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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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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ดนตรีเป็นสิงทีปรากฏอยูใ่นวิถีชีวิตคนไทยมาตงัแต่โบราณกาล จดัเป็นศาสตร์ทีอยูใ่น
แขนงศิลปะการแสดง ในราชสํานักไทยมีการเล่นดนตรีสําหรับบรรเลงทงัดนตรีไทยและดนตรี
ตะวนัตก โดยประเทศไทยเริมมีการศึกษาดนตรีของยุโรปเป็นครังแรกในสมยัรัชการที 4 มีการ
จดัการแสดงดนตรีทีวงัหนา้ของพระบาทสมเด็จพระปินเกลา้เจา้อยูห่วั ในครังนนัมีการฝึกหดัทหาร
ประกอบวงแตรทหารตามแบบยุโรปขึน โดยใชด้นตรีประเภทแตรวง และคนไทยเริมคุน้กบัแตรวง
หรือแตรฝรังตงัแต่นนัเป็นตน้มา จนเขา้สู่รัชสมยัรัชกาลที 5 ไดมี้ชาวอเมริกนัเชือสายเยอรมนัเขา้มา
รับราชการเป็นครูแตรวงในพระราชสํานกัของกรมพระราชวงับวรวิไชยชาญ (วงัหนา้) และพฒันา
วงแตรวงทหาร เปลียนชือเรียกใหม่วา่ “วงโยธวาทิต” (พนูพิศ อมาตยกุล, 2556) 

ในเวลาต่อมากิจกรรมทางด้านดนตรีก็มีการพฒันามากขึน ทาํให้มีการจดัการศึกษา
ดา้นดนตรีกนัอยา่งแพร่หลาย โดยในระยะแรกของการศึกษาดนตรีเป็นรูปแบบของการเรียนดนตรี
เพือใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และมีการพฒันาการศึกษาดนตรีเรือยมาจนมาถึงยุคสมยัปัจจุบนัที
ดนตรีกลายเป็นอาชีพทีไดรั้บความนิยม และเป็นทีตอ้งการของตลาดแรงงานอาชีพทางสายดนตรี 
อย่างไรก็ตามดนตรีก็จัดเป็นศาสตร์หนึงทีก่อให้เกิดความรู้และสติปัญญาอย่างแท้จริง  ใน
ขณะเดียวกันดนตรีก็สามารถเร้าอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ มนุษย์สามารถเกิดความ
เพลิดเพลินจากการฟังดนตรี การบรรเลงดนตรี การคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี สิงเหล่านีสามารถ
พฒันาผูเ้รียนดนตรีใหเ้ป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัทางร่างกายและจิตใจได ้(วภิา คงคากุล, 2530) 

พฒันาการด้านศึกษาดนตรีของไทยพฒันามาจากระบบการศึกษาทีจัดขึนในวดั  
การศึกษาทีบ้าน  และการศึกษาในราชสํานัก  ต่อมาดนตรีเป็นการศึกษาทีจดัขึนในระบบของ
โรงเรียน โดยมีการระบุไวใ้นปรัชญาและนโยบายหลกัของการศึกษาไทย ตงัแต่หลกัสูตรการศึกษา
แห่งชาติ ฉบบัที 1 พุทธศกัราช 2438 ซึงเป็นหลกัสูตรการศึกษาชาติฉบบัแรก ในสมยัรัชกาลที 5 ได้
เขียนถึงการศึกษาศิลปะและดนตรีไวว้า่ “การเรียนวิชาศิลปะ เป็นเรืองการวาดภาพและการขบัร้อง 
ซึงไดแ้ก่ เพลงสรรเสริญพระบารมี ทาํนองเทศน์มหาชาติ สวดสรภญัญะและท่ารําต่างๆ ตามแต่ครู
สามารถสอนได้” ต่อมาการศึกษาดนตรีก็ถูกกล่าวถึงในหลกัสูตรการศึกษาชาติทุกฉบบั โดย
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หลกัสูตรการศึกษาชาติ ฉบบัที 2 พุทธศกัราช 2450 ไดร้ะบุถึงประโยชน์ของดนตรีวา่ เป็นเครืองแก้
ความรําคาญสาํหรับบา้นเรือนในเวลาวา่ง (สุกรี เจริญสุข, 2556) 

หลกัสูตรการศึกษาชาติ ฉบบัที 3 พุทธศกัราช 2452 จนถึงหลกัสูตรการศึกษาชาติฉบบั
ที 9 พุทธศกัราช 2493 ไดก้ล่าวเกียวกบัการศึกษาดนตรีว่า ช่วยให้ผูเ้รียนมีจิตใจเบิกบานและคลาย
ความเครียด มีการเรียนดนตรีแบบท่องจาํผสมตวัโนต้ และเรียนรู้การใชโ้นต้สากล รวมทงัมีการฝึก
ขบัร้องเป็นหมู่และร้องเดียว นอกจากนนั ยงักาํหนดให้ในหนึงสัปดาห์จะตอ้งมีกิจกรรมสวดคาํ
นมสัการ ร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี  ต่อมาหลกัสูตรการศึกษาชาติฉบบัที 10 
พุทธศกัราช 2498 ไดมี้การจดัวิชาดนตรีไวใ้นหมวดสังคมศึกษา และกล่าวถึงการศึกษาดนตรีไว้
หลายประการ เช่น เพือให้เกิดความเพลิดเพลินในการขบัร้องหมู่และเดียว เกิดความเขา้ใจจงัหวะ
และเกิดสันทนาการของเสียง สามารถออกเสียงทีมีคุณภาพนุ่มนวลและเลียนเสียงไดถู้กตอ้ง          
เป็นตน้  หลงัจากนนั หลกัสูตรการศึกษาชาติฉบบัที 11 พุทธศกัราช 2501 และหลกัสูตรการศึกษา
ชาติฉบบัที 12 พุทธศกัราช 2503 มีการเปลียนวิชาดนตรีมาไวใ้นหมวดศิลปศึกษา และภายหลงัมีการ
เพิมวิชาดนตรีนาฏศิลป์ไวใ้นหมวดศิลปศึกษาในหลกัสูตรการศึกษาชาติฉบบัที 13 พุทธศกัราช 
2521 (สุกรี เจริญสุข, 2556) 

การศึกษาดนตรีในระบบการศึกษาของไทยทีจดัเป็นสาขาวิชาหรือวิชาเอก เริมตน้ครัง
แรกเมือวนัที 17 พฤษภาคม 2477 หลักสูตรครังนันอยู่ในระดับอนุปริญญา มีทงัดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล โรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค ์เป็นสถาบนัการศึกษาทีจดัดาํเนินการ เป้าหมาย
ของหลกัสูตรมุ่งผลิตศิลปิน และครูดนตรี เพือส่งป้อนเขา้สู่ระบบหน่วยงานคือกรมศิลปากร ที
ตอ้งการศิลปินในการดาํเนินภารกิจของทางราชการ บุคลากรอีกส่วนหนึงเมือสําเร็จการศึกษาแลว้
ไปเขา้สู่สถานศึกษาต่างๆ ทวัประเทศ เพือให้การศึกษาแก่นกัเรียนและนกัศึกษา ความสําคญัของ
วิชาดนตรีเพิมขึนตามลาํดบั (ณรงค์ชยั ปิฎกรัชต์, 2556) โดยวิชาดนตรีเป็นสาขาวิชาหนึงในกลุ่ม
ศิลปะซึงอยูใ่นกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์ทีเปิดสอนในสถาบนัอุดมศึกษา การจดัการเรียนการสอน
ดนตรีศึกษาแห่งแรกในระดบัอุดมศึกษาของไทยเริมเมือปี พ.ศ. 2513 กรมการฝึกหัดครูไดท้ดลอง
หลกัสูตรดนตรีศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาขนัสูงขึน โดยเปิดสอนทีวิทยาลยัครู
บา้นสมเด็จเจา้พระยาเป็นแห่งแรก (สงดั ภูเขาทอง, 2556) จากนนัมีการขยายการศึกษาวิชาดนตรี 
ในสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลยัพายพั 
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นต้น โดยเปิดสอนในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ในระยะหลงัปี พ.ศ. 2540 สถาบนัอุดมศึกษาทีรับผิดชอบการจดัการเรียนการสอน
ทางดา้นดนตรีก็มีการขยายระดบัการศึกษาออกไปอยา่งต่อเนือง ทงัเพิมในระดบัหลกัสูตรในระดบั
ปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก เพือให้ครอบคลุมความตอ้งการในสายอาชีพดนตรีทีหลากหลาย
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ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยแตกแขนงการศึกษาดนตรีเป็นการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เช่น 
ดนตรีศึกษา ดนตรีแจส๊ การแสดงดนตรี ดนตรีเชิงพาณิชย ์ดนตรีศาสนา การประพนัธ์ดนตรี ดนตรี
พืนบา้น ดนตรีไทย ดนตรีตะวนัตก และการแสดงดนตรีร่วมสมยั นอกจากนี ยงัมีการผสมผสาน
ดนตรีกบัศาสตร์อืนๆ เช่น ดนตรีและวิศวกรรม ธุรกิจดนตรี เทคโนโลยีดนตรี ดนตรีบาํบดั ดนตรี
ชาติพนัธ์ุวทิยา และการจดัการดนตรีและศิลปะการแสดง เป็นตน้ (นนัธิดา จนัทรางศุ, 2552: 72-73) 

ปัจจุบนัการศึกษาดนตรีในระบบการศึกษาของไทย เปรียบเสมือนธุรกิจทางการศึกษา
ทีมีแนวโน้มจะพัฒนาและมีการขยายตัวมากขึน  ดังจะเห็นได้จากการเปิดหลักสูตรดนตรี
ระดบัอุดมศึกษาในหลายสาขาวิชา ทงัในสถาบนัอุดมศึกษาของภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยใน
จงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสถาบนัอุดมศึกษาทีเปิดสอนหลกัสูตรสาขาวิชาดนตรีอยู ่
17 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ
ธนบุรี มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
และมหาวทิยาลยัรังสิต พิจารณาไดด้งัตารางที 1 

 
ตารางที 1  จาํนวนสาขาดนตรีทีเปิดสอนในคณะวิชาของสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
 และปริมณฑล 
 

ลาํดับท ี รายชือสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวนสาขาวชิาดนตรีทเีปิดสอน 

ระดับปริญญา
บัณฑิต 

ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต 

ระดับปริญญา 
ดุษฎบีัณฑิต 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 คณะครุศาสตร์ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
3 
2 

 
1 
2 

 
- 
- 

2 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสตร์ 

 
2 

 
1 

 
- 

3 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
3 

 
1 

 
1 
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ตารางที 1  จาํนวนสาขาดนตรีทีเปิดสอนในคณะวิชาของสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
 และปริมณฑล (ต่อ) 
 

ลาํดับท ี รายชือสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวนสาขาวชิาดนตรีทเีปิดสอน 

ระดับปริญญา
บัณฑิต 

ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต 

ระดับปริญญา 
ดุษฎบีัณฑิต 

4 มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 คณะดุริยางคศาสตร์ 
 คณะอกัษรศาสตร์ 

 
3 
1 

 
5 
- 

 
- 
- 

5 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
2 

 
- 

 
- 

6 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
2 

 
- 

 
- 

7 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
2 

 
- 

 
- 

8 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
1 

 
- 

 
- 

9 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 

 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 คณะครุศาสตร์ 

 
 
2 
 

1 

 
 
1 
 
- 

 
 
- 
 
- 

10 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
3 

 
- 

 
- 

11 มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
 คณะดนตรี 

 
2 

 
- 

 
- 
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ตารางที 1  จาํนวนสาขาดนตรีทีเปิดสอนในคณะวิชาของสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
 และปริมณฑล (ต่อ) 
 

ลาํดับท ี รายชือสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวนสาขาวชิาดนตรีทเีปิดสอน 

ระดับปริญญา
บัณฑิต 

ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต 

ระดับปริญญา 
ดุษฎบีัณฑิต 

12 มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
1 

 
- 

 
- 

13 มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 คณะดุริยางคศาสตร์ 

 
6 

 
3 

 
3 

จังหวดันครปฐม 
14 มหาวทิยาลยัมหิดล 

 วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 
 
7 

 
3 

 
2 

15 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
1 

 
- 

 
- 

จังหวดัปทุมธานี 
16 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ธญับุรี 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 
 

5 

 
 
- 

 
 
- 

17 มหาวทิยาลยัรังสิต 
 วทิยาลยัดนตรี 

 
7 

 
5 

 
- 

 

ทีมา:  จากการรวบรวมบนฐานขอ้มูลในสถาบนัอุดมศึกษาทงั 18 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและ
 ปริมณฑล 
 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง ทาํให้ผูว้ิจยัทราบว่านกัศึกษาส่วน
ใหญ่มีความคาดหวงัในหลกัสูตรทีเปิดสอนสาขาดนตรี ซึงคณะวิชาเองก็ให้ความสําคญักบัการ
พฒันาปรับปรุงหลกัสูตรสาขาดนตรีทีเปิดสอน โดยจะดาํเนินการปรับหลกัสูตรทุก 5 ปี ตาม
กาํหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทงันี 
เพือใหห้ลกัสูตรสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและความตอ้งการของตลาดแรงงานใน
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สายอาชีพทีเกียวขอ้งกบัดนตรี รวมทงัสามารถรองรับการขยายตวัในการแข่งขนัของธุรกิจการศึกษา
ดนตรีในปัจจุบนัได ้จึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจทีจะศึกษาถึงโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีรับนกัศึกษาสาขา
ดนตรีของสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และศึกษาความคิดเห็นที
เกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะวิชาของนกัศึกษาสาขาดนตรีตาม
โครงสร้างตลาดคณะวิชาทีมีการกระจุกตวัของนกัศึกษาสาขาดนตรี เพือให้คณะวิชาทีเปิดสอน
หลักสูตรสาขาดนตรีใช้ขอ้มูลทีได้จากการวิจยัเป็นแนวทางในการวางนโยบายการจดัการทาง
การศึกษาในสาขาเฉพาะทางดนตรี เช่น การวางแผนด้านรูปแบบการจดัการเรียนการสอน การ
ใหบ้ริการนกัศึกษา รวมถึงการพฒันาปรับปรุงเนือหาสาระของหลกัสูตรสาขาดนตรีให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  ประยกุตท์ฤษฎีการวดัการกระจุกตวัเฮอร์ฟินดาห์ล เพือศึกษาโครงสร้างตลาดคณะ
วชิาทีรับนกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา 

2.  ศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะ
วิชาของนักศึกษาสาขาดนตรีตามโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีมีการกระจุกตวัของนักศึกษาสาขา
ดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา 

3. เพือเสนอนโยบายการจดัการทางการศึกษาในระดบัคณะวิชาของนกัศึกษาสาขา
ดนตรีตามทฤษฎีความพึงพอใจและเหตุจูงใจ 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี  คือ  คณะวิชาที มีนัก ศึกษาดนตรีของ

สถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึงมีจาํนวนทงัสิน 20 คณะวชิา ดงันี 
 1. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 3. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 5. คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 6. คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
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 8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
 9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
 10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 12. คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 13. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 14. คณะดนตรี มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
 15. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 
 16. คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 17. วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 18. คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
 19. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 20. วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
2. ขอบเขตด้านเนือหา  
 2.1 ศึกษาโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีรับนกัศึกษาสาขาดนตรีของสถาบนัอุดมศึกษา

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชท้ฤษฎีการวดัการกระจุกตวัเฮอร์ฟินดาห์ล  
 2.2 ศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจของการเลือกศึกษาใน

คณะวชิาของนกัศึกษาสาขาดนตรีตามโครงสร้างตลาดคณะวชิาทีมีการกระจุกตวัของนกัศึกษาสาขา
ดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษาสูงสุด 3 อนัดบัแรก 

3. ขอบเขตด้านเวลา ในการศึกษาครังนี จะใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูล 4 เดือน เริมตงัแต่
เดือนตุลาคม 2556 – มกราคม 2557 

4. ขอบเขตด้านพืนที คณะวิชาทีรับนักศึกษาสาขาดนตรีของสถาบนัอุดมศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ขนัตอนการวจัิย 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
2. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ตงัแต่เดือนตุลาคม 2556 – มกราคม 2557 
3. นาํขอ้มูลทีไดม้าทงัจากเอกสาร ผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง และการศึกษาภาคสนาม              

 มาวเิคราะห์ 
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4. สรุปผลการศึกษา 
5. เสนอแนะแนวทางในการศึกษาครังต่อไป 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
สถาบนัอุดมศึกษา (Institution of education) หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

สถาบนัอุดมศึกษาในกาํกบัของรัฐบาล สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซึงจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะวิ ช า  (Faculty) หมา ย ถึ ง  คณะห รือ วิ ท ย า ลัย ที เ ป็ นห น่ ว ย ง านภ า ย ใน
สถาบนัอุดมศึกษา และเปิดสอนดนตรี 

ปริมณฑล (Perimeter)  หมายถึง  จงัหวดันครปฐม  จงัหวดันนทบุรี  จงัหวดัปทุมธานี  
จงัหวดัสมุทรปราการ  และจงัหวดัสมุทรสาคร 

นกัศึกษาสาขาดนตรี (Student Musicians Disciplines) หมายถึง ผูที้เขา้เรียนในระดบั
ปริญญาบณัฑิต ปริญญามหาบณัฑิต และปริญญาดุษฎีบณัฑิต ในสาขาวชิาทีเกียวขอ้งกบัดนตรี 

โครงสร้างตลาดคณะวิชา (Market structure of faculty) หมายถึง ลกัษณะองคก์รของ
คณะวชิาทีมีการวางกลยุทธ์ในการบริหารซึงจะมีผลกระทบต่อการแข่งขนัในตลาดธุรกิจการศึกษา 
โดยจะพิจารณาถึงจาํนวนและขนาดของคณะวิชาและนกัศึกษา รวมทงัความแตกต่างของหลกัสูตร
ทีเปิดสอน 

การกระจุกตวั (Concentration) หมายถึง อตัราส่วนแบ่งการครองตลาดของคณะวิชาที
มีนกัศึกษาดนตรี  

การเลือกศึกษาในคณะวิชา (Selecting to study in faculty) หมายถึง การตดัสินใจเขา้
เรียนต่อในสาขาวชิาทีเกียวขอ้งกบัดนตรีทีคณะวชิานนั ๆ เปิดสอน 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติทางดา้นบวกทีมีอิทธิพล
ต่อการเลือกศึกษาในคณะวชิานนั ๆ 

เหตุจูงใจ (Motive) หมายถึง สิงโน้มน้าวทีบุคคลได้รับการกระตุ้นจากภายในและ
ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง 

อตัมโนทศัน์ (Self-concept) หมายถึง สิงทีบุคคลรู้สึกหรือมีความคิดเห็นเกียวกบั
ตนเอง อาจรวมถึงทศันคติ (Attitude) ค่านิยม (Value) การนบัถือตนเอง (Self-esteem) ซึงสิงเหล่านี
มีผลโดยตรงต่อการแสดงออกหรือการกระทาํของแต่ละบุคคล 

ความคาดหวงั (Expectancy) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดเกียวกบัการคาดคะเน หรือการ
คาดการณ์ล่วงหนา้ถึงสิงใดสิงหนึงหรือเหตุการณ์ใดๆ ทีเป็นอนาคต  
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ค่านิยม (Value) หมายถึง ทศันะของคนหรือสังคมทีให้ความสําคญักบัสิงใดสิงหนึง
โดยเห็นว่ามีคุณค่า เป็นสิงทีบุคคลพอใจแล้วยอมรับไวเ้ป็นความเชือ หรือความรู้สึกนึกคิดของ
ตนเอง และพร้อมทีจะปฏิบติัตามความเชือนนั 

นโยบายการจดัการทางการศึกษา (Management policies in education) หมายถึง หลกั
ปฏิบติัและแนวทางในการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของคณะวชิา 

 
ประโยชน์ทไีด้รับ 

1.  ทราบถึงโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีมีการกระจุกตวัของนักศึกษาสาขาดนตรีใน
สถาบนัอุดมศึกษา เพือเป็นขอ้มูลพืนฐานในการตดัสินใจเปิดหลกัสูตรสาขาดนตรีของคณะวิชาใน
สถาบนัอุดมศึกษา 

2. ทราบถึงความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจของการเลือกศึกษาใน
คณะวิชาของนักศึกษาสาขาดนตรี เพือให้คณะวิชาทีเปิดสอนหลกัสูตรสาขาดนตรีนาํไปพฒันา
หลกัสูตรและรูปแบบการจดัการเรียนการสอน รวมทงัการใหบ้ริการดา้นต่างๆ แก่นกัศึกษา 

3. นาํความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจในการเลือกคณะวิชาของ
นักศึกษาสาขาดนตรีเพือเสนอแนวทางการกาํหนดนโยบายการจดัการทางการศึกษาในระดับ             
คณะวชิา 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

การศึกษาโครงสร้างตลาด ความพึงพอใจและเหตุจูงใจของคณะวิชาทีรับนักศึกษา
สาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา ผลต่อการเสนอนโยบายการจดัการทางการศึกษาในสาขาเฉพาะ
ทางดนตรี ผูว้ิจยัค้นควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้อง เพือเป็นแนวทางในการศึกษา
ตามลาํดบั ดงันี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัโครงสร้างตลาด 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการวดัการกระจุกตวั 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจ 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัอตัมโนทศัน์ 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัความคาดหวงั 

6. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการจดัการทางการศึกษา 
7. ขอ้มูลเกียวกบัสาขาวชิาดนตรีทีเปิดสอนในคณะวิชาของสถาบนัอุดมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

8. นโยบายและแนวโนม้การจดัการศึกษาของสาขาดนตรี 

9. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1.  แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัโครงสร้างตลาด 

 1.1  โครงสร้างตลาด (Market structure)  

  ภราดร ปรีดาศกัดิ (2549: 208-210) ไดใ้ห้ความหมายของโครงสร้างตลาดว่า 
หมายถึง ลกัษณะการกระจายของการผลิตและจาํนวนของหน่วยผลิตในตลาด เช่น ส่วนแบ่งของ
การตลาดของแต่ละหน่วยของการผลิต ลกัษณะการกระจุกตวัของหน่วยผลิตใหญ่ หรือการกีดกนั
การเขา้สู่ตลาดของผูผ้ลิตรายใหม่ และความแตกต่างของสินคา้และบริการในตลาด เป็นตน้ ซึง
โครงสร้างตลาดเป็นสิงสําคญัต่อผูผ้ลิต เนืองจากโครงสร้างตลาดจึงเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมและ
ผลการดาํเนินงานของหน่วยธุรกิจ ในขณะเดียวกนัพฤติกรรมและผลการดาํเนินงานของธุรกิจก็จะมี
ผลยอ้นกลบัไปกาํหนดโครงสร้างตลาดดว้ย 
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  นราทิพย ์ชุติวงศ ์(2548: 264) ไดใ้ห้ความหมายของโครงสร้างตลาดวา่ หมายถึง 

สภาพแวดลอ้มของแต่ละหน่วยงานหรือองคก์รภายใตก้ารดาํเนินงานของแต่ละตลาด การพิจารณา
ถึงโครงสร้างตลาดจะพิจารณาจากขนาดของผูผ้ลิต ส่วนแบ่งทางการตลาด การกระจุกตวัของ
อุตสาหกรรม และแนวโนม้ในการเขา้สู่ตลาด โดยเนน้ทีความสัมพนัธ์ของทงัของผูซื้อและผูข้ายใน
ตลาด ผูข้ายในตลาดและผูข้ายรายอืน และผูข้ายในตลาดกบัผูข้ายรายใหม่ทีจะเขา้มา 
  Ferguson , Paul R. (1988: 8) ไดใ้ห้ความหมายของโครงสร้างตลาดวา่ หมายถึง 
สภาพแวดลอ้มของแต่ละองคก์ร (Firm) ภายใตก้ารดาํเนินงานของแต่ละตลาด 

