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58701320: สาขาวิชาสังคีตวิจัยและการพัฒนา 
ค าส าคัญ : ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก / การตลาดบริการ / กลุ่มลูกค้าที่รับบริการร้านดนตรี 
  ณัฐพัชร์ วรวงศ์จิตติ : การพัฒนาธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกกรณีศึกษาสถาน
ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์. 93 
หน้า. 
 
  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการแบบผสมผสาน (Mixed 
Method) ประกอบด้วยการวิจัยในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตก จ านวน 3 ราย และการวิจัยในเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถามกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้าน
ดนตรีเครื่องตะวันตก จ านวน 400 ราย  ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้นั้นผู้วิจัยได้ใช้การแจกแจง
ความถี่  (Frequencies Distribution) ค่ าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉลี่ ย  (Mean) ค่าส่ วน เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการรับบริการร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตกของกลุ่มลูกค้า ด้วยสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)   
  ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร 
คือ ปัญหาที่ผู้ประกอบการไม่ได้มุ่งเน้นสื่อสารไปที่กลุ่มลูกค้าให้เข้าใจ ซึ่งสาเหตุนี้มีผลต่อการตัดสินใจรับ
บริการจากกลุ่มลูกค้า และจ านวนช่างซ่อมเครื่องดนตรียังมีจ านวนน้อย ยังไม่เพียงพอต่อให้บริการอย่าง
รวดเร็ว ทั้งรวมถึงสถานที่ตั้งของร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่ไม่สามารถสังเกตเห็นอย่างได้ชัด 
เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการของกลุ่มลูกค้า  
  จากผลจากวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า มีประเด็นส าคัญในการสร้างกลยุทธ์ในชื่อ ERHU 
ประกอบด้วย 1.) E Strategies (E-commerce) เป็นแนวคิดกลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับการตลาดบนอินเตอร์เน็ต
ของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 2.) R Strategies (Responsiveness Warranty) เป็นกลยุทธ์ที่เก่ียวข้อง
กับผู้ประกอบการร้านเคร่ืองดนตรีเครื่องสายตะวันตกและพนักงานร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกมอบความ
เชื่อมั่นให้กลุ่มลูกค้าผู้เข้าบริการ 3.) H Strategies (Honorable services) เป็นแนวคิดกลยุทธ์เกี่ยวกับ
พนักงานบริการร้านดนตรีเคร่ืองสายตะวันตกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการของกลุ่มลูกค้า และ 4.) U 
Strategies (Usefulness location) เป็นแนวคิดกลยุทธ์เก่ียวกับสถานที่ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตก โดยประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของร้านดนตรีเคร่ืองสายตะวันตก 
 

 

สาขาวิชาสังคีตวิจยัและพัฒนา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ลายมือช่ือนักศึกษา………………………………….. ปีการศึกษา 2558  
ลายมือช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์………………………………….. 
 



 
 

 จ   

 

58701320: MAJOR: MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT 
Key Word: western string music instrument / Services Marketing / Customers service 
of Western music instruments. 
  NATAPAT VORAVONGJITTI: Strategy of developing business on western 
string music instruments a case study enterprise in Bangkok. THESIS ADVISOR: SAKSIT 
RACHRUK, D.Sc. 93 pp. 
  
 The objectives of this research were create strategies of services marketing mix 
affective to decision taking Service in western string music instrument in Bangkok and 
surrounding areas. Both of quantitative research was conducted by interviewing three 
entrepreneur Western stringers music shops and 400 customers by questionnaire For data 
analysis and statistics used, the researchers used frequency distributions, percentages, 
mean, standard deviation, and factor analysis. Western Music Group's customer service 
With Factor Analysis 
 The research findings revealed that the problematic condition of the Western 
stringed music shop in Bangkok. The problem is that the entrepreneur does not focus on 
communicating to the customer group to understand. This causes the customer service 
decisions. And the number of repairers is still small. Not enough to provide fast service. 
Including the location of Western musical instruments, which are not noticeably 
noticeable. The current economy that affects customer service decisions. 
  Based on the results of the research mentioned above. There are important 
issues in creating a strategies in the name of ERHU Model. Consisted of 1.) E- Strategies (E-
commerce) as a strategy for conceptual strategy related to the Internet marketing of 
western stringed music shops. 2 .) R Strategies (Responsiveness Warranty) as a strategy for 
involves the operators of western instruments music shops providing confidence to 
customers. 3 . )H Strategies (Honorable services) as a strategy for conceptual strategy for 
customer assistant instrument Western music shop to influence customer service 
decisions. 4.) U Strategies (Usefulness location) as a strategy for Western Strings music shop 
it consists of both internal and external environment of the western stringed music store. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก...”   ขออันเชิญบทพระราชนิพนธ์
แปล ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) จากต้นฉบับของ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ 
ซึ่งนอกจากนี้เว็บไซต์ www.kroobannok.com ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงเนื้อความเต็มของพระราช
นิพนธ์แปล ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) เกี่ยวข้องกับการฟังดนตรีมา
ประกอบบทความไว้เพ่ิมเติมว่า ชนใดไม่มีดนตรีกาลในสันดานเป็นคนชอบกลนัก อีกใครฟังดนตรีไม่
เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์ ฤาอุบายมุ่งร้ายฉมังนัก  มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี และ
ดวงใจย่อมด าสกปรก  ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี้ ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้  เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ
บทความข้างต้นนี้แปลได้ใจความคือดนตรีเปรียบเสมือนเสียงที่บันดาลมากจากสวรรค์ เมื่อได้ฟังดนตรี
แล้วเสียงนั้นได้เข้าไปสู้ห้วงลึกของจิตใจ แล้วถ่ายทอดเป็นอารมณ์ออกมาที่งดงามดั่งสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ 
  จากบทความข้างต้นที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของดนตรีนอกจากเสียงที่
ไพเราะแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่สะท้อนออกมาในหมู่คนฟังดนตรีทั้งนี้อีกด้วย ในวิถีชีวิต
ปัจจุบัน บุคคลไม่อาจหนีรอดจากอิทธิพลของเสียงดนตรีได้ ไม่ว่าจะท าอะไร อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ 
เสียงดนตรีก็จะแวดล้อมอยู่เกือบทุกเวลาและทุกสถานที่ ดนตรีถูกสร้างขึ้นมาใช้เป็นพ้ืนหลังสนับสนุน
การด าเนินชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้ว่าดนตรีคสาสสิคและดนตรี
ไทยได้รับใช้ในราชส านักมาตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่ 6 ซึ่งเรียกว่า “วงเครื่องสายฝรั่งหลวง” ซึ่งสมัยนั้นวง
เครื่องสายฝรั่งหลวงได้ขึ้นสังกัด กรม-มหรสพ กระทรวงวัง (คีตา พญาไท, 2547) สืบต่อเรื่อยมาจน
กลายเป็นวงดุริยางค์กรมศิลปากร ดังจะเห็นได้ว่าดนตรีช่วยจุดประกายแสงสว่างให้แก่เหตุการณ์
ส าคัญต่างๆ ในชีวิตของบุคคล ทั้งในยามสุข และยามเศร้า รังสรรค์ให้บุคคลได้ถ่ายเทอารมณ์จาก
อารมณ์ตึงเครียดเป็นอารมณ์ผ่อนคลาย เสียงดนตรีสามารถเชิญชวนให้บุคคลลุกข้ึนเต้นร า สามารถดล
บันดาลให้บุคคลมีความภาคภูมิใจในความเป็นหมู่คณะและความเป็นชาติของตน ถ้าปราศจาก
เสียงดนตรีแล้วศิลปะการแสดงต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น(aonannonp ,2558) 
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  เครื่องดนตรีในโลกนี้มีจ านวนมากมายหลายร้อยชนิด เป็นการประดิษฐ์คิดที่รวมทั้ง
มันสมองและจินตนาการของมนุษย์เข้าด้วยกัน เครื่องดนตรีสามารถสร้างคลื่นเสียงซึ่งมีท านองสูงต่ า
สลับซับซ้อน และมีแบบแผนแตกต่างกันไปตามรสนิยม และส านวนภาษาของแต่คนในแต่ละท้องถิ่น 
เราเรียกเสียงเหล่านี้ว่า “เสียงดนตรี” จากการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ https://blog.eduzones. 
com (2559) เสียงดนตรีคือเสียงที่มนุษย์ฟังแล้วรู้สึกว่าไพเราะและมีความประทับใจ เสียงดนตรี
เกิดขึ้นได้ด้วยสิ่งต่างๆมากมายหลายชนิดเช่น เสียงจากไม้ เสียงจากหิน เสียงจากโลหะ เสียงจากแผ่น
หนัง เสียงจากลม หรือแม้แต่เสียงที่เกิดจากอวัยวะของมนุษย์เช่นการเปล่งเสียงออกมาจากปากเป็น
ต้น สิ่งที่ให้ก าเนิดเสียงดนตรีเราเรียกว่า เเครื่องดนตรีเ การแบ่งประเภทเครื่องดนตรีนั้น สามารถแบ่ง
ออกไปได้หลายวิธีแล้วแต่จุดประสงค์ของการแบ่ง แต่ถ้าแบ่งโดยถือเอาการก าเนิด เสียงเป็นหลักแล้ว
เครื่องดนตรีไทยอาจแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้คือ 
  1.  เครื่องดีด (ก าเนิดเสียงด้วยการใช้นิ้วหรือวัตถุเขี่ยสายที่ขึงตึง) 
  2.  เครื่องสี (ก าเนิดเสียงด้วยการใช้วัตถุ 2 ชนิดมาเสียดสีหรือถูกัน) 
  3.  เครื่องตี (ก าเนิดเสียงด้วยการใช้วัตถุ 2 ชนิดมากระทบกัน) 
  4.   เครื่องเป่า (ก าเนิดเสียงด้วยการใช้แรงดันจากลม) 
  ในส่วนของเครื่องดนตรีสากลแบ่งได้เป็น 5 ประเภทดังนี้ คือ 
  1.  เครื่องสาย (String Instruments) 
  2.  เครื่องกระทบ (Percussion Instruments) 
  3.  เครื่องประเภทลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments) 
  4.  เครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind Instruments) 
  5.  เครื่องเป่าทองเหลือง (Brass Instruments) 
 
  จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จะทราบได้ถึงการแบ่งประเภทของกลุ่มเครื่องดนตรี
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีสากลสามารถจ าแนกแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ เครื่อง
ดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า โดยเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกจัดอยู่ในตระกูลเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องสี เริ่มมีบทบาทกับดนตรีตะวันตกมาตั้งแต่ในยุคบาโรค ซึ่งวงซิมโฟนีออเครสตร้ามี
ประวัติมายาวนานเกิดในยุคสมัยประมาณกลางศตวรรษที่ 17 จวบจนกระทั่งถึงยุคสมัยศตวรรษที่ 18 
ในยุคคลาสสิค ซึ่งเป็นยุคที่วงออเคสตร้าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจน จากการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซค์ 
http://kaewlamul.blogspot.com/p/16-1.html (2555) รวมถึงเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก
นิยมใช้บรรเลงในวงซิมโฟนีออเครสตร้าได้แก่ เครื่องดนตรีประเภท ไวโอลิน จึงจัดเป็นเครื่องดนตรี
หลัก (blockeped, 2558) ต่อมาในภายหลังจึงมีการประสมเครื่องเป่ารวมถึงเครื่องประกอบจังหวะ
เข้าไปด้วย  

http://kaewlamul.blogspot.com/p/16-1.html


3 
 

 
 

 วงการดนตรี Classic ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง และในปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญกับดนตรีในรูปแบบตะวันตกมากขึ้น ในประเทศไทยมีวง
ดนตรีตะวันตกประเภทวงออเครสต้าที่มีชื่อเสียงได้แก่วง Bangkok symphony Orchestra โดยการ
เว็บค้นจากเว็บไซค์  http://bangkoksymphony.org/about.html (2555) ได้พบข้อมูลว่าวง 
Bangkok symphony Orchestra เกิดจากการรวมตัวของนักดนตรีคสาสสิคและผู้ที่มีใจรักดนตรีค
สาสสิคจ านวนหนึ่ง โดยมีนโยบายส่งเสริมและเผยแพร่สนับสนุนศิลปะดนตรีคสาสสิคได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 โดยถือว่าวง BSO เป็นวงออเครสตร้าวงแรกที่ได้ถือก าเนิดเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ต่อมาวง Thailand Philharmonic Orchestra หรือชื่อย่อ TPO ได้ถือก าเนิดขึ้นต่อจาก
ว ง  BSO ถื อ ก า เนิ ด เมื่ อ วั น ที่  23 มิ ถุ น าย น  พ .ศ . 2548 โด ย สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ าก เว็ บ ไซ ค์ 
http://www.thailandphil.com/th/history/ (2560) ซึ่งวงนี้เป็นวงออเครสตร้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย ภายใต้การดูแลของรองศาสตร์จารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข มหาวิทยาลัยมหิดล บรรเลง
บทเพลงไทยเดิมที่น ามาเรียบเรียงขึ้นใหม่และบทเพลงคลาสสิค ได้น านักดนตรีที่มีความสามารถทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเป็นสมาชิกในวงออเครสตร้าเหล่านี้ ซึ่งสมาชิกในวงเหล่านี้ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพครูผู้ฝึกสอนในด้านเครื่องสายตะวันตกด้วย  
 

 
 

ภาพที่ 1  Thailand philharmonic orchestra 
ที่มา : ภาพประกอบจาก http://www.tatnews.org/wp-content/uploads/2015/04/ 
ThailandPhilharmonic-Orchestra-500x300.jpg 

http://bangkoksymphony.org/about.html%20(2555)%20ได้พบข้อมูลว่า
http://www.thailandphil.com/th/history/
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  เนื่องจากในปัจจุบันนี้สังคมไทยให้การยอมรับวิชาดนตรีมากขึ้น มีการประกวด
ความสามารถพิเศษมากข้ึนทั้งในรายการโทรทัศน์ และการจัดประกวดข้างนอกตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่ง
ความสามารถพิเศษที่น ามาประกวดก็มีความสามารถทางด้านดนตรีรวมอยู่ด้วย ผู้ปกครองมีการ
ส่งเสริมให้บุตรหลานมีการศึกษาทางด้านดนตรีมากขึ้น ท าให้ธุรกิจโรงเรียนดนตรีมีการเติบโตขึ้นมาก
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยในปี พ.ศ. 2545 สถาบันโรงเรียนดนตรีสยามกลการได้วางกลยุทธ์ทาง
การตลาดเฟรนไชส โดยการสืบค้าข้อมูลจากเว็บไซค์ http://info.gotomanager.com/news/ 
details.aspx?id=3729 (2545) เพ่ือส่งเสริมทางด้านการสอนดนตรีให้กับบุคคลที่ให้ความสนใจ
ทั่วไป.และในปัจจุบันก็มีวิทยาลัยดนตรีที่ให้การศึกษาทางด้านดนตรีโดยตรงเกิดขึ้นหลายแห่ง เช่น 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ ท า
ให้มีความต้องการใช้เครื่องดนตรีตะวันตกเพ่ิมมากขึ้นในทุก ๆ เครื่องดนตรี  และท าให้เกิดธุรกิจร้าน
ขายเครื่องดนตรีขึ้น เพ่ือท าการจัดจ าหน่ายเครื่องดนตรีให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้งาน และจัดจ าหน่ายให้แก่
สถาบันการศึกษาต่างๆ  
  ธุรกิจร้านเครื่องดนตรีจ าพวกเครื่องสายตะวันตกในประเทศไทย ณ ปัจจุบันธุรกิจร้าน
ดนตรีเครื่องสายตะวันตกเริ่มมีการเจริญเติบโตขึ้น โดยมีทั้งนักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นผู้
ก่อตั้งขึ้น ท าให้บทบาททางด้านดนตรีเครื่องสายเป็นที่นิยมในหมู่คนเล่นดนตรีและผู้ที่ชื่นชอบดนตรี
เหล่านี้จ านวนหนึ่งรวมถึงนักเรียนที่ให้ความสนใจด้วย จากการสืบค้นข้อมูลจากกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ได้พบว่า ร้านเครื่องดนตรีตะวันตกที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมี
ความน่เชื่อถือมีจ านวนทั้งหมด 5 ร้าน ได้แก่ 

 
ตารางที่ 1  แสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 

ล าดับที่ ชื่อนิติบุคคล อายุการจดทะเบียน (ปี) 

1 บริษัท จี.เอ็ม. ไอ. มิวสิค จ ากัด 20 

2 ฟรังเค ไวโอลิน 9 
3 อะคูสติก้า มิวสิค อินสตรูเม้นท์ 12 

4 แฟรงบราเดอร์ส เอ็นเตอร์ไพร์ซ จ ากัด 13 

5 จุไรรัตน์ มิวสิค 12 
 

  โดยธุรกิจร้านเครื่องดนตรีมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทเดียวหรือต่างประเภทก็มี อาทิ
เช่น จ าหน่ายกีต้าร์รวมถึงเครื่องสายตะวันตกรวมเข้าด้วยกัน นอกจากร้านขายเครื่องดนตรีทั้ง 5 ร้าน
ในเบื้องต้นแล้ว ในปัจจุบันมีร้านขายเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีเกิดข้ึนมากมายในประเทศไทย ซึ่ง

http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=3729
http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=3729
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ภายในร้านก็มีการจ าหน่ายเครื่องสายตะวันตกด้วยเช่นกัน โดยหลักกลยุทธ์ที่ร้านเครื่องดนตรีใช้จะมี
ความคล้ายคลึงกัน คือ มีการสร้างความสนใจให้กับกลุ่มลูกค้าในด้านของแบรนด์ของร้าน มี พนักงาน
ขายและช่างซ่อมเครื่องให้การบริการหลังการขายเพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ รวมถึงการบริการและ
รับประกันของสินค้าจากทางร้านดนตรี เนื่องจากธุรกิจร้านขายเครื่องดนตรีมีจ านวนเพ่ิมขึ้นในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีร้านจ าหน่ายเครื่องดนตรีเฉพาะกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มเครื่องเป่า 
กลุ่มเครื่องดีด กลุ่มเครื่องสาย เป็นต้น ท าให้มีการแข่งขันในธุรกิจสูง ขณะที่ปัจจุบันมีกลุ่มนักดนตรี 
กลุ่มนักเรียนนักศึกษาทางด้านดนตรี รวมถึงกลุ่มบุคคลที่ให้ความสนใจเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งหมายความว่า
ตลาดของการจ าหน่ายเครื่องดนตรีนี้ยังสามารถเติบโตต่อไปได้อีก 
  นอกจากปัญหาการแข่งขันที่สูงระหว่างร้านเครื่องดนตรีแล้ว ยังพบปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกว่า มีปัญหาในด้านการให้บริการ เช่น สินค้าเครื่องดนตรีมี
ต าหนิ ปัญหาด้านสถานที่ตั้งของร้านเครื่องดนตรีซึ่งไม่มีที่จอดรถ ปัญหาของระบบการให้บริการหลัง
การขาย เป็นต้น นอกจากปัญหาภายในร้านเองแล้ว ปัญหาภายนอก คือ ร้านที่ขายเครื่องดนตรีต่าง ๆ 
รวมทั้งเครื่องสายตะวันตกยังไม่ทราบเกี่ยวกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ารับบริการจากร้าน
ดนตรีอย่างเป็นรูปธรรม จึงอาจจะท าให้เกิดความผิดพลาด หรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร การเกิดความเข้าใจผิดระหว่างร้าน และผู้มาใช้บริการในเรื่องของ
การอธิบายข้อมูลของเครื่องดนตรีซึ่งไม่สามารถอธิบายให้ผู้มาใช้บริการให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน รวมไป
ถึงในส่วนของการสื่อสารระหว่างร้านขายเครื่องดนตรี และผู้มาใช้บริการให้เข้าใจ และรับทราบถึง
บริการหลังการขายอย่างชัดเจน 
  จากการสืบค้นข้อมูลของปัญหาที่ธุรกิจร้านขายเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกต้องพบ
เจอทั้งหมดทั้งจากภายใน และภายนอก จึงเป็นที่มาของการท างานวิจัยชิ้นนี้ เพ่ือศึกษาถึงปัญหา และ
แนวทางที่จะมาแก้ปัญหาของการประกอบธุรกิจร้านขายเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก เพ่ือศึกษาถึง
อุปสรรคของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกและเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า เพ่ือท าให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้งานได้อย่างเต็มที่ และก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงที่สุด  
และน ามาสร้างเป็นกลยุทธ์เพ่ือประโยชน์ในการประกอบธุรกิจร้านขายเครื่องดนตรีที่มีประสิทธิภาพ 
ภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกกรณีศึกษาสถานประกอบการใน
เขตกรุงเทพมหานคร” เพ่ือน ากลยุทธ์นี้ไปพัฒนาร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกให้มีความได้เปรียบใน
เชิงการแข่งขันในด้านธุรกิจอย่างยั่งยืนสืบต่อไป รวมไปถึงร้านขายเครื่องดนตรีประเภทอ่ืน ๆ ก็
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจได้ของตนเองได้เช่นกัน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และกระบวนการที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานของ
ร้านเครื่องดนตรีที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 
  2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ ความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มลูกค้าใน
การรับบริการจากร้านเครื่องดนตรี 
  3.  สร้างกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกกรณีศึกษาสถาน
ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 
 
 
 

กลุ่มลูกค้า 
-การตัดสินใจเข้าบริการของกลุ่ม
ลูกค้า 
-มุมมองของกลุ่มลูกค้าท่ีมีผลต่อ
ร้านเครื่องดนตร ี
-ความต้องการของกลุ่มลูกค้าใน
เชงิปริมาณ 

การวิเคราะห์ปญัหา
และอุปสรรคทเีกิดขึ้น

ในกระบวนการ
ให้บริการของร้าน
ดนตรเีครื่องสาย

ตะวันตก 

ร้านดนตรีเคร่ืองสายตะวันตก 
-การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
องค์กร (SWOT Analysis) 
-คุณภาพของเครื่องดนตร ี
-การให้บริการ 
-ผลิตภัณฑ์ของสินค้าท่ีมีอยู ่
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
การตัดสินใจเข้ารับ
บริการร้านดนตรี

เคร่ืองสายตะวันตก 
ส่วนประสมการตลาด

บริการ ( 7p’s ) 

กลยุทธ์การพัฒนา
ธุรกิจร้านจ าหน่าย

เคร่ืองดนตรี
เคร่ืองสายตะวันตก 
กรณีศึกษาสถาน

ประกอบการในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกและเครื่องดนตรี
เอเชียในกรณีศึกษาสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยมีความคาดหวังที่จะทราบใช้
เรื่องของกลยุทธ์การตลาดและวิธีปฏิบัติการเพ่ือสร้างร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกให้มีชื่อเสียงได้
อย่างไร โดยมีขั้นตอนปฏิบัติงานและวิธีการด าเนินการเพ่ือให้ได้ซึ่งผลลัพธ์อย่างสูงสุด โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 
 1.  ขอบเขตการวิจัยในกลุ่มของผู้รับการบริการ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดทางทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(Services Marketing Mix) หรอื (7P’s) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ประกอบด้วยส่วนประสมทั้ง 7 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
  1.1  ส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product) 
  1.2  ส่วนประสมด้านราคา (Price) 
  1.3  ส่วนประสมด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place)  
  1.4  ส่วนประสมด้านการส่งเสิมการขาย(Promotion) 
  1.5  ส่วนประสมด้านบุคคล (People) 
  1.6  ส่วนประสมด้านกระบวนการ (Process) 
  1.7  ส่วนประสมด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) 
2.  ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย 
  โดยน าหลักทฤษฎีและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตก มา
วิเคราะห์และเรียบเรียง เพ่ือให้ทราบได้ถึงข้อมูลโดยทั่วไปในการประกอบธุรกิจประเภทนี้ รวมถึงเพ่ือ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการเข้ารับบริการในธุรกิจร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก ทั้งใน
มุมมองของผู้ประกอบการและกลุ่มลูกค้าผู้เข้ารับบริการ เพ่ือเป็นการน ามาถึงเป็นกลยุทธ์การพัฒนา
ธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกกรณีศึกษาสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.  ขอบเขตการวิจัยประชากร 
  จากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกับผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก และจะ
ออกแบบสอบถามเชิงปริมาณกับกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก เพื่อประเมิน
ซึ่งความต้องการ ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการบริการจากร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตก 
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ประโยชน์ของการวิจัย 
  1.  ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึ้นในร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกรวมถึงการ
ให้บริการที่มีผลต่อกลุ่มลูกค้า 
  2.  ได้ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีต่อร้านเครื่องดนตรี
เครื่องสายตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร 
  3.  ได้กลยุทธ์เพ่ือน ามาพัฒนาและแก้ไขในธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกโดยใช้จุด
แข็งน าจุดอ่อน 
  4.  งานวิจัยชิ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านร้านเครื่องสายตะวันตกในเขต
กรุงเทพมหานครและบุคคลที่สนใจทั่วไปเพื่อน าไปพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ 
 5.  งานวิจัยชิ้นนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านเครื่องดนตรีประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือให้
น าไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมศักยภาพของการประกอบธุรกิจจ าหน่ายเครื่องดนตรีต่อไป 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
  การวิจัย เรื่อง เกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในกรณีศึกษาสถาน
ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครเ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเ ได้ท าการทบทวน
แนวคิด ทฤษฏี สถิติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส าหรับเป็นกรอบความคิด และจะน าเสนอประเด็นใน
การวิจัยดังต่อไปนี้ 
  1.  ตลาดธุรกิจเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
  2.  ทฤษฎีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ( SWOT) 
  3.  แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดและบริการ (7P’S) 
  4.  ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
  5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1.  ตลาดธุรกิจเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
   1.1 แผนการตลาด 
  ร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกมีการวางแผนการตลาดออกเป็น 2 หัวข้อ 
เพ่ือที่จะแสดงให้เห็นซึ่งภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คือ 
  1.1.1 วัตถุประสงค์การตลาด 
  1.1.1.1 เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร ในการสร้างชื่อให้เป็นที่รู้จัก
ในกลุ่มผู้รับการบริการของร้านเครื่องดนตรีในรูปแบบใหม่ จึงได้น าหลักกลยุทธ์การตลาดแบบ 7P 
เพ่ือเป็นการน าเข้าสู่ตลาด 
  1.1.1.2 ใช้การตลาดแบบ Business Model canvas ในการสร้างคุณค่า
ให้กับร้านเครื่องดนตรี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้เข้ารับการบริการอย่างมั่นใจ 
   1.1.2 กลุ่มเป้าหมาย 
 1.1.2.1 กลุ่มนักเรียน นักศึกษาท่ีศึกษาทางด้านวิชาดนตรี 
 1.1.2.2 กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ชอบดนตรี 
 1.1.2.3 กลุ่มสถาบันทางด้านดนตรี 



10 
 

 
 

