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การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกเรียนดนตรีสากลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
ผู้บริโภคที่เรียนหรือเคยเรียนดนตรีสากล ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ถ้าพบความแตกต่างให้ใช้วิธีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญน้อยที่สุด การทดสอบความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
1. ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นชาย อายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป อาชีพนักเรียน /นักศึกษา มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี แ ละ
สาขาวิชาดนตรีที่เคยเลือกเรียน คือ สาขาวิชาดนตรีคลาสิค กลุ่มเครื่องดนตรีที่เลือกเรียนมาก
ที่สุด คือ เปียโน
2. ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลโดยรวม ด้านเหตุผลและ
ด้านอารมณ์ มีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
3. ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการเรียนดนตรี
สากลโดยรวม ด้านหลักสูตร ราคาค่าเรียน สถานที่ห้องเรียนและสื่อในการเรียนการสอน ครู
อาจารย์ผู้สอนดนตรีสากล โฆษณาของโรงเรียน/สถาบัน บุคลากรที่ให้บริการกระบวนการของ
โรงเรียน/สถาบัน คุณภาพของโรงเรียน/สถาบัน มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก
4. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจในประเด็นแนวโน้มในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล อยู่ในระดับแนวโน้มค่อนข้างจะเรียนต่อแน่นอน บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนดนตรีสากลมากที่สุด คือ ผู้ปกครอง/คนในครอบครัว มีระดับอิทธิพลมากสถาบันที่ตัดสินใจ
เลือกเรียนดนตรีสากลที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ยามาฮ่า) มากที่สุด สาเหตุที่ทาให้ตัดสินใจ
เลือกเรียนดนตรีสากลคือ ประทับใจจากการเข้าชมแสดงดนตรีมากที่สุด ปัจจัยในการเลือก
สถานที่ในการเรียน คือ เลือกสถานที่ในการเรียนเป็นโรงเรีย นสอนดนตรี ช่วงวัน/เวลาที่
เหมาะสมในการเลือกเรียนดนตรีสากล คือ ช่วงบ่าย - เย็น/ เสาร์ – อาทิตย์ ข้อมูลการตัดสินใจ
เลือกเรียนดนตรีสากล มากที่สุด คือ ดนตรีมีผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาทางด้านสมอง

ระยะเวลาในการเรียนดนตรีสากล ประมาณ 1- 3 ปี และงบประมาณในการเรียนดนตรีสากล
ต่อปี ประมาณ 10,001-20,000 บาท
5. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สาขาวิชาดนตรีที่
เรียน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลในประเด็นแนวโน้มในอนาคต
ในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. ปัจจัยแรงจูงใจของผู้บริโภคโดยรวม และด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
ในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยแรงจูงใจของผู้บริโภคด้านเหตุผล มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มใน
อนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการเรียนดนตรีสากล ด้านหลักสูตร ด้านครู
อาจารย์ ผู้สอนดนตรีสากล ด้านโฆษณาของโรงเรียนดนตรี ด้านบุคลากรที่ให้ บริการ ด้าน
กระบวนการ ด้านคุณภาพของโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
8. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการเรียนดนตรีสากล ด้านราคาค่าเรียน
และด้านสถานที่ ห้องเรียนและสื่อในการเรียน มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มในอนาคตในการเลือก
เรียนดนตรีสากล มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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The purpose of this study is to investigate factors affecting decision behavior
in western music class by consumers in Bangkok Metropolitan area. The sample
consists of 400 consumers in Bangkok Metropolitan area who are learning or used to
learn in western music class. Questionnaire is administered and then data are analyzed
and presented by percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way Analysis of
Variance, and Pearson Product Moment Correlation Coefficient.
The results revealed as follows:
1. Most of consumers are males, age over 25 years old. They are
undergraduate students with income of 10,000 baht/month and most of them attain in
classic music class with piano for musical instrument.
2. Their overall motivation of decision in western music class and on two
aspects of rational and emotional motives are at high level.
3. Their overall opinion toward marketing mix of western music class and on
aspects of curriculum, tuition fee, room and learning media, teacher, school/institute
advertisement, school service’s staff, and quality of school/institute are at high level.
4. Their decision behavior on trend for further education in western music
class is at tendency level of continued study. Most influenced persons are parents or
family members. They mostly prefer to learn at Yamaha Thailand Music Academy. The
highest reason for selection is impression of music performance’s attendance. Factor of
learning institute’s selection is the reputation of music school. Time duration they prefer
is on afternoon/evening and on weekends. The information for decision making is that
music has strong impact on brain development. They prefer to learn between 1-3 years
and prepare the budget of learning about 10,001-20,000 baht.
5. Consumers with difference gender, occupation, income, education level,
and music subject have statistically significant difference at .05 level for decision
behavior on trend for further education in western music class.
6. There are moderate positively relationships between consumers’ overall
motivation and decision behavior on trend for further education in western music class and

on aspect of emotional motive at statistical significance of .01 level, whereas there are low
positively relationships between consumers’ overall motivation and decision behavior for
trend of further education in western music class and on aspect of rational motive at
statistical significance of. 01 level.
7. There are moderate positively relationships between marketing mix on
curriculum, teacher, school advertisement, service staff, processing, and quality of
school and decision behavior for trend of further education in western music class at
statistical significance of .01 level.
8. There are low positively relationships between marketing mix on tuition fee
and room and learning media and decision behavior for trend of further education in
western music class at statistical significance of .01 level.

ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วย ความ กรุณาของรองศาสตราจารย์ สุ พาดา สิริกุตตา
อาจารย์ที่ปรึกษา สารนิพนธ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ
ตรวจสอบและกรุณาให้คาแนะนา ข้อคิดเห็น อันมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการวิจัยเป็นอย่างดี
ยิ่ง นับตั้งแต่เริ่มต้นดาเนินการจนสาเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ รวมถึง ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ
เสรีรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณักษ์ กุลิสร์ ที่ให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพ
เครื่องมือ ตลอดจนให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้สารนิพน ธ์ให้มีความสมบูรณ์
และถูกต้อง
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒทุกท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สรรพวิทยาและจริยธรรมอัน
ควรแก่ผู้วิจัย
คุณประโยชน์และความดีอันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเ ป็นเครื่องบูชา
พระคุณของบิดา มารดา ญาติ ตลอดจนบูรพคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอน ชี้แนะ
แนวทางที่ดีและมีคุณค่าตลอดมาจนสาเร็จการศึกษา
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
เนื่องจากสังคมไทยในปจจุบัน มีการยอมรับ การเรียนการสอนดนตรี และเห็นคุณคา
ของดนตรีที่มีสวนชวยในการพัฒนาการทางดานตางๆ ทั้งทางดานสมองและรางกาย ซึ่งสงผล
ตอการพัฒนาการเปนมนุษยโดยสมบูรณ ในดานการเรียนการสอนดนตรีไดมีศึกษา คนควา
พัฒนาการ และมีการวิจัยหลักสูตรอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหเกิดธุรกิจทางดานดนตรีหลายรูปแบบ
ทั้ ง โรงเรี ย นสอนดนตรี สถาบั น การสอนดนตรี ต า งๆ ห อ งซ อ มดนตรี ห อ งบั น ทึ ก เสี ย ง และ
โรงเรียนสอนการบันทึกเสียง ทําใหดนตรีไดแพรหลายในกับสังคมทุกชนชั้น ตั้งแตยาจกจนถึง
พระราชา ซึ่งปฏิเสธไมไดวาไมรูจักดนตรี ดังคํากลาวที่วา “ชนใดไมมีดนตรีกาล ในสันดาน
เปนคนชอบกลนัก อีกใครฟงดนตรีไมเห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบ อัประลักษณ หรืออุบาย
มุงรายฉมังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี” พระมหาธีรราชเจา สอดคลองกับ บทกวีของสุนทร
ภูจิตกวีเอกของไทยกลาววา “อันดนตรีมีคุณทุกอยางไป ยอมใชไดดังจินดาคาบุรินทร ถึง
มนุษยครุเทวาราช จัตุบาทกลาง ปาพนาสิน แมนปเราเปาไปใหไดยิน ก็สินสุดโทโสที่โกรธา”
สอดคลองกับ ทวี มุขธระโกษา (2529: 4) ถาหากโลกเราปราศจากดนตรีแลวไซร แนนอน
เหลือเกินวา มวลหมูมนุษยทั้งหลายคงพบแตความมืดมน ความเงียบเหงาเปลาเปยวอางวาง
จิตใจคงมีแตความแข็งกราว อารมณวูวามจะหาบรรยากาศแหงมิตรภาพไดยากเต็มที่ มนุษยเรา
จะประหัตประหารกันมากกวาที่เปนอยูในขณะนี้อยางเหลือหลาย มนุษยเรานี้ก็นับวาฉลาดลึก
ล้ําอยูมากที่เดียว ที่สามารถคิดประดิษฐเสียงตางๆ ใหเปนเสียงดนตรี โดยนํามาเรียบเรียง
รอยกรองถายทอดออกเปนเสียงเพลงอันดื่มด่ําไพเราะจับใจ มีอิทธิพลตออารมณของคนเรา
เปนอยางมาก ดนตรีจึงเขาไปบทบาทอันสําคัญตอวงสังคมมนุษยโดยทั่วไป จึงอาจกลาวไดวา
มีคนอยูที่ไหนมักจะมีดนตรีอยูที่นั้น มนุษยเรามีสัญชาตญาณในการดนตรีอยูมาก คนเรารัก
ดนตรีทุกเพศทุกวัย นับตั้งแตพระราชานับลงมาจนถึงยาจก วนิพก ตั้งแตคนแกจนถึงเด็กทารก
ที่เกิดมาลืมตาดูโลกไมกี่วัน ก็มีความพอใจและชอบในเสียงเพลงแลว จะเห็นไดจากเด็กเล็กๆ ที่
ขี้ออนโยเยกวนแมหรือพี่เลี้ยงไมยอมหลับนอน แตพอไกวเปลเหกลอมอยูสักพักเดียวเทานั้นก็
หลับปุยแทบทุกราย
ซึ่งในวงการแพทยปจจุบันไดพบวาดนตรีมีสวนชวยพัฒนาทางดานสมอง สอดคลอง
กับพัชรีวัลย เกตุแกนจันทร (2544: 89) กลาววา ในบทวิจัยเกี่ยวกับการทํางานของสมองพบ
คําตอบวา ดนตรีมีสวนชวยใหความสามารถในการทํางานของสมองเพิ่มสูงขึ้น เมื่อไหรก็ตามที่
เราฟงเพลงพรอมๆไปกับการเคาะจังหวะตามแหงทวงทํานองนั้นๆ เสียงที่กองเขาไปยังสมอง
จะชวยใหคลื่นความถี่สมองที่เปลงออกมามีความสัมพันธในระดับที่เรียกวา ”คลื่นเอลฟา” และ
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”คลื่นทีตา” ซึ่งเปนชวงจังหวะที่คลื่นสมองมีประสิทธิภาพในการเรียนรู นอกจากนี้ดนตรียังมี
ผลดี ต อ การพั ฒ นาความสามารถด า นการจํ า เสริ ม สร า งสติ ป ญ ญา นํ า ไปสู ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สรางสรรคตอไป โดยสอดคลองกับ ไพฑูรย รัตนคม (2542: 4) กลาววา การเรียนการสอน
ดนตรีนั้ น ต อ งทํ า ตามระเบี ย บ วิ ถีท างการศึ กษา จึ ง จะสั มฤทธิ์ ผล วิ ช าดนตรี จึง เป นวิ ช าที่
ประมวลเนื้อหาทางศิลปะดานดนตรี การดําเนินการเพื่อใหวิชานี้บรรลุจุดมุงหมาย จําเปนตอง
ใชความรวมมือ และการประสานงานระหวางบุคลากรหลายฝาย ทั้งผูบริหาร ผูสอบผูเรียน
และผูปกครอง ปรัชญาของการจัดการหลักสูตรวิชาดนตรีในโรงเรียน สอดคลองกับ สมชาย
รัศมี (2537: 2) กลาววา ในปจจุบันและในอนาคตใกลนี้ มนุษยในโลกจะไมอาจปฏิเสธเครื่อง
คอมพิวเตอรไดอีกตอไป การพัฒนาของเทคโนโลยีกําลังกาวไปขางหนาอยางรวดเร็ว ดนตรีเปน
สาขาหนึ่งของวิชาการในโลกที่กําลังพัฒนาไปอยางมากมาย การพัฒนาทางการศึกษา การ
พัฒนาในการสรางเครื่องดนตรียุคใหมเปนสิ่งที่นักดนตรี และผูเกี่ยวของกับเรื่องของดนตรีทุกคน
ไมอาจปฏิเสธได ในทางตรงกันขาม กลับจะตองหันมาใหความสนใจอยางจริงจัง
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
เรียนดนตรีสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงแนวโนมพฤติกรรม แรงจูงใจ
ของผูบริโภค การรับรูความตองการ การสื่อสารขอมูลตางๆ เกี่ยวกับดนตรี เชน หลักสูตรการ
เรียนการสอนดนตรี ความสําคัญ ประโยชน จากการเรียนดนตรีสากล และการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจในแตละดาน จากเหตุผลจะทําใหเกิดการปรับตัว เพื่อเปนการตอบสนองความตองการแก
ผูบริโภคที่ตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล

ความมุงหมายทางการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานขอมูลสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
เรียนดนตรีสากล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
เรียนดนตรีสากล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ตอการเรียน
ดนตรีสากล กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล

ความสําคัญของการวิจัย
1. เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรี
สากล แกผูประกอบการรายใหมที่จะเปด ในการศึกษาบริบทของผูบริโภความีความตองการ
อยางไร และสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เปนแนวทางการบริหารจัดการ และกําหนดกลยุทธทางการตลาด รวมถึงธุรกิจการใหบริการ
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ทางดานการศึกษาอื่นๆ ที่มีลักษณะการดําเนินงานที่คลายคลึงกัน เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
2. จะไดนําผลงานวิจัยไปใชเปนฐานขอมูลใหกับผูประกอบการในธุรกิจโรงเรียนสอน
ดนตรีสากล สามารถนําไปใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจที่จะลงทุน และประกอบการ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา
ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยนี้ เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
ดนตรีสากล ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ผูบริโภคที่เรียนหรือเคยเรียนดนตรีสากล ที่อายุ
ตั้งแต 13 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนผูที่ตัดสินใจในการเลือกเรียนดนตรีสากล
ดวยตนเอง และสามารถใหขอมูลในการตัดสินใจเลือกเรียนได
3. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่เรียนหรือเคยเรียนดนตรี
สากลที่มีอายุ 13ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนจึง
กําหนดขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาด
ไมเกิน5 % ไดกลุมตัวอยาง 400 คน และเพิ่มจํานวนตัวอยางประมาณ 4% ของกลุมตัวอยาง
รวมขนาดตัวอยางทั้งหมด มีวิธีการสุมตัวอยางโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเจาะจงไปที่
หางสรรพสินคา ที่มีโรงเรียนสอนดนตรีสากลสอนอยูในหางสรรพสินคานั้นๆ 8 หาง
ขั้นที่ 2 วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดให
กลุมตัวอยางในขั้นที่ 1 ตามสัดสวนที่เทากัน คือ 400/8 เทากับ หางละ 50 ตัวอยาง
ขั้นที่ 3 วิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) ใน
เขตที่เลือกไวในขั้นที่2 โรงเรียนละ 50 ตัวอยางเพื่อใหครบตามจํานวนที่ตองการ 400 ตัวอยาง

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบงเปนดังนี้
1. ขอมูลสวนตัวของผูที่ตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
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1.2 อายุ
1.2.1 13 - 15 ป
1.2.2 16 - 18 ป
1.2.3 19 - 21 ป
1.2.4 22 - 24 ป
1.2.5 25 ปขึ้นไป
1.3 อาชีพ
1.3.1 นักเรียน/นักศึกษา
1.3.2 พอบาน/แมบาน
1.3.3 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.3.4 พนักงานบริษัทเอกชน
1.3.5 ประกอบธุรกิจสวนตัว
1.3.6 อื่นๆ โปรดระบุ
1.4 รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภค
1.4.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
1.4.2 10,001-20,000 บาท
1.4.3 20,001-30,000 บาท
1.4.4 30,001-40,000 บาท
1.4.5 มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป
1.5 ระดับการศึกษา
1.5.1 มัธยมศึกษาตอนตน
1.5.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.
1.5.3 อนุปริญญา
1.5.4 ปริญญาตรี
1.5.5 สูงกวาปริญญาตรี
1.6 สาขาวิชาดนตรีสากลที่เลือกเรียน
1.6.1 วิชาดนตรีคลาสิค (Classical Music)
1.6.2 วิชาดนตรีแจช (Jazz)
1.6.3 วิชาการประพันธเพลง (Composition)
1.6.4 วิชาดนตรีร็อค (Rock)
1.6.5 วิชาธุรกิจดนตรี (Music Business)
1.6.6 วิชาคอมพิวเตอรดนตรี (Music Computer)
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1.7 กลุมเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเรียน
1.7.1 เครื่องสาย (String) ระบุเครื่องดนตรี........................
1.7.2 เปยโน (Keyboard)
1.7.3 เครื่องลมไม (Woodwind) ระบุเครื่องดนตรี........................
1.7.4 เครื่องลมทองเหลือง (Brass) ระบุเครื่องดนตรี........................
1.7.5 เครื่องดนตรีไฟฟา (Eclectic Instruments) ระบุเครื่องดนตรี.
1.7.6 กลุมเครื่องกํากับจังหวะ (Percussions) ระบุเครื่องดนตรี
1.7.7 กลุมเครื่องกํากับจังหวะที่สามารถดําเนินทํานองได
(Chromatic Percussion) ระบุเครื่องดนตรี..............................
1.7.8 การขับรองเพลง
2. ปจจัยแรงจูงใจของผูบริโภค
2.1 ดานเหตุผล
2.2 ดานอารมณ
3. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากล
3.1 คานหลักสูตร อาจารย
3.2 ดานราคา
3.3 ดานอาคารสถานที่และสื่อการสอน
3.4 ดานโฆษณาและประชาสัมพันธ
3.5 ดานบุคลากรที่ใหบริการ
3.6 ดานกระบวนการ
3.7 ดานคุณภาพ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) มีดังนี้
พฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลในเขตกรุงเทพมหานคร

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผูบริโภค หมายถึง ผูที่ตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล หรือเคยเรียนดนตรีสากล ทีม่ ี
อายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป
2. ดนตรีสากล หมายถึง ศิลปซึ่งเปนศาสตรแขนงหนึ่งที่มนุษยไดสรางขึ้น ดนตรีเปน
ภาษาสากลซึ่งมีทั้งการรองเพลงและการบรรเลง ดนตรีตะวันตกมีการแบงเปนยุคสมัย และ
เครื่องดนตรีสามารถแบงไดเปนกลุมตามประเภทของเครื่องดนตรี ไดแก
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2.1 เครื่องสาย (String Instruments)
2.2 เปยโน (Keyboard Instruments)
2.3 เครื่องลมไม (Wood wind Instruments)
2.4 เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments)
2.5 เครื่องดนตรีไฟฟา (Eclectic Instruments)
2.6 กลุมเครื่องกํากับจังหวะ (Percussions Instruments)
2.7 กลุมเครื่องกํากับจังหวะที่สามารถดําเนินทํานองได (Chromatic Percussion)
2.8 การขับรองเพลง (Voice)
3. ปจจัยแรงจูงใจของผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมโดยอาศัยการเรียนรู
และประสบการณที่ผานมาในอดีตไดรับการกระตุนจากสิ่งเราทั้งภายใน ไดแก ดานเหตุผล และ
ดานอารมณสามารถอธิบายไดดังนี้
3.1 ด า นเหตุ ผ ล หมายถึ ง ทํา ให เ กิ ด ความคิด สร า งสรรค จิ น ตนาการทางด า น
สุนทรียะ ทําใหมีความละเอียดออนในการใชชีวิตประจําวัน และภายนอกรางกาย ทําใหเกิดการ
ตอบสนองในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล และการสนับสนุนการเรียนดนตรี
3.2 ดานอารมณ หมายถึง แรงผลักดันภายในตัวบุคคล อันเกิดจากกลไกภายใน
รางกายที่ไดรับจากการกระตุน จากการเห็นตัวอยางศิลปนดารา จนกลายเปนเหตุจูงใจใหบุคคล
นั้ น แสดงพฤติ ก รรมออกมาโดยมี ทิ ศ ทางที่ มุ ง ไปสู เ ป า หมาย ในการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ
แรงผลักดันของผูบริโภคที่ทําใหเกิดความตองการที่ตัดสิใจเลือกเรียนดนตรีสากล
4. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด หมายถึง สวนผสมทางการตลาดบริการ
ของโรงเรียนดนตรีสากลเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ
การสงเสริมการตลาด สวนประสมการตลาดบริการยังมีสวนประกอบที่เพิ่มขึ้นมาอีก 3 สวนคือ
บุคลากร (People) กระบวนการใหบริการ (Process) และการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence & Presentation)
4.1 ดานหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่เปดสอน เปนมาตรฐานที่ตามที่กระทรวง
ศึ กษาธิ การยอมรั บ กํ า หนด และได รั บ การยอมจากสากล ของโรงเรี ย นดนตรี ส ากลเขต
กรุงเทพมหานคร
4.2 ดานราคา หมายถึง คาใชจายการเรียนลงทะเบียนเรียน ในแตละวิชาที่ตองจาย
ใหกับโรงเรียนสอนดนตรีหรือสถาบันสอนดนตรี ของโรงเรียนดนตรีสากลเขตกรุงเทพมหานคร
4.3 ดานอาคารสถานที่ และสื่อในการเรียน ดานอาคารสถานที่ หมายถึง อาคาร
สถานที่ หองเรียนที่เกี่ยวของกับ การเรียนการสอนดนตรีในรงเรียนสอนดนตรี หรือสถาบันสอน
ดนตรีสื่อในการเรียน การสอน หมายถึง เครื่องที่เกี่ยวของกับ การเรียนการสอนดนตรี ในหองเรียน
ของโรงเรียนสอนดนตรี หรือสถาบันสอนดนตรี ของโรงเรียนดนตรีสากลเขตกรุงเทพมหานคร
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4.4 อาจารย หมายถึง ครูอาจารยที่สอนประจํา และอาจารยพิเศษ สามารถ
ถายทอดความรู ประสบการณดานตรีใหกับ โรงเรียนสอนดนตรี หรือสถาบันสอนดนตรี ของ
โรงเรียนดนตรีสากลเขตกรุงเทพมหานคร
4.5 ดานโฆษณาประชาสัมพันธ หมายถึง ประชาสัมพันธขาวสาร และกิจกรรม
ดนตรีตางๆ เชน แผนพับ โปสเตอร ของโรงเรียนดนตรีสากลเขตกรุงเทพมหานคร
4.6 ดานบุคลากรที่ใหบริการ หมายถึง พนักงานหรือเจาหนาที่ประจําโรงเรียน
สอนดนตรีหรือสถาบันสอนดนตรี ทําหนาที่ในการใหขอมูลเกี่ยวกับ การลงทะเบียนนักเรียน
ตั้ ง แต เ ริ่ ม สมั ค รเรี ย นและระหว า งเรี ย นอย า งชั ด เจน ของโรงเรี ย นดนตรี ส ากลเขต
กรุงเทพมหานคร
4.7 ดานกระบวนการ หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนตางๆ ในการใหบริการ
ใหกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจ ของโรงเรียนดนตรีสากลเขตกรุงเทพมหานคร
4.8 ดานคุณภาพ หมายถึง มีการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานสากล และผล
จากการประเมิ น ครู และนั ก เรี ย นของสถาบั น สอนดนตรี ของโรงเรี ย นดนตรี ส ากลเขต
กรุงเทพมหานคร
5. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเลือก และการ
ตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล ผูบริโภคเปาหมายคือใคร (Who) จะเลือกเรียนดนตรีสากลอะไร
(What) ทําไมจึงเลือกเรียนดนตรีสากล (Why) ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากล (Who) จะเลือกเรียนดนตรีสากลเมื่อใด (When) เลือกเรียนดนตรีที่ไหน (Where) และจะ
เลือกเรียนดนตรีอยางไร (How)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ขอมูลสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได
- ระดับการศึกษา
- สาขาวิชาดนตรีที่เรียน
ปจจัยแรงจูงใจของผูบริโภค
- ดานเหตุผล
- ดานอารมณ
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
ตอการเรียนดนตรีสากล
- ดานหลักสูตร อาจารย
- ดานราคา
- ดานอาคารสถานที่และสื่อการสอน
- ดานโฆษณาและประชาสัมพันธ
- ดานบุคลากรที่ใหบริการ
- ดานกระบวนการ
- ดานคุณภาพ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

พฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกเรียนดนตรีสากล
ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ผูบริโภคที่มีขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียน
ดนตรีสากลแตกตางกัน
2. ปจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบริโภค ทางดานเหตุผล และอารมณมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่มี อิ ท ธิ พลต อ พฤติ ก รรมการตั ดสิ น ใจเลื อ กเรีย นดนตรี ส ากล
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับ
ดังนี้
สวนที่ 1 แนวคิดทฤษฏีสวนประกอบทางการตลาด
สวนที่ 2 ทฤษฎีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สวนที่ 3 ทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบริโภค
สวนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
สวนที่ 5 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
สวนที่ 6 จิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
สวนที่ 7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
สวนที่ 8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

สวนที่ 1 แนวคิดทฤษฏีสวนประกอบทางการตลาด (7P)
(The Service Marketing Mix)
ทฤษฏีสวนประสมทางการตลาดบริการ ของ Payne Adrian (Payne Adrian. 1933:
92) ประกอบดวย ปจจัยที่ตองพิจารณาเพื่อกําหนดตําแหนงของการบริการและกําหนดสวน
การตลาดของธุรกิจบริการ สวนประกอบ แตละสวนของสวนประสมการตลาดจะมีผลกระทบ
ซึ่งกันและกัน และตองสอดคลองกันเพื่อให การดําเนินงานดานการตลาดประสบสําเร็จตาม
วัตถุประสงค
นอกเหนือจากสวนประสมการตลาดสําหรับสินคาทั่วไป ที่ประกอบดวย 4 Ps ไดแก
ผลิ ต ภั ณฑแ ละการบริ การ (Product) ราคา (Price) สถานที่ใ หบ ริการ และช องทางการจัด
จําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) แลว สวนประสมการตลาดบริการยัง
มีสวนประกอบที่เพิ่มขึ้นมาอีก 3 สวนคือ บุคลากร (People) กระบวนการใหบริการ (Process)
และการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & Presentation) ดังนั้น
สวนประสมทางการตลาดบริการจึงมีองคประกอบที่เพิ่มเติมจากสวนประสมทางการตลาดของ
สินคาทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1. ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ (Product) การบริ ก ารเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องธุ ร กิ จ บริ ก าร ซึ่ ง
ครอบคลุมทุกอยางของสินคา และทุกสิ่งทุกอยางที่จัดเตรียมไวบริการลูกคา เนื่องจากลูกคา
ไมไดตองการเพียงตัวสินคาและบริการเทานั้น แตยังตองการประโยชนหรือคุณคาอื่นที่ไดรับจาก
การซื้อสินคาและบริการของธุรกิจบริการดวย องคประกอบของผลิตภัณฑในธุรกิจ ประกอบดวย
1.1 บริการหลัก (The Care of Generic Product) คือ ลักษณะของบริการหลัก
หรือการบริการพื้นฐานที่เตรียมไวใหบริการลูกคา ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของ
ลูกคาได
1.2 บริการที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับ (The Expected Product) ประกอบดวย
บริการหลักและบริการอื่นๆ ที่ลูกคาจะไดรับ อันเนื่องมาจากการซื้อบริการหลัก เปนเงื่อนไข
ต่ําสุดที่ลูกคาตองไดรับ
1.3 บริการที่เพิ่มพูนจากเดิม (The Augmented Product) คือ บริการที่มีความ
พิเศษแตกตางจากการบริการของคูแขงที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากกวา
เรียกวาเปน “คุณคาเพิ่ม (Add Value) ที่เสริมบริการหลักในรูปของความเชื่อถือและการยอมรับ
ของผูใชบริการ
1.4 บริการที่สามารถเพิ่มคุณคาพิเศษ (The Potential Product) คือ ความ
เปนไปไดในการเพิ่มลักษณะพิเศษหรือผลประโยชนอื่นที่ผูบริโภคควรไดรับจากการซื้อสินคา
และบริการในรูปของการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกคา
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน(Cost)
ของลู กค า ผู บ ริ โ ภคจะเปรี ย บเที ย บระหว า งคุณ ค า (Value) กั บ ราคา (Price) ผลิ ต ภั ณฑ นั้ น
ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ ซึ่งการกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง (1)
การยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น (2) ตนทุนสินคาและ
คาใชจายที่เกี่ยวของ (3) ภาวการณแขงขัน (4)ปจจัยอื่นๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานสถานที่ใหบริการในสวนแรก คือ การเลือก
ทําเลที่ตั้ง (Location) การเลือกทําเลที่ตั้งของธุรกิจบริการมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจ
บริการที่ผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการในสถานที่ที่ผูใหบริการจัดไว เพราะทําเลที่ตั้ง
ที่ เ ลื อ กเป น ตั ว กํ า หนดกลุ ม ของผู บ ริ โ ภคที่ จ ะเข า มาให บ ริ ก าร ดั ง นั้ น สถานที่ ใ ห บ ริ ก ารต อ ง
สามารถครอบคลุมพื้นที่ในการใหบริการกลุมเปาหมายไดมากที่สุดและคํานึงถึงทําเลที่ตั้งและคูแขง
ขันดวย โดยความสําคัญของทําเลที่ตั้ง จะมีความสําคัญมากนอยแตกตางไปตามลักษณะของ
ธุรกิจบริการแตละประเภทซึ่งแบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก
3.1 ผูบริโภคตองไปรับบริการในสถานที่ที่ผูใหบริการจัดเตรียมไว เชน การ
เลือกซื้อกรมธรรมประกันภัย โรงพยาบาล โรงแรม ภัตตาคาร ธนาคาร ในกรณีนี้การเลือก
ทําเลที่ตั้งและการจัดสถานที่ใหบริการมีความสําคัญมาก
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3.2 ผูใหบริการใหบริการแกผูบริโภคในสถานที่ของผูบริโภค ในกรณีนี้การเลือก
ทําเลที่ตั้งและการจัดสถานที่มีความสําคัญนอยลง
3.3 ผูใหบริการและผูรับบริการนัดพบกัน ณ สถานที่แหงหนึ่ง เพื่อใหบริการและ
รับบริการ ณ สถานที่แหงนั้น เพื่อความสะดวกของทั้ง 2 ฝาย ในกรณีนี้การเลือกทําเลที่ตั้งและ
การจัดสถานที่ใหบริการมีความสําคัญนอย
ในสวนของชองทางการจัดจําหนาย (Channels) การกําหนดชองทางการจัดจําหนาย
ตองคํานึงถึงองคประกอบ 3 สวน ไดแก ลักษณะของการบริการ ความจําเปนในการใชคนกลางใน
การจํ าหน าย และลู ก ค า เป า หมายของธุ ร กิ จ บริ ก ารนั้ น การจั ด จํ า หน า ยของธุ ร กิ จ บริ ก าร
โดยทั่วไปมี 4 ชองทาง ไดแก
1. การใหบริการโดยตรง (Direct
Sales) โดยการที่ผูใหบ ริการให บริการแก
ผูใชบริการโดยตรงไมผานคนกลาง
2. ผานตัวแทน (Agent or Broker) โดยการผานคนกลางซึ่งเปนตัวแทน เชน บริษัท
ตัวแทนจําหนายกรมธรรมประกันภัย
3. ผานตัวแทนของทั้ง 2 ฝาย (Seller’s and Buyer’s Agent of Broker) โดยทั้งสอง
ฝายผูใหบริการ (Franchise and Contract Service Deliverers) โดยผูใชบริการติดตอผาน
ธุรกิจบริการที่ไดรับสิทธิและมีสัญญาจากบริษัทแม
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผู
ซื้อกับผูขายเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย ทําการ
ขาย และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประเภทซึ่งอาจใช
หนึ่ ง หรื อ หลายเครื่ อ งมื อ ต อ งใช ห ลั ก การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารแบบประสมประสานกั น
(Integrated Marketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ
คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือสงเสริมการตลาดที่สําคัญดังนี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบหนึ่งในการติดตอสื่อสารที่นิยมกัน
มากในธุ ร กิจบริก าร เพื่ อ สร า งการรับ รู ใ นบริ ก าร สรา งความเข า ใจในบริ ก ารที่ผู ใ ห บ ริ ก าร
จัดเตรียมไวและเพื่อจูงใจใหผูที่คาดวาจะเปนลูกคารูและอยากที่จะใชบริการ ดังนั้นนักการตลาด
บริการจึงตองตระหนักถึงความสําคัญของการโฆษณา และมีการตัดสินใจในการโฆษณาโดย
คํานึงถึงวัตถุประสงคในการโฆษณา การกําหนดงบประมาณในการโฆษณาและการเลือกใชสื่อ
ในการโฆษณาดวย
4.2 การขายโดยใช พนั ก งานขาย (Personal
Selling) เป นรู ป แบบการ
ติดตอสื่อสารจากผูสงขาวสารไปยังผูรับขาวสารโดยตรง อาจเรียกวาเปนการติดตอสื่อสาร
ระหวางบุคคล ผูสงขาวสารจะสามารถรับรูและประเมินผลจากผูรับขาวสารไดทันที งานในขอนี้
จะเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling Strategy) (2) การ
จัดการหนวยงานขาย (Sale force Management)
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4.3 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เปนเครื่องมือระยะสั้นเพื่อกระตุน
การตอบสนองใหเร็วขึ้น เปนงานที่เกี่ยวของกับการสราง การนําไปใช และการเผยแพรวัสดุ
และเทคนิคตางๆ โดยใชเสริมการโฆษณา และชวยเสริมการขาย การสงเสริมการขายอาจจะ
ทํ า โดยวิ ธี ท าง ไปรษณี ย แคตตาล็อ ค สิ่ง พิ ม พจ ากผู ผลิ ต สิ นค า การแข ง ขั น การขายและ
เครื่องมือขายอื่นๆ โดยมีจุดมุงหมาย คือ เพิ่มความพยายาม ในการขายของพนักงานขาย
ผูจําหนาย และผูขายใหขายผลิตภัณฑและเพื่อใหลูกคาตองการซื้อผลิตภัณฑยี่หอนั้น ทําให
การขายโดยใชพนักงานขายและการโฆษณาสามารถไปไดอยางดี เพราะการสงเสริมการขาย
เปนการใหสิ่งจูงใจพิเศษ
4.4 การใหขาวและประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations) การใหขาว
เปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคา บริการ หรือนโยบายบริษัท โดยผานสื่อซึ่งอาจไมตองมี
การจ า ยเงิ น หรื อ จ า ยเงิ น ก็ ไ ด การให ข า วเป น ส ว นหนึ่ ง ของการประชาสั ม พั น ธ ส ว นการ
ประชาสั ม พั น ธ ห มายถึ ง ความพยายามในการสื่ อ สารเพื่ อ สร า งทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ องค ก รหรื อ
ผลิตภัณฑ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนตางๆ หรือเผยแพรขาวสารที่ดี การสราง
ภาพพจนที่ดีโดยการสรางเหตุการณหรือเรื่องราวที่ดี
4.5 การบอกกลาวปากตอปาก (Word of Mouth) มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งกับ
ธุรกิ จบริการ เพราะผูที่ เคยใชบ ริการจะทราบวาการบริการของธุรกิจนั้นเปนอย างไร จาก
ประสบการณของคน แลว ถายทอดประสบการณนั้นตอไปยังผูซึ่งอาจจะเป นผูใ ชบ ริการใน
อนาคต หากผูที่เคยใชบริการมีความรูสึกที่ดีประทับใจในการบริการก็จะบอกตอ ไปยังญาติพี่
นองและคนรูจัก และแนะนํ าให ไปใชบ ริการดว ย ซึ่งสามารถชวยลดคาใชจายการสงเสริม
การตลาดและการติดตอสื่อสารไดมาก
4.6 การตลาดทางตรง (Direct
Marketing) เป น การติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ
กลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใช
สงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย (1) การ
ติดตอเสนอขายทางโทรศัพท (2) การขายโดยใชจดหมายตรง (3) การขายโดยใชบัตรเครดิต
(4) การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน
ใชคูปองแลกซื้อ
5. บุ ค ลากร (People) จากลั ก ษณะเฉพาะของบริ ก ารที่ เ รี ย กว า “Inseparability”
บุ ค คลการเป น องค ป ระกอบที่ สํ าคั ญ ทั้ง ในการผลิ ต บริก ารและการให บ ริ ก าร ในป จ จุ บัน ซึ่ ง
สถานการณการแขงขันธุรกิจรุนแรงขึ้น บุคลากรจึงเปนปจจัยสําคัญที่สรางความแตกตางใหกับ
ธุ รกิ จ โดยสร างมู ล ค า เพิ่ มให กับ สิ นคา ซึ่งทํ า ให เ กิ ดความไดเ ปรีย บทางการแขงขั น โดย
คุณภาพในการใหบริการตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง ดังนั้นพนักงานจึงตองมีความรูความชํานาญ
ในสายงาน มีทัศนคติที่ดีมีบุคลิกภาพและการแตงการที่ดีสรางความนาเชื่อถือ มีมนุษยสัมพันธ
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มีความเสมอภาคในการใหบริการลูกคาเพื่อสรางความรูสึกประทับใจตอการใหความสําคัญอยาง
เทาเทียม สามารถตอบสนองและแกปญหาตางๆของลูกคา มีความริเริ่ม ลามารถสรางคานิยม
ใหกับองคกรได
6. กระบวนการให บ ริ ก าร (Process) เป น ขั้ น คอนในการให บ ริ ก ารเพื่ อ ส ง มอบ
คุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจลูกคา จะพิจารณาใน 2 วัน คือ
ความซับซอน (Complexity) และความคาดหมาย (Divergence) ในดานของความซับซอน
จะตองพิจารณาถึงขั้นตอนและความตอเนื่องของงานในกระบวนการ เชน ความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดตอซื้อกรมธรรม สวนในดานของความหลากหลาย ตองพิจารณาถึงความอิสระ และ
ความยืดหยุน เชน สามารถทีจะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือลําดับการทํางานได ทําใหขั้นตอน
การใหบริการที่รวดเร็ว
7. การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & Presentation)
หมายถึง ภาพลักษณ หรือสิ่งที่ผูบริโภคสามารถสังเกตเห็นไดงายทางกายภาพ และเปนสิ่งที่
สื่อใหผูบริโภคไดรับรูถึงภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจนดวย เชน สภาพแวดลอม
ของสถานที่ใหบริการ การออกแบบตกแตงและแบงสวนหรือแผนกของพื้นที่ในอาคาร ความมี
ระเบียบภายในสํานักงาน การจัดวางอุปกรณสํานักงาน ความสะอาดของอาคารสถานที่ ความ
นาเชื่อถือของตัวอาคารสถานที่ การนําอุปกรณทันสมัยมาใช เปนตน
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ผลิตภัณฑ (Product)
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ตราสินคา(Brand name)
(Product variety)
การบรรจุหีบหอ(Packaging) ขนาด (Sizes)
บริการ (Services)
การรับประกัน (Warranties)
การรับคืน (Returns)
คุณภาพสินคา (Quality)
การออกแบบ (Design)
ลักษณะ (Feature)
ราคา (Price)
ราคาสินคาในรายการ (List price)
สวนลด (Discounts)
สวนยอมให (Allowances)
ระยะเวลาการชําระเงิน (Payment period)
ระยะเวลาการใหสินเชื่อ (Credit terms)