  Kock, James V. (1979: 73) กล่าววา่ โครงสร้างตลาดเป็นตวัสําคญัเบืองตน้ทาง
ยทุธศาสตร์ของสภาวะแวะลอ้มของหน่วยผลิตซึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและผลการดาํเนินงานของ
หน่วยผลิต และในทางกลบักนัก็ถูกอิทธิพลของพฤติกรรมและผลการดาํเนินงานของหน่วยผลิตใน
ตลาดกระทบดว้ย เช่น ในโครงสร้างตลาดผูข้ายนอ้ยราย ผูข้ายแต่ละรายจะประกอบดว้ยผูผ้ลิตราย
ใหญ่เพียงไม่กีราย ทีมีส่วนแบ่งตลาดค่อนขา้งสูง ผูผ้ลิตแต่ละรายจึงตอ้งเผชิญกบัภาวการณ์แข่งขนั
กนัเองสูง พฤติกรรมของหน่วยผลิตรายใดเปลียนแปลง ปริมาณการผลิต หรือราคาขาย จะกระทบ
ต่อผูผ้ลิตรายทีเหลืออย่างมาก ผูผ้ลิตรายทีเหลือจึงตอ้งตดัสินใจดาํเนินมาตรการบางอย่างโตต้อบ 
เพือป้องกนัการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดของตน 
  Shepherd, W. G. (1979: 7) ไดใ้ห้ความหมายของโครงสร้างตลาดวา่ หมายถึง 

ลกัษณะการกระจายของการผลิตและจาํนวนหน่วยผลิตในตลาด เช่น ส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละ
หน่วยผลิต ลกัษณะการกระจุกตวัของหน่วยผลิตใหญ่ หรือลกัษณะการกีดกนัการเขา้สู่ตลาดของ
ผูผ้ลิตรายใหม่ และลกัษณะความแตกต่างของสินคา้และบริการในตลาด เป็นตน้ 

  การศึกษาโครงสร้างตลาดจึงเป็นส่วนสําคญัทีช่วยให้สามารถพยากรณ์ หรือ
คาดคะเนพฤติกรรมการแข่งขนัของผูผ้ลิต แต่การทีจะทราบว่าตลาดสินคา้นีเป็นโครงสร้างตลาด
แบบใด จาํเป็นตอ้งพิจารณาจากปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดประเภทโครงสร้างตลาด (นราทิพย ์ชุติวงศ์, 
2548) ซึงไดแ้ก่ 

  1.  จาํนวนผูผ้ลิตหรือผูข้าย 

  2.  ความสามารถในการทดแทนกนัของสินคา้ 
  3.  ความขึนอยูต่่อกนัของผูผ้ลิตหรือผูข้ายในตลาด 

  4.  ความยากง่ายในการเขา้สู่ตลาดของผูผ้ลิตหรือผูข้ายรายใหม่ 
  ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดาํเนินงาน ทาํให้เขา้ใจ
ถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมว่ามีลกัษณะอย่างไร มีผลต่อพฤติกรรมในการแข่งขนัอย่างไร เช่น 
อุตสาหกรรมทีมีการผูกขาดเพียงรายเดียว  ย่อมมีพฤติกรรมในการแข่งขันทีแตกต่างกับ
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อุตสาหกรรมทีมีผูผ้ลิตน้อยราย และอุตสาหกรรมทีมีผูผ้ลิตน้อยรายก็มีพฤติกรรมต่างๆ เช่น การ
กาํหนดราคา การแข่งขนั เป็นตน้ ต่างกับอุตสาหกรรมทีมีผูผ้ลิตมากราย ลักษณะของสินคา้ทีมี 
ความเหมือนหรือต่างกนัอาจมีผลต่อสภาพการแข่งขนั เป็นตน้ ต่างกบัอุตสาหกรรมทีมีผูผ้ลิตมา
กราย ลกัษณะของสินคา้ทีมีความเหมือนหรือต่างกนัอาจมีผลต่อสภาพการแข่งขนัและพฤติกรรม
ของผูผ้ลิต 

  โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมจะส่งผลต่อการดาํเนินงาน เช่น อตัราการขยายตวั
ผลกาํไรของผูผ้ลิต เป็นตน้ ซึงผลการดาํเนินงานนีจะมีผลต่อโครงสร้างตลาด กล่าวคือ ผูด้าํเนินงาน
ทีไม่ประสบความสําเร็จอาจตอ้งลม้เลิกกิจการไปจนเหลือผูผ้ลิตน้อยรายลง สําหรับการวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์ สามารถแบ่งโครงสร้างเป็น 4 ประเภท (บณัฑิต ผงันิรันดร์, 2548) ไดแ้ก่  
  1.  ตลาดทีมีการแข่งขนัสมบูรณ์ (Perfectly competitive market) ลกัษณะตลาด
แข่งขนัสมบูรณ์ มีดงันี 

      1.1  มีผูซื้อและผูข้ายสินคา้จาํนวนมาก ในตลาดนีจึงไม่มีผูซื้อหรือผูข้ายราย
ใดรายหนึงมีอิทธิพลเหนือราคา ราคาจะเป็นไปตามความสัมพนัธ์ของอุปสงคข์องตลาดและอุปทาน
ของตลาด 

   1.2 สินคา้มีลกัษณะเหมือนกนัทุกประการ ตวัอย่าง ผลิตผลทางการเกษตร 
เช่น ขา้วเปลือก จะมีลกัษณะเหมือนๆ กนั สามารถใชแ้ทนกนัได ้ซึงผูซื้อไม่เห็นความแตกต่างของ
สินคา้ไม่วา่จะซือจากเกษตรกรรายใดก็ตาม ดงันนัเกษตรกรแต่ละรายจาํเป็นตอ้งขายสินคา้ในราคา
เดียวกนั ซึงถือวา่เป็นราคาตลาด โดยจะขายเกินกวา่ราคาตลาดไม่ได ้

   1.3 ผูซื้อและผูข้ายมีความรู้เรืองตลาดอยา่งสมบูรณ์ ดว้ยเหตุนีจึงทาํให้ผูผ้ลิต
ทุกรายตงัราคาสินคา้ในระดบัเดียวกัน หากขาดขอ้สมมติฐานขอ้นีจะถือว่าเป็น ตลาดแข่งขนัที
แทจ้ริง (Pure competition) 

   1.4 มีการเคลือนยา้ยปัจจยัในการผลิต (ทรัพยากร) อยา่งเสรี เนืองจากมีการ
แข่งขนัอยา่งสมบูรณ์จึงมีผูผ้ลิตจาํนวนมากทีสามารถเขา้ออกตลาดนีได  ้และมีการเคลือนยา้ย            
ปัจจยัในการผลิต (ทรัพยากร) ไดโ้ดยสะดวก หากพิจารณาตามคุณสมบตัิดงักล่าว ตลาดแบบนี          
จะมีราคาเดียว หากตงัราคาสูงกวา่ก็จะไม่มีคนซือ หรือถา้ตงัราคาตาํกวา่ก็จะไม่มีประโยชน์ และ
จะทาํให้รายไดข้องผูข้ายลดลงดว้ย ซึงในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์นนั สินคา้จะขายไดใ้นปริมาณที          
ไม่จาํกดั  
  2.  ตลาดทีมีการผกูขาด (Monopoly market) ลกัษณะตลาดผกูขาด (วนัรักษ ์มิง
มณีนาคิณ, 2547) มีดงันี 

    2.1  มีผูผ้ลิตหรือผูข้ายเพียงรายเดียว เรียกวา่ ผูผ้กูขาด (Monopoly) 
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    2.2 ไม่สามารถหาสินคา้อืนมาทดแทนได ้(No close substitutes) เนืองจาก
เป็นสินคา้ทีมีผูผ้ลิตเพียงรายเดียว เช่น การประปานครหลวงเป็นกิจการสาธารณูปโภคทีผูกขาด    
ในเรืองนาํประปา จึงไม่มีสินคา้อืนทดแทนได ้เป็นตน้ 

    2.3 ผูผ้ลิตและผูข้ายสามารถกีดกนัไม่ให้ผูอื้นเขา้มาผลิตแข่งขนัได ้ผูผ้กูขาด
จึงมีอาํนาจในการกาํหนดราคา (Price searcher) หรือกาํหนดปริมาณขายอยา่งใดอยา่งหนึงในสอง 
ทางเลือก ไดแ้ก่ การขึนราคาสินคา้ หรือการเพิมปริมาณการขายตามความตอ้งการโดยใช้วิธีการ           
ลดราคาสินคา้ 
  3. ตลาดกึงแข่งขนักึงผูข้าด (Monopolistic competition market) เป็นตลาดทีมี
ลกัษณะสาํคญั 4 ประการ (บณัฑิต ผงันิรันดร์, 2548) คือ 
    3.1  ประกอบดว้ยหน่วยผลิตจาํนวนมากและแต่ละหน่วยผลิตมีขนาดเล็ก 

    3.2 ผลิตผลผลิตทีคลา้ยคลึงกนัแต่ไม่เหมือนกนั 

    3.3 หน่วยผลิตสามารถเขา้หรือออกจากการผลิตไดอ้ยา่งเสรี 

    3.4 ไม่มีความรู้เกียวกบัขอ้มูลในตลาดอยา่งสมบูรณ์ 

  ประเด็นทีสําคญัทีตลาดกึงแข่งขนักึงผูกขาดเหมือนกับตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 
ประกอบดว้ย หน่วยผลิตขนาดเล็กจาํนวนมาก แต่สิงทีแตกต่างกนัก็คือ ความแตกต่างของผลผลิต 
(Product differentiation) ซึงหมายถึงความแตกต่างของสินคา้ โดยอาจจะเป็นความแตกต่างทีมีอยู่
จริง (Real difference) หรือเป็นความแตกต่างในสายตาของผูซื้อ (Perceived difference) ซึงความ
แตกต่างดงักล่าวส่งผลต่อความเต็มใจจ่าย (Willingness to pay) ของผูซื้อผลผลิตของแต่ละหน่วย
ผลิตในราคาต่างๆ กนั ซึงโดยทวัไปแลว้อาจจะจาํแนกความแตกต่างของผลผลิตได้เป็น 3 ทาง 
(บณัฑิต ผงันิรันดร์, 2548) คือ 

  1.  ความแตกต่างทางกายภาพ (Physical difference) หมายถึง ความแตกต่างอนั
เกิดจากคุณภาพความคงทนถาวร ขนาด รูปร่าง หรือรูปลกัษณ์ภายนอก เช่น ความแตกต่างระหวา่ง
รถยนตน์งัยหีอ้โตโยตา้กบัยหีอ้วอลโว ่เป็นตน้ 

  2.  ความแตกต่างในสายตาของผูซื้อ (Perceived difference) เป็นความแตกต่างทีเกิด
จากค่านิยมหรือความรู้สึกส่วนตวัของผูซื้อ ทงัๆ ทีสินคา้จากแต่ละหน่วยผลิตไม่มีความแตกต่างทาง
กายภาพ ทงัในแง่ของคุณภาพ สีสัน ขนาด และอืนๆ แต่ผูซื้อเห็นว่าสินคา้ชนิดเดียวกนันนัมีความ
แตกต่างกนั เช่น หลายคนเชือวา่ โทรศพัทย์ีห้อไอโฟนดีกวา่ยีห้อซมัซุง แต่หลายคนเห็นวา่ ยีห้อซมั
ซุงดีกวา่ยีห้อไอโฟน หรือหลายคนเห็นวา่โคก้ดีกวา่เป๊บซี แต่หลายคนอาจเห็นวา่เป๊บซีดีทีสุด เป็น
ตน้ ซึงความแตกต่างในความรู้สึกนึกคิดทีเกิดขึนในลกัษณะดงักล่าวจะสะทอ้นออกมาในรูปของ
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อุปสงคที์มีต่อสินคา้ต่างๆ กนั นอกจากนี ยงัอาจจะมีอิทธิพลของการโฆษณาทีส่งผลต่อค่านิยมของ
กลุ่มผูบ้ริโภคอีกดว้ย  

  3.  ความแตกต่างในดา้นบริการสนบัสนุนการขาย (Support difference) เป็น
ความแตกต่างทีเกิดจากปัจจยัอืนๆ ทีไม่ไดเ้ป็นความแตกต่างทางกายภาพหรือความรู้สึกของผูซื้อ 
แต่เกิดจากการให้บริการสนบัสนุนการขายทีแตกต่างกนั เช่น การให้บริการนาํมนัเชือเพลิงแต่ละ
แห่งมีการให้บริการสนับสนุนการขายทีแตกต่างกนั โดยอาจจะเป็นการมีห้องนาํสะอาด มีห้อง
อาบนาํสําหรับผูเ้ดินทางไกล มีร้านอาหาร มีร้านมินิมาร์ท มีบริการตรวจเช็คความดนัลมยาง นาํ
กลนั เช็ดกระจก การทิงขยะในรถ การให้คูปองลา้งรถ และอืนๆ เป็นตน้ ซึงความแตกต่างเกียวกนั
การบริการสนบัสนุนการขายนี จะส่งผลต่ออุปสงคที์ผูซื้อมีต่อผลผลิตของหน่วยผลิตไดเ้ช่นกนั 

  จากความแตกต่างของผลผลิตในด้านต่างๆ ดังกล่าว ทาํให้หน่วยผลิตสินค้า
ประเภทเดียวกนัอาจจะมีอาํนาจผูข้าดในผลผลิตของตนอยูบ่า้งแต่ไม่มากนกั เนืองจากมีผลผลิตของ
หน่วยผลิตอืนๆ ทีผลิตผลผลิตประเภทเดียวกนัและสามารถทดแทนกนัไดดี้ และจากการทีตลาด
ประเภทนีมีลักษณะของการแข่งขนัในแง่ของการมีหน่วยผลิตขนาดเล็กจาํนวนมาก และการมี
อาํนาจผูกขาดความแตกต่างของผลผลิต ทาํให้เรียกตลาดผลผลิตประเภทนีว่า ตลาดกึงแข่งขนั 
(Monopolistic competition market) 

  4.  ตลาดทีมีผูข้ายนอ้ยราย (Oligopoly market) เป็นตลาดทีมีลกัษณะหรือคุณสมบติั
อยู่ระหว่างตลาดแข่งขนัสมบูรณ์กบัตลาดผูกขาด และผูผ้ลิตรายใหม่จะเขา้มาผลิตแข่งขนัไดย้าก 
ตลาดทีมีผูข้ายนอ้ยรายมีลกัษณะดงันี (ภราดร ปรีดาศกัดิ, 2549) 
    4.1  มีผูข้ายหรือผูผ้ลิตนอ้ยราย (Few sellers) ถา้มีผูข้ายเพียงสองราย เรียกวา่ 
ตลาดผูข้ายสองราย (Duopoly) แต่ไม่วา่ในตลาดจะมีผูข้ายกีรายก็ตาม จะมีขอ้แมว้า่สินคา้ของผูผ้ลิต
หรือผูข้ายแต่ละรายจะมีสัดส่วนค่อนขา้งมากเมือเทียบกบัสินคา้ทงัหมดในตลาด กล่าวคือ ส่วนแบ่ง
ตลาดของสินคา้ชนิดนนัจะกระจุกตวัอยู่ในกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่ๆ เพียงไม่กีราย  ดงันนั การกระทาํ
ของผูผ้ลิตหรือผูข้ายแต่ละรายจะมีผลกระทบต่อกันอย่างเห็นได้ชัด ถ้าผูผ้ลิตหรือผูข้ายรายใด
เปลียนแปลงพฤติกรรม ไม่วา่จะเป็นการเปลียนแปลงปริมาณการผลิต ราคา หรือพฤติกรรมอืนๆ ที
เกียวขอ้งกบัการผลิตและการขาย ผูผ้ลิตหรือผูข้ายรายอืนจะตอ้งปรับเปลียนพฤติกรรมไปดว้ย 

    4.2 ผลิตภณัฑ์ในตลาดอาจคลา้ยคลึงกนั (Homogeneous product) หรือ
แตกต่างกนั (Differentiated product) ถา้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั (Homogeneous product) 

จะเรียกวา่ ตลาดผูข้ายนอ้ยรายอยา่งแทจ้ริง (Pure oligopoly market) เช่น นาํมนั เหล็ก อะลูมิเนียม 
ปูนซีเมนต์ ฯลฯ แต่ถ้าผลิตภณัฑ์มีลกัษณะแตกต่างกนัจะเรียกว่า ตลาดผูข้ายน้อยรายทีผลิตภณัฑ์
แตกต่างกนั (Differentiated oligopoly market) เช่น รถยนต ์บุหรี สบู่ เบียร์ ฯลฯ 
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    4.3 การเขา้สู่ตลาดของผูข้ายหรือผูผ้ลิตรายใหม่ทาํไดย้าก เพราะมีอุปสรรค
ต่อการเขา้สู่ตลาด (Barrier to Entry) หรือถูกกีดกนัจากผูผ้ลิตรายเดิม ไม่ว่าจะดว้ยลกัษณะของ
ตน้ทุนหน่วยผลิตของผูผ้ลิตรายเดิมทีตาํกวา่ สินคา้ของผูผ้ลิตรายเดิมสร้างชือเสียงและไดรั้บความ
นิยมจากผูบ้ริโภคมานาน หรือขอ้จาํกดัดา้นกฎหมายและอุปสรรคอืนๆ จึงยากทีผูผ้ลิตรายใหม่จะ
เขา้มาแข่งขนัได ้

    4.4 ผูผ้ลิตมีลกัษณะเกียวขอ้งซึงกนัและกนั (Interdependence) ในตลาดนีถา้
ผูผ้ลิตรายหนึงลดราคาหรือทาํโฆษณาไดส้าํเร็จ หรือมีรูปแบบสินคา้ดีกวา่เดิม ทาํให้ยอดขายเพิมขึน 
ซึงจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูผ้ลิตรายอืนและเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ตามมา 
 1.2 ลกัษณะพฤติกรรมการแข่งขนัในตลาดของผูผ้ลิต  

  พฤติกรรมการแข่งขนัเป็นนโยบายของผูผ้ลิตทีมีต่อตลาดสินคา้ของตน และต่อ
ตลาดสินคา้ของคู่แข่งขนั ซึงลกัษณะการแข่งขนัในตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (จุรี ตาปนานนท์, 
2547) คือ 

  1. การแข่งขนัทางดา้นราคา (Price competition) เป็นการดาํเนินนโยบายของ
ผูผ้ลิตทีมีผลกระทบต่อราคา เช่น การตดัราคาและการใชส่้วนลดประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ ส่วนลดการคา้ 
ส่วนลดเงินสด ส่วนลดเป้าหมาย และส่วนลดพิเศษ เป็นตน้ 

  2.  การแข่งขนัทีไม่ใช่ราคา (Non - price competition) ไดแ้ก่ การดาํเนินนโยบาย
ของผูผ้ลิตทีมิไดมี้ผลกระทบต่อราคา การแข่งขนัทีไม่ใช่ราคาแบ่งได ้2 วธีิ คือ 

    2.1 การปรับปรุงสินคา้ให้แตกต่างจากสินคา้ของผูผ้ลิตรายอืนๆ (Product 

differentiation) เป็นการแข่งขนัในดา้นผลิตภณัฑ์ซึงอาจอยูใ่นลกัษณะของการปรับปรุงคุณสมบติั
ตวัสินคา้ ว่ารูปแบบ สี หรือส่วนประกอบสินคา้ หรืออาจเป็นการปรับปรุงสิงแวดลอ้มในการขาย  
เช่น สถานทีขาย การใหบ้ริการหลงัการขาย บุคลิกของผูข้าย เป็นตน้ 

    2.2 การส่งเสริมการตลาด (Promotion activities) เป็นเรืองเกียวกบักิจกรรม
การส่งเสริมการตลาด โดยมุ่งทีจะเพิมอุปสงค์สําหรับสินคา้นันๆ เพือเปลียนความชอบของผูซื้อ 
เพือให้ขายสินค้าได้มากขึนในราคาเดิม ได้แก่ การโฆษณาผ่านสือต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร การแจกของตวัอยา่ง และการส่งพนกังานขายออกชกัชวนผูซื้อ เป็นตน้ 
  จากการศึกษาทฤษฎีผูว้ิจยัจึงสรุปว่า โครงสร้างตลาด เป็นลกัษณะการกระจาย
ขนาดของตลาดสินค้าใดสินค้าหนึง   เ กียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ขายในตลาด 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู ้ซือในตลาด และลักษณะของสินค้าหรือบริการของผูผ้ลิตแต่ละราย 
ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างผูข้ายรายเก่าทีมีต่อผูข้ายในตลาดรายใหม่ ซึงปัจจยัเหล่านีมีผลต่อ
พฤติกรรมการแข่งขนัในตลาดของผูผ้ลิต 
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2.  แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัการวดัการกระจุกตัว 

 2.1  การกระจุกตวัของอุตสาหกรรม (Industrial Concentration) 

 การกระจุกตวัของอุตสาหกรรม (Reekie, William Ducan, 1989: 45) หมายถึง 
อตัราส่วนแบ่งการครองตลาดของธุรกิจขนาดใหญ่จาํนวนนอ้ยราย อาจจะเป็น 1, 2, 3 หรือ 4 ธุรกิจ
ซึงเรียงลาํดบัตามขนาดการผลิตใหญ่สุดและรองลงมา เพือดูว่ามีส่วนแบ่งการครองตลาดคิดเป็น
ร้อยละเท่าใดของการผลิตทงัหมดในอุตสาหกรรมนนั นอกจากนี การกระจุกตวัของอุตสาหกรรมยงั
เป็นเครืองแสดงใหเ้ห็นถึงโครงสร้างของตลาดทีสาํคญั 3 ประการ (สุภาสิณี ตณัศรีสุข, 2548) ไดแ้ก่ 

 1. เพือแสดงให้ทราบว่ามีธุรกิจจาํนวนเท่าใดทีมีอิทธิพลต่อตลาดและนโยบาย
เศรษฐกิจ ซึงจะทาํให้ทราบว่าอุตสาหกรรมนันๆ หรือระบบเศรษฐกิจนนัๆ ถูกครอบงาํดว้ยกลุ่ม
ธุรกิจเป็นจาํนวนมากนอ้ยเพียงใด 

 2. เพือแสดงใหท้ราบวา่ตลาดทีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเกียวขอ้งอยูน่นั ถูกจดัเขา้
เป็นตลาดประเภทใด 

 3. เพือให้ทราบถึงตาํแหน่งของธุรกิจในตลาดว่าอยู่ในฐานะใดและมีอิทธิพล
เพียงใด 

 ตวัแปรหรือขอ้มูลทีนาํมาใช้วดัการกระจุกตวัของอุตสาหกรรม  ตวัแปรทีใช้วดั
ขีดความสามารถของผูผ้ลิตเพือให้ไดม้าซึงส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรม การศึกษาตวัแปรเหล่านี
อาจวดัจากปริมาณหรือมูลค่าของตวัแปรนันๆ ตวัแปรแต่ละตวัมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกัน  
โดยตวัแปรทีนิยมใชใ้นการวดัการกระจุกตวัมีดงันี (สุภาสิณี ตณัศรีสุข, 2548) 

 1. ยอดขาย (Sales) เป็นยอดรายรับทงัหมดจากการขายผลผลิตของผูผ้ลิตเป็นตวั
แปรทีค่อนขา้งหาง่าย เนืองจากเป็นขอ้มูลในดา้นการวางแผนทางดา้นการตลาดและการประเมินผล
งานของหน่วยธุรกิจ 