  1.2  การบริการ 
  1.2.1 ความหมายของการบริการ 
  การบริการ (Service)  คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้อ่ืนการบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดี
สิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา  เบื้องหลังความส าเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็น
เครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้า
บริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ของ
องค์กรก็จะดีไปด้วย (ราชัน นาสมพงษ์ , 2553) 
  ค าว่า “Service” แยกอักษรออกเป็นความหมายดังนี้  
  S = Smile  แปลว่า  ยิ้มแย้ม  
  E = enthusiasm  แปลว่า  ความกระตือรือร้น  
  R = rapidness   แปลว่า   ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ  
  V = value   แปลว่า   มีคุณค่า  
  I = impression   แปลว่า   ความประทับใจ  
  C = courtesy  แปลว่า  มีความสุภาพอ่อนโยน  
  E = endurance  แปลว่า  ความอดทน เก็บอารมณ์ 
 
  รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว (2553) ได้กล่าวว่าหัวใจบริการ หมายถึง 
การอ านวยความสะดวก การช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง การสนับสนุน การเร่งรัดการท างานตาม
สายงาน และความกระตือรือร้นต่อการให้บริการคนอ่ืน รวมทั้งการยิ้มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับด้วย
ไมตรีจิตที่ดีต่อผู้อ่ืน ต้องการให้ผู้อ่ืนประสบความส าเร็จในสิ่งที่เขาต้องการการบริการที่ดีต้องเกิดขึ้น
จากใจ  เพราะการบริการเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว  สบายใจและ
พอใจ  คนส่วนใหญ่คิดว่า  งานบริการเป็นเรื่องของบริการ เป็นเรื่องของการรับใช้  แท้ที่จริงไม่ใช่งาน
บริการคืองานใด ๆ   ก็ได้ที่เกิดจากมีผู้ให้และมีผู้รับอย่างมีเงื่อนไขกล่าวคือ  เป็นบริการที่ดีแล้วผู้รับ
ต้องพึงพอใจต้องให้บริการ 
  1.2.2 สิ่งส าคัญของการให้บริการ  
  1.2.2.1 ต้องการความรวดเร็ว ยิ่งภาวะการแข่งขันยุคปัจจุบัน ความรวดเร็ว
ของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการให้บริการจากการติดต่อจะเป็นที่พึงประสงค์ของทุกฝ่าย 
ดังนั้น การให้บริการที่รวดเร็วจึงเป็นที่ประทับใจ เพราะจะไม่ต้องเสียเวลารอคอย สามารถใช้เวลาได้
คุ้มค่า ในช่วงเวลาสั้น ๆ สามารถท างานได้หลายอย่าง ท าให้สามารถเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของงาน
ได้ 
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  1.2.2.2 ประหยัดเงินและเวลา การให้บริการที่รวดเร็ว ช่วยให้ประหยัดเงินใน
การจ้างหรือใช้จ่าย  การให้บริการ เช่นแทนที่จะใช้เงินจ้างบุคคลท างาน 3 วัน แต่ผู้ให้บริการท างาน
ด้วยน้ าใจ การให้บริการด้วยความซื่อสัตย์รวดเร็ว ท าให้การใช้จ่ายเงินน้อยลง เพราะงานเสร็จเร็วท า
ให้ทุกฝ่าย ประหยัดเงินและเวลาและท าให้ผู้มารับบริการสามารถปฏิบัติงานอ่ืนได้อีก จึงจะสามารถ
เพ่ิมคุณค่าและรายได้ให้กับทุกฝ่าย 
  1.2.2.3 เกิดความรู้ที่ดีต่อผู้ให้บริการ ผู้มาติดต่อขอรับบริการ เมื่อผลลัพธ์
เกิดขึ้นเร็ว และด้วยน้ าใจบริการดี จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ ผู้รับบริการจะเกิดความประทับใจ และยินดีที่จะกลับมาติดต่อและมารับบริการอีก และ
ยังจะน าผลที่เกิดขึ้น หรือความประทับใจที่มีไปบอกต่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง (สมิต 
สัชฌุกร  ,2548) 
  1.2.3 กลยุทธ์ที่เก่ียวกับการบริการ ( Service Strategy ) 
  ในด้านธุรกิจร้านเครื่องดนตรีจัดอยู่ในธุรกิจบริการส าหรับบริษัท โดยที่บริษัท
ร้านค้าส่วนมากก็มักจะเป็นลูกค้าของบริการต่างๆ ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการจะเป็นค าใช้ทดแทน
กันได้ในหัวข้อผลิตภัณฑ์นี้ตลอดมา แต่อย่างไรก็ตามค าว่า “บริการ” โดยมากมักจะมีลักษณะพิเศษที่
แตกต่างกันกันออกไป เพราะสังคมปัจจุบันที่มีความต้องการปัจจัยสี่ได้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาก ปกติ
บริการต่างๆ จะแบบออกเป็น 2 ประเภท คือ (ธงชัย สันติวงษ์ , 2534) การบริการส่วนบุคคล  
( Personal service ) และบริการส าหรับบริษัท ( Business service ) 
  ลักษณะกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการบริการที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์  
  1.2.3.1 ชื่อเสียงและภาพพจน์ 
  1.2.3.2 การแข่งขันในด้านของราคา 
  1.2.3.4 การตลาดบริการ 
  1.2.3.5 การบริการเป็นสิ่งที่ไม่อาจประหยัดได้ 
  1.2.3.6 ความยากล าบากในการเพ่ิมปริมาณการผลิต 
  1.3 การวางแผนกลยุทธ์การตลาดของร้านเครื่องดนตรีตะวันตกในประเทศไทย 
   1.3.1 แนวคิดด้านดนตรี 
   “ความส าคัญของดนตรีศึกษาอยู่ที่การ สร้างและพัฒนาทั้งผู้ฟัง ผู้แสดง ครู
ดนตรี และนักวิชาการทางดนตรีศึกษาเพ่ือให้ดนตรีที่มีอยู่ในสังคม เป็นวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของ
สังคม ช่วยให้ผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในฐานะของ ผู้ฟัง รู้จักรักษา
และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดนตรี ช่วยให้ผู้เรียนในฐานะของผู้แสดงมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง 
สามารถพัฒนาความสามารถของตนต่อไปได้อย่างไม่มีขอบเขต” (ณรุทธ์ สุทธจิตต์ , 2554 ) 



12 
 

 
 

  จากการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซค์ http://music-mis.blogspot.com/p/ 
blog-page_6188.html (2555) พบได้ว่าดนตรีในภาษากรีก หมายถึง ศิลปะประเภทหนึ่ง ไม่เฉพาะ
แต่การเล่นเครื่องดนตรี การร้องเพลง หรือลีลาศเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงอักษรศาสตร์ทุก
ประเภท โดยเฉพาะ บทกวี นาฎกรรม วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สุกรี เจริญสุข กล่าวถึง
ความหมายของดนตรีว่า ดนตรีเป็นงานศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยอาศัยเสียงเป็นสื่อถ่ายทอด
ความรู้สึกของศิลปิน เสียงดนตรีเป็นเสียงที่มีความงาม น ามาเรียบเรียงอย่างมีศิลปะ กลายเป็นบท
เพลงความแตกต่างระหว่างเสียงดนตรีกับเสียงอ่ืนๆ คือ เสียงดนตรีเป็นเสียงที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยอาศัย
ความงดงามของเสียง ศิลปินผู้สร้างเสียงได้สอดใส่อารมณ์ลงไปในเสียง เพ่ือให้เสียงมีความรู้สึกทาง
ศิลปะส่วนเสียงอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่เสียงดนตรี เป็นเพียงเสียงที่ขาดคุณสมบัติทางศิลปะ กล่าวคือ ขาด
ความรู้สึกทางศิลปะในเสียง ขาดวิญญาณศิลปินในเสียงอารมณ์ ความรู้สึก สิ่งที่มากระทบตัณหา หรือ
ความอยาก สิ่งเหล่านี้จะถูกบันทึกลงไปในดนตรี เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของศิลปะ อารมณ์ในดนตรีก็
เหมือนกับอารมณ์ชีวิต ศิลปินถ่ายทอดลงไปในผลงานดนตรีที่มีอารมณ์ก็จะสื่อไปกระทบความรู้สึกต่อ
ผู้ชม หรือผู้ฟังได้ ศิลปินเก่งผลงานดี ย่อมมีโอกาสถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟังได้ดี ดนตรีเป็นศิลปะที่ถูก
น าไปแปรความหมายต่าง ๆ มากมาย การค้นหาความหมายในเสียงดนตรี นักภาษาศาสตร์ได้พยายาม
น าเสียงดนตรีมาตีความ ให้นิยายที่ได้ยินทั่วไปว่า “ดนตรีเป็นภาษาสากล” บางครั้งก็จะได้ยิน
ว่า “ดนตรีเป็นภาษาของอารมณ์” 
  ดนตรี (อังกฤษ : music) คือ เสียงที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ และมีแบบ
แผนโครงสร้าง เป็นรูปแบบของกิจกรรมเชิงศิลปะของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเสียงโดยดนตรีนั้นแสดง
ออกมาในด้านระดับเสียง (ซึ่งรวมถึงท่วงท านองและเสียงประสาน) จังหวะ และคุณภาพเสียง (ความ
ต่อเนื่องของเสียง พ้ืนผิวของเสียง ความดังค่อย) ดนตรีนั้นสามารถใช้ในด้านศิลปะหรือสุนทรียศาสตร์ 
การสื่อสาร ความบันเทิง รวมถึงใช้ในงานพิธีการต่างๆ 
   ดนตรี ตามความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เดนตรีเ 
หมายถึงเสียงที่ประกอบกันเป็น ท านองเพลง, เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังท าให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือ
เกิดอารมณ์รัก โศก หรือรื่นเริง เป็นต้น ได้ตามท านองเพลง อีกความหมายหนึ่งของดนตรี คือ 
ลักษณะของเสียงที่ได้รับการจัดเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีแบบแผนและโครงสร้าง
ชัดเจน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ เพ่ือความสุนทรี , เพ่ือการบ าบัดรักษา และ
เพ่ือการศึกษาดนตรี มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ และการท างานของสมองในหลาย ๆ 
ด้าน จากการศึกษาวิจัยพบว่ามีผล ดังนี้ ผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของ อัตราการหายใจ , อัตราการเต้นของชีพจร , ความดันโลหิต , การตอบสนองของม่านตา , ความ
ตึงตัวของกล้ามเนื้อ และการไหลเวียนของเลือด ผลของดนตรีต่อจิตใจและสมอง สามารถท าให้เกิด

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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การเปลี่ยนแปลงของ อารมณ์ , สติสัมปชัญญะ , จินตนาการ , การรับรู้สภาพความเป็นจริง และการ
สื่อสารทางอวัจนะภาษา 
  องค์ประกอบต่าง ๆ ของดนตรี ก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันไป เช่น 
  1.3.1.1 จังหวะหรือลีลา ( Rhythm) ช่วยสร้างเสริมสมาธิ ( Concentration)
และช่วยในการผ่อนคลาย (Relax) 
  1.3.1.2 ระดับเสียง (Pitch) เสียงในระดับต่ า และระดับสูงปานกลาง จะช่วย
ให้เกิดความรู้สึกสงบ 
  1.3.1.3 ความดัง (Volume / Intensity) พบว่าเสียงที่เบานุ่ม จะท าให้เกิด
ความสงบสุข สบายใจ ในขณะที่เสียงดัง ท าให้เกิดการเกร็ง กระตุก ของกล้ามเนื้อได้ ความดังที่
เหมาะสมจะช่วยสร้างระเบียบการควบคุมตนเองได้ดี มีความสงบ และเกิดสมาธิ 
  1.3.1.4 ท านองเพลง (Melody) ช่วยในการระบายความรู้สึกส่วนลึกของ
จิตใจ ท าให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์และลดความวิตกกังวล 
  1.3.1.5 การประสานเสียง (Harmony) ช่วยในการวัดระดับอารมณ์ความรู้สึก
ได้โดยดูจากปฏิกิริยาที่แสดงออกมาเมื่อ ฟังเสียงประสานต่าง ๆ จากบทเพลง 
  ดนตรีบ าบัด ( Music Therapy) คือศาสตร์ที่ว่าด้วย การน าดนตรี หรือ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ทางดนตรี มาประยุกต์ใช้ เพ่ือปรับเปลี่ยน พัฒนา และคงรักษาไว้ซึ่งสุขภาวะของ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยนักดนตรีบ าบัดเป็นผู้ด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ผ่านทาง
กิจกรรมทางดนตรีต่าง ๆ อย่างมีรูปแบบโครงสร้างที่ชัดเจน มีหลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร์  
  เป้าหมายของดนตรีบ าบัด ไม่ได้เน้นที่ทักษะทางดนตรี แต่เน้นในด้าน
พัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของแต่ละบุคคลที่มารับการบ าบัด 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายบริบท เช่น ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ 
  ผลจากการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซค์ http://guru.sanook.com/1852/ 
(2556) พบได้ว่าดนตรีตะวันตกเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยและไทยรับมาใช้ในราชการตั้งแต่รัชสมัย
พ ระบ าท ส ม เด็ จ พ ระจ อม เก ล้ า เจ้ า อ ยู่ หั ว  รั ช ก าล ที่  ๔ ท ห ารช าว อั งก ฤ ษ ส อ งค น ชื่ อ 
นอกซ์ (Knox)  และอิมเป (Imply) ได้น าแตรฝรั่งเข้ามาเป่าแตรสัญญาณและบรรเลงเพลงถวายความ
เคารพพระมหากษัตริย์  ต่อมาจึงพัฒนาขึ้นมาเป็นแตรวงของทหาร ใช้บรรเลงน าขบวนแห่และบรรเลง
เพลงไทย เรียกสั้นๆ ว่า เแตรวงเ  ซึ่งต่อมาครูมนตรี  ตราโมท ( นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล , 2535 
) ได้ขนานนามแตรวงนี้ว่า “วงโยธวาทิต” 
  ประเทศไทยเริ่มมีเพลงแบบฝรั่งแต่งโดยคนไทยคนแรกคือ สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ในราวปี พ.ศ. 2448-2450 จนถึงรัช

http://guru.sanook.com/1852/
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สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ก็เริ่มมีวงดุริยางค์สากลขนาดใหญ่คือวง
เครื่องสายฝรั่งหลวง เทียบเท่ากับวงออร์ เคสตราขนาดใหญ่ของฝรั่ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่ 7 ได้มีการสร้างวงดนตรีขนาดเล็ก  เรียกว่า เJazz brandเ  ขึ้น มี
ผลงานเพลงแบบฝรั่งที่คนไทยแต่งขึ้น  แล้วต่อมาจึงได้รับขนานนามว่าเพลงไทยสากล มีนักประพันธ์
เพลงผลิตผลงานเพลงเพ่ือใช้ประกอบการแสดงละครร้องและภาพยนตร์มีการสร้างเพลงปลุกใจ
ขึ้น  หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475  รัฐบาลไทยสมัยนั้นต้องการพัฒนาประเทศให้เป็น
ตะวันตกจึงส่งเสริมการดนตรีตะวันตกมากขึ้น  แล้วสั่งให้ลดการเรียนการเล่นดนตรีไทยแท้ลงใน
ปี พ.ศ.2482 ระหว่างที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองประมาณปี พ.ศ.2487-2488 ได้เกิดเพลงร าวงขึ้น  มี
อิทธิพลต่อเยาวชนไทยมากในสมัยนั้น เพราะเพลงร าวงเป็นเพลงที่ร้องง่ายจ าง่ายรวมทั้งใช้
ประกอบการร่ายร าได้สนุกสนาน เพลงร าวงยังมีผลต่อการละเล่นของเยาวชนไทยมาจนทุกวันนี้ 
  ซึ่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ดนตรีตะวันตกได้เพ่ิมอิทธิพลขึ้นในประเทศ
ไทย  ดนตรีจากสหรัฐอเมริกาผ่านสื่อแบบต่างๆ เช่น วิทยุและเครื่องเล่นจานเสียง  เยาวชนไทยได้หัน
เหไปสนใจการร้องเพลงแบบตะวันตก จึงท าให้เกิดเพลงไทยสากลตามรูปแบบฝรั่งขึ้นมากมาย ซึ่งใน
ระยะเดียวกันนี้ วงการดนตรีไทยได้พัฒนาดนตรีขึ้นอีกรูปแบบหนึ่ง  โดยการน าดนตรีพื้นบ้านไทยภาค
ต่างๆ  ดนตรีส าหรับการร าวงดนตรีไทยเดิม และดนตรีสากลเข้ามาผสมผสานกลายเป็นเพลงชนิดใหม่
ที่เรียกว่าเพลง เลูกทุ่งเ ซึ่งมีอิทธิพลสูงต่อเยาวชนคนไทยทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ  เพลงลูกทุ่งจัดได้ว่า
เป็นเพลงของไทยประเภทเดียวที่เข้าถึงประชาชนคนไทยทุกเพศทุกวัย  ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ธุรกิจตลาด
เพลงมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่เยาวชน ซึ่งมีอัตราการบริโภคสูงมากกว่าคนทุกกลุ่มอายุ   วงการวิทยุและ
โทรทัศน์จะสนใจแต่ดนตรีที่จัดให้เยาวชนเสพ จนสถานีวิทยุส่วนมากจะบรรจุรายการเพลงส าหรับ
เยาวชนโดยสิ้นเชิงจะหาช่วงว่างส าหรับดนตรีเพื่อคนไทยในวัยอ่ืนได้ยากยิ่ง 
  1.3.2 แนวคิดด้านธุรกิจ 
   1.3.2.1 แสวงหาความต้องการของตลาด 
  1.3.2.2 เลือกท าธุรกิจอย่างชาญฉลาด 
  1.3.2.3 สร้างความน่าเชื่อถือ 
  1.3.2.4 อาศัยและพ่ึงพาทรัพยากรฟรี 
  1.3.2.5 ใช้จุดแข็งให้เกิดประโยชน์ 
  ธุรกิจดนตรี คือ เป็นการน าระหว่างแนวคิดทางด้านดนตรีและแนวคิด
ทางด้านธุรกิจ มาผสมผสานเข้ากันเป็นหนึ่งเดียว โดยใช้เสียงเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ผลประโยชน์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค หรือในส่วนของร้านค้าเครื่องดนตรีเป็นการตอบโจทย์
โดยตรงต่อกลุ่มผู้บริโภค คือ ระหว่างกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับการให้บริการ + ผลิตภัณฑ์ กล่าวคือไม่ว่าจะ
เป็นธุรกิจดนตรีในรูปแบบของโรงเรียนดนตรี ร้านค้าเครื่องดนตรี ออแกไนเซอร์จัดงานด้านดนตรี 
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รวมถึงธุรกิจค่ายเพลงต่างๆ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในธุรกิจบริการทั้งสิ้น  ซึ่งแนวคิดการวิจัยนี้ใช้
หลักการกลยุทธ์วิเคราะห์ 7p มาเป็นตัวตัดสินการวิเคราะห์ทั้งหมด 
 
2.  ทฤษฎีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ( SWOT) 
  การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ท างานในการบริหารงานขององค์กร
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน จากการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซค์ https://rapidbi.com/ 
history-of-the-swot-analysis/ (2554) จะพบได้ว่า อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ซึ่งเป็นผู้
คิดค้นทฤษฏี SWOT Analysis ได้กล่าวว่าทฤษฏีนี้เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ 2 แบบ คือ ทั้ง
สถานการณ์ภายในและสถานการณ์ภายนอก ท าให้กลุ่มบริหารดังกล่าวได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นเพ่ือที่จะน าไปพัฒนาในรูปแบบการบริการในที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ คือ กลุ่มธุรกิจการบริการ
ทางด้านดนตรี  ซึ่ งทฤษฏีดั งต่อไปนี้สามารถก าหนดจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
เปรียบเสมือนดั่งต าราพิชัยสงครามจีนของ ซุนวู ดั่งค าที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า เรู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะ
ร้อยครั้งเ (น้าชาติ ประชาชื่น , 2558 ) ใช้ในการประเมินสถานการณ์ส าหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่ง
ช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในโอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ส าหรับก าหนดแผนงานโครงการจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์
และการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้อุตสาหกรรมพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 
  2.1 องค์ประกอบของ Swot 

 
 
ภาพที่ 3  องค์ประกอบของ SWOT 
ที่มา: http://promrucsa-dba04.blogspot.com/2012/10/swot-analysis-swot-swot-
humphrey-swot-2.html 

https://rapidbi.com/history-of-the-swot-analysis/%20(2554)%20จะ
https://rapidbi.com/history-of-the-swot-analysis/%20(2554)%20จะ


16 
 

 
 

   2.1.1 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ   เป็น
ข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้าน
ทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 
   2.1.2 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ ที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้นสถานการณ์
ภายในองค์กรที่เป็น 
  2.1.3 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส การที่สภาพแวดล้อมภายนอก
ของบริษัทเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่
โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน
นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นเช่น การเมือง การ
ปกครอง กฎหมาย ราคาน้ ามัน ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นต้น 
  2.1.4 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ข้อจ ากัด ซึ่งเกิด จากสภาพแวดล้อม
ภายนอก บางครั้งการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้ 
เช่น ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นต้น 
 
  2.2 ข้อดีและข้อเสีย ของ SWOT 
  2.2.1 ข้อดี :  
  2.2.1.1 ใช้ประเมินสภาวะแวดล้อมและสถานภาพขององค์กรโดยเน้น
ศักยภาพและความพร้อมที่องค์กรมีอยู่และพยายามหลีกเลี่ยงภัยคุกคามหรือความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกรวมทั้งแก้ไขจุดอ่อนขององค์กรด้วยเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีโอกาสที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้เพ่ิมมากข้ึน 
  2.2.1.2 น าไปใช้ปรับปรุงแนวคิดและแนวปฏิบัติของการจัดท าแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานให้มีโอกาสสร้างความส าเร็จมากขึ้น 
  2.2.1.3 ท าให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงการท างานความก้าวหน้าและ
ขีดจ ากัดด้านบุคลากร งบประมาณ และระบบงานเป็นการป้องกันการแทรกแซงการท างานจากปัจจัย
ภายนอกได้มากขึ้น 
  2.2.2 ข้อเสีย : การวิเคราะห์ SWOT ขององค์กรมีข้อที่ควรค านึง 4 ประการ ( 
Boseman , 1986 ) ประกอบด้วย 
  2.2.2.1 องค์กรต้องก าหนดก่อนว่า องค์กรต้องการที่จะท าอะไร  
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  2.2.2.2 การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต้องกระท าในช่วงเวลาขณะนั้น 
  2.2.2.3 องค์กรต้องก าหนดปัจจัยหลัก (key success factors) ที่เกี่ยวกับ 
 การด าเนินงานให้ถูกต้อง 
  2.2.2.4 องค์กรต้องประเมินความสามารถของตนให้ถูกต้อง 
  2.3 ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการท า SWOT Analysis 
  การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูล ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูก
สร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถ 
ก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ 
ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์กร โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
  การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณา
ทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กร ทุก ๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร
แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพ่ือ การบริหารที่
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและ
ทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
ขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย 
  2.3.1 จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่า ปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่
องค์กรควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพ่ือการ เสริมสร้างความเข็มแข็งของ
องค์กร 
  2.3.2 จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจาก
มุมมองของผู้ที่อยู่ภายในจากมุมมอง ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็น
จุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร 
 
3.  แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดและบริการ (7P’S) 
   Philip Kotler ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่
สามารถควบคุมได้ซึ่งบริษัทได้มาใช้รวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าของกลุ่มเป้าหมาย  
( Kotler, 1997) ส่วนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix) เป็นแนวคิดที่ส าคัญอย่างทาง
การตลาดสมัยใหม่ซึ่งแนวความคิดเรื่อง ส่วนผสมทางการตลาดนี้มีบทบาทส าคัญทางการตลาด เพราะ
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เป็นการรวมการตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมดเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้ธุรกิจสอดคลอง
กับความตองการของตลาดในกลุ่มเป้าหมาย เรียกส่วนผสมทางการตลาดว่า 7Psซึ่งองค์ประกอบทั้ง 7 
กลุ่มนี้จะท าหน้าที่ร่วมกันในการสื่อข่าวสารทางการตลาดให้แก่ผู้รับสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  แนวความคิดตลาดกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจบริการ (Market Mix) (การบริการยุคใหม่ , 
2541) ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เป็นล าดับ ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภคพบว่า ผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจที่ ให้บริการจะใช้สวนประสม
การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  3.1 Product คือ เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้ คือ สิ่งที่
ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยทั่วไป
แล้วผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็น สิ่งซึ่งจับต้องได้และ ผลิตภัณฑ์ที่จับ
ต้องไม่ได้ ในด้านการบริการด้านดนตรีนั้นนั้นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ เนื่องจากเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของบริการ (Service Product) การที่จะสร้างเสียงดนตรีให้มีความสุข และท าให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการนั้นธุรกิจจะต้องสร้างและน าเสนอสิ่งที่เป็นรูปธรรม เพ่ือเป็น
สัญลักษณ์แทนการบริการที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ในดนตรีคือ เครื่องดนตรี  
  3.2 Price คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของ (Cost) ของลูกค้า 
ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูง
กว่าราคา จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องค านึงถึงคุณค่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ก าหนด
มูลค่า ในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการในรูปของเงินตราเป็นส่วนที่เกี่ยวกับ วิธีการก าหนดราคา
นโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการก าหนดราคาต้องค านึงถึงคุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ใน
สายตาของลูกค้าจึงต้องพิจารณาว่าการยอมรับของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งราคาของ
การตลาดเครื่องดนตรีคือการก าหนดราคาเครื่องดนตรีและการบริการซ่อมเครื่องดนตรีต่างๆ 
  3.3 Place ด้านสถานที่ให้บริการในสวนแรก คือ การเลือกท าเล ที่ตั้ง (Location) ของ
ธุรกิจบริการมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ผู้บริโภคต้องไปรับบริการจากผู้ให้บริการใน
สถานที่ที่ผู้ให้บริการจัดไว้ เพราะท าเลที่ตั้งที่เลือกเป็นตัวก าหนดกลุ่ม รวมถึงร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกเน้นบริการจ าหน่ายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ผู้บริโภคที่จะเข้ามารับบริการดังนั้นสถานที่
ให้บริการต่อ กลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดและค านึงถึงท าเลที่ตั้งของคู่แข่งขันด้วย โดยประกอบด้วย
สภาพแวดทั้งภายในและภายนอกของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก รวมถึงความส าคัญของท าเลที่ตั้ง
จะมีความส าคัญมากน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแต่ละประเภท ธุรกิจ
บริการนั้นช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 
เพราะหากสามารถหาช่องทางกระจายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคได้มากเท่าไร ผลก าไรก็จะเพ่ิมสูงขึ้นมาก
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เท่านั้น และที่ส าคัญจะต้องมีมาตรฐานคือ ร้านเครื่องดนตรีมีมาตรฐานตามที่กรมพัฒนาธุรกิจได้
ก าหนดไว้ 
  3.4 Promotion การส่ งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็น เครื่องมือหนึ่ งที่ มี
ความส าคัญในการ ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายและผู้ให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แจ้งข่าวสาร หรือ ชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกค้า โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดบริการในการสงเสริมทางการตลาด
อาจทาได้ 4 แบบด้วยกัน ซึ่งเรียกว่า สวนผสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือส่วน
ประสมใน การติดต่อสื่อสาร (Communication Mix) ประกอบไปด้วย 
  3.4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อสื่อสารแบบไม่ใช่บุคคล โดยผ่านสื่อ 
ต่าง ๆ และผู้อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่ผ่านสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ 
  3.4.2 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรง
แบบ เผชิญหน้าระหว่างผู้ขายและลูกค้าที่มีอ านาจซื้อ ซึ่งเป็นการขายโดยใช้พนักงานขาย 
   3.4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นเครื่องมือหรือกิจกรรมทาง 
การตลาดที่กระทาการอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการขายโดยใช้พนักงาน การโฆษณาและ การ
ประชาสัมพันธ์ที่ช่วยกระตุ้นความสนใจในการใช้บริการของลูกค้า 
  3.4.4 การประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นแผนงานการ
น าเสนออย่างต่อเนื่องเพ่ือชักจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อาทิ การ
ท า CSR (Mrs. Piyanart Singchoo, 2556) ตลอดจนสร้างภาพลักษณะและความเขาใจอันดีระหว่าง
ธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 ส าหรับการตลาดทางด้านธุรกิจเครื่องดนตรี คือ การบริการที่ดีท าให้กลุ่มผู้เข้ารับ
บริการเกิดความมั่นใจในสินค้า และการท างานร่วมกับกลุ่มนักดนตรีมืออาชีพและครูสอนดนตรี 
เพราะแฟนคลับหรือนักเรียนคือผู้บริโภคท่ีต้องสร้างเพ่ือให้เกิดลอยัลตี้ต่อแบรนด์ 
 3.5 Physical Evidence คือโดย พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality 
Management: TQM) หรือต้องแสดงให้เห็นคุณภาพ ของบริการโดยผ่านการใช้หลักฐานที่มองเห็นได้ 
เช่นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม โลโก้ ตราร้านดนตรีต้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจับต้องได้ง่ายต่อการ
จดจ าและพูดถึง รวมถึงได้รับความสะดวกสบายทางกายภาพขณะที่กลุ่มลูกค้าเข้ารับบริการร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตก 
 3.6 Process การบริหารต้องมีการจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพ  
   - สร้างสามารถซื้อเครื่องดนตรี Online ได้ 
  - ให้บริการส่งเครื่องดนตรีเข้าถึงที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้รับการบริการ 

http://www.gotoknow.org/user/piyanartsingchoo/profile
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   - เครื่องดนตรีมี Brand อย่างเห็นได้ชัด 
  - มีราคาท่ีแน่ชัดอย่างถูกต้อง 
  3.7 People บุคลากรมีความรู้ความสามารถในเครื่องดนตรีนั้นๆ สามารถอธิบายให้กับ
กลุ่มผู้เข้ารับการบริการได้เป็นอย่างดี มีเทคนิคการจูงใจให้ผู้บริโภคนั้นสนใจและน าพาไปสู่ในการเข้า
รับการบริการอย่างยั้งยืนมากที่สุด โดยร้านเครื่องดนตรีจะต้องมีพนักงานที่ท างานประจ าและ
พนักงานที่ท างานนอกสถานที่ ขณะที่พนักงานบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกเป็นตัวกลางเชื่อม
ระหว่างกลุ่มลูกค้าและร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก โดยขณะที่พนักงานบริการสามารถรับรู้
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าตะวันตกของกลุ่มลูกค้า เช่น ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ที่ปรึกษา พนักงาน
ขายในร้าน (Seller) 
 
4. ทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
   4.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
  ในความหมายของผู้บริโภคโดยทั่วไป ก็คือ ผู้ซื้อ ผู้ที่เข้ารับการบริการ และผู้ที่ได้รับ
การประเมินอย่างถูกต้องในการบริการนั้นแล้ว ซึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคนั้นแบ่งได้ออกเป็น 2 อย่าง 
ได้แก่ สินค้าและบริการเพ่ือสนองต่อความต้องการและความปรารถนาให้ได้รับความพอใจ (Belch & 
Belch, 1993) 
  ปริญ ลักษิตานนท์ (2536) ได้กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภค คือ การกระท าของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาและการใช้ ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หมายรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นก่อน และมีส่วนก าหนดให้เกิดการกระท า ในขณะที่ อดุลย์ จาตุรงคกุล 
(2536) ได้ให้ความเห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับ
และ การใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดก่อน 
และเป็นตัวก าหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่านี้ 
  จากความหมายของพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง 
การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่สามารถสังเกตได้ และสังเกตไม่ได้ 
เช่น การเดิน ความสนใจ ความชอบ เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้เข้ารับการบริการร้านเครื่องดนตรี
เพ่ือที่จะบริโภคเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพ 
  4.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
  กระบวนการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมการซื้อที่แสดงออกมาใจรูปแบบต่าง ๆ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ หรือความว่างเปล่า แต่เกิดจากปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งภายใน
และภายนอกตัวบุคคล ปัจจัยภายในบุคคลอาจรวบเรียกได้ว่าเป็น ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา หรือ ปัจจัย
ด้านปัจเจกบุคคล ส่วนปัจจัยภายนอกอาจรวมเรียกได้ว่าเป็น ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทั้ง 2 ส่วนนี้
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มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ผู้บริโภคเกิดการรับสิ่งเร้าจนกระทั่งในขั้น
พฤติกรรมหลังการซื้อ 
  

 
 
ภาพที่ 4  ปัจจัยที่มีอิทธิการซื้อของผู้บริโภค 
ที่มา :  http://free4marketingad.blogspot.com/2011/10/blog-post_05.html 

 
  จากรูปได้แสดงให้เห็นถึง ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคลหรือปัจจัยทางด้านจิตวิทยา เกิด
จากภายในตัวบุคคลและมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคโดยตรง การศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยา
จะชวนให้นักการตลาดได้เข้าใจว่า ท าไม (why) และอย่างไร (how) ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมต่อสิ่ง
เร้าที่ได้รับ จึงนับว่ามีประโยชน์มากต่อผู้ท าการสื่อสารการตลาด  
  4.2.1 สิ่งกระตุ้น 
  สิ่งกระตุ้นเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า อาจเป็นเหตุจูงใจด้านเหตุผลหรือ
ด้านจิตวิทยาก็ได้ สิ่งกระตุ้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (Kotler, 1997) 
            4.2.1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกิดจากการจัดส่วนประสม
การตลาดโดยนักการตลาด ประกอบด้วยสิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีรูปร่างขนาดเล็ก ก าหนดราคาสินค้าให้
เหมาะกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อ เป็นต้น 
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            4.2.1.2 สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ โดยเป็นสิ่งกระตุ้นที่อยู่ภายนอกที่บริษัทควบคุมไม่ได้
ได้แก่ สิ่งกระตุ้นด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี กฎหมาย ด้านการเมืองและด้านวัฒนธรรมเช่น ภาวะ
เศรษฐกิจที่เติบโตรายได้ของผู้บริโภคท่ีสูงขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อ 
 
  4.2.2 คุณลักษณะของผู้ซื้อ (buyer’s characteristics) 
  คุณลักษณะของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัย ต่าง ๆ คือ ปัจจัยทางด้าน
วัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 
  4.2.2.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (cultural factor) วัฒนธรรม เป็นสิ่ งที่
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเป็นที่ยอมรับจาก คนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งวัฒนธรรมเป็น
ตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของ มนุษย์ในสังคม ค่านิยมในวัฒนธรรมจะก าหนดลักษณะของ
สังคมและก าหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่ง จากสังคมหนึ่ง วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น วัฒนธรรม
พ้ืนฐานของบุคคลในสังคม วัฒนธรรมย่อยบุคคลในแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันซึ่งมีอยู่ใน
สังคม ขนาดใหญ่ และชั้นของสังคม หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดับฐานะที่แตกต่าง
กัน การก าหนดกลยุทธ์การตลาดต้องให้สอดคล้องกับค่านิยมในวัฒนธรรม 
  4.2.2.2 ปัจจัยด้านสังคม (social factor) ปัจจัย ทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะจะเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
กลุ่ม อ้างอิงเป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าใจเกี่ยวข้องด้วยซึ่งกลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อ ทัศนคติ ความคิดเป็นและ
ค่านิยมของบุคคล ตัวอย่างกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือนสนิท เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มบุคคลชั้นน า
ในสังคม เพ่ือนร่วมสถาบัน ดารานักแสดง เป็นต้น 
  ครอบครัวบุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่ สุดต่อทัศนคติ
ความคิดเห็นและ ค่านิยมของบุคคลเพราะสมาชิกในครอบครัวถือเป็นกลุ่มอ้างอิงกลุ่มแรกที่มี อิทธิพล
โดยตรงต่อพฤติกรรมการซื้อของบุคคล 
  บทบาท และสถานะบุคคลจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหลายกลุ่ม ซึ่งแต่
ละบุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เช่น เป็นผู้คิดริเริ่ม ผู้ตัดสินใจซื้อผู้มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ และผู้ใช้ 
  4.2.2.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factor) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับ
อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทางด้าน ๆ ได้แก่ อายุ วัฏจักรชีวิต อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา รูปแบบการด ารงชีวิตและแนวคิดส่วนบุคคล  
  อายุและวัฏจักรของชีวิตเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผู้ บริโภคเลือกซื้อหา
มาบริโภค ขึ้นอยู่กับอายุของผู้บริโภค เช่น ลักษณะเสื้อผ้าที่ใช้แต่งกาย เมื่อเป็นทารกก็ใช้เสื้อผ้า
ส าหรับเด็กอ่อนเมื่อเจริญเข้าสู่วัยหนุ่มสาวก็ ใช้เสื้อผ้าส าหรับวัยรุ่นซึ่งมีมากแบบและมากชุด เป็นต้ น 
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นอกจากอายุแล้ววัฏจักรของชีวิตก็มีอิทธิพลเหนือความต้องการของผู้บริโภคด้วย โดยความต้องการใน
การผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมซื้อจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของ วัฏจักรชีวิตอาชีพแต่ละอาชีพจะ
น าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการในผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกัน 
  โอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสที่ผู้บริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับ
ระดับรายได้ และการออม การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ความสามารถในการกู้ยืม การให้สินเชื่อและ
ทัศนคติเก่ียวกับการจ่ายเงิน 
  รูปแบบการด าเนินชีวิตรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลจะ
ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล 
            4.2.2.4 ปัจจัยด้านจิตวิทยา (psychological factor) ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย แรงจูงใจการรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อและทัศนคติ 
  แรงจูงใจ (motivation) คือ ผู้บริโภคเกิดความต้องการการที่มาก
เพียงพอที่กระตุ้นให้บุคคลกระท าเพ่ือตอบ สนองความต้องการ โดยที่ความต้องการของแต่ละบุคคล
จะแตกต่างกันไป 
  การรับรู้ (perception) การรับรู้ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันก็จะท า ให้การแปลความหมายของการรับรู้ของแต่ละคนแตกต่างกันไป 
  การเรียนรู้ (learning) คือ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความนึกคิดของ
ผู้บริโภคตอบสนองหรือพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากได้ปฏิบัติ ประสบการณ์ หรือเกิดขึ้นของ
สัญชาตญาณ หรือ ความรู้ที่ได้จากการรับรู้สิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นมาก่อนนั้นเองดังนั้น การตลาดจะใช้
แนวคิดนี้มาเป็นประโยชน์ด้วยการโฆษณาซ้ า ๆ เพื่อให้เกิดการจูงใจซื้อ 
  ความเชื่อและทัศนคติ (belief and attitude) ความรู้สึกของบุคคล
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางบวกหรือลบซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการ รับรู้ และพฤติกรรมการตัดสินใจของแต่ละ
บุคคล 
   4.2.3 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (buyer’s decision process) กระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ชื้อเป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การ
รับรู้ความต้องการ การค้นหาข้อมูลการประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการ
ซื้อ ผู้บริโภคที่ผ่านขั้นตอนในการซื้อผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ขั้น ตอนเป็นล าดับขั้นแต่ในความเป็นจริงอาจไม่
เป็นเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การซื้อที่มีความสลับซับซ้อนของการตัดสินใจน้อย ผู้บริโภคอาจข้าม
ขั้นตอนบางขั้นตอนไปภายหลังการซื้อและใช้สิน ค้าและบริการไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์
เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจสินค้และบริการนั้น ๆ และจะเก็บไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อครั้ง
ต่อไป ดังนั้น จึงควรท าความเข้า ใจในพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการในแต่ละขั้น เพื่อค้นหาสิ่งที่มี
อิทธิพลในแต่ละข้ันเพื่อสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภคใน ทุกระดับของกระบวนการซื้อ 
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  4.2.4 การตัดสินใจของผู้ซื้อ (buyer’s decisions) การตอบสนองของผู้ซื้อเป็น
อย่างไรขึ้นอยู่กับสิ่ง กระตุ้นและอิทธิพลของปัจจัย ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ในการตัดสินใจซื้อ
ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ คือ การเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อ การเลือกตราสินค้า 
การเลือกผู้ขาย การเลือกช่วงเวลาในการซื้อ และปริมาณสินค้าท่ีจะซื้อ 
  สรุป ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ อิทธิพลจากภายนอก เช่น สิ่งกระตุ้นทางการ
ตลาด และสิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้ซื้อท าให้เกิดกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ และ
ตัดสินใจซื้อโดยเลือกผลิตภัณฑ์ เลือกตราสินค้า เวลาในการซื้อและปริมาณในการซื้อ 
 
5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  จากการสืบค้นจากเว็บไซค์ http://2k-401.blogspot.com/p/1.html (2555) จะพบ
ได้ว่า บริษัท บราโว่ มิวสิค ได้ท าการวิจัยเรื่อง การเลือกซื้อเครื่องดนตรีไวโอลินส าหรับผู้ที่หัดเบื้องต้น 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เผื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเครื่องดนตรีจ าพวกเครื่องสายต่างๆ โดยจ าแนก
ออกเป็น การเลือกคุณภาพที่ดีของเครื่องดนตรี การเลือกคันชัก รวมถึงอธิบายวิธีการเลือกซื้อเครื่อง
ดนตรีโดยที่มีผู้ที่มีช านาญเป็นผู้ชี้แนะ โดยผลการวิจัยนี้พบว่าผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ได้มีความเข้าใจถึง
ปัญหา โดยมีความมั่นใจต่อการเข้ารับบริการอย่างมีความไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์ของร้านจ าหน่าย
เครื่องดนตรี ซึ่งผลการชี้วัดนี้ท าให้เห็นได้ถึงกลุ่มของผู้เข้ารับการบริการอย่างชัดเจน 
  ณธีพัฒน์ วชิรชัยเกียรติ (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลส ารวจในเชิงปริมาณของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวน 400 ชุด พบได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเลือกเรียน
สาขาวิชาดนตรีคลาสิค จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 และขณะที่กลุ่ มผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เลือกเรียนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายกลุ่มเครื่องสาย ได้แก่ ไวโอลีน วิโอล่า กีต้าร์ 
ผู้บริโภคเลือกเรียนจ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 จะพบได้ว่ากลุ่มผู้บริโภคตัดสินใจเลือกเรียน
ดนตรีสากล ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ส่งผลต่อร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขคกรุงเทพมหานคร 
  รัฐพล คลังวิจิตร (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง , ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซื้อเครื่องดนตรียามาฮ่าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลส ารวจการ
วิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตัวอย่างแล้ว จะพบได้
ว่าพฤติกรรมการเครื่องดนตรียามาฮ่าด้านประเภทของเครื่องดนตรียามาฮ่าที่ผู้บริโภคซื้อบ่อยที่สุด  
พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย รองลงมาคือ เครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้ว 
เครือ่งดนตรีประเภทเครื่องเป่า และเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ 
 สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง เทคนิคการขายสินค้าตลาดออนไลน์ผ่าน
ทางแอพพิเคชั่นเฟชบุ๊ก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้ส าหรับบุคคลที่ให้ความสนใจท าการตลาด
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ออนไลน์ผ่านทางแอพพิเคชั่นเฟชบุ๊กควบคู่กับวิธีการท าโมษณา จะพบได้ว่ากลุ่มผู้ประกอบการ
เลือกใช้การตลาดผ่านทางแอพพิเคชั่นเฟชบุ๊กมากที่สุด ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะตัดสินใจเข้ารับ
บริการในสถานประกอบการก็ได้รับความนิยมเข้าเลือกรับบริการผ่านจากแอพพิเคชั่นเฟชบุ๊กมากขึ้น
ตามไปด้วย 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
  ในการวิจัยเรื่อง เกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกกรณีศึกษาสถาน
ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครเ ผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรก
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยใช้การเก็บข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) เพ่ือศึกษาสภาพของทิศทางในการด าเนินธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกใน
ปัจจุบันและส่วนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 
ล าดับขั้นตอนกิจกรรมการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง เกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกกรณีศึกษาสถาน
ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครเ ล าดับขั้นในการวิจัยหลักทั้งสิ้น 3 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และกระบวนการที่เกิดขึ้น ในการ
ปฏิบัติงานของร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 
  ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บริการ ความคาดหวัง
และความต้องการของผู้เข้ารับบริการในการรับบริการจากร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
  ขั้นตอนที่ 3 สร้างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ รับ
บริการในร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

กิจกรรมการวิจัย 
  ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และกระบวนการที่เกิดขึ้นใน การปฏิบัติงาน
ของร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 
  1.  เป็นกิจกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของร้านเครื่อง
ดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดย
ผู้วิจัยใช้ค าถามในการสัมภาษณ์ ที่อยู่ในกรอบของทฤษฎีหรือแนวคิด จากการทบทวนวรรณกรรม 
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  2.  ผู้วิจัยท าการสรุป และน าเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และ
กระบวนการที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่ส่งผลต่อคุณภาพ 
การให้บริการ 
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บริการ ความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้เข้ารับบริการในการรับบริการจากร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
   1.  เป็นกิจกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการส ารวจจากผู้เข้ารับการบริการที่ใช้
บริการของร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก โดยการสร้างแบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลส่วน
บุคคล พฤติกรรมการใช้บริการความคาดหวังและความต้องการใช้บริการร้านเครื่องดนตรี ภายใต้
กรอบแนวคิดทฤษฏีส่วนประสมการตลาดบริการ (7 P) 
  2.  ผู้วิจัยท าการสรุป และน าเสนอผลการศึกษา คุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้
บริการ ความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มผู้เข้ารับบริการในการรับบริการจากร้านเครื่องดนตรี
เครื่องสายตะวันตก 
  ขั้นตอนที่ 3 สร้างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ รับ
บริการร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
   1.  น าผลส ารวจในขั้นตอนที่ 1 และ ในขั้นตอนที่ 2 มาก าหนดประเด็นส าคัญ และหา
แนวทางในการพัฒนากล-ยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับบริการใน
ร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2.  ผู้วิจัยท าการสรุปข้อมูลเพ่ือสร้างกรอบรูปแบบการให้บริการของร้านเครื่องดนตรี
เครื่องสายตะวันตกท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจรับบริการ 
 
สรุปขั้นตอนกิจกรรมการวิจัย 
  ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และกระบวนการที่เกิดขึ้นใน การปฏิบัติงาน
ของร้านเครื่องดนตรีที่ส่งผลต่อคุณภาพ การให้บริการ (ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) 
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บริการ ความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้เข้ารับการบริการในการรับบริการจากร้านเครื่องดนตรี (ตอบวัตถุประสงค์ที่ 1,2 ) 
  ขั้นตอนที่ 3 สร้างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับ
บริการในร้านเครื่องดนตรีในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ตอบวัตถุประสงค์ที่ 4) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางด าเนินในการศึกษาวิจัยในแต่ละขั้นตอนโดยน าเสนอ ตามล าดับ
ขั้น ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และกระบวนการที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
ของร้านเครื่องดนตรีที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ (เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) มีกิจกรรมการ
วิจัยดังนี้ 
  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาปัญหาและอุปสรรค และกระบวนการที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของร้าน
ดนตรีเครื่องสายตะวันตกครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการของธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ที่ได้รับการ
จดทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และกระบวนการที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ มาจาก
เลือกแบบเจาะจง มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ประกอบการ
ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกจ านวน 3 ราย ดังนี้ 
  1.  พ้ืนที่กรุงเทพฯ ตอนกลางร้านบราโว่ มิวสิค 
  2.  พ้ืนที่กรุงเทพฯตอนล่างร้านมากาโต้ มิวสิค 
  3.  พ้ืนที่กรุงเทพตอนกลางร้าน G.M.I. มิวสิค 
  เครื่องมือการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรค และกระบวนการ ในการให้บริการร้านเครื่องดนตรี เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการในร้านเครื่องดนตรี อีกทั้งเพ่ือนามาเป็น
ส่วนหนึ่งในก าหนดแบบสอบถามในขั้นตอนต่อไป โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้ 
  1.  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับธุรกิจบริการ การด าเนินงานของธุรกิจร้านเครื่องดนตรี 
  2.  สร้างชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก ภายใต้กรอบทฤษฎีหรือแนวคิดของ การทบทวน
วรรณกรรม 
  3.  น าชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกเสนอผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการเพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ทั้งในด้านโครงสร้าง ความครอบคลุมเนื้อหาและภาษาที่
ใช้ของชุดค าถามในเบื้องต้น 
  4.  ปรับปรุง และจัดพิมพ์ชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก 
  5.  น าชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ไปใช้จริงต่อไป 
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  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ใน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสอบถามการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติงาน 
  2. ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามกิจกรรมการวิจัยโดยสัมภาษณ์เชิงลึก( In-Depth 
Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้บริการ ความคาดหวังและ 
ความต้องการของผู้เข้ารับบริการในการรับบริการจากร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก (เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2) ด าเนินกิจกรรมวิจัย ดังนี้ 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรม การใช้บริการความ
คาดหวังและความต้องการในการรับบริการจากร้านเครื่องดนตรีครั้งนี้ กลุ่มผู้เข้ารับบริการที่มีอ านาจ
ตัดสินใจเพ่ือที่พิจารณาสินค้าในร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกแต่ละร้านได้ 
  เครื่องมือการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูล การเลือกใช้และ
ความต้องการใช้บริการร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฏีส่วนประสม
การตลาดบริการซึ่งมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้ 
  1.  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 
  2.  สร้างแบบสอบถามเพ่ือส ารวจข้อมูลการเลือกใช้และความต้องการ ใช้บริการร้าน
เครือ่งดนตรีภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฏีส่วนประสมการตลาดบริการ โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้เข้ารับบริการร้านเครื่องดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกลักษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ ความคาดหวังและ ความต้องการของ
ผู้ปกครองในการรับบริการจากร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกมีลักษณะเป็น การตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 
  ตอนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจร้านเครื่องดนตรี
เครื่องสายตะวันตก มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้
คะแนนดังนี้ 
 



30 
 

 
 

 5  หมายถึง  มีน้ าหนักในการตัดสินใจใช้บริการ มากที่สุด 
 4  หมายถึง มีน้ าหนักในการตัดสินใจใช้บริการ มาก 
 3  หมายถึง  มีน้ าหนักในการตัดสินใจใช้บริการ ปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีน้ าหนักในการตัดสินใจใช้บริการ น้อย 
 1  หมายถึง  มีน้ าหนักในการตัดสินใจใช้บริการ น้อยที่สุด 
  จากนั้นน าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ไปทาการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ เพ่ือใช้ใน
การแปลความหมายทั้งรายข้อ รายด้าน และโดยรวม โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายหาค่าเฉลี่ย 
ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20  หมายถึง  มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60  หมายถึง  น้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80  หมายถึง  น้อยที่สุด 
   ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการของธุรกิจร้านเครื่อง
ดนตรี เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบโดยอิสระ (Open Ended) 
  3.  น าแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ทั้ งในด้านโครงสร้าง ความครอบคลุมเนื้อหา และภาษาที่ ใช้ของ
แบบสอบถามในเบื้องต้น 
  4.  น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นคณะกรรมการจากบัณฑิตวิทยาลัยไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) ด้านโครงสร้าง ความครอบคลุมเนื้อหาและภาษาที่ใช้ 
  5.  น าแบบสอบถามไปทาการทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนผู้ที่ใช้บริการร้านเครื่อง
ดนตรีเครื่องสายตะวันตก ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน และหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
  6.  ปรับปรุงแบบสอบถามก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง 
  7.  น าแบบสอบถามที่ทาการปรับปรุงแล้วไปใช้จริงต่อไป 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามความคาดหวังและความต้องการในการใช้บริการร้าน
เครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  2.  ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ภาคสนาม เพ่ือด าเนินการแจกแบบสอบถาม โดยท าการรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง 
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  ก าหนดวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการร้านเครื่องดนตรีได้ใช้สถิติได้แก่ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  2.  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการร้านเครื่องดนตรี
เครื่องสายตะวันตกจากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโดยใช้สถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 
  ขั้นตอนที่ 3 สร้างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ รับ
บริการในร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ตอบวัตถุประสงค์ที่ 4) 
   1.  จากผลส ารวจในขั้นตอนที่ 1 และในขั้นตอนที่ 2 มาก าหนดประเด็นส าคัญเพ่ือสร้าง
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับบริการร้านเครื่องดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   2.  ผู้วิจัยท าการสรุปข้อมูล เพื่อสร้างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจรับบริการในร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  ส าหรับงานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านจ าหน่ายเครื่องดนตรี ประเภท
เครื่องสายตะวันตก กรณีศึกษาสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยที่จะวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวโน้มสถานประกอบการธุรกิจ ร้านเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
ตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท างานวิจัยในลักษณะส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ ( Marketing Mix '7Ps ) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยข้อมูลคุณภาพได้จาก
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการสถานประกอบการธุรกิจ ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขต
กรุงเทพมหานคร ในขณะที่ข้อมูลเชิงปริมาณได้จากการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มผู้เข้ารับบริการใน
การรับบริการจากร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก ที่มีความต้องการเข้ารับบริการสถาน
ประกอบการเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก โดยน าเสนอข้อมูลแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ 
  1.  ข้อมูลเชิงคุณภาพจากสัมภาษณ์ผู้ประกอบร้านดนตรี เครื่องสายตะวันตกในเขต
กรุงเทพมหานคร 
   2.  ข้อมูลเชิงปริมาณจากการแจกแบบสอบถามกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการเครื่องดนตรี
เครื่องสายตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากสัมภาษณ์ผู้ประกอบร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร จากวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในส่วนนี้ ได้แก่ 
ผู้บริหารธุรกิจสถานประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ราย 
โดยค าถามที่ใช้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 3 ประเด็นด้วยกัน ดังนี้ 
  1.  การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจสถาน
ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
  2.  การวิเคราะห์ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการให้บริการสถานประกอบการ
ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ในแง่มุมดังต่อไปนี้ 
  2.1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
  2.2 ด้านราคา 
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  2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  2.4 ด้านการส่งเสริมการขาย 
  2.5 ด้านบุคคล 
  2.6 ด้านกระบวนการ 
  2.7 ด้านลักษณะกายภาพ 
  3.  ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อแนวโน้มสภาพธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก
ในอนาคต 
 
