่ 19 35.9 

เครสเซนโด 2 03.8 
เดอะ แบนด์ 2 03.8 

เมโลดี้พลัส 2 03.8 

เค พี เอ็น มิวสิค 1 01.9 
รวม 53 100 

 

จากตารางที่ 4-13 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียนดนตรีจากโรงเรียนสอนดนตรี
สยามกลการ (ยามาฮ่า) คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมาคือเรียนดนตรีจากโรงเรียนที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามศึกษาอยู่ คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมาคือเรียนดนตรีจากโรงเรียนสอนดนตรีเครสเซน
โด เดอะ แบนด์ และเมโลดี้พลัส คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตาราง 4-14    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกปัจจัยในการเลือกเรียนดนตรี(ใน
กลุ่มเป้าหมายที่เคยเรียนดนตรี) 

 

ปัจจัยในการเลือกเรียนดนตรี จ านวน ร้อยละ 
ช่วยด้านพัฒนาการ 24 30.0 

นักร้อง/ศิลปิน 11 13.8 

พ่อแม่ให้เรียน 11 13.8 
เพ่ือนชักชวน 9 11.3 

หลักสูตรการเรียน 6 07.5 

ชื่อเสียงของสถาบัน 4 05.0 
ราคา 2 02.5 

ครู/อาจารย์ผู้สอน 2 02.5 

โฆษณา/การประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียน  

1 01.3 

อ่ืนๆ 10 12.5 
รวม  80 100 

  

 จากตารางที่  4-14 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกเรียนดนตรีเพราะช่วยด้าน
พัฒนาการ คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาเลือกเรียนดนตรีเพราะนักร้อง/ศิลปินและพ่อแม่ให้เรียน คิด
เป็นร้อยละ 13.8 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-15    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกปัจจัยในการเลือกเรียนดนตรี(ใน
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยเรียนดนตรี) 

 

ปัจจัยในการเลือกเรียนดนตรี จ านวน ร้อยละ 

ช่วยด้านพัฒนาการ 17 43.6 
นักร้อง/ศิลปิน 11 28.2 

ราคา 3 07.7 

หลักสูตรการเรียน 2 05.1 
ครู/อาจารย์ผู้สอน 2 05.1 

โฆษณา/การประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียน  

2 05.1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตาราง 4-15    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกปัจจัยในการเลือกเรียนดนตรีใน
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยเรียนดนตรี (ต่อ) 
 

ปัจจัยในการเลือกเรียนดนตรี จ านวน ร้อยละ 
อ่ืนๆ 2 5.1 

รวม  39 100 
 

จากตารางที่ 4-15 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเรียนดนตรีเพราะช่วยด้าน
พัฒนาการ คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาเลือกเรียนดนตรีเพราะนักร้อง/ศิลปิน คิดเป็นร้อยละ 13.8 
รองลงมาเลือกเรียนดนตรีเพราะราคา คิดเป็นร้อยละ 7.7 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-16    จ านวน รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเครื่องดนตรีที่กลุ่มเป้าหมายอยาก
เรียน(ในกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยเรียนดนตรี) 

 

เครื่องดนตรี จ านวน ร้อยละ 
กีต้าร ์ 14 35.0 

กลอง 10 25.0 

เปียโน 6 15.0 
ไวโอลิน 4 10.0 

อุคูเลเล่ 2 05.0 

อิเล็คโทน 1 02.5 
ฟลุ๊ต 1 02.5 

อ่ืนๆ 2 05.0 

รวม 40 100 
 

จากตารางที่ 4-16 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากเรียนกีต้าร์ คิดเป็นร้อยละ 35 
รองลงมาอยากเรียนกลอง คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาอยากเรียนเปียโน คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมา
อยากเรียนไวโอลิน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ด้านการร้องเพลง  
ตาราง 4-17   จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการด้านการ
เรียนร้องเพลงจากสถาบัน/โรงเรียนสอนดนตรี 
 

พฤติกรรมการเรียนร้องเพลง จ านวน ร้อยละ 

ไม่เคย 84 84 

เคย 16 16 
รวม 100 100 

  

 จากตารางที่ 4-17 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนร้องเพลง คิดเป็นร้อยละ 
84 รองลงมาเคยเรียนร้องเพลง คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 
ตาราง 4-18    จ านวน รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานที่ในการเปิดรับสื่อ 

 

สถานที ่ จ านวน ร้อยละ 

บ้าน 76 31.0 

โรงเรียน/สถาบันกวดวิชา/
มหาวิทยาลัย 

56 22.9 

ห้างสรรพสินค้า 48 19.6 
สถานีรถไฟฟ้า 38 15.5 

โรงภาพยนตร์ 27 11.0 

รวม 245 100 
  

 จากตารางที่ 4-18 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับสื่อที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 31 
รองลงมารับสื่อที่โรงเรียน/สถาบันกวดวิชา/มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 22.9 รองลงมารับสื่อที่
ห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 19.6 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-19    จ านวน รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อ 

 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 

หลังเที่ยงคืน (00.01-04.00 น.) 6 3.2 
ช่วงเช้า      (04.01-08.00 น.) 7 3.8 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตาราง 4-19    จ านวน รอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อ (ต่อ) 

 

ช่วงเวลา จ านวน ร้อยละ 

ช่วงสายแ เ(08.01-12.00 น.) 30 16.1 
ช่วงเที่ยง ง(12.01-16.00 น.) 36 19.4 

ช่วงเย็นงงเ(16.01-20.00 น.)  64 34.4 
ช่วงค่ างงงเ(20.01-00.00 น.) 43 23.1 

รวม 186 100 
 

จากตารางที่ 4-19 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับสื่อในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. 
คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมารับสื่อในช่วง 20.01-00.00 น. คิดเป็นร้อยละ 23.1 รองลงมารับสื่อ
ในช่วง 12.01-16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 19.4 รองลงมารับสื่อในช่วง 08.01-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 
16.1 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-20    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายการทีวีที่กลุ่มเป้าหมายเลือก
รับชมและฟังเพลง 

 

รายการทีวี จ านวน ร้อยละ 

เอเซี่ยน โซไซตี้ 14 07.6 
ลูกทุ่งอินเตอร ์ 1 00.5 

มาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด 17 09.2 

ไฟว์ไลฟ ์ 31 16.9 
แบงรูม 35 19.0 

โซป๊อปเน็ตเวิร์ค 9 04.9 

แซดโซน โซนมันวันเสาร์  19 10.3 
เจ็ดสีคอนเสิร์ต 28 15.2 

คลื่นแทรก คลื่นแซบ 3 01.6 
อ่ืนๆ 27 14.7 

รวม 184 100 

จากตารางที่ 4-20 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับชมและฟังเพลงทางรายการ    
แบงรูม คิดเป็นร้อยละ 19 รองลงมาเป็นรายการไฟว์ไลฟ์ คิดเป็นร้อยละ 16.9 รองลงมาคือรายการ
เจ็ดสีคอนเสิร์ต คิดเป็นร้อยละ 15.2 ตามล าดับ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตาราง 4-21   จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามคลื่นวิทยุที่กลุ่มเป้าหมายเลือกรับ
ฟังเพลง 