 2. มูลค่าเพิม (Value-added) เป็นความแตกต่างระหวา่งยอดขายและตน้ทุนการ
ผลิตทงัหมด สาเหตุทีมูลค่าเพิมนํามาใช้มากกว่ายอดขายเป็นเพราะเกียวข้องกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมากกวา่ เมือเปรียบเทียบระหวา่งผูผ้ลิตทีซือชินส่วนมาแลว้ประกอบเท่านนั 

 3. ทรัพยสิ์น (Asset) เป็นขอ้มูลขนาดของหน่วยธุรกิจโดยพิจารณาจากจาํนวน
ของมูลค่าทรัพยสิ์นหรือทุนประเภทคงที แต่มกัจะพบปัญหาในดา้นการตีราคาสินทรัพยเ์ป็นมูลค่า
เงิน และเป็นการยากทีจะนาํมาเปรียบเทียบโดยเฉพาะแบบปีต่อปี เพราะราคาหรือมูลค่าสินทรัพย์
อาจแตกต่างกนัตามระยะเวลาทีใช ้

 4. กาํไรสุทธิ (Net Profit) การใช้ขอ้มูลจากกาํไรสุทธิของหน่วยธุรกิจมาใชว้ดั
การกระจุกตวัของอุตสาหกรรมนนั อาจไดค้่าการกระจุกตวัตาํกวา่ความเป็นจริง 
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 จากการศึกษาทฤษฎีผูว้ิจยัจึงสรุปว่า การกระจุกตวัของอุตสาหกรรม หมายถึง 
อตัราส่วนแบ่งการครองตลาดของธุรกิจ ซึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะโครงสร้างของตลาดวา่ ธุรกิจ
นนัเป็นตลาดประเภทใด 

 2.2  ดชันีการกระจุกตวั (Concentration Index) 

  John Lipczynski & John Wilson (2001: 108) จาํแนกวิธีการวดัระดบัการกระจุกตวั
ของอุตสาหกรรมเป็น 2 วธีิ ดงันี 

  1. อตัราส่วนการกระจุกตวั (The Concentration Ratio : CR) เป็นเครืองมือในการ
วดัการกระจุกตวัของตลาดทีมีการใช้กนัมากทีสุด โดยสามารถวดัไดจ้ากกาํลงัการผลิต ยอดขาย 
และมูลค่าเพิม เป็นการวดัการกระจุกตวัทีพิจารณาถึงหน่วยผลิตเพียงบางส่วนในตลาด กล่าวคือ 
เครืองมือนีเป็นการวดัส่วนแบ่งตลาดของผูผ้ลิตรายใหญ่กลุ่มหนึงในอุตสาหกรรมวา่มีจาํนวนเท่าใด 

มีสูตรในการคาํนวณดงันี (นราทิพย ์ชุติวงศ,์ 2556: 250) 
 

      CRn  =     Xi 

 

         Xi 

 

  โดยที   CRn =     อตัราส่วนการกระจุกตวัของอุตสาหกรรมที n ราย 
       Xi =     ส่วนแบ่งตลาดของหน่วยธุรกิจหน่วยที i     
      i =     หน่วยธุรกิจที 1, 2, 3,..., n  

      n =     จาํนวนหน่วยธุรกิจรายใหญ่ทีนาํมาพิจารณา  

      N =     จาํนวนหน่วยธุรกิจทงัหมดในอุตสาหกรรม  

  จากสูตรจะเห็นว่าการวดัแบบนีเป็นการหาส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมของ
ผูป้ระกอบการ n ราย วา่เป็นสัดส่วนเท่าใดของมูลค่าตลาดทงัหมดในอุตสาหกรรมนนัๆ โดยค่าของ
ดชันีมีความหมายดงัต่อไปนี 

  ถา้ค่า CR มีค่าตงัแต่ร้อยละ 67 ขึนไป แสดงวา่อุตสาหกรรมนนัมีการกระจุกตวัสูง 
มีการผกูขาดในอุตสาหกรรมมาก แสดงถึงอาํนาจผกูขาดของผูป้ระกอบการ n ราย 

  ถา้ค่า CR มีค่าระหว่างร้อยละ 34 - 66 แสดงวา่อุตสาหกรรมนนัมีการกระจุกตวั
ปานกลาง 

  ถา้ค่า CR มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 34 แสดงว่าอุตสาหกรรมนนั มีการ
กระจุกตวัตาํ การผกูขาดในอุตสาหกรรมนอ้ย เป็นอุตสาหกรรมประเภททีมีการแข่งขนัสูง 
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  ขอ้ดีของอตัราส่วนการกระจุกตวั CR คือ สะดวกในการคาํนวณและขอ้มูลทีตอ้ง
ใช้หาไดไ้ม่ยาก และ CR ทีคาํนวณไดมี้ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีโครงสร้างตลาด กล่าวคือ ถ้า
กําหนดให้สิงอืนๆ คงที หากมีจาํนวนผูผ้ลิตรายใหญ่ทีมีส่วนแบ่งตลาดมากเพียงไม่กีรายใน
อุตสาหกรรม และผูผ้ลิตรายใหญ่แต่ละรายมีขนาดใกล้เคียงกนั การดาํเนินการในตลาดจะเป็น
ลักษณะกึงแข่งขันกึงผูกขาดมากขึน กล่าวอีกนัยหนึง CR สามารถบอกโดยประมาณได้ว่า 
อุตสาหกรรมทีศึกษามีลกัษณะตลาดเป็นผูผ้ลิตน้อยรายแบบผูกขาด หรือแบบการแข่งขนัค่อนขา้ง
สมบูรณ์ 

  ขอ้จาํกดัของอตัราส่วนการกระจุกตวั CR คือ การคาํนวณค่า CR ไม่ไดน้าํเอา
ผูผ้ลิตทุกรายมาพิจารณา เป็นการพิจารณาเฉพาะกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่และมีส่วนแบ่งตลาดมากใน
อุตสาหกรรมเท่านัน รวมทงัไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาในอุตสาหกรรมของบริษทัใหม่ 
ขณะเดียวกัน CR ไม่สามารถบอกถึงอาํนาจการผูกขาดของผูผ้ลิตแต่ละรายได้อย่างชัดเจนว่า           
ผูผ้ลิตรายหนึงมีอาํนาจผูกขาดมากกว่าอีกรายหนึง และอตัราส่วนการกระจุกตวัอาจให้ผลลพัธ์          
ทีขดัแยง้กนัเมือใชต้วัแปรในการคาํนวณต่างกนั 

  2. ดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล (Herfindahl Index : HI) เป็นผลรวมของส่วนแบ่งตลาด
ของบริษทัขนาดใหญ่ยกกาํลงัสอง จดัทาํขึนมาโดย O.C. Herfindahl ทีมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือปี ค.ศ. 1950 มีสูตรในการคาํนวณดงันี (วทิย ์สัตยารักษว์ทิย,์ 2544)  
 

  HI   =     (Si/S)2 
 

  โดยที   HI =     Herfindahl Index 

       Si =     ผลผลิตของหน่วยธุรกิจที i     
       S =     ผลผลิตรวมของทุกหน่วยธุรกิจในอุตสาหกรรมนนั     

       i =      จาํนวนหน่วยธุรกิจในอุตสาหกรรม โดยที i = 1, 2,..., n 

 

 HI  มีค่าเท่ากบัหนึง เมืออุตสาหกรรมนนัมีผูผ้ลิตเพียงรายเดียว และ HI จะมีค่า
ตาํสุด = 1/n เมืออุตสาหกรรมนนัมีผูผ้ลิตอยู ่n ราย และแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาดเท่าๆ กนั  HI จะมี
ค่าลดลง เมือจาํนวนผูผ้ลิต n เพิมขึน 

 ถา้ค่า HI นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.1 แสดงวา่ อุตสาหกรรมไม่มีการกระจุกตวั 

 ถา้ค่า HI อยูร่ะหวา่ง 0.1 - 0.18 แสดงวา่อุตสาหกรรมมีการกระจุกตวัปานกลาง 

 ถา้ค่า HI มากกวา่หรือเท่ากบั 0.18 แสดงวา่อุตสาหกรรมมีการกระจุกตวัมาก 
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 ดชันี HI นีสะดวกในการคาํนวณ มีการนาํเอาจาํนวนผูผ้ลิตและส่วนแบ่งตลาด
ของผูผ้ลิตทุกรายในอุตสาหกรรมนนัเขา้มาพิจารณา ฉะนนัจึงมีการใชด้ชันีดงักล่าวในการคาํนวณ
การกระจุกตวัและผลทีคาํนวณไดส้อดคลอ้งกบัทฤษฎีผูผ้ลิตนอ้ยราย เพราะการวดัดว้ยวิธีดงักล่าว
เหมือนกบัการวดัอาํนาจการผกูขาด และดชันีดงักล่าวมกันิยมใชใ้นการวดัการเปลียนแปลงของส่วน
แบ่งตลาดของผูผ้ลิตแต่ละราย 

 ขอ้จาํกดัของดชันีการกระจุกตวั Greer (1992) กล่าววา่ ในประเทศทีกาํลงัพฒันา
นนั กลไกราคาและสภาพตลาดโดยทวัไปยงัไม่สามารถทาํงานอยา่งเต็มประสิทธิภาพ ประกอบกบั
ขอ้มูลต่างๆ ยงัไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริงทงัหมด เช่น การจดทะเบียนกิจการ การเป็น
เจา้ของกิจการ การครอบงาํกิจการ เป็นตน้ ทาํให้ดชันีการกระจุกตวัทีคาํนวณได้มกัจะแสดงถึง
อาํนาจในการผกูขาดตาํกวา่ทีเป็นจริง ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมมีอิทธิพลต่อปริมาณการผลิต และราคา
สินคา้ไดสู้งกวา่ทีคาํนวณโดยดชันีการกระจุกตวั 

 ดชันีการกระจุกตวัทีคาํนวณจากตวัแปรทีต่างกนัอาจให้ค่าทีขดัแยง้กนัได ้ ฉะนนั
การศึกษาเรืองการกระจุกตวัของอุตสาหกรรมหนึงๆ ควรใช้ดัชนีและตวัแปรหลายตวัด้วยเพือ
ตรวจสอบซึงกนัและกนั 

 ในทีนีผูว้ิจยัจะเลือกใชด้ชันีเฮอร์ฟินดาห์ล (Herfindahl Index : HI) เพือศึกษา
โครงสร้างตลาดคณะวิชาทีเปิดสอนสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา  เนืองจากดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล
ใช้ตวัแปรในการคาํนวณ คือ ผลผลิตของหน่วยธุรกิจ โดยผลผลิตในธุรกิจการศึกษาเปรียบไดก้บั
จาํนวนนกัศึกษาทีสาํเร็จการศึกษาในแต่ละปี ซึงจาํนวนนกัศึกษาทีสําเร็จการศึกษานนัมีความสําคญั
ทีสุดในธุรกิจการศึกษา เพราะการผลิตบณัฑิตทีมีคุณภาพถือเป็นเป้าหมายหลกัในการจดัการศึกษา
ของทุกหลกัสูตร 
 

3.  แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัความพงึพอใจและเหตุจูงใจ   
 3.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

  ทองปัญญา โสระพนัธ์ (2548: 7) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทีปฏิบติั
แลว้ไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการทงัดา้นวตัถุและจิตใจ 

  บุษรา เขินอาํนวย (2548: 8) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเรืองของความรู้สึกที
บุคคลมีต่อสิงใดสิงหนึง ทีทาํให้แต่ละคนสนองตอบต่อสิงเร้าแตกต่างกนัไป ความพึงพอใจมาก
หรือน้อยของบุคคลมีแนวโน้มขึนอยู่กบัค่านิยมดว้ย ความพึงพอใจมาจากการอบรมตงัแต่วยัเด็ก
และค่อยๆ ซึมซบัเป็นการเรียนแบบจากบิดามารดา คนใกลชิ้ด โดยไม่ตอ้งมีผูบ้อกสอน 
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  วิภา ฌานวงัศะ (2548: 1265) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจวา่ หมายถึง 

ความรู้สึกทีมีความสุขหรือความพอใจเมือไดรั้บความสาํเร็จหรือไดรั้บสิงทีตอ้งการ 

  อุทยั หิรัญโต (2548: 8) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ เป็นสิงทีทาํให้ทุก
คนเกิดความสบายใจ เนืองจากสามารถตอบสนองความตอ้งการของเขา ทาํใหเ้กิดความสุข 
  นภดล ธนธรรมสถิต และคณะ (2547: 12) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจวา่ 
หมายถึง ทศันคติ ความรู้สึกของบุคคลใดบุคคลหนึงทีมีต่อสิงเร้า โดยสิงเร้านนัสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการหรือความคาดหวงัของบุคคลนันๆ ได้บรรลุตามวตัถุประสงค์ หรือความคาดหวงั          
ทีตงัไว ้

  หลุย จาํปาเทศ (2547: 9) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจวา่ หมายถึง ความ
ตอ้งการ (Needs) ได้บรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมทีแสดงออกมาจะมีความสุข โดยสังเกตได้จาก
สายตา คาํพดู และการแสดงออก นอกจากนี ความพึงพอใจจะช่วยลดความเครียดทีมีอยู ่
  อรทยั บุญช่วย (2547: 10) กล่าววา่ ความพึงพอใจ เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัอารมณ์
ความรู้สึกและทศันะของบุคคลอนัเนืองมาจากสิงเร้าและแรงจูงใจ ซึงปรากฎออกมาทางพฤติกรรม 
โดยแสดงออกมาในลกัษณะของความพอใจทีจะเลือกสิงใดสิงหนึง 
  แคมบริดจ์ (Cambridge University, 1995: 1256) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกพอใจเมือไดรั้บในสิงทีตอ้งการหรือเมือรู้สึกวา่ประสบความสาํเร็จในสิงทีทาํ 
  มลัลินซ์ (Mullins, 1985: 280) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจวา่ หมายถึง 
ทศันคติของบุคคลทีมีต่อสิงต่างๆ หลายๆ ดา้น เป็นสภาพทีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกของบุคคล
ทีประสบความสาํเร็จในงานทงัดา้นปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษยจ์ะมีแรงผลกัดนับางประการ
ในตวับุคคล ซึงเกิดจากการทีตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมายบางอยา่งนนัแลว้จะเกิดความพอใจ
เป็นผลสะทอ้นกลบัไปยงัจุดเริมตนัเป็นกระบวนการหมุนเวยีนต่อไปอีก 

  วรูม (Vroom, 1966: 3) กล่าววา่ ทศันคติและความพึงพอใจในสิงหนึงสามารถใช้
แทนกนัได ้เพราะทงั 2 คาํนี หมายถึง ผลทีไดจ้ากการทีบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในสิงนนั ทศันคติ
ด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิงนัน และทศันคติด้านลบจะแสดงให้เห็นถึง
สภาพความไม่พอใจนนัเอง  

  จากการศึกษาทฤษฎีผูว้ิจยัจึงสรุปวา่ ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกหรือทศันคติ
ของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึง เมือสิงทีตอ้งการไดรั้บการตอบสนองหรือทาํให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็
จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจซึงเป็นความรู้สึกทางบวก แต่ถ้าสิงทีตอ้งการไม่ได้รับการตอบสนอง
หรือไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจเป็นความรู้สึกทางลบ 
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 3.2  ความหมายของเหตุจูงใจ 

  ฮอวกิ์นส์ เบสท์ และโคนีย ์(Hawkins, Best and Coney, 1998: 366) ได้ให้
ความหมายของการจูงใจไวว้า่ เป็นแรงผลกัดนัภายในบุคคล อนัเกิดจากกลไกลภายในร่างกายไดรั้บ
การกระตุน้จนกลายเป็นเหตุจูงใจใหบุ้คคลนนัแสดงพฤติกรรมออกมา 
  โมเวนและไมเนอร์ (Mowen and Minor, 1998: 160) ไดใ้ห้คาํนิยามไวว้า่ การจูงใจ 
หมายถึง สภาวะภายในของบุคคลได้รับการกระตุ้น เพือผลักดันให้บุคคลนันแสดงพฤติกรรม
ออกมา โดยมีทิศทางเพือให้บรรลุตามเป้าหมายทีมุ่งหวงั (goal-directed behavior) การจูงใจ
ประกอบดว้ย แรงขบั (drives) ตวักระตุน้ (urges) ความปรารถนา (wishes) หรือความตอ้งการอยาก
ได ้(desires) เป็นจุดเริมตน้ทีจะเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการเคลือนไหวภายในร่างกายอย่างมีลาํดบั
ขนัตอนนาํไปสู่การแสดงพฤติกรรม 

  โฮเยอร์และแม็คอินนีส (Hoyer and MacInnis, 1997) ไดใ้ห้ความหมายของการ
จูงใจไวว้า่ เป็นแรงผลกัดนัภายในบุคคล (inner force) อนัก่อให้เกิดผลสะทอ้นกระตุน้ให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมเพือมุ่งไปสู่เป้าหมาย 
  จากการศึกษาทฤษฎีผูว้ ิจยัจึงสรุปวา่ เหตุจูงใจ (Motive) คือ สิงทีบุคคลไดร้ับ
จากการจูงใจ ทีเป็นแรงกระตุน้จากภายในและส่งผลให้เกิดการแสดงออกของพฤติกรรมอย่างใด
อยา่งหนึง    

 3.3  ทฤษฎีเกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจ 
  เชลลี (Shelley, 1975: 9) ไดศึ้กษาแนวคิดเกียวกบัความพึงพอใจ สรุปไดว้่า       
ความพึงพอใจ คือ ทฤษฎีว่าดว้ยความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์ คือ ความรู้สึกในทางบวก และ
ความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกทีเมือเกิดขึนแลว้จะทาํให้เกิดความสุข 

ความรู้สึกนีเป็นความรู้สึกทีแตกต่างจากความรู้สึกในทางบวกอืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกทีมี
ระบบยอ้นกลบั และความสุขนีสามารถทาํให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิมขึนไดอี้ก 

ดงันนัจะเห็นไดว้า่ ความสุขเป็นความรู้สึกทีสลบัซบัซ้อน และความสุขนีจะมีผลต่อบุคคลมากกวา่
ความรู้สึกในทางบวกอืนๆ ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุข มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งสลบัซบัซ้อน และระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทงัสามนี เรียกวา่ ระบบความพึงพอใจ 

โดยความพึงพอใจจะเกิดขึนได ้เมือระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกวา่ความรู้สึกทาง
ลบ ส่วนสิงทีทาํให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษย ์ไดแ้ก่ ทรัพยากร (resources) หรือสิงเร้า 
(stimulus) การวเิคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาวา่ทรัพยากรหรือสิงเร้าแบบใด เป็นสิงที
ตอ้งการทีจะทาํให้เกิดความพอใจและความสุขแก่มนุษย  ์ ความพอใจจะเกิดได้มากทีสุดเมือมี
ทรัพยากรทุกอยา่งทีเป็นทีตอ้งการครบถว้น 
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  มนุษย์เป็นจุดสําคัญทีต้องศึกษาในการสร้างพลังจูงใจของบุคคล ขึนอยู่กับ
ตวักระตุน้และความตอ้งการทีมีระดบัสูงในขณะนนั โดย อบัรามฮมั เอช. มาสโลว ์(Abraham H. 

Maslow, 1998) ตงัสมมติฐานความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้ดงันี 

  1.  มนุษยมี์ความตอ้งการ ความตอ้งการนีจะมีอยูเ่สมอไม่สินสุด เมือความตอ้งการ
ใดไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอืนจะเขา้มาแทน ซึงจะเป็นเช่นนีเรือยไปไม่มีทีสินสุด 

  2.  ความตอ้งการทีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นสิงจูงใจของพฤติกรรมอีก
ต่อไป ความตอ้งการทีไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านนัทีเป็นสิงจูงใจของพฤติกรรม 

  3.  ความตอ้งการของมนุษยมี์เป็นลาํดบัขนั เมือความตอ้งการขนัตาํได้รับการ
ตอบสนองแลว้ ความตอ้งการขนัสูงก็จะเรียกร้องใหมี้การตอบสนองทนัที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพที 1  ภาพแสดงลาํดบัความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) 
ทีมา:  Stephen P. Robbins, and Mary K. Coulte, Management, 11th ed. (New Jersey: Pearson 

 College. 2010). 

Self-Actualization Needs 

(ความตอ้งการทีจะประสบความสาํเร็จ) 

Esteem Needs 

(ความตอ้งการยกยอ่งนบัถือ) 

Social Needs 

(ความตอ้งการทางสังคม) 

Safety Needs 

(ความตอ้งการความปลอดภยัและมนัคง) 

Physiological Needs 

(ความตอ้งการทางดา้นร่างกายและความอยูร่อด) 

1 

2 

3 

4 

5 
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  อบัรามฮมั เอช. มาสโลว ์(Abraham H. Maslow, 1998) แบ่งความตอ้งการของ
มนุษยไ์ว ้5 ขนั ตามลาํดบั ดงันี 

  1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกายและความอยูร่อด (Physiological Needs) เป็น
ความตอ้งการอากาศ อาหาร นาํ ทีพกัอาศยั ยารักษาโรค และความตอ้งการทางเพศ 

  2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมนัคง (Safety Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
ความมันคง ปลอดภัย ได้รับความคุ้มครองจากภัยอันตรายทังทางร่างกายและจิตใจ รวมทัง
หลกัประกนัความปลอดภยั 

  3. ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) ได้แก่ ความตอ้งการความรัก การ
ยอมรับในสังคม ความเป็นมิตร การคบหาสมาคม ความเป็นเพือน 

  4. ความตอ้งการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการเกียรติยศ 
ความมีชือเสียง มีอาํนาจ และการยกยอ่งสรรเสริญ 

  5. ความต้องการทีจะประสบความสําเร็จ (Self-Actualization Needs) ได้แก่ 
ความคาดหวงั ความเจริญรุ่งเรืองในลาภยศสรรเสริญ ความตอ้งการระดบันีแต่ละคนมีความตอ้งการ
แตกต่างกนัไป เช่น นักดนตรีต้องการสร้างงานดนตรี ศิลปินตอ้งการวาดภาพ ครูต้องการสอน         
นกับริหารตอ้งการเป็นผูน้าํ 
  อบัรามฮมั เอช. มาสโลว ์(Abraham H. Maslow, 1998) มีขอ้สังเกตเกียวกบัความ
ตอ้งการของคนทีมีผลต่อพฤติกรรมทีแสดงออกมา 2 ประการ ดงันี 

  1. หลกัแห่งความขาดตกบกพร่อง ความขาดตกบกพร่องในชีวิตประจาํวนัของ
คนจะมีผลทาํให้ความตอ้งการทีเป็นความพึงพอใจไม่เป็นตวัจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในอีกต่อไป 
เนืองจากคนเหล่านีจะพอใจในสภาพทีเป็นอยู ่และยอมรับความขาดแคลนต่างๆ ในชีวติ 

  2. หลกัแห่งความเจริญกา้วหน้า คือ ลาํดบัความตอ้งการ 5 ขนั จะเริมจากระดบั
ตาํไปหาระดบัสูง โดยความตอ้งการของคนในแต่ละระดบัจะเกิดขึนเมือความตอ้งการระดบัตาํกวา่
ไดรั้บการตอบสนองใหเ้กิดความพึงพอใจแลว้ 

  เคลยต์นั พี แอลเดอร์เฟอร์ (Clayton P. Alderfer, 1972) ไดเ้สนอทฤษฎีการจูงใจ 
ERG โดยกล่าววา่ บุคคลจะมีความตอ้งการ 3 ประเภท ดงัต่อไปนี 

  1. ความตอ้งการเพือความอยูร่อด (Existence Needs) เป็นความตอ้งการในระดบั
ตาํสุดและมีลกัษณะเป็นรูปธรรมมากทีสุด เป็นความตอ้งการทางดา้นกายภาพ และความตอ้งการ
ความปลอดภยั ตามทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์  
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  2. ความตอ้งการความสัมพนัธ ์ (Relatedness Needs) เ ป็นความตอ้งการ            
มีสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลทางสังคม ซึงประกอบด้วย ความตอ้งการด้านสังคมรวมกับความ
ตอ้งการความปลอดภยั และความตอ้งการการยกยอ่ง ตามทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์