1.  ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจสถาน
ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร 
  จากการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่ส่งผลต่อ
การด าเนินธุรกิจ สถานประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานครจะพบว่า 
  1.1 จุดแข็ง 
  จากการให้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับจุดแข็งของธุรกิจพบว่า
จุดดึงดูดกลุ่มลูกค้าผู้เข้ารับการบริการนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ทางด้านเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องสายตะวันตกในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้ประกอบการบางท่านมีความรู้ในการเลือกสินค้าเครื่อง
ดนตรีที่ดี เนื่องจากผู้ประกอบเคยประกอบอาชีพทางด้านนักดนตรีมาก่อน ด้วยเหตุผลผู้ประกอบการ
จึงให้ความส าคัญกับสินค้าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกอยู่ที่คุณภาพของวัสดุที่ท า เช่น เนื้อไม้ที่
ผลิตเครื่องดนตรี อุปกรณ์เครื่องดนตรี เป็นต้น เนื่องจากเครื่องดนตรีที่ท าจากวัสดุที่มีคุณภาพ มีผลต่อ
การน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่นี้นอกจากภายในร้านเครื่องดนตรีมีผลิตภัณฑ์สินค้าที่ดีแล้ว 
ผู้ประกอบการได้มุ่งเน้นเน้นการให้บริการเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด โดยอธิบายรายละเอียดสินค้าและ
บริการให้กลุ่มลูกค้าได้เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน “สิ่งส าคัญที่สุดต้องมีความจริงใจต่อลูกค้าก่อนการ
ให้บริการ” ผู้ประกอบการท่านนึงได้ได้กล่าวไว้ การประกอบธุรกิจต้องมีความซื่อสัตย์  ซึ่งหมายถึง  
กลุ่ มลูกค้าจะให้ความไว้วางใจต่อสินค้าของกิจการร้านดนตรี เครื่องสายตะวันตกในเขต
กรุงเทพมหานคร สรุปจุดแข็งของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในปัจจุบัน ผู้ประกอบการมุ่งเน้นไปที่
สินค้าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่มีคุณภาพ รวมถึงมุ่งเน้นด้านการบริการสู่กลุ่มลูกค้าให้เกิด
ความพึงพอใจอย่างมากที่สุดเป็นส าคัญ 
  1.2 จุดอ่อน 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับจุดอ่อนของธุรกิจ พบว่า
ผู้ประกอบการบางท่านไม่ได้มีความรู้ทางด้านเครื่องสายโดยตรง แต่มุ่งเน้นให้บริการทางด้านเครื่อง
ดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตก รวมถึงอุปกรณ์ทางด้านดนตรีที่ครบครัน ในขณะนี้ช่างซ่อมเครื่อง
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ดนตรีเครื่องสายตะวันตกมีจ านวนน้อย ยังไม่เพียงพอต่อให้บริการอย่างรวดเร็วต่อกลุ่มลูกค้าผู้เข้ารับ
บริการ รวมถึงผู้ประกอบการไม่ได้มุ่งเน้นไปในเรื่องการสื่อสารพูดคุยโดยตรง ซึ่งสาเหตุนี้มีผลต่อการ
ตัดสินใจรับบริการจากกลุ่มลูกค้าบางกลุ่ม ซึ่งในส่วนมุมมองของผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า ผู้เข้าแข่งขันเริ่มมีมากขึ้น ซึ่งหมายถึง ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลเริ่มมีการแบ่งประสบการณ์ทางด้านการตลาด ในส่วนที่ 3  คือ เป็นการก าหนดต าแหน่ง
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ใน ตล าด  (Market positioning ห รื อ  Positioning) เพ่ิ มม ากขึ้ น  ด้ วย เห ตุ นี้ เอ ง
ผู้ประกอบการอีกท่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการตลาดบนอินเตอร์ (web-marketing ) ยังไม่ได้
ด าเนินการต่อ สาเหตุเนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้เป็นพลเมืองไทยโดยแต่ก าเนิด เพราะฉะนั้นแล้วส่ง
ที่ส าคัญที่สุดคือการสื่อสารภาษาเก่ียวกับการตลาดบนอินเตอร์เน็ตคือปัญหาที่ส าคัญท่ีสุด สรุปจุดอ่อน
ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในปัจจุบันจะพบได้ว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญใน
เครื่องดนตรีแต่ละประเภท ช่างซ่อมเครื่องดนตรีไม่มีเพียงพอ ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่
ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารโดยตรง 
  1.3 โอกาส 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับโอกาสของธุรกิจ จะพบได้
ว่า ในแง่มุมมองของผู้ประกอบการในด้านโอกาสได้ให้ความเห็นว่า “ในช่วงยุคปัจจุบันดนตรีอยู่ด้าน
การศึกษา ผู้ปกครองเปิดกว้างที่จะส่งบุตรหลานของตนเองมาศึกษาเล่าเรียนดนตรีเป็นกิจกรรม
สันทนาการ สังคมเปลี่ยนไป ดนตรีกลายเป็นเรื่องของปรัชญา (Mozart effect)” ผู้ประกอบการ
ท่านนึงได้กล่าวไว้ ซึ่งสาเหตุนี้ท าให้สถานประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกแห่งนึงได้เพ่ิม
การตลาดที่แน่ชัดคือ หนังสือเกี่ยวกับเครื่องสายตะวันตกมาด้วย ในขณะที่ผู้ประกอบอีกท่านนึง มี
ประสบการณ์จากการเริ่มเป็นนักดนตรี ในต าแหน่งดับเบิ้ลเบสร่วมกับวงแบงค์ค็อก ซิมโฟนีออเครสต
ร้า มาจากเริ่มแรก ประสบการณ์เหล่านั้นท าให้ผู้ประกอบการท่านนึงมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนในแวดวง
ดนตรีและกลุ่มคนทั่วไป สาเหตุนี้ท าให้ร้านดนตรีบราโว่มิวสิคเป็นที่รู้จักในกลุ่มของนักดนตรีและกลุ่ม
บุคคลทั่วไป และในมุมมองความเห็นของผู้ประกอบการอีกท่านคือ มีนโยบายคัดเลือกหาพนักงานที่มี
ความรู้และความสามารถเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก ซึ่งนโยบายนี้จะให้พนักงานออกไป
สร้างช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้นใหม่ รวมถึงให้นโยบายช่างซ่อมเครื่องดนตรีให้กับเด็กรุ่นใหม่ด้วย สรุป
โอกาสในธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในปัจจุบัน จะพบได้ว่าการศึกษาทางดนตรีคลาสสิคใน
ประเทศไทยมีผลต่อการตลาดเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก เนื่องจากถ้ามีกลุ่มสนใจดนตรีมากกขึ้น
แนวโน้มในการซื้อเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกก็จะเพ่ิมข้ึนด้วยตามล าดับ 
  1.4 อุปสรรค 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับอุปสรรคของธุรกิจ จะพบได้
ว่า ผู้ประกอบการท่านนึง ให้ความเห็นมุมมองเชิงเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นไปในเชิง
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วิชาการเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้วิชาศิลปะด้านดนตรีหรือแขนงต่างๆ มีบทบาทลดลงจากเดิม 
ในด้านการตลาดกระบวนการเรื่องเสียงของเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก  “ อธิบายยากในเรื่อง
ของนามธรรม” ผู้ประกอบการท่านนึงได้กล่าวไว้ ซึ่งเหตุผลนี้มาจากเรื่องของราคาและคุณภาพของ
เครื่องดนตรี ในเชิงการเลือกเครื่องดนตรีที่ดีนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ตามหลักทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า ในขณะที่ผู้ประกอบการอีกท่าน ได้ให้ความเห็น
ในมุมมองของสถานที่ของร้านว่า ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่จะสามารถมองเห็นต าแหน่งที่ตั้งของร้านได้ชัดเจน 
เนื่องจากที่ตั้งของร้านอยู่ใต้สะพานบางกอกน้อย แต่ในที่นี้ร้านดนตรี มากาโต้ มิวสิค เป็นที่รู้จักใน
กลุ่มลูกค้าในบางส่วนอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว จึงท าให้ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการของกลุ่มลูกค้าได้
ง่ายขึ้น และในส่วนของผู้ประกอบการอีกท่านได้ให้ความเห็นว่าในเรื่องของมุมมองด้านการตลาดบน
อินเตอร์เน็ตว่า เป็นเหตุผลส าคัญที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิมที่มีอยู่แต่เดิมแล้วในส่วนของเรื่องภาษา
ที่ชัดเจน สื่อสารเข้าใจง่าย ซึ่งถ้าแก้ปัญหาตรงจุดนี้สามารถท าให้กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการสามารถ
เข้าใจรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลต่อให้กลุ่มลูกค้า
ดั้งเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ สามารถการตัดสินใจเข้ารับบริการร้านดนตรีได้ง่ายขึ้น สรุปอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในปัจจุบัน จะพบได้ว่าการตัดสินใจเข้ารับการบริการของกลุ่ม
ลูกค้านั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ตามมาในสภาพแวดล้อมเหล่านั้น ทั้งนี้ไม่ว่าสาเหตุเรื่องเศรษฐกิจหรือ
กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการ จะน าไปสู่การตัดสินใจรับบริการของกลุ่มลูกค้า 
 
2.  การวิเคราะห์ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการให้บริการสถานประกอบการร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตก ในแง่มุมดังต่อไปนี้ 
  2.1 สินค้าและบริการ 
  จากการสัมภาษณ์ ผู้ ป ระกอบการร้ านดนตรี เครื่ อ งสายตะวันตกใขเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 3 ท่าน จะพบว่ามุมมองความคิดเห็นของแต่ละท่านมุ่งเน้นสินค้าไปที่คุณภาพทั้ง 
แต่เนื่องจากหลักการการวางกลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกันจึงส่งผลต่อสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง 
จากมุมมองความเห็นของผู้ประกอบการท่านนึงได้เน้นสินค้าเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องเป่าโดยน า
การตลาด และในตลาดรองลงมา คือ สินค้าเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตกและก าลังบุกเบิก
ตลาดเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกด้วยนโยบาย “ต้องเป็นผู้น าการตลาดทางด้านเครื่องดนตรี
คลาสสิค” ผู้ประกอบการท่านนึงได้กล่าวไว้ ในขณะที่ผู้ประกอบการอีกท่านนึงมีสินค้าเครื่องดนตรี
ตะวันตกให้เลือกมายมาย เช่น ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่ ดับเบิ้ลเบส รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องดนตรี  โดย
น าการตลาด รวมถึงมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าน าเสนอกลุ่มผู้บริโภคเลือกด้วยเช่นกัน ในที่นี้ร้าน
ดนตรีได้น าการตลาดเครื่องสายตะวันตกมากกว่าเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า และในส่วนของ
ผู้ประกอบการอีกท่านนึง มีนโยบายให้กับกลุ่มลูกค้าเครื่องสายตะวันตก โดยน าเสนอสินค้าเครื่อง



36 
 

 
 

ดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตกโดยเฉพาะ เครื่องดนตรี คือ ไวโอลิน โดยผู้ประกอบการเน้น
คุณภาพสินค้าที่ดี เหตุผลเนื่องจากผู้ประกอบการมีฐานผลิตสินค้าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้
โดยตรงจากประเทศจีน สรุปด้านสินค้าและบริการจะพบได้ว่า ผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกโดยส่วนใหญ่ เน้นการขายสินค้าประเภทเครื่องสายรวมถึงสินค้าดนตรีประเภทเครื่องเป่า
เพ่ิมเติมเสริมข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมการตัดสินใจเข้ารับบริการของกลุ่มลูกค้า 
  2.2 ราคา 
  จากการที่ได้สอบถามผู้ประกอบการร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขต
กรุงเทพมหานครทั้ง 3 ท่าน จะพบว่าในด้านของราคาสินค้าประเภทเครื่องดนตรีตะวันตก ไม่ได้มี
ความแตกต่างจากผู้เข้าแข่งขันรายอ่ืน โดยผู้ประกอบเน้นเครื่องดนตรีเครื่องตะวันตกท่ีมีคุณภาพและ
ราคาสมเหตุผลโดยเป็นส่วนใหญ่ สืบเนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้ผลิตจาก
พันธุ์ไม้ เช่น ไม้เมเปิ้ล ไม้โรสวู้ด ไม้บราซิล  จากประเทศแถบยุโรปโดยเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงปัจจุบัน
ราคาไม้เหล่านี้มีราคาที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตกจึงมีราคา
สูงขึ้นตามไปด้วย จึงแบ่งส่วนแบ่งการตลาดไปถึงอุปกรณ์เครื่องดนตรีด้วยจ านวนหนึ่ง สรุปด้านราคา
จะพบได้ว่าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกในราคาในท้องตลาดที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของเรื่องดนตรีแต่ละชิ้นส่งผลให้ราคาแตกต่างกัน 
  2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขต
กรุงเทพมหานคร ล้วนให้มุมความคิดเห็นที่แตกต่างกันสาเหตุเนื่องจาก สถานประกอบการแต่ละที่มี
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน โดยที่ผู้ประกอบการร้านดนตรีท่านนึงได้ให้ความเห็นว่ากลุ่มลูกค้าโดยส่วน
ใหญ่เป็นที่รู้จักร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกของตนเอง ทางด้านเครื่องดนตรีประภทเครื่องเป่า ต่อมา
ในภายหลังร้านดนตรีเริ่มมีชื่อเสียงในด้านเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตกมากขึ้น แล้วใน
ปัจจุบันร้านดนตรีแห่งนี้ ได้บุกเบิกท าการเปิดสาขาที่คณะดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล
นอกเหนือจากสาขาแรกคือ รามค าแหง สืบเนื่องจากเหตุนี้จึงท าให้ร้านดนตรีแห่งนี้มีส่วนแบ่งทางด้าน
การตลาดเพ่ิ มมากขึ้น  โดยเพ่ิ มช่องทางการตลาดไปที่ กลุ่ มนั กศึกษาคณ ะดุ ริยางคศิ ลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงถึงกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องสายตะวันตก นอกเหนือจากนั้นแล้วผู้ประกอบการร้านดนตรีท่านนี้ ยังได้เพ่ิมช่องทางทาง
การตลาด คือ จัดจ าหน่ายเครื่องดนตรีประเภทออคูสติกและเครื่องดนตรีไฟฟ้า เช่น กีต้าร์โปร่ง อะ
คูเลเล่ กีต้าร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งในมุมมองของผู้ประกอบการร้านดนตรีอีกท่าน ได้บอกกล่าว
ว่าร้านดนตรีของตนเอง มีที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านบางกอกน้อยอยู่เพียงที่เดียว ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้กลุ่ม
ลูกค้าที่ต้องการเข้ารับสถานบริการเดินทางมาเข้ารับบริการที่สถานที่นี้ และในส่วนมุมมองของ
ผู้ประกอบการอีกท่าน ได้ให้ความเห็นว่าสถานที่ร้านดนตรีของตนเองตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านเอกมัย 
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ซึ่งสถานที่ตั้งสะดวกต่อการคมนาคมต่อกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ารับการบริการทั้งทางรถโดยสารประจ าทาง 
รถไฟฟ้ามหานคร และรถยนต์ส่วนบุคคล สรุปด้านช่องทางจัดจ าหน่ายร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก
ในปัจจุบันจะพบได้ว่า ผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกแต่ท่านมีมุมมองในด้านช่องทาง
จ าหน่ายไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งและจุดที่กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการเลือกที่จะตัดสินใจ
ด้วยตัวเอง 
  2.4 ด้านการส่งเสริมการขาย 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกทั้ง 3 ท่านจะพบได้
ว่า  มุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายผู้ประกอบการทั้ง 3 ท่านมีมุมมองและความ
คิดเห็นที่สอดคล้องซึ่งและกัน จะพบได้ว่าสินค้าเครื่องดนตรีสินค้าเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
ตะวันตก สามารถผ่อนช าระได้ รวมถึงมีราคาที่สมเหตุผลให้กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับการบริการของร้าน ซึ่ง
รวมถึงเน้นการตลาดบนตลาดบนอินเตอร์เน็ต มีส่วนลด แลก แจก แถม ให้กับเครื่องดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกและอุปกรณ์เครื่องดนตรีในราคาที่เป็นธรรม และในส่วนที่ส าคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการทั้ง 3 
ท่านได้ให้มุมมองส่วนนี้เป็นจุดส าคัญ คือ มีส่วนลดให้กับกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการในราคาที่ย่อมเยาว์
และสามารถตกลงราคากันเองได้ สรุปด้านการส่งเสริมการขายร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกใน
ปัจจุบันจะพบได้ว่า ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ให้การมุ่งเน้นบริการหลังการขายให้แก่กลุ่มลูกค้า 
  2.5 ด้านบุคคล 
  จากการสอบถามผู้ประกอบการทั้ง 3 ท่าน ได้ให้มุมมองความเห็นทางด้านบุคคลไป
ในลักษณะในทิศทางเดียวกัน และทั้งนี้รวมถึงผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของพนักงานที่ให้บริการสถาน
ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้เป็นดังต่อไปนี้ 
  2.5.1 พนักงานขายมีความช านาญ สามารถบริการและอธิบายความรู้เกี่ยวกับเครื่อง
ดนตรีเครื่องสายตะวันตกรวมถึงอุปกรณ์ทางด้านดนตรี ให้กับกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับการบริการได้ 
  2.5.2 พนักงานบริการภายในร้านได้เป็นอย่างดี รวมถึงช่วยติดต่อประสานงานแก่
ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้ประกอบการมีความสามารถที่ซ่อมเครื่องสายตะวันตก
และทีมงานที่มีความสามารถได้เป็นอย่างดี 
  2.5.3 พนักงานมีประสบการณ์และความรู้ทางด้านเครื่องดนตรีโดยตรง สามารถ
อธิบายและตอบค าถามให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการได้อย่างชัดเจน รวมถึงมีช่างซ่อมเครื่องสาย
ตะวันตกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  สรุปด้านกระบวนการด้านการส่งเสริมการขายที่ได้กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่มี
ความส าคัญต่อสถานประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก หรือแม้กระทั่งสถานประกอบการ
ร้านดนตรีทั่วไปจากที่ผู้วิจัยได้สังเกตพบเห็น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ล้วนเป็นสื่ งส าคัญต่อการตัดสินใจ
ต่อกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ารับบริการต่อร้านเครื่องดนตรีอย่างส าคัญท่ีสุด  
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  2.6 ด้านกระบวนการ 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้ง 3 ท่าน จะได้พบได้ว่า ผู้ประกอบการร้านดนตรี
ท่านแรกมีนโยบายให้บริการจัดส่งเพ่ือมอบให้กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการบนตลาดอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
ขณะที่ผู้ประกอบการอีกท่าน มีนโยบายให้กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านเครื่องดนตรีสามารถสมัคร
ข้อมูลสิทธิส่วนบุคคล เพื่อที่จะน ามาเป็นสิทธิพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้า และสามารถจัดสินค้าเครื่องดนตรี
เครื่องสายตะวันตกทางตลาดบนอินเตอร์เน็ตได้ รวมถึงการรับประกันสินค้าที่เชื่อถือได้ และทั้งนี้ใน
ส่วนผู้ประกอบการอีกท่าน มีนโยบายที่มุ่งเน้นไปที่การบริการจัดส่งเครื่องดนตรีตามสถานที่ต่างๆ เช่น 
โรงเรียน , โรงเรียนสอนดนตรี , หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สรุปด้านกระบวนการร้านเครื่องดนตรี
เครื่องสายตะวันตกในปัจจุบันจะพบได้ว่า การตลาดบนอินเตอร์มีความส าคัญต่อกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน
เป็นอย่างมาก ค่านิยมของกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มได้เปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน ซึ่งเป็นผลน ามาต่อการ
ตัดสินใจรับบริการของกลุ่มค้าบางกลุ่ม 
  2.7 ด้านลักษณะกายภาพ 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้ง 3 ท่าน จะพบได้ว่า ผู้ประกอบท่านแรกได้
กล่าวถึงว่าร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกของตนเอง มีสถานที่สะอาด มีสถานที่กลุ่มลูกค้าสามารถน า
รถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดได้ รวมถึงผู้ประกอบการได้เปิดเพลงคลาสสิคขณะท าการเพ่ือสร้าง
บรรยากาศ ขณะที่ผู้ประกอบการอีกท่านได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่เข้ามารับบริการ เปรียบเสมือนร้าน
ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก รวมถึงอุปกรณ์ทางด้านดนตรีมีให้เลือก
หลากหลาย ทั้งในสถานที่หน้าร้านและสถานที่เก็บสินค้า รวมถึงผู้ประกอบการอีกท่านได้กล่าวถึงร้าน
ดนตรีของตนเองในแง่ของมีความสะอาด ปลอดโปร่ง สร้างความไว้วางใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับการ
บริการได้เป็นอย่างดี สรุปด้านลักษณะกายภาพร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในปัจจุบันจะพบได้ว่า 
ความสะอาดทั้งภายในและภายนอกร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ รวมถึง
สินค้าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกและอุปกรณ์เครื่องดนตรีได้ถูกจัดให้ดูสวยงาม ซึ่งท าให้กลุ่ม
ลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้ไว้วางใจต่อการเข้ารับบริการร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตกอีกทางหนึ่ง 
 
ข้อมูลเชิงปริมาณจากการแจกแบบสอบถามกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการเครื่องดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร   
  การผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการแจกแบบสอบถามกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับ
บริการเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  ความสะดวกในการวิเคราะห์ และการ
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้ 
  X   แทน   ค่าเฉลี่ย (Means) 
  S.D.  แทน   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  F   แทน   ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ (F-Test) 
  t  แทน   ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบ (T-Test) 
  SS  แทน   ค่าผลรวมก าลังสองของคะแนน (Sum of square) 
  MS  แทน   ค่าเฉลี่ยก าลังสองของคะแนน (Mean of square) 
  DF แทน   ขั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
  **   แทน   ค่านัยส าคัญทางสถิติ .05 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัย ได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตอนๆ เพ่ือสะดวกต่อการท าความเข้าใจโดย
เสนอเรียงตามล าดับดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดนตรีตะวัน ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ   แจกแจงความถี่ (Frequency)  และร้อยละ 
(Percentage) 
  ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า ที่เข้าบริการร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถล าดับข้อมูลแยกออกได้เป็นดังนี้ 
  1.  วิเคราะห์องค์ประกอบข้อมูล 
  2.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)  
  3.  วิเคราะห์ข้อมูลค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนด
เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 
 
    ค่าเฉลี่ย แปลความหมาย 

4.20 – 5.00  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.40 – 4.19  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก 
2.60 – 3.39  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง 
1.80 – 2.59  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.79  มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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  ตอนที่ 3   การเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการ ร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร ใน 7 ด้าน ได้แก่ สินค้าดนตรีเครื่องสายตะวันตก ราคาที่
เหมาะสม สถานที่จัดจ าหน่าย สิทธิพิเศษส าหรับเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก ผู้ประกอบการและ
พนักงานในร้านที่ให้การบริการ บรรยากาศภายในร้านและบริเวณใกล้เคียง และกระบวนการการ
ให้บริการของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
 
   ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ และพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่อง
ดนตรีตะวันตกของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มลูกค้าร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแบบสอบถามส าหรับกลุ่มลูกค้า จ านวน  400 ฉบับ และในจ านวน
แบบสอบถามที่ได้รับคืนมา เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ านวน  400  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ าแนกตามสถานภาพ และพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่อง
ดนตรีตะวันตกของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
ตารางที ่2   สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 241 60.3 
หญิง 159 39.8 

รวม 400 100 

  จากตารางที่ 2 แสดงว่าให้เห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากว่าเพศหญิง คือ 
เพศชายร้อยละ 60.3 และเพศหญิงร้อยละ 39.8 
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ตารางที ่3  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 15 ปี 24 6.0 

16 – 24 ปี 74 18.5 
25 – 35 ปี  77 19.3 

36 – 45 ปี 38 9.5 

46 – 55 ปี  44 11.0 

56 ปีขึ้นไป 143 38.5 
รวม 400 100 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุอยู่ที่ 56 ปีขึ้นไป เป็น
จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาตามล าดับ คืออายุ
ระหว่าง 25-35 ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 อายุระหว่าง 16 -24 ปี จ านวน 74 คิดเป็น
ร้อยละ 18.5 อายุระหว่าง 46-55 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 อายุระหว่าง 36 -45 ปี 
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และสุดท้ายคืออายุต ากว่า 15 ปี จ านวน 24 คน ร้อยละ 6.0  

 
ตารางที่ 4  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา 

 
การศึกษา 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น 22 5.5 

มัธยมศึกษาตอนปลาย / ประกาศ
นียบัติวิชาชีพ (ปวช.) 