สวนประสบการตลาด
(Marketing Mix)

การจัดจําหนาย (Place)
ชองทาง (Channel)
ความครอบคลุม (Coverage)
การเลือกคนกลาง (Assortments)
ทําเลที่ตั้ง (Locations)
สินคาคงเหลือ (Inventory)
การขนสง (Transportation)
การสงเสริมการขาย (Promotion)
การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)
การโฆษณา (Advertising)
การใชหนวยงานขาย (Sales force)
การประชาสัมพันธ (Public relation)
การตลาดทางตรง (Direct marketing)

ภาพประกอบ 2 แสดงรายละเอียดของสวนประสมการตลาด (Marketing Mix)
ที่มา: Kotler. (2000) P.15.
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สวนที่ 2 ทฤษฎีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
เสรี วงษมณฑา (2542: 43) ไดใหความหมายของผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง การ
มีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายไดจากความหมายดังกลาวขางตน
สามารถสรุปไดวา ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง เปนสิ่งที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตน ไมวาจะเปน
สินคาหรือบริการ ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคปจจัยที่ตองคํานึงในการ
กําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ (2546: 53) มีดังนี้
1. ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation)และ (หรือ) ความแตกตาง
ทางการแขงขัน (Competitive Differentiation)
2. องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชน
พื้นฐาน รูปลักษณ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา
3. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมายการ
พัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น
(New and Improve) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลุกคาได
ดียิ่งขึ้นกลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product
Line)

ลักษณะระดับผลิตภัณฑ 5 ระดับ (Five Product Levels)
เปนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 5 ระดับในแตละระดับจะสรางคุณคาแกลูกคา เรียกวา
เปนลําดับขั้นตอนของคุณคาสําหรับลูกคา (Customer Value Hierarchy) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประโยชนหลัก (Core Benefit) หมายถึง ประโยชนพื้นฐานของผลิตภัณฑที่
ผูบริโภคไดรับจากการซื้อสินคาโดยตรง
2. รูปลักษณของผลิตภัณฑ (Tangible
Product)
หรือผลิตภัณฑพื้นฐาน
(Basic Product) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ผูบริโภคสัมผัสหรือรับรูได เปนสวนที่ทําให
ผลิ ต ภั ณ ฑ ห ลั ก ทํ า หน า ที่ ไ ด ส มบู ร ณ ขึ้ น หรื อ เชิ ญ ชวนให ใ ช ม ากขึ้ น ประกอบด ว ย 1) ระดั บ
คุณภาพ 2) รูปรางลักษณะ 3) รูปแบบ 4) การบรรจุภัณฑ 5) ชื่อตราสินคา 6) ลักษณะทาง
กายภาพอื่น ๆ ตัวอยาง เชน รูปลักษณของโรงแรม
3. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง กลุมของคุณสมบัติและ
เงื่อนไขที่ผูซื้อคาดหวังวาจะไดรับและใชเปนขอตกลงจากการซื้อสินคา การเสนอผลิตภัณฑที่
คาดหวังจะคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนหลัก (Customer’s Satisfaction)
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4. ผลิตภัณฑควบ (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชนที่ผูซื้อไดรับเพิ่มเติม
นอกเหนือจากผลิตภัณฑหลักและผลิตภัณฑที่มีตัวตน ประกอบดวย 1) การขนสง 2) การให
สินเชื่อ 3) การรับประกัน 4) การบริการหลังการขาย 5) การติดตั้ง 6) การใหบริการอื่น ๆ
5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Potential Product) หมายถึง คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อความตองการของลูกคาในอนาคต

ประเภทผลิตภัณฑ (สินคา) บริโภค (Customer Product (Goods)
ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ (2546: 417-418)
ผลิตภัณฑ (สินคา) บริโภค (Customer Product (Goods)) เปนสินคาที่ผูซื้อตองการ
ซื้อไปเพื่อใชสอยสวนบุคคล ซึ่งถือเปนการบริโภคขั้นสุดทาย ไมใชการซื้อเพื่อนําไปผลิตตอ หรือ
ขายตอ เราสามารถจําแนกสินคาบริโภคตามอุปนิสัยการซื้อ หรือพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
ไดดังนี้
1. สินคาสะดวกซื้อ (Convenience Goods (Product) เปนสินคาที่ผูบริโภคซื้อ
บอยและซื้อกะทันหันโดยใชความพยายามในการเลือกซื้อนอย เชน บุหรี่ สบู หนังสือพิมพ ฯลฯ
กลยุทธการตลาดสําหรับสินคาสะดวกซื้อทางดานผลิตภัณฑ (Product Strategy) มีดังนี้
1.1 มีสินคาใหเลือกมาก (Product Flanking) ไมวาจะเปนขนาด สี กลิ่น คุณภาพ
ราคา เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่แตกตางกัน
1.2 มีแนวโนมจะใชกลยุทธหลายตรา (Multiband Strategy) เพื่อเขาถึงสวนของ
ตลาดเปาหมายที่แตกตางกันไดดียิ่งขึ้น
1.3 กลยุทธขยายตรา (Brand-extension Strategy) เปนการใชตราสินคาเดิมที่มี
ชื่อเสียงติดตลาดอยูแลว สําหรับการขยายผลิตภัณฑใหม เชน ขยายตราลักสจากสบูเปนครีม
อาบน้ํา ยาสระผม และครีมนวดผม เปนตน
1.4 กลยุทธคุณภาพผลิตภัณฑ (Quality Strategy) บริษัทจะเสนอคุณภาพสินคา
หลายระดับใหผูบริโภคเลือก
1.5 นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) บริษัทจะพยายามสราง
สินคาแปลกใหมเขาสูตลาด เชน เฮนนาแชมพูสมุนไพรทําใหผมดํา
2. สินคาเลือกซื้อ (Shopping Goods (Product) เปนสินคาที่ผูซื้อมักจะ
เปรียบเทียบกอนการตัดสินใจซื้อ ปจจัยที่ใชในการเปรียบเทียบ ไดแก ความเหมาะสม คุณภาพ
ราคา และรูปแบบ เปนตน กลยุทธการตลาดสําหรับสินคาเลือกซื้อทางดานผลิตภัณฑ จะมีการ
ออกแบบผลิตภัณฑใหแตกตางกันทางดานรูปแบบ คุณภาพ และราคา เพื่อใหลูกคาสามารถ
เปรียบเทียบซื้อไดตามตองการ
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3. สินคาเจาะจงซื้อ (Specially Goods (Product) เปนสินคาที่มีลักษณะเฉพาะตัว
ที่ลูกคาตองการและเต็มใจที่จะใชความพยายามในการไดมาซึ่งสินคานั้น อีกทั้งลูกคามีความ
ซื่อสัตยตอตราสินคาดังนั้น การตัดสินใจซื้อจึงขึ้นอยูกับชื่อเสียง คุณภาพ และความภาคภูมิใจที่
จะไดรับจากการใชสินคานั้นมากกวาราคากลยุทธการตลาดสําหรับสินคาเจาะจงซื้อ ทางดาน
ผลิตภัณฑ ตองมีคุณภาพดีเดนและแปลกใหมอยูตลอดเวลา
4. สินคาไมแสวงซื้อ (Unsought Goods) เปนสินคาที่ผูบริโภคยังไมรูจักหรือรูจัก
แตไมคิดจะซื้อหรือไมมีความจําเปนตองซื้อ มักเปนสินคาใหม เชน เครื่องปนอาหาร เครื่องกรอง
ควัน บุหรี่ หรือเปนสินคาเกาที่ผูบริโภครูจัก แตไมเห็นความจําเปนตองใชสินคานั้น เชน ประกัน
ชีวิต สารานุกรม เปนตน กลยุทธการตลาดสําหรับสินคาไมแสวงซื้อ ทางดานผลิตภัณฑ พัฒนา
ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค

สวนที่ 3 ทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบริโภค
การจูงใจ (Motivation) หรือสิ่งจูงใจ (Motives) หมายถึง พลังสิ่งกระตุน (Drive) ภายใน
แตละบุคคลซึ่งกระตุนใหบุคคลปฏิบัติ (Schiffman; & Kanuk. 1994: 663) จากความหมายนีพ้ ลังสิง่
กระตุนจะประกอบไปดวยพลังความตึงเครียด ซึ่งเกิดจากผลของความตองการการที่ไมไดรับการ
ตอบสนอง ความตองการของบุคคลทั้งที่รูสึกตัวและจิตใตสํานึกจะพยายามลดความตึงเครียด โดย
ใชพฤติกรรมที่คาดวาจะสนองความตองการของผูบริโภค และทําใหผอนคลายความรูสึกตึงเครียด
จุดมุงหมายเฉพาะในการเลือกพฤติกรรมเปนผลจากความคิดและการเรียนรูของแตละบุคคล
โมเดลของกระบวนการจูงใจประกอบไปดวย สภาพความตึงเครียด (Tension) ซึ่งเกิด
จากความจํ าเป น (Needs) ความต องการ (Wants) และปรารถนา(Desires) ที่ ยั งไม ได รั บการ
ตอบสนอง(Unfulfilled) ซึ่งผลักดันใหบุคคลเกิดพฤติกรรมที่บรรลุจุดมุงหมาย คือ ความตองการที่
ไดรับการตอบสนองและสามารถลดความตึงเครียดได ซึ่งลักษณะการจูงใจของผูบริโภคที่นํามา
พิจารณาบางสวนในงานวิจัยนี้คือ
สิ่งจูงใจดานเหตุผลและอารมณ (Rational versus emotional motives) ซึ่งศึกษาถึง
สิ่งจูงใจดานเหตุผลและอารมณซึ่งมีการนําไปใชงานรวมกันดังนี้
1. สิ่งจูงใจดานเหตุผล (Rational Motives) หมายถึง สิ่งจูงใจหรือจุดหมายโดยเกณฑ
เศรษฐกิจ (Economic) หรือใชหลักเหตุผล(Rationality) เชน ราคา ขนาด น้ําหนัก คุณภาพ การ
ประหยัด(Schiffman; & Kanuk. 1994: 665) การตัดสินใจซื้อของบุคคลตามทฤษฏีเศรษฐกิจ
(Economic theory) โดยสมมติวาผูบริโภคมีพฤติกรรมที่มีเหตุผลเมื่อผูบริโภคพิจารณาทางเลือก
ตางๆ และตัดสินใจเลือกอรรถประโยชนสูงสุด (Greatest utility) หรือความพึงพอใจสูงสุด
(Greatest satisfaction) เชน ความพึงพอใจในผลิตภัณฑจากการสงเสริมการตลาด ความมีเหตุผล
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(Rationality) หมายถึ ง การที ผู บริ โภคเลื อกจุ ดมุ งหมายโดยถื อเกณฑ วั ตถุ ประสงค รวม เช น
คุณภาพ ราคา ขนาด น้ําหนัก ฯลฯ
2. การจูงใจดานอารมณ(Emotional motives) หมายถึง การเลือกจุดมุงหมายตาม
หลักเกณฑความรูสวนตัวหรือดุลพินิจสวนตัว (Personal criteria or subjective criteria)
(Schiffman; & kanuk. 1994: 660) เชน ความตองการเฉพาะบุคคลคํานึงถึงอรรถประโยชน
(ความพึงพอใจสูงสุด) [Maxinize utility (satisfaction)] เปนสิ่งสมเหตุสมผลที่ผูบริโภคจะใช
ทัศนคติของผูบริโภคเพื่อตอบสนองความพอใจอันสูงสุด จากทฤษฏีนี้เปนโมเดลที่สะทอนถึง
ความเปนอุดมคติมากเกินไป โดยอาศัยความเขาใจหรือตัดสินใจโดยอารมณก็ได การเขาถึง
ความพึงพอใจ การตอบสนองความพึงพอใจเปนกระบวนการสวนบุคคลซึ่งขึ้นโครงสรางความ
ตองการของ บุคคลเชนเดียวกับพฤติกรรมในอดีต ประสบการณดานสังคมหรือการเรียนรู สิ่งที่
ปรากฏวาไมมี (เหตุผลจากการสังเกตภายในอาจจะเปนความตองการดานจิตวิทยาสวนตัวของ
บุคคลอื่น)
อดุลย จาตุรงคกุล (2543:149) ไดกลาววา การจูงใจ หมายถึงความตองการบางอยาง
ที่ เ กี่ ย วกั บ ร า งกายซึ่ ง เกิ ด จากความตึ ง เครี ย ด เช น ความหิ ว ความกระหาย หรื อ ความไม
สะดวกสบายกาย ความตองการเกี่ยวกับจิตวิทยา เกิดจากความตองการการยอมรับศักดิ์ศรี หรือ
มี ส ว นร ว มกั บ ผู อื่ น ความต องการเหล า นี้ ส ว นมากจะไม แ ข็ ง แกร ง พอที่ จะจู ง ใจบุค คลให ก อ
ปฏิกิริยาในเวลาใดเวลาหนึ่ง ความตองการจะกลายเปน “สิ่งจูงใจ” ไดเมื่อมันถูกเราอยางแรงกลา
ในระดับหนึ่ง สิ่งจูงใจ (หรือ แรงขับดัน Drive) คือความตองการที่จะ “บีบบังคับ” หรือ “ผลักดัน”
ใหบุคคลแสวงหาการตอบสนอง ความตองการ การตอบสนองความตองการจะทําใหความตึง
เครียดที่ผูบริโภครูสึกลดนอยลง ดังนั้นนักจิตวิทยาไดสรางทฤษฎีการจูงใจมนุษย ไวดังนี้

ทฤษฎีการจูงใจของ ซิกมันส ฟรอยด
โดยการตั้ ง สมมุ ติ ฐ านว า บุ ค คลมั ก ไม รู ตั ว ว า มี พ ลั ง ทางจิ ต วิ ท ยาที่ จ ะมาปรั บ แต ง
พฤติกรรมของเขา นั่นก็คือบุคคลไมเขาใจวาอะไรมาจูงใจตัวเขา ถานาย ก. ตองการซื้อกลอง
ถายรูปราคาแพง เขาอาจอธิบายสิ่งจูงในของเขาวาตองการซื้อมันเพื่องานอดิเรกหรือ เพื่ออาชีพ
ของเขา แตในระดับที่ลึกกวานั้นเขาอาจซื้อกลองถายรูปก็เพื่อใหเขาดูรูสึก “หนุมขึ้น” และแสดง
ถึงความเปนอิสระอีกครั้งหนึ่งก็ได
ผลงานวิจัยการจูงใจพบวา ผลิตภัณฑแตละอยางสามารถเราสิ่งจูงใจชุดหนึ่งที่มีอยูใน
ตั ว ผู บ ริ โ ภคได เช น สุ ร าราคาแพงอาจจู ง ใจบางคนที่ ต อ งการพั ก ผ อ น แสดงฐานะถึ ง ความ
สนุกสนานได ดังนั้นจึงไมแปลกที่บริษัทสุราตางๆ ก็เชี่ยวชาญในการใชสิ่งจูงใจคนละอยางกับ
ตลาดเปาหมายคนละสวน
เพื่อพัฒนาทฤษฎีพฤติกรรมการจูงใจใหกวางขวางมากขึ้น จึงไดศึ กษาขอมูลและ
ทฤษฏีที่เกี่ยวของแลวสรุปเปนขอเท็จจริง ดังนี้
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1. ทุกคนมีความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
2. พฤติกรรมการจูงใจ เปนหนาที่อยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับลักษณะของบุคคลกับสภาวะ
แวดลอม
3. สังคมหรือกลุมคนเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการจูงใจของแตละ
บุคคล
4. ปฏิกิริยายอนกลับจากสภาวะแวดลอมจะมีบทบาทสําคัญที่ทําใหแตละบุคคลปรับ
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองตอสภาวะแวดลอมนั้น
5. แตละบุคคลอาจมองภาพแวดลอมตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะจิตใจของแตละ
บุคคล
6. ปจ จั ย ทางด า นร า งกายและจิ ต ใจจะเป น ตั ว กํ า หนดให แ ต ล ะบุ ค คลมี ก ารจู ง ใจที่
แตกตางกันโดยแรงจูงใจจะเปนตัวชี้ที่สําคัญในการแสดงถึงปฏิสัมพันธของบุคลากรในองคกร
ดังนั้นทุกองคกรจําเปนตองเขาใจพฤติกรรมจูงใจของบุคลากร เพื่อหาทางสงเสริมใหบุคลากร
ทํางานอยางเต็มกําลังเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2540: 78-84) ไดกลาวไววา การกระทําใด ๆ ของคนเราเมื่อมี
เหตุที่มาเสมอ บางครั้งเรารูตัวดีวาทําไมจึงกระทําเชนนั้น แตบางครั้งเราไมรูตัวและบอกไมได
วาทําไมจึงกระทํา จากการศึกษาทางดานจิตวิทยา พบวา คนเราทุกมีความตองการ และ
ความอยากไดในสิ่งตางๆ อยูโดยธรรมชาติและการถูกสิ่งเรากระตุน เชน ตองการอาหารมา
บําบัดความหิว ตองการเครื่องนุงหม มาปกปดรางการหอหุมใหอบอุน ใหสวยงาม ตองการที่
อยูอาศัยใหปลอดภัยสะดวกสบาย ตองการใหผูอื่นยอมรับความสามารถ ความเดนของตนเอง
ตองการใหสังคมยอมรับ ยกยองนับถือเชนนี้ อยูตลอดเวลา หากแตเมื่อไมตองการมาก จะไม
แสดงออกหรื อ มี พ ฤติ ก รรมแสวงหาบํ า บั ด ความต อ งการนั้ น ๆจนกระตุ น ให บุ ค คลนั้ น ต อ ง
แสวงหาสิ่งที่จะบําบัดความตองการ ทําใหตนเองเกิดความพึงพอใจใหได เหตุที่มาของการ
กระทําเรียกวา แรงจูงใจ (Motive) การที่ผูบริโภค หรือกิจการธุรกิจ จะมีการซื้อผลิตภัณฑใดๆ
จะตองมีเหตุหรือแรงจูงใจเชนกัน เรียกวา แรงจูงใจซื้อ (Buying Motives) ดังนั้น นักการ
ตลาดจึ ง ต อ งค น หาแรงจู ง ใจของผู ซื้ อ ให พ บ และนํ า มาใช ใ ห เ ป น ประโยชน ใ นการเลื อ ก
องคประกอบตางๆ ในการเสนอขาย เพื่อสรางความพอใจสูงสุดแกผูซื้อ อีกทั้งนําความรูดาน
จิตวิทยาที่วาแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้นจนกอใหเกิดพฤติกรรม มาจากแรงผลักดันหรือตัวกระตุนที่มา
จากภายในหรื อ ภายนอกบุ ค คลนั้ นๆ ได นั ก การตลาดจึ งอาศั ย กลยุ ท ธ ก ารตลาดที่ มาจาก
ผลิตภัณฑ ราคา การเสนอขาย การสงเสริมการตลาด ในการกระตุนความตองการของผูซื้อให
เพิ่มขึ้นมากจนกระทําการซื้อได
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ลักษณะของแรงจูงใจ
1. แรงจูงใจขั้นพื้นฐานและแรงจูงใจเลือกเฟน

(Primary and Selective

Motives)
แรงจูงใจขั้นพื้นฐาน (Primary Motives) เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากความตองการ
ในสินคาและบริการนั้นโดยตรง และเปนแรงจูงใจที่จะนําไปสูการซื้อ แรงจูงใจนี้เปนแรงจูงใจที่
เกิดขึ้น โดยไมจําเปนตองอาศัยตัวกระตุนจากภายนอกมากระตุน ถือไดวาเปนแรงจูงใจขั้น
พื้นฐาน
แรงจูงใจขั้นเลือกเฟน (Selective Motive) เปนแรงจูงใจขั้นตอเนื่องจากแรงจูงใจ
ขั้นพื้นฐาน เมื่อผูบริโภคเกิดแรงจูงใจขั้นพื้นฐานแลวความตองการของผูบริโภคจะเขาสูแรงจูงใจ
ขั้นเลือกเฟน คือ พยายามที่จะเลือกสินคาที่คิดวาดีที่สุดสําหรับตน ในชวงนี้นักการตลาดจะตอง
พยายามศึกษาความตองการและพยายามทําใหผูบริโภคมีความเขาใจดีวาสินคาที่ผลิตขึ้นมานั้น
เปนสินคาที่มีความเหมาะสมกับผูบริโภคมากที่สุด
2. แรงจูงใจทางอารมณและแรงจูงใจที่มีเหตุผล (Emotional and Economic
Buying Motives)
แรงจู ง ใจด า นอารมณ จ ะเกิ ด ความรู สึ ก ของผู ซื้ อ และผู ซื้ อ จะไม เ สี ย เวลาในการ
พิจารณาไตรตรองวาสมควรหรือใหผลคุมคาหรือไม ตรงกันขามกับแรงจูงใจที่มีเหตุผล ผูซื้อจะ
ตัดสินใจซื้อไดเมื่อผานการไตรตรองถึงผลดีผลเสียอยางรอบคอบแลว ดังนั้น ผลิตภัณฑที่จะ
เสนอขายตอตลาดเปาหมายแลวตองใชแรงจูงใจดานอารมณหรือเหตุผล หรืออาจทั้ง 2 อยาง
รวมกัน
3. ประเภทแรงจูงใจในการซื้อสินคาโดยการใชอารมณ (Types of Emotional
Buying Motive)
3.1 เพื่อสรางความพอใจใหกับประสาทสัมผัส (Satisfaction of senses)
หมายถึง ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือการไดยิน ไดดมกลิ่น ไดมองเห็น ไดลิ้มรสและไดสัมผัส
สิ่งเหลานี้ถือวาเปนแรงจูงใจที่สําคัญยิ่งที่จะทําใหผูบริโภคบรรลุความพึงพอใจ
3.2 เพื่อดํารงรักษาเผาพันธุของตนไว (Preservation of species) เมื่อผูบริโภค
แตงงานมีครอบครัวก็มีแรงผลักดันหรือแรงจูงใจที่จะรักษาสืบทอดวงศสกุลของตนเอาไว ดังนั้น
เมื่อมีบุตรก็พยายามเลี้ยงดูบุตรใหดีที่สุด เพื่อสนองความตองการของตน ดังนั้น นักการตลาด
จะตองสามารถจับความสนใจและความตองการของผูบริโภคในชวงนี้ใหได เพราะวาพอ-แม
จะตองหาสิ่งที่ดีที่สุดใหแกลูกจึงเกิดแรงจูงใจบางประเภท
3.3 ความกลัว (Fear) มนุษยทุกคนมักจะมีแรงจูงใจที่จะรักษาตนเองใหพนจาก
อันตรายและยังพยายามหาทางปองกันครอบครัวเพื่อนฝูงใหพนจากอันตรายดวย
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3.4 การพักผอนและการบันเทิง (Rest and Recreation) การพักผอนแสวงหา
ความบันเทิงเปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยในชวงที่มีเวลาวาง เชน การอานหนังสือ ฟง
เพลง ฯลฯ
3.5 ความภาคภูมิใจ (Pride) ตามลําดับขั้นความตองการของมนุษย มนุษยจะมี
แรงจูงใจอีกอยางหนึ่ง คือ ตองการใหตนเปนที่ยอมรับ เปนที่ประทับใจของผูอื่น จึงตองมีการ
แสวงหาสินคาที่ตอบสนองความตองการของเขาได เชน การขายสบู ยาสีฟน เครื่องสําอาง
เพราะสิ่งเหลานี้จะสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคได
3.6 การเปนที่ ยอมรับของสังคม (Sociability) บุคคลที่ เขารวมกลุม อาจเปน
กลุมสังคมหรือเพื่อน ซึ่งจะพยายามปฏิบัติโดยการซื้อสินคาหรือมีพฤติกรรมคลอยตามกลุม
อางอิงนั้น
4. ประเภทของแรงจูงใจในการซื้อสินคาโดยใชเหตุผล (Types of Economic
Buying Motive)
4.1 ความสะดวก (Handiness)
ผูบริโภคมักซื้อสินคาโดยคํานึงถึงความ
สะดวกสบายตาง ๆ เชน ไมตองเสียเวลาในการเดินทาง เปนตน
4.1 เปนสินคาที่มีบริการนาเชื่อถือได (Reliability of auxiliary services)
เมื่อผูบริโภคซื้อสินคานั้นไปแลวทําใหผูบริโภคเชื่อมั่นไดวา สินคานั้นมีคุณภาพดีจริง เพราะมี
บริการที่เชื่อถือได
4.3 เปนสินคาที่ซื้อไปแลวกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น (Enhancement of earning)
เปนการซื้อสินคามาเพื่อกอใหเกิดประโยชนอยางอื่นทําใหเพิ่มพูนรายได สามารถนําเงินมา
เลี้ยงชีพได
4.4 สามารถใชประโยชนไดหลายๆ ทาง (Dependability in uses) เนนถึง
คุณสมบัติทางดานประโยชนใชสอย ซื้อสินคามาแลวสามารถใชประโยชนไดหลายอยาง
4.5 ประหยัดการใชหรือการซื้อ (Economy of use or purchase) การประหยัดใน
การซื้อ คือ การซื้อผลิตภัณฑในราคาต่ํากวา สวนการประหยัดในการใช คือ คาใชจายที่เกิดจาก
การใชงานต่ํา
4.6 แรงจูงใจที่รูตัวหรือไมรูตัวในการซื้อสินคา (Conscious and Subconscious
Buying Motives)
แรงจูงใจที่เกิดขึ้นโดยรูตัว หมายความวา ผูบริโภครูตัววาตนเองมีความตองการใน
สินคานั้นเปนสินคาที่ผูบริโภครูสึกสนใจและคํานึงถึงอยูเสมอ ในกรณีนี้ผูบริโภคจะพยายาม
แสวงหาสิ น ค า เอง จึ ง ไม จํ า เป น ที่ จ ะต อ งอาศั ย กลยุ ท ธ ท างการตลาด หรื อ ต อ งใช บ ทบาท
ทางดานการสงเสริมการขายการโฆษณามากระตุนใหผูบริโภคนั้นเกิดความตองการ แตถาเปน
แรงจูงใจที่ไมรูตัวในการซื้อสินคา เปนการจูงใจโดยผูบริโภคยังไมไดสนใจ ยังไมไดสังเกตเห็น
แตอยางใด จึงจําเปนตองมีการกระตุนใหผูบริโภคทราบ และตระหนักถึงความตองการกอน
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จากทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจดังกลาวขางตนถือเปนสวนสําคัญในการกําหนดปจจัย
อิสระเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่จะมีผลตอพฤติกรรมการเลือกเรียน
ดนตรีสากล โดยมีการวัดคาทางการจูงใจของเหตุผลและดานอารมณ

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
ความหมายของการรับรู
เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ (2540: 6) ไดกลาวถึง การรับรูวาหมายถึง
กระบวนการในการเลือกรับ การจัดระเบียบและการแปลความหมายของสิ่งเราที่บุคคลพบเห็น
หรือมีความสัมพันธที่เกี่ยวของดวยในสิ่งแวดลอมหนึ่งๆ
นพ ศรีบุญนาค (2545: 42) ไดกลาววา การรับรู (Perception) หมายถึง การบวนการ
ที่ซึ่งบุคคลรับ จัดระเบียบ และแปลขอมูล/สารสนเทศจากสภาพแวดลอมที่เขาดํารงอยู
รังสรรค ประเสริฐศรี (2548:
71-75) ไดกลาววา การรับรู(Perception) เปน
กระบวนการซึ่งบุคคลมีการเลือกสรร(Select) จัดระเบียบ(Organize) และตีความ(Interpret)
เกี่ยวกับสิ่งกระตุน(Stimulus) หรือขอมูลที่ไดรับ โดยอาศัยประสามสัมผัสทั้งหา คือ (1)ไดเห็น
(Sight) (2) ไดยิน(Hearing) (3) ไดกลิ่น(Smell) (4) ไดลิ้มรส (Taste) (5)ไดสัมผัส (Touch)
หรื อ เป น กระบวนการ ซึ่ ง บุ ค คลจั ด ระเบี ย บและตี ค วามสิ่ ง ที่ สั ม ผั ส เพื่ อ ให ค วามหมายของ
สภาพแวดลอม ซึ่งแตละบุคคลอาจจะมีการรับรูและการตอบสนองตอขอมูลที่ไดรับแตกตางกัน
ไป แมจะเปนขอมูลเดียวกันก็ตาม และบางครั้งการรับรูของเราอาจจะแตกตางจากความเปนจริง
ก็ได
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 74) ไดกลาววา การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซึ่ง
บุ ค คลจั ด ระเบี ย บและตี ค วามความรู สึ ก ประทั บ ใจตนเอง เพื่ อ ให ค วามหมายเกี่ ย วกั บ
สภาพแวดลอม แตอยางไรก็ตามการรับรูของคนๆหนึ่ง สามารถตีความใหแตกตางจากความเปน
จริงไดอยางมาก เชน พนักงานทุกคนในบริษัทแหงหนึ่งอาจจะรับรูวาบริษัทของเขาเปนสถานที่ที่
ดีที่จะทํางาน เพราะมีสภาพการทํางานที่นาพอใจ การมอบหมายงานนาสนใจ คาตอบแทนสูง มี
การบริหารการจัดการดวยความเขาใจและรับผิดชอบ แตความเปนจริงอาจจะไมเปนไปตามที่
รับรูก็ได
ขอมูลออนไลน ไดมีการกลาววา การรับรูเปนพื้นฐานการเรียนรูที่สําคัญของบุคคล
เพราะการตอบสนองพฤติ ก รรมใดๆ จะขึ้ น อยู กั บ การรั บ รู จ ากสภาพแวดล อ มของตนและ
ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั้นการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู
กับปจจัยการรับรู และสิ่งเราที่มีประสิทธิภาพ
ขอมูลออนไลน มีการกลาวถึง การรับรู วาหมายถึง การแปลความหมายจากการรับ
สัมผัส
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สรุปไดวา การรับรู(Perception) เปนกระบวนการซึ่งบุคคลมีการเลือกสรร (Select)
จัดระเบียบ (Organize) และตีความ (Interpret) สิ่งรับรู หรือขอมูลที่ไดรับ ซึ่งการรับรูของแตละ
คนจะแตกตางกันไปขึ้นกับการตีความของแตละบุคคล

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู
รั ง สรรค ประเสริ ฐ ศรี (2548: 71-75) ได ก ล า วว า ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การรั บ รู
(Factors influencing the perception) คือ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูของบุคคล ซึ่งมีผลทําให
บุคคลเกิดการรับรูที่แตกตางกัน ไดแก
1. ผูรับรู (Perceiver) การตีความนั้นจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนตัวของผูรับรูซึ่ง
สิ่งที่เกี่ยวเนื่องอยางมากกับการรับรู ไดแก ทัศนคติ แรงจูงใจ ความสนใจ ประสบการณในอดีต
และความคาดหวัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ทัศนคติ(Attitudes) คือ ความรูสึกและทาทีที่บุคคลมีตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง (Kotler.
2003: 199) ซึ่งอาจจะเปนดานบวกหรือดานลบก็ได ทัศนคติมีผลตอการ
ตีความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้น และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของกลุม ตัวอยางของความแตกตาง
ทางด านทั ศ นคติ เช น นัน ทพรชอบการเรีย นในชั้นเล็กๆ เพราะเธอพอใจที่ สามารถถามคํ า
อาจารยไดมาก สวนวาสนาชอบหองเล็คเชอรใหญๆ เพราะเธอไมชอบถามคําถามและตอบ
คําถามของอาจารย เปนตน
1.2 แรงจู ง ใจ (Motives) เป น สภาพภายในจิ ต ใจของบุ ค คล ซึ่ ง ผลั ก ดั น ให เ กิ ด
พฤติกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น (Solo mom. 2002: 530) หรือเปนความตองการที่เกิดขึ้น
อยางรุนแรงภายในจิตใจทําใหบุคคลเกิดความเครียด บุคคลจึงคนหาวิธีเพื่อตอบสนองความ
ตองการนั้น ซึ่งแรงจูงใจมีอิทธิพลอยางมากตอการรับรู จากการทดลองโดยการใหผูถูกทดลอง
อดอาหารดวยจํานวนชั่วโมงที่แตกตางกัน บางคนอดอาหาร 1 ชั่วโมงกอนหนาทดลอง บางคน
อดนานกวานั้น บางคนอดนานถึง 16 ชั่วโมง แลวใหผูถูกทดลองดูภาพที่ไมชัด โดยการใชความ
หิวใหมีอิทธิพลเหนือการตีความหมายของภาพที่ไมชัดเหลานั้น ปรากฏวาคนที่อดอาหารถึง 16
ชั่วโมงรับรูภาพที่ไมชัดเปนภาพอาหารมากกกวาคนที่อดอาหารในเวลาที่สั้นกวา
1.3 ความสนใจ(Interests) เป น ความสนใจของผู รั บ รู ใ นเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
โดยทั่วไปบุคคลจะสนใจในเรื่องที่เขามีความเกี่ยวของมากกวาเรื่องอื่น เชน คนที่ชอบอานหนังสือ
เมื่อมีเวลาวางก็จะนําหนังสือมาอานเสมอ เปนตน
1.4 ประสบการณในอดีต (Past experiences) คนเราจะนําประสบการณในอดีต
มาเกี่ยวของกับสิ่งที่เรากําลังรับรูอยู เชน ถาบุคคลเคยมีเจานายเปนผูหญิงที่มีความจูจี้ ขี้บน
ตอมาเมื่อเขามีเจานายเปนผูหญิงอีก เขาก็จะเกิดการรับรูวาเจานายใหมจะจูจี้ ขี้บน เหมือนคน
เดิม
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1.5 ความคาดหวัง (Expectations) เปนความเกี่ยวของกับเหตุการณพฤติกรรมซึ่ง
นําไปสูผลลัพธ เชน เรามีความคาดหวังวาลูกของเราตองเกง ขยัน แตความเปนจริงอาจตรงกัน
ขามกับที่เราคาดหวังไวก็ได
2. เปาหมาย(Target) คือ สิ่งซึ่งถูกสังเกตวาเปนที่ยอมรับและรับรู คนที่เสียงดังมักจะ
ถูกสังเกตมากกวาคนที่เงียบ เชนเดียวกับคนที่นาประทับใจอยางมากก็จะถูกสังเกตมากกวาคน
ที่ไมนาประทับใจ ลักษณะของเปาหมาย ประกอบดวย ความใหม(Novelty) การเคลื่อนไหว
(Motion) เสียง(Sounds) ขนาด(Size) ภูมิหลัง(Background) และความใกลเคียง(Proximity) ซึ่ง
สามารถสรางภาพของเปาหมายตามที่เราเห็น เชน ภาพขนาดใหญมองเห็นไดชัดกวาภาพขนาด
เล็ก เปาหมายไมสามารถถูกมองในลักษณะเดี่ยวๆ ดังนั้น ความสัมพันธระหวางเปาหมายกับภูมิ
หลัง(Background) จึงมีอิทธิพลตอการรับรูและมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดการจัดหมวดหมูของสิ่งที่
ใกลเคียงกันและคลายกันเขาดวยกัน
บุคคลหรือเหตุการณซึ่งคลายกันมีแนวโนมที่จะถูกรวมเขเปนกลุมเดียวกับ ความ
คลายคลึงมีมากเทาไร ความนาจะเปนที่เราจะรับรูวาเปนกลุมเดียวกันก็มีมากขึ้นเทาขึ้น ซึ่งเรา
จะรับรูวาเปนเหมือนกลุมธรรมดา ไมไดเปนเปาหมายที่เดนชัดซึ่งถูกสังเกตและรับรู
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ปจจัยในการรับรู
(Factors in the perceiver)
๐ ทัศนคติ (Attitudes)
๐ แรงจูงใจ (Motives)
๐ ความสนใจ (Interests)
๐ ประสบการณในอดีต (Past experiences)
๐ ความคาดหวัง (expectations)