  3. ความตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ (Growth Needs) เป็นความตอ้งการในระดบั
สูงสุดตามทฤษฎีนี ประกอบดว้ย ความตอ้งการยกยอ่งรวมกบัความตอ้งการประสบความสําเร็จ ตาม
ทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการของมาสโลว ์

  ทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์เฟอร์ มีความใกล้เคียงกับทฤษฎีลาํดับขนัความ
ตอ้งการของมาสโลว ์กล่าวคือ คนจะพยายามตอบสนองความตอ้งการในระดบัตาํสุดก่อน แลว้จึง
ค่อยตอบสนองความตอ้งการในระดบัทีสูงขึน แต่ทฤษฎี ERG มีแนวคิดวา่ ความตอ้งการของบุคคล
สามารถเปลียนไปในระดบัทีสูงขึนและตาํลงได ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) 

  ทฤษฎีการจูงใจของแม็คเคลลแลนด์ (McClelland, 1998: 167) เชือวา่ความตอ้งการ
ของคนทีจะเป็นแรงจูงใจทีสาํคญัมี 3 ประการ คือ 

  1. ความตอ้งการประสบความสาํเร็จ (Need for achievement หรือ nAch) 

  2. ความตอ้งการความรักความผกูพนั (Need for affiliation หรือ nAff) 

  3. ความตอ้งการอาํนาจบารมี (Need for power หรือ nPow) 

  แม็คเคลลแลนด์ ไดท้าํวิจยัตามแนวความคิดของความตอ้งการทงั 3 ประการ 
ดงักล่าว และไดส้รุปผลการวจิยัทีน่าสนใจไวด้งันี (McClelland, 1998: 167-168) 

  1. บุคคลทีตอ้งการประสบผลสําเร็จสูง (nAch) จะแสวงหาแนวทางเพือกา้วไป
ขา้งหนา้ จะใชค้วามพยายามเพือมุ่งไปสู่ความสาํเร็จ และจะมีความรับผดิชอบในการแกปั้ญหาต่างๆ 
จากการศึกษาของแม็คเคลลแลนด์พบว่า 85 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาทีมีความตอ้งการประสบ
ผลสาํเร็จสูง จะเขา้สู่อาชีพทีตอ้งการผูมี้ความสามารถทีจะเผชิญกบัความเสียงและการตดัสินใจ และ
มีโอกาสทีประสบผลสาํเร็จทียงิใหญ่ เช่น งานการจดัการธุรกิจ เป็นตน้ 

  2. บุคคลทีตอ้งการความรักความผกูพนัสูง (nAff) แม็คเคลลแลนด์ มองความ
ตอ้งการนีคลา้ยกบัความตอ้งการระดบัที 3 ของมาสโลว ์เขาไดส้รุปผูมี้ความตอ้งการทางดา้นนีสูงไว้
วา่ พวกนีไดจ้ดัลาํดบัความสาํคญั ความตอ้งการทีอยากจะอยูร่่วมกบัผูอื้น มากกวา่ความตอ้งการเพือ
ความสําเร็จ ตวัอย่างเช่น จากการศึกษาโดยการทดลองการให้มีโอกาสเลือกผูช่้วยในการทาํงาน
อยา่งหนึงพบวา่บุคคลทีตอ้งการประสบผลสําเร็จสูง (nAch) จะเลือกผูช่้วยทีมีคุณสมบติัแสดงถึง
ความสามารถเป็นสําคญั ส่วนบุคคลทีตอ้งการความรักความผกูพนัสูง (nAff) จะเลือกเพือนของเขาเอง
มาเป็นผูช่้วยร่วมงาน จะเห็นไดช้ดัวา่ บุคคลทีมีความตอ้งการความรัก ความผกูพนัสูง จะตดัสินใจ
โดยยดึถือความสบายใจในการทาํงาน มากกวา่ทีจะยดึถือความสาํเร็จของงาน 
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  3. บุคคลทีมีความตอ้งการอาํนาจบารมีสูง (nPow) ซึงหมายถึง ความปรารถนา
อยากได้อํานาจบารมีเพือนําไปใช้ควบคุมกํากับผู ้อืน บุคคลผู ้ต้องการมีอํานาจบารมีสูงตาม
แนวความคิดของแม็คเคลลแลนด์ มีความตอ้งการอาํนาจแยกเป็น  2 แนวทาง คือ ในทางบวก เป็น
ความปรารถนาอยากมีอาํนาจบารมี สามารถเชิญชวนและดลบนัดาลใจผูอื้นให้คลอ้ยตามยอมรับได ้
หรือในทางลบ เป็นความปรารถนาตอ้งการ 

 จากการศึกษาทฤษฎีเกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจ ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า  เมือบุคคล
ไดรั้บจากการจูงใจ สภาวะภายในจิตใจของบุคคลจะเกิดความตอ้งการหรือวางเป้าหมายในเรืองใด
เรืองหนึง และสิงนนัจะเป็นเหตุจูงใจหรือตวักระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมหรือความพยายามในการ
กระทาํใดๆ เพือตอบสนองความตอ้งการหรือบรรลุเป้าหมายทีวางไว ้และเมือสิงทีตอ้งการไดรั้บ
การตอบสนองหรือทาํให้บรรลุจุดมุ่งหมายก็จะทาํให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ ในขณะเดียวกนัหาก
ความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนันไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะเกิดความรู้สึกทางลบซึงเป็น
ความรู้สึกไม่พึงพอใจนนัเอง 

 

4.  แนวคิดและทฤษฎเีกยีวกบัอตัมโนทศัน์ 

 พรรณี ชูทยั เจนจิต (2550) ได้ให้ความหมายอตัมโนทศัน์ไวว้่า หมายถึง ภาพของ
ตนเอง ซึงเกิดจากความคิดความรู้สึก  เจตคติ  การรับรู้ การตีความเกียวกับรูปร่างลักษณะ
ความสามารถและคุณค่าของตนเอง 

 ฟิททส์ (Fitts, 1972: 9) ให้ความหมายอตัมโนทศัน์ไวว้่า หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด 
ความเชือ ค่านิยม และการรับรู้เกียวกบัตนเองทงัทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม 
 เจอร์ซิลค ์(Jersild 1963: 7) ให้ความหมายอตัมโนทศัน์ไวว้า่ หมายถึง โลกภายในของ
บุคคลเป็นผลรวมของความรู้สึก ความคิด ซึงทาํใหบุ้คคลรับรู้ถึงความคงอยูข่องตนวา่  ตนคือใคร มี
อะไรอยู ่รวมทงัความรู้สึกเกียวกบัลกัษณะนิสัยและคุณสมบติัของตนเอง 

 โรเจอร์ส (Rogers 1952: 136) ไดใ้ห้ความหมายอตัมโนทศัน์ไวว้า่ หมายถึง การรับรู้
ของบุคคลทีมีต่อตนเองเกียวกบัรูปร่างบุคลิกลกัษณะ ความสามารถของตนเอง และการรับรู้เกียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตนกบับุคคลอืนและสิงแวดลอ้ม รวมถึงการรับรู้เกียวกบัคุณค่าของตนเองที
เชือมโยงกบัประสบการณ์ทงัทางบวกและทางลบ 

 โรเจอร์ส (Rogers, 1952) นกัจิตวิยาทีศึกษาบุคลิกภาพของมนุษยจ์ากส่วนทีเป็น
ประสบการณ์เฉพาะตวัของบุคคล ซึงรวมความรู้สึกและเจตคติของบุคคลต่อโลก ต่อชีวิต ต่อตนเอง 

และต่อสังคมแวดลอ้มโดยมุ่งให้ความสําคญัทีตวัเอง และความเป็นตวัของตวัเองของบุคคลนัน  

ทฤษฎีของโรเจอร์สมีชือวา่ ทฤษฎีตวัตน (Self Theory) ไดอ้ธิบายถึงตวัตนของมนุษยเ์ป็น 3 แบบ คือ 
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 1.  ตนทีตนมองเห็นหรือตนตามการรับรู้ (Perceived Self หรือ Self Concept)  คือ ภาพ
ของตนทีเห็นตนเองวา่ ตนเป็นคนอยา่งไร คือใครมีความรู้ความสามารถลกัษณะเฉพาะตนอยา่งไร 

โดยทวัไปบุคคลรับรู้มองเห็นตนเองหลายแง่หลายมุม อาจไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริง หรือภาพทีคนอืน
เห็น เช่น คนทีชอบเอารัดเอาเปรียบผูอื้น อาจไม่นึกเลยวา่ตนเองเป็นบุคคลประเภทนนั 

 2.  ตนทีเป็นจริง (Real Self) คือ การรับรู้เกียวกบัตนเองตามขอ้เท็จจริงในดา้นต่างๆ ทงั
ทางดา้นร่างกายและจิตใจ เช่น ฉนัเป็นคนเรียนเก่ง, ฉนัเป็นคนสวย ฉนัเป็นคนรํารวย   เป็นตน้ 

 3.  ตนในอุดมคติ (Ideal Self) คือ การรับรู้สิงทีตนเองอยากมี อยากเป็น แต่ยงัไม่มี           
ไม่เป็นในสภาวะปัจจุบนั หรือการรับรู้สิงทีตนเองปรารถนาอยากจะมีอยากจะเป็นในอุดมคติ เช่น 

นายดาํเป็นคนเรียนหนงัสือไม่เก่ง แต่นึกอยากเป็นคนเรียนเก่งสอบไดที้ 1 หรือ นางสาวแดง เป็นคน
ผวิดาํ ตวัอว้น และเตีย แต่นึกอยากเป็นคนผวิขาว หุ่นดี และสูงเหมือนนางแบบ เป็นตน้ 

 ไวลีย ์(Wylie, 1968) ไดอ้ธิบายถึงโครงสร้างของอตัมโนทศัน์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  

 1.  อตัมโนทศัน์ทีเป็นจริง (Actual Self-Concept) คือ เจตคติและการรับรู้วา่ตนเองคือ
ใครเป็นอยา่งไร เป็นภาพสะทอ้นของตนเอง เช่น ตนเองเป็นคนมีเหตุผล เป็นคนดี เป็นตน้ อตัมโนทศัน์
ทีเป็นจริงนีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

 1.1  อตัมโนทศัน์ทีรับรู้จากสังคม (Social Self–Concept) เป็นการรับรู้เกียวกบั
ตวัเองทีเกิดจากเจตคติหรือความคิดเห็นของบุคคลอืนในสังคมทีสะทอ้นให้เราทราบวา่เราเป็นคน
อยา่งไร  

 1.2 อตัมโนทศัน์ทีรับรู้จากตน (Private Self-Concept) เป็นการรับรู้จากการที
บุคคลไดม้องตนเองแลว้วา่ตนเองเป็นคนอยา่งไร 

 2.  อตัมโนทศัน์ในอุดมคติ (Ideal Self-Concept) คือ เจตคติหรือความคิดเห็นเกียวกบั
การรับรู้ตนเองวา่จะเป็นคนในอุดมคติอยา่งไร เช่น อยากเป็นคนทีสวยทีสุด อยากเรียนเก่งเป็นตน้ 

อตัมโนทศัน์ในอุดมคตินีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

 2.1  อตัมโนทศัน์ตามอุดมคติของตน (Own Ideal Self-Concept) เป็นอุดมคติของ
ตนเองวา่ตนเองอยากจะเป็นอยา่งไร  

 2.2 อตัมโนทศัน์ตามอุดมคติของสังคม (Concept of Other’s Ideal for One) เป็น
การรับรู้ตนในอุดมคติจากคนอืนในสังคมวา่ตนทีคนอืนตงัไวน่้าจะเป็นอยา่งไรไดบ้า้ง 
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ภาพที 2  ภาพแสดงโครงสร้างอตัมโนทศัน์ตามทฤษฎีของไวลีย ์

ทีมา:  Wylie Ruth C. Handbook and personality Theory and Research. (Chicago: Rank Mc 

 Nally Company, 1968), 743.  

 
  จากภาพที 2 แสดงการแบ่งโครงสร้างอตัมโนทศัน์ตามทฤษฎีของไวลีย์ใน
ข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องและเกียวโยงกัน โดยเป็นส่วนประกอบของการรับรู้
ประสบการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนกบัตนและกลายเป็นความรู้สึกนึกคิดทีมีต่อตนเองและความรู้สึกนึกคิด
ทีปรารถนาอยากจะเป็น ซึงความปรารถนานีบางส่วนอาจจะเป็นจริงและบางส่วนยงัไม่เป็นจริง 

ความรู้สึกนึกคิดทงัสองประการนี จะทาํให้บุคคลเกิดการประเมินตนเอง เป็นความรู้สึกเห็นคุณค่า
ในตนเอง (Self esteem) ซึงการเห็นคุณค่าในตนเองนนั เป็นการตดัสินคุณค่าของตวัเองโดยแสดง 
ให้เห็นในรูปของ เจตคติทีมีต่อตนเอง บุคคลจะประเมินอตัมโนทศัน์ออกมาในการเห็นคุณค่า
ตนเอง ซึงเป็นกระบวนการตดัสินคุณค่า โดยตรวจสอบดา้นผลงานความสามารถของตนเองกบั
บุคคลรอบขา้ง เป็นกระบวนการทีอาจเป็นไป โดยรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั การเห็นคุณค่าในตนเองเกิดขึน
จากการ มีประสบการณ์แห่งความสําเร็จและการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ บรรลุจุดมุ่งหมาย  ส่งผลให้
ไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากบุคคลต่างๆ เกิดความพึงพอใจ กลายเป็นความเชือมนัต่อความสามารถ
ของตนเอง บุคคลทีมีลกัษณะการเห็นคุณค่าในตวัเองสูงจะเป็นคนทีมีความเชือมนัในตวัเองสูง              
ไม่ค่อยเครียดหรือวิตกกงัวล มีความรู้สึกมนัคงปลอดภยัสูง มองตนเองวา่เป็นคนมีค่า ไม่หวนัไหว
ต่อการวิจารณ์หรือการตาํหนิจากบุคคลอืน ยอมรับความจริง มีความกระตือรือร้น ตงัใจจริงในการ
กระทาํสิงต่างๆ และมีความสุขกบัชีวติตนเอง 

อตัมโนทศัน์ 

อตัมโนทศัน์ทีเป็นจริง อตัมโนทศัน์ในอุดมคติ 

อตัมโนทศัน์
ทีเป็นจริงที
รับรู้จาก
สงัคม 

อตัมโนทศัน์
ทีเป็นจริงที
รับรู้จากตน 

อตัมโนทศัน์
ในอุดมคติ 
ของสงัคม 

อตัมโนทศัน์
ในอุดมคติ 
ของตน 
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 จากการศึกษาทฤษฎีผูว้ิจยัสรุปไดว้่า  อตัมโนทศัน์เป็นความรู้สึกนึกคิดทีบุคคลรับรู้         
ถึงลกัษณะประจาํตวั ทีรวมถึงทศันคติ (Attitude) ค่านิยม (Value)  และจินตภาพส่วนบุคคล (Self-

Image) ทีบุคคลเชือวา่เป็นสิงอธิบายตวัเขาวา่เป็นอย่างไร นอกจากนี อตัมโนทศัน์ยงัเป็นความรู้สึก
ทีเกียวกบัการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self esteem) กล่าวคือ หากบุคคลมีอตัมโนทศัน์ต่อตนเอง         
ในทางบวกก็จะทาํใหเ้พิมการนบัถือตนเองและภาคภูมิใจในตนเองมากขึน 
 

5.  แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัความคาดหวงั   
 มะแอน ราโอบ (2551: 11) ไดใ้ห้ความหมายของความคาดหวงัวา่ หมายถึง ความคิด 
ความเชือ ความต้องการ ความมุ่งหวงั หรือความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อสิงหนึง เช่น บุคคล การ
กระทาํ หรือเหตุการณ์ เป็นตน้ เป็นการคิดล่วงหนา้โดยมุ่งหวงัในสิงทีเป็นไปไดว้า่จะเกิดตามทีตน
คิดไว ้ทงันี ความคาดหวงัของบุคคลจะขึนอยูก่บัความตอ้งการและเป็นไปตามประสบการณ์ของแต่
ละบุคคล 

 ปาหนนั บวัสาม (2548: 24) ไดใ้หค้วามหมายของความคาดหวงัวา่ หมายถึง ความรู้สึก
นึกคิดของบุคคลทีมุ่งหวงัจะให้ได้สิงทีต้องการ จึงเป็นแรงจูงใจให้บุคคลกาํหนดการกระทาํที
เหมาะสมและสอดคล้องกับบุคคลอืน โดยคาดคะเน หรือเชือว่าผลทีเกิดจากการกระทําจะ
ตอบสนองความตอ้งการของตน ซึงผลทีเกิดขึนอาจเป็นไปตามความคาดหวงั 

 เธียร โชติกะชีวิน (2549: 34) ไดใ้ห้ความหมายของความคาดหวงัวา่ หมายถึง ระดบั
ความแน่ใจหรือความเป็นไปได้ทีเมือใช้ความพยายามแล้วจะเกิดความสําเร็จ ความคาดหวงัเป็น
ความเชือมโยงระหวา่งความพยายามและการกระทาํ 
 ธนวชั ภูเกา้ลว้น (2547: 9) ไดใ้ห้ความหมายของความคาดหวงัวา่ หมายถึง อนัดบัของ
จุดหมายทีตงัไว ้เป็นความคาดหวงัทีน่าจะเป็นไปได ้ชีวิตของทุกคนย่อมขึนอยู่กบัความคาดหวงั
ดว้ยกนัทงัสิน พฤติกรรมทุกอย่างทีบุคคลแสดงออกในปัจจุบนัย่อมคาดหวงัผลในอนาคต ฉะนนั 
ความคาดหวงัจึงเป็นผลจากประสบการณ์ในอดีตของบุคคล 

 พงษจ์นัทร์ ภูษาพานิชย ์(2547: 134) กล่าวไวว้า่ ความคาดหวงัเป็นแรงกระตุน้ทีทาํให้
คนเราพยายามทีจะทาํอะไรบางอยา่ง เพือให้ตนเองไดรั้บความสมหวงั จึงเสมือนความตอ้งการทียงั
ไม่ได้รับการตอบสนอง บุคคลต้องการทีจะสนองตอบความคาดหวงัของตนเอง ถ้าสมหวงัก็
เหมือนกบัการประสบความสาํเร็จ 
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 Nadler & Lawler (1982: 699) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบของความคาดหวงัไว ้3 
ประการ คือ 

 1.  การคาดหวงัเกียวกบัผลทีเกิดขึน บุคคลจะมีพฤติกรรมอยา่งไร จะขึนอยูก่บัในใจเขา
มีการคาดหวงัอย่างไรเกียงกบัผลทีติดตามมา เช่น คนทีคาดหวงัว่าถา้เขามีการผลิตเพิมขึนเขาจะ
ไดรั้บการยกยอ่ง เขาก็จะตดัสินใจทาํงานหนกัขึน แต่ถา้เขาคาดหวงัวา่แมมี้การผลิตเพิมขึน เขาก็จะ
ไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเพิมขึนเลย เขาก็จะไม่ทุ่มเทใหก้บังานเป็นพิเศษแต่อยา่งใด 

 2.  ความพอใจหรือคุณค่าของผลทีเกิดขึน ผลทีเขาคาดหวงัว่าจะเกิดขึนนัน ได้
ก่อให้เกิดความพอใจหรือคุณค่าแก่เขาเพียงใด เช่น คนทีคาดหวงัวา่ถา้เขาทาํงานหนกัขึน เขาจะได้
ค่าจา้งเพิมขึน ซึงจะสร้างความพอใจแก่เขามาก แต่ถ้าการทาํงานหนักขึนทาํให้เขาได้คาํยกย่อง 
ชมเชย ซึงไม่ใช่เงิน ก็จะทาํใหเ้ขามีความพอใจนอ้ย 

 3.  ความคาดหวงัเกียวกบักาํลงัความพยายามกบัผลการปฏิบติังาน ความคาดหวงัของ
บุคคลเกียวกบัความยุ่งยากในการปฏิบติังานให้ประสบความสําเร็จ จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ของบุคคลนนัวา่จะปฏิบติังานดงักล่าวนนัหรือไม่ 
 ทฤษฎีความคาดหวงั (The Expectancy Theory) ของวรูม (Vroom, 1966) มีความเชือวา่ 
การทีบุคคลมีความพยายามทาํงานมากน้อยเพียงใดขึนอยู่กบัความคาดหวงัในผลตอบแทนทีเขา          
จะได้รับ ถ้าเขามีความคาดหวงัสูงก็จะมีความพยายามมาก แต่ถ้ามีความคาดหวงัตาํก็จะมีความ
พยายามน้อย ตามแนวคิดของวรูมนัน การจูงใจเป็นผลมาจากปัจจยั 3 อย่าง ได้แก่ ความชอบ 
(Valence) ความคาดหวงั (Expectancy) และความเป็นเครืองมือ (Instrumentality) โดยปัจจยัทงั 3 
อยา่งสามารถนาํมาเขียนเป็นสูตรไดด้งันี (บุญมนั ธนาศุภวฒัน์, 2549: 11) 

 การจูงใจ  =  ความชอบ  x  ความคาดหวงั  x  ความเป็นเครืองมือ 

 1.  ความชอบ (Valence) หมายถึง ความชอบหรือไม่ชอบในรางวลัหรือผลได ้ซึงเป็น
สิงทีแสดงถึงความพึงพอใจในเป้าหมายนนั ตวัอยา่งเช่น ถา้พนกังานคนหนึงมีความตอ้งการเลือน
ตาํแหน่ง การเลือนตาํแหน่งจึงเป็นความชอบของพนกังานคนนนั ความชอบในรางวลัหรือผลได้
ของพนกังานแต่ละคนก็จะมีลกัษณะเฉพาะ โดยจะขึนอยู่กบัประสบการณ์และแตกต่างกนัไปตาม
ระยะเวลาดว้ย  ความชอบทีเกียวพนักบัรางวลันนัเกิดจากปัจจยัของแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่าง
กนัไปในแต่ละบุคคล ปัจจยัดงักล่าว เช่น อายุ ระดบัการศึกษา ลกัษณะงาน ตาํแหน่งงาน เป็นตน้ 
แต่อย่างไรก็ตามบุคคลบางคนอาจจะเปลียนความชอบในรางวลัทีได้รับเมือสภาพเศรษฐกิจ
เปลียนแปลงไป ระดบัความชอบจะอยู่ระหวา่ง 0 ถึง -1 และความรู้สึกกลางๆ หรือไม่สนใจ จะอยู ่      
ที 0 
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 2.  ความคาดหวงั (Expectancy) เป็นสิงทีบุคคลเชือวา่หากมีความพยายามเพิมขึนยอ่ม
นําไปสู่ผลงานทีดีขึน อาจกล่าวได้ว่าความคาดหวงัเป็นเรืองของความน่าจะเป็นนันเอง ความ
คาดหวงัจะมีความสัมพนัธ์กบัความพยายามในการทาํงานกบัผลงานทีเกิดขึน เช่น พนกังานบางคน
คิดวา่การขยนัทาํงานมากขึน อาจจะถูกเพือร่วมงานต่อวา่หรือไม่ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มก็ได ้ซึง
แสดงว่าเขาไม่เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างความพยายามกบัผลงาน ความคาดหวงัสามารถกาํหนด
ลาํดบัขนัจาก 0 ถึง 1 ถ้าความคาดหวงัเป็น 0 แสดงว่าบุคคลนันไม่เห็นความเป็นไปได้ว่าความ
พยายามทีเพิมขึนจะทาํใหไ้ดผ้ลงานทีดี 
 3.  ความเป็นเครืองมือ (Instrumentality) เป็นสิงทีบุคคลเชือว่าผลงานทีเกิดจากความ
พยายามทีเพิมขึนนนัจะนาํไปสู่รางวลัทีตอ้งการ ความเป็นเครืองมือจึงเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งผล
การทาํงานกบัรางวลัตอบแทนเช่นเดียวกบัความชอบและความคาดหวงั ความเป็นเครืองมือสามารถ
กาํหนดลาํดบัขนัจาก 0 ถึง 1 ถ้าความเป็นเครืองมือมีค่าเป็น 0 แสดงว่าบุคคลนันคิดว่าผลงานที
เพิมขึนไม่มีทางนาํมาซึงรางวลัตอบแทนทีเพิมขึน ถา้ความเป็นเครืองมือมีค่าเป็น 1 แสดงวา่บุคคล
นนัเห็นวา่ผลงานทาํงานทีดียอ่มนาํมาซึงรางวลัตอบแทนทีเพิมขึน ความเป็นเครืองมือทีสูงจะแสดง
ใหเ้ห็นวา่ความเป็นไปไดข้องการไดรั้บเงินเดือนเพิมมีมากขึนดว้ย แต่ถา้ความเป็นเครืองมือตาํแสดง
วา่ผลงานจะเพิมมากขึน แต่เงินเดือนก็ไม่เกิดขึนเลย 
 จากการศึกษาทฤษฎีผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ความคาดหวงัเป็นความรู้สึกนึกคิดเกียวกบัการ
คาดคะเน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึงจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา 
ดงัเช่นทฤษฎีความคาดหวงัทีแสดงใหเ้ห็นวา่ ถา้บุคคลมีความชอบในสิงใดสิงหนึง ยอ่มจะเกิดความ
คาดหวงัต่อสิงนนัในอนาคต และเมือบุคคลเกิดความคาดหวงัแลว้ จะมีความพยายามในการกระทาํ
เพือใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีคาดหวงัไว ้
 