 

คลื่นวิทยุ จ านวน ร้อยละ 
ซีด (97.5 Seed FM) 41 22.0 

เวอร์จิ้น ฮิต (95.5 Virgin Hitz) 36 19.4 
คูล ฟาเรนไฮต์ 
(93.0 Cool Fahrenheit) 

28 15.1 

ฮอตเวฟ (91.5 Hot wave) 27 14.5 

ชิล เอฟเอ็ม (89.0 Chill FM) 11  05.9 
อีเอฟเอ็ม (94.0 EFM) 11  05.9 

เอฟเอ็ม แมก (88.5 FM MAX) 4  02.2 

ลูกทุ่งมหานิยม (95.0 FM) 4  02.2 
อ่ืนๆ 24  12.9 

รวม 186 100 
  

จากตารางที่ 4-21 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับฟังวิทยคุลื่นซีด (97.5 Seed FM) 
คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาคลื่น เวอร์จิ้น ฮิต (95.5 Virgin Hitz) คิดเป็นร้อยละ 19.4 รองลงมาคลื่น
คูล ฟาเรนไฮต์ (93.0 cool Fahrenheit) คิดเป็นร้อยละ 15.1 รองลงมาคลื่นฮอตเวฟ (91.5 Hot 
wave) คิดเป็นร้อยละ 14.5 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-22    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ที่
กลุ่มเป้าหมายใช้บริการ 

 

เว็บไซต์และสังคมออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 
เฟซบุก๊ (Facebook) 89 25.8 

กูเกิล (Google) 77 22.3 

ยูทูป (Youtube) 74 21.5 
อินสตาแกรม (Instagram) 42 12.2 

ทวิตเตอร ์(Twitter) 25 07.3 

พันทิป (Pantip) 19 05.5 
สนุก (Sanook) 10 02.9 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตาราง 4-22    จ านวน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ที
กลุ่มเป้าหมายใช้บริการ (ต่อ) 

 

เว็บไซต์และสังคมออนไลน์ จ านวน ร้อยละ 
กระปุก (Kapook) 8 2.3 

อ่ืนๆ 1 0.3 

รวม 22.32 100 
 

จากตารางที่  4 -22 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้บริการเว็บไซต์ เฟซบุ๊ ก
(Facebook) คิดเป็นร้อยละ 22.3 รองลงมาเป็น กูเกิล (Google) คิดเป็นร้อยละ 22.3 รองลงมา
เป็น ยูทูป (Youtube) คิดเป็นร้อยละ 21.5 รองลงมาเป็น อินสตาแกรม (Instragram) คิดเป็นร้อยละ 
12.2 รองลงมาเป็นทวิตเตอร์ (Twitter) คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4-23  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามนิตยสารที่อ่าน 

 

นิตยสาร จ านวน ร้อยละ 

ไอ-ไลค์ (I-LIKE) 37 22.8 

ชีซ (CHEEZE) 22 13.6 
อะเดย์ (A-DAY) 20 12.4 

เอ็มทูเอฟ (M2F) 18 11.1 

ป๊อป (POP MAGAZINE) 12 07.4 
สีสัน 6 03.7 

ดาวคณะ 6 03.7 

เดอะ กีต้าร์  
(THE GUITAR MAGAZINE) 

5 03.1 

เอ็มทีวี (MTV TRAX) 4 02.4 
ลูกทุ่งอินเตอร์  4 02.5 

อัพทู (UP 2 MAGAZINE) 3 01.9 

อ่ืนๆ 25 15.4 
รวม 162 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 4-23 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อ่านนิตยสารไอ-ไลค์ (I-Like) คิดเป็น
ร้อยละ 22.8 รองลงมาเป็นนิตยสารชีซ (Cheeze) คิดเป็นร้อยละ 13.6 รองลงมาเป็นนิตยสารอะเดย์ 
(A-Day) คิดเป็นร้อยละ 12.4 ตามล าดับ 
 
ผลสรุปการวิจัยเชิงปริมาณจากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 12-22 ปี มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาทและที่มาของรายได้เหล่านี้คือมาจากพ่อแม่ งานอดิเรกที่
กลุ่มตัวอย่างชอบท าคือเล่นอินเทอร์เน็ต ฟังเพลง ดูหนัง/ดูการ์ตูน สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างมักจะไปเป็น
ประจ าคือโรงเรียนและห้างสรรพสินค้า 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้จักสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ แต่จะรู้จัก

สถาบันสอนดนตรีที่มีชื่อเสียงติดตลาดอย่างเช่น โรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการ(ยามาฮ่า) สถาบัน
สอนดนตรี เคพีเอ็น มิวสิคเป็นอันดับต้นๆ กลุ่มตัวอย่างที่รู้จักโรงเรียนสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคา
เดมี่ รู้จักสถาบันจากการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ของสถาบัน กลุ่มตัวอย่างที่รู้จักสถาบันสอนดนตรี
ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า เช่นโรงเรียน 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ 
ด้านกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเรียนดนตรี กลุ่มตัวอย่างเลือกเรียนดนตรีเพราะว่าดนตรี

ช่วยทางด้านพัฒนาการ กลุ่มตัวอย่างสนใจอยากจะเรียนดนตรีโดยเครื่องดนตรีที่อยากเรียนส่วนใหญ่
จะเป็นเครื่องดนตรีสากล เช่น กีต้าร์ กลอง ส่วนด้านการร้องเพลง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเรียน
ร้องเพลงและสนใจอยากจะเรียนร้องเพลง 

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ  
กลุ่มตัวอย่างจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากที่บ้านมากที่ สุด เปิดรับสื่อผ่านช่องทาง

อินเทอร์เน็ตมากที่สุด โดยมีเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) และกูเกิล (Google) เป็นเว็บไซต์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าบ่อยที่สุด โดยเปิดรับในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. มากท่ีสุด 