ปจจัยในสถานการณ
(Factors in the situation)
๐ เวลา (Time)
๐ สภาพงาน (Work setting)
๐ สภาพสังคม (Social setting)

การรับรู
(Perceive)

ปจจัยในเปาหมาย (Factors in the target)
๐ ความใหม (Novelty)
๐ การเคลื่อนไหว (Motion)
๐ เสียง (Sounds)
๐ ขนาด (Size)
๐ ภูมิหลัง (Background)
๐ ความใกลเคียง (Proximity)
ภาพประกอบ 3 แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู (Factors thai influence perception)
(ปรับปรุงจาก Schermerhorn, Hunt; & Osborn. 2003: 86)
ที่มา: รังสรรค ประเสริฐศรี. (2548). หนา 74.
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3. สถานการณ(Situation) เปนสิ่งที่เรามองเห็น หรือเหตุการณรอบๆสภาพแวดลอม
ที่อยูภายนอก ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการรับรู เชน รับรูวาคนที่อาศัยอยูริมแมน้ําจะตองวายน้ําเปน
แตในความเปนจริงบางคนอาจจะวายน้ําไมเปนก็ได เราอยูในกลุมคนเที่ยวเกง ผูอื่นจะเกิดการ
รับรูวาเราเที่ยวเกงดวย ทั้งที่ความเปนจริงอาจไมเปนเชนนั้น ปจจัยสถานการณที่ทําใหเกิดการ
รับรูประกอบดวย เวลา(Time) สภาพงาน(Work setting) และสภาพแวดลอม(Social setting)
เชน ชวงเวลาที่ตางกันอาจรับรูไดตางกัน
ขั้นตอนการรับรู (Perception process)
เปนกระบวนการในการกลั่นกรองขอมูล โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเปดรับขอมูล(Information exposure) หมายถึง การที่บุคคลเปดรับขอมูล
ขาวสารใหมๆ เขามาสูตนเอง
2. การตั้งใจรับขอมูล(Information attention) ในบรรดาขอมูลที่ผานเขามา บุคคลจะ
ไมไดรับขอมูลไวทั้งหมด แตจะเลือกรับเฉพาะขอมูลเพียงบางสวนที่ตนมนใจเทานั้น เรียกวา
การกลั่นกรองแบบเลือกสรร (Selective screening) ตัวอยางเชน การอานขาวหนังสือพิมพ ถา
เรารูสึกวาขาวไหนนาสนใจ เราก็จะเปดไปอานรายละเอียดของขาว แตถาขาวไหนไมนาสนใจ
สําหรับเรา เราก็จะมองผานไป เปนตน
3. การตีความขอมูล(Information Interpretation) เปนการตีความหมายของขอมูลที่
ไดรับ แตก็ไมไดหมายความวาขอมูลขาวสารนั้นจะไดรับการตีความไดอยางถูกตองเสมอไป
เพราะการตีค วามนั้ น ขึ้ น อยู กั บ ทั ศ นคติ ความเชื่ อ และประสบการณ ดัง นั้ น ข อ มู ล ข า วสาร
เดียวกันอาจไดรับการตีความตางกันก็เปนได
4. การเก็บรักษาขอมูล(Information retention) หลังจากเปดรับขาวสารและเกิดความ
เขาใจแลว เราก็จะเลือกที่จะจดจําขอมูลขาวสารบางอยางไวในความทรงจํา เพื่อดึงออกมาใช
ประโยชนในเวลาที่ตองการ ซึ่งอาจจะมีการลืมหรือสูญหายไปบาง ทําใหขอมูลจากวันแรกที่
ไดรับกับวันที่นําออกมาใช ไมสมบูรณเต็มที่
การตอบสนองตอขั้นตอนในการรับรู(Response to the perception process) การรับรู
มีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมองคการ เพราะการรับรูนําไปสูความคิด ความรูสึก และการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน ในประเทศเม็กซิโก หัวหนามักจะแสดงการ
ตอนรับเลขาโดยการจูบ ซึ่งถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่รับรูกัน แตสําหรับในประเทศอื่นอาจมี
ความรูสึกวาพฤติกรรมดังกลาวเขาขายการคุกคามทางเพศ เปนเพราะการตีความในขั้นตอนการ
รับรูที่ตางกัน
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ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการ
รับรู
(Factors influencing the
perception)

1.การเปดรับขอมูล
(Information

ขั้นตอนในการรับรู
(Perception process)

การตอบสนอง
(Response)
ความคิด
(Feeling / thinking action)

2.การตั้งใจรับขอมูล
(Information attention)

3.การตีความขอมูล
(Information

4.การเก็บรักษาขอมูล
(Information)

ภาพประกอบ 4 แสดงขั้นตอนในการรับรู (Perception process) ปรับปรุงจาก Schermerhorn,
Hunt; & Osborn. (2003). P.87.
ที่มา: รังสรรค ประเสริฐศรี. (2548). หนา 75.

สวนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
บทบาทของผู บ ริ โ ภคที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ และรู ป แบบที่ สํ า คั ญ ของ
สถานการณการซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2541: 144-145)
บทบาทของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ(Buying Role) เปนบทบาทของ
ผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ ซึ่งมีบทบาทที่แตกตางกันดังนี้
1. ผูริเริ่ม (Initiator) เปนผูเสนอความคิดที่จะซื้อผลิตภัณฑเปนคนแรก
2. ผูที่มีอิทธิพล (Influencer) เปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่จะทําใหคําแนะนําวาควรซื้อ
หรือไมควรซื้อสินคา
3. ผูตัดสินใจ (Decider) เปนผูที่จะตัดสินใจขั้นสุดทายวาจะซื้อหรือไมซื้อ
4. ผูซื้อ (Buyer) เปนผูที่ไปซื้อสินคา
5. ผูใช (User) เปนผูบริโภคที่ใชสินคาหรือบริการนั้น
การตัดสินใจซื้อจะแตกตางกันตามรูปแบบของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งบงถึงพฤติกรรมซื้อ
ตามความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อ และระดับความแตกตางระหวางตราสินคา
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1. พฤติกรรมการซื้อแบบสลับซับซอน(Complex Buying Behavior)
เปนพฤติกรรมการซื้อที่มีความซับซอนในการตัดสินใจซื้อสูงในผลิตภัณฑที่มีความ
แตกต า งระหว า งตราสิ น ค า สู ง หรื ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ร าคาแพง ซื้ อ ไม บ อ ย และมี ค วามเสี่ ย งสู ง
โดยทั่วไปผูบริโภคยังไมรูจักเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ ตัวอยางเชน การซื้อคอมพิวเตอรสวน
บุ ค คล ผู บ ริ โ ภคยั ง ไม รู ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ค อมพิ ว เตอร ผู บ ริ โ ภคต อ งผ า นกระบวนการเรี ย นรู
(Learning Process) โดยพัฒนาความเชื่อถือ (Belief) และทัศนะคติ (Attitude) เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ แลวพัฒนาทัศนะคติซึ่งนําไปสูการซื้อ นักการตลาดจึงตองเขาใจในการรวบรวมขอมูล
และการประเมินพฤติกรรมการซื้อที่มีความสลับซับซอนสูง นักการตลาดตองพัฒนากลยุทธซึ่ง
ช ว ยผู ซื้ อ ในการเรี ย นรู คุ ณ สมบั ติ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ต า งๆ การสร า งความแตกต า งระหว า งลั ก ษณะ
ผลิตภัณฑ จูงใจพนักงานขาย รานคา และผูซื้อคอมพิวเตอร
2. พฤติกรรมการซื้อแบบลดความสลับซับซอน (Dissonance - reducing
Buying Behavior)
เปนพฤติกรรมการซื้อที่มีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อสูง ในผลิตภัณฑที่มี
ความแตกตางระหวางตราสินคาต่ํา เปนสถานการณการซื้อที่มีความสลับซับซอนสูงแตมีความ
แตกตางในตราสินคานอย ความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อสูงจะเกิดในกรณีที่มีการซื้อ
สินคาราคาแพง ไมบอยครั้ง และมีความเสี่ยงสูง ตัวอยางการซื้อเฟอรนิเจอรซึ่งถือวาความ
สลับซับซอนสูงแตความแตกตางระหวางสินคานอย การตัดสินใจซื้อขึ้นอยูกับราคาหรือความ
สะดวก ซึ่งนักการตลาดจะตองสรางความนาเชื่อถือ และการประเมินทางเลือกเพื่อชวยผูบริโภค
ใหเกิดความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับการเลือกตราสินคา
3. พฤติกรรมการซื้อแบบประจํา (Habitual Buying Behavior)
เปนพฤติกรรมการซื้อที่มีความสลับซับซอนในการตัดสินใจต่ําในผลิตภัณฑที่มี
ความแตกตางต่ํา เปนสถานการณเมื่อผูบริโภคเห็นความแตกตางระหวางตราสินคานอย และ
ความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อต่ํา เชน การซื้อสบู ยาสีฟน ผงซักฟอก ฯลฯ นักการตลาด
ตองพยายามเรียกรองใหเกิดความสนใจในตราสินคาและพยายามเสนอ ผลิตภัณฑลักษณะใหม
รวมทั้งการจัดแสดง ณ.จุดซื้อ การลดราคา การแจกแถม และการชิงรางวัล ตลอดจนการโฆษณา
เพื่อเตือนความทรงจํา เปนตน
4. พฤติกรรมการซื้อแบบเลือกมาก (Variety-seeking Buying Behavior)
เปนพฤติกรรมการซื้อที่มีความสลับซับซอนในการตัดสินใจซื้อต่ําในผลิตภัณฑที่มี
ความแตกตางระหวางตราสินคาสูง ตัวอยางการซื้อขนมเคก ผูบริโภคมีความเชื่อถือในขนมเคก
S&P ในรานคาสะดวกซื้อใกลบาน กลยุทธการตลาดสําหรับผูนํา S&P จะตองพยายามกระตุน
พฤติกรรมการซื้อตามชั้นวาง มีสินคาใหครบถวนในชั้นวางของ มีโฆษณาเพื่อเตือนความทรงจํา
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คูแขงขันจะตองกระตุนใหหลากหลาย โดยการเสนอราคาต่ํา การแจกคูปอง การขายควบ กากร
แจกตัวอยางสินคาและโฆษณา ซึ่งแสดงถึงความพยายามในการคนหาสิ่งใหมๆ

โมเดลการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
สิ่งกระตุนภายนอก (Stimulus = S)
สิ่งกระตุน
สิ่งกระตุนอื่นๆ
(Marketing stimulus) (Other stimulus)
ผลิตภัณฑ
เศรษฐกิจ
ราคา
เทคโนโลยี
การจัดจําหนาย
การเมือง
การสงเสริมการตลาด
วัฒนธรรม
ฯลฯ

กลองดําหรือ
ความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อ
(Buyer’s
characteristic)

การตอบสนองของผูซื้อ
(Response = R)
การเลือกผลิตภัณฑ
การเลือกตราสินคา
การเลือกผูขาย
เวลาในกาซื้อ
ปริมาณการซื้อ

ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristics)

ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ(Buyer’s decision)

ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural)
ปจจัยดานสังคม (Social)
ปจจัยสวนบุคคล (Personal)
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological)

การรับรูปญหา (Problem recognition)
การคนหาขอมูล (Information search)
การประเมินผลทางเลือก(Evaluation of alternatives)
การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision)
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase decision)

ภาพประกอบ 5 รูปแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม. 129.

โมเดลการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (consumer behavior model)
ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. (2541: 128-130)
โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค(Consumer behavior model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่
ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการที่เกิดจากการกระตุน (Stimulus)ที่
ทําใหเกิดความ ตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black
Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของ
ผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซื้อแลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s
response) หรือ การตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s purchase decision)
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จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่มีสิ่งกระตุน ใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการ
ตอบสนอง ดังนั้นโมเดลนี้อาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้
1. สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (Inside
Stimulus) และสิ่ง กระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่ง
กระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจให
เกิดการซื้อสินคา (Buying motive) ซึ่งอาจใชเหตุผลจูงใจ ซื้อดานเหตุผล และใชเหตุจูงใจใหซื้อ
ดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ
1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด(Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการ
ตลาดสามารถควบคุมและจัดใหมีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ประกอบดวย
1.1.1 สิ่ ง กระตุ น ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ (Product) เช น ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห
สวยงามเพื่อกระตุนความตองการ
1.1.2 สิ่งกระตุนดานราคา(Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย
1.1.3 สิ่งกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Distribution or Place) เชน จัด
จําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความตองการ
ซื้อ
1.1.4 สิ่งกระตุ นด านการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณา
สม่ํ า เสมอ การใช ค วามพยายามของพนั ก งานขาย การลด แลก แจก แถม การสร า ง
ความสัมพันธอันดีกับบุคคลทั่วไปเหลานี้ ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อ
1.2 สิ่งกระตุนอื่นๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่
อยูภายนอกองคกรซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ไดแก
1.2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ
ผูบริโภคเหลานี้ ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการของบุคคล
1.2.2 สิ่ งกระตุน ทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยี ใหมดา น
ฝาก ถอนเงิน อัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการใหใชบริการของธนาคารมากขึ้น
1.2.3 สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน
กฎหมายเพิ่มหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผู
ซื้อ
1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ในเทศกาลตางๆจะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองกรซื้อสินคาในเทศกาลนั้น
1.3 กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรูสึก
นึกคิดของผูซื้อที่เปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึง
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ตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะ
ของผูซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
1.4 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจาก
ปจจัยตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางการเมือง ปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งรายละเอียดในแตละลักษณะจะกลาวถึงในหัวขอปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมผูบริโภค
1.5 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer decision process)
ประกอบดวยขั้นตอน คือ การรับรู ความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินผล
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ซึ่งรายละเอียดในแตละกระบวนการ
จะกลาวถึงในหัวขอกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
1.6 การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือ การตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคหรือผูซื้อ (Buyer’s purchase decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ
ดังนี้
1.6.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) ตัวอยาง การเลือกผลิตภัณฑ
อาหารเชา มีทางเลือก คือ นมกลอง บะหมี่สําเร็จรูป ขนมปง
1.6.2 การเลือกตราสินคา (Brand choice) ตัวอยาง ถาผูบริโภคจะเลือกนม
สดกลอง จะเลือกยี่หอ ตราหมี มะลิ ฯลฯ
1.6.3 การเลือกผูขาย (Dealer
choice) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกจาก
หางสรรพสินคาใดหรือรานคาใกลบานรานใด
1.6.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือก
เวลา เชา กลางวัน หรือเย็น ในการซื้อนมสดกลอง
1.6.5 การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase amount) ตัวอยาง ผูบริโภคจะ
เลือกวาจะซื้อหนึ่งกลอง ครึ่งโหล หรือ หนึ่งโหล

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ
1. การรับรูถึงความตองการ (Need recognition) หรือ การรับรูปญหา (Problem
recognition)
การที่ผูบริโภครูจักปญหา ซึ่งหมายถึง ผูบริโภคทราบความจําเปนและความตองการ
ในสินคา งานของนักการตลาดในขั้นนี้คือ จัดสิ่งกระตุนความตองการดานผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย หรือ การสงเสริมการตลาด เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการในสินคา
2. การคนหาขอมูล (Information search) เมื่อผูบริโภครับรูปญหานั่นคือ เกิดความ
ตองการในขั้นที่ แลวก็จะคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ
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แหลงบุคคล ไดแก ครอบครัว เพื่อน คนรูจัก
แหลงการคา ไดแก สื่อโฆษณา พนักงานขาย
งานของนักการตลาดที่เกี่ยวของกับกระบวนการในขั้นนี้ คือ พยายามจัดขอมูล
ขาวสารใหผานแหลงการคาและแหลงบุคคลใหมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑตางๆ
จาก ขอมูลที่รวบรวมไดในขั้นที่2 มีหลักเกณฑพิจารณา คือ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑตางๆ เชน รูปราง รูปทรง
การให น้ํ า หนั ก ความสํ า คั ญ สํ า หรั บ คุ ณ สมบั ติ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เช น ราคาเหมาะสม
คุณภาพสูง
ความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินคา หรือ ภาพพจน ซึ่งความเชื่อถือนี้จะมีอิทธิพลตอ
การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ
การเปรียบเทียบระหวางยี่หอตางๆ งานนักการตลาด ที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ขั้นนี้ คือ การจัดสวนประสมการตลาดดานตางๆใหเหมาะสม
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยี่หอใด เนื่องจาก
มีการประเมินผลทางเลือกตางๆมาแลว ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เขาชอบมาก
ที่สุดและปฏิเสธที่จะซื้อสินคาที่ตนเองไมมีความพึงพอใจที่จะซื้อ
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-Purchase behavior) เปนความรูสึกพอใจหรือไม
พอใจภายหลังจากการซื้อผลิตภัณฑไปใชแลว ความรูสึกนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
และความคาดหวังของผูบริโภค ถาสินคามีคุณภาพตรงตามที่คาดหวังก็จะเกิดผลในทางบวก คือ
ผูบริโภคมีความพอใจและมีแนมโนมที่จะซื้อซ้ํา แตถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติไมตรงตามความ
ตองการหรือต่ํากวาที่คาดหวังยอมเกิดผลในทางลบ นั่นคือ ผูบริโภคไมพอใจและมีแนวโนมที่จะ
ไมซื้อซ้ําคอนขางสูง
การรับรูความ
ตองการ
(Need
Recognition)

การคนหา
ขอมูล
(Information
Search)

การประเมิน
ทางเลือก
(Evaluation of
Alternatives)

การตัดสินใจ
ซื้อ(Purchase
Decision)

ภาพประกอบ 6 แสดงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ

พฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ
(Post-purchase
Behavior
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สวนที่ 5 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
คําวา การตัดสินใจ (Decision Making) มีผูใหความหมายไวหลายลักษณะดังตอไปนี้
สมพงษ เกษมสิน (2521: 36) กลาววา การวินิจฉัยสั่งการ คือ การชั่งใจไตรตรองและ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กทางดํ า เนิ น งานที่ เ ห็ น ว า ดี ที่ สุ ด ทางใดทางหนึ่ ง จากหลายๆทาง เพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคที่ตองการ
พะยอม วงศ ส ารศรี (2534: 17) ไดก ลา วการตั ด สิ น ใจ คือ กระบวนการเลื อ ก
แนวทางปฏิบัติที่คิดวามีความเหมาะสมใชในสถานการณ หรือปญหาตางๆ
รชนา อัชชะกิจ (2539: 82) ไดกลาวถึงการตัดสินใจ การตัดสินใจเปนพฤติกรรม
ขณะเมื่อบุคลตองเผชิญหนากับทางเลือกที่กําลังรอคอยการตัดสินใจ ตั้งแต 2 ทางเลือกขึ้นไป
และจําเปนตองเลือกหนึ่งสิ่งจากหลายสิ่ง ในบางกรณีถามีทางเลือกที่ดีมีประโยชนมากกวาสิ่งหนึ่ง
ก็อาจจะเลือกสองสามสิ่งจากหลายสิ่งได เนื่องจากการตัดสินใจเปนขั้นตอนหนึ่งที่แทรกอยูในทุก
การกระทํา
สี ด า สอนศรี (2520: 342) กล า วว า กระบวนการตั ด สิ น ใจ เป น กระบวนการที่
พิจารณาทางเลือกตางๆ แลวตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติจากทางเลือกนั้นๆ เพิ่อใหไดทางเลือก
ที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว
เมธี ปลันธนานนท (2526: 168) กลาววา การตัดสินใจเปนการเลือกพฤติกรรมจาก
ทางเลือกตางๆ ที่เปนไปได โดยผูตัดสินใจมีเหตุผลในการเลือกของตน
วุฒิชัย จํานง (2525: 3) ไดใหความหมายของการตัดสินใจไววา การตัดสินใจเปน
กระบวนการเลือกในระหวางทางเลือกตางๆ ซึ่งจะเปนไปตามลําดับขั้นตอนในอันที่จะเลือกสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดออกมาสําหรับนําไปปฏิบัติจริง
โกศล สุวรรณมณี (2534: 232) สรุปไววา การตัดสินใจ คือ การเลือกพฤติกกรม
จากทางเลือกตางๆ ที่มีอยูหลายทาง โดยทางพิจารณาวิเคราะหขอมูลตามหลักเหตุผลและความ
เปนไปได และตกลงใจเลือกทางที่เหมาะสมที่สุด
นัทรี แสงทองศรีกมล (2527: 20) กลาววา การตัดสินใจ คือ การคิดพิจารณาอยาง
รอบคอบเพื่ อ เลื อ กทางเลื อกที่ ดีที่ สุ ด จากทางเลือ กหลายๆทางเลือ ก เพื่ อให ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ตองการ
แพทเทอรสัน (Petterson. 1980: 107) ใหไดความหมายวา การตัดสินใจ หมายถึง
การที่บุคคลเขาไปสึ่ความเสี่ยง โดยมีการรวบรวมและประเมินขอมูล มีทางเลือกหลายทางและมี
สิ่งประกอบอื่นๆ ที่สําคัญอันนําไปสูการตัดสินใจเลือก
มอรริส (Morris. 1964: 9) อธิบายวา การตัดสินใจ หมายถึงการนึกคิดในการเลือก
วิธีทางตางๆ ซึ่งอาจจะเปนรูปของจินตการ หรือการการใชตัวแบบที่แนนอน
มารรีนเนอร (สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ. 2529: 5; อางอิงจาก Marriner. n.d) ไดให
ความหมายของการตัดสินใจวา เปนกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางหนึ่ง ซึ่ง
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ประกอบดวยขั้นตอนการพิจารณาปญหา การพิจารณาทางเลือกตางๆ การตัดสินใจเลือก
ทางเลือก การนําทางเลือกไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ในความหมายนี้การตัดสินใจ
เปนการเลือกหนทางปฏิบัติที่ไดจากการวิเคราะห เปรียบเทียบเพื่อตกลงใจ การตัดสินใจตอง
อาศัยดุลพินิจของผูตัดสินใจ หลังการตัดสินใจตองมีการสั่งการเพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติจริง
นอกจากนี้ ก ารตั ด สิ น ใจยั ง เป น กระบวนการที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู เ สมอ การตั ด สิ น ใจย อ ม
เปลี่ยนแปลงเชนกัน ถาขอมูลที่ไดมานั้นยังคลาดเคลื่อนไมทันสมัย
ซุลล; และคนอื่นๆ (Shull; & et al. 1970: 30 - 31) ไดในความหมายในรูปนิยาม
ศัพทวา Decision เปนคํานาม Decide ซึ่งมาจากภาษาละตินวา de + caedo de = ออก
(off) และ Caedo = ตัด (to cut) เมื่อรวมกัน หมายถึง การใชสติปญญาคิดไตรตรองและ
เลื อ กกระทํ า แต ใ นสิ่ ง ที่ เ ป น ไปได จ ากหลายๆทาง โดยการคั ด ออก คั ด ออก หรื อ เลื อ กเอา
เฉพาะที่ดีกวา หรือ ชอบมากกวาเทานั้น
บารนาด (Barnard. 1966: 185) สรุปวาการตัดสินใจ หมายถึง การกระทําของบุคคล
สามารถแยกแยะออกเปนหลักการตางๆได ซึ่งโดยทั่วไปเบื้องตนของการมีพฤติกรรมตางๆ ยอม
จะตองมีการตัดสินใจเปนการกระทําเบื้องตนกอนทั้งนั้น
จากความหมายของการตัดสินใจที่มีผูใหความหมายไวหลายทาน สามารถสรุปไดวา
การตั ดสิ นใจ หมายถึง การเลื อกปฏิบั ติที่ เ ห็ นว า ดีที่ สุด จากหลายๆทางที่มี อ ยู โดยมีก าร
พิจารณาอยางรอบคอบ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ
ไซมอน (Simon. 1976: 241) ไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับความมีเหตุมีผลในการ
ตัดสินใจวาในความเปนจริง การตัดสินใจที่มีเหตุผลสมบูรณที่สุดนั้นมักจะไมเกิดขึ้น เนื่องจาก
การตัดสินใจมักมีขอจํากัดในเรื่องความรู ความสามารถ ตลอดจนขอจํากัดในการรวบรวม
ขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ นอกจากจะมีนิสัย คานิยมในตัว ผูตัดสินใจเปนตัวแปรสําคัญ ที่
จะทําใหการตัดสินใจเอนเอียงไปทางใดก็ได ไซมอน จึงมีความเห็นวา การแกปญหาตางๆ
ทางการบริหารจึงไมอาจหวังผลเลิศไดเสมอไป เหมือนกับการตัดสินใจแกปญหาอื่นๆ เหตุนี้
การตัดสินใจจึงเกี่ยวกับการเลือกทาง และปฏิบัติตามทางเลือกที่เห็นวานาจะใหผลเปนที่นา
พอใจ
ทอลเบิรต (ศุภวดี บุญญางศ. 2528: 138–139; อางอิงจาก Tolbert. 1974) กลาววา
ทฤษฏี ก ารตั ด สิ น ใจเป น ทฤษฏี ที่ แ สดงถึ ง วงจรการตั ด สิ น ใจ โดยเริ่ ม จากจุ ด มุ ง หมายหรื อ
วัตถุประสงค และเมื่อบุคคลมีความประสงคที่ตองการจะตัดสินใจ บุคคลนั้นก็ประสงคจะไดรับ
ข อ สนเทศ โดยจะรวบรวมข อ มู ล ให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการตั ด สิ น ใจของเขา
ตอจากนั้นบุคคลก็จะพิจารณาขอมูลที่ไดรับ และพยายามนํามาประยุกตใหสอดคลองกับการ
เลือกพิจารณาความเปนไปไดของทางเลือก สําหรับการทํานายผลอาจจะขึ้นอยู กับความสําเร็จ
ของประสบการณ ใ นอดี ต และระดั บ ความปรารถนาของบุ ค คลนั้ น ซึ่ ง การทํ า นายผลจะมี
ประสิทธิภาพ หรือไมขึ้นอยูกับสิ่งตางๆ ดังนี้
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1. ขอมูลที่รวบรวมไดและน้ําหนักในการคาดคะเนมีความเหมาะสมหรือไมเหมาะสม
2. ลําดับขั้นตอนของคานิยม ในขั้นนี้บุคคลจะพิจารณาถึงผลที่ปรารถนา เขาจะ
เปรีย บเที ย บผลที่ ไดรับ กับ ลํ าดับ ขั้น ของคานิ ยม เชน ถา เขาเลื อ กวิ ชาชีพ นี้ เพื่ อ ต องการ
เงินเดือนมาก หรือคาดวาเขาสามารถเรียนจบในสาขาวิชานี้ได และจะมีโอกาสศึกษาตอ เขา
อาจมี คํ า ถามว า ค า นิ ย มสู ง สุ ด ของเขานั้ น คื อ อะไร ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ก ารตั ด สิ น ใจเลื อ กของเขา
เหมาะสมยิ่งขึ้น
3. การประเมินผลและการตัดสินใจเลือก ซึ่งเปนผลมาจากการตัดสินใจครั้งนั้น โดย
ผลที่ไดรับเหมาะสมกับจุดมุงหมาย และขอมูล หรือการตัดสินใจที่จะสํารวจตอไป โดยการ
วางแผนสํารวจใหไดขอมูลใหม เพื่อการตัดสินใจครั้งตอไป