6.  แนวคิดและทฤษฎเีกยีวกบัการจัดการทางการศึกษา 
 ทาบา (Taba, 1962: 10) ไดก้ล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรสรุปไดว้า่  หลกัสูตรเป็น
เอกสารทีเขียนขึน โดยประกอบด้วยเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้  เนือหาสาระ  
กิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ และการพฒันาหลกัสูตรเป็น
กระบวนการวนิิจฉยั (diagnosis) และตดัสินใจ (decision) เกียวกบัองคป์ระกอบเหล่านนั การพฒันา
หลกัสูตรตามแนวคิดของทาบาดาํเนินการอยา่งเป็นขนัตอนรวมทงัสิน 7 ขนัตอน ดงันี 

 1.  การวินิจฉยัความตอ้งการ (diagnosis of needs)  การศึกษาความตอ้งการเป็นสิงทีมี
ความสําคญัเป็นอนัดบัแรก ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะตอ้งวินิจฉยัประสบการณ์ ความตอ้งการและความ
สนใจของผูเ้รียนเพือมากาํหนดเนือหาของหลกัสูตร  
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 2.  การกาํหนดวตัถุประสงค ์(formulation of objectives) เมือทราบความตอ้งการของ
ผูเ้รียนหรือของสังคมแลว้  ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร ซึงจะใช้
กาํหนดเนือหาวา่จะมีความเฉพาะเจาะจงเพียงใดและวธีิการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

 3.  การเลือกเนือหา (selection of content)  ผูพ้ฒันาหลกัสูตรเลือกเนือหาสาระทีจะ
นํามาให้ผูเ้รียนศึกษาโดยพิจารณาจากวตัถุประสงค์ เนือหาทีเลือกมานันจะต้องมีความตรง 
(validity) ตามวตัถุประสงคแ์ละมีนยัสาํคญั  (significance) ต่อผูเ้รียน  
 4.  การจดัองคป์ระกอบของเนือหา (organization of content)  เนือหาทีคดัเลือกมาได้
นนั  ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะตอ้งนาํมาจดัเรียงลาํดบั (sequence) โดยใชเ้กณฑห์รือระบบบางอยา่ง ทงัยงั
จะตอ้งคาํนึงถึงความเชือมโยงและการเนน้ (focus) ให้เหมาะกบัวตัถุประสงคที์จะสอนและระดบั
ของผูเ้รียน 

 5.  การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (selection of learning experiences)  ผูพ้ฒันา
หลกัสูตรจะตอ้งพิจารณาเรืองของการจดัเรียงลาํดบัประสบการณ์  และจะตอ้งเลือกวิธีการจดัการ
เรียนการสอนทีจะสร้างประสบการณ์เกียวกบัเนือหาตามวตัถุประสงค ์ 
 6. การจดัองค์ประกอบของประสบการณ์การเรียนรู้  (organization of learning 

experiences)  การจดัองคป์ระกอบของประสบการณ์การเรียนรู้ ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะตอ้งคาํนึงถึง
ยุทธศาสตร์การสอนทีสําคญัคือการพฒันากระบวนการสร้างมโนทศัน์ (strategic of concept 

attainment) และคํานึงถึงคาํถามสําคัญ ได้แก่ จะทําอย่างไรให้เนือหาสาระสอดคล้องกับ
ประสบการณ์และความสนใจของผูเ้รียน  และจะทาํอย่างไรให้การจดัประสบการณ์การเรียนรู้
สอดคลอ้งและตอบสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล    
                     7.  การวินิจฉัยว่าสิงทีจะประเมินคืออะไร จะใช้วิธีการและเครืองมือใดในการประเมิน  
(determination of what to evaluate and of the ways and means of doing it)  นกัหลกัสูตรจะตอ้ง
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู ้เรียนตามวตัถุประสงค์ของหลักสูตร โดยจะต้องตอบคําถามว่า            
จะประเมินคุณภาพของการเรียนรู้ทีเกิดขึนได้อย่างไรและจะใช้เครืองมือและวิธีการใดในการ
ประเมิน  
           ตามแนวคิดกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของทาบาขา้งตน้ จะให้ความสําคญักบัครู
หรือผูส้อนว่าจะตอ้งเป็นผูที้พฒันาหลกัสูตร หรือกล่าวอีกนยัหนึงคือ หลกัสูตรตอ้งออกแบบโดย
ผูใ้ช้ และกระบวนการพฒันาหลกัสูตรทงั 7 ขนัตอน เป็นรูปแบบการพฒันาจากรากหญา้ (grass-

roots model)  หนา้ทีหลกัของครูตามแนวคิดของทาบา คือ ผูจ้ดัการเนือหาและมโนทศัน์ความรู้    
ต่างๆ ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน และหลกัสูตรจะตอ้งสร้างขึนจากภายใน
ชนัเรียนก่อนทีจะพฒันาขึนเป็นหลกัสูตรของสถานศึกษา  
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 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) กล่าวถึง
การศึกษาวา่ เป็นกระบวนการเรียนรู้เพือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้มสังคมการเรียนรู้และปัจจยัเกือหนุน
ใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเนืองตลอดชีวติ 

 การจดัการศึกษาขนัพืนฐานเป็นสิทธิขนัพืนฐาน ทีประชาชนไดรั้บบริการจากรัฐตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 49 มีสาระสําคญัวา่ บุคคลยอ่มมีสิทธิ
เสมอภาคในการรับการศึกษาขนัพืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี รัฐตอ้งจดัให้มีอยา่งทวัถึงมีคุณภาพ และ
ไม่เก็บค่าใชจ่้าย ซึงเป็นการจดัการศึกษา ตงัแต่ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 1 ถึงมธัยมศึกษาปีที 6 ทงั
สายสามญัและสายอาชีพ เป็นการจดัการศึกษามุ่งจดัประสบการณ์ดา้นความรู้ ความสามารถ ทกัษะ
แวดลอ้มและคุณค่าทีจาํเป็นต่อชีวิตตลอดจนมีความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีจะใชใ้นการดาํรงชีวิต 
รวมถึงการมีจิตใจอนังดงาม ความเอือเฟือเผือแผ่ ความมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลกัศาสนา การ
อนุรักษ์สืบสานเอกลกัษณ์ของทอ้งถินและวฒันธรรมอนัดีงามของชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิงแวดลอ้ม และในขณะเดียวกนัก็มีวิสัยทศัน์ต่อความเป็นไปในสังคมอืน และความกา้วหน้าใน
สังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที 22 กาํหนดวา่ การจดัการศึกษา
ต้องยึดหลักว่า ผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู ้เรียนมี
ความสาํคญัทีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศกัยภาพ และมาตราที 23 กาํหนดว่า การจดัการศึกษาตอ้งเน้นและให้ความสําคญั ใน 3 
เรือง คือ ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัการศึกษาในเรืองต่างๆ 5 เรือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ดงันี 

 1.   ความรู้เกียวกับตนเองและความสัมพนัธ์กบัสังคมในอดีตสถานศึกษามกัจดัให้
ผูเ้รียนเรียนเรืองทีไกลตวั ผูเ้รียนตอ้งท่องจาํชือเมือง ชือแม่นาํในต่างประเทศ แต่ไม่รู้จกัสถานทีใน
ประเทศไทย ผูเ้รียนรู้จกัผูค้น้พบทวีปอเมริกา แต่ประวติัทอ้งถินหรือหมู่บา้นของตนเองกลบัไม่มี
ความรู้เลย ความคิดเรืองการเรียนรู้เกียวกบัตนเองนีสอดคลอ้งกบัหลกัจิตวิยาการเรียนรู้ ทีว่าให้เรา
เริมต้นเรียนกับเรืองของตนเองและสิงใกล้ตัวก่อน แล้วจึงขยายกว้างออกสู่สังคม ซึงได้แก่ 
ครอบครัว  ชุมชน  ชาติและสังคมโลก ดังนันเมือเราจัดหลักสูตรก็ต้องเน้นความรู้เกียวกับ
ประวติัศาสตร์ และความเป็นมาของสังคมไทย การเมืองการปกครองของสังคมไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขใหเ้ขา้ใจถ่องแท ้ก่อนทีจะเรียนเรืองประเทศอืน 
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                    2.  ความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเรืองทีสําคญัมากอีกอยา่ง
หนึงทีผูเ้รียนต้องเรียนรู้ เพือประโยชน์สําหรับการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะเรือง การจดัการ
บาํรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างสมดุล ยงัยืน 
ประเทศไทยไดชื้อวา่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แต่ไม่รู้วิธีการจดัการ เราจึงมีปัญหาภยัแลง้ นาํ
ท่วม ป่าถูกทาํลายฯลฯ ในขณะทีประเทศสิงคโปร์ ซึงมีขนาดเล็กและพลเมืองน้อยไม่มีทรัพยากร
ใดๆ แต่มีความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสามารถในการจดัการสูง
สามารถพฒันาประเทศจนมงัคงัอยูใ่นระดบัตน้ๆ ของโลก   

 3.  ความรู้เกียวกบัศาสนา ศิลปวฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกตใ์ช้
ภูมิปัญญาเหล่านนั ซึงเป็นครังแรกทีภูมิปัญญาไทยไดรั้บความสําคญัอยา่งยิงในฐานะเป็นส่วนหนึง
ของสาระหลกัสูตรทีผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ 

 4.  ความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ ภาษา โดยเฉพาะการให้ความสําคญักบัการใช้
ภาษาไทยอยา่งถูกตอ้ง ระบบการศึกษาไทยทีผา่นมามกัจะละเลยภาษาประจาํชาติ ผูเ้รียนจึงมองขา้ม
ความสําคญัของความรู้ด้านนี แต่โดยสาระบญัญติัขอ้นี ประเทศไทยจึงจาํเป็นตอ้งมีนโยบายดา้น
ภาษา  ทังภาษาประจําชาติ  และภาษาต่างประเทศ  ซึงในยุคโลกาภิว ัตน์  คนไทยควรพูด
ภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา คือ ภาษาองักฤษ ซึงเป็นภาษาทีใชใ้นการสือสารระดบัสากล
มากทีสุด และภาษาของประเทศเพือนบา้น เช่น ภาษามลายู ภาษาจีน หรือภาษาญีปุ่น ซึงจาํเป็น
สาํหรับการติดต่อคา้ขายในภูมิภาค 

 5.  ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ และการดาํรงชีวติอยา่งมีความสุข 

 การกําหนดหลักสูตรทังการศึกษาขันพืนฐานและอุดมศึกษา การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ต้องนําทงั 5 เรืองนีมาเป็นแกนสําหรับการจดั
การศึกษา ซึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้กําหนดความมุ่งหมายการจัดการศึกษาไว ้            
2 ประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) คือ 

 1.  การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 2.  ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกทีถูกต้องเกียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ 
หนา้ที เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จ ักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทงัส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล 
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ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดลอ้มมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึงตนเองมี
ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนือง 

 นอกจากนี การจดัระบบโครสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาต้องคาํนึงถึงเรือง
ต่อไปนี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 
                    1.   มีเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบติั 

 2.   มีการกระจายอาํนาจไปสู่เขตพืนทีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน  

 3.   มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั 
และทุกประเภทการศึกษา  
 4.  มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา และ
การพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเนือง 

 5.   ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 
 6.   การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอืน 

 

7.  ข้อมูลเกยีวกบัสาขาวชิาดนตรีทเีปิดสอนในคณะวชิาของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

 ปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาได้ให้ความสําคญักับการศึกษาด้านดนตรีมากขึน มีการ      
เปิดหลกัสูตรดนตรีระดบัอุดมศึกษาในหลายสาขาวิชา ทงัในสถาบนัอุดมศึกษาของภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน เพือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยใน
จงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสถาบนัอุดมศึกษาทีเปิดสอนหลกัสูตรสาขาวิชาดนตรี 
ดงันี 

7.1  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  วสัิยทัศน์ 

   คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นแหล่งเรียนรู้ทีสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ให้เป็นแหล่งอา้งอิงทางการศึกษาของแผ่นดิน และดาํรงความเป็นผูน้ําทางปัญญาเพือการ
พฒันาการศึกษาทียงัยนื 

 

 

 



35 
 

 
 

  พนัธกจิ 

    1.   จดัการศึกษาเพือผลิตบณัฑิต/ผูส้ําเร็จการศึกษา ทีมีองคร์วมคุณลกัษณะ
ดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ และความดีอย่างสมดุล เพือให้ก้าวทนัการเปลียนแปลงทาง
สังคมไทยและสังคมโลก โดยใช้นวตักรรมการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเป็นที
ยอมรับในระดบัสากล 

    2.   บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สร้างนวตักรรมการศึกษาทีได้มาตรฐาน โดย
การบูรณาการ การวิจยั การพฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอน การวดั /ประเมินผล และการพฒันา
นิสิต/ผูเ้รียน 

    3.   สร้างภูมิปัญญาและเครือข่ายเพือพฒันาการศึกษา โดยริเริมกระบวน
ทศัน์ใหม่และเผยแพร่ความรู้เชิงปฏิบติัทีสามารถพฒันานิสิต/ผูเ้รียน บุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ยงัยนื เพือการชีนาํและแกปั้ญหาการศึกษาของชาติ 

    4.   สืบสานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม สร้างเสริมสุขภาพ สืบทอดสายใย  
ความผกูพนัระหวา่งพฤทธาจารย ์คณาจารย ์บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบนั เพือสร้างสรรคใ์ห้
เกิดประโยชน์ร่วมกนัในการพฒันาคณะ มหาวทิยาลยั และประเทศชาติ 

    5.   พฒันาระบบการบริหารอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล เพือ
ส่งเสริมพฒันาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีสร้างองคค์วามรู้ใหม่
และเป็นแหล่งอา้งอิงทางการศึกษาของแผน่ดิน 

  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เปิดสอนสาขาวิชาดนตรี ในหลกัสูตร
ระดบัปริญญาบณัฑิต จาํนวน 3 สาขาวิชา และหลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิต จาํนวน 1 

สาขาวชิา ดงันี 

  ระดบัปริญญาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาดนตรีศึกษา 
   2.  สาขาวชิาการสอนดนตรีสากล 

   3. สาขาวชิาการสอนดนตรีไทย 

  ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาดนตรีศึกษา 
  (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, คณะครุศาสตร์, 2556) 
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7.2  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  วสัิยทัศน์ 

   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความเป็นเลิศทางศิลปกรรมศาสตร์ ระดบัชาติ และ
นานาชาติ เป็นเสาหลกัและเป็นแหล่งอา้งอิงของแผน่ดิน สร้างเสริมทรัพยากรมนุษยที์มีคุณภาพและ
คุณธรรม พึงพาตนเอง เสริมสร้างเครือข่ายและร่วมมือทางวิชาการ สามารถแข่งขนัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูง และการพฒันาทียงัยนืในประชาคมโลก 

  พนัธกจิ 

   1.   สร้างบณัฑิตทีมีความรู้และทกัษะสูงทีไดม้าตรฐานในระดบันานาชาติ ที
เหมาะสมกบัสังคม มีระบบรักษาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดบัสูงบนเสรีภาพทางวชิาการ 

   2.   สร้างบณัฑิตใหส้ามารถครองตนอยา่งมีคุณธรรม และเป็นผูน้าํสังคมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและยงัยนื 

   3.   สร้างเสริมใหค้ณาจารย ์นิสิตบุกเบิกองคค์วามรู้ใหม่ และบูรณาการองค์
ความรู้เพือประโยชน์ของสังคมไทยและสังคมโลก 

   4.   ส่งเสริมและพฒันาการจดัการองคก์รให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีธรร
มาภิบาล สามารถพงึพาตนเองได ้

 

   5.   เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะเพือช่วยในการพฒันาสังคมไทยทัง
กายภาพและจิตภาพ เพือประโยชน์ของสังคมไทยและสังคมโลก 

   6.   ทาํนุบาํรุง อนุรักษ ์และสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  เปิดสอนสาขาวิชาดนตรี ใน

หลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต จาํนวน 2 สาขาวชิา และหลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิต จาํนวน 
2 สาขาวชิา ดงันี 

  ระดบัปริญญาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ไทย 

   2.  สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ตะวนัตก 

  ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาดุริยางคไ์ทย 

   2.  สาขาวชิาการประพนัธ์เพลง 

  (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, คณะศิลปกรรมศาสตร์, 2556) 
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7.3  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  ปรัชญา 
   เป็นสถาบนัทีมีปณิธานมุ่งมนั ในการสังสมเสาะแสวงหา และพฒันาความรู้

ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ทีเพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม 
ตลอดจนเป็นผูชี้นาํทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ทีดีของสังคม เพือความคงอยู ่ความเจริญ และความ
เป็นอารยะของชาติ 

  ปณธิาน 

    เป็นสถาบันทีมีปณิธานมุ่งมันในการสังสมเสาะแสวงหาและพัฒนา
ความรู้ ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญาทีเพียบพร้อมดว้ยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม 
ตลอดจนเป็นผูชี้นาํทิศทางสืบทอด เจตนารมณ์ทีดีของสังคม เพือความคงอยู ่ความเจริญ และความ
เป็นอารยะของชาติ 

  วสัิยทัศน์ 

   มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นทียอมรับใน
มาตรฐานสากล เป็นแกนนาํในการระดมภูมิปัญญา เพือพฒันาประเทศอยา่งยงัยืน และให้มีอาํนาจ
ต่อรองในประชาคมโลก 

  เปิดสอนสาขาวิชาดนตรี ในหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต จาํนวน 2 สาขาวิชา 
และหลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิต จาํนวน 1 สาขาวชิา ดงันี 

  ระดบัปริญญาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาดนตรีไทย 

   2.  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก 

  ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยา 
 (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, 2556) 
7.4  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

  ปรัชญา 
   ศิลปกรรมสรรคส์ร้างปัญญา ปัญญาสร้างสรรคคุ์ณภาพชีวติ 

  ปณธิาน 

   ศิลปกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศดว้ยการเป็นศูนยก์ลางศิลปวฒันธรรมในเอเชีย 
และเป็นตน้แบบการสร้างสรรคน์วตักรรม   ในรูปแบบบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถินกบัเทคโนโลยี
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และแนวคิดทางตะวนัตกเพือความเป็นอยู่ของประชากร และสร้างภูมิคุม้กนัในการแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจใหแ้ก่ประเทศชาติ 

  วสัิยทัศน์ 

   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งพฒันาการเรียน
การสอน การคน้ควา้วจิยั การสร้างสรรคง์านศิลปกรรม การบริการวชิาการ การทาํนุบาํรุงศิลปะและ
วฒันธรรม โดยการพฒันาการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย ความเป็นเลิศ (Excellence) ความ
เสมอภาค (Equity)ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความเป็นสากล (Internationalization) 

  วตัถุประสงค์ 

   1.   เพือพฒันากระบวนการเรียนการสอน การคน้ควา้วิจยั บริการวิชาการ 
และทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมไทยในเชิงรุก และพร้อมทีจะแข่งขนัในกระแสสังคมปัจจุบนั 

         2.   เพือพฒันางานวิชาการและภูมิปัญญาไทยให้เป็นฐานการสร้างสรรค์
ศิลปกรรม ผสานสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นสากลและความเป็นทอ้งถิน 

         3.   เพือผลิตบัณฑิตทีมีบุคลิกภาพในการเป็นผู ้นํา  มีความรู้ ความคิด 
ความสามารถ สร้างสรรค ์มีความรับผดิชอบ มีจริยธรรม และมีจิตสาํนึกสาธารณะ 

         4.   เพือพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการ  และทรัพยากรบุคคล  ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการพฒันาองคก์รและพฒันาพนัธกิจ 

        5.   เพือพฒันาศิลปกรรมศาสตร์ใหมี้ศกัยภาพสูงสุดในการช่วยพฒันาชุมชน 
สังคม ประเทศชาติ 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เปิดสอนสาขาวิชาดนตรี 
ในหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต จาํนวน 3 สาขาวชิา หลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิต จาํนวน 1 

สาขาวชิา และหลกัสูตรระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต จาํนวน 1 สาขาวชิา ดงันี 

  ระดบัปริญญาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์สากล 

   2.  สาขาวชิาดนตรีศึกษา : ดนตรีไทย 

   3. สาขาวชิาดนตรีศึกษา : ดนตรีสากล 

  ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิามานุษยดุริยางควทิยา 
  ระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

   1. สาขาวชิามานุษยดุริยางควทิยา 
  (มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, คณะศิลปกรรมศาสตร์, 2556) 
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7.5  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

  ปรัชญา 
   ดนตรีเป็นศิลป์และศาสตร์แห่งการพฒันามนุษย ์

  วสัิยทัศน์ 

   คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็น
สถาบนัแห่งการวจิยัและสร้างสรรค ์เป็นแหล่งเสริมสร้างและบูรณาการองคค์วามรู้ ผลิตบณัฑิตทีมี
ความรู้รอบ และมีจิตสาํนึกทีดีต่อสังคม 

  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร เปิดสอนสาขาวิชาดนตรี ในหลกัสูตร
ระดบัปริญญาบณัฑิต จาํนวน 3 สาขาวิชา และหลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิต จาํนวน 5 

สาขาวชิา ดงันี 

  ระดบัปริญญาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาการแสดงดนตรี 

   2.  สาขาวชิาดนตรีแจส๊ 

   3. สาขาวชิาดนตรีเชิงพาณิชย ์

  ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาดนตรีวทิยาและมานุษยดุริยางควทิยา 

   2. สาขาวชิาการแสดงดนตรี 

   3. สาขาวชิาดนตรีแจส๊ 

   4. สาขาวชิาการประพนัธ์ดนตรีและเทคโนโลยดีนตรี 

   5. สาขาวชิาการจดัการดนตรีและอุตสาหกรรมดนตรี 

 (มหาวทิยาลยัศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, 2556) 
7.6  คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