 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแบ่งค าถามออกเป็น 2 ชุดในการสัมภาษณ์ ชุดแรกส าหรับ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย การสัมภาษณ์กลุ่มนี้เพราะว่าโรงเรียนมาแตร์เดอี
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วิทยาลัยตั้งอยู่ตรงข้ามสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ และเด็กจากโรงเรียนมาแตร์เดอี
วิทยาลัยเรียนดนตรีกับทางสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ จึงต้องการหาค าตอบว่าเพราะ
เหตุใดจึงมีเด็กจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยมาเรียนน้อย ชุดที่สองส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่
โรงเรียนอ่ืนๆในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจัยเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 
ส่วน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส ารวจลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ส ารวจถึงปัจจัยในการเลือกเรียน
ดนตรีความชอบความสนใจ ทัศนคติที่มีต่อการเรียนดนตรีและการเรียนร้องเพลง 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการรับรู้เกี่ยวกับสถาบันสอนดนตรี ส ารวจว่ากลุ่มเป้าหมายรู้จักสถาบัน
สอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดม่ีหรือไม่  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 
 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาอยู่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในระหว่างระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 มีอายุตั้งแต่ 14-17 ปี  

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สนใจอยากเรียนดนตรีรวมไปถึงอยากเรียนเต้น เพราะอยากเรียนรู้

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆของเครื่องดนตรี โรงเรียนสอนดนตรีที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยากเรียน
คือโรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการ (ยามาฮ่า) และอยากเรียนที่ใกล้ๆบ้าน กลุ่มเป้าหมายจะหาข้อมูล
เกี่ยวกับการเรียนดนตรีจากการสอบถามเพ่ือนและจากการค้นหาใน อินเทอร์เน็ต เป็นส่วนใหญ่ 
รูปแบบโรงเรียนสอนดนตรีที่กลุ่มเป้าหมายอยากมาเรียนคือ ครู/อาจารย์เป็นมิตร เป็นกันเอง การ
เรียนการสอนเป็นแบบไม่ต้องเปิดจากต าราทุกอย่าง เช่นเรียนเปียโน ไม่ต้องดีดตามต าราทุกอย่าง  
อยากให้มีแบบตามต าราบ้างดีดเองบ้าง 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการรับรู้   
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้จักสถาบันสอนดนตรีเล่นป็น มิวสิค อะคาเดมี่ และเมื่อถามว่า

มีโรงเรียนสอนตรีอยู่ตรงข้ามโรงเรียน สนใจจะมาเรียนหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่อยากมาเรียน
เพราะอยากเรียนที่โรงเรียนสอนดนตรีสาขาใกล้ๆบ้านมากกว่า 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการด าเนินชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการเรียนหนังสือที่โรงเรียนในวัน

จันทร์ถึงวันศุกร์ ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์จะมีเรียนกวดวิชาและเวลาว่างที่เหลือจากการกวดวิชาจะใช้ไป
กับการเดินห้างสรรพสินค้ากับเพื่อน กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ชอบเล่นอินเทอร์เน็ต โซเชี่ยวเน็ตเวิร์คท่ีเล่น
ส่วนใหญ่จะเฟซบุ๊ก (Facebook) และอินสตาแกรม (Instragram) และชอบดูคอนเสิร์ต 
 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่โรงเรียนอ่ืนๆในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในระหว่างระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 มีอายุตั้งแต่ 15-18 ปี  

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจเคยเรียนดนตรีและอยากเรียนดนตรีต่อ ส่วนใหญ่อยากเรียน

เครื่องดนตรีสากลเพราะให้เหตุผลว่าเท่ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้จะหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนดนตรีจาก
การค้นหาในอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ รูปแบบโรงเรียนสอนดนตรีที่กลุ่มเป้าหมายอยากมาเรียนคือ 
ครู/อาจารย์เป็นมิตร เป็นกันเอง สอนเข้าใจ ไม่ใช้ทฤษฏีมากเกินไป มีทั้งค าชมและข้อติ  

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการรับรู้ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้จักสถาบันสอนดนตรีเล่นป็น มิวสิค อะคาเดม่ี  

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการด าเนินชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการเรียนหนังสือที่โรงเรียนในวัน

จันทร์ถึงวันศุกร์ ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์จะมีเรียนกวดวิชาและเวลาว่างที่เหลือจากการกวดวิชาจะใช้ไป
กับการเดินห้างสรรพสินค้ากับเพ่ือน กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ชอบเล่นอินเทอร์เน็ต   โซเชี่ยวเน็ตเวิร์คที่
เล่นส่วนใหญ่จะเป็นเฟซบุ๊ก (Facebook) และอินสตาแกรม (Instragram) และชอบดูคอนเสิร์ต 
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บทที่  5 

กลยุทธก์ารสื่อสาร และการผลิตชิ้นงาน 
 

   จากผลการวิจัย ผู้จัดท าได้วิ เคราะห์ข้อมูลต่างๆเพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบ 
สร้างสรรค์แผนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการให้กับสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคา
เดมี่ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์การสื่อสารทางการตลาด 

 

1. เพ่ือท าการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกเรียนดนตรี 
ร้องเพลงและเต้น 

2. เพ่ือวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการให้สถาบันสอนดนตรี เล่นเป็น 
มิวสิค อะคาเดม่ี เป็นที่รู้จักและเกิดการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมาย  
 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสารการตลาด 

 

กลุ่มเป้ าหมายเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่น เพศชาย -หญิ ง อายุ12 -22ปี  อาศัยอยู่ ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่ชื่นชอบดนตรี ชอบการฟังเพลง ชอบความ
สนุกสนาน ชอบท ากิจกรรม ชอบการเข้าสังคมและชื่นชอบการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอ 
 
แนวความคิดทางการสื่อสาร 

 
 

“เผยตัวตนคนดนตรี” 
 แนวความคิดนี้สื่อถึงการเล่นดนตรีที่สนุกสนาน อยากให้กลุ่มเป้าหมายค้นหาตัวเองว่า
จริงๆแล้วเป็นคนยังไง ชอบดนตรีแนวไหน เพราะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบแบบไหน บางคน
อาจจะมรบุคลิกเดียวหรือบางคนอาจจะมีหลายบุคลิก หลายบุคลิกอาจจะซ่อนอยู่ภายในตัวเอง ยังเผย
ออกมาไม่หมด จึงอยากให้มาลองค้นหาตัวเองกัน ซึ่งถ้าตัวตนจริงๆเป็นคนดนตรีก็แสดงออกมาให้เห็น
กันว่าเป็นคนดนตรีประเภทไหน แต่ถ้ายังไม่รู้ตัวตนก็มาหาค าตอบกับเราว่าดนตรีแบบไหนที่เหมาะกับ
คุณเมื่อรู้ตัวตนแล้วก็แสดงออกมาเลยออกมาโชว์กัน 
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คู่แข่ง 

 คู่แข่งของสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่เป็นคู่แข็งรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงติด
ตลาด เช่น โรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่า  สถาบันสอนดนตรีเคพีเอ็น มิวสิค สถาบันสอนดนตรีเครสเซน
โด้ สถาบันสอนดนตรีมีฟ้า  
 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของสถาบันสอนดนตรี 
 จุดแข็ง  