50 12.5 

ปริญญาตรี 245 61.3 

ปริญญาโท 69 17.3 

ปริญญาเอก 14 3.5 
รวม 400 100 

  จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 245 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาตามล าดับ คือ ใน
ระดับปริญญาโท จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัติวิชาชีพ 
(ปวช.) จ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 22 ราย คิด
เป็นร้อยละ 5.5 ปริญญาเอก จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดับ 
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ตารางที ่5   สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน / นักศึกษา 92 23.0 

พนักงานบริษัทเอกชน 74 18.5 

ธุรกิจส่วนตัว,ค้าขาย,อาชีพอิสระ 132 33.0 
ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ของรัฐ, 33 8.3 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 2.3 
นักดนตรี , อาจารย์สอนดนตรี 34 8.5 

อ่ืนๆ 26 6.5 

รวม 400 100 
  จากตารางที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย รวมถึง
อาชีพอิสระมากที่สุด จ านวน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.0 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
รองลงมาตามล าดับ คือ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.0 พนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.5 ประกอบอาชีพนักดนตรี/อาจารย์สอนดนตรี 
จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.5 ข้าราชการ/เจ้าหน้าของรัฐ จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.3 
อ่ืนๆ จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.3 
ตามล าดับ 
 
ตารางที ่6   สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ 

รายได้ 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 5,000 บาท 47 11.8 
6,000 – 15,000 บาท 56 14.0 

16,000 – 25,000 บาท 87 21.8 
26,000 – 35,000 บาท 51 12.8 

36,000 – 45,000 บาท 45 11.3 

46,000 บาทข้ึนไป 114 28.5 
รวม 400 100 

  จากตารางที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 46 ,000 บาทขึ้นไปต่อ
เดือน จ านวน 114 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.5 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาตามล าดับ คือ
มีรายได้ระหว่าง 16,000 – 25,000 บาทต่อเดือน จ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.8 มีรายได้
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ระหว่าง 6,000 – 15,000 บาทต่อเดือน จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0 มีรายได้ระหว่าง 
26,000 – 35,000 บาทต่อเดือน จ านวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.8 มีรายได้ต ากว่า 5 ,000 บาท 
จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.8 มีรายได้ระหว่าง 36 ,000 – 45,000 บาท จ านวน 45 ราย คิด
เป็นร้อยละ 11.3 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 7  กลุ่มลูกค้าได้รับข้อมูลสืบค้นข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดนตรี/ 
  ประเภทเครื่องสายตะวันตกจากแหล่งใด 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

เว็บไซต์ 123 30.8 

สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค 79 19.8 
ครูผู้สอนแนะน า 112 28.0 

สังเกตจากป้ายหน้าร้าน 11 2.8 

เป็นลูกค้าเก่า 5 1.3 
ผ่านมาโดยมิได้ตั้งใจ 21 5.3 

งานจัดนิทรรศการดนตรี 17 4.3 
อ่ืนๆ 32 8.0 

รวม 400 100 

  จากตารางที่ 7 เหตุผลส าคัญที่สุด ที่ท าให้กลุ่มลูกค้าที่ เข้าสืบค้นข้อมูลร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตก เพ่ือประกอบการตัดสินใจส่วนใหญ่ คือ เว็บไซค์ มีจ านวน 123 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 30.8 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาตามล าดับ คือ ครูผู้สอนแนะน า มีจ านวน 112 
ราย คิดเป็นร้อยละ 28.0 สื่อสังคมออลไลน์ เช่น เฟสบุค จ านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.8 อื่นๆ 
จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.0 ผ่านมาโดยมิได้ตั้งใจ จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.3 งานจัด
นิทรรศการดนตรี จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.3 สังเกตจากป้ายหน้าร้าน จ านวน 11 ราย คิด
เป็นร้อยละ 2.8 และเป็นลูกค้าเก่า จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดับ 
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ตารางที ่ 8  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตกที่กลุ่มลูกค้าสนใจเลือกซ้ือ 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
ไวโอลิน 176 44.0 

วิโอล่า 6 1.5 

เชลโล ่ 49 12.3 
ดับเบ้ิลเบส 15 3.8 

อุปกรณ์เครื่องดนตรี 69 17.3 

อ่ืนๆ 85 21.3 

รวม 400 100 

  จากตารางที่ 8 กลุ่มลูกค้าตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับสินค้าเครื่อง
ดนตรีเครื่องสายตะวันตก ประเภทเครื่องดนตรีไวโอลินเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 176 ราย คิดเป็นร้อยละ 
44.0 รองลงมาประเภทอ่ืนๆ จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.3 ประเภทอุปกรณ์เครื่องดนตรี 
จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.3 ประเภทเครื่องดนตรีเชลโล่ จ านวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 
12.3 ประเภทเครื่องดนตรีดับเบิ้ลเบส จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.8 ประเภทเครื่องดนตรีวิโอ
ล่า จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่ 9  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตกของกลุ่ม 
  ลูกค้า 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

รูปลักษณ์ของเครื่องดนตรี 35 8.8 
โปรโมชั่น ลด / แลก / แจก /แถม 32 8.0 

เสียงของเครื่องดนตรีที่ไพเราะ 253 63.3 

ประเทศของผู้ผลิต 11 2.8 
ลักษณะอายุการใช้งานของเครื่องดนตรี 10 2.5 

นวัตกรรม 6 1.5 

การให้บริการหลังการขาย 10 2.5 
ชนิดของเครื่องดนตรีรุ่นใหม่ล่าสุด 24 6.0 

อ่ืนๆ 6 1.5 
รวม 400 100 
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  จากตารางที่ 9 กลุ่มลูกค้าให้การตัดสินใจในเรื่องเสียงของดนตรีที่ไพเราะ จ านวน 253 
ราย คิดเป็นร้อยละ 66.3 รองลงมาเป็นรูปลักษณ์ของเครื่องดนตรี จ านวน 35 คิดเป็นร้อยละ 8.8 
โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.0 ชนิดของเครื่องดนตรีรุ่นใหม่ล่าสุด 
จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.0 ประเทศของผู้ผลิต จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.8 ลักษณะ
อายุการใช้งานของเครื่องดนตรีและการให้บริการหลังการขาย กลุ่มลูกค้าได้ให้การตัดสินใจเท่ากัน 
จ านวนอย่างละ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ซึ่งทั้งนี้รวมถึงนวัตกรรมและอ่ืนๆ กลุ่มลูกค้าได้ให้การ
ตัดสินใจเท่ากันเช่นกัน จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่ 10  ราคาเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่กลุ่มลูกค้าพึงประสงค์ 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 5,000 46 11.5 

6,000 – 10,000  119 29.8 
11,000 – 20,000 110 27.5 

21,000 – 30,000 67 16.8 

41,000 – 50,000 18 4.5 
51,000 ขึ้นไป 40 10.0 

รวม 400 100 

  จากตารางที่ 10 กลุ่มลูกค้าพึงประสงค์ราคาเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกช่วงราคา
ระหว่าง 6,000 – 10,000 บาท จ านวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาช่วงราคาระหว่าง 
11,000 – 20,000 บาทจ านวน 110 คิดเป็นร้อยละ 27.5 ช่วงราคาระหว่าง 21 ,000 – 30,000 บาท 
จ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.8 ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.5  ราคา 
51,000 ขึ้นไป จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 ช่วงราคา 41 ,000 – 50,000 บาท จ านวน 18 
ราย คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 11  กลุ่มลูกค้าน าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกไปใช้ในลักษณะใด 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
เพ่ือการศีกษา 84 21.0 

เพ่ือประกอบอาชีพ 42 10.5 

เพ่ือเก็บไว้ประดับ 26 6.5 
เพ่ือความชอบส่วนบุคคล 226 56.5 

อ่ืนๆ 22 5.5 
รวม 400 100 

   จากตารางที่ 11 กลุ่มลูกค้าน าเครื่องดนตรีเครื่องสายตตะวันตกไปใช้เพ่ือความชอบส่วน
บุคคลเป็นเหตุผลหลัก จ านวน 226 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาน าไปใช้เพ่ือการศึกษา จ านวน 
84 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.0 เพ่ือประกอบอาชีพ จ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.5 เพ่ือเก็บไว้
ประดับ จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.5 อ่ืนๆ จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 12  กลุ่มลูกค้ารับรู้ข่าวสารร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกจากสื่อใดบ้าง 

คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

Wed site 206 51.5 

Line 10 2.5 
Facebook 113 28.3 

นิตยสารดนตรี 71 17.9 
รวม 400 100 

  จากตารางที่ 12 กลุ่มลูกค้ารับรู้ข่าวสารจาก Wed site เป็นส่วนใหญ่ จ านวน 206 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ Facebook จ านวน 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.3 นิตยสารดนตรี 
จ านวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.9 Line จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ 
 
  ตอนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า ที่เข้าบริการร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า ใช้บริการร้านเครื่อง
ดนตรีเครื่องสายตะวันตกจากความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการโดยใช้สถิติ  ได้แก่ การวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
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ตารางที่ 13  แสดงค่า KMO and Bartlett’s Test 
 
 
 
 
 

 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 13 ค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy มีค่าเท่ากับ 0.895 ได้ค่า Significance = .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.5 จึงสามารถน ามา
วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าใช้บริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ทั้ง 39 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันเพียง
พอที่จะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ได้ 
 
ตารางที่ 14  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการร้านดนตรี 
  เครื่องสายตะวันตก 

ปัจจัยส่งผล Mean Std. 
Deviation 

ระดับความส าคัญ 

ปัจจัยท่ี 1    

มีโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม  4.03 0.945 มาก 

มีบริการส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
จัดส่ง 

4.06 0.937 มาก 

มีการท าบัตรสมาชิกเพ่ือใช้เป็นส่วนลด สิทธิต่างๆ 
ในการเข้ารับบริการ 

3.96 0.958 มาก 

ทางร้านมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารในสื่อ
ต่างๆ 

3.97 0.969 มาก 

มีช่วงเวลาเปิดท าการที่เหมาะสม 4.03 0.916 มาก 
มีส่วนลดเมื่อช าระเป็นเงินสด 4.11   0.935 มาก 

รวม  4.03 0.760 มาก 
 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .895 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 10011.994 

df 741 

Sig. .000 
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ตารางที่ 14  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการร้านดนตรี 
  เครื่องสายตะวันตก (ต่อ) 

ปัจจัยส่งผล Mean Std. 
Deviation 

ระดับความส าคัญ 

ปัจจัยท่ี 2    

ภายในร้านมีให้บริการนิตยสารเกี่ยวกับดนตรี มีน้ า
ดื่มไว้บริการ 

3.78 1.015 มาก 

มีการเปิดเพลงคสาสสิคภายในร้านเพ่ือบรรยากาศ
ที่ดึงดูดลูกค้า 

3.75 0.995 มาก 

มีห้องน้ าในร้านหรือละแวกใกล้เคียง 3.90 0.866 มาก 

ชื่อเสียงของร้านเครื่องดนตรีเป็นที่รู้จัก 3.99 0.855 มาก 
บรรยากาศภายในร้านตกแต่งได้สวยงาม ทันสมัย 3.98 0.866 มาก 

รวม 3.88 0.782 มาก 

ปัจจัยท่ี 3    

พนักงานขายเข้าใจลูกค้าความต้องการของลูกค้า 4.59 0.609 มากที่สุด 
พนักงานขายมีความกระตือรืนร้นในการบริการ 4.61 0.564 มากที่สุด 

พนักงานขายสามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเครื่อง
ดนตรี สามารถตอบข้อสงสัย และข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 

4.75 0.504 มากที่สุด 

พนักงานขายให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง 4.53 0.681 มากที่สุด 
อธิบายรายละเอียดวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี ที่
ถูกต้องแก่ลูกค้า 

4.64 0.565 มากทีสุ่ด 

รวม 4.62 0.471 มากที่สุด 

ปัจจัยท่ี 4    

มีการให้บริการตรวจสอบสภาพสินค้าหลังการขาย 4.53 0.648 มากที่สุด 
มีการรับประกันสินค้า 4.67 .628 มากที่สุด 

ค่ าบ ริการหลั งการขาย  / ซ่ อมแซมมี ค วาม
เหมาะสม 

4.61 .610 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.520 มากที่สุด 
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ตารางที่ 14  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการร้านดนตรี 
  เครื่องสายตะวันตก (ต่อ) 

ปัจจัยส่งผล Mean Std. 
Deviation 

ระดับความส าคัญ 

ปัจจัยท่ี 5    

สินค้าผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ 4.64 0.617 มากที่สุด 
มีสินค้าให้ทดลองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ 4.59 .0642 มากที่สุด 

มีสถานที่ส าหรับทดลองสินค้า 4.39 .0794 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.539 มากที่สุด 
ปัจจัยท่ี 6    

มีป้ายบอกชื่อร้านที่ชัดเจน 4.15  0.838 มาก 

รวม 4.15 0.838 มาก 
ปัจจัยท่ี 7    

ผู้ประกอบการมีวิสัยทัศน์และหลักการบริหารที่
น่าเชื่อถือ 

4.41 0.731 มากที่สุด 

มีการจัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกวิธี 4.55 0.680 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.626 มากที่สุด 
ปัจจัยท่ี 8    

สามารถผ่อนช าระสินค้าได้ 3.92 1.197 มาก 

ราคามีความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบร้านอื่น 4.57 .604 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน 4.36 0.879 มากที่สุด 

รวม 4.29 0.686 มากที่สุด 
ปัจจัยท่ี 9    

มีตราสัญลักษณ์สินค้าที่ชัดเจน 4.12  1.000 มาก 

รวม 4.12 1.000  มาก 
  จากตารางที่ 14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นในระดับมาก 
ทั้งนี้สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตก ใน 2 ล าดับได้ ดังนี้ 
  1.  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตก ในระดับมากท่ีสุดที่สุด 4 อันดับแรก คือ 
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  1.1 พนักงานขายสามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรี สามารถตอบข้อสงสัย 
และข้อซักถามได้เป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.504 
  1.2 มีการรับประกันสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .628 
  1.3 อธิบายรายละเอียดวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรีที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.565 , สินค้าผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ 
4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.617 โดยทั้งสององค์ประกอบนี้มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ 4.64 
  1.4 พนักงานขายมีความกระตือรืนร้นในการบริการ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.61 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.564 
  2.  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตก ในระดับมาก 4 อันดับแรก คือ 
  2.1 มีป้ายบอกชื่อร้านที่ชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.838 
  2.2 มีตราสัญลักษณ์สินค้าที่ชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
1.000 
  2.3 มีส่วนลดเมื่อช าระเป็นเงินสด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
0.935 
  2.4 มีโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.945 , มีช่วงเวลาเปิดท าการที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.916 
 
ตารางที่ 15  แสดงค่าความร่วมกัน (Communalities) 

Communalities 

 Initial Extration 

ตราสัญลักษณ์ 1.000 .711 
รับประกันสินค้า 1.000 .748 

มีหลากหลาย 1.000 .675 

มีสินค้าทดลอง 1.000 .659 
ผลิตจากวัสดุคุณภาพ 1.000 .636 

 ร้านมีชื่อเสียง 1.000 .706 

เหมาะสมกับราคา 1.000 .596 
แจ้งราคาเม่ือเปลี่ยนออนไลน์ 1.000 .674 
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ตารางที่ 15  แสดงค่าความร่วมกัน (Communalities) (ต่อ) 

Communalities 
 Initial Extration 

ผ่อนช าระได้ 1.000 .697 

ป้ายแสดงราคา 1.000 .664 
ราคามีความเป็นธรรม 1.000 .705 

ซ่อมแซมเหมาะสม 1.000 .747 
มีส่วนลด 1.000 .752 

ร้านมีความสะอาด 1.000 .721 

สถานที่เข้าถึงง่าย 1.000 .544 
ป้ายชัดเจน 1.000 .669 

มีสถานที่จอดรถ 1.000 .660 

สถานที่ทดลองสินค้า 1.000 .709 
ร้านมีความสะอาด 1.000 .747 

มีโฆษณา 1.000 .700 
มีโปรโมชั่น 1.000 .680 

เปิดท าการทีเหมาะสม 1.000 .718 

บริการส่งไม่คิดธรรมเนียม 1.000 .769 
มีท าบัตรสมาชิก 1.000 .734 

พนักงานขายมีความรู้ 1.000 .679 

พนักงานขายกระตือรือร้น 1.000 .694 
พนักงานขายเป็นกันเอง 1.000 .712 

พนักงานขายเข้าใจลูกค้า 1.000 .758 

ผู้ประกอบการมีวิสัยทัศน์ 1.000 .662 
เจ้าของสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติ 1.000 .682 

อธิบายวิธีการดูแลเครื่องดนตรี 1.000 .650 
อินเตอร์เน็ตมีความน่าเชื่อถือ 1.000 .557 

จัดเก็บสินค้าได้ถูกต้อง 1.000 .750 

ร้านตกแต่งได้สวยงาม 1.000 .704 
มีห้องน้ าในร้าน 1.000 .730 
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ตารางที่ 15  แสดงค่าความร่วมกัน (Communalities) (ต่อ) 

Communalities 
 Initial Extration 

มีนิตยสารดนตรี 1.000 .772 

เปิดเพลงคลาสสิคภายในร้าน 1.000 .668 
 
  ค่า Communality เป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหนึ่งกับตัวแปรอ่ืนๆ ที่
เหลือทั้งหมด มีค่าอยู่ระหว่าง 0 กับ 1ของตัวแปร (0 < communality < 1) ถ้าค่า communality 
= 0 แสดงว่าองค์ประกอบหรือตัวแปรนั้น ๆ ไม่สามารถอธิบายค่าความผันแปรของตัวแปรได้ แต่ถ้าค่า 
communality = 1 แสดงว่าองค์ประกอบหรือตัวแปรนั้น ๆ สามารถอธิบายค่าความผันแปรของตัว
แปรได้ทั้งหมด ค่า Initial communality จากวิธี principal component จะกาหนดให้ค่า Initial 
communality ของตัวแปรทุกตัวเป็น 1 ค่า Extraction communality ของตัวแปร หลังจากที่ได้
สกัดปัจจัยแล้ว จะพบว่า ค่า Extraction communality ของตัวแปรอินเตอร์เน็ตมีความน่าเชื่อถือ มี
ค่าต่าสุด = .558 แต่ก็ยังไม่ต่ามาก น่าจะสามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้ชัดเจน 
 
ตารางที่ 61  แสดงค่า Rotation Component Matrix 

Component 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

มีโปรโมชัน่ A21 .799         

บริการส่งไม่คิดธรรมเนียม A23 .790         

มีท าบัตรสมาชิก A24 .700         

มีโฆษณา A20 .657         

เปิดท าการที่เหมาะสม A22 .639         

มีส่วนลด A21 .545         

เจ้าของสื่อสารกับต่างชาติ A30 .488         

สถานที่เข้าถึงงา่ย A15 .399         

มีนิตยสารดนตรี A38  .769        

เปิดเพลงคลาสสิคภายในร้าน A39  .723        

มีห้องน้ าในร้าน A37  .709        

ร้านมีชื่อเสียง A7  .619        

ร้านตกแต่งไดส้วยงาม A36  .614        
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ตารางที่ 16  แสดงค่า Rotation Component Matrix (ต่อ) 
Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

มีสถานที่จอดรถ A17  .463        

อินเตอร์เน็ตมีความน่าเชื่อถือ A34  .429        

พนักงานขายเข้าใจลูกค้า A28   .837       

พนักงานขายกระตือรืนร้น A26   .763       

พนักงานขายมีความรู้ A25   .759       

พนักงานขายเปน็กันเอง A27   .742       

อธิบายวิธีการดูแลเคร่ืองดนตรี A33   .648       

ช่างซ่อมมีความช านาญ A32   .436       

เหมาะสมกับราคา A8   .366       

ตรวจสภาพ A2    .782      

รับประกันสนิค้า A3    .754      

ซ่อมแซมเหมาะสม A13    .633      

ตรวจสภาพสนิค้าหลังขาย A 31     .442     

มีหลากหลาย     .362     

ผลิตจากวสัดุคุณภาพ A6     .695     

มีสินค้าทดลอง A5     .687     

สถานทีท่ดลองสนิค้า A18     .550     

ป้ายบอกชื่อร้านชัดเจน A16      .553    

ร้านมีความสะอาด A 19       .452   

ผู้ประกอบการมีวิสัยทัศน์ A29       .650   

จัดเก็บสินค้าได้ถูกต้อง A35       .637   

ผ่อนช าระได้ A10        .645  

ราคามีความเปน็ธรรม A12        .624  

ป้ายแสดงราคาสินคา้ชัดเจน A11        .549  

แจ้งราคาเมื่อเปลี่ยนออนไลน์ A9        .475  

ตราสัญลักษณ์ A1         .800 

  จากตารางที่ 16  สามารถจัดกลุ่มตัวแปรจากจ านวนทั้งสิ้น 39 ตัวแปร สามารถสกัด
องค์ประกอบได้ท้ังสิ้นได้ 9 ปัจจัย สามารถอธิบายได้ดังนี้  
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  ปัจจัยที่ 1 ร้านให้บริการและโปรโมชั่นที่ดี ประกอบด้วย 8 ปัจจัย ได้แก่ 
1. มีโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม ( A21 = 0.799 ) 
2. มีบริการจัดส่งไม่คิดค่าธรรมเนียม ( A23 = 0.790 ) 
3.  มีการท าบัตรสมาชิกเพ่ือใช้เป็นส่วนลด สิทธิต่างๆ ในการเข้ารับบริการ ( 

A24 = 0.700 ) 
4. ทางร้านมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารในสื่อต่างๆ ( A20 =0.657 ) 
5. มีช่วงเวลาเปิดท าการที่เหมาะสม ( A22 = 0.639 ) 
6. มีโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม ( A21 = 0.545 ) 
7. ผู้ประกอบการสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ( A30 = 0.488 ) 
8. ภ า ย ใน ร้ า น มี ให้ บ ริ ก า ร นิ ต ย ส า ร เกี่ ย ว กั บ ด น ต รี  มี น้ า ดื่ ม 

ไว้บริการ ( A38 = .769 ) 
  ปัจจัยที่ 2 ร้านมีชื่อเสียงและมีสภาพแวดล้อมที่ดี ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ 

1. ภายในร้านมีให้บริการนิตยสารเกี่ยวกับดนตรี มีน้ าดื่มไว้บริการ ( A38 = 
0.769) 

2. มีการเปิดเพลงคสาสสิคภายในร้านเพ่ือบรรยากาศท่ีดึงดูดลูกค้า ( A39 = 
0.723) 

3. มีห้องน้ าในร้านหรือละแวกใกล้เคียง ( A37 = 0.709 ) 
4. ชื่อเสียงของร้านเครื่องดนตรีเป็นที่รู้จัก ( A7 = 0.619 ) 
5. บรรยากาศภายในร้านตกแต่งได้สวยงาม ทันสมัย ( A36 = 0.614 )  
6. มีสถานที่ส าหรับจอดรถ ( A17 = 0.463 ) 
7. รูปแบบเอกสารบนอินเตอร์เน็ตมีความน่าเชื่อถือ ( A34 = 0.429 ) 

  ปัจจัยที่ 3 พนักงานร้านบริการดี ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ 
1. พนักงานขายเข้าใจความต้องการของลูกค้า ( A28 = 0.837 ) 
2. พนักงานมีความกระตือรือร้นในการบริการ ( A26 = 0.763 ) 
3. พนักงานขายสามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรี สามารถตอบข้อ

สงสัย และข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ( A25 = 0.759 ) 
4. พนักงานขายให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ( A27 = 0.742 ) 
5. อธิบายรายละเอียดวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี ที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ( A33 = 

0.648) 
6. ร้านให้บริการซ่อมเครื่องดนตรีโดยช่างซ่อมเครื่องดนตรีมีทักษะและ

ความช านาญ ( A32 = 0.436 ) 
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7. คุณภาพของเครื่องดนตรีมีความเหมาะสมกับราคาท่ีจัด 
จ าหน่าย ( A8 = 0.366 ) 

  ปัจจัยที่ 4 ร้านมีการรับประกันและตรวจสอบสินค้า ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 
1. มีการตรวจสอบสภาพเครื่องดนตรีก่อนส่งมอบ ( A2 = 0.782 ) 
2. มีการรับประกันสินค้า ( A3 = 0.754 ) 
3. ค่าบริการหลังการขาย / ซ่อมแซมมีความเหมาะสม ( A13 = 0.633 ) 

  ปัจจัยที่ 5 เครื่องดนตรีมีหลากหลาย ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ 
1. มีการให้บริการตรวจสภาพหลังการขาย ( A31 = 0.442 ) 
2. เครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกมีให้เลือกหลากหลายตรงกับความ

ต้องการ ( A4 = 0.362 ) 
3. สินค้าผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ ( A6 = 0.695 ) 
4. มีสินค้าให้ทดลองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ( A5 = 0.687 ) 
5. มีสถานที่ส าหรับทดลองสินค้า ( A18 = .0550 ) 

  ปัจจัยที่ 6 ป้ายร้านแสดงให้เห็นได้ชัดเจน ประกอบด้วย 1 ปัจจัย ได้แก่  
1. มีป้ายบอกชื่อร้านที่ชัดเจน ( A16 = 0.553 ) 

  ปัจจัยที่ 7 ร้านมีความสะอาดและน่าเชื่อถือ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 
2. พ้ืนที่ภายในร้านมีความสะอาดและสะดวกกว้างขวาง ( A19 = 0.452 ) 
3. ผู้ประกอบการมีวิสัยทัศน์และหลักการบริหารที่น่าเชื่อถือ ( A29 = 

0.650 ) 
4. มีการจัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกวิธี ( A35 = 0.637 ) 

  ปัจจัยที่ 8 เครื่องดนตรีราคาย่อมเยาว์ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่  
1. สินค้าสามารถผ่อนช าระได้ ( A10 = 0.645 ) 
2. ราคามีความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบร้านอื่น ( A12 = 0.624 ) 
3. มีป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน ( A11 = 0.549 ) 
4. มีการแจ้งราคาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากร้านค้าออนไลน์ ( A9 =0.475 ) 

  ปัจจัยที่ 9 มีตราสัญลักษณ์ของสินค้า ประกอบด้วย 1 ปัจจัย ได้แก่ 
1. มีตราสัญลักษณ์ชัดเจน ( A1 = 0.800 )  
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาในลักษณะของการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Method Research) ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น ได้เก็บข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) จากกลุ่มผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานครจ านวน 3 ราย ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการร้าน
ดนตรีเครื่องสายตะวันตก (in-depth interview)  ในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ ได้เก็บข้อมูลโดยวิธี 
จากแบบสอบถาม(Questionnaire) จากกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย ด้วยวิธีการเลือกแบบสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) ซึ่ งมาจากการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ  Taro 
Yamane (1967) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วยการแจกแจง
ความถี่ (Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และท าการค้นหาปัจจัยส าคัญเพ่ือใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ด้วยวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)ทั้งนี้ จากวัตถุประสงค์และวิธีในการศึกษาวิจัยดังที่ได้กล่าว
ไว้ข้างต้น ขอน าเสนอผลสรุปการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 สรุป 
  จากการวิจัยเรื่องกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ( 7p’s) ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้
ท าการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสามารถสรุปผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ด้วยกัน 
  1.  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  2.  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  3.  กรอบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการ 
  4.  กิจกรรมกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม 
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1.  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ส าหรับข้อมูลในส่วนนี้เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสารวจความคิดเห็น
ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ซึ่งข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ผ่าน
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยน าเสนอในรูปแบบความเรียง เพ่ือให้เห็นมุมมองของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญที่ชัดเจน โดยเรียงล าดับการน าเสนอตามหัวข้อ ดังนี้ 
 