  ปรัชญา 
   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ แสงแห่งปัญญาแก่มนุษยชาติให้

ตระหนกัในรากเหงา้ และแก่นแทแ้ห่งตวัตนและสังคม บงัเกิดจิตวิญญานอนัเป็นอิสระ และเป็นไท
จากอวชิชาทงัปวง 
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  ปณธิาน 

   คณะอกัษรศาสตร์มุ่งมนัทีจะดาํรงความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็น
สากล สร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษยใ์ห้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพและศกัยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ที
สมบูรณ์ แสวงหาพฒันาและสังสมองคค์วามรู้ใหเ้กิดความเจริญงอกงามทางปัญญา อีกทงัเป็นผูชี้นาํ
ทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ทีดีของสังคม เพือความคงอยู ่ความเจริญและความเป็นอารยะของชาติ 

 วสัิยทัศน์ 

   คณะอักษรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ชนันาํของประเทศไทย 

  คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เปิดสอนสาขาวิชาดนตรี ในหลกัสูตร
ระดบัปริญญาบณัฑิต จาํนวน 1 สาขาวชิา คือ สาขาวชิาสังคีตศิลป์ไทย  

 (มหาวทิยาลยัศิลปากร, คณะอกัษรศาสตร์, 2556: ระบบออนไลน์) 
7.7  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  เปิดสอนสาขาวิชา

ดนตรี ในหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต จาํนวน 2 สาขาวชิา ดงันี 

   1. สาขาวชิาการแสดงดนตรีไทย 

   2. สาขาวชิาการแสดงดนตรีสากล 

 (มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา, คณะศิลปกรรมศาสตร์, 2556) 
7.8  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

  ปรัชญา 
   วชิาการเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นาํชุมชนเขม้แขง็ 

  วสัิยทัศน์ 

   เป็นผูน้าํแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการทีบูรณาการองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญา ด้านภาษา  ศิลปวฒันธรรม  การบริหารรัฐและชุมชนเพือพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัระดบันานาชาติ  ดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม  เพือการพฒันาประเทศ
ทียงัยนื 

  พนัธกจิ 

   1.   จดัการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมีการประกนัคุณภาพการศึกษา  (Quality  

Assurance) ทุกระดบั 

   2.   ส่งเสริมและพฒันาการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
เทคโนโลยสีารสนเทศใหมี้คุณภาพและสนองความตอ้งการของสังคม 
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   3.   พฒันาแผนงานต่าง ๆ  ตามภารกิจของคณะเพือนาํไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วชิาการ 

   4.   ส่งเสริมความร่วมมือในระดบัสถาบนั  และระดบัชาติ  ทีมีผลต่อการ
พฒันาคณะ 

   5.   สนับสนุนการวิจยัเพือสร้างองค์ความรู้ใหม่ พฒันาวิชาชีพ คณะ  
สถาบนั และทอ้งถิน 

   6.   สนบัสนุนการใหบ้ริการทางวชิาการแก่ชุมชนและสังคม 

   7.   ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในคณะให้มีความรู้ดี มีคุณธรรม ทนัต่อการ
เปลียนแปลงของเทคโนโลย ี และมีจิตสาํนึกในการทีช่วยเหลือสังคม 

   8.   ส่งเสริม พฒันา ทาํนุบาํรุง และเผยแพร่ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย เพือธาํรงไวซึ้งความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ 

   9.   ส่งเสริมความเป็นอิสระในการปฏิบติังานและการบริหารงาน ตลอดจน
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  และการแกไ้ขปัญหาในทุกหน่วยงานของคณะ 

   10. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัทุกหน่วยงานในคณะมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน และการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจของคณะและสถาบนั 

   11. ส่งเสริมงานกิจการนกัศึกษา  พฒันานกัศึกษาใหมี้คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

   12. พฒันาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  เพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้
ในทุกระดบัการศึกษาของคณะและสถาบนั 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม  เปิดสอน
สาขาวชิาดนตรี ในหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต จาํนวน 2 สาขาวชิา ดงันี 

   1. สาขาวชิาดนตรีไทย 

   2. สาขาวชิาดนตรีสากล 

 (มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2556) 
7.9  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

  ปรัชญา 
   สร้างพลเมืองทีดีถึงพร้อมด้วยภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา เพือพฒันาชีนํา

สังคมทอ้งถินอยา่งยงัยนื 

  วสัิยทัศน์ 

   มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรอบรู้มีคุณธรรม มีจิตสาํนึกรับผดิชอบและเป็นแบบอยา่งทีดีแก่สังคมไทย 
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  พนัธกจิ 

   1.   จดัการศึกษาเพือผลิตบณัฑิตทีถึงพร้อมด้วยคุณภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรม ดาํรงตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ (วชิาการเป็นเลิศ) 

   2.   สร้างงานวิจยั นวตักรรมและงานสร้างสรรค์ ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพือพฒันาชุมชน สังคมอยา่งยงัยนื (วจิยัและสร้างสรรค)์ 

   3.   บริการวิชาการ  เพือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคมและ
ประเทศชาติ (บริการเป็นเยยีม) 

   4.   ทาํนุบาํรุง อนุรักษ์ สร้างสรรค์ วฒันธรรมไทย และรักษาสิงแวดลอ้ม 
(รักษค์วามเป็นไทย) 

   5.   บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร  เปิดสอน
สาขาวชิาดนตรี ในหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต จาํนวน 2 สาขาวชิา ดงันี 

   1. สาขาวชิาดนตรีไทย 

   2. สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก 

 (มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2556) 
7.10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 

  ปรัชญา 
  คนพฒันา สังคมพฒันา ดว้ยภูมิปัญญาและคุณธรรม 

 วสัิยทัศน์ 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะทีมีศกัยภาพ พร้อมในการ
พฒันาคน พฒันาสังคม ดว้ยภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล มุ่งมนัผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม และมีจริยธรรมในวชิาชีพ  

 พนัธกจิ 

  มุ่งผลิตบณัฑิตให้ใฝ่รู้ มีคุณธรรม สามารถประกอบวิชาชีพ เป็นพลเมืองดี 
สร้างทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมพฒันาสังคม สร้างสรรค์งานวิจัย เสริมสร้าง
ความสามารถทางภาษา ให้บริการวิชาการตามความตอ้งการของทอ้งถิน อนุรักษ์ ทาํนุบาํรุง และ
พฒันาศิลปะ วฒันธรรม และสิงแวดลอ้ม 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เปิดสอน
สาขาวิชาดนตรี ในหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต จาํนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานาฏยคีตศิลป์ 

  (มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2556) 
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7.11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  เปิดสอนสาขาวิชาดนตรี ในหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต จาํนวน 2 สาขาวิชา 

และหลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิต จาํนวน 1 สาขาวชิา ดงันี 

  ระดบัปริญญาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาดนตรีไทย 

   2.  สาขาวชิาดนตรีสากล 
  ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาดนตรีศึกษา 
 (มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 

2556) 
7.12 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เปิดสอนสาขาวิชา

ดนตรี ในหลักสูตรระดับปริญญาบณัฑิต จาํนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 (มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา, คณะครุศาสตร์, 2556) 

7.13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  เปิดสอนสาขาวิชาดนตรี ใน
หลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต จาํนวน 3 สาขาวชิา ดงันี 

   1. สาขาวชิาดนตรีไทย 

   2. สาขาวชิาดนตรีไทยลูกกรุง 

   3. สาขาวชิาดนตรีไทยลูกทุ่ง 

 (มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, คณะศิลปกรรมศาสตร์, 2556) 
7.14 คณะดนตรี มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ 

 วสัิยทัศน์ 

 เป็นหนึงในคณะดนตรีชนันาํ มีหลกัสูตรทีสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติ 

คณาจารยที์มีคุณภาพสูง มุ่งมนัและเต็มใจในการปฏิบติัหน้าทีความรับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมาย 
ทงัในเรืองการเรียนการสอนและกิจกรรมทีส่งเสริมการเรียนรู้ 

 พนัธกจิ 
 เพือผลิตนกัดนตรีคุณภาพและมีความสามารถ ทีมีความรู้ในธุรกิจดนตรี มีทกัษะ

ในการปฏิบติัดนตรี ปลูกฝังจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และจริยธรรมการให้บริการใน
อุตสาหกรรมและตลาดดนตรีทงัในประเทศและต่างประเทศ  โดยการจดัทาํหลกัสูตรทีสามารถ
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แข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติ และมีคณาจารยที์มีคุณภาพสูง มุ่งมนัและเต็มใจในการปฏิบติัหนา้ที
ความรับผดิชอบทีไดรั้บมอบหมาย ทงัในเรืองการเรียนการสอนและกิจกรรมทีส่งเสริมการเรียนรู้ 

  คณะดนตรี มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั เปิดสอนสาขาวิชาดนตรี ในหลกัสูตรระดบั
ปริญญาบณัฑิต จาํนวน 2 สาขาวชิา ดงันี 

   1. สาขาวชิาธุรกิจดนตรี 

   2. สาขาวชิาการแสดงดนตรี 
 (มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั, คณะดนตรี, 2556) 
7.15 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรัตนบัณฑิต 

 เปิดสอนสาขาวิชาดนตรี ในหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต จาํนวน 1 สาขาวิชา 
คือ สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ (มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต, คณะศิลปกรรมศาสตร์, 2556) 

7.16 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

 ปรัชญา 
   สร้างปัญญา พฒันาคน ฝึกฝนคุณธรรม 

 ปณธิาน 

   มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทีมุ่งผลิต
บณัฑิตให้เป็นผูน้าํทางสังคม มีความรู้ควบคู่คุณธรรม สามารถนาํเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และ
เป็นสถาบนัการศึกษาทีมีนวตักรรมทางวิชาการทีไดม้าตรฐานสากลสอดคลอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 พนัธกจิ 

   1.   ผลิตบณัฑิตทีมีความรู้ ความสามารถพร้อมดว้ยคุณธรรมและจิตสํานึกที
ดีงามตามปรัชญาของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรีในสาขาวชิาอนัเป็นทีตอ้งการของประเทศ 

   2.   วิจยัและพฒันาเพือสร้างนวตักรรมในแต่ละสาขาวิชาทีเปิดดาํเนินการ
เรียนการสอนตามทีมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรีมีความพร้อมในระดบัประเทศและต่างประเทศ 

   3.   ให้บริการวิชาการแก่สังคมในดา้นทีมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีมีความ
พร้อมและเชียวชาญ 

   4.   ทํานุบํารุงและเสริมสร้างวฒันธรรมอันดีงามแก่สังคมและพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง 

  เปิดสอนสาขาวิชาดนตรี ในหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต จาํนวน 6 สาขาวิชา 
หลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิต จาํนวน 3 สาขาวิชา และหลกัสูตรระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
จาํนวน 3 สาขาวชิา ดงันี 
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  ระดบัปริญญาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาการแสดงดนตรี 
   2.  สาขาวชิาการประพนัธ์เพลงและผลิตงานดนตรี 
   3. สาขาวชิาวศิวกรรมดนตรี 
   4. สาขาวชิาธุรกิจและอุตสาหกรรมดนตรี 

   5. สาขาวชิาดนตรีชาติพนัธ์ุวทิยาประยกุต ์
   6. สาขาวชิาดุริยางคศาสตร์ศึกษา 
  ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาดุริยางควทิยา 
   2.  สาขาวชิามานุษยดุริยางควทิยา 
   3. สาขาวชิาดนตรีศึกษา 
  ระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาดุริยางควทิยา 
   2.  สาขาวชิามานุษยดุริยางควทิยา 
   3. สาขาวชิาดนตรีศึกษา 
  (มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี, คณะดุริยางคศาสตร์, 2556) 
7.17 วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 ปณธิาน 

 วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล มุ่งมนัทีจะให้เป็นแหล่งผลิตนกัเรียน 
นกัศึกษา นกัดนตรีทีมีคุณภาพมาตรฐาน มีรสนิยมทีดี มีความสาํนึกต่อสังคม  

  วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล เปิดสอนสาขาวิชาดนตรี ในหลกัสูตร
ระดบัปริญญาบณัฑิต จาํนวน 7 สาขาวิชา หลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิต จาํนวน 3 สาขาวิชา 
และหลกัสูตรระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต จาํนวน 2 สาขาวชิา ดงันี 

  ระดบัปริญญาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาดนตรีปฏิบติั 
   2.  สาขาวชิาดนตรีไทยและดนตรีตะวนัออก 
   3. สาขาวชิาดนตรีแจส๊ 
   4. สาขาวชิาเทคโนโลยดีนตรี 
   5. สาขาวชิาธุรกิจดนตรี 
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   6. สาขาวชิาดนตรีสมยันิยม 

   7. สาขาวชิาการประพนัธ์ดนตรี 

  ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาดนตรีวทิยา 
   2.  สาขาวชิาดนตรีศึกษา 
   3. สาขาวชิาดนตรีปฏิบติั 
  ระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาดนตรีวทิยา 
   2.  สาขาวชิาดนตรีศึกษา 
 (มหาวทิยาลยัมหิดล, วทิยาลยัดุริยางคศิลป์, 2556) 
7.18 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 

 ปรัชญา 
  สร้างคนคุณภาพคู่คุณธรรม พฒันาทอ้งถินสู่สากล 

 วสัิยทัศน์ 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการจดัการศึกษาทีมี
คุณภาพตอบสนองต่อความตอ้งการของทอ้งถินและเป็นทียอมรับในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

 พนัธกจิ 

  1.   พฒันาบณัฑิตทีมีคุณภาพ คู่คุณธรรม สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 

  2.   ผลิตบณัฑิตครูและส่งเสริมวทิยฐานะครู 
  3.   ทํานุบาํรุงและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนื 
  4.   วจิยัเพือสร้างองคค์วามรู้และวจิยัทอ้งถินแบบบูรณาการ 
  5.   พฒันาระบบการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.   ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพทอ้งถินและสืบสานโครงการอนัเนืองมาจาก

พระราชดาํริ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  เปิดสอน

สาขาวิชาดนตรี ในหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต จาํนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาดนตรี 

 (มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2556) 
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7.19 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

 ปรัชญา 
  ศิลปกรรมศาสตร์นาํความรู้สู่การพฒันา  สร้างรากฐานความเป็นไทย 

 ปณธิาน 

   มุ่งมนัพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาดา้นศิลปกรรมศาสตร์ บนพืนฐานทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 วสัิยทัศน์ 

   คณะชันนําระดับประเทศทางวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ บนพืนฐาน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีคุณภาพมุ่งสู่ระดบัสากล 

 พนัธกจิ 

   1.   จดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ บนพืนฐาน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีมีคุณภาพ   

   2.    สร้างผลงานวจิยั สร้างสรรค ์สิงประดิษฐ์ และนวตักรรมดา้นศิลปกรรม
ศาสตร์ บนพืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้  สร้างคุณค่า หรือ
มูลค่าเพิมของผลิตผลใหแ้ก่ประเทศ 

   3.   ให้บริการงานวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ในเชิงอนุรักษ์ การ
สร้างสรรค ์และการพฒันาอาชีพ เพือเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคม  

   4.   อนุรักษ์ สืบสาน และ สร้างสรรค์  เพือทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และ
รักษาสิงแวดลอ้ม 

   5.   บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปิดสอน

สาขาวชิาดนตรี ในหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิต จาํนวน 5 สาขาวชิา ดงันี 

   1. สาขาวชิาดนตรีสากล 

   2. สาขาวชิาดุริยางคไ์ทย 

   3. สาขาวชิาดุริยางคส์ากล 

   4. สาขาวชิาคีตศิลป์ไทย 

   5. สาขาวชิาคีตศิลป์สากล 

 (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, คณะศิลปกรรมศาสตร์, 2556) 
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7.20 วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 

 ปรัชญาและปณธิาน 

  วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต มุ่งพฒันาความเขม้แข็งทางวิชาการดนตรี 
ผลิตบณัฑิตทีมีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์งานดนตรีทีดีให้แก่สังคม มีความเขา้ใจในศิลปะทาง
ดนตรีไดอ้ยา่งลึกซึง และมีศกัยภาพในการพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเนือง 

 วสัิยทัศน์ 

  วิทยาลยัดนตรีมีความเข้มแข็งทางวิชาการมีมาตรฐานการเรียนการสอน
ดนตรีทีมีคุณภาพทงัทฤษฎีและปฏิบติั 

 พนัธกจิ 

  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาดนตรี ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มี
คุณธรรมมีคุณภาพ และเท่าทันการเปลียนแปลงของสังคม ให้บริการวิชาการและทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมภายใตก้ารบริหารจดัการทีดี 

  วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต เปิดสอนสาขาวิชาดนตรี ในหลกัสูตรระดบั
ปริญญาบณัฑิต จาํนวน 7 สาขาวิชา และหลกัสูตรระดบัปริญญามหาบณัฑิต จาํนวน 5 สาขาวิชา 
ดงันี 

  ระดบัปริญญาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาการแสดงดนตรี 
   2.  สาขาวชิาดนตรีแจส๊ศึกษา 
   3. สาขาวชิาการแสดงขบัร้อง 
   4. สาขาวชิาการสอนดนตรี 
   5. สาขาวชิาการประพนัธ์เพลง 
   6. สาขาวชิาการผลิตดนตรี 
   7. สาขาวชิาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมลัติมีเดีย 

  ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

   1. สาขาวชิาการแสดงดนตรี 
   2.  สาขาวชิาดนตรีแจส๊ศึกษา 
   3. สาขาวชิาการสอนดนตรี 
   4. สาขาวชิาการประพนัธ์เพลง 
   5. สาขาวชิาทฤษฎีดนตรี 
 (มหาวทิยาลยัรังสิต, วทิยาลยัดนตรี, 2556) 
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8.  นโยบายและแนวโน้มการจัดการศึกษาของสาขาดนตรี 

 ในปัจจุบนัสถาบนัการอุดมศึกษาให้ความสําคญัของการศึกษาดนตรีมากขึน  มีการ
เปิดหลกัสูตรสาขาดนตรีทีหลากหลาย โดยมุ่งสร้างความเป็นเลิศแห่งองค์ความรู้ และนกัวิชาการ 
นกัวิชาชีพในศาสตร์สาขาดนตรี เช่น นกัดนตรี นกัร้อง ครูสอนดนตรี นกัประพนัธ์เพลง นกัผลิต
รายการคอนเสิร์ต นกัดนตรีบาํบดั ผูอ้าํนวยการเพลงหรือวาทยกร นกัเขียนทางดนตรี นกัประดิษฐ์
เครืองดนตรี และผูซ่้อมหรือปรับเสียงเครืองดนตรี เป็นตน้  มหาวิทยาลยัหลายแห่งมีแผนการเปิด
หลกัสูตรใหม่สาขาดนตรี เพือรองรับความตอ้งการของผูเ้รียนทีมีแนวโน้มเพิมสูงขึนในอนาคต  
เช่น คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กาํลังจะเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี 1 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาบริหารจดัการธุรกิจบนัเทิงและดนตรี วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล กาํลงัจะขยายหลกัสูตรปริญญาโทเพิมขึนอีก 6 สาขาวชิา คือ การสอนดนตรี การอาํนวยเพลง 
การประพนัธ์เพลง ดนตรีแจ๊ส ธุรกิจดนตรี และดนตรีเพือสุขภาพและบาํบดั (มหาวิทยาลยัมหิดล, 

วทิยาลยัดุริยางคศิลป์, 2556: ระบบออนไลน์) เป็นตน้ นอกจากนี ไดมี้การนาํเอาดนตรีมาใชใ้นการ
ปรับปรุงพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึน โดยสามารถสรุปประโยชน์ของดนตรีต่อสังคมในดา้นต่างๆ 
ไดด้งันี (ไขแสง ศุขะวฒันะ, 2554: 1-3) 

 1.   ดา้นการศึกษา นาํเสียงดนตรีมาใชป้ระกอบในการสอนแบบสร้างสรรคท์างศิลปะ
ผลปรากฏวา่เสียงดนตรีสามารถส่งเสริมพฒันาการทางอารมณ์ เสริมสร้างความคิดจินตนาการ ช่วย
กระตุ้นให้มีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีความสัมพนัธ์ระหว่างประสาทหู 
กลา้มเนือมือ ให้สอดคลอ้งกบัการใชค้วามคิด ทาํให้หายเหนือย และผอ่นคลายความตึงเครียด   
 2.   ดา้นการแพทย ์ การใชเ้สียงดนตรีกระตุน้ทารกในครรภม์ารดา ผลปรากฏวา่เด็กมี
ปฏิกิริยาตอบรับกบัเสียงเพลง ทงัทางพฤติกรรมและร่างกายทีดี เสียงเพลงทีนุ่มนวลจะทาํให้เด็กมี
อาการสงบเงียบ ร่างกายมีพฒันาการเจริญเติบโต รวมทงัช่วยใหร้ะบบหายใจและระบบยอ่ยอาหารดี
ขึน นอกจากนี ยงัมีการนาํเสียงดนตรีมาบาํบดัรักษาผูป่้วยปัญญาอ่อน หรือการใช้ดนตรีบรรเทา
ความเจบ็ปวดหลงัการผา่ตดัของผูป่้วยใน 48 ชวัโมงแรก ผลปรากฏวา่ช่วยให้ผูป่้วยผอ่นคลายภาวะ
ทางอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 3.   ดา้นสังคม มีการใชจ้งัหวะดนตรีมากาํหนดควบคุมการทาํงาน เพือให้เกิดความ
พร้อมเพรียง เช่น การพายเรือจงัหวะยก-ส่งของ เป็นตน้ การใชด้นตรีปลุกเร้าอารมณ์ให้เกิดความรัก 
ความสามคัคีในหมู่คณะ เช่น เพลงปลุกใจ เพลงเชียร์ เป็นตน้ นอกจากนี ยงัใชเ้สียงดนตรีเพือสร้าง
บรรยากาศในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ให้ดูศกัดิสิทธิ เคร่งขรึม น่าเชือถือ หรือสืออารมณ์
ความรู้สึกทีร่าเริง เบิกบาน สนุกสนาน ในงานเลียงสังสรรค ์งานฉลองต่างๆ เป็นตน้ 
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 4.   ดา้นจิตวทิยา ใชเ้สียงดนตรีปรับเปลียนนิสัยกา้วร้าวของมนุษย ์รักษาโรคสมาธิสัน 
โดยเฉพาะเด็กจะทาํใหมี้สมาธิยาวขึน อ่อนโยนขึน โดยใชห้ลกัทฤษฎีอีธอส (Ethos) ของ  ดนตรี ซึง
เชือวา่ดนตรีมีอาํนาจในการทีจะเปลียนนิสัยของ มนุษย ์จนกระทงัในบางกรณีสามารถรักษาโรคให้
หายได้ ปัจจุบนัมีนักดนตรีบาํบดัผูซึ้งมีความสามารถฟืนฟูและบาํบดัรักษาความเจ็บป่วยทงัทาง
ร่างกายและจิตใจทาํงานในดา้นนี 

 5.   ดา้นกีฬา ใชด้นตรีประกอบกิจกรรมกีฬา เช่น ยิมนาสติกกิจกรรมเขา้จงัหวะ การ
เตน้แอโรบิค เป็นตน้  
 จากการศึกษานโยบายและแนวโนม้การจดัการศึกษาของสาขาดนตรี ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า 
ในปัจจุบนัดนตรีเขา้มามีบทบาทกบัชีวิตประจาํวนัดา้นต่างๆ รอบตวัเรามากขึน ดงัจะเห็นไดจ้าก 
การใชป้ระโยชน์ของดนตรีในดา้นการศึกษา การแพทย ์สังคม จิตวิทยา และกีฬา ดงันนั แนวโน้ม         
การจัดการศึกษาสาขาดนตรีจะเพิมความสําคัญในวงการการศึกษาของไทยมากขึนเรือยๆ 
สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งจะมีการเปิดหลกัสูตรด้านดนตรีในสาขาวิชาทีหลากหลาย เพือให้
รองรับกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและความตอ้งการของตลาดแรงงานในทุกอาชีพทีเกียวขอ้ง     
กบัดนตรี 