มีหลักสูตรที่น่าสนใจและแตกต่างจากท่ีอ่ืน เช่น หลักสูตรจูเนียร์ ดรัม เป็นหลักสูตรกลอง
ส าหรับเด็กแห่งแรกของประเทศไทยที่พัฒนามาจากโปรแกรมโรแลนด์ของประเทศญี่ปุ่น ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยสอน หรือหลักสูตรส าหรับผู้บริหารเป็นการเรียนร้องเพลงเพ่ือพัฒนาบุคลิก
และความกล้าแสดงออกเมื่อถูกเชิญร้องเพลงบนเวทีหรือว่าหลักสูตรส าหรับครอบครัวซึ่งทุกคนใน
ครอบครัวสามารถมาเรียนด้วยกันได้และเล่นรวมวงกันได้ เรียนไม่จ ากัดวัย รวมถึงโปรแกรมการสอน
ยังครอบคลุมถึงสองภาษาด้วยกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

 จุดอ่อน  

 สถานที่เรียนมีเพียงสาขาเดียวซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เช่นโรงเรียนสอน
ดนตรีสยามกลการมีสาขาถึง 51 สาขาในกรุงเทพมหานคร เมื่อมีสาขาเยอะการเข้าถึงผู้บริโภคก็จะ
เยอะตามไปด้วย และสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่มีการประชาสัมพันธ์/การโฆษณาที่
น้อย ยังไม่เข้าถึงผู้บริโภคมากเพียงพอ   
 

 อุปสรรค 

 มีคู่แข่งในตลาดเยอะ คู่แข่งมีชื่อเสียงติดตลาด และตั้งอยู่ในสถานที่อับ มองเห็นได้ยาก 
ถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าก็ตาม เนื่องจากทางเข้าของสถาบันสอนดนตรีมีป้ายที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเนื่องมากจากข้อจ ากัดกับทางอาคาร 
 

 โอกาส 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีเวทีการประกวดด้านดนตรีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเวทีประกวดร้อง
เพลง เช่น เดอะสตาร์ เดอะว๊อยซ์ ซึ่งเป็นเวทีที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ หรือว่าเวทีประกวดวง
ดนตรี เช่น โค้ก มิวสิค อวอร์ดส ซึ่งเป็นเวทีที่ผลิตวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมาย มีเพียงแค่มีเวที
ประกวดมากมาย แต่ปัจจุปันประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลของกระแสเค -ป๊อป เจ-ป๊อป คนนิยมเต้น
โคฟเวอร์กันมากข้ึน  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 

 

ชื่อตราสินค้าหรือบริการ  

 

เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดม่ี 

 

ตราสินค้าหรือบริการ 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 5-1    โลโก้ของสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดม่ี 
 
สื่อที่ใช ้

 

 เดิมช่องทางการติดต่อสื่อสารยังไม่เข้าถึงตัวผู้บริโภคมากนัก จึงด าเนินการแก้ไขด้วยการ
สร้างสรรค์ช่องทางสื่อท่ีสามารถเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้มากขึ้น ผู้จัดท าจึงเลือกสื่อต่างๆดังนี้ 
 

1. ส่ือวิทยุ 
 

 สปอตวิทยุจัดท าเป็นสองเวอร์ชั่น เวอร์ชั่นที่หนึ่งเป็นสปอตวิทยุผู้ชาย ส่วนเวอร์ชั่นที่สอง
เป็นสปอตวิทยุผู้หญิง เนื้อหาในสปอตวิทยุกล่าวถึงการขัดแย้งกันระหว่างบุคลิกภายของคนที่สามารถ
รับรู้ได้จากการมองเห็นหรือลักษณะการกระท าของคนนั้นกับบุคลิกความชอบทางดนตรี  อย่างเช่น
สมคิด(ตัวละครในสปอตวิทยุ) บุคลิกสมคิดจะเป็นคนเนิร์ดๆ เงียบๆ สวมแว่นหนาเตอะ ถือหนังสือเล่ม
หนาๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถมองเห็นได้จากภายนอก แต่ลึกๆภายในแล้วตัวละครสมคิดไม่ได้ชอบสิ่งที่
เหมือนกับบุคลิกภายนอกคือสมคิดจะชอบดนตรีร็อค เล่นกีต้าร์แบบร็อคๆ เผยให้เห็นบุคลิกอีกบุคลิก
หนึ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน  
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ตารางที5่-1    สปอตวิทยุเวอร์ชั่น 1 (เสียงผู้ชาย) 

 

เสียง บท 
Vo: นี่คือสมคิดครับ สมคิดเป็นคนชอบเรียน ชอบอ่านหนังสือ สมคิด

เป็นคนไม่ชอบยุ่งหรือว่าสุงสิงกับใคร แต่เมื่อสมคิดได้จับกีต้าร์  
Sfx: Solo Guitar 
Vo: นี่แหละครับตัวตนของสมคิด เผยตัวตนคนดนตรีเหมือนสมคิดได้ที่ 

สถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดม่ี เรียนเร็ว เรียนง่าย เล่น
ได้และเล่นเป็น สนใจสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  โทร 02-652-
0553 

 
ตารางที5่-2    สปอตวิทยุเว่อร์ชั่น 2 (เสียงผู้หญิง) 

 

เสียง บท 
Vo: นี่คือมะลิครับ มะลิเป็นคนชอบเที่ยว ติดเพ่ือน มะลิเป็นนักกิจกรรม 

และไม่ชอบอยู่ว่างๆ แต่เมื่อไรที่มะลิว่าง มะลิก็จะ...  
Sfx: Piano 
Vo: นี่แหละครับตัวตนของมะลิ เผยตัวตนคนดนตรีเหมือนมะลิได้ที่ 

สถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่   เรียนเร็ว เรียนง่าย 
เล่นได้และเล่นเป็น สนใจสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  โทร 02-
652-0553 

 
2. นิตยสาร 

 