สวนที่ 6 จิตวิทยาที่มอี ิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
1. การจูงใจ (Motivation) เปนพลังขับดันที่มีตอพฤติกรรมที่พึงพอใจในความตองการ
เพราะผูบริโภคมุงเนนที่แนวความคิดทางดานการตลาด ดังนั้นนักการตลาดจึงพยายามกระตุน
ใหเกิดความตองการ ความตองการของทุกคนมีมากไมมีที่สิ้นสุด บุคคลทั้งหลายมีความตองการ
ทางดานรางกายซึ่งเปนปจจัยพื้นฐาน เชน อาหาร น้ํา ความตองการทางเพศ นอกจากนั้นยังได
เรียนรูถึงความตองการในดานตาง ๆ รวมถึงความเคารพนับถือ ความสําเร็จ ความรัก ความ
ปลอดภัย ความตองการทางดานสังคม ความตองการการยอมรับ
บุคลิกภาพ (Personality) เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่เหมาะสมของบุคคลหรือ
พฤติกรรมการตอบสนองที่ซ้ํา ๆ กัน ถึงแมวาทฤษฎีบุคลิกภาพมีอยูมากมายแตอุปนิสัยหลัก ๆ
ที่ติดตัวมาเปนเวลาชานานของบุคคลหรือความสัมพันธกับผูอื่นมีหลายลักษณะ เชน ความ
เด็ดขาด การเขาสังคม ความยืดหยุน การปกครอง ความกาวราว ที่แสดงออกตอผูอ่ืน เชน ผูที่
สูบบุหรี่บงบอกถึงลักษณะนิสัยไดวาเปนคนกาวราว ชอบแสดงอํานาจ
2. การรับรู (Perception)
บางคนมองเห็น Cadillac (ผูสรางเมืองดีทรอยในรัฐ
มิชิแกน สหรัฐอเมริกา) เหมือนสัญลักษณแหงความสําเร็จ บางคนเห็นเปนการแสดงออกที่โอ
อวด นี่คือผลมาจากการรับรูเปนกระบวนการเลือกสรรของแตละบุคคล การจัดเรียงความคิด การ
อธิบายขอมูล การสรางความหมายของคําวาโลก
3. การเรียนรู (Learning)
พฤติกรรมผูบริโภคสวนใหญแลวเกิดจากการเรียนรู
ผูบริโภคเรียนรูถึงแหลงของขอมูลขาวสาร และใชขอมูลขาวสารนั้นกับสินคาและบริการซึ่งการ
ประเมินคาของสิ่งตาง ๆ จะตองมีบรรทัดฐานเปนหลักในการประเมินทางเลือกและโดยทั่วไป
แลวจะใชกับการตัดสินใจซื้อการเรียนรูเปนพฤติกรรมที่สงผลมาจากประสบการณเดิม ๆ ซ้ํา ๆ
และความคิด
4. คุณคา ความเชื่อ และทัศนคติ (Values, Beliefs and Attitudes) เปนบทบาทที่
อยูตรงกลางในกระบวนการตัดสินใจซื้อและเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการตลาด องคประกอบ
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ของทัศนคติ (Attitude Formation) ทัศนคติคือการเรียนรูถึงการตอบสนองถึงวัตถุหรือระดับของ
วัตถุที่มีอยูวาชอบหรือไมชอบ ทัศนคติคือสภาพของคุณคาและความเชื่อของทุก ๆ คนที่ไดรับ
การเรี ย นรู คุ ณ ค า มี ม ากมายขึ้ น อยู กั บ ระดั บ การเอาใจใส เมื่ อ เราพู ด ถึ ง คุ ณ ค า หลั ก ของคน
อเมริกันจะถูกรวมถึง สภาพการแตงกาย สภาพความเปนอยู ความเปนมนุษย คุณคาของบุคคล
เชน การมัธยัสถ ความทะเยอทะยาน นักการตลาดไดรับรูถึงธรรมชาติอันนี้เปนอยางดี แตจะ
มุงเนนไปที่คุณคาของบุคคลเปนหลักสําคัญ คุณคาของบุคคลที่มีผลตอทัศนคติโดยมีอิทธิพลตอ
คุณ สมบั ติ ข องผลิต ภั ณฑ ที่ ผูบ ริ โ ภคจะได รับ สมมติ ว า การมัธ ยั สถเ ป นคุณ คา ของบุค คลเมื่ อ
ตองการจะซื้อรถ จะพิจารณาถึงความประหยัดในการเติมน้ํามัน (คุณลักษณะของผลิตภัณฑ)
มากเป น ประเด็นสําคัญ ความเชื่ อนั้นเป นองค ประกอบหนึ่งของทัศ นคติความเชื่ อ เปนสิ่ งที่
ผูบริโภคไดรบจากอิทธิพลของการรับรูในผลิตภัณฑวาดีอยางไร หรือคุณลักษณะของตราสินคา
ที่แตกตางกัน ความเชื่อคือพื้นฐานของประสบการณของบุคคล การโฆษณาและการอภิปรายกับ
บุคคลอื่น ความชื่อในคุณลักษณะของสินคาและความสําคัญ เชน คุณคาของบุคคลตองเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันพวกเขาสรางทัศนคติความชอบ หรือไมชอบนั้นกับสินคาหรือบริการ (Kotler
Philip; & Armstrong Gary. 1993. Marketing an Introduction. 3th ed. Prentice–Hall
International Edition: 174-175)
ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristics)
ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม
และปจจัยดานจิตวิทยา
ดานวัฒนธรรมสังคมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค (Sociocultural Influences on
Consumer Behavior)
วัฒนธรรมสังคมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธที่เปน
ทางการและไมเปนทางการของผูบริโภคกับบุคคลอื่น ซึ่งรวมไปถึงการแสดงออกถึงผลกระทบที่
สําคัญของพฤติกรรมผูบริโภค สิ่งตาง ๆ เหลานี้เกี่ยวพันไปถึงบุคคลที่มีอิทธิพล กลุมอางอิง
ครอบครัว ชั้นของสังคม วัฒนธรรม และวัฒนธรรมยอย
วัฒนธรรม และวัฒนธรรมยอย (Culture and Subcultures) วัฒนธรรมเปนสิ่งที่อางถึง
กลุมของคุณคา ความคิด และทัศนคติ วัฒนธรรมยอยในแตละวัฒนธรรมยอย เชน วัฒนธรรม
ยอย แอฟริกั น-อเมริ กั น ลาติน-อเมริกัน เอเชียน จะมี เอกลัก ษณเ ป นของตนเอง มี ลั กษณะ
ตางกันในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการ
บุคคลที่มีอิทธิพล (Personal Influence) การซื้อของผูบริโภคนั้นบอยครั้งนักที่มี
มุมมองความคิด หรือประพฤติตอสิ่งอื่นที่มีอิทธิพลเขามาเกี่ยวของ ถามองใหดีแลวมีอยู 2 ดานที่
มีอิทธิพลสําคัญในการตลาด คือ ผูนําทางดานความคิด (Opinion Leadership) และการสื่อสาร
ปากตอปาก (Word of Month)
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ผูนําทางดานความคิด (Opinion Leadership) คือบุคคลที่ใชอํานาจหนาที่หรือแสดง
อํ า นาจทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มที่ มี อิ ท ธิ พ ลในสั ง คมเหนื อ ผู อื่ น ผู นํ า แนวความคิ ด เป น ผู ที่
แสดงออกถึงรูปแบบของตนที่มีตอสินคานั้น เชน John Starks เปนพรีเซ็นเตอรให Adidas,
Cindy Crawford โฆษณาใหกับ Revion บุคคลทั้งสองเปนผูนําแนวความคิด
ดานสังคม คือ ชั้นของสังคม (Social Class) เปนพฤติกรรมผูบริโภคที่ยากจะเขาถึง
เนื่องจากมีการจํากัดความสัมพันธของความถาวร ลักษณะของมุมมองที่เหมือนกันในสังคมกับ
การแบงคุณคา ความชอบและพฤติกรรมที่เหมือนกันจัดอยูในกลุมเดียวกัน อาชีพของบุคคล
ที่มาของรายได (มิใชระดับของรายได) การศึกษา นํามาพิจารณาถึงระดับชนชัน้ ทางสังคมโดย
ปกติแลวภายในแตละกลุมมีความเหมือนกันสามารถแบงระดับของสังคมแบงไดเปน 3 ชั้นคือ
สังคมชั้นสูง สังคมชั้นกลาง สังคมชั้นต่าํ นอกจากนั้นทัศนคติที่เหมือนกัน รูปแบบการดํารงชีวิต
พฤติกรรมการซื้อก็สามรถดูไดโดยจากระดับชนชั้นทางสังคม เชนสังคมชั้นกลางกับสังคมชั้นต่ํา
จะมีพฤติกรรมที่แตกตางกน มีการใชอารมณมากกวาเหตุผลในการซื้อ การนึกถึงรูปธรรม
มากกวานามธรรม ชนชั้นสูงนั้นจะมุงเนนไปยังการประประสบความสําเร็จ และการคิดถึงอนาคต
ในรูปลักษณและสัญลักษณของอนาคต นักการตลาดจะใชชั้นของสังคมเปนตัวแบงการเขาถึง
ลูกคาเปาหมายทั้งสินคาและบริการ
ดานจิตวิทยา คือ การสื่อสารปากตอปาก (Word of Month) คือบุคคลที่มีอิทธิพลตอ
ผูอื่นในระหวางการสนทนาแบบเชิญหนาซึ่งกันและกัน การสื่อสารในลักษณะนี้เปนวิธีที่มีพลังที่
ทรงอานุ ภ าพเป น แหล ง ข อ มู ล ข า วสารสํ า หรั บ ผู บ ริ โ ภคเพราะผู ใ ห ข อ มู ล มี ค วามสั ม พั น ธ มี
ประสบการณโดยตรงกับสินคาหรือบริการนั้น ๆ เชน เพื่อนเปนแหลงขาวสารที่ไววางใจไดเมื่อ
ผูบริโภคจะซื้อสินคาใดก็ถามหาขอมูลของสินคาในปจจุบัน เพื่อนมีสวนสําคัญในการตัดสินใจซื้อ
คือ 37% นอกจากนั้น 20% เปนการหาขอมูลทางโฆษณา การสื่อสารปากตอปากนี้เปนไดทั้ง
ทางบวกและทางลบสําหรับผลิตภัณฑ ชื่อเสียงของสินคา ชื่อเสียงของบริษัท
กลุมอางอิง (Reference Group) คือ กลุมบุคคลที่ประเมินสิ่งตาง ๆ ดวยพื้นฐานของ
การประเมินคุณคาดวยตนเอง หรือเปนมาตรฐานของบุคคล กลุมอางอิงมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภคเพราะกลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอขอมูล ทัศนคติ ระดับของความปรารถนาซึงจะชวย
ใหจัดความเปนมาตรฐานของผูบริโภค กลุมอางอิงมีอยูดวยกันหลายกลุมแตมี 3 กลุมที่นักการ
ตลาดสามารถแยกออกจากกันไดอยางชัดเจนคือ 1. กลุมสมาชิก (A membership) คือบุคคลที่
เขารวมกับคนอื่นในการทํากิจกรรมโดยมีผลประโยชนรวมกัน มีวัตถุประสงครวมกัน อยูใน
องคกรเดียวกัน สมาคมทางสังคมและครอบครัว 2. กลุมที่ปรารถนา (An aspiration group)คือ
บุคคลที่ปรารถนาที่จะเปนสมาชิกเชน สังคม สโมสร 3. กลุมที่แบงแยก (A dissociative group)
คือบุคคลที่ปรารถนาดํารงไวซึ่งระยะ เพราะความแตกตางกันของคุณคาและพฤติกรรม
กลุมครอบครัว (Family Influence) อิทธิพลที่สงผลตอกลุมครอบครัวที่มีผลทําใหเกิด
พฤติกรรมผูบริโภคนั้นมีผลมาจากแหลงขอมูลทั้ง 3 คือ 1. สังคมของผูบริโภค (Consumer
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Socialization) คือกระบวนการซึ่งบุคคลทั้งหลายไดเรียนรูซึ่งทักษะ ความรู และทัศนคติ ที่
สําคัญตอหนาที่ของผูบริโภค 2. วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) คือผูบริโภคมีความ
ประพฤติและการซื้อที่แตกตางกันในแตละชวงของวงจรชีวิต จะบรรยายถึงลักษณะเฉพาะแตละ
ชวงของครอบครัวที่แตกตางกันตั้งแตวัยหนุมสาวจนถึงวัยเกษียณอายุ 3. การทําการตัดสินใจ
ของครอบครัว (Family Decision Making) คือการตัดสินใจซื้อสินคา จะตองพิจารณาถึงอํานาจ
การปกครองของคูสมรส เชนการตัดสินใจรวมกันระหวางสามีภรรยา สามีหรือภรรยาเปนผู
ตัดสินใจซื้อฝายเดียว แตอยางไรก็ตามการตัดสินใจซื้อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ถาหากมีการ
เพิ่มขึ้นของรายได หรือเปนครอบครัวที่สามี ภรรยาหาเงินไดทั้ง 2 ฝายอํานาจการตัดสินใจซื้อ
อาจเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้นก็ได แตบทบาทของแตละครอบครัวในเรื่องกระบวนการซื้อสินคาซึ่งมี
การตัดสินใจโดยมีกลุมที่มีบทบาทพัวพันก็คือ ผูแสวงหาขอมูล ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจ ผูซื้อ ผูใช
สมาชิก ในครอบครัว มี บ ทบาทที่ แ ตกต า งกั น ในการซื้ อสิ น คา หรือ บริก ารที่ต า งกั น สิ่ ง ตา ง ๆ
เหลานี้บริษัทและนักการตลาดควรรูพฤติกรรมการซื้อสินคาวาสามีเปนผูใชผลิตภัณฑแตผูซื้อ ผู
มีอิทธิพล ผูหาขอมูลอาจเปนภรรยาก็ได
กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Decision)
ประกอบด วยขั้ น ตอน คื อ การรั บ รู ความต อ งการ (ป ญ หา) การค น หาข อ มู ล การ
ประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ
ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เปนขั้นตอนที่ผูบริโภคตัดสินใจ
ซื้อ ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้น คือ
การรับรูถึงปญหา (Problem Recognition) เปนขั้นที่ตระหนักถึงความตองการหรือ
รับรูถึงปญหาจะเกิดไดจากสิ่งกระตุนที่อยูภายใน เชน ความหิว ความกระหาย ความตองการ
ทางเพศ สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นจากแรงขับดันที่มีอยูในระดับหนึ่งจะสงผลใหเกิดการกระทําหรืออาจ
เกิดจากประสบการณเดิม นอกจากนั้นยังสามารถเกิดไดจากสิ่งกระตุนจากภายนอก เชน สิ่ง
กระตุนจากโทรทัศนหรือการไดชื่นชมรถของบุคคลอื่น
การคนหาขอมูล (Information Search) ถาความตองการในสินคาหรือบริการมีสูงก็
อาจซื้อไดทันที แตถาหากความตองการในตัวสินคาไมสูงมาก หรือตองการใชการตัดสินใจอื่น ๆ
ประกอบจะตองมีการหาขอมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถหาไดดังนี้
1. แหลงบุคคล (Personal Source) ไดแก ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน คนรูจัก
2. แหลงการคา (Commercial Source) เชน การโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน
การคา บรรจุภัณฑ การจัดแสดงสินคา
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3. แหลงชุมชน (Public Source) เชน สื่อสารมวลชน องคกรวัดอันดับการตอบสนอง
ของผูบริโภค
4. แหลงทดลอง (Experiential Source) เชนการถือครอง กรทดสอบการใชผลิตภัณฑ
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผูบริโภคทําการเลือกตรา
สินคาที่มีอยูหลาย ๆ ตราจากขั้นที่ 2 ที่ไดทําการคนหาขอมูลมาแลวทั้งหมด จะพิจารณาถึง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ เชน คุณภาพ ความงายตอการใช ขนาด ราคา และตองพิจารณาถึง
ภาพพจนของตราสินคา ความเชื่อมั่นในตราสินคา ประโยชนอื่น ๆ
การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เมื่อผูบริโภคทําการประเมินทางเลือกแลวก็จะ
ทําการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑในตราสินคาที่ตนตองการมากที่สุด แตกระบวนการตัดสินใจนั้นจะ
เกี่ยวของกับ ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) ซึ่งประกอบดวย ทัศนคติของบุคคลอื่น
(Attitude of Others) เชน ผลิตภัณฑมีราคาแพงเกินไปไมเหมาะสมกับการใชงานของผูซื้อ ก็
อาจทําใหผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑที่มีราคาถูกกวา หรือเหมาะสมกับตนเองมากขึ้น เหมาะกับการ
ใชงาน และปจจัยสถานการณที่ไมไดคาดคะเนไว (Unanticipated Situation Factor) ตัดสินใจ
เชน รายไดของครอบครัว ราคาที่คาดหวัง ประโยชนที่จะไดรับจากสินคา
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) ผูบริโภคจะทําการพิจารณาถึง
ความพอใจ (Satisfied) หรือไมพอใจ (Dissatisfied) ถาความคาดหวังในผลิตภัณฑมีนอยกวา
ประโยชน ที่ ไ ด รั บ ผู บ ริ โ ภคก็ จ ะรู สึ ก พอใจ แต ถ า หากผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห ป ระโยชน น อ ยกว า ความ
คาดหวังผูบริโภคจะรูสึกไมพอใจ จากนั้นก็จะสงผลถึงการบอกตอทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ
การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือผู
ซื้อ จะตองมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1. การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice)
2. การเลือกตราสินคา (Brand Choice)
3. การเลือกผูขาย (Dealer Choice)
4. การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing)
5. การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount)

สวนที่ 7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสินใจและการกระทําของ
ผู บ ริ โ ภคที่ เ กี่ ย วกั บ การซื้ อ และการใช สิ น ค า นั ก การตลาดจํ า เป น ต อ งศึ ก ษาและวิ เ คราะห
พฤติ กรรมผูบ ริ โภคด ว ยเหตุผลหลายประการ กลา วคือ พฤติ กรรมผู บ ริโภคมี ผลต อ กลยุ ท ธ
การตลาดของธุรกิจ และมีผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ถากลยุทธทางการตลาดสามารถ
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ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได และเพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดทางการตลาด
(Marketing concept) ที่วาการทําใหลูกคาพึงพอใจ จึงตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อขจัดสิ่ง
กระตุน หรือกลยุทธการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน;และ
คณะ. 2541:124)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะ
แสวงหา การซื้อ การใช การประเมิน หรื อ การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณฑบ ริ ก ารคาดว า จะสามารถ
ตอบสนองความตอ งการของตนได อย างพึ ง พอใจ เปน การตั ดสิน ใจของผู บ ริโ ภค ในการใช
ทรัพยากรที่มี ทั้งเงิน เวลา และกําลังซื้อเพื่อบริโภคและบริการตางๆอันประกอบดวย ซื้ออะไร
ทําไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร ที่ไหน และบอยครั้งแคไหน (Schiffman; & Kanuk. 1994: 7)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและ
ใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆของการตัดสินใจ ซึ่งเกิดกอนและ
เปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆเหลานี้ (อดุลย จาตุรงคกุล. 2539: 5)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับการ
จัดหา และการใชผลิตภัณฑ ทั้งนี้หมายถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นกอนและมีสวนในการ
กําหนดใหมีการกระทํา (ปริณ ลักษิตานนท. 2536: 27)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการตางๆที่บุคคลหรือกลุมบุคคล
เขาไเกี่ยวของเพื่อทําการเลือกสรรการซื้อ การซื้อ การใช การบริโภคอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
บริการความคิด หรือ ประสบการณเพื่อตอบสนองความตองการและความปรารถนาตางๆให
ไดรับความพอใจ (ดารา ทีปะปาล. 2542: 3)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของโดยตรง
กับการจัดหาใหไดซึ่งสินคาและบริการ ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจซื้อสินคา และบริการ ทีสามารถ
สรางความพึงพอใจในการซื้อใหแกผูซื้อมากที่สุด สาเหตุที่ผูบริโภคซื้อสินคา และบริการ อาจ
เปนเพราะมีสิ่งจูงใจบางประการที่สอดคลองกับทัศนะคติผูบริโภค (องอาจ ปะทะวานิช. 2525:
31-41)
พฤติ ก รรมผู ซื้ อ หมายถึ ง การกระทํ า ของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
แลกเปลี่ ย นซื้ อ สิ น ค า และการบริ ก ารด ว ยเงิ น และรวมทั้ ง กระบวนการตั ด สิ น ใจซึ่ ง เป น ตั ว
กํ า หนดให มี ก ารกระทํ า นี้ พฤติ ก รรมของผู ซื้ อ นั้ น เราหมายรวมถึ ง ผู ซื้ อ ที่ เ ป น อุ ต สาหกรรม
(Industrial buyer) หรือที่เปนการซื้อของบริษัทในอุตสาหกรรมหรือผูซื้อเพื่อขายตอ (คือผลิต
เปนสินคาแลวนําไปขายตอ) ดวยนั่นเอง แตพฤติกรรมของผูบริโภคนั้น เราเนนถึงการซื้อของผู
ซื้อ ซื้อไปใชบริโภคเอง ปกติเรามักใชคําวาพฤติกรรมของลูกคา (Customer behavior) แทนกัน
กับพฤติกรรมผูซื้อได คําทั้งสองคือพฤติกรรมผูซื้อได คําทั้งสองคือพฤติกรรมผูซื้อและพฤติกรรม
ของลูกคานี้ เปนคําที่มีความหมายเหมือนกันและคอนขางไปในแงของลักษณะในทางเศรษฐกิจ
ของการบริโภคมากกวา (ธงชัย สันติวงษ. 2524: 30-31)
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เลวิท (พิมล ทิปะปาน 2536: 172 – 173; อางอิงจาก Leavitt. 1964: 12) ไดกลาวไว
ว า ก อนที่ มนุ ษ ย จะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมา มั กจะมี มูลเหตุ ที่ จะทํ า ให เ กิ ด
พฤติกรรมเสียกอน ซึ่งมูลเหตุดังกลาวอาจจะเรียกวา “กระบวนการของพฤติกรรม“(Process of
behavior) และประมาณการของพฤติกรรมของมนุษยมีลักษณะคลายกัน 3 ประการดังนี้ คือ
1. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นจะตองมีสาเหตุทําใหเกิด (Behavior is caused) ซึ่ง
หมายความวา การที่คนเราจะแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดออกมานั้นจะตองมีสาเหตุทําให
เกิดและสิ่งซึ่งเปนสาเหตุก็คือ ความตองการที่เกิดขึ้นในตัวคนนั่นเอง
2. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดจะตองมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุน(Behavior is caused)นั่น
คือเมื่อคนเรามีความตองการเกิดขึ้นแลว คนเราก็ปรารถนาที่จะบรรลุถึงความตองการนั้น จน
กลายเปนแรงกระตุนหรือแรงจูงใจ(Motivation)ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆเพื่อตอบสนอง
ความตองการที่เกิดขึ้นนั้น
3. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดจะตองมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุน (Behavior is goal –
directed) ซึ่งหมายความวา การที่คนเราแสดงพฤติกรรมอะไรออกมานั้น มิไดกระทําไปอยาง
เลื่อนลอยโดยปราศจากจุดมุงหมายหรือไรทิศทาง ตรงกันขามกลับมุงไปสูเปาหมายที่แนนอน
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จแหงความตองการของตน
อยางไรก็ตาม แมวากระบวนการของพฤติกรรมของคนจะมีลักษณะคลายๆกกัน แต
รูปแบบของพฤติกรรมของคน (Behavior pattern) ที่แสดงออกในเหตุการณตางๆที่เขาเผชิญมี
ลักษณะแตกตางกันไป ทั้งนี้อาจมีสาเหตุจากปจจัยตางๆทั้งปจจัยภายใน อันไดแก ตัวบุคคล
และปจจัยภายนอก ซึ่งไดแก สภาพแวดลอมตางๆเหลานี้มีผลกระทบตอการตัดสินใจของบุคคล
ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาตางกัน
ผูบริโภค(Consumer) คือ ผูที่มีความตองการ (Need) มีอํานาจซื้อ (Purchasing
power) ทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing power) และพฤติกรรมการใช (Using
behavior) ดังนี้ (เสรี วงษมณฑา. 2542: 30-31)
1. ผูบริโภคเปนบุคคลที่มีความตองการ
2. ผูบริโภคเปนผูที่มีอํานาจซื้อ
3. การเกิดพฤติกรรมการซื้อ
4. พฤติกรรมการใช
ธงชัย สันติวงษ (2534: 34) ไดกลาววา การเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภคหรือเขาใจ
ถึงกลไกภายใน ตลอดจนปจจัยตางๆที่มีอิทธิผลตอพฤติกรรม นับวาเปนเรื่องราวที่นักการตลาด
สมัยใหมตองสนใจเปนพิเศษ ทั้งนี้เพราะวาการตลาดปจจุบันเปนยุคสมัยการแขงขันที่เขมขน
และสภาพแวดลอมมีขอจํากัดมากมาย ทําใหการศึกษาผูบริโภคโดยละเอียดลึกลงไปกวาเดิม
จนถึงพฤติกรรมผูบริโภค
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เนื่องดวยผูบริโภคมีความแตกตางกันในลักษณะประชากรอยูหลายประเด็น เชน เรื่อง
เพศอายุ รายได สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาและรสนิยม เปนตน ทําใหมีการซื้อสินคา
และบริการที่หลากหลายชนิดไปบริโภค นอกจากลักษณะประชากรดังกลาว ยังมีปจจัยอื่นๆอีกที่
ทําใหการบริโภคแตกตางกัน(สุปญญา ไชยชาญ. 2543: 121)

สวนที่ 8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทรรศนีย ปราบอักษร (2542) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
บิดา มารดาในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรี ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการเรียน
ดนตรีมากที่สุดในเรื่องการเรียนดนตรีสามารถชวยสงเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผูเรียน
และป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจของบิ ด ามารดาในการเลื อ กโรงเรี ย นสอนดนตรี คื อ
บรรยากาศของโรงเรียน สวนโอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีในอนาคต พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญสนับสนุนใหบุตรเรียนดนตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 85.50 โดยเหตุผล
อันดับหนึ่งในการสนับสนุนใหบุตรเรียนดนตรี คือ การเรียนดนตรีทําใหเด็กรูจักการใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน ชวงเวลาในการเรียนที่กลุมตัวอยางตองการใหบุตรเรียนดนตรีมากที่สุด คือ วัน
เสารหรือวันอาทิตย การเรียนดนตรีจะตองมีการฝกซอมทุกวัน ดังนั้น กลุมตัวอยางที่สนับสนุน
ใหบุตรเรียนดนตรี จากการวิจัยครั้งนี้ เหตุผลที่กลุมตัวอยางไมสนับสนุนใหบุตรเรียนดนตรี คือ
คาใชจายในการเรียนดนตรีสูงมาก เปนเหตุผลที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด กลยุทธ
ทางการตลาดของโรงเรียนดนตรี คือ หลักสูตรที่โรงเรียนเปดสอนตองมีมาก เครื่องดนตรีที่ไดรับ
ความนิยมมากจากกลุมตัวอยางและตองการใหบุตรเรียนมากที่สุด คือ เปยโน นอกจากวิชา
ดนตรีสากลแลว หลักสูตรที่กลุมตัวอยางตองการใหโรงเรียนเปดมากที่สุด คือ วิชาดนตรีไทย
สวนสิ่งแวดลอมของโรงเรียนที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใหบุตรเรียนมากที่สุด คือ หองเรียนตอง
เปนหองปรับอากาศ สวนกลยุทธทางกาตลาดของโรงเรียนดนตรีดานคาใชจายในการเรียนดนตรี
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวา คาใชจายในการเรียนดนตรี ในปจจุบันนี้แพง
เกินไป มีจํานวนมากที่สุด คือ รอยละ 52.25 แตคาใชจายที่กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา
เหมาะสมแลวมีราคา 900 บาท/เดือน อีกทั้งกลยุทธทางการตลาดของโรงเรียนดนตรีดานสถาน
ที่ตั้งพบวา โรงเรียนดนตรีตองตั้งอยูใกลที่พักอาศัย เดินทางสะดวกและมีสถานที่จอดรถสบาย
สถานที่ตั้งที่กลุมตัวอยางสวนใหญตองการใหโรงเรียนไปตั้งอยู คือ หางสรรพสินคา กลยุทธทาง
การตลาดของโรงเรียนดนตรีดานการสงเสริมทางการตลาด คือ การโฆษณาที่จะเขาถึงกลุม
ตัวอยางมากที่สุด คือ การใชสื่อทางหนังสือพิมพ เปนสื่อที่ใกลตัวมากที่สุด นอกจากนี้ผูวิจัยยัง
พบวา บิดามารดาที่มีอาชีพ ระดับการศึกษาและรายไดตางกัน จะมีทัศนคติตอการเรียนดนตรี
ตางกัน คือ คนเรียนดนตรีตองเปนคนที่มีฐานะทางการเงินดี ทุกคนสามารถเรียนดนตรีไดและจะ
เริ่มเรียนดนตรีเมื่ออายุเทาไรก็ได การเรียนดนตรีตองใชความอดทนและความพยายามในการ
เรียนและการเรียนดนตรีในปจจุบันสามารถสรางชื่อเสียงใหกับตนเองและเปนที่ยอมรับของสังคม
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ได รวมทั้งการเรียนดนตรีชวยสงเสริมใหสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผูเรียนใหดีขึ้น บิดา
มารดาที่มีอาชีพ ระดับการศึกษาและรายไดตางกัน ทําใหเกิดปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ใหบุตรเรียนดนตรีตางกัน ปจจัยดังกลาวคือ ชื่อเสียงของโรงเรียนสอนดนตรี ชื่อเสียงของผูสอน
ดนตรี หลักสูตรที่เปดสอนในโรงเรียนสอนดนตรี ทําเลที่ตั้งของโรงเรียนสอนดนตรี และความ
สะดวกสบายในดานสถานที่จอดรถ บรรยากาศของโรงเรียนและการโฆษณาของโรงเรียนดนตรี
สิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบิดามารดาที่จะใหบุตรเรียนดนตรีที่โรงเรียน
สอนดนตรีนั้น
ชัชญา บูรณุปกรณ (2546) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการเลือกใชบริการดนตรีในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา สวนใหญนักเรียน
เลือกเรียนดนตรีในวันเสารและวันอาทิตย ผูปกครองนักเรียนที่เลือกเรียนดนตรีกับโรงเรียน
ดนตรีในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ใหความสําคัญตอปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพเปนอันดับแรก ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ ดานกระบวนการการใหบริการ ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ และดานการสงเสริมการตลาด เปนอันดับรองลงมา ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ โดยเฉลี่ยพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑที่มีความสําคัญมากที่สุดไดแก คุณภาพของเครื่องดนตรีที่ใชในการเรียนการสอน คือ
เครื่องดนตรีที่อยูในสภาพสมบูรณไมมีสวนใดชํารุดเสียหายซึ่งจะสงผลตอการเรียนการสอน ดาน
ปญหาของการใชบริการโรงเรียนดนตรีในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดแกปญหาเครื่อง
ดนตรีไมเพียงพอตอการเรียนการสอน ปญหาดานอัตราคาเลาเรียน ปญหาสถานที่จอดรถไม
เพียงพอ ปญหาการขาดการประชาสัมพันธและการแจงขาวสารของโรงเรียนมีไมทั่วถึง ปญหา
การที่พนักงานใหคําแนะนําปรึกษาไมชัดเจน ปญหาเรื่องหองเรียนดนตรีที่คับแคบเกินไป และ
ปญหาพนักงานไมเพียงพอตอการใหบริการ
เมทินี เดชะวิทยากุล (2545 ) ทําการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของผูปกครองที่สง
บุตรหลานเขาเรียนดนตรีตามโครงการการศึกษาดนตรีสําหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูปกครองตอการเรียน
ดนตรี และตอการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการศึกษาดนตรีสําหรับบุคคลทั่วไปอยู
ในระดับสูงแตผลการเรียนเทียบระหวางความคาดหวัง กับความพึงพอใจที่ไดรับมีความแตกตาง
กั น และการเปรี ย บเที ย บความคาดหวั ง ของผู ป กครองที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา รายได และ
ความสามารถทางดานดนตรี ระยะเวลาการสงบุตรหลานเรียน และประสบการณเคยเรียนดนตรี
ของนักเรียนมาจากสถาบันอื่นตางกันไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นิวัติ เกิดปรากแพรก (2536) ทําการศึกษาเรื่อง ปญหาและความตองการเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนวิชาดนตรีศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 4 ทุกโรงเรียน ผลการวิจัย
พบวาครูผูสอนที่มีวุฒิเฉพาะทางดนตรีมีปญหาในดานหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการ
สอน วัสดุการเรียนการสอน คูมือครู นักเรียน หัวหนาสถานศึกษาและครูผูสอน ไมแตกตางกัน
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สวนในดานความตองการนั้นสามารถเรียงลําดับความตองการของครูผูสอนดนตรีศึกษา จากมาก
ไปนอยไดดังนี้ ตองการมีอาคารสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีโดยเฉพาะ มีครูที่มี
วุฒิทางดานดนตรีเปนผูสอนใหนักเรียนมีพื้นฐานความรูและทักษะดนตรีเทาๆกัน มีวัสดุอุปกรณ
การสอนประเภทเครื่องดนตรีสากล ใหมีการนิเทศนเกี่ยวกับหลักสูตรใหหัวหนาสถานศึกษา
เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของครูผูสอนดนตรีและเห็นคุณคาของวิชาดนตรีศึกษา เปนผูที่มีสวนรวม
ในการจัดทําคูมือ และคูมือครูจะตองอานเขาใจงาย
ธัลน สุทธิพงศ (2545) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมความสนใจของ
ผู เ รี ย นดนตรี เ อกชน พบว า นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นในโรงเรี ย นดนตรี เ อกชน ที่ ไ ด ก ารรั บ รองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สวนใหญมีลักษณะทั่วไปทางดาน
สังคมคือ เปนเพศชาย 114 คน เปนเพศหญิง 136 คน มีอายุเฉลี่ย 19 ป อยูในชวงอายุระหวาง
15-46 ป ซึ่งต่ํากวาอายุเฉลี่ย 198 คน สูงกวาอายุเฉลี่ย 58 คน การศึกษาระดับชั้นมัธยม 174
คน ปริญญาตรีขึ้นไป 76 คน พบวา ทัศนคติตอดนตรี แรงจูงใจภายนอก จิตลักษณะ (วินัยใน
ตนเองและความเชื่อมั่นในตนเอง) และพฤติกรรมความสนใจในดนตรีอยูในเกณฑคอนขางมาก
ถึงปานกลาง และพบวาลักษณะทั่วไปดานสังคม ทัศนคติตอดนตรี จิตลักษณะ (วินัยในตนเอง
และความเชื่อมั่นในตนเอง) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความสนใจเรียนดนตรีของนักเรียน
จตุรงค ทองเชื้อ. (2547)ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูปกครอง
นักเรียนในการเลือกโรงเรียนดนตรีใหแกบุตรหลาน กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ใน
เขตภาคตะวันออก. จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา ปจจัยดานการเรียนรู การจูงใจ และบุคลิกภาพที่
มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมของผู ป กครองนั ก เรี ย นในการเลื อ กโรงเรี ย นดนตรี ใ ห แ ก บุ ต รหลาน ซึ่ ง
ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรม
ของผูปกครองนักเรียนในการเลือกโรงเรียนดนตรีใหแกบุตรหลาน พบวา บุคคลที่เปนผูตัดสิน
เลือกเรียนดนตรี คือ ทั้งพอและแม วิชาดนตรีที่ผูปกครองนักเรียนเลือกใหบุตรหลานเรียน คือ
เปยโน เหตุผลที่ผูปกครองนักเรียนเลือกใหบุตรหลานเรียนดนตรี คือ เพื่อตองการใชเวลาวางให
เปนประโยชน บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี คือ พอหรือแม และชวงเวลาที่
ผูปกครองเลื อกให บุตรหลานเรียนดนตรี คือ เลือกเรีย นดนตรี เมื่อเด็กมีความพร อมทั้งดาน
รางกายและจิตใจ อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเลือกโรงเรียนดนตรีในดานบุคคลที่
เปนผูตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรี วิชาที่เลือกเรียน สถานภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมใน
การเลือกโรงเรียนดนตรีดานบุคคลที่เปนผูตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรี วิชาที่เลือกเรียน และ
บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นดนตรี ทางด า นจิ ต วิ ท ยา ด า นการจู ง ใจ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนดนตรี ปจจัยดานทัศนคติ และ
คานิยม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนดนตรี ทางดานการ
บริ หารงานของโรงเรียนดนตรี การใหบริ การ ด านวิช าการ ดานบุ คลากร ดานกิจกรรมของ
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นักเรียน และดานอาคารสถานที่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูปกครองในการเลือก
โรงเรียนดนตรี
นวพร มุสิกทอง (2549 ) ทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมของ
ผูป กครองที่ มีต อ การเรี ย นดนตรี ที่ โ รงเรี ย นดนตรีมี ฟ า สั ง กั ดบริ ษั ท จี เ อ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ จํ า กั ด
(มหาชน.) ทัศนคติโดยรวมของผูปกครองที่มีตอการเรียนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีมีฟา พิจารณา
รายดาน พบวาอยูในระดับดี ทัศนคติของผูปกครองที่มีตอภาพลักษณของโรงเรียนดนตรีมีฟา
ด านหลัก สูต รของโรงเรี ย นดนตรี มีฟา ดา นอาจารย ของโรงเรีย นดนตรีมีฟ า ดานบุ ค ลากรที่
ใหบริการของโรงเรียนดนตรีมีฟา ดานอาคารสถานที่ และสื่อการเรียนการสอน ดานโฆษณา
ประชาสัมพันธของโรงเรียนดนตรีมีฟา ดานกระบวนการของโรงเรียนดนตรีมีฟา และดานราคา
ของโรงเรียนดนตรีมีฟา มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในการเรียนตอที่
โรงเรียนดนตรีมีฟาเมื่อเรียนจบ แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในการแนะนําญาติใหมาเรียน
ดนตรีที่โรงเรียนดนตรีมีฟา และแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองจะบอกตอบุคคลอื่นใหมาเรียน
ดนตรีที่โรงเรียนมีฟา แรงจูงใจโดยรวมของผูปกครองที่มีตอการเรียนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีมีฟา
แรงจู ง ใจด า นเหตุ ผ ล และแรงจู ง ใจด า นอารมณ มี ค วามสํ า คั ญ กั บ แนวโน ม พฤติ ก รรมของ
ผูปกครองในการเรียนตอที่โรงเรียนดนตรีมีฟาเมื่อเรียนจบ แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน
การแนะนําญาติใหมาเรียนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีมีฟา และแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองจะ
บอกตอบุคคลอื่นใหมาเรียนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีมีฟา ในทิศทางเดียวกัน
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา ผูบริโภคมีความแตกตางกันในลักษณะ
ประชากรอยูหลายประเด็น เชน เรื่องเพศอายุ รายได สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาและ
รสนิยม ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการดนตรีของโรงเรียน หรือ
สถาบันที่เ ปดสอนดนตรีสากล ปจจัยดานผลิต ภัณฑ และคุณลักษณะควรมีปจจัยที่เ ปนสว น
สนั บ สนุ น ซึ่ ง ได แ ก ประโยชน พื้ น ฐานของการเรี ย นดนตรี ส ากล ชื่ อ เสี ย งของโรงเรี ย น
รายละเอียดของหลักสูตรการเรียนการสอน ในแตละสาขาวิชา เพื่อสรางความเขาใจใหกับลูกคา
ส ว นคุ ณ ลั ก ษณะของครู ผู ส อน ควรมี ป จ จั ย ที่ เ ป น ส ว นส ง เสริ ม ในด า นการสอน ซึ่ ง ได แ ก
บุคลิกภาพของครู ความรูเกี่ยวกับอาชีพ และความซื่อสัตย เพื่อสรางความนาเชื่อถือที่มีกับ
โรงเรี ย นหรื อ สถาบั น ที่ เ ป ด สอนดนตรี ส ากล ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย ด า น
ผลิตภัณฑ และคุณลักษณะของโรงเรียน หรือสถาบันที่เปดสอนดนตรีสากล ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองทั้งกับความตองการของ
ลูกคา และเพื่อพัฒนาแผนงานของโรงเรียน หรือสถาบันที่เปดสอนดนตรีสากล ที่มีในเมืองไทย
ปจจุบัน
ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชทฤษฎีพฤติกรรมของผูตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ของ (Kotler Philip;
Armstrong Gary. 2004: 174) ซึ่งไดอธิบายถึง พฤติกรรมผูบริโภค คือ กระบวนการตัดสินใจ
หรือพฤติกรรมของแตละบุคคลซึ่งเกี่ยวกับการประเมินผล การเรียนรูการใชงาน การใช และการ
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กําจัดทั้งสินคาหรือบริการ สงผลใหการใชบริการในอนาคต รวมทั้งแนวโนมทางการตลาดของ
ธุรกิจจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากการบอกตอของลูกคาไปยังบุคคลใกลชิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ
ธุรกิจบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2540: 334 - 339) เปนสิ่งสําคัญที่ลูกคาจะใชเปน
เกณฑในการตัดสินใจเลือกสินคาจากคุณลักษณะที่ดี คือ การบริการที่ดีนั้นตองประกอบไปดวย
การอํ า นวยการ บริ ก ารที่ ส ะดวกรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การให บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพได
มาตรฐานสากล และเปนที่นาเชื่อถือของผูบริโภค นั่นคือการบริการที่มีคุณภาพ การเขาถึงจิตใจ
ของผูใชบริการ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากร และการสุมกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทํา และการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคที่เรียนหรือเคยเรียนดนตรีสากล
ที่มีอายุตั้งแต 13 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่เรียนหรือเคยเรียนดนตรีสากล
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดขนาดตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่แนนนอน
ซึ่งไดมาจากการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางและไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยกําหนด
ความเชื่อมั่นที่ 95 % ความผิดพลาดไมเกิน 5% (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544:74 ) ใชสูตร
Z12−α / 2 (1 − pq)
n
e2

n
e
p
q

=
=
=
=

ขนาดกลุมตัวอยาง
คาความผิดพลาดสูงสุด
คาประมาณเปอรเซ็นตที่คาดหวังเทากับ 50%
(1-p)

Z2 1-α/2 = Z เพราะฉะนั้น ระดับความเชื่อมั่น 95% จะเทากับ 1.96
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แทนคาในสูตร

