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 การวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือประยุกต์ทฤษฎีการวดัการกระจุกตัวเฮอร์ฟินดาห์ลศึกษา
โครงสร้างตลาดคณะวิชาทีรับนกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา และศึกษาความคิดเห็นเกียวกบั
ความพึงพอใจและเหตุจูงใจของการเลือกศึกษา ในคณะวิชาของนกัศึกษาสาขาดนตรีตามโครงสร้างตลาด
คณะวิชาทีมีการกระจุกตวัของนกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา รวมทงัเพือเสนอนโยบายการ
จดัการทางการศึกษาในระดบัคณะวิชาของนกัศึกษาสาขาดนตรีตามทฤษฎีความพึงพอใจและเหตุจูงใจ 
เป็นการศึกษาดว้ยระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ โดย
กลุ่มตัวอย่างทีใช้เพือศึกษาโครงสร้างตลาดของคณะวิชา  คือ  คณะวิชาทีมีนักศึกษาดนตรีของ
สถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีใชเ้พือศึกษาความคิดเห็น       
ทีเกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจ คือ นกัศึกษาดนตรีของคณะวิชาตามโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีมี
การกระจุกตวัของนกัศึกษาดนตรีสูงสุด 3 อนัดบัแรก จาํนวน 19 คน  
 ผลการวิจยัพบวา่ โครงสร้างตลาดคณะวิชาทีรับนกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีอตัราการกระจุกตวัปานกลาง โดยคณะวิชาทีมีการกระจุกตวัของ
นกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษาตามโครงสร้างตลาด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบั 1 วิทยาลยั                
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล อนัดบั 2 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร และ อนัดบั 3 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สาํหรับเหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะวิชาของนกัศึกษา
สาขาดนตรี พบวา่ คณาจารยผ์ูส้อนในสาขา วิชานนัๆ มีความสาํคญัมากทีทาํใหน้กัศึกษาตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาในคณะวิชาดนตรี และในปัจจุบนัค่านิยมในเรืองความมีชือเสียงของสถาบนัมีความสําคญัในการ
ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในคณะวิชาดนตรีลดลง  ในขณะทีความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรและ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน คณาจารยผ์ูส้อน สถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก และการให้บริการ 
พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อทุกดา้นในภาพรวม แต่ปัญหาสาํคญัสาํหรับนกัศึกษาดนตรี คือ จาํนวน
หอ้งซอ้มมีนอ้ยเกินไป 
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 The purpose of this research was to apply the Herfindahl Index theory in order to 

study market structure of faculty of music in higher education. Study to satisfaction and 

motivation of students, according to market structure with concentration on faculty of music  

included the propose educational policy for faculty of music based on satisfaction and motivation 

theory. Research methodology of this study was mixed method used quantitative research and 

qualitative research. The samples of this research for study market structure of faculty were music 

faculties in higher education, Bangkok and vicinity and the key informants of this research for 

study satisfaction and motivation were 19 students from the first three faculties with highest 

concentration rate. 
 The results of this research were as follows: Market structure of music faculty in 

higher education in Bangkok and vicinity had moderate concentration. The first three faculties 

with highest concentration rate were 1) College of music, Mahidol University 2) Faculty of 

Music, Silpakorn University and 3) Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University. 

The study found that influence motivations of student decision to study significantly based on 

academic staff. At present, university's reputation had less influence on student decision. While 

student's satisfies with curriculum, instructional management, academic staff, infrastructure and 

service. Yet, lacking of practicing rooms was an important issue.   
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กติติกรรมประกาศ 
 
       วทิยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาจากอาจารย ์ดร.ธีระวฒัน์ จนัทึก 
ซึงเป็นอาจารยที์ปรึกษา ทีคอยใหค้วามช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์อยา่งยิงต่อผูว้ิจยั 
ตลอดจนตรวจทานและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ของงานวจิยัดว้ยความเอาใจใส่ทุกขนัตอน ส่งผลให้
วทิยานิพนธ์ฉบบันีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็น
อยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ์ ศิริวงศ์ และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ธีระ กุลสวสัดิ ทีกรุณาสละเวลามาร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ รวมทงัให้คาํแนะนาํ 
และแนวคิดจากมุมมองของท่านซึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ สิงเหล่านีล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อ
วทิยานิพนธ์ฉบบันีของผูว้จิยั 
 นอกจากนี ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยด์าํริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีมีความเขา้ใจและให้การสนบัสนุนในการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท และ 
อาจารย ์ดร.ณฐัวฒิุ  บริบูรณ์วรีิย ์ทีใหค้วามช่วยเหลือ คาํแนะนาํ และขอ้คิดเห็นต่างๆ มาโดยตลอด  

 สุดทา้ยนี ขอขอบคุณบิดา มารดา และบุตร รวมทงัสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทีคอย
เป็นกาํลงัใจอย่างดียิงตลอดระยะเวลาในการทาํวิจยัครังนี ส่งผลให้ผูว้ิจยัสามารถดาํเนินการวิจยั        
จนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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