 จัดท าเป็นภาพสื่อโฆษณาทางนิตยสาร ใช้วิธีการของสื่อโต้ตอบ(Interactive)เข้ามาช่วย 
ผู้อ่านนิตยสารสามารถเล่นไปกับภาพนั้นได้ เป็นสื่อที่จะท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ รู้สึกแปลก
ใหม่ และมีส่วนร่วมไปกับสื่อ สามารถจดจ าได้ซึ่งจะลงในนิตยสาร I-LIKE ซ่ึงเป็นนิตยสารส าหรับวัยรุ่น 
 โดยการซื้อพ้ืนที่สื่อสองหน้าติดกันหน้าซ้าย-ขวาและมีแผ่นใสแทรกกลางระหว่างหน้า
หนึ่งแผ่น โดยภาพซ้ายเป็นภาพกลุ่มวัยรุ่นก าลังอยู่ในอริยาบทสนุกสนานและภาพขวาเป็นภาพห้อง
ธรรมดาห้องหนึ่ง และแผ่นใสจะมีรูปเครื่องดนตรีอยู่ หากพลิกแผ่นใสไปทางหน้าซ้าย เครื่องดนตรีที่
อยู่บนแผ่นใสจะไปอยู่ในภาพวัยรุ่น เห็นเป็นภาพวัยรุ่นก าลังร้องเพลงและเล่นดนตรีอยู่ หาพลิกแผ่นใส
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ไปทางหน้าขวามือจะเห็นว่าเครื่องดนตรีวางอยู่ในห้อง กลยุทธ์นี้เผยว่าเครื่องดนตรีที่วางอยู่เฉยๆ 
สามารถท าให้คนสนุกสนานได้ 
 

3. ใบปลิว 
 

 ใบปลิวจะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ บอก
รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สและหลักสูตรที่เปิดสอน รวมไปถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งเว็บไซต์
และเฟซบุ๊ก ท าการแจกในที่ต่างๆรวมไปถึงที่สถาบันสอนดนตรีด้วย เพ่ือเป็นการตอกย้ าการรับรู้
เกี่ยวกับสถาบันสอนดนตรีให้กับกลุ่มเป้าหมาย  แจกเพ่ือการประชาสัมพันธ์ทั่วไปและเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด  
 

4. จดหมายทางตรง (Direct Mail) 
 

จัดท าในรูปแบบแผ่นซีดีเพลง มีการระบุชื่อที่อยู่ผู้รับอยู่ด้านหลังซอง ข้างในแผ่นเพลง
ประกอบไปด้วยวีดีโอคลิปตัวอย่างรูปแบบการเรียนและเล่นดนตรี ร้องเพลงและการเต้น เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเห็นแนวทางรูปแบบการเรียนร้องเพลงและเกิดความสนใจอยากจะมาเรียน 
รวมไปถึงในแผ่นซีดีเพลงยังมีรายละเอียดของคอร์สต่างๆที่เปิดสอน เพ่ือสามารถดูประกอบการ
ตัดสินใจได้ ตัวแผ่นซีดีจะท าการส่งให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ และเก่าของทางสถาบัน ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ไม่เคยใช้บริการจากทางสถาบันสอนดนตรีมาก่อน ชื่อและที่อยู่จะน ามาจากการที่
ทางสถาบันสอนดนตรีได้ไปจัดกิจกรรมทางการตลาด(Event)ท่ีโรงเรียนให้กับเด็กๆ 
 

5. ส่ือโต้ตอบ (Interactive) 
 

 สื่อโต้ตอบ(Interactive) เป็นสื่อใหม่ที่จะท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจและมีส่วน
ร่วมไปกับมัน สื่อInteractiveนี้จะท าเป็น interactive floor ตามชั้นบันได เป็นเปียโน พอคนเดินขึ้น
บันไดมันก็จะมีเสียงออกมา ตามแต่ละขั้น เป็นเสียงของเปียโน เปียโนจะเปลี่ยนสีเวลาถูกเหยียบ สื่อนี้
จะตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าชิดลม 
 

6. กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) 
 

 จัดกิจกรรมทางการตลาดแบบโรดโชว์ (Road show) ไปตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งกิจกรรม
ในการไปโรดโชว์แต่ละครั้งคือการแนะน าสถาบันสอนดนตรีรวมไปจนถึงแนะน าเรื่องของการเรียน
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ดนตรีต่างๆ สอนการเล่นดนตรีแบง่ายๆ สอนTipsต่างที่จะท าให้เด็กสามารถเล่นได้รวดเร็ว และ
สุดท้ายเป็นการแสดงวงดนตรีจากเด็กๆทั้ง 5 คนที่ซึ่งเล่นดนตรีไม่เป็นมาก่อน  
 เด็กๆทั้ง 5 คนนี้ จะเลือกมาจากโรงเรียนต่างๆเช่น เตรียมอุดมศึกษา ศรีวิกรม์ โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สายน้ าผึ้ง กรุงเทพคริสเตียน เลือกเด็กมาโรงเรียนละ 1 คน เพ่ือมา
รวมวงดนตรีกัน โดยมีทั้งชายและหญิงรวมกัน น าเด็กมาฝึกร้องเพลงและฝึกเครื่องดนตรีต่างๆ ใน
ระยะเวลา 1 เดือน  ซึ่งใน 1 เดือนนี้ เราจะท าคลิปวีดีโอเหมือนกับรายการเรียลลิตี้ จะท าคลิปทุกๆ 
สัปดาห์ ๆละ 1 คลิป เพ่ือให้ดูความเปลี่ยนแปลง และอัพเดทการเล่นดนตรีของเด็กๆออกมาให้ชมเป็น
ระยะๆ   คลิปจะถูกปล่อยผ่านช่องทางออนไลน์ ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก   
 เด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างที่ทางสถาบันไปโรดโชว์จะได้รับการ์ดแผ่นเล็กๆ เป็น
โปรโมชั่นจากทางสถาบัน เป็นการทดลองเรียนฟรี 2 สัปดาห์หรือว่าหากสมัครเรียนจะได้รับส่วนลด 
10 %และฟรีค่าแรกเข้า ให้น าการ์ดใบนั้นมายื่นกับทางสถาบันเพื่อรับสิทธิ 
 