(1.96) 2 – (0.5) (0.5)
n =
(0.05)2
= 384.16 หรือ 385 ตัวอยาง

โดยเพิ่มจํานวนตัวอยาง 15 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน

วิธีการสุมกลุมตัวอยาง
การวางแผนเลือกกลุ มตัวอยาง มีลําดับขั้ นตอนในการสุมกลุมตัวอยางเป นแบบมี
ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไป
ที่หางสรรพสินคาที่มีโรงเรียนสอนดนตรีสากล
หางสยามพารากอน
โรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการ
หางเดอะมอลล สาขางามวงศวาน โรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการ
หางเดอะมอลล สาขากะป
โรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการ
โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย
หางเซ็นทรัล สาขาปนเกลา
หางเซ็นทรัล สาขาบางนา
โรงเรียนสอนดนตรีมีฟา
หางเสรีเซ็นเตอร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป
หางเซ็นทรัล สาขาลาดพราว
โรงเรียนสอนดนตรีเครสเชนโด
หางเอสพลานาด
โรงเรียนดนตรีเค พี เอ็น
ขั้นที่ 2 วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดใหกลุม
ตัวอยางในขั้นที่ 1 ตามสัดสวนที่เทากัน คือ 400/8 เทากับ หางละ 50 ตัวอยาง
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ตาราง 1 สรุปผลการเลือกสถานที่ และจํานวนกลุมตัวอยางที่จะเก็บขอมูล
หางสรรพสินคา

โรงเรียนสอนดนตรี

สยามพารากอน
เดอะมอลล สาขางามวงศวาน
เดอะมอลล สาขากะป
เซ็นทรัล สาขาปนเกลา
เซ็นทรัล สาขาบางนา
เสรีเซ็นเตอร
เซ็นทรัล สาขาลาดพราว
เอสพลานาด

สยามกลการ
สยามกลการ
สยามกลการ
เอื้อมอารีย
มีฟา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป
เครสเชนโด
เค พี เอ็น
รวม

จํานวนกลุมตัวอยาง
50
50
50
50
50
50
50
50
400

ขั้นที่ 3 วิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) ใน
เขตที่เลือกไวในขั้นที่2 โรงเรียนละ 50 ตัวอยางเพื่อใหครบตามจํานวนที่ตองการ 400 ตัวอยาง
โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตัวเอง

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งครอบคลุมถึงขอมูลที่
ตองการศึกษา แบงออกเปน 5 สวน ตามลําดับ ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด
ไดแก
ขอ 1. เพศ ไดแก เพศชาย และเพศหญิง โดยระดับการวัดขอมูลประเภท นาม
บัญญํติ (Nominal Scale)
ขอ 2. อายุ ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)
ขอ 3. อาชีพ ระดับการวัดขอมูลประเภท นามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอ 4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ขอ 5. ระดับการศึกษา ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ขอ 6. สาขาวิชาดนตรีสากลที่เลือกเรียน ระดับการวัดขอมูลประเภท นามบัญญัติ
(Nominal Scale)
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ขอ 7. กลุมเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเรียน ระดับการวัดขอมูลประเภท นามบัญญัติ
(Nominal Scale)
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจจัยแรงจูงใจของผูบริโภคการตัดสินใจเลือกเรียน
ดนตรีสากล มีจํานวน 8 ขอ ซึ่งแบงออกเปน 2 ดาน ไดแก
ขอที่ 1- 4 ดานเหตุผล
ขอที่ 5- 8 ดานอารมณ
ลักษณะของแบบสอบถามสวนที่ 2 ใชมาตรวัดแบบ Rating Scale และใชระดับการวัด
ขอมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยแบงออกเปน 5 คะแนน ดังนี้
เห็นดวยอยายิ่ง
หมายถึง
5
เห็นดวย
หมายถึง
4
ไมแนนใจ
หมายถึง
3
ไมเห็นดวย
หมายถึง
2
ไมเห็นดวยอยายิ่ง หมายถึง
1
เกณฑการประเมินคาคะแนนที่ไดจากการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น ผูวิจัยใชการ
คํานวณหาความกวางของชั้น (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2544: 29) ดังนี้
ระดับการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับนั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นดังนี้
Interval (I) =

Range (R)
Class (C)

5–1
5
= 0.8

=

เมื่อ R แทน คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสูง
C แทน จํานวนชั้น
เกณฑการแปลความหมายของคะแนน
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง

แรงจูงใจมากที่สุด
แรงจูงใจมาก
แรงจูงใจปานกลาง
แรงจูงใจนอย
แรงจูงใจนอยที่สุด
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สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจ
เลือกเรียนดนตรีสากล มีจํานวน 27 ขอ ซึ่งแบงแบบสอบถามออก เปน 8 ดาน ไดแก
ขอที่ 1-4 ดานหลักสูตรของโรงเรียน/สถาบันที่เปดสอนดนตรีสากล
ขอที่ 5-7 ดานราคาคาเรียนของโรงเรียนดนตรี/สถาบันสอนดนตรี
ขอที่ 8-10 ดานสถานที่ หองเรียน และสื่อในการเรียน การสอนของโรงเรียนดนตรี /
สถาบันที่สอนดนตรีสากล
ขอที่ 11-15 ดานครู / อาจารยผูสอนดนตรีสากล
ขอที่ 16-18 ดานโฆษณาของโรงเรียนดนตรี / สถาบันสอนดนตรีสากล
ขอที่ 19-21 ดานบุคลากรที่ใหบริการ
ขอที่ 22-24 ดานกระบวนการของโรงเรียนสอนดนตรี/สถาบันสอนดนตรีสากล
ขอที่ 25-27 ดานคุณภาพของโรงเรียนสอนดนตรี / สถาบันสอนดนตรีสากล
ลักษณะของแบบสอบถามสวนที่ 3 ใชมาตรวัดแบบ Rating Scale และใชระดับการวัด
ขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยแบงออกเปน 5 คะแนน ดังนี้
ปจจัยสวนผสมของตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกเรียน
- มากที่สุด หมายถึง
5
- มาก
หมายถึง
4
- ปานกลาง หมายถึง
3
- นอย
หมายถึง
2
- นอยที่สุด หมายถึง
1
เกณฑการประเมินคาคะแนนที่ไดจากการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น ผูวิจัยใชการ
คํานวณหาความกวางของชั้น ( กัลยา วาณิชยบัญชา. 2544: 29 ) ดังนี้
ระดับการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับนั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นดังนี้
Interval (I) =

Range (R)
Class (C)

5–1
5
= 0.8

=

เมื่อ R แทน คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสูง
C แทน จํานวนชั้น
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เกณฑการแปลความหมายของคะแนน
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง

ระดับความสําคัญมากที่สุด
ระดับความสําคัญมาก
ระดับความสําคัญปานกลาง
ระดับความสําคัญนอย
ระดับความสําคัญนอยที่สุด

สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 9 ขอ
ขอ 1 มีลักษณะเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
จํานวน 4 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามสวนที่ 2 ใชมาตรวัดแบบ Semantic Differential Scale
และใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยแบงออกเปน 5 คะแนน ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง
5
มาก
หมายถึง
4
ปานกลาง หมายถึง
3
นอย
หมายถึง
2
1
นอยที่สุด หมายถึง
เกณฑการประเมินคาคะแนนที่ไดจากการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น ผูวิจัยใชการ
คํานวณหาความกวางของชั้น ( กัลยา วาณิชยบัญชา. 2544: 29 ) ดังนี้
ระดับการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับนั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นดังนี้
Interval (I) =

Range (R)
Class (C)

5–1
5
= 0.8

=

เมื่อ R แทน คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสูง
C แทน จํานวนชั้น
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เกณฑการแปลความหมายของคะแนน
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับโนมนาวเรียนตอแนนอนมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับโนมนาวคอนขางจะเรียนตอแนนอน
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับโนมนาวไมแนนอน
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับโนมนาวคอนขางจะไมเรียนตอแนนอน
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับโนมนาวไมเรียนตอแนนอน
ขอ 2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลจํานวน 4 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามสวนที่ 3 ใชมาตรวัดแบบ Rating Scale และใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยแบงออกเปน 5 คะแนน ดังนี้
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกเรียนมากที่สุด หมายถึง 5
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกเรียนมาก
หมายถึง 4
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกเรียนปานกลาง หมายถึง 3
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกเรียนนอย
หมายถึง 2
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกเรียนนอยที่สุด หมายถึง 1
เกณฑการประเมินคาคะแนนที่ไดจากการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น ผูวิจัยใชการ
คํานวณหาความกวางของชั้น (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2544: 29 ) ดังนี้
ระดับการใหคะแนนคาเฉลี่ยในแตละระดับนั้นใชสตู รการคํานวณชวงกวางของชั้นดังนี้
Interval (I) =

Range (R)
Class (C)

5–1
5
= 0.8

=

เมื่อ R แทน คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสูง
C แทน จํานวนชั้น
เกณฑการแปลความหมายของคะแนน
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับอิทธิพลมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับอิทธิพลมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับอิทธิพลปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับอิทธิพลนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับอิทธิพลนอยที่สุด
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ขอ 3-7 มีลักษณะแบบสอบถามที่มีหลายตัวเลือก (Multiple Choice Question)
ขอ 8-9 มีลกั ษณะแบบสอบถามที่มีหลายตัวเลือก (Ordinal Scale)
สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะแบบสอบถามปลายเปด

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้คือ แบบสอบถามซึ่งมีขั้นตอนการสราง
เครื่องมือตามลําดับตอไปนี้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม
2. รวบรวมสาระและเนื้ อ หาต า ง ๆ ที่ ไ ด จ ากเอกสาร งานวิ จั ย แนวคิ ด ทฤษฎี
ผลการวิจัย เพื่อเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษา
3. นํ า แบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น เสนออาจารย ที่ ป รึ ก ษาสารนิ พ นธ เพื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
4. นําแบบสอบถามมา ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา
5. นําแบบสอบถามที่แกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity)
นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว นําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน และนําผลที่ไดไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดวยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Co efficiency) ของ Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 449 )
คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมีคาระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 คาที่
ใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง

การเก็บรวบรวมขอมูล
โครงการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ ผูศึกษาวิจัยไดศึกษาขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ
เพื่อชวยสรางความเขาใจพื้นฐานในการวิจัย ชวยออกแบบสอบถาม ตลอดจนชวยใหไดขอมูลที่
สมบูรณยิ่งขึ้น โดยมีแหลงที่มาของขอมูล ดังนี้

56

ขอมูลที่ใชในการศึกษา
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1. ผูศึกษาวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อขอความรวมมือจากกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม
2. ฝกอบรมเจาหนาที่ผูเก็บขอมูลแบบสอบถาม เพื่อใหทราบถึงขั้นตอน และวิธีการ
เก็บขอมูล
3. ผู ศึ กษาวิ จั ย เตรี ย มแบบสอบถามให เ พี ยงพอกั บ จํ า นวนกลุ ม ตั วอย า งที่ จ ะตอบ
แบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามและหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ไปดําเนินการให กลุมตัวอยางที่เป นผูบริโภคที่ใชเครื่องปรับอากาศและอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดกําหนดไวในขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางแบบสอบถามนั้น

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ผูศึกษาวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากขอมูลและสถิติที่มีผูรวบรวมไวทั้งหนวยงานของ
รัฐ และเอกชน ดังนี้
1. หนังสือพิมพธุรกิจ วารสาร และนิตยสารตางๆ
2. หนังสือทางวิชาการ บทความ และรายงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลจากอินเทอรเน็ต

การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูศึกษาวิจัยไดตรวจสอบความ
ถูกตอง และสมบูรณของแบบสอบถาม
2. ทําการลงรหัส และนําขอมูลมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลดวย
โปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Sciences) For Windows Version 15
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.1 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชสถิติ
พื้นฐาน ไดแก
3.1.1 คารอยละ (Percentage) ใชสตู รดังนี้ (อภินันท จันตานี. 2538: 75)
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P =

เมื่อ

f
× 100
n

P แทน รอยละหรือ %
f แทน ความถีท่ ี่ตองการเปลีย่ นแปลงใหเปนรอยละ
n แทน จํานวนความถี่ทั้งหมดหรือจํานวนประชากร
3.1.2 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยใชสูตร (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2544: 36)
X =

เมื่อ

∑x
n

X แทน คาคะแนนเฉลี่ย
∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
3.1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสูตร (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2544: 49)
S =

เมื่อ

S
∑ x2
(∑ x) 2
n

n ∑ x 2 − (∑ x) 2
n(n − 1)

แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกําลังสอง
แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

3.2 สถิติที่ใชหาคุณภาพของแบบสอบถาม หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดย
ใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545)
α =

k covatiance / variance
1 + (k − 1) covariance / variance
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เมื่อ

α
k
Covariance
Variance

แทน
แทน
แทน
แทน

คาความเชือ่ มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
จํานวนคําถาม
คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ
คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคําถาม

3.3 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เปนสถิตทิ ใี่ ชในการทดสอบ
สมมติ ฐานในการวิจัย เพื่ อสรุปผลอางอิงไปยังประชากรของการศึกษาครั้ งนี้จะตั้งระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยสถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐานมีดังตอไปนี้
3.4 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน
ดังตอไปนี้ โดยใชสถิติ t -test ใชสําหรับเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2
กลุม โดยใชทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1 ดานเพศ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2534: 178) โดยมีสูตรดังนี้
ในกรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน ( S12 = S22 )
t=

สถิติทดสอบ
เมื่อ t
X1, X2
Sp
n1 , n2

X1 − X 2
1 1
Sp
+
n1 n2

t มีองศาอิสระ (n1 + n2 - 2)
แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution
แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 ตามลําดับ
แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอยางรวมจากตัวอยางทั้ง 2 กลุม
แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 ตามลําดับ

ในกรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมเทากัน ( S12 = S22 )
t=

X1 − X 2
S12 S 22
+
n1 n2

เมื่อ t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution
X1 X2 แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 ตามลําดับ
S12 , S22 แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2
ตามลําดับ
n1 , n2 แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 ตามลําดับ
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ในกรณีที่

S12 = S 22

โดยที่ ν คือ คาองศาอิสระ
⎡ S12 S 22 ⎤
⎢n + n ⎥
2 ⎦
⎣ 1
v=
2
2
2
⎡ S 22 ⎤
⎡ S1 ⎤
⎢ ⎥
⎢n ⎥
⎣ 1 ⎦ + ⎣n2 ⎦
n2−1
n1 − 1

3.5 การทดสอบสมมติฐานในความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มี
มากกวา 2 กลุม ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) โดยดูคา
ความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances และจะใชสถิติวิเคราะหจากคา ANOVA
(F) หรือ คา Brown-Forsythe(B)
สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ANOVA (F) (กัลยา วานิชยบัญชา.
2543: 312-313) สามารถเขียนไดดังนี้
F =

MS B
MSW

เมื่อ F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-Distribution
MSB แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม
MSW แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม
โดยคา df หรือ ชั้นแหงความเปนอิสระระหวางกลุมเทากับ (k-1) และภายใน
กลุมเทากับ (n-k)
สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe (B) (Hartung.
2001: 300) สามารถเขียนได ดังนี้
B =

MSB
MSW '
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โดย คา

MSW ' =

K

ni

∑ (1 − N )S

2
i

i =1

เมื่อ B
MSB
MSW’
K
n
N
S2i

แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Brown-forsythe
แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม
แทน คาความแปรปรวนภายในกลุมสําหรับสถิติ Brown-forsythe
แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
แทน ขนาดประชากร
แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง

และถาผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตองทําการ
ทดสอบเปนรายคูตอไป เพื่อดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) หรือ Dennett T3 (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 332-333)
สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู LSD (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 332333) สามารถเขียนได ดังนี้
⎡1
1⎤
LSD = t1−α / 2;n − k MSE ⎢ + ⎥
⎢⎣ ni n j ⎥⎦

เมื่อ t1-α/2;n-k แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% และชั้นหางความเปนอิสระภายในกลุม
MSE แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม (MSW)
แทน จํานวนขอมูลของกลุม i
ni
แทน จํานวนขอมูลของกลุม j
nj
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สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู Dennett T3 (Keppel. 1982: 153-155)
สามารถเขียนได ดังนี้

dD =
เมื่อ

dD
qD
MSS/A
S

qD

2( MSS / A )

S

แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Dunnett test
แทน คาจากตาราง Critical values of the Dunnett test
แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง

การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใช สถิติสหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ในการหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรในสมมติฐาน ใชสูตรดังนี้
rxy =

[n ∑ x

n ∑ xy − (∑ x )(∑ y )
2

][

− (∑ x ) n ∑ y 2 − (∑ y ) )
2

2

]

เมื่อ r xy แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
∑ x แทน ผลรวมคะแนนชุด X
∑ y แทน ผลรวมคะแนนชุด Y
∑ x 2 แทน ผลรวมคะแนนชุด x แตละตัวยกกําลังสอง
∑ y 2 แทน ผลรวมคะแนนชุด y แตละตัวยกกําลังสอง
∑ xy แทน ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนชุด x และคะแนนชุด y
n
แทน จํานวนกลุมตัวอยาง

โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 < r < 1
คา r เปน - แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
คา r เปน + แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศเดียวกัน
คา r มี คาเขาใกล 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ ใ นทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธกันมาก
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คา r เขาใกล -1 หมายถึง X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน
ถา r เทากับ 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน
ถา r มีคาเขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันนอย
เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธ ระดับความสัมพันธกําหนด
(ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 316) มีดังนี้
คาสัมประสิทธสหสัมพันธ
มีคา 0.00
มีคาต่ํากวา 0.30
มีคาระหวาง 0.30 – 0.70
มีคาระหวาง 0.70 – 0.90
มีคาสูงกวา 0.90

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ไมมีความสัมพันธ
มีความสัมพันธในระดับต่ํา
มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธในระดับสูง
มีความสัมพันธในระดับสูงมาก

บทที่ 4
ผลวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูล และการแปลผลความหมายของ
ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
H0
H1
n
X
S.D.
t
df
SS
MS
F
r
Sig
*
**

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

สมมติฐานหลัก
สมมติฐานรอง
จํานวนกลุมตัวอยาง
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
คาที่ใชพิจารณา t-Distribution
ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom)
ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
คาที่ใชพิจารณา F-Distribution
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
ความมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
ความมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการ
นําเสนอออกเปน 5 ตอน ตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูบ ริโภค
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรี
สากล
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูบ ริโภค
ขอมูลทั่วไปของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ระดับการศึกษา สาขาวิชาดนตรีสากลที่เคยเลือกเรียน สาขาวิชาดนตรีสากลที่เลือก
เรียน กลุมเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเรียน โดยแจกแจงจํานวน และคารอยละ ดังนี้
ตาราง 2 แสดงจํานวน (ความถี)่ และรอยละของผูบริโภค
ขอมูลทั่วไป

จํานวน (คน)

รวม

208
192
400

52.0
48.0
100.0

รวม

46
23
104
62
165
400

11.5
5.7
26.0
15.5
41.3
100.0

194
49
100
57
400

48.5
12.2
25.0
14.3
100.0

1.1 เพศ
ชาย
หญิง
1.2 อายุ
13 - 15 ป
16 - 18 ป
19 - 21 ป
22 - 24 ป
25 ปขึ้นไป
1.3 อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจสวนตัว
รวม

รอยละ
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ตาราง 2 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
1.4 รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
มากกวา 40,001 บาทขึ้นไป
รวม
1.5 ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
1.6 สาขาวิชาดนตรีสากลที่เคยเลือกเรียน
ดนตรีคลาสสิค
คอมพิวเตอรดนตรี
ดนตรีแจซ
การประพันธเพลง
รวม
1.7 ปจจุบันดนตรีสาขาวิชาดนตรีสากลที่เลือกเรียน
ดนตรีคลาสิค
ดนตรีแจซ
การประพันธเพลง
ดนตรีร็อค
ธุรกิจดนตรี
คอมพิวเตอรดนตรี
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

152
78
93
34
43
400

38.0
19.5
23.3
8.5
10.7
100.0

72
25
243
60
400

18.0
6.3
60.7
15.0
100.0

290
40
59
11
400

72.5
10.0
14.7
2.8
100.0

272
41
7
6
51
23

68.0
10.3
1.8
1.5
12.7
5.7

400

100.0
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จากตาราง 2 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู บ ริ โ ภคที่ ใ ช เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งใน
การศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน สรุปผลไดดังนี้
เพศ ผูบริโภคสวนใหญเปนชาย มีจํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 52.0 และเปนเพศ
หญิง จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.0
อายุ ผูบริโภคสวนใหญมีอายุระหวาง 25 ปขึ้นไป จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ
41.0 รองลงมาคืออายุระหวาง 19-21 ป มีจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.0 อายุระหวาง 2224 ป จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5 อายุระหวาง 13-15 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ
11.5 อายุระหวาง 16-18 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.7
อาชี พ ผู บ ริ โ ภคส ว นใหญ มี อ าชี พ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา จํ า นวน 194 คน คิ ด เป น
รอยละ 48.5 รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.0
อาชีพธุรกจิสวนตัว จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.3 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจํานวน
43 คน คิดเปนรอยละ 12.2
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูบริโภคสวนใหญมีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000
บาท จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมา มีรายได 20,001-30,000 บาท จํานวน 93
คน คิดเปนรอยละ 23.3 มีรายได 10,001-20,000 บาท จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.5 มี
รายไดมากกวา 40,000 บาทขึ้นไป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.7 และรายได 30,00140,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.5
ระดับการศึกษา ผูบริโภคสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 243 คน
คิดเปนรอยละ 60.7 รองลงมาคือ มัธยมตอนตน จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.0 สูงกวา
ปริญญาตรี มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.0 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.3
สาขาวิชาดนตรีที่เคยเลือกเรียน ผูบริโภคสวนใหญเคยเลือกเรียนสาขาวิชาดนตรี
คลาสิค จํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 72.5 รองลงมาสาขาดนตรีแจซ จํานวน 59 คน คิด
เปนรอยละ 14.7 สาขาคอมพิวเตอรดนตรี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.0 และสาขาการ
ประพันธเพลง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.8
ปจจุบันสาขาวิชาดนตรีที่เลือกเรียน ผูบริโภคสวนใหญเลือกเรียนสาขาวิชาดนตรี
คลาสิค จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 68.0 รองลงมาสาขาธุรกิจดนตรี จํานวน 51 คน คิด
เปนรอยละ 12.7 ดนตรีแจซ จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.3 สาขาคอมพิวเตอรดนตรี
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.7 สาขาการประพันธเพลง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8
และสาขาดนตรีร็อค จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5
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ตาราง 3 แสดงจํานวนความถี่และคารอยละ ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค จําแนกตาม
อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน การศึกษา ที่จดั กลุมใหม
ขอมูลทั่วไป
1.1 อายุ
ต่ํากวาหรือเทากับ 18 ป
19 - 21 ป
22 - 24 ป
25 ปขึ้นไป
รวม
1.2 รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป
รวม
1.3 ระดับการศึกษา
ต่ํากวาหรือเทากับมัธยมปลาย/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
1.4 สาขาวิชาดนตรีสากลทีเ่ คยเลือกเรียน
ดนตรีคลาสสิค
คอมพิวเตอรดนตรี/การประพันธเพลง
ดนตรีแจซ
รวม
1.5 ปจจุบันดนตรีสาขาวิชาดนตรีสากลที่เลือกเรียน
ดนตรีคลาสิค
ดนตรีแจซ/ดนตรีร็อค
ธุรกิจดนตรี
คอมพิวเตอรดนตรี/การประพันธเพลง
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

69
104
62
165
400

17.3
26.0
15.4
41.3
100.0

152
78
93
43
400

38.0
19.4
23.3
19.3
100.0

97
243
60
400

24.3
60.7
15.0
100.0

290
51
59
400

72.5
12.8
14.7
100.0

272
47
51
30
400

68.0
11.8
12.7
7.5
100.0
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จากตาราง 3 ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู บ ริ โ ภคที่ ใ ช เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งใน
การศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน สรุปผลไดดังนี้
อายุ ผูบริโภคสวนใหญมีอายุระหวาง 25 ปขึ้นไป จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ
41.0 รองลงมาคืออายุระหวาง 19-21 ป มีจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.0 อายุต่ํากวาหรือ
เทากับ 18 ป จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.3 และอายุระหวาง 22-24 ป จํานวน 62 คน คิด
เปนรอยละ 15.4
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูบริโภคสวนใหญมีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000
บาท จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมา มีรายได 20,001-30,000 บาท จํานวน 93
คน คิดเปนรอยละ 23.3 มีรายได 10,001-20,000 บาท จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.4 มี
รายไดมากกวา 30,000 บาทขึ้นไป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.3
ระดับการศึกษา ผูบริโภคสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 243 คน
คิดเปนรอยละ 60.7 รองลงมาคือ มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมปลาย/ปวส. จํานวน
97 คน คิดเปนรอยละ 24.3 สูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.0
สาขาวิชาดนตรีที่เคยเลือกเรียน ผูบริโภคสวนใหญเคยเลือกเรียนสาขาวิชาดนตรี
คลาสิค จํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 72.5 รองลงมาสาขาดนตรีแจซ จํานวน 59 คน คิด
เปนรอยละ 14.7 และสาขาคอมพิวเตอรดนตรี และการประพันธเพลง จํานวน 51 คน คิดเปน
รอยละ 12.8
ปจจุบันสาขาวิชาดนตรีที่เลือกเรียน ผูบริโภคสวนใหญเลือกเรียนสาขาวิชาดนตรี
คลาสิค จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 68.0 รองลงมาสาขาธุรกิจดนตรี จํานวน 51 คน คิด
เปนรอยละ 12.7 ดนตรีแจซ/ดนตรีร็อค จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.8 สาขา
คอมพิวเตอรดนตรีและการประพันธเพลง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.5
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ตาราง 4 แสดงจํานวนความถี่และคารอยละ ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค จําแนกตาม
กลุมเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเรียน

กลุมเครื่องดนตรีทีเลือกเรียน
เปยโน
กลุมเครื่องสาย
กลุมเครื่องลมไม
กลุมเครื่องลมทองเหลือง
กลุมเครื่องกํากับจังหวะ
กลุมเครื่องกํากับจังหวะที่สามารถ
ดําเนินทํานองได
กลุมเครื่องดนตรีไฟฟา
การขับรองเพลง

เลือกเรียน
ไมเลือกเรียน
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอย
(คน)
(คน)
ละ
174
43.5
226
56.5
400 100.0
138
34.5
262
65.5
400 100.0
78
19.5
322
80.5
400 100.0
31
7.8
369
92.3
400 100.0
23
5.8
377
94.2
400 100.0
10

2.5

390

97.5

400

100.0

29
46

7.3
11.5

371
354

92.8
88.5

400
400

100.0
100.0

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอคําถาม
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูบริโภคจําแนกตามกลุมเครื่องดนตรี
สากลที่เลือกเรียน ที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน สรุปผลไดดังนี้
กลุมเครื่องดนตรีเปยโน ผูบริโภคเลือกเรียนจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.5
และไมเลือกเรียน จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.5
กลุมเครื่องสาย ไดแก ไวโอลีน วิโอลา กีตาร ผูบริโภคเลือกเรียนจํานวน 138 คน
คิดเปนรอยละ 34.5 และไมเลือกเรียน จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 65.5
กลุมเครื่องลมไม ไดแก ฟลูต (Flute) พิคโคโล (Piccolo) คลาริเนต (Clarinet) แซก
โซโฟน (Saxophone) ผูบริโภคเลือกเรียนจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.5 และไมเลือก
เรียน จํานวน 322 คน คิดเปนรอยละ 80.5
กลุมเครื่องลมทองเหลือง ไดแก ทรอมโบน (Trombone) ทรัมเปต (Trumpet) คอรเน็ต
(Cornet) ผูบริโภคเลือกเรียนจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.8 และไมเลือกเรียน จํานวน 369
คน คิดเปนรอยละ 92.3
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กลุมเครื่องกํากับจังหวะ ไดแก กลองใหญ ฉาบ แทมโบรีน ผูบริโภคเลือกเรียน
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8 และไมเลือกเรียน จํานวน 377 คน คิดเปนรอยละ 94.2
กลุมเครื่องกํากับจังหวะที่สามารถดําเนินทํานองได ไดแก มาริมบา (Marimba) ไซโล
โฟน (Xylophone) ผูบริโภคเลือกเรียนจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 และไมเลือกเรียน
จํานวน 390 คน คิดเปนรอยละ 97.5
กลุมเครื่องดนตรีไฟฟา ไดแก กีตารไฟฟา กีตารเบสไฟฟา ผูบริโภคเลือกเรียน
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.3 และไมเลือกเรียน จํานวน 371 คน คิดเปนรอยละ 92.8
กลุมการขับรองเพลง ผูบริโภคเลือกเรียนจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.5 และไม
เลือกเรียน จํานวน 354 คน คิดเปนรอยละ 88.5
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ตาราง 5 แสดงระดับแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล ของผูบริโภค โดยรวมและ
รายดาน
ปจจัยแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียน
ดนตรีสากล
ดานเหตุผล
ดานอารมณ

X

S.D.

ระดับแรงจูงใจ

3.94
3.73

0.60
0.65

มาก
มาก

โดยรวม

3.83

0.56

มาก

จากตาราง 5 พบวา แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลโดยรวม มีระดับ
แรงจูงใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 และเมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา ปจจัย
แรงจูงใจทั้ง 2 ดานไดแก ดานเหตุผล และดานอารมณ มีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.94 และ 3.73 ตามลําดับ
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ตาราง 6 แสดงระดับแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล ของผูบริโภคดานเหตุผล
ปจจัยแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ดานเหตุผล
1. ไดรับการสนับสนุนการเรียนดนตรีจากผูปกครอง
2. ทําใหมีความละเอียดออนในการใชชวี ติ ประจําวัน
3. ทําใหมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ทางดาน
สุนทรียภาพ
4. ทําใหมีความสุขุมรอบคอบ และไมเปนคนใจรอน
โดยรวม

X

S.D.

4.04
3.78
4.03

0.85
0.84
0.79

ระดับ
แรงจูงใจ
มาก
มาก
มาก

3.89

0.78

มาก

3.94

0.60

มาก

จากตาราง 6 พบวา แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลดานเหตุผลทั้งใน
ภาพรวมและรายขอ มีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 และ
ในรายขอไดรับการสนับสนุนการเรียนดนตรีจากผูปกครอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ขอทําใหมี
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการทางดานสุนทรียภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ขอทําใหมีความ
สุขุมรอบคอบ และไมเปนคนใจรอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และขอทําใหมีความละเอียดออนใน
การใชชวี ิตประจําวัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78
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ตาราง 7 แสดงระดับแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล ของผูบริโภคดานอารมณ
ปจจัยแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ดานอารมณ
5. การเห็นภาพตัวอยางศิลปนดาราทั้งในและตางประเทศ
6. ครอบครัวเปนนักดนตรี และอยากเปนนักดนตรีอาชีพ
7. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเพื่อนชักชวน
8. ความประทับใจจากการเขาชม และรับฟงงานการแสดง
ตาง ๆ ของดนตรีสากล
โดยรวม

X

S.D.

3.70
3.30
3.86
4.07

0.85
1.00
0.84
0.83

ระดับ
แรงจูงใจ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.73

0.65

มาก

จากตาราง 7 พบวา แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลดานอารมณใน
ภาพรวม มีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 และในราย
ขอความประทับใจจากการเขาชมและรับฟงงานการแสดงตาง ๆ ของดนตรีสากล ขอใชเวลาวาง
ให เ กิ ด ประโยชน แ ละเพื่ อ นชั ก ชวน และข อ การเห็ น ภาพตั ว อย า งศิ ล ป น ดาราทั้ ง ในและ
ตางประเทศ มีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 3.86 และ 3.70 สวน
ขอครอบครัวเปนนักดนตรี และอยากเปนนักดนตรีอาชีพ มีระดับแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดอการเรียนดนตรี
สากล
ตาราง 8 แสดงระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภคโดยรวมและรายดาน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรี
สากล
ดานหลักสูตรของโรงเรียน/สถาบัน
ดานราคาคาเรียนของโรงเรียน/สถาบัน
ดานสถานที่ หองเรียน และสื่อในการเรียนการสอนของ
โรงเรียน/สถาบัน
ดานครู อาจารยผูสอนดนตรีสากล
ดานโฆษณาของโรงเรียน/สถาบัน
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
ดานกระบวนการของโรงเรียน/สถาบัน
ดานคุณภาพของโรงเรียน/สถาบัน
โดยรวม

X

S.D.

3.82
3.57

0.66
0.77

ระดับ
ความสําคัญ
มาก
มาก

3.97

0.73

มาก

3.97
3.89
4.01
3.89
3.92

0.73
0.73
0.75
0.71
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.88

0.60

มาก

จากตาราง 8 พบวา ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียน
ดนตรีสากลโดยรวม มีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88
และเมื่อ
พิจารณาในรายดาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในทุกดาน มีความสําคัญอยูในระดับ
มาก โดยดานบุคลากรที่ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ดานสถานที่ หองเรียน และสื่อในการ
เรียนการสอนของโรงเรียน/สถาบัน และดานครู อาจารยผูสอนดนตรีสากล มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.97 ดานคุณภาพของโรงเรียน/สถาบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ดานโฆษณาของโรงเรียน/
สถาบัน และดานกระบวนการของโรงเรียน/สถาบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 ดานหลักสูตรของ
โรงเรียน/สถาบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และดานราคาคาเรียนของโรงเรียน/สถาบัน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.57
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ตาราง 9 แสดงระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภคดานหลักสูตร
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรี
สากลดานหลักสูตร
1. หลักสูตรตรงตามความตองการของผูเรียน
2. หลักสูตรเปนตามมาตรฐานที่ไดรับการยอมจากสากล
3. หลักสูตรชัดเจน สามารถแบงระดับการเรียนได
4. สามารถนําความรูจากการเรียนนําไปศึกษาตอในขั้นสูงได
5. ชื่อเสียงของโรงเรียน/สถาบัน
6. การรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

X

S.D.

3.86
3.83
3.78
3.83
3.80
3.79

0.80
0.80
0.77
0.76
0.77
0.75

ระดับ
ความสําคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

โดยรวม

3.82

0.66

มาก

จากตาราง 9 พบวา ปจจัยสว นประสมทางการตลาดต อการเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภคดานหลักสูตร ทั้งในภาพรวมและรายขอมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยในภาพรวม
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และในรายขอหลักสูตรตรงตามความตองการของผูเรียน โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.86 ขอหลักสูตรเปนตามมาตรฐานที่ไดรับการยอมจากสากล และขอสามารถนําความรู
จากการเรียนนําไปศึกษาตอในขั้นสูงได โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ขอชื่อเสียงของโรงเรียน/
สถาบัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 ขอการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และขอหลักสูตรชัดเจน สามารถแบงระดับการเรียนได โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.78
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ตาราง 10 แสดงระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภคดานราคาคาเรียน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากล
ดานราคาคาเรียน
7. ไมสูงมากเมื่อเปรียบเทียบไดกับสถาบันอื่น ๆ
8. มีสวนลดเมื่อมีการเรียนตอเนื่องและเรียนมากกวาหนึ่งวิชา
9. มีสวนลดสําหรับนักเรียนที่รวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
โดยรวม

ระดับ
X
ความสําคัญ
3.80 0.89
มาก
3.47 0.83
มาก
3.46 0.91
มาก
S.D.

3.57 0.77

มาก

จากตาราง 10 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภคดานราคาคาเรียน ทั้งในภาพรวมและรายขอมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 และในรายขอ ไมสูงมากเมื่อเปรียบเทียบไดกับสถาบันอื่น ๆ
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 ขอมีสวนลดเมื่อมีการเรียนตอเนื่องและเรียนมากกวาหนึ่งวิชา โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 และขอมีสวนลดสําหรับนักเรียนที่รวมกิจกรรมอยางตอเนื่องโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.46
ตาราง 11 แสดงระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภคดานสถานที่ หองเรียนและสื่อในการเรียนการสอน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรี
สากลดานสถานที่ หองเรียนและสื่อในการเรียนการ
สอน
10. ความสะอาด และความเหมาะสมกับการเรียนการสอน
11. อุปกรณการเรียนการสอนภายในหองเรียนเหมาะสม
12. สื่อการเรียนการสอนของสถาบัน
โดยรวม

X

ระดับ
S.D. ความสําคัญ

3.92
4.01
3.97

0.76
0.77
0.81

มาก
มาก
มาก

3.97

0.73

มาก

จากตาราง 11 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลของ
ผู บ ริ โ ภคด า นสถานที่ ห อ งเรี ย น และสื่ อ ในการเรี ย นการสอน ทั้ ง ในภาพรวมและรายข อ มี
ความสําคัญอยูในระดับมาก โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และในรายขอ อุปกรณการ
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เรียนการสอนภายในหองเรียนเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ขอสื่อการเรียนการสอนของ
สถาบัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และขอความสะอาดและความเหมาะสมกับการเรียนการสอน
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92
ตาราง 12 แสดงระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภคดานครู อาจารย ผูสอนดนตรีสากล
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากล
ดานครู อาจารย ผูสอน
ดนตรีสากล
13. บุคลิกภาพที่ดี และการแตงกายของครูผูสอน
14. ความมีชื่อเสียง ของอาจารยผูสอนในโรงเรียน
15. ความตรงตอเวลาของอาจารยผูสอน
16. ประสบการณ และความรูของครูที่สามารถถายทอดความรู
ไดเปนอยางดี
โดยรวม

ระดับ
X
ความสําคัญ
4.00 0.81
มาก
3.93 0.82
มาก
3.89 0.85
มาก
S.D.