  1.1 ความคิดเห็นต่อการด าเนินธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก โดยอ้างอิงตาม
แนวคิดทฤษฎีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  
  จากค าถามในข้อนี้ พบได้ว่าผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายใน ที่เกี่ยวข้องในด้านจุดแข็งในภาพรวม ดังนี้ “ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่อง
ดนตรีเครื่องสายตะวันตกโดยเฉพาะ” “สินค้าต้องมีคุณภาพ” “เน้นการให้บริการสู่กลุ่มลูกค้าอย่าง
จริงใจ” ในส่วนของจุดอ่อนของธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก จะพบได้ว่า “ผู้ประกอบการบาง
ท่านไม่ได้มีความรู้ทางด้านเครื่องสายโดยตรง” “ช่างซ่อมเครื่องดนตรียังมีจ านวนน้อย” “ร้านไม่ได้
มุ่งเน้นสารสื่อสารโดยค าพูดโดยตรง” “เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแบ่งพ้ืนที่ของส่วนแบ่งทาง
การตลาด” ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นประเด็นส าคัญที่ได้จากเชิงลึก ในแง่มุมของจุดอ่อนที่เกิดขึ้น
จากความเห็นผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
  ในส่วนของปัจจัยภายนอก ผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้ให้
ความเห็นในแง่มุมของโอกาสในภาพรวม ดังนี้ “ดนตรีเป็นเรื่องการศึกษาในช่วงปัจจุบันผู้ปกครองเปิด
กว้างที่จะส่งบุตรหลานของตนเองมาศึกษาเล่าเรียนดนตรีเป็นกิจกรรมสันทนาการ ” “คัดเลือก
พนักงานที่มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก” ในส่วนของแง่มุมของ
อุปสรรค ผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้แสดงความคิดเห็นต่อ “มุมมองเชิงเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นไปในเชิงวิชาการเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้วิชาศิลปะด้านดนตรีหรือ
แขนงต่างๆ มีบทบาทลดลงจากเดิม” “การตลาดบนอินเตอร์เน็ตต้องพัฒนาให้ดีขึ้นจากแต่เดิม ในด้าน
ของภาษาและข้อมูลส าคัญท่ีให้แก่กลุ่มลูกค้า” 
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  1.2 ความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นต่อกระบวนการให้บริการของท่าน ในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
  ในการส ารวจข้อมูลหัวข้อนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นคาถามออกเป็น 7 ข้อย่อยโดย
อ้างอิงตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ 
  1.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ พบได้ว่าผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตก “ได้มุ่งเน้นจ าหน่ายเครื่องดนตรีจ าพวกเครื่องสายเป็นส่วนใหญ่” ซึ่งทั้งนี้รวมถึงเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องเป่าและอุปกรณ์เครื่องดนตรีบางส่วน เพ่ือน าเสนอสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าเพ่ิมข้ึนจากแต่
เดิม  
  1.2.2 ด้านราคา จะพบได้ว่า ราคาเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกมีราคาในตลาดที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่งทั้งนี้ราคาอยู่กับคุณภาพของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดด้วย สาเหตุส าคัญที่สุดในด้านของ
ราคาที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นจากคุณภาพของเนื้อไม้และความไพเราะของเนื้อเสียงจากเครื่องดนตรี
เครื่องสายตะวันตก เป็นสาเหตุส าคัญท าให้ราคาสูงขึ้นจากสินค้าเครื่ องดนตรีตะวันตกในระดับ
มาตรฐาน 
  1.2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบได้ว่า กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการทราบถึง
สถานที่ตั้งของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกโดยส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงทราบถึงชื่อเสียงของร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตกจากช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ เฟสบุค อินเตอร์เน็ตโดยทั่วถึงกัน ซึ่งทั้งหมดที่
กล่าวมานี้ผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกโดยส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า สถานที่
ประกอบการอยู่ในพ้ืนที่ที่กลุ่มลูกค้าสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากมีรถประจ าทาง รถไฟฟ้า 
รวมถึงสถานที่อ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการ 
  1.2.4 ด้านการส่งเสริมการขาย พบได้ว่า ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้มุ่งเน้น
การตลาดอินเตอร์เน็ตมีส่วนลด แลก แจก แถม ให้กับสินค้า ในราคาที่เป็นธรรม รวมถึงมีส่วนลด
ให้กับกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก จากทั้งภายในและภายนอกในราคา
ย่อมเยาว์ 
  1.2.5 ด้านบุคคลากร พบได้ว่า ผู้ประกอบร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกรวมถึง
พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรี สามารถให้ค าอธิบายและข้อซักถามต่อกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับ
บริการได้เป็นอย่างดี ซึ่งทั้งนี้ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกโดยส่วนใหญ่มีพนักงานที่เป็นช่างซ่อม
เครื่องดนตรีไว้บริการลูกค้า ที่ต้องการเข้าบริการซ่อมเครื่องดนตรี ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นสาเหตุที่ท า
ให้กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการมีความเชื่อม่ันต่อร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในแง่มุมของด้านบุคคล 
  1.2.6 ด้านกระบวนการให้บริการ พบได้ว่า ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้มุ่งเน้น
กระบวนการบนตลาดอินเตอร์เน็ตและสมัครสมาชิกบุคคล ซึ่งทั้งนี้รวมถึงการให้บริการจัดส่งเครื่อง
ดนตรีและรับประกันเครื่องดนตรีตามสถานที่ต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยด้านดนตรี , โรงเรียนสอนดนตรี 
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, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน , ที่อยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
การตลาดที่เน้นการให้บริการทางอินเตอร์ในปัจจุบัน ( Marketing 3.0 ) ซึ่งในข้อความได้เน้นว่า 
“บริษัทผู้ผลิตต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคมให้มากกว่าเดิม ช่วยเหลือสังคม ขจัดความยากจน 
ป้องกันสิ่งแวดล้อม การคงอยู่ของมนุษยชาติ ไม่ใช่แค่สโลแกนที่สวยหรู ไม่ใช่แค่การท าโฆษณา ต้อง
ฝังลึกในรากเหง้า หรือ DNA ของบริษัท  จริงจัง ยั่งยืน ตอบสนองต่อจิตวิญญาณของลูกค้าได้อย่าง
แท้จริง” ฟิลิป ค็อตเลอร์ ได้กล่าวไว้ (ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, 2556) 
  1.2.7 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบได้ว่า ความเห็นของผู้ประกอบการร้าน
ดนตรีเครื่องสายตะวันตกโดยส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของร้านที่มีความ
สะอาด ปลอดโปร่ง มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก รวมถึงอุปกรณ์
ทางด้านดนตรีที่ให้เลือกหลากหลาย ทั้งภายในสถานที่หน้าร้านและสถานที่เก็บสินค้า ซึ่งทั้งนี้รวมถึง
บางสถานประกอบการมีนิตยสารดนตรีไว้ส าหรับแจกแก่กลุ่มลูกค้า ในขณะที่ผู้ประกอบการบางราย
นิยมเปิดเพลงคลาสสิคเพ่ือสร้างบรรยากาศภายในร้าน เพ่ือสร้างบรรยากาศแก่กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับ
บริการจากทางร้าน 
 
  1.3 ความคิดเห็นต่อแนวโน้มของสภาพธุรกิจดนตรีโดยรวมในอนาคต  และแนวทาง
ในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
  ในประเด็นค าถามนี้ ผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกแต่ละท่านมี
มุมมองความเห็นที่แตกต่างกัน ดังนี้  

 “วิถีชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย กลุ่มลูกค้าบางประเภทต้องการ
เครื่องดนตรีประเภทออคูสติก ผู้ประกอบการจึงมองเห็นเป้าหมายว่า ควรจะขยายสินค้า
เครื่องดนตรีให้มีความหลากหลายมากข้ึนจากแต่เดิม” 
 “พยายามด าเนินธุรกิจในความยั่งยืน” 
 “จัดหาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือที่จะออกไปเสนอและอธิบาย
สินค้าเครื่องดนตตรีตะวันตก ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน” 
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2.  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  2.1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มลูกค้าร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
  กลุ่มลูกค้าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป 
จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 46,000 บาท
ขึ้นไป 
  2.2 พฤติกรรมการเลือกบริการของกลุ่มลูกค้าร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
  กลุ่มลูกค้าที่เข้าบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก สืบค้นข้อมูล เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตกผ่าน เว็บไซต์มากที่สุด เครื่องดนตรี
เครื่องสายตะวันตกที่กลุ่มลูกค้าสนใจเข้ารับบริการมากที่สุดคือ ไวโอลิน โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตกของกลุ่มลูกค้าคือ เสียงของเครื่องดนตรีที่
ไพเราะ ราคาเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกท่ีกลุ่มลูกค้าพึงประสงค์ระหว่าง 11,000 – 20,000 บาท 
โดยที่กลุ่มลูกค้าเลือกซื้อเพ่ือความชอบส่วนบุคคล ขณะที่กลุ่มลูกค้ารับรู้ข่าวสารร้านเครื่องดนตรี
เครื่องสายตะวันตกจากสื่ออินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด 
 
  2.3 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
  ความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าผู้ตอบแบบสอบถาม ผลต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อกลุ่มลูกค้าการตัดสินใจเลือกรับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก โดย
ภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 1.000 อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ในการตัดสินใจเลือกรับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกอยู่ ในระดับ
มาก ทั้งนี้ สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับที่มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการ 
จากมากไปหาน้อยใน 3 อันดับ ได้ดังนี้ 
  2.3.1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกอยู่ในระดับมากที่สุด 
3 อันดับแรก คือ 
  2.3.1.1 พนักงานขายสามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดนตรี สามารถ
ตอบข้อสงสัย  และข้อซักถามได้ เป็นอย่างดี  โดยมีค่าเฉลี่ ย  4.75 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  
 0.504 
  2.3.1.2 มีการรับประกันสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.628 
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  2.3.1.3 อธิบายรายละเอียดวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรีที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดย
มีค่าเฉลี่ย 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.565  
  2.3.2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการร้าน
ดนตรีเครื่องสายตะวันตก ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ 
  2.3.2.1 มีป้ายบอกชื่อร้านที่ชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.838 
  2.3.2.2 มีตราสัญลักษณ์สินค้าที่ชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.000 
  2.3.2.3 มีส่วนลดเมื่อช าระเป็นเงินสด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.935 
  
  2.4 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเชิงส ารวจ 
  จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis 
: EFA) จากจ านวนตัวแปรทั้งสิ้น 39 ตัวแปร สามารถสกัดองค์ประกอบออกมาได้ทั้งสิ้น 9 ปัจจัย 
ประกอบด้วย    
  ปัจจัยที่ 1 ร้านให้บริการและโปรโมชั่นที่ดี 
  ปัจจัยที่ 2 ร้านมีชื่อเสียงและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
  ปัจจัยที่ 3 พนักงานร้านบริการดี 
  ปัจจัยที่ 4 ร้านมีการรับประกันและตรวจสอบสินค้า 
  ปัจจัยที่ 5 เครื่องดนตรีมีหลากหลาย 
  ปัจจัยที่ 6 ป้ายร้านแสดงให้เห็นได้ชัดเจน 
  ปัจจัยที่ 7 ร้านมีความสะอาดและน่าเชื่อถือ 
  ปัจจัยที่ 8 เครื่องดนตรีราคาย่อมเยาว์ 
  ปัจจัยที่ 9 มีตราสัญลักษณ์ของสินค้า 
 
3. กรอบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกลุ่มลูกค้า ในการตัดสินใจรับบริการ
ร้านตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ในส่วนนี้เป็นผลจากการก าหนดประเด็นส าคัญที่ได้จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ โดยได้ก าหนดกรอบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับ
บริการของกลุ่มค้าร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 
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  E (E-commerce) หมายถึง การตลาดบนอินเตอร์เน็ต 
 R (Responsiveness Warranty)  หมายถึง ร้านดูแลเอาใจใส่ลูกค้า 
  H (Honorable services)  หมายถึง พนักงานบริการด ี
  U (Usefulness location) หมายถึง ร้านดนตรีสวยงาม 
 
  ซึ่งสามารถสรุปความหมายทั้ง 4 ข้อได้ดังนี้ 
  “กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านจ าหน่ายเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตก 
กรณีศึกษาสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร” นั้นจะสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่ม
ลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้นั้น ต้องประกอบไปด้วย   การตลาดบน
อินเตอร์เน็ต ( Ecommerce ) เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ที่จะเลือกรับ
บริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องรับการบริการผ่านหน้าร้าน รวม
ไปถึงการบริการหลังการขาย ((Responsiveness Warranty) คือ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าหลังเข้ารับ
บริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ส่วนถัดมาคือ พนักงานบริการดี ((Honorable services ) คือ 
ผู้ประกอบการรวมถึงพนักงานที่ให้การบริการในร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก มีความรู้ความสามารถ
ในเรื่องของเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก สามารถให้ค าแนะน าแก่กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการได้เป็น
อย่างดี ส่วนสุดท้าย คือ ร้านดนตรีสวยงาม (Usefulness location) คือ สถานที่ตั้งของร้านเครื่อง
ดนตรีเครื่องสายตะวันตกมีความสะอาด ตกแต่งภายในร้านได้สวยงาม อากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมถึง
อยู่ในแหล่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมถึงมีสถานที่ส าหรับจอดรถไว้บริการแก่กลุ่มลูกค้า 
 
4. กิจกรรมกลยุทธ์เชิงนวัตกรรม 
  ในส่วนนี้จะเป็นการน าเอาผลการวิจัยที่ได้กล่าวไปในส่วนของสรุปการวิจัยข้างต้นในชื่อ
ของกระบวนทัศน์กลยุทธ์ “ERHU” มายกตัวอย่างเป็นกิจกรรมการด าเนินงานธุรกิจร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตก เพ่ือให้เห็นถึงแนวทางในการน าเอากลยุทธ์นี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งจะสร้าง
ความแตกต่างต่อธุรกิจของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ต่อผู้ที่น าเอากลยุทธ์จากงานวิจัยเล่มนี้ไปใช้ 
พร้อมทั้งส่งผลตอบรับในเชิงบวกจากกลุ่มลูกค้าผู้เข้ารับบริการ ดังนี้ 
 
  4.1 E Strategies 
  แนวคิดกลยุทธ์  E  ( E-commerce ) เป็นแนวคิดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาดบนอินเตอร์เน็ตของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ซึ่งหมายถึง ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก
เน้นบริการจ าหน่ายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่จะใช้บริการ
ร้านดนตรีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ขณะที่กลุ่มลูกค้าท่ีจะเข้ารับบริการไม่ต้องเดินทางมายังสถาน
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ประกอบการก็สามารถใช้บริการทางตลาดบนอินเตอร์ได้ ซึ่งทั้งนี้รวมถึงการให้บริการที่มีระบบสมาชิก
ของกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการโดยสมัครสมาชิกผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าสามารถสิทธิพิเศษ
ในด้านโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม รวมถึงสิทธิพิเศษอ่ืนๆที่เป็นผลประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าท่ีเข้ารับ
บริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกผ่านการตลาดบนอินเตอร์เน็ต 
  ขั้นตอนการด าเนินกลยุทธ์ 
  ในขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้บริการของธุรกิจร้าน
ดนตรีเครื่องสายตะวันตก สาเหตุเนื่องจากธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกเป็น ธุรกิจกับผู้บริโภค 
(Business-to-Customer B2C) จากการสืบค้นจากเว็บไซค์  https://suttidet.wordpress.com/ 
2016/06/23/ความหมายของ-b2b-b2c-c2c/ จะพบได้ว่า ธุรกิจกับผู้บริโภค หมายถึง การขายสินค้า
ไปยังผู้บริโภคโดยตรง ที่กล่าวมาคือกลุ่มลูกค้าร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกสามาถเข้ารับบริการเลือก
ซื้อเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกจากการบนอินเตอร์เน็ตด้วยวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วประกอบ
กับเทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์ในปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อระหว่างร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกกับกลุ่ม
ลูกค้าผู้เข้ารับบริการได้ง่ายขึ้น 
  รูปแบบการตลาดบนอินเตอร์เน็ตของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
  รูปแบบการตลาดบนอินเตอร์เน็ตของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกประกอบไปด้วย 4 
ส่วนหลัก คือ 
1.  การเลือกรายการและสินค้าบริการเครื่องสายตะวันตก ( Catalog ) 
  กลุ่มลูกค้าที่จะเลือกเข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกจะสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ , เฟสบุค  แม้กระทั่งสอบถามจากบุคคลที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์จาก
การบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการจากร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
โดยข้อมูลบนตลาดอินเตอร์เน็ตร้านดนตนตรีเครื่องสายตะวันตกจะพบให้เห็นประกอบด้วย 4 ปัจจัย 
คือ 
  1.1 สินค้าเครื่องดนตรีตะวันตก เช่น ไวโอลิน , วิโอล่า , เชลโล่  , ดับเบิ้ ล เบส 
นอกจากนั้นมีอุปกรณ์ส าหรับเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก เพ่ือให้กลุ่มลูกค้าทราบถึงฐานข้อมูล
เครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกรวมถึงอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่จ าหน่าย 
  1.2 ราคาและคุณภาพของเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก เพ่ือให้กลุ่มลูกค้าได้ทราบถึง
ราคาและคุณภาพเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่แตกต่างกัน กล่าวคือเครื่องดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกรวมถึงอุปกรณ์ที่จ าหน่ายมีให้เลือกหลากหลายซึ่งในด้านของราคาข้ึนอยู่กับคุณภาพของเครือ
งดนตรี 
  1.3 สิทธิพิเศษส าหรับสมาชิกร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก เพ่ือให้กลุ่มลูกค้าทีเข้ารับ
บริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกโดยผ่านการบริการจากตลาดบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งกลุ่มลูกค้า

https://suttidet.wordpress.com/2016/06/23/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-b2b-b2c-c2c/
https://suttidet.wordpress.com/2016/06/23/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-b2b-b2c-c2c/
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สามารถสมัครเป็นสมาชิกของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกโดยรับสิทธิพิเศษส าหรับสมาชิกบัตรโดยมี
ข้อมูลดังนี้ 
   1.3.1 รับส่วนลดส าหรับเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกและอุปกรณ์ดนตรีบาง
ประเภท 10 เปอร์เซ็น ที่เข้าร่วมรายการ 
  1.3.2 รับส่วนลด 15 เปอร์เซ็นส าหรับซ่อมเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกจาก
สมาชิก 
  1.3.3 สามารถสะสมคะแนน ทุก 500 คะแนน สามารถแลกเป็นส่วนลดได้ 100 บาท 
รวมถึงทุก 1,000 คะแนนสามารถแลกของสมนาคุณจากทาง ร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้ 
   1.4 ช่องทางส าหรับติดต่อร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก เพ่ือให้กลุ่มลูกค้าสามารถทราบ
ได้ถึงสถานท่ีตั้งของร้านดนตรีเครืองสายตะวันตก ประกอบด้วย 4 ช่องทาง ได้แก่ 
  1.4.1 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก  
  1.4.2 เวลาเปิดท าการที่เหมาะสม 
  1.4.3 ช่องทางติดต่อร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกอ่ืนๆ เช่น เฟสบุค , ไลน์  เป็นต้น 
  1.4.4 วิธีการเดินทางทางยังร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ซึ่งประกอบด้วยแผนที่
ของร้านรวมถึงเผยแพร่ผ่านทางช่องวีดีโอ เช่น ยูทูป เป็นต้น  
2.  การสั่งซ้ือสินค้าของกลุ่มลูกค้า (Order) 
  กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกผ่านช่องทางตลาดอินเตอร์เน็ต 
โดยกลุ่มลูกค้าร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่ตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกรวมถึง
อุปกรณ์ดนตรี สามารถท าได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 17  ขั้นตอนการเลือกซ้ือสินค้าเครื่องดนตรีตะวันตกจากตลาดอินเตอร์เน็ต 

 ขั้นตอน 
 

วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 เลือกซื้อสินค้าเครื่องดนตรีตะวันตก
หรืออุปกรณ์เครื่องดนตรี 

เลือกสินค้าที่จะซื้อลงในตะกร้าสินค้า
หรือรถเข็นสินค้า (Shopping cart) 

ขั้นตอนที่ 2 ลูกค้ากรอกข้อมูลใบสั่งซื้อ (order 
form) 

ด าเนินการตกลงซื้อสินค้า 

  
  จากตารางข้างต้นคือแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ เป็นแบบฟอร์มเพ่ือใช้รวบรวมการช าระเงินและ
ส่งข้อมูล ณ จุดช าระสินค้าบนเว็บไซต์ ข้อมูลที่ป้อนเข้าในแบบฟอร์มจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจ าของ
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เครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากที่กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก คลิกปุ่มซับมิต 
(submit) เพ่ือส่งข้อมูล โปรแกรมเบราเซอร์จะรวบรวมข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจ าและส่งไปยัง
โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ท างานอยู่ท่ีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 
 3.  การช าระเงินของลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก (Payment) 
  ข้อมูลค าสั่งซื้อที่กรอกผ่านแบบฟอร์มจะถูกส่งไปประมวลผลที่เครื่องแม่ข่ายหรือเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ของร้านค้าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก โดยจัดท าการเกี่ยวกับการรับข้อมูลแบบฟอร์ม
จากเว็บพอร์ทัล ผลการสืบค้นจากเว็บไซค์ https://ireview.in.th/what-is-a-web-portal/ (2550) 
จะพบได้ว่าเว็บพอร์ทัลจะส่งผ่านข้อมูลไปประมวลผลแล้วส่งข้อความมาแสดงผลที่เบราเซอร์ พร้อมทั้ง
มีการปรับปรุงรายการสินค้าในคลังสินค้าหรือตัดสต็อกสินค้าในทันที 
  เมื่อข้อมูลการสั่งซื้อถูกส่งมาประมวลผลที่ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของร้านเครื่องดนตรี
เครื่องสายตะวันตกแล้ว ผู้ให้บริการก็จะข้อมูลผ่านต่อให้กับธนาคารหรือธุรกิจที่ให้บริการเรื่องการรับ
ช าระเงินค่าสินค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การช าระค่าสินค้านั้นสามารถท าได้หลายวิธี เช่น 
การช าระผ่านบัตรเครดิต การช าระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร หรือการช าระผ่านธุรกิจที่ให้บริการ
เรื่องการรับชาระเงินค่าสินค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งเรื่องการช าระค่าสินค้าและ
บริการที่มีการสั่งซื้อแบบออนไลน์ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านเครื่องดนตรี
เครื่องสายตะวันตก สามารถช าระเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 4.  การบริการส่งเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกไปยังลูกค้า (transportation) 
  เมื่อทางร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้รับการช าระเงินจากลูกค้าแล้ว ร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตกก็จะจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ในกรณี
ของสินค้าที่จับต้องได้ (tangible goods) ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกจะท าการจัดส่งสินค้าจะท า
ผ่านผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าต่างๆ เช่น บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด หรือบริษัทให้บริการจัดส่งสินค้าที่
รู้จักกันทั่วโลก เช่น ดีเอสแอล (DHL) เฟดเอ็กซ์ (FedEX) หรือยูพีเอส (UPS) เป็นต้น 
 
  รูปแบบการโฆษณาบนตลาดอินเตอร์เน็ตร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
  รูปแบบการโฆษณาบนตลาดอินเตอร์เน็ตประกอบไปด้วย 3 หลัก คือ 
1.  การโฆษณาผ่านทางเฟชบุ๊ก 
  ในปัจจุบันจะพบว่ากลุ่มคนโดยส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตประจ าวันติดตามข้อมูลข่าวสาร 
รวมถึงแสดงค่าสถานะของตัวบุคคลเองผ่านจากแอปพิเคชั่นอย่าง เฟชบุ๊ก เป็นจ านวนมาก จากที่มา
จะทราบได้ว่า ในประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ประมาณ 18 ล้านคน ถ้าเทียบเป็นสถิติ
มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 16 คนล้านคนมีบัญชีเฟซบุ๊กหรือคิดเป็น 88% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยที่เล่น
เฟซบุ๊ก 

https://ireview.in.th/what-is-a-web-portal/
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ภาพที่ 5  เฟสบุ๊กไทยอยู่ตรงไหน 
ที่มา : ภาพประกอบจาก http://www.108blog.net/facebook-user-in-thailand/ 
 

 

 
ภาพที่ 6  Top active social platforms 
ที่มา : อ้างอิงจาก http://www.9tana.com/node/thailand-social-stat-2016/ 
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 จากภาพข้างต้นแสดงให้เห็นถึงจ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและมีบัญชีเฟซบุ๊ก 
(facebook account) 16 ล้านคน ส่งผลให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 16ของโลก ถ้าหากมองในระดับ
จังหวัด กรุงเทพ มีจ านวนผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมากที่สุดในโลกหรือกว่า 8.6 ล้านคน ซึ่งทั้งหมดจากสถิติที่
ได้จากการวิเคราะห์จึงเป็นที่มาของการโฆษณาบนตลาดอินเตอร์เน็ตร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก
ผ่านทางแอปพิเคชั่นเฟชบุ๊กได้ดังต่อไปนี้ 