 รายละเอียดของกิจกรรมทางการตลาด  
ชื่อกิจกรรม: เผยตัวตนคนดนตรีกับสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ 
สถานที่:  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
 โรงเรียนศรีวิกรม์  
 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 โรงเรียนสายน้ าผึ้ง  
 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 
กิจกรรม: แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน  
               ส่วนที่ 1 เป็นการแนะน าสถาบันสอนดนตรีและกิจกรรมที่จัดจากเจ้าของสถาบันสอน
ดนตรีและแนะน าน้องๆกลุ่มที่เป็นกลุ่มทดลอง 
               ส่วนที่ 2 เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรี ให้เด็กได้เรียนรู้จริงจากการลองปฏิบัติจริง 
แบ่งออกเป็น 3 โซนกิจกรรมด้วยกัน  
 โซนที่ 1 เป็นการเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีของดนตรีหรือหลักการพ้ืนฐานดนตรีอย่างง่าย 
สอนเคล็ดลับต่างๆ 
 โซนที่ 2 เป็นโซนเรียนเกี่ยวกับกีต้าร์  ให้เด็กได้ลองเล่นจริงและสอนเพลงพ้ืนฐานง่ายๆ
ให้กับเด็ก เพลงที่สอนให้เล่นจะเป็นเพลงง่ายๆสามารถเล่นเพลงนั้นได้ทันที  
 โซนที่3 เป็นโซนการเรียนกลอง ใช้หลักสูตรโปรแกรมกลองของสถาบันมาสอนเด็กซึ่ง
หลักสูตรนี้จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย น าเสนออกมาเป็นรูปแบบเกมส์ ท าให้การเรียน
ดูง่ายและน่าสนใจมากขึ้น  
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ส่วนที่ 3 เป็นการโชว์ดนตรีจากกลุ่มเด็กที่ได้รับการฝึกดนตรีมาเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเด็กที่ไม่เคยเล่นมาก่อนจะสามารถเล่นดนตรีได้ในเวลาอันรวดเร็ว และมีการพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกฝน เล่าประสบการณ์การฝึกฝนให้เพ่ือนฟัง และให้มีการแสดงความสามารถ
ของเด็กจากโรงเรียนที่ไปจัดกิจกรรมโรดโชว์บนเวที หากความสามารถของใครเป็นที่น่าถูกใจจะมี
รางวัลพิเศษให้  

 
7. เว็บไซต์ 

 

 ท าการออกแบบเว็บไซต์ เพ่ิมกิจกรรมและเนื้อหาให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นและท าให้
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารทั้งหมด โดยเนื้อหาภายในเว็บไซต์มีดังนี้  

7.1 หน้าแรกเนื้อหาคือที่มาที่ไปของสถาบันสอนดนตรี กล่าวถึงผู้ก่อตั้ง แนวคิดของ
สถาบัน 

7.2 หน้ารายละเอียดเกี่ยวกับคอร์ส บอกรายละเอียดว่าคอร์สการเรียนมีอะไร ภายใน
หน้านี้มีการแบ่งคอร์สการเรียนให้เห็นหลักๆ 3 ส่วนด้วยกันคือ  

7.2.1 คอร์สเรียนเครื่องดนตรี บอกรายละเอียดว่าเปิดสอนเครื่องดนตรีชนิด
ใดบ้าง 

7.2.3 คอร์สเรียนร้องเพลง บอกรายละเอียดว่าสอนร้องเพลงแนวไหนบ้าง รวม
ไปถึงคอร์สส าหรับผู้ใหญ่ 

7.2.4 คอร์สเรียนเต้น บอกรายละเอียดว่าสอนเต้นแนวไหนบ้าง  
7.3 หน้ารายละเอียดช่องทางการติดต่อ บอกว่าสถาบันตั้งอยู่ที่ไหน เบอร์โทรศัพท์ 

และเว็บไซต ์ เฟซบุ๊กท่ีสามารถกดลิ้งค์ต่อไปได ้
 ส่วนด้านล่างสุดของเว็บไซต์ จะมีช่องให้ผู้ที่ เข้ามาชมเว็บไซต์สามารถกรอกอีเมลล์
(Email) เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารจากทางสถาบัน หากมีโปรโมชั่นหรือกิจกรรมอะไรในแต่ละช่วง ทาง
สถาบันจะส่งอีเมลล์รายละเอียดไปให้ 
 

8. แอพพลิเคชั่นบนมือถือ 
 

แอพพลิเคชั่นบนมือถือท าในรูปแบบเกมส์  จะมีให้ล็อกอินก่อนเริ่มเล่นเกมส์ เกมส์จะ
เป็นเกมส์เล่นเครื่องดนตรี โดยจะมีเครื่องดนตรีให้เลือกว่าเล่นเครื่องดนตรีใด ต่อมาก็กดเล่นไปตาม
เพลงให้ตรงตามจังหวะที่บอก เมื่อเล่นเสร็จแล้ว สามารถเลือกฟังเพลงจากที่ตัวเองเล่นได้ และจะมี
คะแนนบอกว่าการเล่นครั้งนี้เล่นได้กี่คะแนน อีกทั้งเพลงที่เราเล่นออกมาแล้วนั้นจะสามารถแชร์ไป
ยังเฟซบุ๊กได้ เพ่ือชวนให้เพื่อนๆในเฟซบุ๊กมาเล่นด้วยกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 

 

9. เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) 
 

เฟซบุ๊กแฟนเพจเพ่ือเป็นช่องทางการติดต่อสื่อกันระหว่างสถาบันกับผู้บริโภค และเป็น
ช่องทางการให้ข้อมูลต่างๆกับผู้บริโภค เนื้อหาในการท าคอนเทนท์แบ่งออกเป็น 

9.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี 
9.2 โปรโมชั่นของทางสถาบัน 
9.3 ภาพกิจกรรมต่างๆ 

 โดยการลงภาพกิจกรรมแต่ละครั้งจะเขียนแคปชั่น (Caption) ใต้ภาพให้มีชื่อของสถาบัน
เพ่ือเป็นการท า SEO ไปในด้วย และเวลาไปค้นหาชื่อของสถาบันในเว็บไซต์กูเกิล (Google) ก็จะขึ้น
ภาพของสถาบันให้เห็นด้วย 

 
10. การเขียนข่าวแจกเพื่อประชาสัมพันธ์ (Press Release) 
 

 การเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์จะท าการเขียนข่าวเมื่อท ากิจกรรมทางการตลาด
ครบไปตามโรงเรียนที่ก าหนดไว้ในรอบแรก จะเขียนข่าวแจกเพ่ือให้ เด็กๆโรงเรียนอ่ืนๆใน
กรุงเทพมหานครรับรู้และเห็นกิจกรรมที่จัด ท าการลงสื่อทางออนไลน์ ในเว็บไซต์เด็กดี  (Dek-d) และ
เอ็ดดูโซน (Eduzone) 
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แผ่นที่ 1   ภาพสื่อสิ่งพิมพ์ 
 

 
 

แผ่นที่ 2    แผ่นใสประกอบสิ่งพิมพ์  
 

ภาพที่ 5-2    สื่อสิ่งพิมพ์ 
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แผ่นที่ 3  สิ่งพิมพ์พร้อมแผ่นใส 
 

 

 