4.03 0.71

มาก

3.97 0.73

มาก

จากตาราง 16 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภคดานครู อาจารย ผูสอนดนตรีสากล ทั้งในภาพรวมและรายขอมีความสําคัญอยูในระดับ
มาก โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และในรายขอประสบการณ และความรูของครูที่
สามารถถายทอดความรูไดเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ขอบุคลิกภาพที่ดี และการ
แตงกายของครูผูสอน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ขอความมีชื่อเสียง ของอาจารยผูสอนใน
โรงเรียน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และขอความตรงตอเวลาของอาจารยผูสอน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.89
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ตาราง 13 แสดงระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภคดานโฆษณา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากล
ดานโฆษณา
18. ปายโฆษณา และปายโปสเตอร ประชาสัมพันธขาวสาร
หลักสูตรตาง ๆ ของสถาบัน
19. การสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันทางดานดนตรี
20. การมีกิจกรรมดนตรีตา ง ๆ ของสถาบันสอนดนตรีอยาง
สม่ําเสมอ
โดยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความสําคัญ

3.85 0.78

มาก

3.85 0.82

มาก

3.97 0.79

มาก

3.89 0.73

มาก

จากตาราง 13 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภคดานโฆษณา ทั้งในภาพรวมและรายขอมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยในภาพรวมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และในรายขอการมีกิจกรรมดนตรีตาง ๆ ของสถาบันสอนดนตรีอยาง
สม่ําเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ขอปายโฆษณา และปายโปสเตอร ประชาสัมพันธขาวสาร
หลักสูตรตาง ๆ ของสถาบัน และขอการสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันทางดานดนตรี โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.85
ตาราง 14 แสดงระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภคดานบุคลากรที่ใหบริการ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียน
ดนตรีสากลดานบุคลากรที่ใหบริการ
21. กริยามารยาท อัธยาศัย การแตงกาย และมี
บุคลิกภาพของเจาหนาที่
22. ปฏิบัติงานดวยความชํานาญ มีความรู
ความสามารถ และถูกตอง
23. มีความกระตือรือรน และเอาใจใสในการบริการ
โดยรวม

X

S.D.

4.01

0.81

ระดับ
ความสําคัญ
มาก

4.02

0.79

มาก

4.01

0.79

มาก

4.01

0.75

มาก
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จากตาราง 14 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภคดานบุคลากรที่ใหบริการ ทั้งในภาพรวมและรายขอมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใน
ภาพรวมมี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.01 และในรายข อ ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความชํ า นาญ มี ค วามรู
ความสามารถ และถูกตอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 ขอกริยามารยาท อัธยาศัย การแตงกาย
และมีบุคลิกภาพของเจาหนาที่ และขอมีความกระตือรือรน และเอาใจใสในการบริการ โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.01
ตาราง 15 แสดงระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภคดานกระบวนการ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรี
สากลดานกระบวนการ
24. การรับสมัครนักเรียนมีขั้นตอนสะดวก รวดเร็ว
25. ความรวดเร็วการจัดกลุม นักเรียน ในการเรียนดนตรี
26. การประเมินของครู ตอนักเรียนของสถาบันสอนดนตรีมี
อยางสม่ําเสมอ

X

S.D.

3.89
3.85

0.75
0.78

ระดับ
ความสําคัญ
มาก
มาก

3.94

0.78

มาก

โดยรวม

3.89

0.71

มาก

จากตาราง 15 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภคดานกระบวนการ ทั้งในภาพรวมและรายขอมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และในรายขอการประเมินของครู ตอนักเรียนของสถาบันสอน
ดนตรีมีอยางสม่ําเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ขอการรับสมัครนักเรียนมีขั้นตอนสะดวก
รวดเร็ว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และขอความรวดเร็วการจัดกลุมนักเรียน ในการเรียนดนตรี
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85
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ตาราง 16 แสดงระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภคดานคุณภาพ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรี
สากลดานคุณภาพ
27. มีการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานสากล
28. ผลจากการประเมินครู และนักเรียนของสถาบันดนตรี
29. ความสําเร็จของนักเรียน ในดานกิจกรรมการแขงขัน
ตางๆ และการศึกษาตอในขั้นสูงตอไป
โดยรวม

X

S.D.

3.96
3.92
3.90

0.77
0.79
0.82

ระดับ
ความสําคัญ
มาก
มาก
มาก

3.92

0.74

มาก

จากตาราง 16 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภคดานคุณภาพ ทั้งในภาพรวมและรายขอมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยในภาพรวมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และในรายขอมีการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานสากล โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.96 ขอผลจากการประเมินครู และนักเรียนของสถาบันดนตรี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.92 และความสําเร็จของนักเรียน ในดานกิจกรรมการแขงขันตาง ๆ และการศึกษาตอในขั้นสูง
ตอไป โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ตาราง 17 แสดงระดับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลของผูบริโภค
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
ไมเรียนตอแนนอน.................... เรียนตอแนนอน

X

S.D.

ระดับแนวโนม

3.95

0.86

คอนขางจะเรียน
ตอแนนอน

จากตาราง 17 พบวา แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลของผูบริโภค มี
ระดับแนวโนมคอนขางจะเรียนตอแนนอน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95
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ตาราง 18 แสดงระดับอิทธิพลของบุคคลที่มีตอการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของผูบริโภค
บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
ดนตรีสากล
1. ผูปกครอง/คนในครอบครัว
2. ศิลปน/ดาราทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. เพื่อน/คนรูจัก
4. ครู/อาจารยที่สอนดนตรี

X

S.D.

ระดับอิทธิพล

3.72
3.30
3.35
3.71

1.01
0.93
0.92
0.94

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตาราง 18 พบวา บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลมากที่สุด
คือ ผูปกครอง/คนในครอบครัว มีระดับอิทธิพลมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 รองลงมา ครู/
อาจารยที่สอนดนตรี มีระดับอิทธิพลมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และเพื่อน/คนรูจัก รวมทั้ง
ศิลปน/ดาราทั้งในประเทศและตางประเทศ มีระดับอิทธิพลปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35
และ 3.30 ตามลําดับ
ตาราง 19 แสดงจํานวนความถี่และคารอยละ สถาบันที่จะตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภค
สถาบันที่จะตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
โรงเรียนดนตรี สยามกลการ (ยามาฮา)
โรงเรียนจินตการดนตรี
โรงเรียนดนตรี เค พี เอ็น
โรงเรียนดนตรีเครสเชนโด
โรงเรียนดนตรีมีฟา
อื่นๆ (โรงเรียนเอื้อมอารีย,วิทยาลัยดุริยางคศิลป)
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

136
33
65
25
63
78
400

34.0
8.3
16.3
6.3
15.8
19.5
100.0

จากตาราง 19 พบวา ผูบริโภคสวนใหญตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลที่โรงเรียน
ดนตรีสยามกลการ (ยามาฮา) มากที่สุด จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34.0 รองลงมา เลือก
เรียนดนตรีที่โรงเรียนเอื้อมอารีย,วิทยาลัยดุริยางคศิลป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.5
เลือกเรียนดนตรีที่โรงเรียนดนตรี เค พี เอ็น จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.3 เลือกเรียน
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ดนตรีที่โรงเรียนดนตรีมีฟา จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.8 เลือกเรียนดนตรีที่จินตการ
ดนตรี จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.3 และเลือกเรียนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีเครสเชนโด
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.3
ตาราง 20 แสดงจํานวนความถี่และคารอยละ ของสาเหตุที่ทําใหตดั สินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ของผูบริโภค
สาเหตุที่ทําใหตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
เรียนตามเพื่อน
ประทับใจจากการเขาชมแสดงดนตรี
ดารา/ศิลปนเลนดนตรี
อื่นๆ (ความชอบและรักในดนตรีสวนตัว)
รวม

จํานวน (คน)
110
143
66
81
400

รอยละ
27.5
35.8
16.4
20.3
100.0

จากตาราง 20 พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีสาเหตุที่ทําใหตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลคือ ประทับใจจากการเขาชมแสดงดนตรี จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.8 รองลงมา
เรียนตามเพื่อน จํานวน 110 คิดเปนรอยละ 27.5 ความชอบและรักในดนตรีสวนตัว จํานวน
81 คน คิดเปนรอยละ 20.3 และเพราะดารา/ศิลปนเลนดนตรี จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ
16.4
ตาราง 21 แสดงจํานวนความถี่และคารอยละ ของปจจัยในการเลือกสถานที่ในการเรียน
ปจจัยในการเลือกสถานทีใ่ นการเรียน
เลือกที่โรงเรียนสอนดนตรี
เลือกไปเรียนที่บานครูผูสอน
เลือกใหครูมาสอนที่บาน
รวม

จํานวน (คน)
285
57
58
400

รอยละ
71.3
14.3
14.4
100.0

จากตาราง 21 พบวา ผูบ ริโภคสวนใหญเลือกสถานทีใ่ นการเรียน โดยเลือกที่โรงเรียน
สอนดนตรี จํานวน 285 คน คิดเปนรอยะ 71.3 รองลงมา เลือกใหครูมาสอนที่บาน 58 คน คิด
เปนรอยละ 14.4 และเลือกไปเรียนที่บานครูผูสอน จํานวน 57 คน คิดเปน รอยละ 14.3
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ตาราง 22 แสดงจํานวนความถี่และคารอยละ ของชวงวัน/เวลาทีเ่ หมาะสมในการเลือกเรียน
ดนตรีสากลของผูบริโภค
ชวงวัน/เวลาที่เหมาะสมในการเลือกเรียนดนตรีสากล
ชวงเชา-เที่ยง / เสาร- อาทิตย
ชวงเชา – เที่ยง / จันทร-ศุกร
ชวงบาย - เย็น/ เสาร - อาทิตย
ชวงบาย – เย็น/ จันทร – ศุกร
รวม

จํานวน (คน)
157
6
171
66
400

รอยละ
39.3
1.5
42.7
16.5
100.0

จากตาราง 22 พบวา ผูบริโภคสวนใหญเลือกชวงวัน/เวลาทีเ่ หมาะสม คือ ชวงบายเย็น/ เสาร – อาทิตย จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.7 รองลงมา ชวงเชา-เที่ยง / เสารอาทิตย จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.3 และชวงบาย – เย็น/ จันทร – ศุกร จํานวน 66
คน คิดเปนรอยละ 16.5 และ ชวงเชา – เที่ยง / จันทร-ศุกร จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5
ตาราง 23 แสดงจํานวนความถี่และคารอยละ ขอมูลการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภค
ปจจัยในการตัดสินใจเลือก
เรียนดนตรีสากล
ดนตรีมีผลกระทบที่ดตี อการ
พัฒนาทางดานสมอง
การตกแตงสถานที่สวยงาม นา
เรียน
การโฆษณาของสถาบัน
การทดลองเรียน
ความหลากหลายของหลักสูตร
ในการเลือกเรียน
อื่น ๆ (ความชอบ กระแสนิยม
หรือเพื่อการประกอบอาชีพ)

เลือกตอบ

ไมเลือกตอบ

รวม

จํานวน
(คน)

รอยละ

จํานวน
(คน)

รอยละ

จํานวน

รอยละ

209

52.3

191

47.7

400

100.0

40

10.0

360

90.0

400

100.0

71
36

17.8
9.0

329
364

82.2
91.0

400
400

100.0
100.0

73

18.3

327

81.7

400

100.0

47

11.8

353

88.2

400

100.0

หมายเหตุ ตอบไดมากกวา 1 ขอคําถาม
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จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของขอมูลการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลของผูบริโภค จําแนกตามปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล สรุปผลไดดังนี้
ดนตรีมีผลกระทบที่ดีตอการพัฒนาทางดานสมอง ผูบริโภคเลือกตอบจํานวน 209 คน
คิดเปนรอยละ 52.3 และไมเลือกตอบ จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.7
การตกแตงสถานที่สวยงาม นาเรียน ผูบริโภคเลือกตอบจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ
10.0 และไมเลือกตอบ จํานวน 360 คน คิดเปนรอยละ 90.0
การโฆษณาของสถาบัน ผูบริโภคเลือกตอบจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.8 และ
ไมเลือกตอบ จํานวน 329 คน คิดเปนรอยละ 82.2
การทดลองเรียน ผูบริโภคเลือกตอบจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.0 และไม
เลือกตอบ จํานวน 364 คน คิดเปนรอยละ 91.0
ความหลากหลายของหลักสูตรในการเลือกเรียน ผูบริโภคเลือกตอบจํานวน 73 คน
คิดเปนรอยละ 18.3 และไมเลือกตอบ จํานวน 327 คน คิดเปนรอยละ 81.7
อื่นๆ (ความชอบ กระแสนิยม หรือเพื่อการประกอบอาชีพ) ผูบริโภคเลือกตอบจํานวน
47 คน คิดเปนรอยละ 11.8 และไมเลือกตอบ จํานวน 353 คน คิดเปนรอยละ 88.2
ตาราง 24 แสดงจํานวนความถี่และคารอยละของระยะเวลาในการเรียนดนตรีสากลของผูบริโภค
ระยะเวลาในการเรียนดนตรีสากล
1-3 ป
4-6 ป
7-9 ป
10 ปขึ้นไป
X เทากับ 4.75 S.D เทากับ 4.98
Max. เทากับ 33 ป Min. เทากับ 1 ป
รวม

จํานวน (คน)
228
80
34
58

รอยละ
57.0
20.0
8.5
14.5

400

100.0

จากตาราง 24 พบวา ผูบริโภคสวนใหญมรี ะยะเวลาในการเรียนดนตรีสากล ประมาณ
1- 3 ป จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 57.0 รองลงมา 4-6 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ
20.0 และ 10 ปขึ้นไป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.5 และ 7-9 ป จํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 8.5 ผูบริโภคมีระยะเวลาในการเรียนดนตรีสากลต่ําสุด 1 ป และสูงสุด 33 ป โดยมี
คาเฉลี่ยประมาณ 4.75 ป และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.98 ป
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ตาราง 25 แสดงจํานวนความถี่และคารอยละ ของงบประมาณในการเรียนดนตรีสากลตอปของ
ผูบริโภค
งบประมาณในการเรียนดนตรีสากล (ตอป)
ไมระบุงบประมาณ/ไมเสียคาใชจาย
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป
X เทากับ 20,591.25 S.D เทากับ 43,175.85
Max. เทากับ 40,000 บาท Min. เทากับ 0 บาท
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

90
95
133
36
46

22.5
23.7
33.3
9.0
11.5

400

100.0

จากตาราง 25 พบวา ผูบริโภคสวนใหญใชงบประมาณในการเรียนดนตรีสากลตอป
ประมาณ 10,001-20,000 บาท จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาต่ํากวาหรือ
เทากับ 10,000 บาท จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.7 ไมระบุงบประมาณ/ไมเสียคาใชจาย
จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.5 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 46 คน คิดเปน
รอยละ
11.5 และ 20,001-30,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.0
ผูบริโภคใชงบประมาณต่ําสุด คือ ไมเสียคาใชจาย และงบประมาณสูงสุด 40,000 บาท โดยมี
งบประมาณเฉลี่ยประมาณ 20,591.25 บาท สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 43,175.85 บาท
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ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังตอไปนี้
สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยทางดานขอมูลสวนบุคคลทีแ่ ตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
แตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 1.1 เพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้
H0 : เพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลในประเด็น
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลไมแตกตางกัน
H1 : เพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลในประเด็น
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
สําหรับสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหใชคาสถิติ t – test ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig (2-tailed) Prob. มีคานอยกวา .05
โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test
โดยมีสมมติฐานดังนี้
Ho : คาความแปรปรวนของเพศชายและหญิงไมแตกตางกัน
H1 : คาความแปรปรวนของเพศชายและหญิงแตกตางกัน
ตาราง 26 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
กับเพศของกลุมตัวอยาง
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
ไมเรียนตอแนนอน...................เรียนตอแนนอน

Levene’s Test for Equality of Variances
F
Sig
4.986*

.026

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
โดยผลการทดสอบสมมติฐาน แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล เพศทั้ง
สองกลุมมีความแปรปรวนแตกตางกัน ซึ่งมีคาเทากับ .026 ซึ่งนอยกวา.05 จึงใชคา t-test กรณี
equal variance not assumed ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
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ตาราง 27 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมในอนาคตในการเลือก
เรียนดนตรีสากล จําแนกตามเพศ
แนวโนมในอนาคตในการเลือก
เรียนดนตรีสากล

t-test for Equality of Means
เพศ

แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียน
ชาย
ดนตรีสากล
ไมเรียนตอแนนอน......เรียนตอแนนอน หญิง

X

S.D.

4.09

0.81

3.79

0.89

t

df

3.463** 387.306

Sig.
(2-tailed)
.001

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมในอนาคตในการเลือก
เรียนดนตรีสากล จําแนกตามเพศ โดยใชการทดสอบ t–test สามารถอธิบายไดดังนี้
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล มีคา Sig (2-tailed) เทากับ .001 ซึ่ง
นอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
เพศที่แตกตางกันมีแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเพศชายจะมีแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลสูงกวา
เพศหญิง
สมมติฐานขอที่ 1.2 อายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้
H0 : อายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลในประเด็น
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลไมแตกตางกัน
H1 : อายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลในประเด็น
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
สําหรับสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหใชคาสถิติ One Way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. นอยกวา .05

87
โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test
โดยมีสมมติฐานดังนี้
Ho : คาความแปรปรวนของอายุแตละกลุม ไมแตกตางกัน
H1 : คาความแปรปรวนของอายุแตละกลุม แตกตางกัน
ตาราง 28 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
จําแนกตามอายุ
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
ไมเรียนตอแนนอน........เรียนตอแนนอน

แหลงความ
แปรปรวน

df1

df2

Sig

11.616**

3

396

.000

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 28 ความแปรปรวนแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
จําแนกตามอายุ พบวา มีคา sig เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา .05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาความแปรปรวนในกลุมแนวโนมใน
อนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน จะใชสถิติ Brown-Forsythe (β) ในการทดสอบ
ตาราง 29 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมในอนาคตในการเลือก
เรียนดนตรีสากล จําแนกตามอายุ
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรี
Statistic
สากล
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
2.371
ไมเรียนตอแนนอน.................. เรียนตอแนนอน

df1

df2

Sig

3

337.541

.070

จากตาราง 29 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมในอนาคตในการเลือก
เรียนดนตรีสากล จําแนกตามอายุ พบวา มีคา Sig เทากับ .075 ซึ่งมากกวา .05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) ปฏิเสธสมมติฐานรอง ((H1) หมายความวา อายุที่แตกตางกันมีแนวโนมใน
อนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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สมมติฐานขอที่ 1.3 อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้
H0 : อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลในประเด็น
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลไมแตกตางกัน
H1 : อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลในประเด็น
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
สําหรับสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหใชคาสถิติ One Way ANOVA ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig (2-tailed) Prob. มีคานอยกวา .05
โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test
โดยมีสมมติฐานดังนี้
Ho : คาความแปรปรวนของอาชีพไมแตกตางกัน
H1 : คาความแปรปรวนของอาชีพแตกตางกัน
ตาราง 30 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
กับอาชีพของกลุมตัวอยาง
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
ไมเรียนตอแนนอน............ เรียนตอแนนอน

แหลงความ
แปรปรวน
2.321

df1

df2

Sig

3

396

.075

จากตาราง 30 ความแปรปรวนแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
จําแนกตามอาชีพ พบวา มีคา sig เทากับ 0.075 ซึ่งมีคามากกวา .05 ดังนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวาความแปรปรวนในกลุมแนวโนมใน
อนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลไมแตกตางกัน จะใชสถิติ F-test ในการทดสอบ
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ตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล จําแนกตามอาชีพ
แนวโนมในอนาคตใน
การเลือกเรียนดนตรี
สากล
แนวโนมในอนาคตในการ
เลือกเรียนดนตรีสากล
ไมเรียนตอแนนอน............
เรียนตอแนนอน

แหลงความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหวางกลุม
ภายในกลุม

8.678
286.112

3
396

2.893
.723

4.003**

.008

รวม

294.790

399

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมในอนาคตในการเลือก
เรียนดนตรีสากล จําแนกตามอาชีพ โดยใชการทดสอบดวยสถิติ F-test พบวา แนวโนมใน
อนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล มีคา Sig. เทากับ .008 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา อาชีพที่แตกตางกัน มี
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และเพื่อใหทราบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมในอนาคตในการเลือก
เรียนดนตรีสากลแตกตางกันเปนรายคูใดบาง ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางของ
คะแนนเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
ปรากฏผลดังตารางตอไปนี้
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ตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูข องกลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกันกับ
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
อาชีพ

X

นักเรียน/นักศึกษา

3.87

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

4.18

บริษัทเอกชน

3.83

ธุรกิจสวนตัว

4.19

(1)
3.87
-

(2)
4.18
-.31*
(.022)
-

(3)
3.83
.04
(.694)
.35*
(.017)
-

(4)
4.19
-.32*
(.012)
-.01
(.955)
-.36**
(.010)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตาง
กันกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล พบวา
กลุมตัวอยางที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จะมีแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากล
แตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กลาวคือกลุมตัวอยางที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จะมีแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากล
นอยกวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.31
กลุมตัวอยางที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จะมีแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากล
แตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ
กลุมตัวอยางที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จะมีแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากล นอยกวา
กลุมตัวอยางที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.32
กลุมตัวอยางที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะมีแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรี
สากลแตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 กลาวคือกลุมตัวอยางที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะมีแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรี
สากล มากกวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.35
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กลุมตัวอยางที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะมีแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตาง
กับกลุมตัวอยางที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือกลุม
ตัวอยางที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะมีแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากล นอยกวา
กลุมตัวอยางที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.36
สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานขอที่ 1.4 รายไดที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้
H0 : รายไดที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลในประเด็น
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลไมแตกตางกัน
H1 : รายไดที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลในประเด็น
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
สําหรับสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหใชคาสถิติ One Way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. นอยกวา .05
โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test
โดยมีสมมติฐานดังนี้
Ho : คาความแปรปรวนของรายไดแตละกลุมไมแตกตางกัน
H1 : คาความแปรปรวนของรายไดแตละกลุมแตกตางกัน
ตาราง 33 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
กับรายไดของกลุมตัวอยาง
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
ไมเรียนตอแนนอน............... เรียนตอแนนอน

แหลงความ
แปรปรวน

df1

df2

Sig

9.189**

3

396

.000

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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จากตาราง 33 ความแปรปรวนแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
จําแนกตามรายได พบวา แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล มีคา sig เทากับ
.000 ซึ่งมีคานอยกวา .01 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)
แสดงวาความแปรปรวนในกลุมแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตาง จะใช
สถิติ Brown-Forsythe (β) ในการทดสอบ
ตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล จําแนกตามรายได
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
ไมเรียนตอแนนอน.................. เรียนตอแนนอน

Statistic

df1

df2

Sig

5.291**

3

312.821

.001

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 34 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมในอนาคตในการเลือก
เรียนดนตรีสากล พบวา มีคา Sig เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(Ho) ยอมรับสมมติฐานรอง ((H1) หมายความวา รายไดที่แตกตางกันมีแนวโนมในอนาคตใน
การเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว และเพื่อใหทราบวารายไดคูใดที่มีความแตกตางกัน ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple comparison) โดยใชวิธี Dunnett T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบาง
ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงผลดังตาราง 39
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ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางทีม่ ีรายไดแตกตางกันกับ
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
รายได

X

ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000

3.73

10,001-20,000 บาท

4.13

20,001-30,000 บาท

4.05

มากกวา 30,000 บาท ขึ้นไป

4.05

(1)
3.73
-

(2)
4.13
-.40**
(.004)
-

(3)
4.05
-.32*
(.011)
.07
(.990)
-

(4)
4.05
-.32
(.095)
.08
(.996)
.00
(1.00)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีรายไดแตกตาง
กันกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล พบวา
กลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จะมีแนวโนมในการเลือกเรียน
ดนตรีสากลแตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีรายได 10,001-20,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 กลาวคือกลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จะมีแนวโนมในการ
เลือกเรียนดนตรีสากล นอยกวา กลุมตัวอยางที่มีรายได 10,001-20,000 บาท โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ 0.40
กลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จะมีแนวโนมในการเลือกเรียน
ดนตรีสากลแตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีรายได 20,001-30,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กลาวคือกลุมตัวอยางที่มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จะมีแนวโนมในการ
เลือกเรียนดนตรีสากล นอยกวา กลุมตัวอยางที่มีรายได 20,001-30,000 บาท โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ 0.32
สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สมมติฐานขอที่ 1.5 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
เรียนดนตรีสากลในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้
H0 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลใน
ประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลไมแตกตางกัน
H1 : ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลใน
ประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
สําหรับสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหใชคาสถิติ One Way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. นอยกวา .05
โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test
โดยมีสมมติฐานดังนี้
Ho : คาความแปรปรวนของระดับการศึกษาแตละกลุมไมแตกตางกัน
H1 : คาความแปรปรวนของระดับการศึกษาแตละกลุมแตกตางกัน

ตาราง 36 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
กับระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
ไมเรียนตอแนนอน.................. เรียนตอแนนอน

แหลงความ
แปรปรวน

df1

df2

Sig

.047

2

397

.954

จากตาราง 36 ความแปรปรวนแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล มีคา sig
เทากับ .954 ซึ่งมีคามากกวา .05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ปฏิเสธสมมติฐานรอง
(H1) แสดงวาความแปรปรวนในกลุมแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลไมแตกตาง
จะใชสถิติ F-test ในการทดสอบ
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ตาราง 37 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล จําแนกตามระดับการศึกษา
แนวโนมในอนาคตในการ แหลงความ
เลือกเรียนดนตรีสากล
แปรปรวน
แนวโนมในอนาคตในการเลือก ระหวางกลุม
ภายในกลุม
เรียนดนตรีสากล
ไมเรียนตอแนนอน..................
รวม
เรียนตอแนนอน

SS

df

MS

F

Sig.

15.200
279.590

2 7.600 10.792** .000
397 .704

294.790

399

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมในอนาคตในการเลือก
เรียนดนตรีสากล จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชการทดสอบดวยสถิติ F-test พบวา
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล มีคา Sig เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษาที่
แตกตางกัน มีแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
เพื่อใหทราบวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมในอนาคตใน
การเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกั นเปนรายคูใดบาง ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบความ
แตกตางของคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference
(LSD) ปรากฏผลดังตารางตอไปนี้
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ตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูข องกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตาง
กันกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
ระดับการศึกษา

X

ต่ํากวาหรือเทากับมัธยมปลาย/ปวส.

4.01

ปริญญาตรี

3.81

สูงกวาปริญญาตรี

4.37

(1)
4.01
-

(2)
3.81
.20
(.053)
-

(3)
4.37
-.36**
(.010)
-.55**
(.000)
-

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 38 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล พบวา
กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยมปลาย/ปวส. จะมีแนวโนมใน
การเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับมัธยม
ปลาย/ปวส. จะมี แ นวโน ม ในการเลื อ กเรี ย นดนตรี ส ากล น อ ยกว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ร ะดั บ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.36
กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จะมีแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากล
แตกตางกับกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 กลาวคือกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จะมีแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรี
สากล นอยกวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ
0.55
สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สมมติฐานขอที่ 1.6 สาขาวิชาดนตรีที่เรียนแตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกเรียนดนตรีสากลในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
สามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้
H0 : สาขาวิชาดนตรีที่เรียนแตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลไมแตกตางกัน
H1 : สาขาวิชาดนตรีที่เรียนแตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
สําหรับสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหใชคาสถิติ One Way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. นอยกวา .05
โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test
โดยมีสมมติฐานดังนี้
Ho : คาความแปรปรวนของสาขาวิชาดนตรีที่เรียนแตละกลุมไมแตกตางกัน
H1 : คาความแปรปรวนของสาขาวิชาดนตรีที่เรียนแตละกลุมแตกตางกัน
ตาราง 39 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
กับสาขาวิชาดนตรีที่เรียนของกลุมตัวอยาง
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล

แหลงความ
แปรปรวน

df1

df2

Sig

แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
ไมเรียนตอแนนอน.................. เรียนตอแนนอน

1.032

3

396

.378

จากตาราง 43 ความแปรปรวนแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
จําแนกตามสาขาวิชาดนตรีที่เรียน พบวา แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล มีคา
sig เทากับ .378 ซึ่งมีคามากกวา .05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) แสดงวาความแปรปรวนในกลุมแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลไม
แตกตาง จะใชสถิติ F-test ในการทดสอบ
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ตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล จําแนกตามสาขาวิชาดนตรีที่เรียน
แนวโนมในอนาคตในการ แหลงความ
เลือกเรียนดนตรีสากล
แปรปรวน
ระหวางกลุม
แนวโนมในอนาคตในการ
ภายในกลุม
เลือกเรียนดนตรีสากล
รวม
ไมเรียนตอแนนอน.................
เรียนตอแนนอน

SS
20.666
274.124
294.790

df

MS

3 6.889
396 .692
399

F

Sig.

9.951**

.000

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมในอนาคตในการเลือก
เรียนดนตรีสากล จําแนกตามสาขาวิชาดนตรีที่เรียน โดยใชการทดสอบดวยสถิติ F-test พบวา
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล มีคา Sig เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สาขาวิชาดนตรีที่
เรี ย นแตกต า งกั น มี แ นวโน ม ในอนาคตในการเลื อ กเรี ย นดนตรี ส ากลแตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เพื่อใหทราบวา กลุ มตัวอย างที่มีสาขาวิชาดนตรีที่เรียนแตกตางกัน มีแนวโนมใน
อนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกันเปนรายคูใดบาง ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการทดสอบ
ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธีการทดสอบแบบ Least
Significant
Difference (LSD) ปรากฏผลดังตารางตอไปนี้
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ตาราง 41 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูข องกลุมตัวอยางที่มีสาขาวิชาดนตรีที่เรียน
แตกตางกันกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
สาขาวิชาดนตรีที่เรียน

X

ดนตรีคลาสิค

4.03

ดนตรีแจซ/ร็อค

4.06

การประพันธเพลง/คอมพิวเตอรดนตรี

3.97

ธุรกิจดนตรี

3.35

(1)
4.03
-

(2)
4.06
-.03
(.815)
-

(3)
3.97
.06
(.678)
.09
(.618)
-

(4)
3.35
.68**
(.000)
.71**
(.000)
.62**
(.001)
-

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางที่มีสาขาวิชาดนตรีที่
เรียนแตกตางกันกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล พบวา
กลุมตัวอยางที่เรียนสาขาวิชาดนตรีคลาสิค จะมีแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากล
แตกตางกับกลุมตัวอยางที่เรียนสาขาวิชาดนตรีธุรกิจดนตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กลาวคือกลุมตัวอยางที่เรียนสาขาวิชาดนตรีคลาสิค จะมีแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากล
มากกวา กลุมตัวอยางที่เรียนสาขาวิชาดนตรีธุรกิจดนตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.68
กลุมตัวอยางที่เรียนสาขาวิชาดนตรีแจซ/ร็อค จะมีแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรี
สากลแตกตางกับกลุมตัวอยางที่เรียนสาขาวิชาดนตรีธุรกิจดนตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 กลาวคือกลุมตัวอยางที่เรียนสาขาวิชาดนตรีแจซ/ร็อค จะมีแนวโนมในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล มากกวา กลุมตัวอยางที่เรียนสาขาวิชาดนตรีธุรกิจดนตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ย
เทากับ 0.71
กลุมตัวอยางที่เรียนสาขาวิชาการประพันธเพลง/คอมพิวเตอรดนตรี จะมีแนวโนมใน
การเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกับกลุมตัวอยางที่เรียนสาขาวิชาดนตรีธุรกิจดนตรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือกลุมตัวอยางที่เรียนสาขาวิชาการประพันธเพลง/
คอมพิวเตอรดนตรี จะมีแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากล มากกวา กลุมตัวอยางที่เรียน
สาขาวิชาดนตรีธุรกิจดนตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.62
สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบริโภค ทางดานเหตุผล และอารมณ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ
มหานคร ในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
สามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้
H0 : ปจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบริโภค ทางดานเหตุผล และอารมณไมมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
H1 : ปจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบริโภค ทางดานเหตุผล และอารมณมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห จ ะใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ อ ย า งง า ยของเพี ย ร สั น
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัว
ที่เปนอิสระตอกันหรือหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด และการทดสอบสมมติฐานใชระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คา Probability (p) นอยกวา
0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้
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ตาราง 42 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับแนวโนมในอนาคตในการ
เลือกเรียนดนตรีสากลของผูบริโภค