 1.1 การสร้างเพจที่ถูกต้องส าหรับประเภท (Up sale) ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก
จัดเป็นธุรกิจประเภทในท้องถิ่น กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะเข้ารับบริการสามารถเช็กอิน (Check-in) ได้ 
ซึ่งทั้งนี้นอกจากการโปรโมตร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกแก่ผู้ที่พบเห็นในเฟชบุ๊กแล้ว ยังสามารถ
น าไปต่อยอดโปรโมชั่น ณ จุดที่กลุ่มลูกค้ามาเช็กอินร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกนั้นได้อีกทางนึง 
 1.2 แผนที่ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก แสดงให้เห็นได้ถึงต าแหน่งที่ตั้งของร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตกว่ามีที่ตั้งอยู่แห่งไหน ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะเข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกโดยใช้เฟชบุ๊กสามารถหาต าแหน่งที่ตั้งของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้ง่ายขึ้นแล้ว 
รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถเห็นโฆษณาของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกผ่านทางเฟ
ชบุ๊กมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้สามารถใส่ข้อมูลอาทิเช่น ต าแหน่งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ซึ่ง
รวมถึงเว็บไซค์ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาจะสร้างความน่าเชื่อถือต่อกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ
จะเข้ารับบริการผ่านทางเฟชบุ๊กเพ่ิมมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย 
 1.3 ขยายฐานเทมเพจแบบไวรัล โดยวิธีนี้ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกท่ีเปิดเพจเฟชบุ๊ก
สามารถเพ่ือฐานแฟนเพจด้วยวิธีการเพ่ิมยอดไลค์ได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ประกอบด้วย 
  1.3.1 ส่งค าเชิญไปหากลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตก โดยกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจสินค้าเครื่องดนตรีหรือบริการของร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกด าเนินการกดไลค์เพื่อแสดงความพึงพอใจ 
  1.3.2 แชร์เพจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกไปที่หน้าวอล์ของตัวบุคคล 
  1.3.3 ตั้งรูปสินค้าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกท่ีน่าสนใจลงในโปรไฟล์ (Profile) 
เฟชบุ๊กของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้าและบุคคลที่สนใจเข้ารับบริการร้าน
เครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกมีความในใจมากยิ่งข้ึน 
 1.4 สร้างกิจกรรมเพ่ือดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ารับบริการร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตก โดยวิธีการนี้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเพจเฟชบุ๊ก
กับการออกแสดงสินค้าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกตามงานนิทรรศกาลต่างๆ ด้วยการสร้าง
กิจกรรมขึ้นในเพจเฟชบุ๊ก เพ่ือเป็นการแจ้งข่าวสารว่าร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้ไปแสดงในงาน
นิทรรศกาลที่ใดบ้าง รวมถึงมีโปรโมชั่นพิเศษส าหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิกในเพจเฟชบุ๊กร้านดนตรี
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เครื่องสายตะวันตก โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ท าให้กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้ารับบริการร้านด นตรี
เครื่องสายตะวันตกมีความรู้สึกใกล้ชิดกับร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น 
 1.5 แสดงรูปภาพเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกลงในเพจเฟชบุ๊ก โดยวิธีการหยิบ
ประเด็นที่น่าสนใจแก่กลุ่มลูกค้าร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก โดยน ามาอธิบายผ่านการลง
รูปภาพเครื่องดนตรี ขณะที่ท าภาพประกอบให้ดูสวยงาม รวมถึงแบ่งเนื้อหาที่ต้องการจะอธิบาย
เกี่ยวกับสินค้าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกและอุปกรณ์ดนตรีเป็นหัวข้อย่อยที่ได้ใจความส าคัญ 
ตรงประเด็นแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องจะเข้ารับบริการ 
 1.6 การท าโฆษณาร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1.6.1 สร้างโปรโมชั่นให้กับร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกเพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่
ต้องการจะเข้ารับบริการ โดยวิธีการท าโปรโมชั่นแถมอุปกรณ์เครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกเพ่ิมเติ่ม
หลังจากกลุ่มลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเครื่องดนตรีเหล่านั้น รวมถึงสร้างโปรโมชั่นลดราคาสินค้า
เครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกรวมถึงอุปกรณ์เครื่องดนตรีในวาระเทศกาลต่างๆอาทิเช่น ช่วงปิดภาค
เรียนของกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ช่วงการออกแสดงสินค้าเครื่องดนตรีตามนิทรรศกาลต่างๆ เป็นต้น 
  1.6.2 สร้างโฆษณาโดยใช้กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักเหมาะสมกับภาพลักษณ์ช่วยโปร
โมตร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก โดยวิธีการดังนี้ 
  1.6.2.1 ใช้กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักเหมาะสมกับภาพลักษณ์เป็นตัวแทนทาง
สื่อเพจเฟชบุ๊กร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
  1.6.2.2 ใช้กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักเหมาะสมกับภาพลักษณ์เป็นตัวแทนไป
แสดงในตลาดอินเตอร์เน็ตต่างๆ 
  1.6.3 สร้างโฆษณาร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกผ่านภาพเคลื่อนไหว โดยวิธี
น าเสนอเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกและอุปกรณ์เครื่องดนตรีว่ามีคุณลักษณะอย่างไร รวมถึง
อธิบายประโยชน์แก่กลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจเข้ารับบริการว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไรเพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจต่อกลุ่มลูกค้าอย่างสูงสุด 
  1.6.4 สร้างโฆษณาร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกโดยให้คุณค่าแก่กลุ่มลูกค้าที่
ต้องการจะเข้ารับบริการ กล่าวคือร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้มุ่งเน้นในด้านของสินค้าเครื่อง
ดนตรีเครื่องสายตะวันตกและอุปกรณ์ดนตรี ซึ่งรวมถึงการบริการในด้านต่างๆของร้าน 
  1.6.5 ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกท าแคมเปญช่วยเหลือสังคม กล่าวคือร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตกมีนโยบายหลังจากกลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจเข้ารับบริการบริโภคสินค้าเครื่องดนตรี
เครื่องสายตะวันตกรวมถึงอุปกรณ์ดนตรี รายได้ส่วนนึงหลังจากกลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจเข้ารับบริการจึง
มุ่งเน้นไปที่การกุศลอาทิเช่น การบริจาคเครื่องดนตรี เครื่องสายตะวันตกแก่กลุ่มเด็กนักเรียนตาม
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โรงเรียนในชนบท การส่งเสริมการสอนหลังจากกลุ่มลูกค้าตัดสินใจเข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตก เป็นต้น 
2.  การโฆษณาผ่านทางไลน์ (Line) 
 จากตารางสถิติที่กล่าวมาข้างต้นจ านวนประชากรผู้ที่นิยมแอพพิเคชั่นประเภทไลน์มี
จ านวนรองจากผู้นิยมใช้แอพพิเคชั่นประเภทเฟชบุ๊กมาเป็นอันดับ 2 ด้วยจ านวนผู้นิยมแอพพิเคชั่น
ประเภทไลน์ออยู่ที่มากกว่า83 เปอร์เซ็นของจ านวนประชากรไทย จากการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซค์ 
https://www.it24hrs.com/2017/line-infographic-2016-look-back/ (2017) ซึ่งผลทั้งหมดจาก
สถิติที่ได้จากการวิเคราะห์จึงเป็นที่มาของการโฆษณาบนตลาดอินเตอร์เน็ตร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกผ่านทางแอปพิเคชั่นไลน์ได้ดังต่อไปนี้ 
 2.1 การสร้างคูปองส่งเสริมยอดสินค้าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก  โดยวิธีการ
ส่งไปกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่ติดตามผ่านทางหน้าไทม์ไลน์
หรือหน้าตอบข้อความ ขณะที่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะเข้ารับบริการสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของ
สินค้าเครื่องดนตรีตะวันตกรวมถึงอุปกรณ์ดนตรีอาทิเช่น ส่วนลด ของแถม วันเวลาท าการของร้าน
ดนตรีเครื่องสายตะวันตก หลังจากนั้นเมื่อกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะเข้ารับบริการไปถึงร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตกสามารถแสดงคูปองเหล่านนี้ผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกรูปแบบเพ่ือเปิดแสดง
คูปองเหล่านี้กับทางร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่กลุ่มลูกค้าต้องการจะเข้ารับบริการ 
  2.2 การจับฉลากลุ้นรับรางวัลจากร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ด้วยเหตุผลนี้เป็น
กิจกรรมที่เหมาะส าหรับท าให้ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น มีผลให้กลุ่มลูกค้าที่
ต้องการจะตัดสินใจเข้ารับบริการได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงมีการเพ่ิมจ านวนกลุ่มลูกค้าร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก
กลุ่มใหม่แล้ว ยังสามารถชวนกลุ่มเพ่ือนจากกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการเข้ามารับรางวัลเพ่ิมได้อีกด้วย 
โดยวิธีการที่ทางร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้จัดเตรียมไว้อาทิเช่น คูปองแจกสินค้าอุปกรณ์เครื่อง
ดนตรีเครื่องสายตะวันตกหรือคูปองส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก เป็นต้น 
 2.3 การสร้างหน้าโปรโมชั่นร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ด้วยวิธีการนี้หน้าโปรโมชั่น
จะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายของทางร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก ซึ่ง
สามารถส่งไปกลุ่มลูกค้าร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกท่ีติดตามจากแอพพิเคชั่นไลน์ได้  
 2.4 สร้างแบบสอบถามและโพลส าหรับร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ด้วยวิธีนี้เป็น
การเชิญชวนกลุ่มลูกค้าที่ติดตามรับข่าวสารจากร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก สามาถเข้ามาตอบ
แบบสอบถามรวมถึงให้คะแนนความพึงพอใจ เพ่ือสร้างกิจกรรมดึงดูดความสนใจรวมถึงเป็นการ
วิเคราะห์การตลาดของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกเหล่านั้นอีกด้วย 

https://www.it24hrs.com/2017/line-infographic-2016-look-back/
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 2.5 สร้างข้อความส าหรับร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก โดยวิธีร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกมีรูปภาพและข้อความรวมอยู่ด้วยกัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้จะท าให้กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะเข้า
รับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตกได้โดยตรง 
 
3.  การโฆษณาผ่านการกูเกิ้ล (Google) 
 จากสถิติกลุ่มผู้ใช้งานในการค้นหาจากอินเตอร์จากเว็บไซค์กูเกิ้ลจากที่กล่าวมาในตาราง
ข้างต้นอยู่ในอันดับที่ 3 จึงเป็นที่มาของการโฆษณาบนตลาดอินเตอร์เน็ตร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตประเภทได้ดังต่อไปนี้ 
 3.1 การวางแผนการโฆษณาร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกผ่านแอฟพิเคชั่นกูเกิ้ล  
  โดยพิจารณาพฤติกรรมความต้องการจากกลุ่มลูกค้าร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก
ประกอบด้วยกดังนี้ 
  3.1.1 กลุ่มลูกค้ามีความต้องการพึงประสงค์ต่อร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก
อย่างไรอาทิเช่น สินค้าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกหรือการบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
พฤติกรรมกลุ่มลูกค้าต่อการเลือกซื้อสินค้าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกและการบริการของร้าน 
ทั้งนี้ เพ่ือช่วยให้ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกสามารถก าหนดโฆษณาได้อย่างเหมาะสมโดยมี
ข้อพิจารณาดังนี้ 
  3.1.1.1 ถ้อยค าที่ใช้ในการค้นหา  
  3.1.1.2 เว็บไซค์ท่ีกลุ่มลูกค้าได้เข้าเยี่ยมชม  
  3.1.1.3 สถานที่ตั้งของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
  3.1.1.4 ข้อมูลติดต่อร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
 
  4.2 R Strategies 
  แนวคิดกลยุทธ์  R (Responsiveness Warranty) เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ประกอบการร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกและพนักงานร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกมอบ
ความเชื่อมั่นให้กลุ่มลูกค้าผู้เข้าบริการ ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ( CSR ) เป็น
แนวคิดของการบริหารจัดการในด้านการบริหารระดับองค์กร ที่มีส่วนส าคัญในการช่วยพัฒนาธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จและมีความยั่งยืนต่อธุรกิจของคนเอง ทั้งนี้เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือต่อกลุ่มลูกค้า 
และส่งผลให้กลุ่มลูกค้ามีความเชื่อมั่นและภักดี (Brand Royalty) ต่อธุรกิจเหล่านั้นมากขึ้น ( นางปิยะ
นารถ สิงห์ชู, 2556) ที่กล่าวมานี้ธุรกิจต้องค านึงถึงความต้องการและความจ าเป็นในการผลิตสินค้า 
หรือให้บริการแก่ผู้บริโภค รวมถึงมองเหตุและผลต่อกลุ่มผู้บริโภคต้องการอะไรมากท่ีสุด (อนันตชัย 
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ยูรประถม, 2552, 22) การด าเนินธุรกิจจ าเป็นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างซื่อตรง ซึ่ง
จะน าไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า ก่อให้เกิดผลก าไรที่ยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
( Crane & Desmond, 2002, p.548) 
  ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นบ่งบอกถึงการบริการในด้านธุรกิจที่ผู้ประกอบการเน้นการ
บริการโดยเอาใจใส่ดูแลต่อลูกค้า ดังนั้นกลยุทธ์ “R” (Responsiveness Warranty  ) จึงน ามาปรับ
ใช้กับร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกกับกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ในด้าน
การรับผิดชอบต่อสินค้าเครื่องดนตรีตะวันตกและอุปกรณ์เครื่องดนตรี ซึ่งรวมถึงการให้บริการอย่าง
ตรงไปตรงมา 
  การรับประกันและการซ่อมแซมเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
  รูปแบบการรับประกันและการซ่อมแซมเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก สามารถ
แบ่งปัจจัยได้ 4 ข้อ ดังนี้ 
1.  การตรวจสภาพเครื่องดนตรีและทดลองเครื่องดนตรีก่อนส่งมอบ 
  กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่เข้ารับบริการร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตก จะได้รับการให้บริการโดยสามารถทดลองสินค้าเครื่องดนตรีตะวันตกภายในร้าน
ได้ โดยร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกควรมีพ้ืนที่ให้ส าหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะทดสอบ
คุณภาพของเครื่องดนตรี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสภาพเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกและอุปกรณ์
เครื่องดนตรี มีการรับประกันสินค้า กลุ่มลูกค้าสามารถน าเครื่องดนตรีมาตรวจสภาพได้ในระยะเวลา 
1 ปี  
2.  การบริการซ่อมแซมและปรับแต่งเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
  กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก จะได้รับบริการหลังจากการ
จ าหน่ายเครื่องดนตรีหลังจากกลุ่มลูกค้าเข้ารับบริการเลือกซื้อเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกและ
อุปกรณ์ดนตรี ในขณะที่ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกมอบสิทธิพิเศษซ่อมแซมและปรับแต่งเครื่อง
ดนตรีให้แก่กลุ่มลูกค้า ซึ่งทั้งนี้รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการจากร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกจาก
ที่อ่ืนๆสามารถเข้ารับบริการได้เช่นกัน โดยมีขั้นตอนดังดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 18  กระบวนด้านการซ่อมแซมและปรับแต่งของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 

 
  จากตารางที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงกลุ่มลูกค้าร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่เข้า
รับบริการซ่อมแซมและปรับแต่งเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก จะพบได้ว่ากระบวนการท างานด้าน
การซ่อมแซมและปรับแต่งของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกสื่งที่ส าคัญที่สุดคือ ช่างซ่อมเครื่องดนตรี
เครื่องสายตะวันตก เป็นตัวแปรที่ส าคัญของกระบวนการนี้ 
 
3 ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกรับซื้อสินค้าเครื่องดนตรีตะวันตกจากกลุ่มลูกค้า 
  จากหัวข้อที่กล่าวมานี้ ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกนอกจากที่ท าหน้าจ าหน่ายเครื่อง
ดนตรีเครื่องสายตะวันตกรวมถึงรับซ่อมแซมเครื่องดนตรีแล้ว ยังมุ่งเน้นให้การบริการรับซื้อเครื่อง
ดนตรีเครื่องสายตะวันตกจากกลุ่มลูกค้าร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกจากแหล่งอ่ืนด้วย รวมถึงเครื่อง
ดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่กลุ่มลูกค้าเลือกบริการจากร้านดนตรีจากเดิม ซึ่งภายหลังกลุ่มลูกค้ามี
ความต้องการจะเปลี่ยนชนิดคุณภาพเครื่องดนตรีให้ดีขึ้นจากเดิม ด้วยเหตุนี้ร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกจึงเพ่ิมช่องทางบริการรับซื้อเครื่องดนตรีตะวันตกจากด้วย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 

 ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มลูกค้าน าเครื่องดนตรีเข้ารับบริการ

ซ่อมแซมและปรับแต่งได้รับการยืนยัน
ถึงสิ่งที่ต้องซ่อมแซม และระยะเวลา
ชิ้นส่วน/อุปกรณ์ในการซ่อมแซม 

ร้านดนตรีครื่องสายตะวันตกรับเครื่อง
ดนตรีจากลูกค้า ท าการตรวจสอบและ
ยืนยันสภาพก่อนรับบริการซ่อมแซม 
และท าการบันทึกประวัติการเข้ารับ
บริการซ่อมแซมและปรับแต่งเครื่อง

ดนตรีในระยะเวลาที่ก าหนด 
ขั้นตอนที่ 2 ลูกค้ารอรับเครื่องดนตรีตามระยะเวลา

ที่ทางร้านแจ้งไว้ 
ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกด าเนินการ
ซ่อมแซมเพ่ือให้ทันกับระยะเวลาที่แจ้ง

ให้ลูกค้าทราบ 

ขั้นตอนที่ 3 ลูกค้าเข้ารับเครื่องดนตรี หรือให้ทาง
ร้านบริการจัดส่งให้ 

ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกแจ้งให้
ลูกค้าทราบว่าได้ด าเนินการซ่อมแซม
เสร็จสิ้น พร้อมแจ้งค่าบริการให้ลูกค้า

ทราบ เพ่ือด าเนินการนัดหมายลูกค้าใน
การมารับเครื่องหรือจัดส่งให้ลูกค้าต่อไป 
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ตารางที่ 19  กระบวนการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกรับซื้อสินค้าเครื่องดนตรีตะวันตกจากกลุ่ม 
  ลูกค้า 

 
  จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นถึง ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกรับซื้อสินค้าเครื่องดนตรี
ตะวันตกจากกลุ่มลูกค้า ที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกเหล่านั้นรวมถึงร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตกรายอ่ืน จะพบได้ว่าขั้นตอนกระบวนการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกรับซื้อสินค้า
เครื่องดนตรีตะวันตกจากกลุ่มลูกค้าสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกและกลุ่มลูกค้า
ยอมรับข้อตกลงในการซื้อขายสินค้าเครื่องดนตรีรวมกันได้ เป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการนี้ 
 
4.  ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกบริการส่งเครื่องดนตรีถึงสถานที่ของกลุ่มลูกค้า 
 จากหัวข้อที่กล่าวมานี้ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้มุ่งเน้นมอบการบริการส่งเครื่อง
ดนตรีเครื่องสายตะวันตก ขณะที่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้ารับบริการจากทางร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่ของร้าน โดยเพ่ิมช่องทางเลือกให้กับกลุ่มในกรณีที่กลุ่มลูกค้าที่
ต้องการเข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกบริโภคสินค้าที่มีขนาดเล็ก โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มลูกค้าน าเครื่องดนตรีเข้ารับบริการ
ขายให้กับร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 

ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกพิจารณา
คุณภาพของเครื่องดนตรีที่กลุ่มลูกค้า

เสนอบริการขาย 
ขั้นตอนที่ 2  ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกเสนอ

ราคาซื้อ รวมถึงโปรโมชั่น ลด แลก 
แจก แถม ส าหรับเครื่องดนตรี

เครื่องสายตะวันตกชิ้นใหม่แก่กลุ่ม
ลูกค้า 

กลุ่มลูกค้ายอมรับข้อตกลงร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตกในสิทธิพิเศษที่ร้าน

ดนตรีเครื่องสายตะวันตกมอบให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าและด าเนินการซื้อขายอย่าง

ชัดเจน 
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ตารางที่ 20  กระบวนการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกส่งสินค้าเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีถึง  
  สถานที่ของกลุ่มลูกค้า 

 
  จากตารางที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกส่งสินค้าเครื่อง
ดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีถึงสถานที่ของกลุ่มลูกค้า จะพบได้ว่ากระบวนการร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกส่งสินค้าเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีถึงสถานที่ของกลุ่มลูกค้าคือ ร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกจัดการส่งสินค้าเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เครื่องดนตรีตามสถานที่ลูกค้าระบุไว้  เป็นตัวแปรที่
ส าคัยที่สุดในกระบวนการนี้ 
 
  4.3 H Strategies 
  แนวคิดกลยุทธ์  H (Honorable services) เป็นแนวคิดกลยุทธ์เกี่ยวกับพนักงาน
บริการ ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการของกลุ่มลูกค้า จะกล่าวถึง 
การบริการ หมายถึง “ขบวนการ” ในอันที่จะท าให้ลูกค้าท่ีมาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ความ
สะดวกสบาย ความเพลิดเพลิน และน ามาซึ่งสิ่งส าคัญคือ ความประทับใจต่อสถานที่นั้นๆ ( Pinyarit 
[นามแฝง], 2548) พนักงานบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างกลุ่มลูกค้า
และร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก โดยขณะที่พนักงานบริการสามารถรับรู้พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าตะวันตกของกลุ่มลูกค้า 
  พนักงานร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกบริการกลุ่มลูกค้า 
  การบริการของพนักงานร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกบริการแก่กลุ่มลูกค้า สามารถ
แบ่งหัวข้อออกได้เป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 
  1.  พนักงานร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกเข้าใจลูกค้า 
  2.  พนักงานร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกแก้ปัญหาให้กับลูกค้า  

 ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มลูกค้าสั่งสินค้าเครื่องดนตรีและ
อุปกรณ์ดนตรีผ่านจากร้านหรือ

อินเตอร์เน็ต 

ร้านดนตรีครื่องสายตะวันตกสอบถาม
ต้องการของลูกค้าในส่วนของสินค้า

เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดนตรี 
ขั้นตอนที่ 2 ลูกค้ารอรับเครื่องดนตรีตามระยะเวลา

ที่ทางร้านแจ้งไว้ 
ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกจัดการส่ง
สินค้าเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เครื่อง

ดนตรีตามสถานที่ลูกค้าระบุไว้ 
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  3.  พนักงานร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกบริการสร้างความประทับใจให้กับกลุ่ม
ลูกค้า 
  จากหัวข้อที่กล่าวมานี้ พนักงานร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกจ าเป็นต้องศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกจากกลุ่มลูกค้า กล่าวคือพนักงานบริการต้อง
รับรู้ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการว่า กลุ่มลูกค้าต้องการเลือกซื้อเครื่องดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกหรืออุปกรณ์ด้านดนตรีประเภทใด ซึ่งรวมถึงการบริการด้านอ่ืนๆของร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกด้วย โดยจะรวบรวมหัวข้อที่ 3 จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงเป็นตารางแสดงรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 21  รายละเอียดการบริการของพนักงานร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 

รายละเอียด 
 

กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับ
บริการร้านดนตรี

เครื่องสายตะวันตก 

พนักงานบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 

ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน 

1. พนักงานร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตก
เข้าใจลูกค้า 

กลุ่มลูกค้าแสดงความ
ต้องการเลือกซื้อสินค้า
เครื่องดนตรีตะวันตก
รวมถึงอุปกรณ์เครื่อง
ดนตรี 

ขั้นตอนที่ 1 พนักงานแสดงการต้อนรับลูกค้า
อย่างเป็นกันเอง 

ขั้นตอนที่ 2 พนักงานถามความต้องการเลือก
ซื้อสินค้าเครื่องดนตรีรวมถึง
อุปกรณ์ดนตรีจากกลุ่มลูกค้า 

ขั้นตอนที่ 3 พนักงานอธิบายรายละเอียดของ
สินค้าเครื่องดนตรีรวมถึงอุปกรณ์
เครื่องดนตรีได้อย่างชัดเจน 
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ตารางที่ 20  รายละเอียดการบริการของพนักงานร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก (ต่อ) 

2. พนักงานร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตก
แก้ปัญหาให้กับลูกค้า 

กลุ่ ม ลู ก ค้ ามี ปั ญ ห า
เกี่ ย วกับการบ ริการ
ร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตก 

ขั้นตอนที่ 6 พนักงานสอบถามปัญหากับลูกค้า
ต้องการรับการบริการในร้าน
ดนตรีเครื่องสายตะวันตก 

ขั้นตอนที่ 2 พนักงานอธิบายแนวทาง
แก้ปัญหาทีเกิดข้ึนแก่กลุ่มลูกค้าท่ี
เข้ารับบริการร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตกอย่างตรงจุด 

ขั้นตอนที่ 3 พนักงานปกป้องผลประโยชน์แก่
ลูกค้าท่ีเข้ารับบริการร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตก เช่น  
ปัญหาพบการเครื่องดนตรีหรือ
อุปกรณ์ดนตรีช ารุดที่เกิดจากทาง
ร้านจึงต้องเปลี่ยนสินค้าให้กับ
ลูกค้าใหม่ หรือบริการซ่อมให้กับ
ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

ขั้นตอนที่ 4 พนักงานท าหน้าที่เป็นตัวแทน
ประสานงานระหว่างผู้ประกอบ
และลูกค้าที่เข้ารับบริการได้เป็น 
อย่างดี ในเหตุที่กลุ่มลูกค้า
ต้องการติดต่อร้องเรียนต่อ
ผู้ประกอบการ 

3. พนักงานร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตก
บริการประทับใจให้กับ
กลุ่มลูกค้า 
 

กลุ่มลูกค้าพึงพอใจกับ
บ ริ ก า ร ร้ า น ด น ต รี
เครื่องสายตะวันตก 

ขั้นตอนที่ 6 พนักงานดูแลเอาใจใส่สอบถาม
ลูกค้าเสมอมาหลั งจากที กลุ่ ม
ลูกค้าได้เข้ารับบริการร้านดนตรี 
เครื่องสายตะวันตก 

ขั้นตอนที่ 2 พนักงานบริ การในส่วนของสิทธิ
พิเศษจากทาร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกที่พึงได้รับแก่กลุ่มลูกค้า
ที่ เข้ า รั บ บ ริ ก า ร ร้ า น ด น ต รี
เครื่องสายตะวันตก 

  จากตารางที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นได้ถึงการบริการของพนักงานร้าน
ดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่มีต่อกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก จะพบได้ว่า
ขั้นตอนรายละเอียดการบริการของพนักงานร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่ส าคัญที่สุดคือ พนักงาน
เอาใจใส่ต่อกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ด้วยเหตุนี้ส่งผลท าให้กลุ่มลูกค้าที่
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เข้ารับบริการเกิดความเชื่อต่อร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ในด้านการบริการของพนักงานร้าน
เครื่องสายเครื่องดนตรีตะวันตกอย่างมืออาชีพ ซึ่ งทั้ งนี้ รวมถึงนโยบายการบริหารงานของ
ผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ที่มุ่งเน้นด้านการบริการอย่างมีวิสัยทัศน์มอบก่พนักงาน
บริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก และพนักงานร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกจึงน านโยบายไป
ด าเนินงานในกระบวนการ มอบสินค้าและบริการให้กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกต่อไป  
 