แผ่นที่ 4  สิ่งพิมพ์พร้อมแผ่นใส  
 

ภาพที่ 5-2    สื่อสิ่งพิมพ์ (ต่อ) 
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ภาพที่ 5-3    ใบปลิว 
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ภาพที่ 5-4    จดหมายทางตรง  
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ภาพที่ 5-5    แผนผังและเวทีการจัดกิจกรรมทางการตลาด 
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ภาพที่ 5-6    เสื้อ (ของที่ระลึกในกิจกรรม) 
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ภาพที่ 5-7    เว็บไซต์ www.lenpennmusic.com 
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ภาพที่ 5-7    เว็บไซต์ www.lenpennmusic.com (ต่อ) 
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ภาพที่ 5-8    แสดงไอคอนแอพพลิเคชั่น 
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ภาพที่ 5-8    แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (ต่อ) 
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ภาพที่ 5-9    เฟซบุ๊กแฟนเพจ  
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ภาพที่ 5-10    การท าการตลาดออนไลน์ (SEO) 
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แผนการด าเนินงาน 
ตารางที ่5-3    แผนการด าเนินงานของสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดม่ี 

 

สื่อ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
วิทยุ             
นิตยสาร             
ใบปลิว             
จดหมาย
ทางตรง 

            

สื่อโตต้อบ             
กิจกรรมทาง
การตลาด 

            

แอพพลิเคชั่น             
เว็บไซต ์             
เฟซบุ๊ก             
การตลาด
ออนไลน์  

            

เขียนข่าว
ออนไลน ์
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จุลนิพนธ์เล่มนี้เป็นการศึกษาในหัวข้อ “การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดให้กับ
สถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่”  เพ่ือสร้างการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
การรับรู้ในตัวสถาบันสอนดนตรีท าให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการใช้
บริการและสร้างความภักดีในสถาบัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

 

จากการเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างและการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายท าให้ทราบถึง
พฤติกรรมเกี่ยวกับการเลือกเรียนดนตรี ร้องเพลงและเต้นของกลุ่มตัวอย่าง และทราบถึงช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารที่จะสามารถสื่อและเข้าถึงถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ผู้ท าวิจัยจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลจึงเกิดเป็น
แนวความคิดว่า “เผยตัวตนคนดนตรี” ซึ่งเป็นแนวคิดต้องการให้คนปลดปล่อยความเป็นดนตรีที่ซ่อน
อยู่ภายในตัวออกมา ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้คือ อินเทอร์เน็ต   
อินเทอร์เน็ต  เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดี เพราะกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 
12-22 ปี ชอบเล่น Facebook บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ปัจจุบันคนมักจะชอบเล่นอินเทอร์เน็ต  
บนมือถือ ผู้จัดท าจึงได้คิดแอพพลิเคชั่นบนมือถือขึ้นเพ่ือสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายรับรู้ในตัวสถาบัน
สอนดนตรี และจัดท าเว็บไซต์เพ่ือให้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้บริโภคกับสถาบัน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่น โรงเรียนจึงเป็นสถานที่ที่กลุ่มเป้าหมายไป
มากที่สุด ผู้จัดท าจึงได้คิดกิจกรรมทางการตลาด(Event) เพ่ือที่จะสามารถเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้โดยง่าย
และให้ผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์กับทางสถาบัน  และใช้สื่อ Interactive Direct Mailและการแจกใบปลิว 
เพ่ือการตอกย้ าการรับรู้ในแบรนด์ 
 
อภิปรายผล 

 

  ผลจากการส ารวจพบว่า คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเด
มี่ และในกลุ่มเด็กนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้จักและยังไม่เคยเห็นสถาบัน
สอนดนตรีที่ซึ่งสถาบันสอนดนตรีตั้งอยู่ตรงข้ามและมีเด็กนักเรียนเดินผ่านบ่อยๆ ดังนั้นจึงต้องท าการ
สื่อสารเพื่อให้เข้าถึงตัวผู้บริโภคมากท่ีสุดและได้ผลที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ 

 

ในอนาคตสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ ควรจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญ
ในการสื่อสารการตลาด เพ่ือสร้างการรับรู้รวมถึงกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายยังคงจดจ าสินค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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การออกแบบงานสร้างสรรค์ 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกเรียนดนตรี ร้องเพลงและเต้น 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   

  ชาย   หญิง 

2. อายุ   

  12-14  

  15-17  

  18-20  

  21-22 

3. รายได้  

  น้อยกว่า 5000 

  5001-7000 

  7001-9000 

  มากกว่า 9000 

3.1 ที่มาของรายได้ 

  พ่อ-แม่   หาเงินเอง  อ่ืนๆ................................... 

4.  ระดับการศึกษา 

  ต่่ากว่ามัยยมศึกษาตอนต้น  

  มัยยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  

  มัยยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

  มหาวิทยาลัย 

5. สถานศึกษา (โปรดระบุ) 

 โรงเรียน…………………………………………………………………  

 มหาวิทยาลัย …………………………………………………………. 

 อ่ืนๆ …………………………………………………………………….. 
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6. งานอดิเรก  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  อ่านหนังสือ    ฟังเพลง  

  เล่นดนตรี   เล่นอินเทอร์เน็ต   

  วาดรูป/งานศิลปะ  ดูหนัง/การ์ตูน 

  เล่นกีฬา    อ่ืนๆ ระบุ………………………………… 

7. สถานที่ใดท่ีคุณไปเป็นประจ่า 

  โรงเรียน    ห้างสรรพสินค้า  

  โรงพยาบาล   โรงภาพยนตร์ 

  สนามกีฬา   ร้านอาหาร 

  สถาบันออกก่าลังกาย  ร้านหนังสือ 

  อ่ืนๆ………………………………………………….. 

 

 ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้  

1. ท่านรู้จักโรงเรียนหรือสถาบันสอนดนตรีที่ไหนบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  โรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการ (ยามาฮ่า)  โรงเรียนดนตรี เดอะแบนด์

  สถาบันสอนดนตรี เค พี เอ็น  โรงเรียนสอนดนตรีเมโลดี้พลัส  

  โรงเรียนสอนดนตรีมีฟ้า    โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์ 

  โรงเรียนสอนดนตรีเครสเซนโด   อ่ืนๆ ระบุ ………………………… 

2. ท่านรู้จักสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็นหรือไม่ 

  รู้จัก(ท่าต่อข้อ 3)    ไม่รู้จัก (ท่าต่อส่วนที่ 3) 

3. ถ้าหากท่านรู้จักสถาบันสอนดนตรีเล่นเป็น ท่านรู้จักได้อย่างไร (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  รู้จักด้วยตัวเอง    รู้จักจากการประชาสัมพันย์/โฆษณา 

  มีคนรู้จักแนะน่า    Website/facebook 

  รู้จักจากการเห็นสถานที่เรียน   อ่ืนๆ…………………………………….. 
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ส่วนที่ 3: ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ  

ด้านดนตรี 

1. ท่านเคยเรียนดนตรีหรือไม่ 

  เคย(ท่าต่อข้อ 1.1)  ไม่เคย (ข้ามไปข้อ 2) 

1.1 ท่านเคยเรียนที่ใดมาก่อน  

  โรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการ (ยามาฮ่า)  โรงเรียนดนตรี เดอะแบนด์ 

  สถาบันสอนดนตรี เค พี เอ็น   โรงเรียนสอนดนตรีเมโลดี้พลัส 

  โรงเรียนสอนดนตรีมีฟ้า    โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์  

  โรงเรียนสอนดนตรีเครสเซนโด   อ่ืนๆ ระบุ ………………………… 

1.2 เหตุผลที่ท่านเลือกเรียนดนตรี 

  ช่วยด้านพัฒนาการ    นักร้อง/ศิลปินเล่นดนตรี 

  ชื่อเสียงของสถาบัน    โฆษณาของสถาบัน 

  ราคา      พ่อแม่ให้เรียน  

  หลักสูตรการเรียน    เพ่ือนชักชวน 

  ครู/อาจารย์ผู้สอน    อ่ืนๆ ระบุ.............................. 