 
9.  งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 ลลวรรณ เปรมประเสริฐ (2554) ได้ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเขา้ศึกษาใน
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเขา้ศึกษา
ในคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ 
นกัศึกษาชนัปีที 1-4 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจาํปีการศึกษา 2553 จาํนวน 
212 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
ผลการศึกษาพบวา่ (1) ปัจจยัทางการตลาด (7 P’s) ทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในคณะดุริ
ยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรมากทีสุด ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการประชาสัมพนัธ์และการสนับสนุน
การศึกษา ตามลําดับ โดยปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาน้อยทีสุด 
นอกจากนี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัทางการตลาด (7 P’s) มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเขา้ศึกษาในคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร (2) ปัจจยัทางจิตวิทยาทีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ไดแ้ก่ ความคาดหวงัเพือเพิม
ความรู้ความสามารถในสาขาวิชานี และเห็นว่าเป็นสถานศึกษาทีมีชือเสียงเป็นทียอมรับมากทีสุด 
นอกจากนี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้นค่านิยมและความคาดหวงั มีความสัมพนัธ์กบั
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การตดัสินใจเขา้ศึกษาในคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (3) ปัจจยัส่วนบุคคลด้าน
ภูมิลาํเนา แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้าศึกษาในคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วนด้านเพศ สมาชิกในครอบครัวทีมีส่วนเกียวขอ้งด้าน
ดนตรี และรายได้ของผูป้กครอง ทีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเขา้ศึกษาในคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 จินตนา คงสีปาน (2553) ศึกษาเรืองความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัสภาพแวดลอ้ม
ทางการศึกษาดา้นการบริการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา
ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาดา้นการบริการ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาแพทย์ จาํนวน 214 คน 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคล และความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการจดัสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาดา้นการบริการ ในหน่วยงานทีบริการนกัศึกษา 3 

หน่วยงาน คือ งานบริการการศึกษา งานกิจการนกัศึกษา งานอาคารสถานทีและยานพาหนะ ทงัใน
ภาพรวมและรายดา้น จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก (2) ดา้นการ
ให้คาํปรึกษา/แนะนาํ และ (3) ดา้นคุณลกัษณะของเจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษามี
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มทางการศึกษา ด้านการบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ งานกิจการนกัศึกษา งานอาคารสถานทีและยานพาหนะ 
และงานบริการการศึกษา เมือพิจารณาเป็นรายดา้นทงั 3 หน่วยงาน พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นเช่นกนั โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะของ
เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน มีความพึงพอใจมากทีสุด รองลงมา คือ ดา้นการให้คาํปรึกษา/แนะนาํ และ
สุดทา้ยคือ ดา้นสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก 

 ณัฐพล ตนัสกุล (2551) ศึกษาเรืองโครงสร้างตลาดผูผ้ลิตแป้งขา้วสาลี และความสัมพนัธ์
ระหว่างความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดกับปริมาณการซือแป้งข้าวสาลี กรณีศึกษา บริษัท 
ยไูนเต็ดฟลาวมิลล์ จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาโครงสร้างตลาดแป้งขา้วสาลี ขอ้มูลที
นาํมาศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิทีไดจ้ากการรวบรวมไว ้ไดแ้ก่ ขอ้มูลทางดา้นส่วนแบ่งตลาดผูผ้ลิต
แป้งขา้วสาลี ใชข้อ้มูลตงัแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2549 ขอ้มูลราคาแป้งขา้วสาลีและทุนจดทะเบียนของ
ผูผ้ลิตแป้งขา้วสาลี ใชข้อ้มูลตงัแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2551 และวดัการกระจุกตวัโดยใชอ้ตัราส่วนการ
กระจุกตวั (Concentration ratio : CR) การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อกลยุทธ์
การตลาดกบัปริมาณการซือแป้งขา้วสาลี กรณีศึกษา บริษทั ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จาํกดั (มหาชน) 
ขอ้มูลทีนาํมาศึกษาเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษา คือ ผูซื้อแป้งขา้วสาลีทีใชใ้น
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การผลิตอุตสาหกรรมอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เฉพาะกลุ่มทีเป็นลูกคา้ของ 
บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จาํกัด (มหาชน) จาํนวน 283 ราย เครืองมือทีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบไคร์สแควร์ ผลการศึกษาพบวา่ (1) การวเิคราะห์โครงสร้างตลาดผูผ้ลิตแป้งขา้วสาลี 
พบว่า อุตสาหกรรมผูผ้ลิตแป้งข้าวสาลีมีการกระจุกตวัอยู่ในผูผ้ลิตรายใหญ่ 4 ราย โดยบริษทั 
ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัทีมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด จากการคาํนวณค่าการ
กระจุกตวัในอุตสาหกรรมผูผ้ลิตแป้งขา้วสาลี และโครงสร้างตลาดเป็นแบบผูข้ายน้อยราย (Pure 

oligopoly) เนืองจากมีระดบัการกระจุกตวัและระดบัการผูกขาดสูง ผูผ้ลิตแป้งขา้วสาลีแต่ละราย
พยายามสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้ของตนในดา้นคุณภาพและประเภท ตามวตัถุประสงคก์าร
ใชง้าน ผูผ้ลิตแต่ละรายต่างก็มีความขึนอยูต่่อกนั จะเห็นไดจ้าก เมือมีการปรับขึนราคาสินคา้ก็จะมี
การปรับขึนราคาตามกนัหมด (2) การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ทางการตลาดทีมีกับ
ปริมาณการซือแป้งขา้วสาลีและการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดกบัปริมาณการซือแป้งขา้วสาลีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา บริษทั 
ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จาํกดั (มหาชน) พบว่า กลุ่มผูซื้อแป้งขา้วสาลีมีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคาแป้งขา้วสาลี ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การขาย อยูใ่นระดบัมาก และกลยทุธ์ทางการตลาดแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการซือแป้ง
ขา้วสาลีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 
 ปฐว ีประเสริฐยิง (2550) ไดศึ้กษาเรืองโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขนัของ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาถึงลกัษณะโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตใ์นประเทศไทย การศึกษาใชข้อ้มูลทุติยภูมิในช่วงปี พ.ศ. 2546 - 

2548 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานราชการต่างๆ และนาํมาวิเคราะห์ทงัในเชิงปริมาณ คือ การ
คาํนวณค่าอตัราส่วนการกระจุกตวั โดยใชค้่าดชันี Concentration ratio (CR) และดชันี Hirschman-

Herfindahl Index (HHI) และวิเคราะห์ในเชิงพรรณาถึงลกัษณะโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการ
แข่งขนัทางดา้นราคาและไม่ใช่ราคา ผลการศึกษาพบวา่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนตใ์นประเทศไทยมี
โครงสร้างตลาดผูข้ายนอ้ยรายแบบ Differentiated oligopoly เนืองจากสินคา้มีระดบัการกระจุกตวั
ในอุตสาหกรรมสูงอยูที่ 3 บริษทั คือ บมจ.ปูนซีเมนตไ์ทย, บมจ.ปูนซีเมนตน์ครหลวง และ บมจ.ที
พีไอ โพลีน และสินคา้มีความแตกต่างกนัแต่สามารถทดแทนกนัได ้การขึนอยูต่่อกนัของผูข้ายใน
ตลาดมีมาก มีอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดหลายประการ เช่น ความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 
การประหยดัต่อขนาด เป็นตน้ ในอุตสาหกรรมนีไม่นิยมใช้การแข่งขนัทางดา้นราคา แต่จะใชก้าร
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แข่งขนัทีไม่ใช่ราคามากกวา่ โดยเฉพาะทางดา้นตวัผลิตภณัฑ์ทีมีการพฒันาให้มีความหลากหลาย
และแตกต่างจากผูอื้น รวมถึงการทาํโฆษณาประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการขาย 

 เกรียงศกัดิ แสงจนัทร์ (2549) ได้ศึกษาเรืองปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา    
มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา (1) ระดบัการตดัสินใจของนิสิตในการศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต วิทยาลยับริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา (2) ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้
ศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยับริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา และ 
(3) แนวทางในการส่งเสริมและพฒันาในการตดัสินใจศึกษาต่อของนิสิตหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ นิสิตทีกาํลงัศึกษา       
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต จาํนวน 298 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั และสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียด้วยสถิติ t-test และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนดว้ยสถิติ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบวา่ นิสิตมีระดบัการตดัสินใจต่อการศึกษา
ต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยับริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา โดยรวมทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ปัจจยัทีเกียวกบัวทิยาลยับริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา ทีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต อยู่ในระดบัมาก คือ 
ดา้นอาจารยผ์ูส้อน รองลงมาคือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นภาพลกัษณ์ของวิทยาลยั และดา้นการบริหาร
จดัการของวิทยาลยั ส่วนดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน อยู่ในระดบัปานกลาง และขอ้มูลเกียวกบั
การตดัสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยับริหารรัฐกิจ 
มหาวทิยาลยับูรพา อยูใ่นระดบัมาก นอกจากนียงัพบวา่ ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา
ต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยับริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา ไดแ้ก่ เพศ 
รายได ้ภาพลกัษณ์ของวทิยาลยั หลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน อุปกรณ์การเรียนการสอน และการบริหาร
จดัการของวทิยาลยั 
 ศิวะ กาญจน์อร่ามกุล (2549) ไดศึ้กษาเรืองโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคนม
ถัวเหลืองพร้อมดืมในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพือศึกษา (1) โครงสร้างตลาดของ
อุตสาหกรรมนมถวัเหลืองพร้อมดืมและภาพรวมโดยทวัไปของอุตสาหกรรมนมถวัเหลืองพร้อมดืม 
และ (2) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนมถวัเหลืองพร้อมดืมในกรุงเทพมหานคร การศึกษาไดร้วบรวม
ขอ้มูลทางการตลาดของผูป้ระกอบการทงั 7 ราย ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 - 2548 และสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่างคือผูบ้ริโภคนมถวัเหลืองพร้อมดืมในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณดา้นการกระจุกตวั โดยใชอ้ตัราส่วนการกระจุกตวั (CR) ดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล (HI) และดชันี
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เฮอร์วธั (CCI) โดยใชร้้อยละส่วนแบ่งตลาดระหวา่งปี พ.ศ. 2546 - 2548 และใชค้่าสถิติ Chi-square 

เพือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนมถวัเหลือง
พร้อมดืม ขอ้มูลจากการสํารวจใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพืออธิบายถึงอุปสรรคในการเขา้สู่
ตลาดของผู ้ทีจะเข้ามาแข่งขัน รวมทังพฤติกรรมการแข่งขันทางด้านราคาและไม่ใช่ราคา                        
ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมนมถัวเหลืองพร้อมดืมมีโครงสร้างตลาดแบบ Differentiated 

oligopoly เนืองจากมีระดบัการกระจุกตวัในอุตสาหกรรมสูง มีอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาดหลาย
ประการ เช่น ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค การประหยดัต่อขนาด เป็นตน้ ทางดา้น
พฤติกรรมการแข่งขนัพบวา่ อุตสาหกรรมนีไม่นิยมการแข่งขนัทางดา้นราคา แต่จะใชก้ารแข่งขนัที
ไม่ใช่ราคามากกวา่ ตวัอยา่งเช่น การพฒันาตวัผลิตภณัฑใ์หห้ลากหลายและแตกต่างจากผูอื้น รวมถึง
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมการขาย ทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนมถวัเหลือง
พร้อมดืมพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเห็นว่านมถัวเหลืองพร้อมดืมมี
ประโยชน์ ชอบรสชาติของนมถัวเหลืองพร้อมดืม ส่วนใหญ่ซือจากร้านสะดวกซือ และได้รับ
อิทธิพลจากการโฆษณาในโทรทศัน์มากทีสุด 

 จตุชยั กาวีจนัทร์ (2547) ไดศึ้กษาเรืองโครงสร้างตลาด พฤติกรรม และทศันคติของ
ผูบ้ริโภคทีมีต่อนาํผลไมส้ําเร็จรูป 40% ในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพือศึกษา (1) สภาพ
ทัวไป โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขัน และผลการดําเนินงานของผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมนาํผลไมส้ําเร็จรูป 40% และ (2) พฤติกรรม และทศันคติของผูบ้ริโภคทีดืมนาํผลไม้
สาํเร็จรูป 40% ในกรุงเทพมหานคร การศึกษาไดส้ัมภาษณ์ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม จาํนวน 5 

ราย และกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคทีดืมนาํผลไม ้40% จาํนวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา่ โครงสร้าง
ตลาดเป็นแบบผูข้ายนอ้ยราย เนืองจากมูลค่าการกระจุกตวัค่อนขา้งสูง ผูป้ระกอบการรายใหญ่มีการ
แข่งขนักนัเอง การกีดกนัการเขา้สู่ตลาดมีค่อนขา้งสูง และมีการสร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์
สูง ในดา้นพฤติกรรมการแข่งขนันนั ผูป้ระกอบการไม่ใชก้ลยุทธ์ดา้นราคา แต่เน้นใชก้ลยุทธ์ดา้น
ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย ในส่วนของผลการดําเนินงาน 
ผูป้ระกอบการเป็นผูน้าํตลาดมีประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้สูง และมีกาํไรจากการจาํหน่ายสินคา้
มาก ส่วนผูป้ระกอบการรายยอ่ยอืนๆ มีประสิทธิภาพในการผลิตดอ้ยกว่า ทาํให้มีตน้ทุนสินคา้สูง 
ส่งผลให้มีกาํไรนอ้ย ทางดา้นพฤติกรรมและทศันคติของผูบ้ริโภคทีดืมนาํผลไม ้40% กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีพฤติกรรมการดืมนาํผลไมร้วม และเจาะจงยีห้อในการดืม ส่วนใหญ่ซือ
จากร้านสะดวกซือ และไดรั้บอิทธิพลจากการโฆษณาผลิตภณัฑ์ทางโทรทศัน์ ในดา้นทศันคติของ
กลุ่มตวัอยา่ง มีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย 
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 วิรัต บางเจริญทรัพย ์(2547) ได้ศึกษาเรืองแรงจูงใจในการเรียนวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเทียวและความพึงพอใจในสถาบนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา 
มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียวและความพึงพอใจใน
สถาบนัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว 
สถาบนัราชภฏัสวนสุนนัทา ชนัปีที 1 จาํนวน 287 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การหาความแตกต่าง
นัยสําคญัน้อยทีสุด และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใช้สถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน              

ผลการศึกษาพบวา่ (1) นกัศึกษาทีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการเรียนโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเทียวแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 (2) นกัศึกษาทีมีอายุ ภูมิลาํเนา และ
รายได้เฉลียต่อเดือนของผูป้กครองต่างกันมีแรงจูงใจในการเรียนโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเทียวไม่แตกต่างกนั (3) นกัศึกษาทีผูป้กครองมีอาชีพต่างกนัมีแรงจูงใจในการเรียนโปรแกรม
วิชาอุตสาหกรรมท่องเทียวดา้นความตอ้งการความสัมพนัธ์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .01 ส่วนด้านอืนไม่แตกต่างกนั (4) แรงจูงใจในการเรียนโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเทียวของนกัศึกษามีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในสถาบนัโดยรวมและรายดา้นทีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติ .01 

 Daniel H. Mansson & Han Bin Lee (2013) ไดศึ้กษาเรืองแรงจูงใจในการสือสารของ
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชาวอเมริกนัและชาวเกาหลีใตแ้ละความพึงพอใจในการสือสารของ
อาจารย์ผูส้อน การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) เปรียบเทียบแรงจูงใจของนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ชาวอเมริกนัและชาวเกาหลีใตส้ําหรับการสือสารกบัอาจารยผ์ูส้อนและความพึง
พอใจในการสือสารของอาจารยผ์ูส้อน และ 2) เพือศึกษาขอบเขตของแรงจูงใจทงัของนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ชาวอเมริกันและชาวเกาหลีใต้สําหรับการสือสารกับอาจารย์ผู ้สอนทีมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการสือสารของอาจารยผ์ูส้อน กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนี คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน  168 คน ทีคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต  ้การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติ t-test (Independent samples), การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบ (MANOVA) และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใช้สถิติ Pearson 

Correlation และ Fisher z-tests  ผลการศึกษาพบวา่ ความแตกต่างทางวฒันธรรมมีนยัสําคญัทีส่งผล
ต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจของนกัศึกษากบัการสือสารกบัอาจารยผ์ูส้อน และความพึงพอใจ
ในการสือสารของอาจารยผ์ูส้อนส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งสองวฒันธรรม 
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 Sein Min, Chey Chor Khoon & Boon Leing Tan (2012) ไดศึ้กษาเรืองแรงจูงใจ ความ
คาดหวงั การรับรู้ และความพึงพอใจของนกัศึกษานานาชาติตามสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ของเอกชนในประเทศสิงคโปร์ การศึกษาครังนีเป็นการสํารวจแรงจูงใจของนกัเรียนต่างชาติทีไป
ศึกษาในต่างประเทศและผลกระทบของแรงจูงใจทีแตกต่างกนัของพวกเขาในการประเมินคุณภาพ
การให้บริการของสถาบนัการศึกษา โดยรวบรวมแรงจูงใจในการศึกษาของพวกเขากบัรูปแบบ           
การให้บริการทีมีคุณภาพไดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งดีทีเรียกวา่ SERVQUAL กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้น
การศึกษา คือ นักศึกษาต่างชาติ จาํนวน 263 คน ทีกาํลงัศึกษาอยู่ในโปรแกรมบริหารธุรกิจใน
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของภาคเอกชนในสิงคโปร์  และใช้วิธีการสํารวจในการรวบรวม
ข้อมูลเกียวกับแรงจูงใจ ความคาดหวงั และการรับรู้ รวมทงัระดับของความพึงพอใจกับการ
ให้บริการทางการศึกษาทีจดัให้โดยสถาบนัการศึกษาของนกัศึกษาต่างชาติเหล่านนั ผลการศึกษา
พบวา่ แรงจูงใจของนกัศึกษาแบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการและการศึกษา ดา้นอาชีพและการ
ยา้ยถิน ด้านความสุขและประสบการณ์ และด้านการทาํงาน ซึงจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 
ตลาดการศึกษาควรพิจารณาบทบาทและอิทธิพลของแรงจูงใจในการประเมินคุณภาพการให้บริการ
โดยนกัศึกษาต่างชาติ และการพฒันาโปรแกรมการศึกษาเพือให้ระดบัของคุณภาพการให้บริการ
เพิมขึนจากมุมมองของนกัศึกษาต่างชาติ 

 Chung-Shan Sun & Wen-Chin Chen et al. (2011) ไดศึ้กษาเรืองรูปแบบแรงจูงใจและ
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนในหลักสูตรการฝึกงานยานยนต์  โดยงานวิจัยนีมี
วตัถุประสงค์เพือศึกษารูปแบบระหว่างแรงจูงใจในการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรู้ของ
นกัเรียนหลกัสูตรการฝึกงานยานยนตใ์นโรงเรียนมธัยมอาชีวศึกษา  และศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรู้จากคะแนนการปฏิบติั โดยการใช้แบบสอบถามใน
การศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างโรงเรียนมธัยมอาชีวศึกษา จาํนวน 28 โรงเรียน และนักเรียน 
จาํนวน 1600 คน จากการสํารวจกลุ่มตวัอย่างไดรั้บขอ้มูลจากแบบสอบถาม จาํนวน 1500 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 90 ซึงในจาํนวนนีเป็นแบบสอบถามทีสมบูรณ์สามารถนาํมาศึกษาผลการสํารวจต่อไป
ไดเ้พียง 1400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 85 ผูว้ิจยัใช้โปรแกรม AMOS and SPSS ในการคาํนวณและ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม  รวมทงัใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการทดสอบสมมุติฐาน 
ผลการวจิยัพบวา่ มีค่าสัมประสิทธิทีมีนยัสาํคญัระหวา่งแรงจูงใจในการเรียนรู้และความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ของหลกัสูตรการฝึกงานยานยนต ์โดยพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัระหวา่งคะแนน
การปฏิบัติกับแรงจูงใจในการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรู้ จากผลการวิจยัดังกล่าว
สามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะในการบริหารการศึกษา โรงเรียน และครูผูส้อน รวมทงัขอ้เสนอแนะ
สาํหรับการวจิยัต่อไป 
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 James Otieno Jowi (2009) ไดศึ้กษาเรืองความเป็นสากลของการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ในแอฟริกา: พฒันาการ แนวโน้มทีจะเกิดขึน ปัญหาและผลกระทบของนโยบายต่อผูมี้ส่วน
เกียวขอ้งในส่วนทีมีความสําคญัเร่งด่วนสําหรับการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิงใน
ประเทศกาํลงัพฒันาเช่นแอฟริกา งานวิจยันีไดว้ิเคราะห์กระบวนการทีซบัซ้อนของความเป็นสากล 
ปรากฏการณ์และการพัฒนาในปัจจุบัน เช่นเดียวกับความท้าทายหลักทีส่อเค้าถึงการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาในทวีปแอฟริกา และแสดงให้เห็นถึงบริบททางประวติัศาสตร์และทางการเมือง
โดยเฉพาะของการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในทวีปแอฟริกา เหตุผลทีโดดเด่นกบัความทา้ทาย ความ
เสียงและผลกระทบในการกาํหนดนโยบาย  งานวิจยัชินนีระบุว่าทวีปแอฟริกาเป็นเหมือนกับ
ภูมิภาคอืนๆ ของโลก ซึงมีวธีิการในการทีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและบริบท
ทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในปัจจุบนั ตามลาํดบัความสําคญัและสถานการณ์ทีเกิดขึน ในขณะที
มีพืนทีของความแตกต่างระหว่างทวีปแอฟริกาและภูมิภาคอืนๆ ของโลก ทีเกียวขอ้งกบัเหตุผล 
ความเสียง ความทา้ทาย และโอกาส ความเป็นสากลเป็นปรากฏการณ์ทวัโลกทีอาจตอ้งมีการเพิม
ความร่วมมือในระดบัภูมิภาคและระดบันานาชาติพร้อมกบันโยบายทีสามารถนาํมาปฏิบติังานได้
จริง รวมทงักลยทุธ์และมาตรฐานดา้นจริยธรรม 

 Caroline M. Hoxby (1997) ไดศึ้กษาเรืองการเปลียนแปลงโครงสร้างตลาดการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกาอธิบายถึงค่าเล่าเรียนในมหาวทิยาลยัอยา่งไร โดยงานวิจยันีเสนอ
ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ทีแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเปลียนแปลงโครงสร้างตลาด
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา ตงัแต่ปี ค.ศ. 1940 จนถึงปัจจุบนั ทีส่งผลกระทบต่อ 
ค่าเล่าเรียนและคุณภาพของมหาวิทยาลยั โดยในปัจจุบนัตลาดสําหรับการศึกษาระดบัปริญญาตรีมี
การแข่งขนักนัมากขึน เพราะว่ามนัถูกเปลียนจากการแข่งขนัระดบัทอ้งถินไปยงัตลาดแบบบูรณา
การในระดบัชาติ จากงานวิจยัแสดงให้เห็นว่า ผลของการแข่งขนัทีเพิมขึนทาํให้กลายเป็นรูปแบบ
ขององค์กรอุตสาหกรรมทีมีความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ และนกัศึกษาเป็นทงัผูบ้ริโภคและปัจจยั
การผลิตของการศึกษาระดบัอุดมศึกษา และจากการศึกษาขอ้มูลระหว่างปี ค.ศ. 1940-1991 โดย
สํารวจจากมหาวิทยาลยัเอกชนทีเปิดสอนระดบัปริญญาตรีทวัประเทศ จาํนวน 1121 มหาวิทยาลยั 
พบว่า การเปลียนโครงสร้างตลาดส่งผลให้ค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนเพิมขึนประมาณ          
ร้อยละ 50 