ปจจัยแรงจูงใจ
ดานเหตุผล
ไดรับการสนับสนุนการเรียนดนตรีจากผูปกครอง
ทําใหมีความละเอียดออนในการใชชวี ิตประจําวัน
ทําใหมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการทางดาน
สุนทรียภาพ
ทําใหมีความสุขุมรอบคอบ และไมเปนคนใจรอน
ดานเหตุผลโดยรวม
ดานอารมณ
การเห็นภาพตัวอยางศิลปน ดาราทั้งในและ
ตางประเทศ
ครอบครัวเปนนักดนตรี และอยากเปนนักดนตรี
อาชีพ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเพื่อนชักชวน
ความประทับใจจากการเขาชม และรับฟงงานการ
แสดงตาง ๆ ของดนตรีสากล
ดานอารมณโดยรวม
ปจจัยแรงจูงใจโดยรวม

n = 400
แนวโนมในอนาคตในการเลือก
เรียนดนตรีสากล
r
p
ระดับ
ความสัมพันธ
.086
.267**

.088
.000

ไมมีความสัมพันธ
ต่ํา

.221**

.000

ต่ํา

.246**
.275**

.000
.000

ต่ํา
ต่ํา

.159**

.001

ต่ํา

.211**

.000

ต่ํา

.275**

.000

ต่ํา

.271**

.000

ต่ํา

.308**

.000

.328**

.000

ปานกลาง
ปานกลาง

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 42 พบวา ปจจัยแรงจูงใจโดยรวมกับแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรี
สากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยแรงจูงใจโดยรวมมีความสัมพันธกับแนวโนมใน
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อนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .328 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อกลุมตัวอยางมีปจจัยแรงจูงใจสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคต
ในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา
ป จ จั ย แรงจู ง ใจด า นเหตุ ผ ลกั บ แนวโน ม ในอนาคตในการเรี ย นดนตรี ส ากล มี ค า
Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผลมีความสัมพันธกับแนวโนมในอนาคต
ในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .275 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 หมายความวาเมื่อกลุมตัวอยางมีปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผลสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมใน
อนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา และเมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา
การไดรับการสนับสนุนการเรียนดนตรีจากผูปกครองกับแนวโนมในอนาคตในการ
เรีนยดนตรีสากล มีคา Probability (p) เทากับ .088 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยแรงจูงใจในเรื่องการไดรับการ
สนับสนุนการเรียนดนตรีจากผูปกครองไมมีความสัมพันธกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การทําใหมีความละเอียดออนในการใชชีวิตประจําวันกับแนวโนมในอนาคตในการ
เรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยแรงจูงใจในเรื่องการทําใหมีความ
ละเอียดออนในการใชชีวิตประจําวันมีความสัมพันธกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรี
สากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .267 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อ
กลุมตัวอยางมีปจจัยแรงจูงใจในเรื่องการทําใหมีความละเอียดออนในการใชชีวิตประจําวันสูงขึ้น
จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ทําใหมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการทางดานสุนทรียภาพกับแนวโนมในอนาคต
ในการเรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสม
มติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยแรงจูงใจในเรื่องการทําใหมี
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการทางดานสุนทรียภาพมีความสัมพันธกับแนวโนมในอนาคตใน
การเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .221 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 หมายความวาเมื่อกลุมตัวอยางมีปจจัยแรงจูงใจในเรื่องการทําใหมีความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการทางดานสุนทรียภาพสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากล
เพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ทําใหมีความสุขุมรอบคอบ และไมเปนคนใจรอน กับแนวโนมในอนาคตในการเรียน
ดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยแรงจูงใจในเรื่องการทําใหมีความสุขุม
รอบคอบและไมเปนคนใจรอนมีความสัมพันธกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
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โดยคาความสัมพันธเทากับ .246 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อกลุม
ตัวอยางมีปจจัยแรงจูงใจในเรื่องการทําใหมีความสุขุมรอบคอบ และไมเปนคนใจรอนสูงขึ้น จะ
ทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ป จ จั ย แรงจู ง ใจด า นอารมณ กั บ แนวโน ม ในอนาคตในการเรี ย นดนตรี ส ากล มี ค า
Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยแรงจูงใจดานอารมณมีความสัมพันธกับแนวโนมในอนาคต
ในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .308 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 หมายความวาเมื่อกลุมตัวอยางมีปจจัยแรงจูงใจดานอารมณสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมใน
อนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา
การเห็นภาพตัวอยางศิลปน ดาราทั้งในและตางประเทศ กับแนวโนมในอนาคตในการ
เรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยแรงจูงใจในเรื่องการเห็นภาพตัวอยาง
ศิลปนดาราทั้งในและตางประเทศมีความสัมพันธกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรี
สากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .159 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อ
กลุมตัวอยางมีปจจัยแรงจูงใจในเรื่องการเห็นภาพตัวอยางศิลปน ดาราทั้งในและตางประเทศ
สูงขึ้นจะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ครอบครัวเปนนักดนตรี และอยากเปนนักดนตรีอาชีพ กับแนวโนมในอนาคตในการ
เรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยแรงจูงใจในเรื่องครอบครัวเปนนัก
ดนตรี และอยากเปนนักดนตรีอาชีพ มีความสัมพันธกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .211 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความ
วาเมื่อกลุมตัวอยางมีปจจัยแรงจูงใจในเรื่องครอบครัวเปนนักดนตรีและอยากเปนนักดนตรีอาชีพ
สูงขึ้นจะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเพื่อนชักชวนกับแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรี
สากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยแรงจูงใจในเรื่องใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและ
เพื่ อ นชั ก ชวนมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ แนวโน ม ในอนาคตในการเลื อ กเรี ย นดนตรี ส ากล โดยค า
ความสัมพันธเทากับ .275 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อกลุมตัวอยาง
มีปจจัยแรงจูงใจในการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเพื่อนชักชวนสูงขึ้นจะทําใหมีแนวโนมใน
อนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ความประทับใจจากการเขาชม และรับฟงงานการแสดงตาง ๆ ของดนตรีสากล กับ
แนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01
นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยแรงจูงใจใน
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เรื่องความประทับใจจากการเขาชม และรับฟงงานการแสดงตาง ๆ ของดนตรีสากล
มี
ความสัมพันธกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ
.271 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อกลุมตัวอยางมีปจจัยแรงจูงใจเรื่อง
ความประทับใจจากการเขาชม และรับฟงงานการแสดงตาง ๆ ของดนตรีสากล สูงขึ้นจะทําใหมี
แนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลมี
ความสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นดนตรี ส ากลของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
สามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้
H0 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็น
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
H1 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็น
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห จ ะใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ อ ย า งง า ยของเพี ย ร สั น
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัว
ที่เปนอิสระตอกันหรือหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด และการทดสอบสมมติฐานใชระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ คา Probability (p) นอยกวา
0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้
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ตาราง 43 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการ
เรียนดนตรีสากลกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลของผูบริโภค

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานหลักสูตร
หลักสูตรตรงตามความตองการของผูเรียน
หลักสูตรเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับจากสากล
หลักสูตรชัดเจน สามารถแบงระดับการเรียนได
สามารถนําความรูจากการเรียนนําไปศึกษาตอในขั้นสูงได
ชื่อเสียงของโรงเรียน/สถาบัน
การรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

n = 400
แนวโนมในอนาคตในการ
เลือกเรียนดนตรีสากล
ระดับ
r
p
ความสัมพันธ
.314**
.299**
.422**
.459**
.356**
.349**

.000
.000
.000
.000
.000
.000

ปานกลาง
ต่ํา
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ดานหลักสูตรโดยรวม
ดานราคาคาเรียน
ไมสูงมากเมื่อเปรียบเทียบไดกับสถาบันอืน่ ๆ
มีสวนลดเมื่อมีการเรียนตอเนื่องและเรียนมากกวาหนึ่งวิชา
มีสวนลดสําหรับนักเรียนที่รว มกิจกรรมอยางตอเนื่อง

.429**

.000

ปานกลาง

.264**
.285**
.239**

.000
.000

.000

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

ดานราคาคาเรียนโดยรวม

.300**

.000

ต่ํา

ดานสถานที่ หองเรียนและสื่อในการเรียน
ความสะอาด และความเหมาะสมกับการเรียนการสอน
อุปกรณการเรียนการสอนภายในหองเรียนเหมาะสม
สื่อการเรียนการสอนของสถาบัน
ดานสถานที่ หองเรียนและสื่อในการเรียนโดยรวม

.265**
.183**
.236**
.243**

.000
.000
.000
.000

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
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ตาราง 43 (ตอ)

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานครู อาจารย ผูสอนดนตรีสากล
บุคลิกภาพทีด่ ี และการแตงกายของครูผูสอน
ความมีชื่อเสียงของอาจารยผูสอนในโรงเรียน
ความตรงตอเวลาของอาจารยผูสอน
ประสบการณและความรูของครูที่สามารถถายทอดความรู
ไดเปนอยางดี
ความมีมารยาทและจรรยาบรรณของความเปนครู
ดานครู อาจารย ผูสอนดนตรีสากลโดยรวม
ดานโฆษณาของโรงเรียนดนตรี
ปายโฆษณา และปายโปสเตอร ประชาสัมพันธขาวสาร
หลักสูตรตาง ๆ ของสถาบัน
การสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันทางดานดนตรี
การมีกิจกรรมดนตรีตาง ๆ ของสถาบันสอนดนตรีอยาง
สม่ําเสมอ
ดานโฆษณาของโรงเรียนดนตรีโดยรวม
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
กริยามารยาท อัธยาศัย การแตงกาย และมีบุคลิกภาพ
ของเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดวยความชํานาญ มีความรู ความสามารถและ
ถูกตอง
มีความกระตือรือรน และเอาใจใสในการบริการ
ดานบุคลากรที่ใหบริการโดยรวม

n = 400
แนวโนมในอนาคตในการเลือก
เรียนดนตรีสากล
ระดับ
r
p
ความสัมพันธ
.363**
.419**
.398**

.000
.000
.000

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

.361**

.000

ปานกลาง

.280**
.408**

.000
.000

ต่ํา
ปานกลาง

.302**

.000

ปานกลาง

.324**

.000

ปานกลาง

.322**

.000

ปานกลาง

.348

.000

ปานกลาง

.399**

.000

ปานกลาง

.376**

.000

ปานกลาง

.406**
.418**

.000
.000

ปานกลาง
ปานกลาง
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ตาราง 43 (ตอ)

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานกระบวนการของโรงเรียนสอนดนตรี
การรับสมัครนักเรียนมีขั้นตอนสะดวกรวดเร็ว
ความรวดเร็วการจัดกลุมนักเรียนในการเรียนดนตรี
การประเมินของครูตอนักเรียนของสถาบันสอนดนตรีมี
อยางสม่ําเสมอ
ดานกระบวนการของโรงเรียนโดยรวม

n = 400
แนวโนมในอนาคตในการเลือก
เรียนดนตรีสากล
ระดับ
r
p
ความสัมพันธ
.306**
.358**

.000
.000

ปานกลาง
ปานกลาง

.357**

.000

ปานกลาง

.367**

.000

ปานกลาง

มีการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานสากล

.424**

.000

ปานกลาง

ผลจากการประเมินครู และนักเรียนของสถาบันสอนดนตรี
ความสําเร็จของนักเรียนในดานกิจกรรมการแขงขันตาง ๆ
และการศึกษาตอในขั้นสูงตอไป
ดานคุณภาพของโรงเรียนสอนดนตรีโดยรวม

.432**

.000

ปานกลาง

.454**

.000

.470**

.000

ปานกลาง

ปจจัยสวนประสมการตลาดโดยรวม

.452**

.000

ปานกลาง

ดานคุณภาพของโรงเรียนสอนดนตรี

ปานกลาง

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากตาราง 43 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมกับแนวโนมในอนาคต
ในการเรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสม
มติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
โดยรวมมีความสัมพันธกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธ
เทากับ .452 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับความสําคัญปจจัย
สวนประสมทางการตลาดสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานหลักสูตรกับแนวโนมในอนาคตในการ
เรียนดนตรีสากล พบวา มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเส
ธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ด า นหลั ก สู ต รมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ แนวโน ม ในอนาคตในการเลื อ กเรี ย นดนตรี ส ากลโดยค า
ความสัมพันธเทากับ .429 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวา เมื่อระดับ
ความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานหลักสูตรสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตใน
การเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา
หลักสูตรตรงตามความตองการของผูเรียนกับแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรี
สากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นหลักสูตร
ตรงตามความตองการของผูเรียนกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคา
ความสัมพันธเทากับ .314 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวา เมื่อระดับ
ความสําคัญป จจั ยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นหลักสูต รตรงตามความต องการของ
ผูเรียนสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
หลักสูตรเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับจากสากลกับแนวโนมในอนาคตในการเรียน
ดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็น
หลักสูตรเปนมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับจากสากลกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .299 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความ
วาเมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นหลักสูตรเปนมาตรฐานที่
ไดรบั การยอมรับจากสากลสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นใน
ระดับต่ํา
หลักสูตรชัดเจน สามารถแบงระดับการเรียนได กับแนวโนมในอนาคตในการเรียน
ดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็น
หลักสูตรชัดเจน สามารถแบงระดับการเรียนได กับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรี
สากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .422 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อ
ระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นหลักสูตรชัดเจน สามารถแบงระดับ
การเรียนได สูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปาน
กลาง
สามารถนําความรูจากการเรียนนําไปศึกษาตอในขั้นสูงได กับแนวโนมในอนาคตใน
การเรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติ
ฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
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ประเด็นสามารถนําความรูจากการเรียนนําไปศึกษาตอในขั้นสูงได กับแนวโนมในอนาคตในการ
เลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .459 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
หมายความวาเมื่ อระดั บความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็ นสามารถนํา
ความรูจากการเรียนนําไปศึกษาตอในขั้นสูงได สูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียน
ดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
ชื่อเสี ยงของโรงเรียน/สถาบันกับแนวโนมในอนาคตในการเรี ยนดนตรีสากล มีคา
Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นชื่อเสียงของโรงเรียน/
สถาบัน กับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .356
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในประเด็นชื่อเสียงของโรงเรียน/สถาบันสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการ
เรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
การรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ กับแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรี
สากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นการรับรอง
หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ กับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคา
ความสัมพันธเทากับ .349 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับ
ความสํ า คั ญ ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดในประเด็ น การรั บ รองหลั ก สู ต รจากกระทรวง
ศึกษาธิการสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาคาเรียนกับแนวโนมในอนาคตใน
การเรียนดนตรีสากล พบวา มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเส
ธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานราคาคาเรียนมีความสัมพันธกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคา
ความสัมพันธเทากับ .300 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวา เมื่อระดับ
ความสํ าคั ญป จจั ย ส ว นประสมทางการตลาดด า นราคาค า เรีย นสู งขึ้ น จะทํา ให มีแ นวโน มใน
อนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา
ราคาคาเรียนไมสูงมากเมื่อเปรียบเทียบไดกับสถาบันอื่นๆ กับแนวโนมในอนาคตใน
การเรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติ
ฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
ประเด็นราคาคาเรียนไมสูงมากเมื่อเปรียบเทียบไดกับสถาบันอื่นๆ กับแนวโนมในอนาคตในการ
เลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .264 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
หมายความวาเมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นราคาคาเรียนไม
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สูงมากเมื่อเปรียบเทียบไดกับสถาบันอื่นๆ สูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรี
สากลเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
การมีสวนลดเมื่อมีการเรียนตอเนื่องและเรียนมากกวาหนึ่งวิชากับแนวโนมในอนาคต
ในการเรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสม
มติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
ประเด็นการมีสวนลดเมื่อมีการเรียนตอเนื่องและเรียนมากกวาหนึ่งวิชา กับแนวโนมในอนาคตใน
การเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .285 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 หมายความวาเมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นการมีสวนลด
เมื่อมีการเรียนตอเนื่องและเรียนมากกวาหนึ่งวิชาสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการ
เรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
การมีสวนลดสําหรับนักเรียนที่รวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง กับแนวโนมในอนาคตใน
การเรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติ
ฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
ประเด็นการมีสวนลดสําหรับนักเรียนที่รวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง กับแนวโนมในอนาคตในการ
เลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .239 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
หมายความวาเมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นการมีสวนลด
สําหรับนักเรียนที่รวมกิจกรรมอยางตอเนื่องสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียน
ดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่ หองเรียน และสื่อในการเรียน กับ
แนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากล พบวา มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่ง
นอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่ หองเรียน และสื่อในการเรียน มีความสัมพันธกับ
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .243 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวา เมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานสถานที่ หองเรีนย และสื่อในการเรียนสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการ
เรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา และเมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา
ความสะอาด และความเหมาะสมกับการเรียนการสอนกับแนวโนมในอนาคตในการ
เรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็น
ความสะอาด และความเหมาะสมกับการเรียนการสอน กับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .265 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความ
วา เมื่ อระดั บ ความสํ า คั ญ ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดในประเด็ น ความสะอาดและความ
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เหมาะสมกั บ การเรียนการสอนสูงขึ้ น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรีย นดนตรี สากล
เพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
อุปกรณการเรียนการสอนภายในหองเรียนเหมาะสมกับแนวโนมในอนาคตในการ
เรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็น
อุปกรณการเรียนการสอนภายในหองเรียนเหมาะสมกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .183 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความ
วาเมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นอุปกรณการเรียนการสอน
ภายในหองเรียนเหมาะสมสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นใน
ระดับต่ํา
สื่อการเรียนการสอนของสถาบัน กับแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากล มีคา
Probability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นสื่อการเรียนการสอน
ของสถาบันกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ
.236 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในประเด็นสื่อการเรียนการสอนของสถาบันสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมใน
อนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดด า นครู อาจารย ผู ส อนดนตรี ส ากล กั บ
แนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากล พบวา มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่ง
นอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานครู อาจารย ผูสอนดนตรีสากล มีความสัมพันธกับแนวโนม
ในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .408 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 หมายความวา เมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานครู
อาจารย ผูสอนดนตรีสากลสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา
บุคลิกภาพที่ดี และการแตงกายของครูผูสอนกับแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรี
สากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นบุคลิกภาพที่
ดีและการแตงกายของครูผู สอนกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคา
ความสัมพันธเทากับ .363 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับ
ความสํา คัญป จจัย สว นประสมทางการตลาดในประเด็นบุ ค ลิ ก ภาพที่ดีและการแตง กายของ
ครูผูสอนสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
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ความมีชื่อเสียงของอาจารยผูสอนในโรงเรียนกับแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรี
สากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นความมี
ชื่อเสียงของอาจารยผูสอนในโรงเรียนกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคา
ความสัมพันธเทากับ .419 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับ
ความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นความมีชื่อเสียงของอาจารยผูสอนใน
โรงเรียนสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
ความตรงตอเวลาของอาจารยผูสอนกับแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากล มี
คาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นความตรงตอ
เวลาของอาจารยผูสอนกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธ
เทากับ .398 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับความสําคัญปจจัย
ส ว นประสมทางการตลาดในประเด็ น ความตรงตอ เวลาของอาจารย ผู ส อนสู งขึ้ น จะทํ า ให มี
แนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
ประสบการณ และความรูของครูที่สามารถถายทอดความรูไดเปนอยางดี กับแนวโนม
ในอนาคตในการเรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ
ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในประเด็นประสบการณ และความรูของครูที่สามารถถายทอดความรูไดเปนอยางดี
กับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .361 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในประเด็นประสบการณ และความรูของครูที่สามารถถายทอดความรูไดเปนอยางดี
สูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
ความมีมารยาทและจรรยาบรรณของความเปนครูกับแนวโนมในอนาคตในการเรียน
ดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นความมี
มารยาทและจรรยาบรรณของความเปนครูกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
โดยคาความสัมพันธเทากับ .280 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับ
ความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นความมีมารยาทและจรรยาบรรณของ
ความเปนครูสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับต่ํา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานโฆษณาของโรงเรียนดนตรี กับแนวโนมใน
อนาคตในการเรียนดนตรีสากล พบวา มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01
นั่นคือปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานโฆษณาของโรงเรียนดนตรี มีความสัมพันธกับแนวโนมในอนาคตในการเลือก
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เรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .348 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
หมายความวา เมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานโฆษณาของโรงเรียน
ดนตรีสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา
ปายโฆษณา และปายโปสเตอร ประชาสัมพันธขาวสารหลักสูตรตาง ๆ ของสถาบัน
กับแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา
.01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในประเด็นปายโฆษณา และปายโปสเตอร ประชาสัมพันธขาวสารหลักสูตร
ตาง ๆ ของสถาบันกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธ
เทากับ .302 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับความสําคัญปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในประเด็นปายโฆษณา และปายโปสเตอร ประชาสัมพันธขาวสาร
หลักสูตรตาง ๆ ของสถาบันสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้น
ในระดับปานกลาง
การสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันทางดานดนตรีกับแนวโนมในอนาคตในการเรียน
ดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นการ
สนับสนุนกิจกรรมการแขงขันทางดานดนตรีกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
โดยคาความสัมพันธเทากับ .324 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับ
ความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นการสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันทางดาน
ดนตรีสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
การมีกิจกรรมดนตรีตาง ๆ ของสถาบันสอนดนตรีอยางสม่ําเสมอ กับแนวโนมใน
อนาคตในการเรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ
ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในประเด็นการมีกิจกรรมดนตรีตาง ๆ ของสถาบันสอนดนตรีอยางสม่ําเสมอ
กับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .322 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในประเด็นการมีกิจกรรมดนตรีตาง ๆ ของสถาบันสอนดนตรีอยางสม่ําเสมอ
สูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดด า นบุ ค ลากรที่ ใ ห บ ริ ก าร กั บ แนวโน ม ใน
อนาคตในการเรียนดนตรีสากล พบวา มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01
นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานบุคลากรที่ใหบริการ มีความสัมพันธกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียน
ดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .418 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความ
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วา เมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรที่ใหบริการสูงขึ้น จะทําให
มีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในราย
ขอ พบวา
กริยามารยาท อัธยาศัย การแตงกาย และมีบุคลิกภาพของเจาหนาที่กับแนวโนมใน
อนาคตในการเรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ
ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในประเด็นกริยามารยาท อัธยาศัย การแตงกาย และมีบุคลิกภาพของเจาหนาที่กับ
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .399 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในประเด็นกริยามารยาท อัธยาศัย การแตงกาย และมีบุคลิกภาพของเจาหนาที่สูงขึ้น
จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
การปฏิบัติงานดวยความชํานาญ มีความรู ความสามารถและถูกตองกับแนวโนมใน
อนาคตในการเรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ
ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในประเด็นการปฏิบัติงานดวยความชํานาญ มีความรู ความสามารถและถูกตองกับ
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .376 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในประเด็นการปฏิบัติงานดวยความชํานาญ มีความรู ความสามารถและถูกตองสูงขึ้น
จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
มีความกระตือรือรน และเอาใจใสในการบริการกับแนวโนมในอนาคตในการเรียน
ดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ
ปฎิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นมี
ความกระตือรือรน และเอาใจใสในการบริการกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
โดยคาความสัมพันธเทากับ .406 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับ
ความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นมีความกระตือรือรน และเอาใจใสในการ
บริการสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการของโรงเรียนดนตรีสากล กับ
แนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากล พบวา มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่ง
นอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการของโรงเรียนดนตรีสากล มีความสัมพันธกับ
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .367 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01หมายความวา เมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทาง
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การตลาดดานกระบวนการของโรงเรียนดนตรีสากลสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการ
เรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายขอพบวา
การรับสมัครนักเรียนมีขั้นตอนสะดวกรวดเร็วกับแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรี
สากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นการรับสมัคร
นักเรียนมีขั้นตอนสะดวกรวดเร็วกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคา
ความสัมพันธเทากับ .306 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับ
ความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นการรับสมัครนักเรียนมีขั้นตอนสะดวก
รวดเร็วสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
ความรวดเร็วการจัดกลุมนักเรียนในการเรียนดนตรีกับแนวโนมในอนาคตในการเรียน
ดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นความ
รวดเร็วการจัดกลุมนักเรียนในการเรียนดนตรีกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
โดยคาความสัมพันธเทากับ .358 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับ
ความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นความรวดเร็วการจัดกลุมนักเรียนในการ
เรียนดนตรีสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
การประเมินของครูตอนักเรียนของสถาบันสอนดนตรีมีอยางสม่ําเสมอกับแนวโนมใน
อนาคตในการเรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ
ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในประเด็นการประเมินของครูตอนักเรียนของสถาบันสอนดนตรีมีอยางสม่ําเสมอกับ
แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .357 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในประเด็นการประเมินของครูตอนักเรียนของสถาบันสอนดนตรีมีอยางสม่ําเสมอสูงขึ้น
จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดด า นคุ ณ ภาพของโรงเรี ย นสอนดนตรี กั บ
แนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากล พบวา มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่ง
นอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานคุณภาพของโรงเรียนสอนดนตรี มีความสัมพันธกับแนวโนม
ในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .470 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01หมายความวา เมื่อระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
คุณภาพของโรงเรียนดนตรีสากลสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากล
เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา
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การรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานสากลกับแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากล
มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นการรับรอง
หลั ก สู ต รตามมาตรฐานสากลกั บ แนวโน ม ในอนาคตในการเลื อ กเรี ย นดนตรี ส ากล โดยค า
ความสัมพันธเทากับ .424 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับ
ความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานสากล
สูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
ผลจากการประเมินครู และนักเรียนของสถาบันสอนดนตรีกับแนวโนมในอนาคตใน
การเรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติ
ฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
ประเด็นผลจากการประเมินครู และนักเรียนของสถาบันสอนดนตรี กับแนวโนมในอนาคตในการ
เลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความสัมพันธเทากับ .432 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
หมายความวาเมื่อระดั บความสํ าคัญปจจั ยสวนประสมทางการตลาดในประเด็น ผลจากการ
ประเมินครู และนักเรียนของสถาบันสอนดนตรีสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียน
ดนตรีสากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
ความสําเร็จของนักเรียนในดานกิจกรรมการแขงขันตาง ๆ และการศึกษาตอในขั้นสูง
ตอไปกับแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรีสากล มีคาProbability (p) เทากับ .000 ซึ่งนอย
กวา .01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในประเด็นความสําเร็จของนักเรียนในดานกิจกรรมการแขงขันตาง ๆ และ
การศึกษาตอในขั้นสูงตอไปกับแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล โดยคาความ
สัมพันธเทากับ .454 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวาเมื่อระดับความสําคัญ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในประเด็นความสําเร็จของนักเรียนในดานกิจกรรมการแขงขัน
ตาง ๆ และการศึกษาตอในขั้นสูงตอไปสูงขึ้น จะทําใหมีแนวโนมในอนาคตในการเรียนดนตรี
สากลเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 44 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1
1. ปจจัยทางดานขอมูลสวนบุคคล
ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลใน
ประเด็นแนวโนมในอนาคตในการ
เลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 1
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 อาชีพ
1.4 รายได
1.5 การศึกษา
1.6 สาขาวิชาที่เรียน
สมมติฐานขอที่ 2
ปจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในประเด็น
แนวโนมในอนาคตในการเลือก
เรียนดนตรีสากล

ผลการทดสอบสมมติฐาน

สถิติ

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เปนไปตามสมมติฐาน
ไมเปนไปตามสมมติฐาน
เปนไปตามสมมติฐาน
เปนไปตามสมมติฐาน
เปนไปตามสมมติฐาน
เปนไปตามสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
เปนไปตามสมมติฐาน มี
ความสัมพันธ อยูในระดับปานกลาง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน

สถิติ
t-test
Brown-Forsythe
t-test
Brown-Forsythe
F-test
F-test
สถิติ
Pearson
correlation
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ตาราง 44 (ตอ)
สมมติฐานขอที่ 2
2.1 ดานเหตุผล

ผลการทดสอบสมมติฐาน

สถิติ

เปนไปตามสมมติฐาน มีความสัมพันธอยูใน
ระดับต่ํา และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เปนไปตามสมมติฐาน มีความสัมพันธ อยูใน
ระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
เปนไปตามสมมติฐาน มีความสัมพันธอยูใน
ระดับปานากลางและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน

Pearson
correlation

เปนไปตามสมมติฐาน มีความสัมพันธอยูใน
ระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
3.2 ดานราคาคาเรียน
เปนไปตามสมมติฐาน มีความสัมพันธอยูใน
ระดับต่ํา และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3.3 ดานสถานที่ หองเรียน
เปนไปตามสมมติฐาน มีความสัมพันธ อยูใน
ระดับต่ํา และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3.4 ดานครู อาจารย
เปนไปตามสมมติฐาน มีความสัมพันธ อยูใน
ระดับปานกลาง และความสัมพันธเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3.5 ดานโฆษณาของโรงเรียน เปนไปตามสมมติฐาน มีความสัมพันธ อยูใน
ระดับปานกลาง และความสัมพันธเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

Pearson
correlation

2.2 ดานอารมณ

สมมติฐานขอที่ 3
3. ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดตอการเรียนดนตรี
สากลมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
เรียนดนตรีสากลของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ประเด็นแนวโนมในอนาคตใน
การเลือกเรียนดนตรีสากล
3.1 ดานหลักสูตร

สถิติ
Pearson
correlation

Pearson
correlation
Pearson
correlation
Pearson
correlation
Pearson
correlation
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ตาราง 44 (ตอ)
สมมติฐานขอที่ 3
3.6 ดานบุคลากรที่ใหบริการ

ผลการทดสอบสมมติฐาน

เปนไปตามสมมติฐาน มีความสัมพันธอยู
ในระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
3.7 ดานกระบวนการ
เปนไปตามสมมติฐาน มีความสัมพันธ
อยูในระดับปานกลาง และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3.8 ดานคุณภาพของโรงเรียน เปนไปตามสมมติฐาน มีความสัมพันธ
อยูในระดับปานกลาง และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

สถิติ
Pearson
correlation
Pearson
correlation
Pearson
correlation

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการศึกษาคนควา
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกเรียนดนตรีสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานขอมูลสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
เรียนดนตรีสากล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
เรียนดนตรีสากล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ตอการเรียน
ดนตรีสากล กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
สมมติฐานในการวิจัย
1. ปจจัยทางดานขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียน
ดนตรีสากลแตกตางกัน
2. ปจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบริโภค ทางดานเหตุผล และอารมณมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่เรียน
หรือเคยเรียนดนตรีสากล ที่มีอายุตั้งแต 13 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เนื่องจากผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
จึงไดกํ าหนดขนาดกลุมตั วอยาง โดยใชสูต รการหาขนาดกลุ มตั วอยางแบบไมทราบจํานวน
ประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน โดยผูวิจัยขอเพิ่ม
ขนาดกลุ ม ตั ว อย า งเป น 400 คน ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย เลื อ กใช ห ลั ก การสุ ม ตั ว อย า งแบบ
เฉพาะเจาะจง แบบโควตา และแบบตามความสะดวก
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การสรางเครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม)
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจของผูบริโภคการตัดสินใจเลือกเรียน
ดนตรีสากล
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจ
เลือกเรียนดนตรีสากล
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง จํานวน 400 ชุด
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดทําการศึกษาคนควาจากขอมูลและสถิติที่มีผู
รวบรวมไวทั้งหนวยงานของรัฐ และเอกชน ดังนี้ หนังสือพิมพธุรกิจ วารสาร และนิตยสารตางๆ
หนังสือทางวิชาการ บทความ และรายงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลจากอินเทอรเน็ต
การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล
1. การจัดทําขอมูล
1.1 เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยไดนํามาแจกแจงความถี่ของ
คําตอบแตละขอ ดวยการลงรหัสคําตอบในแตละขอ ใหเปนตัวเลขประจําแบบสอบถามทั้งหมด
เพื่อเตรียมนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
1.2 นํ า ข อ มู ล ที่ ล งรหั ส แล ว กรอกลงในแบบฟอร ม การลงรหั ส ทั่ ว ไป (General
coding form) ซึ่งเปนการเตรียมขอมูล เพื่อสงไปบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร และวิเคราะห
ขอมูล โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS+ (Statistic package for the
social sciences)
2. การวิเคราะหขอมูล
2.1 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช
สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2.2 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้
2.2.1 สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปน
อิสระกัน ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ไดแก ลักษณะขอมูลทั่วไปดานเพศ
2.2.2 สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of
Variance) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ใช
ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1
ไดแกลักษณะขอมูลทั่วไปดานอายุ อาชีพ รายได การศึกษา
สาขาวิชาที่เรียน
2.2.3 สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) เพื่อใชหาคาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระกัน ใช
ทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 และ 3

สรุปผลการศึกษาคนควา
จากการวิจัยเพื่อศึกษาศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียน
ดนตรีสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศึกษาคนควา ไดดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม สรุปไดวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนชาย มีจํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 52.0 มีอายุ
ระหวาง 25 ปขึ้นไป จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.0 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน
194 คน คิดเปน รอยละ 48.5 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน
152 คน คิดเปนรอยละ 38.0 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 243 คน คิดเปน
รอยละ 60.7 และสาขาวิชาดนตรีที่เคยเลือกเรียน คือ สาขาวิชาดนตรีคลาสิค จํานวน 290 คน
คิดเปนรอยละ 72.5 และกลุมเครื่องดนตรีที่เลือกเรียนมากที่สุด คือ เปยโน จํานวน 174 คน
คิดเปนรอยละ 43.5
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
สรุปไดวา
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลโดยรวม อยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 และเมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา ปจจัยแรงจูงใจ
ทั้ง 2 ดานไดแก ดานเหตุผล และดานอารมณ มีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.94 และ 3.73 ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรี
สากล
ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียน
ดนตรีสากลโดยรวม มีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88
และเมื่อ
พิจารณาในรายดาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในทุกดาน มีความสําคัญอยูในระดับ
มาก โดยดานบุคลากรที่ใหบริการมีระดับความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01
ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการตัดสินใจในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการ
เลือกเรียนดนตรีสากล มีระดับแนวโนมคอนขางจะเรียนตอแนนอน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95
บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลมากที่สุด คือ ผูปกครอง/คนในครอบครัว มี
ระดับอิทธิพลมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72
สถาบันที่ตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลที่
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ยามาฮา) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.0 สาเหตุที่ทําใหตัดสินใจ
เลือกเรียนดนตรีสากลคือ ประทับใจจากการเขาชมแสดงดนตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.8
ปจจัยในการเลือกสถานที่ในการเรียน คือ เลือกสถานที่ในการเรียนเปนโรงเรียนสอนดนตรี คิด
เปนรอยละ 71.3 ชวงวัน/เวลาที่เหมาะสมในการเลือกเรียนดนตรีสากล คือ ชวงบาย - เย็น/
เสาร – อาทิตย คิดเปนรอยละ 42.8 ขอมูลการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล มากที่สุด คือ
ดนตรีมีผลกระทบที่ดีตอการพัฒนาทางดานสมอง คิดเปนรอยละ 52.3 และระยะเวลาในการ
เรียนดนตรีสากล ประมาณ 1- 3 ป คิดเปนรอยละ 57.0 และงบประมาณในการเรียนดนตรีสากล
ตอป ประมาณ 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.3
ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยทางดานขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
ตั ดสินใจเลือกเรี ย นดนตรีส ากลในประเด็น แนวโนม ในอนาคตในการเลือกเรี ยนดนตรี ส ากล
แตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 1.1 เพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 1.2 อายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลไมแตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 1.3 อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 1.4 รายไดที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 1.5 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียน
ดนตรีสากลในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
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สมมติฐานขอที่ 1.6 สาขาวิชาดนตรีที่เรียนแตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
เรียนดนตรีสากลในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากลแตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบริโภค ทางดานเหตุผล และอารมณ
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นดนตรี ส ากลของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล
สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลมี
ความสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นดนตรี ส ากลของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในประเด็นแนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล

การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้
1. แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล มีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา ปจจัยแรงจูงใจทั้ง 2 ดานไดแก ดานเหตุผล และดานอารมณ
มีระดับแรงจูงใจอยูในระดับมาก โดยปจจัยแรงจูงใจดานเหตุผลจะมีระดับแรงจูงใจมากกวาดาน
อารมณ ทั้งนี้เนื่องจากการที่ผูบริโภคไดมีการตัดสินใจที่จะเลือกเรียนดวยเหตุผล เพราะตองการ
ไตรตรองอยางรอบคอบ โดยมีการรวบรวมขอมูลทั้งในดานสถานที่ คาเลาเรียน ประเภทของ
ดนตรีสากลที่สนใจ เวลาในการเรียน เพื่อนํามาขอมูลตาง ๆ มาเปรียบเทียบผลประโยชนที่ไดรับ
กับคาใชจาย และคาเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหากตัดสินใจจากเหตุผลแลวพบวามีความคุมคา
และเหมาะสม ผูบริโภคก็มีความพรอมที่จะเขาเรียนดนตรีสากล สอดคลองกับผลการวิจัยของ
Schiffman; & Kanuk. (1994) ที่พบวาสิ่งจูงใจดานเหตุผล Rational Motives และการจูงใจดาน
อารมณ Emotional motives มีสวนสําคัญในการตัดสินใจในการบริโภคสินคา และตัดสินใจเลือก
อรรถประโยชนสูงสุด
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลโดยรวมมีความสําคัญอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรที่
ใหบริการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการที่ผูบริโภคจะเลือกเขาเรียนดนตรีสากล อาจ
เพราะมีความชื่นชอบ และตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน แตผูบริโภคบางทานก็อาจจะยัง
ไมทราบถึงรายละเอียด และประเภทของเครื่องดนตรีสากลมากนัก ดังนั้นจึงตองการบุคลากรที่
จะมาใหบริการขอมูล ตอบขอซักถาม และแนะนําถึงโปรแกรมการเรียนดนตรีสากลที่เหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด ซึ่งจะเปนตัวชวยในการตัดสินใจที่จะ
เลือกเรียนดนตรีสากลใหเพิ่มมากขึ้น
3. พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล ในประเด็นสําคัญที่สามารถนํามา
อภิปรายผลไดดังนี้
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3.1 แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล มีระดับแนวโนมคอนขางจะ
เรียนตอแนนอน ทั้งนี้เนื่องจากการที่ผูบริโภคมีการเลือกเรียนดนตรีสากล เพราะมีความชื่นชอบ
ในเลน การฟงดนตรีสากล และถือเปนกิจกรรมที่ใชเวลาวางใหเปนประโยชน อีกทั้งยังเปนการ
ไดพบปะสังสรรคกับกลุมคนที่รัก และชื่นชอบในการเลนดนตรีสากลเชนเดียวกับตนเอง ซึ่งถือวา
เปนการไดสัมผัสกับสังคมใหม นอกเหนือจากที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย และครอบครัว ดังนั้น
โอกาสที่ผูบริโภคจะกลับมาเรียนอยางตอเนื่องจึงมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
3.2 บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลมากที่สุด คือ ผูปกครอง/
คนในครอบครัว ทั้งนี้เนื่องจากผูปกครอง/คนในครอบครัวเปนบุคคลที่มีความใกลชิดกับผูบริโภค
มากที่สุด ดังนั้นการไดรับอิทธิพล และการโนมนาวจิตใจจากกลุมบุคคลในครอบครัว จึงเปน
แรงผลักดันใหผูบริโภคตัดสินใจที่จะเลือกเรียนดนตรีสากลมากกวากลุมคนอื่น ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากไดรับการสนับสนุนในดานคาใชจายในการเรียน จะเปนสวนสําคัญที่ทําใหผูบริโภค
ตัดสินใจที่จะเลือกเรียนดนตรีสากลมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของจตุรงค ทองเชื้อ
(2547) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูปกครองนักเรียนในการเลือกโรงเรียน
ดนตรีใหแกบุตรหลาน กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ในเขตภาคตะวันออก จากการ
วิจัยครั้งนี้ พบวาบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี คือ พอหรือแม
3.3 สาเหตุที่ทําใหตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล คือ ประทับใจจากการเขาชม
แสดงดนตรีมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการชมการแสดงดนตรี นอกจากจะไดอรรถรสจากการฟง
ดนตรีแลว ยังไดเห็นลักษณะทาทาง บุคลิกภาพตาง ๆ ของนักแสดงที่สามารถเปนแรงบันดาลใจ
และจุดกําเนิดใหบุคคลเกิดความประทับใจ และตัดสินใจที่จะเลือกเรียนดนตรีสากลได
3.4 สถานที่ในการเรียนดนตรีสากล สวนใหญจะเลือกเรียนที่โรงเรียนสอนดนตรี
มากกวาการเรียนที่บานครูผูสอน และเลือกที่จะใหครูมาสอนที่บาน ทั้งนี้เนื่องจากการเลือกเรียน
ที่โรงเรียนสอนดนตรีจะมีความพรอมในดานครูผูฝกสอน สถานที่เรียน อุปกรณเครื่องดนตรี
ตางๆ ที่พรอม และสมบูรณมากกวา รวมทั้งยังไดมีโอกาสพบปะกับเพื่อนภายในโรงเรียน ทําให
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอเสนอแนะทางดานดนตรีไดมากยิ่งขึ้น สงผลใหผูบริโภค
สวนใหญนิยมเลือกเรียนที่โรงเรียนสอนดนตรีมากกวาการเรียนที่บานครูผูสอน และเลือกที่จะให
ครูมาสอนที่บาน
3.5 ชวงวัน/เวลาที่เหมาะสมในการเรียนดนตรีสากล คือ ชวงบาย - เย็น/ เสาร –
อาทิตย ทั้งนี้เ นื่องจากในเวลาชวงบาย – เย็นของวันเสารและอาทิตย ถือวาเปนชวงเวลาที่
เหมาะสม เพราะในชวงเชา ผูบริโภคสามารถปฏิบัติภารกิจหรือกิจวัตรประจําวันตาง ๆ ไดอยาง
ครบถวน อีกทั้งวันเสารและวันอาทิตยถือเปนวันหยุดราชการ ดังนั้นการจราจรจึงไมติดขัดมาก
นั ก สร า งความสะดวก และสบายให กั บ ผู บ ริ โ ภคที่ ม าเรี ย นดนตรี ส ากลได เ ป น อย า งดี ซึ่ ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของทรรศนีย ปราบอักษร (2542) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษา
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โอกาสทางการตลาดของธุรกิจโรงเรียนดนตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา ชวงเวลาในการ
เรียนที่กลุมตัวอยางตองการใหบุตรเรียนดนตรีมากที่สุด คือ วันเสารหรืออาทิตย
3.6 ปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล สวนใหญเรียนดนตรีเพราะดนตรี
มีผลกระทบที่ดีตอการพัฒนาทางดานสมอง ทั้งนี้เนื่องจากการทดสอบทางวิทยาศาสตรพบวา
การเรียนดนตรี จะมี สวนในการพัฒนาทางสมองทั้งในดานการเพิ่ มขึ้นของขนาดสมอง การ
กระตุนคลื่นสมองใหเกิดการเรียงตัว และเกิดความคิดสรางสรรค รวมทั้งการพัฒนาทางดานอื่นๆ
เช น การช ว ยเพิ่ ม สมาธิ ใ นการทํ า กิ จ กรรมต า ง ๆ แก เ ด็ ก ในวั ย ต า ง ๆ การช ว ยผ อ นคลาย
ความเครียด และความกังวลในเรื่องตาง ๆ ไดเปนอยางดี ดังนั้นผูปกครอง และผูบริโภคหลาย ๆ
ทานจึงนิยมที่จะสนับสนุนบุตรหลาน คนใกลชิด และตนเองใหเรียนดนตรีประเภทตาง ๆ เพิ่ม
มากขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของทรรศนีย ปราบอักษร (2542) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบิดา มารดาในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรี ผลการวิจัยพบวากลุม
ตั ว อย า งมี ทั ศ นคติ ต อ การเรี ย นดนตรี ม ากที่ สุ ด ในเรื่ อ งการเรี ย นดนตรี ส ามารถช ว ยส ง เสริ ม
สุขภาพจิตและสุขภาพกายของผูเรียนได
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลในแตละประเด็น
ดังนี้
4.1 ปจจัยทางดานขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
เรียนดนตรีสากลในประเด็นแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคตแตกตางกัน โดย
สามารถอภิปรายในแตละประเด็นยอยไดดังนี้
4.1.1 เพศที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลใน
ประเด็นแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคตแตกตางกัน โดยเพศชายจะมีแนวโนม
การเลื อ กเรี ย นดนตรี ส ากลมากกว า เพศหญิ ง ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการเรี ย นดนตรี ทุ ก ประเภท
จํ า เป น ต อ งใช ค วามพยายาม และความอุ ต สาหะในการฝ ก ซ อ มเป น อย า งมาก เพื่ อ ให เ กิ ด
ความกาวหนา และชํานาญในการเลนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเครื่องดนตรีสากลบางประเภทมีขนาด
ใหญ และจําเปนตองใชกําลังในการเลนเปนอยางมาก ซึ่งเพศชายจะมีความเหมาะสมในการเลน
มากกวาเพศหญิง รวมทั้งสังคมในปจจุบันซึ่งเพศชายจะมีการรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อเลนดนตรี
รวมกัน ดังนั้นแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคตจึงเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุปญญา ไชยชาญ (2543) ที่พบวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันจะ
ทําใหมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการที่หลากหลายชนิดไปบริโภค
4.1.2 อาชีพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลใน
ประเด็นแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคตแตกตางกัน
โดยผูที่มีอาชีพธุรกิจ
สวนตัวจะมีแนวโนมการเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคตมากกวากลุมอาชีพอื่น ทั้งนี้เนื่องจากผู
ที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัวนั้นโดยมากถือวาเปนผูที่มีรายไดมั่นคงในระดับหนึ่ง และมีเวลาในการทํา
กิจกรรมอื่น ๆ มากกวากลุมอาชีพอื่น อาทิ ขาราชการ พนักงานบริษัทเอกชน และการเปน
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นักเรียน/นักศึกษา ซึ่ง ดังนั้นการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และการไดพบปะพูดคุยกับบุคคล
ตาง ๆ ที่มาเรียนดนตรีสากล ยังทําใหมีสังคมที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถเพิ่มฐานลูกคา
หรือลูทางในการประกอบอาชีพไดมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของทรรศนีย ปราบ
อักษร (2542) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบิดา มารดาในการเลือก
โรงเรียนสอนดนตรี ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกัน จะมีผลตอปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจใหบุตรเรียนดนตรีตางกัน
4.1.3 ระดับรายไดที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลในประเด็นแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคตแตกตางกัน โดยผูที่มีรายไดต่ํา
กวาหรือเทากับ 10,000 บาทจะมีแนวโนมการเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคตนอยกวากลุม
ระดับรายไดที่สูงกวา ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนดนตรีสากลนอกจากผูบริโภคจะมีความสนใจใน
ดนตรีเปนอยางมากแลว จําเปนตองมีคาใชจายสําหรับเปนคาเลาเรียนดนตรีดวยซึ่งโปรแกรม
การเรียนดนตรีสากลแตละประเภทคอนขางจะมีคาใชจายในการเรียนสูง ดังนั้นผูบริโภคที่มี
รายไดต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท นอกจากจะตองใชจายไปกับกิจวัตรประจําวันแลว ยัง
ตองสํารองเงินไวใชในยามจําเปนหรือฉุกเฉินอีกดวย ดังนั้นแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีใน
อนาคตจึงมีนอยกวากลุมผูบริโภคที่มีรายไดสูงกวา สอดคลองกับผลการศึกษาของทรรศนีย
ปราบอักษร (2542) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบิดา มารดาในการ
เลือกโรงเรียนสอนดนตรี ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางที่มีรายไดแตกตางกัน จะมีผลตอปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใหบุตรเรียนดนตรีตางกัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของสุปญญา ไชย
ชาญ (2543) ที่พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกันจะมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการที่
หลากหลายชนิดไปบริโภค
4.1.4 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลในประเด็นแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคตแตกตางกัน โดยผูที่มีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จะมีแนวโนมการเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคตมากกวากวากลุม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี และต่ํากวาปริญญาตรี ทั้งนี้เนื่องจากกลุมผูบริโภคที่มีการศึกษาสูง
กวาระดับปริญญาตรีสวนใหญ จะมีฐานะทางการเงินที่ดี และมั่นคงทางครอบครัวในระดับหนึ่ง
รวมทั้งการเรียนดนตรีสากลในปจจุบันจัดวาเปนกิจกรรมที่ไดรับความนิยมอยางมาก ดังนั้นกลุม
ผูบริโภคที่มีการศึกษาที่สูงกวาในระดับปริญญาตรี จึงมีการตอบรับจากกระแสนิยมของสังคม
ดังนั้นจึงมีแนวโนมที่จะเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคตมากกวากลุมผูบริโภคที่มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี และต่ํากวาปริญญาตรี สอดคลองกับผลการศึกษาของทรรศนีย ปราบอักษร
(2542) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบิดา มารดาในการเลือกโรงเรียน
สอนดนตรี ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน จะมีผลตอปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจใหบุตรเรียนดนตรีตางกัน
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4.1.5 สาขาวิชาที่เรียนแตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลในประเด็นแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคตแตกตางกัน
โดยผูที่เรียน
สาขาวิชาธุรกิจดนตรีจะมีแนวโนมการเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคตนอยกวากลุมสาขาวิชา
อื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากการที่ผูเรียนจะเลือกเรียนดนตรีสากลในสาขาใดสาขาหนึ่ง ยอมตองมี
ความชอบ และมีวัตถุประสงคเฉพาะทางวาตองการที่จะเลือกเรียนเครื่องดนตรีประเภทใดเปน
พิเศษ ดังนั้นเมื่อผูที่เรียนตัดสินใจเลือกเรียนแลว ยอมกอใหเกิดความชํานาญ และเชี่ยวชาญใน
เครื่องดนตรีสากลชนิดนั้นมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในอนาคตการที่ผูเรียนจะเลือกเรียนสาขาวิชาดนตรี
สากลเดิมที่เคยเรียนจึงมีไมมากนัก ยกเวนจะมีความตองการที่จะเรียนรูในสาขาวิชาดนตรีสากล
ประเภทอื่นเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสามารถในการเลนเครื่องดนตรีสากลใหมีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น
4.2 ปจจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจของผูบริโภค ทางดานเหตุผล และอารมณมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใน
ประเด็นแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากแรงจูงใจของผูบริโภคทั้ง
ทางด า นเหตุ ผ ล และอารมณ มี ส ว นช ว ยผลั ก ดั น ให ผู บ ริ โ ภคเกิ ด พฤติ ก รรมเพื่ อ ให บ รรลุ
จุดมุงหมาย ดังนั้นการที่ผูบริโภคมีแรงจูงใจในการเลือกเรียนดนตรีสากลทางดานเหตุผล และ
ดานอารมณ เชน การเล็งเห็นถึงความคุมคาทางดานการเงิน คุณคา และความพึงพอใจที่จะ
ไดรับจากการเรียนดนตรีสากล รวมทั้งการเพิ่มโอกาสในการเขาสังคมไดมากยิ่งขึ้น แรงจูงใจ
เหลานี้ลวนมีสวนในการผลักดันใหผูบริโภคมีพฤติกรรมตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคต
ไดมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ นวพร มุสิกทอง (2549) ทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติ
และแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองที่มีตอการเรียนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีมีฟา สังกัดบริษัท
จีเ อ็ม เอ็ ม แกรมมี่ จํ า กั ด (มหาชน) พบว า แรงจูง ใจด า นเหตุ ผล และแรงจู งใจด า นอารมณ มี
ความสําคัญกับ แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในการเรียนตอที่โรงเรียนดนตรีมีฟาเมื่อเรียน
จบ
4.3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากล ทั้งดานหลักสูตร
ดานราคาคาเรียน ดานสถานที่ หองเรียน และสื่อในการเรียนการสอน ดานครู อาจารย ดาน
โฆษณาของโรงเรียน ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานกระบวนการของโรงเรียนและดานคุณภาพ
มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลในประเด็นแนวโนมในการเลือก
เรียนดนตรีสากลในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากการเลือกเรียนดนตรีสากลของผูบริโภคสวนใหญ จะ
พิจารณาจากขอมูลตาง ๆ เหลานี้เปนสําคัญ เชน หลักสูตรที่เปดสอน คาเลาเรียน สถานที่
เรียน หองเรียน และความเพียบพรอม และความสมบูรณของสื่อการเรียนการสอนในดานตาง ๆ
ซึ่งปจจัยตาง ๆ ดังกลาวลวนมีความสําคัญตอการตัดสินใจที่จะเลือกเรียนดนตรีสากลทั้งสิ้น โดย
หากหลักสูตรมีความเหมาะสม คาเลาเรียนอยูในระดับที่เหมาะสม สถานที่กวางขวาง สามารถ
เดินทางไดอยางสะดวก และครู/อาจารยมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับของวงการดนตรีสากล ยอม
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สงผลตอแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคตแกผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของนวพร มุสิกทอง (2549) ทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมของ
ผูป กครองที่ มีต อ การเรี ย นดนตรี ที่ โ รงเรี ย นดนตรีมี ฟ า สั ง กั ดบริ ษั ท จี เ อ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ จํ า กั ด
(มหาชน) พบวาสว นประสมทางดานการตลาดมีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมของ
ผูปกครองในการเรียนตอที่โรงเรียนดนตรีมีฟาเมื่อเรียนจบ

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
จากผลการศึ กษาวิจัยเรื่องปจจัยที่ มีอิท ธิพลตอพฤติกรรมการตั ดสินใจเลื อกเรี ยน
ดนตรีสากลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้
1. กลุมเปาหมายสวนมากเปนกลุมนักเรียน/นักศึกษา เพศชาย อายุ25 ปขึ้นไป สวน
ใหญจะเลือกเรียนดนตรีคลาสสิคเพราะเปนพื้นฐานที่ดีในการเรียนดนตรีสากลทุกประเภท ทาง
โรงเรียนสอนดนตรีควรมีการนําเสนอขอมูลในการจัดการเรียนการสอน เชน ความหลากหลาย
ของหลักสูตรที่มีใหเลือกเรียน มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน ความทันสมัยของ
อุปกรณการเรียน และเครื่องดนตรี รวมทั้งการมีบุคลากรผูสอนที่มีชื่อเสียงและมีประสิทธิภาพ
โดยขอมูลเหลานี้จะสรางความเชื่อมั่น และเพิ่มแรงกระตุนใหกลุมเปาหมายตัดสินใจที่จะเลือก
เรียนดนตรีสากลไดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทางโรงเรียนสอนดนตรีควรนําเสนอสถาบันของตนเองให
เปนที่รูจักในกลุมนักเรียน/นักศึกษาและกลุมอาชีพพนักงานบริษัทใหมากขึ้น โดยการโฆษณา
และประชาสัมพันธผานสื่อประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะทางโทรทัศน วิทยุ รวมทั้งการเขารวมเปน
สปอนเซอรในการจัดงานดนตรีประเภทตาง ๆ จะยิ่งทําใหทราบขอมูล และรูจักโรงเรียนสอน
ดนตรีไดมากยิ่งขึ้น
2. ปจจัยทางแรงจู งใจดานเหตุผลในการตัดสินใจเลื อกเรียนดนตรี สากล จากการ
ศึกษาวิจัยพบวา โดยรวมผูปกครองใหการสนับสนุนการเรียนดนตรีอยูในระดับมาก โรงเรียน
สอนดนตรีควรมีการศึกษารูปแบบการสอนดนตรีจากตางประเทศเพื่อนํามาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนดนตรีสากลของสถาบันตนเองใหดี ทั้งความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
ทางด า นสุ น ทรี ย ภาพ และสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของผูเ รี ย นมากยิ่ ง ขึ้ น ควรมี ก ารจั ด
กิจกรรมทางดานดนตรี โดยนําบุคลากรผูเรียนในสถาบันมาแสดงความสามารถโดยมีการติดตอ
ขอใชพื้นที่จัดแสดงกับโรงเรียน/สถาบันการศึกษา และสวนสาธารณะตาง ๆ โดยการเปดการ
แสดงดนตรีนอกจากจะทํ าใหเ กิดประสบการณ กับ ผูเ รียนในโรงเรียนสอนดนตรี แล ว ยังเป น
แรงจูงใจใหนักเรี ยนนักศึกษา และผูที่ส นใจในด านดนตรี เขามาเรียนกับสถาบั นสอนดนตรี
เพิ่มขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้ที่พบวาแรงจูงใจของผูบริโภคทางดานเหตุผลมี
ความสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นดนตรี ส ากลของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
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ป จ จั ย ทางแรงจู ง ใจด า นอารมณ ใ นการตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นดนตรี ส ากล จากการ
ศึกษาวิจัยพบวา การเห็นภาพตัวอยางศิลปนดาราทั้งในและตางประเทศอยูในระดับมาก กลุม
บุคคลที่มีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคต คือ กลุมบุคคลที่นิยมเขาชมการ
แสดงดนตรีสากล ซึ่งพบวา แตทั้งนี้อาจจะยังไมพบโปรแกรมการเรียนดนตรีที่เหมาะสม และตรง
ตามความตองการของตนเอง ดังนั้นทางโรงเรียนสากลควรรวมเปนผูสนับสนุนในการจัดงาน
แสดงดนตรีสากลตาง ๆ เพื่อเปนชองทางในการใหขอมูลของโปรแกรมการสอนดนตรี และยังมี
สวนในการเพิ่มความนาเชื่อถือ และไววางใจใหแกผูชมดนตรีมากยิ่งขึ้น และอีกกลุมเปาหมายที่
โรงเรียนควรใหความสําคัญ คือผูเรียนในปจจุบัน และฐานขอมูลผูเรียนในอดีต ทางโรงเรียนสอน
ดนตรีควรมีการสงขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการสอนดนตรีประเภท ใหมๆ ที่มีความนาสนใจที่
สูงขึ้น และการใหสวนลดราคาคาเลาเรียนแกผูเรียนในกรณีที่มีการชักชวนบุคคลอื่นๆ มาเรียน
กับสถาบันเพิ่มเติม ทั้งนี้นอกจากจะทําใหไดจํานวนผูเรียนเพิ่มขึ้น ยังสามารถรักษาฐานผูเรียน
เดิ มใหเรี ยนดนตรีต อในขั้นที่สูงขึ้นไดอีกดว ย ซึ่ งมาจากผลการศึกษาที่พบวาแรงจูงใจของ
ผูบริโภคทางดานอารมณ ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากล เสนอแนะดังนี้
ดานหลั กสูต รที่ ตรงตามความตองการของผูเ รียน อยู ใ นความสํ าคัญระดับมาก
เพราะฉะนั้นโรงเรียนสอนดนตรีควรจะเลือกหลักสูตรที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งมี
ความหลากหลาย เพื่อสนองความตองการของผูที่จะมาเรียนไดอยางครบถวน และควรเพิ่มการ
สอนดนตรีในบางประเภทที่ยังไมมีโรงเรียนดนตรีใดเปดสอน เพื่อเพิ่มฐานลูกคาใหมากยิ่งขึ้น
3.1 ดานครูอาจารยผูสอนดนตรี ในรายขอประสบการณ และความรูของครูที่
สามารถถายทอดความรูไดเปนอยางดีของครูผูสอนอยูในระดับมาก การคัดเลือกผูที่จะมาสอน
ดนตรี นอกจากจะพิจารณาจากคุณวุฒิแลว ควรพิจารณาวาผูนั้นมีจิตวิทยาในการที่จะสอน การ
ถายทอดการสอน และความสามารถในการจูงใจเด็กนักเรียนหรือไม เปนสิ่งสําคัญมากในการ
เปนครูสอนดนตรี
3.2 ดานราคาคาเรียนตองไมสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆ ซึ่งก็มี
ความสําคั ญมาก ควรตั้ งราคาคาเลา เรียน โดยคํ านึงถึงความเหมาะสมของกิจการ การวาง
ตําแหนงทางการตลาดของกิจการ และควรพิจารณาราคาของคูแขงประกอบกันดวย รวมทั้งควร
มีการจัดโปรแกรมการชําระคาเลาเรียนเปนงวดๆ เพื่อเปนการชวยแบงเบาภาระของผูปกครอง
ได
3.3 ดานสถานที่ หองเรียนและสื่อในการเรียนการสอนมีความสําคัญอยูในระดับ
มาก โรงเรียนสอนดนตรีควรเลือกทําเลที่ตั้งของสถานที่เรียน ที่มีการคมนาคมสะดวก และ
สะดวกตอการเดินทางมาเรียน ควรมีการจัดเตรียมเครื่องดนตรี หองเรียน และสื่อการเรียน
ประเภทตางๆ ใหอยูในสภาพสมบูรณ และพรอมสําหรับการใหบริการ โดยเฉพาะการทําความ
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สะอาดเครื่องดนตรี จะตองมีการทําอยางตอเนื่อง และเปนประจํา เพื่อสุขอนามัยที่ดีแกผูเรียน
และเพิ่ ม ความไว ว างใจในความปลอดภั ย ให แ ก ผู ป กครองที่ ม ารั บ ส ง บุ ต รหลาน เพิ่ ม ความ
สะดวกสบายในด า นสถานที่ เ รี ย นให ม ากยิ่ ง ขึ้ น เช น ห อ งที่ มี บ รรยากาศพั ก ผ อ น สํ า หรั บ
ผูปกครองที่มารอรั บ-ส งบุตรหลาน มุมกาแฟระหวางเบรก มุมหนังสือหรื อหนังสือตางๆที่
เกี่ยวของทางดานดนตรี เปนตน รวมทั้งควรมีพื้นที่สําหรับการจอดรถอยางเพียงพอ
3.4 ดานโฆษณา ในรายขอการมีกิจกรรมดนตรีตางๆ ของสถาบันสอนดนตรีอยาง
สม่ําเสมอของโรงเรียนมีความสําคัญอยูในระดับมาก ควรทําการประชาสัมพันธโดยสื่อตางๆ เชน
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เพื่อใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย รวมทั้งการเขาไปประชาสัมพันธ
ในสถานศึกษาเพื่อใหขอมูลอยางละเอียดแกกลุมลูกคาเปาหมาย ผูประกอบการควรที่จะมีการจัด
แคมเปญเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหกับผูปกครอง และผูเรียนอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น เชนการจัดโปรแกรมพา
สมาชิกผูเรียนไปเที่ยวชมการแสดงดนตรีสากลทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ เพื่อเปนการ
เปดโลกทัศนใหกับผูเรียนสามารถเขาถึงการเลนดนตรีสากลในรูปแบบตาง ๆ
3.5 ดานบุคลากรที่ใหบริการในรายขอปฏิบัติงานดวยความชํานาญ มีความรู
ความสามารถ และถูกตอง มีความสําคัญอยูในลําดับมาก ควรจัดใหมีพนักงานไวคอยบริการ
อย า งนอ ย 2 คน เพื่อ การให บ ริ ก าร และคํ า แนะนํ าลู ก ค า ไดอ ย า งดี รวมทั้ง ทํ า การฝ ก อบรม
พนักงานที่มีหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาแกลูกคา เพื่อสามารถใหขอมูล และขอเสนอแนะไดอยาง
ครบถวน สมบูรณ
3.6 ดานกระบวนการ ในการประเมินของครู ตอนักเรียนของสถาบันสอนดนตรีมี
อยางสม่ําเสมอของโรงเรียนมีความสําคัญอยูในลําดับมาก โรงเรียนสอนดนตรีควรจัดใหมีการ
ทดสอบ กอนการสอบจริง ในการรับสมัครนักเรียน และการจัดกลุมนักเรียนในการเรียนดนตรี
ควรมีการจัดระบบขั้นตอนอยางงาย เพื่อความสะดวก ถูกตอง รวดเร็วแตก็ควรมีการสรางระบบ
ฐานขอมูล เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน โดยนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหงายตอการปฏิบัติงาน
เชนโปรแกรมตารางเรียน การนัดหมาย การชําระเงิน ทั้งนี้เพื่อความถูกตอง รวดเร็ว และสะดวก
ทั้งผูใช และผูรับบริการ
3.7 ดานคุณภาพ ในรายขอมีการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานสากล มี
ความสําคัญระดับมาก ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน อาทิ พัฒนาหลักสูตร
ใหเกิดความหลากหลายและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น การสรางความเชื่อมั่นโดยการแสดง
ผลงาน ของนักเรียนที่ประสบความสําเร็จทางดนตรี เชน การสอบเกรดหรือการสอบวัดระดับ
ความสามารถ ตลอดถึงการแขงขันทักษะทางดานการเลนดนตรีประเภทตางๆ แสดงเดี่ยวหรือ
รูปแบบวงดนตรี และรูสึกถึงความคุมคากับคาใชจายในการที่จะเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคต
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรจะทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลของผูบริโภคในเขตจังหวัดอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง และหาปจจัยที่จะมีผลตอ
แนวโนมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคต
2. การศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการอื่น ๆ นอกจาก
การใชแบบสอบถาม เชน การสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวม และควรมีการเพิ่มระยะเวลา
ในการรวบรวมขอมูลใหสูงขึ้น เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่ครอบคลุมและมีความแมนยํามากยิ่งขึ้น
3. ควรทําการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน ที่มีตอโรงเรียนสอนดนตรีในดานตาง ๆ
เชน ความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร สถานที่เรียน คาเลาเรียน เปนตน เพื่อนํามาใชในการแกไข
และปรับปรุงใหโรงเรียนสอนดนตรี มีศักยภาพสอดคลองตามความตองการของผูเรียนใหมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลตอแนวโนมในการเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคต
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แบบสอบถาม
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม การตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงใน

หนาขอที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

1.1 เพศ
ชาย
1.2 อายุ
13 - 15 ป
19 - 21 ป
25 ปขึ้นไป
1.3 อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุรกิจสวนตัว
1.4 รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนของทาน
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป
1.5 ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย
ปริญญาตรี

หญิง

16 - 18 ป
22 - 24 ป

พอบาน/แมบาน
พนักงานบริษทั เอกชน
อื่นๆ โปรดระบุ……………………

10,001-20,000 บาท
30,001-40,000 บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.
สูงกวาปริญญาตรี
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1.6 สาขาวิชาดนตรีสากลใดที่ทานเคยเลือกเรียน
ดนตรีคลาสิค (Classical Music)
คอมพิวเตอรดนตรี (Music Computer)
ดนตรีแจช (Jazz)
การประพันธเพลง (Composition)
อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………….………………
1.7 ปจจุบันสาขาวิชาดนตรีสากลใดที่ทา นเลือกเรียน
ดนตรีคลาสิค(Classical Music)
ดนตรีแจช (Jazz)
การประพันธเพลง(Composition)
ดนตรีร็อค (Rock)
ธุรกิจดนตรี(Music Business)
คอมพิวเตอรดนตรี (Music Computer)
อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………….………………
1.8 กลุมเครือ่ งดนตรีสากลที่เลือกเรียน
(สามารถระบุเครื่องที่เลน และตอบไดมากกวา 1 กลุมเครื่องดนตรี)
เปยโน (Piano)
กลุมเครื่องสาย (String) โปรดระบุ
(……………..………………………………..)
กลุมเครื่องลมไม (Woodwind) โปรดระบุ
(…………...…………………………..)
กลุมเครื่องลมทองเหลือง (Brass) โปรดระบุ
(……..….…………………………...)
กลุมเครื่องกํากับจังหวะ (Percussions) โปรดระบุ
(….……….………………….)
กลุมเครื่องกํากับจังหวะที่สามารถดําเนินทํานองได (Chromatic Percussion)
โปรดระบุ
(………………………………………………………………………..….)
กลุมเครื่องดนตรีไฟฟา (Eclectic Instruments)
โปรดระบุ
(………………………………….……………………..……………….)
การขับรองเพลง
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ตอนที่ 2
ปจจัยแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

ปจจัยดานแรงจูงใจในทีม่ ีตอการตัดสินใจเลือกเรียน
ดนตรีสากล

ดานเหตุผล
1. ไดรับการสนับสนุนการเรียนดนตรีจากผูปกครอง
2. ทําใหมีความละเอียดออนในการใชชวี ติ ประจําวัน
3.ทําใหมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการทางดาน
สุนทรียภาพ
4. ทําใหมีความสุขุมรอบคอบ และไมเปนคนใจรอน
ดานอารมณ
5. การเห็นภาพตัวอยางศิลปน ดาราทั้งในและตางประเทศ
6. ครอบครัวเปนนักดนตรี และอยากเปนนักดนตรีอาชีพ
7. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเพื่อนชักชวน
8. ความประทับใจจากการเขาชม และรับฟงงานการแสดงตางๆ
ของดนตรีสากล (Concert)

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง
5

ระดับความคิดเห็น
เห็น ไม ไมเห็น ไมเห็น
ดวย แน ดวย ดวย
อยาง
ใจ
ยิ่ง
1
4
3 2
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ตอนที่ 3
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากล
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด
ระดับความสําคัญ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากล ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1
ดานหลักสูตรของโรงเรียน/สถาบันที่เปดสอนดนตรีสากล
1. หลักสูตร ตรงตามความตองการของผูเรียน
2. หลักสูตร เปนตามมาตรฐานที่ไดรับการยอมจากสากล
3. หลักสูตรชัดเจน สามารถแบงระดับการเรียนได
4. สามารถนําความรูจากการเรียน นําไปศึกษาตอในขัน้ สูงได
5. ชื่อเสียงของโรงเรียน/สถาบัน
6. การรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
ดานราคาคาเรียนของโรงเรียนดนตรี/สถาบันสอนดนตรี
7. ไมสูงมากเมื่อเปรียบเทียบไดกับสถาบันอื่นๆ
8. มีสวนลดเมื่อมีการเรียนตอเนื่องและเรียนมากกวาหนึ่งวิชา
9. มีสวนลดสําหรับนักเรียนที่รวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ดานสถานที่ หองเรียน และสื่อในการเรียน การสอนของโรงเรียนดนตรี /สถาบัน
10. ความสะอาด และความเหมาะสมกับการเรียนการสอน
11. อุปกรณการเรียนการสอน ภายในหองเรียนเหมาะสม
12. สื่อการเรียนการสอนของสถาบัน
ดานครู / อาจารย ผูสอนดนตรีสากล
13. บุคลิกภาพที่ดี และการแตงกายของครูผูสอน
14. ความมีชื่อเสียง ของอาจารยผูสอนในโรงเรียน
15. ความตรงตอเวลาของอาจารยผูสอน
16. ประสบการณ และความรูของครูที่สามารถถายทอดความรู
ไดเปนอยางดี
17. ความมีมารยาทและจรรยาบรรณของความเปนครู
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ระดับความสําคัญ
มาก มาก ปาน นอย นอย
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากล ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1
ดานโฆษณาของโรงเรียนดนตรี / สถาบันสอนดนตรีสากล
18. ปายโฆษณา และปายโปสเตอร ประชาสัมพันธขาวสาร
หลักสูตรตางๆ ของสถาบัน
19. การสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันทางดานดนตรี
20. การมีกิจกรรมดนตรีตา งๆ ของสถาบันสอนดนตรีอยาง
สม่ําเสมอ
ดานบุคลากรที่ใหบริการ
21. กริยามารยาท อัธยาศัย การแตงกาย และมีบุคลิกภาพของ
เจาหนาที่
22. ปฏิบัติงานดวยความชํานาญ มีความรู ความสามารถ และ
ถูกตอง
23. มีความกระตือรือรน และเอาใจใสในการบริการ
ดานกระบวนการของโรงเรียนสอนดนตรี/สถาบันสอนดนตรีสากล
24. การรับสมัครนักเรียนมีขั้นตอนสะดวก รวดเร็ว
25. ความรวดเร็วการจัดกลุม นักเรียน ในการเรียนดนตรี
26. การประเมินของครู ตอนักเรียนของสถาบันสอนดนตรี
มีอยางสม่ําเสมอ
ดานคุณภาพของโรงเรียนสอนดนตรี / สถาบันสอนดนตรีสากล
27. มีการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานสากล
28. ผลจากการประเมินครู และนักเรียนของสถาบันสอนดนตรี
29. ความสําเร็จของนักเรียน ในดานกิจกรรมการแขงขันตางๆ
และการศึกษาตอในขั้นสูงตอไป
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ตอนที่ 4
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
คําชี้แจง โปรดอานขอความตอไปนี้แลวทําเครื่องหมาย 3 ลงในชอง
มากที่สุด

ที่ตรงกับตัวของทาน

1. แนวโนมในอนาคตทานจะเลือกเรียนดนตรีสากล
ไมเรียนตอแนนนอน: ______:_______:______:______:_______: เรียนตอแนนนอน
1
2
3
4
5
2. นอกจากตัวทานแลว มีบุคคลใดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล

บุคคลที่มตี อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล

ระดับอิทธิพล
มาก มาก ปาน นอย นอย
กลาง
ทีส่ ุด
ที่สุด
5 4
3
2
1

1. ผูปกครอง/คนในครอบครัว
2. ศิลปน/ดาราทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. เพื่อน/คนรูจัก
4. ครู/อาจารยที่สอนดนตรี
3. หากทานตองการจะตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล สถาบันใดที่ทานจะเลือกดังตอไปนี้
โรงเรียนดนตรี สยามกลการ (ยามาฮา)
โรงเรียนจินตการดนตรี
โรงเรียนดนตรี เค พี เอ็น
โรงเรียนดนตรีเครสเชนโด
โรงเรียนดนตรีมีฟา
อื่นๆ โปรดระบุ…………..…
4. สาเหตุที่ทําใหทานตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
เรียนตามเพื่อน
ประทับใจจากการเขาชมแสดงดนตรี
ดารา/ศิลปนเลนดนตรี
อื่นๆ โปรดระบุ……………..………
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5. หากทานตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล จะมีการเลือกสถานที่ในการเรียนอยางไร
เลือกที่โรงเรียนสอนดนตรี
เลือกไปเรียนที่บานครูผูสอน
เลือกใหครูมาสอนที่บาน
อื่นๆ โปรดระบุ……………………….
6. ทานคิดวาในชวงวัน/เวลาใด ที่เหมาะสมในการเลือกเรียนดนตรีสากลของทาน
ชวงเชา – เที่ยง / เสาร – อาทิตย
ชวงเชา - เที่ยง / จันทร - ศุกร
ชวงบาย - เย็น / จันทร - ศุกร
ชวงบาย - เย็น / เสาร – อาทิตย
อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………….……………..…
7. ขอใดเปนเหตุผลที่ทําใหทานตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ดนตรีมีผลกระทบที่ดตี อการพัฒนาทางดานสมอง
การตกแตงสถานที่สวยงาม นาเรียน
การโฆษณาของสถาบัน
การทดลองเรียน
ความหลากหลายของหลักสูตรในการเลือกเรียน
อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………….
8. ทานเรียนดนตรีสากลมาเปนระยะเวลาประมาณ......................ป
9. งบประมาณในการเรียนดนตรีสากลประมาณ...........................บาทตอป
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ตอนที่ 5
ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
ผูวิจัย

ภาคผนวก ข
รายนามผูเชีย่ วชาญตรวจแบบสอบถาม
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
1. ผูชวยศาสตราจารยดร.ณักษ กุลิสร

2. รองศาสตราจารยศิริวรรณ เสรีรัตน

อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารยพิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ
ชื่อ - ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2552
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