1.3  ท่านเคยเรียนเครื่องดนตรีชนิดใดบ้าง 

  กลอง       ไวโอลิน 

  เปียโน       ฟลุ๊ต  

  อิเล็คโทน      อุคูเลเล่ 

  กีต้าร์       อ่ืนๆ ระบุ…………………………… 

1.4  ในอนาคตท่านสนใจจะเรียนดนตรีต่อหรือไม่  

  สนใจ (ข้ามไปข้อ 3)    ไม่สนใจ (ข้ามไปข้อ 3) 

2. ท่านสนใจจะเรียนดนตรีหรือไม่  (ส่าหรับท่านที่ไม่เคยเรียนดนตรี) 

  สนใจ (ท่าต่อข้อ 2.1)  ไม่สนใจ (ข้ามไปข้อ 3) 
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2.1 เครื่องดนตรีชนิดใดที่ท่านอยากเรียน (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  กลอง     ไวโอลิน 

  เปียโน     ฟลุ๊ต  

  อิเล็คโทน    อุคูเลเล่ 

  กีต้าร์     อ่ืนๆ ระบุ……………………………………… 

2.2 เหตุผลที่ท่านเลือกเรียนดนตรี 

  ช่วยด้านพัฒนาการ  นักร้อง/ศิลปินเล่นดนตรี 

  ชื่อเสียงของสถาบัน  โฆษณาของสถาบัน 

  ราคา    พ่อแม่ให้เรียน  

  หลักสูตรการเรียน  เพ่ือนชักชวน 

  ครู/อาจารย์ผู้สอน  อ่ืนๆ ระบุ.......................................... 

ด้านร้องเพลง  

3. แนวเพลงในการร้องเพลงที่ท่านชื่นชอบ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  คลาสสิก    คันทรี่ 

  แจ๊ส    ลูกทุ่ง  

  ร๊อค     ป๊อป  

   อ่ืนๆ ระบุ………………………………………… 

4. สถานที่ท่านใช้บริการร้องเพลงบ่อย ๆ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  บ้าน    โรงแรม  

  ห้างสรรพสินค้า    ร้านคาราโอเกะ 

  อ่ืนๆ....................................... 

5. ท่านมกัร้องเพลงกับใคร (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  คนเดียว    ครอบครัว  

  เพ่ือน     ญาติ 

  อ่ืนๆ ระบุ……………………. 

6. เพลงโปรดที่ท่านชอบร้อง ……………………………………………….. 

7. นักร้อง/วงดนตรีที่ท่านชื่อชอบมากที่สุด ............................................................... 
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8. ท่านเคยเรียนร้องเพลงหรือไม่  

  เคย (ท่าต่อข้อ 8.1) ไม่เคย (ท่าต่อข้อ 8.2) 

8.1 ท่านสนใจจะเรียนร้องเพลงต่อหรือไม่  

   สนใจ  ไม่สนใจ 

8.2 ท่านสนใจจะเรียนร้องเพลงหรือไม่ 

   สนใจ  ไม่สนใจ  

 

ส่วนที่ 4: ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 

1. ท่านเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางสถานที่ใดบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า) 

  บ้าน       ศูนย์การค้า   

  โรงเรียน/สถาบันกวดวิชา/มหาวิทยาลัย   โรงภาพยนตร์  

  สถานีรถไฟฟ้า     อ่ืนๆ ระบุ................................ 

2. ท่านเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางช่องทางใดบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  จดหมาย      โทรศัพท์ 

  หนังสือพิมพ์/นิตยสาร    โบว์ชัวร์/แผ่นพับ 

  อินเทอร์เน็ต        E-mail 

  สื่อนอกบ้าน      อ่ืนๆ ………………………….. 

3.  ท่านเปิดรับข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาใด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  00.01-04.00     12.01-16.00 

  04.01-08.00     16.01-20.00 

  08.01-12.00     20.01-00.00 

4.  ท่านเลือกรับชมและฟังเพลงผ่านช่องทางใด   

4.1 รายการทีวี  (สามารถตอบได้มากกว่า 1ข้อ ) 

  มาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด    ลูกทุ่งอินเตอร์  

  7 สีคอนเสิร์ต     BANG ROOM  

  SATZONE โซนมันวันเสาร์   SO POP NETWORK 

  ไฟว์ไลฟ์     ASIAN SOCIETY 
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  คลื่นแทรก คลื่นแซบ    อ่ืนๆ ระบ…ุ……………………………………… 

4.2 วิทยุ  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  88.5 FM MAX    94.0 EFM  

  89.0 Chill FM     95.0 ลูกทุ่งมหานิยม 

  91.5 HOT WAVE    95.5 VIRGIN HITZ 

  93.0 COOL FAHRENHEIT  97.5 SEED FM 

  อ่ืนๆ ระบุ…………………………..... 

4.3 อินเทอร์เน็ต   (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  Youtube    วิทยุออนไลน์ ระบุ................................ 

  เว็บไซต์ฟังเพลงออนไลน์  ระบ.ุ....................................................  

  อ่ืนๆ ระบุ………………………………………. 

5.  เว็บไซต์และสังคมออนไลน์ที่ท่านใช้บริการเป็นประจ่า 

  Google     Youtube 

  Facebook    Pantip 

  Twitter     Instragram 

  Sanook     Kapook 

  อ่ืนๆ ระบุ.................................................... 

6.  นิตยสารและหนังสือที่ท่านอ่านเป็นประจ่า (สามารตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 POP MAGAZINE    A-DAY 

 MTV  TRAX    ดาวคณะ 

 สีสัน      I-LIKE 

 THE GUITAR MAGAZINE   CHEEZE 

 ลูกทุ่งอินเตอร์     UP 2 MAGAZINE 

 M 2 F     อ่ืนๆ ระบุ……………………………… 

ส่วนที่5: ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................. ..................

................................................................................................................. ............................................... 
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