  4.4 U Strategies 
  แนวคิดกลยุทธ์  U (Usefulness location) เป็นแนวคิดกลยุทธ์เกี่ยวกับสถานที่
ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก โดยประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกซึ่งรวมถึงการแสดงสินค้าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกตามงาน
นิทรรศกาลต่างๆ โดยกลยุทธ์นี้ส่งผลต่อการตัดสินใจต่อกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกในด้านความเชื่อมั่นต่อร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตกจะได้รับความสะดวกสบายทางกายภาพขณะที่กลุ่มลูกค้าเข้ารับบริการร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตก 
  สถานที่ตั้งร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกมีความสวยงาม สะดวกสบาย 
  รูปแบบสถานที่ตั้งร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกมีความสะดวกสบาย สามารถแบ่งหัวข้อ
ได้เป็น 3 หัวข้อดังนี้ 
1.  ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกสามารถสังเกตได้ง่าย 
  จากหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้นนี้  สื่งส าคัญที่กลุ่มลูกค้าที่จะเข้ารับบริการร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตก สามารถสังเกตเห็นได้จากด้านกายภาพ สามารถแบ่งองค์ประกอบได้เป็น 2 ข้อ 
ได้แก่ 
  1.1 ป้ายร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
  กลุ่มลูกค้าที่จะเข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกสามารถสังเกตจากป้าย
ร้านดนตรีที่ตั้งในอยู่ในสถานที่ที่ปลอดโปร่งมีกลุ่มผู้คนสัญจรผ่าน ซึ่งทั้งนี้รวมถึงตัวอักษรที่สื่อลงบน
ป้ายโมษณาควรมีความชัดเจนเข้าใจง่าย ไม่ใช้ตัวอักษรหรือข้อความที่เยอะเกินไป ขณะที่ข้อความที่
เขียนในตัวอักษรควรใช้ข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความ ซึ่งรวมถึงสีสันตกแต่งของป้ายร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกควรใช้สีที่มีน้ าหนักเบา สบายตา ใกล้เคียงกับสีของเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกเพ่ือบอก
ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
  1.2 สถานที่ตั้งของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
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  กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกทางเดินทางมา ณ สถาน
ที่ตั้งร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้โดยสะดวก รวมถึงอยู่ที่ท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับการสัญจรส าหรับ
กลุ่มลูกค้า ซึ่งทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยสารด้วยรถประจ าทาง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้า กลุ่ม
ลูกค้าที่ต้องการจะเข้ารับบริการร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกจะสามารถเข้ารับบริการร้าน
ดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้โดยสะดวกรวดเร็ว  
2.  ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกมีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย 
  จากข้อความที่กล่าวมา ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกมีสภาพแวดล้อมภายในที่ดี มีการ
ตกแต่งภายในร้านที่สวยงาม รวมถึงมีการจัดวางต าแหน่งสินค้าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกรวมถึง
อุปกรณ์ด้านดนตรีที่เหมาะสม กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกจะสามารถ
เห็นสินค้าเครื่องดนตรีตะวันตกรวมถึงอุปกรณ์ดนตรีได้ชัดเจน ซึ่งทั้งนี้ภายในร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกมีพนักงานท าความสะอาดร้านอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่กลุ่มลูกค้าเข้ารับบริการ รวมถึงมี
สัญญาณระบบรักษาความปลอดภัยติดตั้งภายในร้าน 
 3.  ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกมีสถานที่ส าหรับรองรับลูกค้า 
  จากหัวข้อนี้ กลุ่มลูกค้าที่จะเข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกสามารถรับ
บริการจากร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก โดยทางร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกมีสถานที่จอดรถไว้
ส าหรับบริการกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการที่อาศัยรถยนต์ส่วนบุคคล โดยทางร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกมีการจัดห้องส าหรับทดสอบเครื่องดนตรีส าหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะทดสอบเครื่ องดนตรี 
ซึ่งรวมถึงร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกมีบริการน้ าดื่ม นิตยสารดนตรี รวมถึงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
แวดวงดนตรีคสาสสิคให้แก่กลุ่มลูกค้าที่สนใจ  
4.  ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกจัดแสดงสินค้าเครื่องดนตรีตามสถานที่ต่างๆ 
 จากหัวข้อที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นถึงร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้มุ่งเน้นขยาย
การตลาด น าไปสู่กระบวนการน าเสนอสินค้าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกและอุปกรณ์ทางดนตรี
นอกเหนือจากการน าเสนอผ่านจากหน้าร้าน โดยร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกจะน าสินค้าเครื่อง
ดนตรีและอุปกรณ์ทางด้านดนตรีไปน าเสนอผ่านจากอาทิเช่น งานแสดงคอนเสริต์ดนตรีคสาสสิค งาน
แสดงนิทรรศกาลสินค้าเครื่องดนตรีตามวาระ ซึ่งรวมถึงการจ าหน่ายสินค้าเครื่องดนตรีผ่านจาก
โรงเรียนสอนดนตรีทั่วไปที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น 
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อภิปรายผล 
  การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านจ าหน่ายเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสาย
ตะวันตก กรณีศึกษาสถานประกอบการในเขกรุงเทพมหานคร” ได้พบประเด็นส าคัญที่ได้จากการ
ประมวลผลข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาก้าวหน้าของธุรกิจ
ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร ดังที่จะขอน าเสนอเรียงตามล าดับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้ 
  1.  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และกระบวนการที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานของ
ร้านเครื่องดนตรีที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 
  2.  พฤติกรรมการใช้บริการ ความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มลูกค้าในการรับ
บริการจากร้านเครื่องดนตรี 
  3.  สร้างกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกกรณีศึกษาสถาน
ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และกระบวนการที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานของร้านเครื่อง
ดนตรีที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 
  จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขต
กรุงเทพมหานครโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ทราบได้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนต่อกระบวนการ
ด าเนินธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ในส่วนของประเด็นของการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปความได้ดังนี้   ปัญหาที่ผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะพบได้ว่า 
ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารโดยตรง และขณะที่ผู้ประกอบการร้านเครื่อง
ดนตรีเครื่องสายตะวันตกไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเครื่องดนตรีทุกประเภท ซึ่งรวมถึงช่างซ่อมเครื่อง
ดนตรีเครื่องสายตะวันตกมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการเข้ารับบริการของกลุ่มลูกค้าร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตก ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะเข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกบางราย ไม่
สามารถเชื่อมั่นในการให้บริการของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญอีกท่าน
หนึ่งได้กล่าวว่า อุปสรรคของทางร้านที่เจอคือเรื่องสถานที่ตั้งที่เห็นไม่ชัดเจน ไม่มีที่จอดรถเพียงพอ ซึ่ง
ปัญหานี้จะสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (7 P’s) แล้ว คือในด้าน Place  อุปสรรคในด้าน 
Place คือ ต าแหน่งของร้านอยู่ในต าแหน่งไม่ดี เนื่องจากสถานที่ไม่ใช่ที่ผู้คนที่เดินทางผ่านมาจะ
สามารถสังเกตได้ง่ายเนื่องจากอยู่ใต้สะพาน ซึ่งทั้งนี้รวมถึงไม่มีสถานที่จอดรถที่บริการไว้ให้กับกลุ่ม
ลูกค้าที่ต้องการเข้ารับบริการ และเมื่อดูจากงานวิจัยของ ประสิทธิ์ศุภการ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา (2557) 
ได้กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดสรรและดูแลสถานที่ภายในโรงเรียนดนตรีเอกชนให้มี
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ความสะดวกสบายจากการจัดหาสิ่งต่างๆมารองรับความต้องการของผู้เข้ารับบริการ อาทิ สถานที่
จอดรถท่ีเพียงพอ จึงพบว่า สถานที่ ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีมองข้ามไม่ได้เช่นกัน   
 
2. พฤติกรรมการใช้บริการ ความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มลูกค้าในการรับบริการจาก
ร้านเครื่องดนตรี 
  ส าหรับประเด็นพฤติกรรมการใช้บริการ ความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มลูกค้า
ในการรับบริการจากร้านเครื่องดนตรี จะพบได้ว่าในส่วนของปัญหาที่พบได้ว่าร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มมีมากขึ้น ทั้งในส่วนของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกเอง และ
การวางจ าหน่ายเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกในโรงเรียนสอนดนตรีทั่วไป ซึ่งรวมถึงการขายบน
ตลาดออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ รัฐพล คลังวิจิตร (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  คือ มีการลงโฆษณาใน
นิตยสารและเว็บไซด์เกี่ยวกับดนตรี ซึ่งสอดคล้องกับ พิบูล ทีปะปาล (2545) ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด กล่าวถึง การส่งเสริมการขาย หมายถึง การส่งเสริมที่นอกเหนือจากการโฆษณา การขาย
โดยใช้พนักงานขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ หรือการซื้อโดย
ลูกค้าขั้นสุดท้าย หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการส่งเสริมการขาย ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาในส่วนของปัญหา
ร้านดนตรีเครื่อสายตะวันตก ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะเลือกซื้อสินค้าเครื่องดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกพิจารณาตามความเหมาะสมและความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกของกลุ่มลูกค้าเอง ขณะที่สอดคล้องกับ สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ (2560) เทคนิคการขายสินค้า
ตลาดออนไลน์ผ่านทางแอพพิเคชั่นเฟชบุ๊ก กล่าวถึง การเชื่อมโยงกิจกรรมออนไลน์ต่างๆเข้ากับ
ออฟไลน์ หมายถึง การลดราคาหรือแจกของแถมส าหรับกลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมท ากิจกรรมต่างๆภายใน
นโยบายของสถานประกอบการเหล่านั้น 
  ในส่วนของอุปสรรคท่ีพบได้ในร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก จะพบได้ว่าการตัดสินใจเข้า
รับการบริการของกลุ่มลูกค้านั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ตามมาในสภาพแวดล้อมเหล่านั้น ทั้งนี้ไม่ว่า
สาเหตุเรื่องเศรษฐกิจหรือกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการจะน าไปสู่การตัดสินใจรับบริการของ
กลุ่มลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ เมธี ปิลันธนานนท์  (2526) ที่กล่าวไว้ว่า การตัดสินใจเป็นการเลือก
พฤติกรรมจากทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ โดยผู้ตัดสินใจมีเหตุผลในการเลือกของตน และ มาร์รีน
เนอร์ ได้กล่าวความหมายในการตัดสินใจว่า เป็นกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่ง ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนการพิจารณาปัญหา การพิจารณาทางเลือกต่างๆ การตัดสินใจเลือกทาง เลือก 
การน าทางเลือกไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ในความหมายนี้การตัดสินใจเป็นการเลือก
หนทางปฏิบัติที่ได้จากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบเพ่ือตกลงใจ การตัดสินใจต้องอาศัยดุลพินิจของผู้
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ตัดสินใจ หลังการตัดสินใจต้องมีการสั่งการเพ่ือให้เกิดการน าไปปฏิบัติจริงนอกจากนี้ การตัดสินใจยัง
เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การตัดสินใจย่อมเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ถ้าข้อมูลที่ได้มานั้นยัง
คลาดเคลื่อนไม่ทันสมัย ซึ่งบาร์นาด ได้กล่าวถึงการสรุปการตัดสินใจไว้ว่า การกระท าของบุคคล
สามารถแยกแยะออกเป็นหลักการต่างๆได้ ซึ่งโดยทั่วไปเบื้องต้นของการมีพฤติกรรมต่างๆ ย่อม
จะต้องมีการตัดสินใจเป็นการกระท าเบื้องต้นก่อนทั้งนั้น 
  จากความหมายในการตัดสินใจของงานวิจัยหลายท่านที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุป
การตัดสินใจของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกอย่ารอบคอบ เพ่ือกลุ่มลูกค้าที่เข้า
รับบริการร้านดนตรีเครื่องดนตรีตะวันตก ซึ่งรวมถึงในด้านสถานที่ตั้งของร้านดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตก ด้านราคา ซึ่งรวมถึงการด้านการบริการของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่มอบแก่กลุ่ ม
ลูกค้าท่ีเข้ารับการบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
 
3. สร้างกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกกรณีศึกษาสถานประกอบการในเขต
กรุงเทพมหานคร  
  การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกกรณีศึกษาสถาน
ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการพัฒนาโดยน าผลส ารวจโดยวิธีการสัมภาษณ
ผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 3 ท่าน ในขั้นตอนที่ 1 
และโดยวิธีแจกแบบสอบถามกลุ่มลูกค้าที่ เข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในขั้นตอนที่ 2 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเป็นกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ
บริการของกลุ่มลูกค้าร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก จากข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 
จากข้างต้นได้ก าหนดกลยุทธซึ่งประกอบด้วย E ( E-commerce ) หมายถึง การตลาดบนอินเตอร์เน็ต 
R (Responsibility ) หมายถึง ร้านดูแลเอาใจใส่ลูกค้า H ( Human service ) หมายถึง พนักงาน
บริการดี U ( Urban located ) หมายถึง ร้านดนตรีสวยงาม ซึ่งกลยุทธ์ที่กล่าวไว้ทั้ง 4 ข้อ มีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยทั้งในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพและส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณโดย
สามารถสรุปกรอบแนวคิดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ
บริการของกลุ่มลูกค้าร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้กลยุทธ์ “ERHU” ดังนี้ 
  การพัฒนาร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกนั้นมาจาก การตลาดบนอินเตอร์ ( E-commerce ) คือ 
การให้ข้อมูลรายละเอียดและองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก รวมถึงการให้บริการ
ซื้อสินค้าเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกผ่านทางอินเตอร์ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าที่
ต้องการจะเข้ารับบริการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกโดยไม่ต้องผ่านทางหน้าร้าน ร้านดูแลเอาใจใส่
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ลูกค้า (Responsibility ) คือ การที่ร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกได้มุ่งเน้นการบริการที่ซื่อสัตย์และ
จริงใจต่อกลุ่มลูกค้า โดยที่กลุ่มสามารถสามารถเชื่อมั่นในการบริการของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก
ที่บริการต่อกลุ่มลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา พนักงานบริการดี ( Human service ) คือ ร้านดนตรี
เครื่องสายตะวันตกมีพนักงานที่บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่จะเข้ารับบริการอย่างเป็นมืออาชีพ 
รวมถึงถึงพนักงานที่บริการมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ที่จะอธิบายแก่กลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
สามารถตอบข้อซักถามของกลู่มลูกค้าได้ ในขณะที่ช่างซ่อมเครื่องดนตรีต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
เครื่องดนตรีสายตะวันตกในกระบวนการซ่อมเครื่องดนตรี ร้านดนตรีสวยงาม ( Urban located ) 
คือ สถานที่ตั้งของร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกอยู่ในที่ที่ดี กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะเข้ารับบริการ
สามารถเดินทางได้สะดวก ภายในร้านมีความสะอาด สินค้าเครื่องดนตรีจัดอย่างมีระเบียบดูแล้วสบาย
ตา ซึ่งทั้งนี้รวมถึงมีสถานที่ต้อนรับให้แก่กลุ่มลูกค้าได้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1.  ควรมีการน าเอาผลการวิจัยที่ได้รับในการวิจัยครั้งนี้ไปประกอบการพิจารณากลยุทธ์
กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน
ธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
  2.  ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาจากกลุ่มผู้ให้บริการและกลุ่มผู้รับบริการร้าน
ดนตรีจากภูมิภาคอ่ืน เพ่ือทราบถึงความแตกต่างของความต้องการ และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่ส่งผลที่แตกต่างกันออกไปตามปัจจัยของช่วงเวลาและสถานที่ 
  3.  ในอนาคตควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
บริการของธุรกิจร้านดนตรี ซึ่งอาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากงานวิจัยชิ้นนี้ เพ่ือศึกษาถึงความ
ต้องการของผู้เข้ารับบริการที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้องการของกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ารับบริการร้านดนตรี 
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ตารางที่ 22  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 

 
 

ตารางที่ 23  รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง-หน่วยงาน 

คุณหลิว หย่าลี่  บริษัท จีเอ็มไอ มิวสิค จ ากัด 
คุณนคร กิตติอุดม บริษัท บราโว่ มิวสิค จ ากัด 

คุณชนากร แป้นเหมือน บริษัท มากาโต้ มิวสิค จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

อาจารย์ ดร. เมธี สูตรสุคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์พิเนต ตันศิริ อาจารย์ประจ าหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก  
 (In-depth interview) 
เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านจ าหน่ายเครื่องดนตรี  ประเภทเครื่องสาย
ตะวันตก กรณีศึกษาสถานประกอบการในเขกรุงเทพมหานคร 

 
ชื่อ-นามสกุล_______________________________ต าแหน่ง___________________________ 

วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์___________________สถานที่สัมภาษณ์______________________ 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 

1. ความเห็นของท่านในการด าเนินธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก ทั้งในแง่มุมของจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในธุรกิจของท่านเป็นอย่างไร 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________ 

2. ความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนให้บริการของท่านในแง่มุมต่อไปนี้ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
__________________________________________ 
3. ท่านทีความคิดเห็นต่อแนวโน้มและสภาพธุรกิจร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตกในอนาคต รวมทั้งมี
แนวทางการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคตอย่างไร 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
__________________________________________ 
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  ผลการประเมินของผู้ประกอบการร้านดนตรีเครื่องสายตะวันตก 

 
 

องค์ประกอบ 
ความเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

องค์ประกอบที่ 1 การตลาดบนอินเตอร์เน็ต 
 E (E-commerce) 

  

องค์ประกอบที่ 2 ร้านดูแลเอาใจใส่ลูกค้า 
R (Responsiveness Warranty) 

  

องค์ประกอบที่ 3  พนักงานบริการดี 
H (Honorable services) 

  

องค์ประกอบที่ 4 ร้านดนตรีสวยงาม 
U (Usefulness location) 

  

 

รูปแบบกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านจ าหน่ายเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสายตะวันตก  

กรณีศึกษา สถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

   

   
 

 

E-commerce 

Responsiveness Warranty 

Honorable services 

Usefulness location 

E 

R 

H 

U 
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แบบสอบถามประกอบการท าวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านจ าหน่ายเครื่องดนตรี  ประเภทเครื่องสาย
ตะวันตก กรณีศึกษาสถานประกอบการในเขกรุงเทพมหานคร 

 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านจ าหน่ายเครื่องดนตรี 

ประเภทเครื่องสายตะวันตก กรณีศึกษา สถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือประกอบ
การศึกษาในหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

โดยแบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าที่
มีต่อการเลือกซื้อเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสายตะวันตก พร้อมทั้งทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่อง
ดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตก ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการธุรกิจ
ร้านจ าหน่ายเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสายตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร  ในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจร้านจ าหน่ายเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสายตะวันตกให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
ต่อไป  

โดยแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  มุมมองพฤติกรรมของลูกค้า 
ส่วนที่ 3  ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในเชิงปริมาณ 

 
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดให้ข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ โดยข้อมูลที่

ท่านเปิดเผย จะได้รับการปกปิด เป็นความลับ และมีการน าเสนอผลการศึกษาในภาพรวมเท่านั้น ผู้วิจัย
ใคร่ขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

  
 

นายณัฐพัชร์ วรวงศ์จิตติ  
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   
 
 



92 
 

 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

□ ชาย    □ หญิง  
 
2. อายุ     

□ ต่ ากว่า 15 ปี    □ 16 – 24 ปี 

□ 25 – 35 ปี    □ 36 – 45 ปี 

□ 46 – 55 ปี    □ 56 ปีขึ้นไป 
 
3. วุฒิการศึกษา 

□ ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น   □ มัธยมศึกษาตอนปลาย /  ประกาศนียบัติ
วิชาชีพ (ปวช.) 

□ ปริญญาตรี    □ ปริญญาโท 

□ ปริญญาเอก 
 
4.  อาชีพ 

□ นักเรียน / นักศึกษา   □ พนักงานบริษัทเอกชน 

□ ธุรกิจส่วนตัว,ค้าขาย,อาชีพอิสระ   □ ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ของรัฐ, 

□ พนักงานรัฐวิสาหกิจ   □ นักดนตรี , อาจารย์สอนดนตรี 

□  อ่ืนๆ ................. 
 

5. รายรับต่อเดือน 

□ ต่ ากว่า 5,000 บาท   □ 6,000 – 15,000 บาท 

□16,000 – 25,000 บาท   □ 26,000 – 35,000 บาท 

□36,000 – 45,000 บาท   □ 46,000 บาทข้ึนไป 
 
 
 
 
 



93 
 

 
 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสายตะวันตก 
1. ท่านได้รับข้อมูล/สืบค้นข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
ตะวันตกจากแหล่งใด 

□ เว็บไซต์   □ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค  

□ ครูผู้สอนแนะน า   □ สังเกตจากป้ายหน้าร้าน 

□ เป็นลูกค้าเก่า   □ ผ่านมาโดยมิได้ตั้งใจ 

□ งานจัดนิทรรศการดนตรี  □ อ่ืนๆ....................... 
2. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตกที่ท่านสนใจเลือกซื้อ  

□ ไวโอลิน   □ วิโอล่า 

□ เชลโล่   □ ดับเบิ้ลเบส 

□ อุปกรณ์เครื่องดนตรี  □ อ่ืนๆ........................  
3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตกของท่าน ( ตอบเพียง 1 
ข้อ ) 

□ รูปลักษณ์ของเครื่องดนตรี  □ โปรโมชั่น ลด / แลก / แจก /แถม 

□ เสียงของเครื่องดนตรีที่ไพเราะ  □ ประเทศของผู้ผลิต 

□ อายุการใช้งานของเครื่องดนตรี  □ นวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย                      

□ การให้บริการหลังการขาย  □ ชนิดของเครื่องดนตรีรุ่นใหม่ล่าสุด 

□ อ่ืน................................ 
 4. ราคาเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกที่ท่านพึงประสงค์ 

□ ต่ ากว่า 5,000   □ 6,000 – 10,000 

□ 11,000 – 20,000   □ 21,000 – 30,000 

□ 41,000 – 50,000   □ 51,000 ขึ้นไป 
 5. ท่านจะน าเครื่องดนตรีตะวันตกไปใช้ในลักษณะใด  

□ เพ่ือการศึกษา   □ เพ่ือประกอบอาชีพ 

□ เพ่ือเก็บไว้เป็นของสะสม  □ เพ่ือความชอบส่วนบุคคล 

□ อ่ืนๆ................................... 
6. ท่านรับรู้ข่าวสารร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตกจากสื่อใดบ้าง  

 □ Website   □ Line 

 □ Facebook   □ นิตยสารดนตรี 
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการธุรกิจเครื่อง 
  ดนตรี 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ✔เพ่ือแสดงระดับความคิดเห็นที่ตรงกับพฤติกรรมการเข้ารับบริการ 
  ของท่าน ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับความคิดเห็น 

5 มากที่สุด 
4 มาก 

3 ปานกลาง 
2 น้อย 

1 น้อยที่สุด 

 

ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 มีตราสัญลักษณส์ินคา้ที่ชัดเจน           

2 มีการตรวจสอบสภาพเครื่องดนตรีก่อนส่งมอบ           

3 มีการรับประกันสนิค้า           

4 
เครื่องดนตรีเคร่ืองสายตะวนัตกมีให้เลือกหลากหลายตรงกับ
ความต้องการ 

          

5 มีสินค้าให้ทดลองก่อนที่จะตัดสนิใจซื้อ           

6 สินค้าผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ           

7 ชื่อเสียงของร้านเครื่องดนตรีเปน็ที่รู้จัก      

8 
คุณภาพของเคร่ืองดนตรีมีความเหมาะสมกับราคา 
ที่จัดจ าหนา่ย  

          

9 มีการแจ้งราคาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากร้านค้าออนไลน์      

10 สามารถผ่อนช าระสินคา้ได้      

11 มีป้ายแสดงราคาสินคา้ที่ชัดเจน      

12 ราคามีความเปน็ธรรมเมื่อเปรียบเทียบร้านอ่ืน      

13 ค่าบริการหลังการขาย / ซ่อมแซมมีความเหมาะสม      

14 มีส่วนลดให้เมื่อช าระเปน็เงินสด      

15 สถานที่จ าหนา่ยอยู่ในแหล่งที่เข้าถึงได้งา่ย      
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ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

16 มีป้ายบอกชื่อร้านทีช่ัดเจน           

17 มีสถานทีส่ าหรับจอดรถ           

18 มีสถานทีส่ าหรับทดลองสนิค้า           

19 พื้นที่ภายในร้านมีความสะอาดและสะดวกกว้างขวาง           

20 ทางร้านมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารในสื่อตา่งๆ           

21 มีโปรโมชัน่ลด แลก แจก แถม           

22 มีช่วงเวลาเปิดท าการที่เหมาะสม      

23 มีบริการส่งสนิค้าไปยังผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมจัดส่ง      

24 
มีการท าบัตรสมาชิกเพื่อใช้เป็นส่วนลด สิทธิตา่งๆ ในการเข้า
รับบริการ 

     

25 
พนักงานขายสามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองดนตรี 
สามารถตอบข้อสงสยั และข้อซกัถามได้เป็นอย่างดี 

     

26 พนักงานมีความกระตือรือร้นในการบริการ      

27 พนักงานขายให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง      

28 พนักงานขายเข้าใจความต้องการของลูกค้า      

29 ผู้ประกอบการมีวิสัยทัศน์และหลักการบริหารที่น่าเชื่อถือ      

30 
ผู้ประกอบการและพนักงานขายสามารถสื่อสารกับ
ชาวตา่งชาตไิด ้

     

31 มีการให้บริการตรวจสอบสภาพสินค้าหลังการขาย      

32 
ร้านให้บริการซ่อมเครื่องดนตรีโดยช่างซ่อมเคร่ืองดนตรีมี
ทักษะและความช านาญ 

     

33 
อธิบายรายละเอียดวิธีดูแลรักษาเครื่องดนตรี ที่ถูกต้องแก่
ลูกค้า 

     

34 รูปแบบเอกสารบนอินเตอร์เน็ตมีความน่าเชื่อถือ      

35 มีการจัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกวิธ ี      

36 บรรยากาศภายในรา้นตกแต่งไดส้วยงาม ทันสมยั      

37 มีห้องน้ าในร้านหรือละแวกใกล้เคียง      
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการให้บริการร้านเครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก 

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

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

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

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

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

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

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

      

 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่สละเวลา 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

38 
ภายในร้านมีให้บริการนิตยสารเกี่ยวกับดนตรี มีน้ าดื่ม 
ไว้บริการ 

     

39 
มีการเปิดเพลงคสาสสิคภายในร้านเพื่อบรรยากาศที่ดงึดูด
ลูกค้า 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – สกุล  นายณัฐพัชร์ วรวงศ์จิตติ 
ที่อยู่  12 ซอยรามค าแหง 40 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก  
  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
ที่ท างาน เปิดสตูดิโอสอนดนตรีรวมถึงจ าหน่ายเครื่องดนตรีเครื่องสาย 
  ตะวันตก ซฮยแบริ่ง 62 จังหวัดสมุทรปราการ 
ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2550 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะดุริยางคศิลป์  
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
  พ.ศ. 2558 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาสังคีตและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร 
ประวัติการท างาน 
       ด้านการสอน 
   พ.ศ. 2552 – 2556 โรงเรียนดนตรีคีตภาวัณ 
   พ.ศ. 2554 – 2556  โรงเรียนดนตรียามาฮ่า สาขาสุขาภิบาล 3 
   พ.ศ. 2554 – 2555 โรงเรียนดนตรีจินตศิลป์ 
   พ.ศ. 2555 – 2556 โรงเรียนดนตรีวอรัส 
   พ.ศ. 2554 – 2559 โรงเรียนดนตรี SPN 
   พ.ศ. 2555 – 2559 โรงเรียนดนตรีเมโลดิอุส  
      ด้านการแสดง 
   พ.ศ. 2551 – 2554 นักดนตรีไทยต าแหน่ง ซอสามสาย คณะดุริยางคศิลป์  
   มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมบันทึกรายการโทรทัศน์ดนตรีกวีศิลป์ 
   พ.ศ. 2552-2553 ร่วมแสดงวงออเครสตร้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ ต าแหน่ง 
   ไวโอลิน 
   พ.ศ. 2552 – 2553 ร่วมวงแชมเบอร์มิวสิค ต าแหน่งไวโอลินและแสดงเดี่ยว 
   พ.ศ. 2553 – 2554  ร่วมก่อตั้งวงดนตรีไทยร่วมสมัย “ใบเตย” ต าแหน่งหัวหน้าวง 
   และซอด้วง 
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   พ.ศ. 2555 – 2557 ร่วมแสดงกับวงเจริญกรุง ต าแหน่งซอเอ้อหู้  ในบทแสดงไทยกลิ่น
อายแจ็ส และร่วมบันทึกเสียงอัลบั้ม แม่น้ าของแผ่นดิน 

    พ.ศ. 2556 - 2556  บันทึกเสียงต าแหน่งซอเอ้อหูและแสดงเดี่ยวร่วมกับ London 
symphony orchestra 

   พ.ศ. 2554 – 2556 บันทึกเสียงต าแหน่งซฮเอ้อหูรวมกับอาจารย์เทวัญ ทรัพย์
แสนยากร 

   พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน บันทึกเสียงต าแหน่งไวโอลินออกรายการโทรทัศน์และประกอบ
สารคดีเก่ียวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

         ปัจจุบัน บันทึกเสียงต าแหน่งไวโอลินประกอบภาพยนตร์เกมส์ 
      ด้านการบริหาร 
    พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการร้านดนตรี จีเอ็มไอ มิวสิค 
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