 

 

 

 



58 
 

 
 

 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งดงัทีกล่าวไวใ้นขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีการ
นาํไปใช้ประโยชน์สําหรับงานวิจยันี โดยใชใ้นการสนบัสนุนความสําคญัและปัญหาของงานวิจยั 
พฒันากรอบแนวคิดและสร้างเครืองมือในการวิจยั รวมทงัเพือสนบัสนุนการอภิปรายผลการวิจยั  
ซึงสามารถสรุปแนวทางการศึกษาและใชป้ระโยชน์จากเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งได ้
ดงัตารางที 2 
 

ตารางที 2  สรุปแนวทางการศึกษาและใชป้ระโยชน์จากเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้ง 

 

ประเดน็ทเีกยีวกบัเอกสาร แนวคดิ
และทฤษฎทีเีกยีวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 

สนับสนุน
ความสําคญั
และปัญหา
ของการวจิยั 

พฒันา 
กรอบแนวคดิ
ในการวจิยั 

การสร้าง
เครืองมอื 

การวจิยั 

สนับสนุนการ
อภิปราย
ผลการวจิยั 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบั
โครงสร้างตลาด 

    

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการวดั
การกระจุกตวั 

    

3.  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัความ
พึงพอใจและเหตจูุงใจ 

    

4.  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบั 

อตัมโนทศัน์ 
    

5.  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบั 

ความคาดหวงั 
    

6.  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการ
จดัการทางการศึกษา 

    

7.  ขอ้มูลเกียวกบัสาขาวชิาดนตรีที
เปิดสอนในคณะวชิาของ
สถาบนัอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

    

8.  นโยบายและแนวโนม้การจดั
การศึกษาของสาขาดนตรี 
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 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยทีเกียวข้องดังทีกล่าวไวใ้นข้างต้น ผูว้ิจยัมีการนําไปใช้
ประโยชน์สําหรับงานวิจยันี โดยใช้ในการสนับสนุนความสําคญัและปัญหาของงานวิจยั พฒันา
กรอบแนวคิดและสร้างเครืองมือในการวิจยั การเลือกใชค้่าดชันีวดัการกระจุกตวั ใชเ้ป็นแบบแผน
ในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทงัเพือสนับสนุนการอภิปรายผลการวิจยั ซึงสามารถสรุปแนวทาง
การศึกษาและใชป้ระโยชน์จากเอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้งไดด้งัตารางที 3 

 

ตารางที 3  สรุปแนวทางการศึกษาและใชป้ระโยชน์จากเอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

ประเดน็ทเีกยีวกบัเอกสาร
งานวจิยัทเีกยีวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 

สนับสนุน
ความสําคญั
และปัญหา
ของการ
วจิยั 

พฒันา 
กรอบ
แนวคดิ
ในการ
วจิยั 

การสร้าง
เครืองมอื 

การวจิยั 

การ
เลอืกใช้
ค่าดชันี
วดัการ
กระจุก
ตวั 

ใช้เป็น
แบบ
แผนใน
การ

วเิคราะห์
ข้อมูล 

สนับสนุน
การ

อภิปราย
ผลการวจิยั 

ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเขา้
ศึกษาในคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร (ลลวรรณ 
เปรมประเสริฐ, 2554) 

      

ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ
การจดัสภาพแวดลอ้มทางการ
ศึกษาดา้นการบริการ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ (จินตนา คงสีปาน, 
2553) 

      

โครงสร้างตลาดผูผ้ลิตแป้งขา้ว
สาลี และความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ความพึงพอใจต่อกลยทุธ์
การตลาดกบัปริมาณการซือแป้ง
ขา้วสาลี กรณีศึกษา บริษทั 
ยไูนเตด็ฟลาวมิลล ์จาํกดั 
(มหาชน) (ณฐัพล ตนัสกลุ, 
2551) 
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ตารางที 3  สรุปแนวทางการศึกษาและใชป้ระโยชน์จากเอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้ง (ต่อ) 
 

ประเดน็ทเีกยีวกบัเอกสาร
งานวจิยัทเีกยีวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 

สนับสนุน
ความสําคญั
และปัญหา
ของการ
วจิยั 

พฒันา 
กรอบ
แนวคดิ
ในการ
วจิยั 

การสร้าง
เครืองมอื 

การวจิยั 

การ
เลอืกใช้
ค่าดชันี
วดัการ
กระจุก
ตวั 

ใช้เป็น
แบบ
แผนใน
การ

วเิคราะห์
ข้อมูล 

สนับสนุน
การ

อภิปราย
ผลการวจิยั 

โครงสร้างตลาดและพฤติกรรม
การแข่งขนัของอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต ์(ปฐว ีประเสริฐยงิ, 
2550) 

      

ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ 
มหาวทิยาลยับูรพา (เกรียงศกัดิ 
แสงจนัทร์, 2549) 

      

โครงสร้างตลาดและพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคนมถวัเหลืองพร้อมดืม
ในกรุงเทพมหานคร  

(ศิวะ กาญจน์อร่ามกลุ, 2549) 

      

โครงสร้างตลาด พฤติกรรม และ
ทศันคติของผูบ้ริโภคทีมีต่อนาํ
ผลไมส้าํเร็จรูป 40% ในกรุงเทพ 
มหานคร (จตุชยั กาวจีนัทร์, 
2547) 

      

แรงจูงใจในการเรียนวชิา
อุตสาหกรรมท่องเทียวและความ
พึงพอใจในสถาบนัของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สถาบนัราชภฏั
สวนสุนนัทา  
(วรัิต บางเจริญทรัพย,์ 2547) 
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ตารางที 3  สรุปแนวทางการศึกษาและใชป้ระโยชน์จากเอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้ง (ต่อ) 
 

ประเดน็ทเีกยีวกบัเอกสาร
งานวจิยัทเีกยีวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 

สนับสนุน
ความสําคญั
และปัญหา
ของการ
วจิยั 

พฒันา 
กรอบ
แนวคดิ
ในการ
วจิยั 

การสร้าง
เครืองมอื 

การวจิยั 

การ
เลอืกใช้
ค่าดชันี
วดัการ
กระจุก
ตวั 

ใช้เป็น
แบบ
แผนใน
การ

วเิคราะห์
ข้อมูล 

สนับสนุน
การ

อภิปราย
ผลการวจิยั 

แรงจูงใจในการสือสารของ
นกัศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ชาว
อเมริกนัและชาวเกาหลีใตแ้ละ
ความพึงพอใจในการสือสารของ
อาจารยผ์ูส้อน (Daniel H. 

Mansson & Han Bin Lee, 2013) 

      

แรงจูงใจ ความคาดหวงั การรับรู้ 
และความพึงพอใจของนกัศึกษา
นานาชาติตามสถาบนัการศึกษา
ระดบัอดุมศึกษาของเอกชนใน
ประเทศสิงคโปร์ (Sein Min, 

Chey Chor Khoon, Boon Leing 

Tan, 2012) 

      

รูปแบบแรงจูงใจและความพึง
พอใจในการเรียนรู้ของนกัเรียน
ในหลกัสูตรการฝึกงานยานยนต ์
(Chung-Shan Sun, Wen-Chin 

Chen, Tzu-Jung Hseih, Shin-

Ying Wu, 2011) 

      

ความเป็นสากลของการศึกษา
ระดบัอดุมศึกษาในแอฟริกา: 
พฒันาการ แนวโนม้ทีจะเกิดขึน 
(James Otieno Jowi, 2009) 
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ตารางที 3  สรุปแนวทางการศึกษาและใชป้ระโยชน์จากเอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้ง (ต่อ) 
 

ประเดน็ทเีกยีวกบัเอกสาร
งานวจิยัทเีกยีวข้อง 

แนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์ 

สนับสนุน
ความสําคญั
และปัญหา
ของการ
วจิยั 

พฒันา 
กรอบ
แนวคดิ
ในการ
วจิยั 

การสร้าง
เครืองมอื 

การวจิยั 

การ
เลอืกใช้
ค่าดชันี
วดัการ
กระจุก
ตวั 

ใช้เป็น
แบบ
แผนใน
การ

วเิคราะห์
ข้อมูล 

สนับสนุน
การ

อภิปราย
ผลการวจิยั 

การเปลียนแปลงโครงสร้าง
ตลาดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ของสหรัฐอเมริกาอธิบายถึงค่า
เล่าเรียนในมหาวทิยาลยัอยา่งไร 
(Caroline M. Hoxby, 1997) 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

โครงสร้างตลาด ความพึงพอใจและเหตุจูงใจของคณะวิชาทีรับนกัศึกษาสาขาดนตรี  
ในสถาบนัอุดมศึกษา ผลต่อการเสนอนโยบายการจดัการทางการศึกษาในสาขาเฉพาะทางดนตรี 
ผูว้ิจยัใช้วิธีการดาํเนินการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้ทฤษฎีการวดัการกระจุกตวัเฮอร์ฟินดาห์ล เพือศึกษาโครงสร้าง
ตลาดคณะวชิาทีรับนกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ในการศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะ
วิชาของนักศึกษาสาขาดนตรีตามโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีมีการกระจุกตวัของนักศึกษาสาขา
ดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา มีวธีิการดาํเนินงานวจิยัดงันี 

1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง/ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
2. การสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การจดัทาํและวเิคราะห์ขอ้มูล 

การวิจยัแบ่งเป็น 3 ตอน โดยจะดาํเนินการวิจยัเรียงตามวตัถุประสงค์ (Continuous 

Objective) ดงันี 

ตอนที 1 ศึกษาโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีรับนักศึกษาสาขาดนตรีในสถาบัน 
อุดมศึกษา 

ตอนที 2 ศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจของการเลือก
ศึกษาในคณะวิชาของนักศึกษาสาขาดนตรีตามโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีมีการกระจุกตวัของ
นกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา 

ตอนที 3 จดัทาํแนวทางเพือเสนอนโยบายการจดัการทางการศึกษาในระดบัคณะ
วชิาของนกัศึกษาสาขาดนตรีตามทฤษฎีความพึงพอใจและเหตุจูงใจ 
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ตอนท ี1  ศึกษาโครงสร้างตลาดคณะวชิาทีรับนักศึกษาสาขาดนตรีในสถาบันอุดมศึกษา 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ สถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ไดแ้ก่ จงัหวดันครปฐม จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัสมุทรปราการ และ
จงัหวดัสมุทรสาคร 

กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษาโครงสร้างตลาดของคณะวิชา คือ คณะวิชาทีมีนักศึกษา
ดนตรีของสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึงมีจาํนวนทงัสิน 20 คณะวิชา 
ดงันี 

 1. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 3. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 5. คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 6. คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
 8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

 10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 12. คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 13. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 14. คณะดนตรี มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

 15. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 

 16. คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 17. วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 18. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 19. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 20. วทิยาลยัดนตรี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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n 

i = 1 

การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
1.  ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ หนังสือทางวิชาการ 

เอกสาร วารสาร และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง เพือกาํหนดขอบเขตการวิจยัและการสร้างเครืองมือในการ
วจิยัใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

2. การศึกษาโครงสร้างตลาดคณะวิชา มีเครืองมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบบนัทึก
ขอ้มูลต่างๆ ซึงจะใชร้วบรวมขอ้มูลของคณะวชิาเกียวกบัรายละเอียดสาขาวชิาดนตรีทีเปิดสอน และ
จาํนวนนักศึกษาทีสําเร็จการศึกษา และใช้ทฤษฎีการวดัการกระจุกตวัเฮอร์ฟินดาห์ล (Herfindahl 

Index : HI) เพือศึกษาโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีเปิดสอนสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา เนืองจาก
ดชันีเฮอร์ฟินดาห์ลใช้ตวัแปรในการคาํนวณ คือ ผลผลิตของหน่วยธุรกิจ โดยผลผลิตในธุรกิจ
การศึกษาเปรียบไดก้บัจาํนวนนักศึกษาทีสําเร็จการศึกษาในแต่ละปี ซึงจาํนวนนักศึกษาทีสําเร็จ
การศึกษานันมีความสําคัญทีสุดในธุรกิจการศึกษา เพราะการผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพถือเป็น
เป้าหมายหลกัในการจดัการศึกษาของทุกหลกัสูตร 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัขออนุญาตคณะวิชา  จาํนวนทงัสิน 20 คณะวิชา ในการให้รายละเอียดต่างๆ           

ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน โดยจะรวบรวมขอ้มูลระหวา่งปี พ.ศ. 2550 - 2554 เพือนาํขอ้มูลทีไดม้า
ศึกษาวเิคราะห์โครงสร้างตลาดของคณะวชิา 

การจัดทาํและวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีมีนกัศึกษาดนตรี  ใช้การวดัดว้ยดชันีเฮอร์ฟิน
ดาห์ล (Herfindahl Index : HI) ในการวดัการกระจุกตวัของคณะวิชาทีรับนกัศึกษาดนตรี โดยหาได้
จากการรวมค่ากาํลงัสองของสัดส่วนจาํนวนนกัศึกษาทีสาํเร็จการศึกษาของแต่ละคณะวิชาเมือเทียบ
กบัจาํนวนนกัศึกษาทีสาํเร็จการศึกษาทงัหมดทุกคณะวชิา ซึงมีสูตรในการคาํนวณ ดงันี 
 

  HI   =     (Si/S)2 

 

  โดยที HI =     Herfindahl Index 

    Si =     จาํนวนนกัศึกษาทีสาํเร็จการศึกษาของคณะวชิา i     
    S =     ผลรวมจาํนวนนกัศึกษาทีสาํเร็จการศึกษาของทุกคณะวชิา     
    i =     จาํนวนคณะวชิาทีมีนกัศึกษาสาขาดนตรี โดยที i = 1, 2,...,n  
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 การวดัดว้ยวิธีดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล (Herfindahl Index : HI) โดยที HI จะมีค่าเท่ากบั 1 
เมืออุตสาหกรรมนนัมีผูผ้ลิตเพียงรายเดียว และ HI จะมีค่าตาํสุด = 1/n เมืออุตสาหกรรมนนัมีผูผ้ลิต
อยู ่n ราย และแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาดเท่าๆ กนั  HI จะมีค่าลดลง เมือจาํนวนผูผ้ลิต n เพิมขึน           
ค่า HI สามารถแสดงถึงการกระจายของจาํนวนและขนาดของหน่วยผลิตทงัหมดในอุตสาหกรรม 
ซึงสามารถเปรียบเทียบกบัการกระจุกตวัระหวา่งอุตสาหกรรมได ้โดยหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาค่า
ดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล ดงันี  

  ถา้ค่า HI นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.1 แสดงวา่อุตสาหกรรมไม่มีการกระจุกตวั 

  ถา้ค่า HI อยูร่ะหวา่ง 0.1 - 0.18 แสดงวา่อุตสาหกรรมมีการกระจุกตวัปานกลาง 

  ถา้ค่า HI มากกวา่หรือเท่ากบั 0.18 แสดงวา่อุตสาหกรรมมีการกระจุกตวัมาก 

 

ตอนท ี2  ศึกษาความคิดเห็นเกียวกับความพึงพอใจและเหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะวิชา
ของนักศึกษาสาขาดนตรีตามโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีมีการกระจุกตัวของนักศึกษา สาขาดนตรี
ในสถาบันอุดมศึกษา 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกผู้ให้ข้อมูลหลกั 

ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ คณะวิชาทีมีนกัศึกษาดนตรีของสถาบนัอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึงมีจาํนวนทงัสิน 20 คณะวชิา 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีใชใ้นการศึกษาความคิดเห็นทีเกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจ คือ 
นักศึกษาดนตรีของคณะวิชาตามโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีมีการกระจุกตวัของนักศึกษาดนตรี
สูงสุด 3 อนัดบัแรก จาํนวน 19 คน (จุมพล พูลภทัรชีวิน, 2547) โดยใชว้ิธีการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
แบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแบบกาํหนดโควตา (Quota 

Sampling) ตามสัดส่วนของอตัราส่วนการกระจุกตวัของนกัศึกษาดนตรี ดงันี 

 1. คณะวิชาทีมีอตัราการกระจุกตวัของนักศึกษาดนตรีอนัดบั 1 สัดส่วนร้อยละ 50          
คิดเป็น 9 คน 

 2. คณะวิชาทีมีอตัราการกระจุกตวัของนักศึกษาดนตรีอนัดบั 2 สัดส่วนร้อยละ 30          
คิดเป็น 6 คน 

 3. คณะวิชาทีมีอตัราการกระจุกตวัของนักศึกษาดนตรีอนัดบั 3 สัดส่วนร้อยละ 20          
คิดเป็น 4 คน 
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การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
1.  ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดแ้ก่ หนงัสือทางวิชาการ เอกสาร 

วารสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือกาํหนดขอบเขตการวิจยัและการสร้างเครืองมือในการวิจยัให้
ครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

2. การศึกษาความคิดเห็นทีเกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจ เครืองมือทีผูว้ิจยัใช้
คือ แนวสัมภาษณ์นกัศึกษาทีเรียนสาขาดนตรีตามระดบัการกระจุกตวั 

3.  การตรวจสอบความครบถว้น ความน่าเชือถือ และคุณภาพของขอ้มูลทีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ จะใชเ้ทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) ดงันี (ประคอง สาธรรม, 2556: ออนไลน์) 

 3.1  ดา้นขอ้มูล (Data triangulation) เป็นการการตรวจสอบแหล่งของขอ้มูล โดย
แหล่งของขอ้มูลทีจะพิจารณาในการตรวจสอบความน่าเชือถือ ไดแ้ก่ 

  3.1.1   แหล่งเวลา หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ โดย
ผูว้ิจยัจะใช้กบัการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพือให้ทราบถึงขอ้มูลทีอาจเป็นประโยชน์ช่วยในการ
วเิคราะห์สรุปผลการศึกษา 

  3.1.2   แหล่งบุคคล หมายถึง ถา้กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเปลียนไป ขอ้มูลทีไดจ้ะ
เหมือนเดิมหรือไม่  

 3.2  ดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological triangulation) ผูว้ิจยัจะใชก้ารสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมควบคู่กบัการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั รวมทงัศึกษาขอ้มูลเพิมเติมจากเอกสารที
เกียวข้องก่อนจะนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์เพือเชือมโยงและหาความสัมพนัธ์ของข้อมูล  และ
หลงัจากสรุปผลการศึกษาแล้ว ผูว้ิจยัจะสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัอีกครัง เพือตรวจสอบขอ้มูลผล
การศึกษาทีไดว้่าตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ เพือจะแกไ้ขขอ้มูลให้ถูกตอ้งและตรงกบัความเป็น
จริงมากทีสุด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้ิจยัใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) นักศึกษาสาขาดนตรีของคณะวิชาทีมีการกระจุกตวัของนักศึกษาสาขาดนตรีสูงสุด           
3 อนัดบัแรก เพือศึกษาความพึงพอใจและเหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะวชิา 
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การจัดทาํและวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะ
วิชาของนกัศึกษาสาขาดนตรี เมือผูว้ิจยัใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ จะใช้การตีความและสร้างขอ้สรุปขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัตามขนัตอนดงันี   
 1. การลงรหสัขอ้มูล   
 2. การสร้างและการพิมพบ์ทสัมภาษณ์   
 3.  การวเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
เพืออธิบายถึงความพึงพอใจและเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในคณะวชิาของนกัศึกษาสาขาดนตรี  
 

ตอนท ี3  จัดทาํแนวทางเพือเสนอนโยบายการจัดการทางการศึกษาในระดับคณะวิชาของนักศึกษา
สาขาดนตรีตามทฤษฎคีวามพงึพอใจและเหตุจูงใจ 
  ในขนัตอนที 3 จะเป็นการนาํผลสรุปการวิจยัทีไดจ้ากขนัตอนที 2 เรืองความคิดเห็น
เกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะวิชาของนกัศึกษาสาขาดนตรี มา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยอ้างอิงแนวคิดและทฤษฎี ทีเกียวข้องกับการจัดการทางการศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา เพือจดัทาํแนวทางเสนอนโยบายการจดัการทางการศึกษาในสาขาเฉพาะทาง
ดนตรี โดยสรุปขนัตอนการดาํเนินงานวจิยัไดด้งัภาพที 3 
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ภาพที 3  ขนัตอนการดาํเนินงานวจิยั (Flow Chart) การจดัทาํแนวทางเสนอนโยบายการจดัการทาง
 การศึกษาในสาขาเฉพาะทางดนตรี 

ความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจ 

และเหตุจูงใจของการเลือกศึกษา 
ในคณะวิชาของนกัศึกษาสาขาดนตรี 

ทบทวนแนวคิดและทฤษฎี 

ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการทางการศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา 

นโยบายการจดัการทางการศึกษา 
ในสาขาเฉพาะทางดนตรี 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

ดา้นสาระเนือหา 
ของหลกัสูตร 

ดา้นรูปแบบการจดั 
การเรียนการสอน 

ดา้นการให้บริการนกัศึกษา 

เริมตน้ 

สินสุด 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเรือง โครงสร้างตลาด ความพึงพอใจและเหตุจูงใจของคณะวิชาทีรับนกัศึกษา
สาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา ผลต่อการเสนอนโยบายการจดัการทางการศึกษาในสาขาเฉพาะ
ทางดนตรี ไดศึ้กษาจากกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ คณะวิชาทีมีนกัศึกษาดนตรีของสถาบนัอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึงมีจาํนวนทงัสิน 20 คณะวิชา โดยใช้แบบบนัทึกขอ้มูลในการ
รวบรวมขอ้มูลของคณะวิชาเกียวกบัรายละเอียดจาํนวนนกัศึกษาทีสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 
2550 - 2554 และใชแ้นวสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทีเป็นนกัศึกษาดนตรีของ
คณะวชิาตามโครงสร้างตลาดคณะวชิาทีมีการกระจุกตวัของนกัศึกษาดนตรีสูงสุด 3 อนัดบัแรก โดย
ผูว้ิจยัสามารถนาํผลทีไดจ้ากการศึกษาตามวตัถุประสงค์มาวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดงันี 
 ตอนที 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีรับนักศึกษาสาขา
ดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา  
 ตอนที 2  การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจ
ของการเลือกศึกษาในคณะวิชาของนักศึกษาสาขาดนตรีตามโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีมีการ
กระจุกตวัของนกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา 
 ตอนที 3  การจดัทาํแนวทางเพือเสนอนโยบายการจดัการทางการศึกษาในระดบัคณะ
วชิาของนกัศึกษาสาขาดนตรีตามทฤษฎีความพึงพอใจและเหตุจูงใจ 
 

ตอนท ี1  การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีรับนักศึกษาสาขาดนตรีใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีรับนักศึกษาสาขาดนตรีใน
สถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ใชก้ารวเิคราะห์โครงสร้างตลาดดว้ยดชันี
เฮอร์ฟินดาห์ล (Herfindahl Index : HI) จะพิจารณาจากจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาสาขาดนตรีใน             
ปีการศึกษา 2550 - 2554 ซึงผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลสถิติของจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษา โดยใชว้ิธีการ
สํารวจดว้ยแบบสอบถามไปยงัคณะวิชาต่างๆ แต่พบปัญหาและอุปสรรคในการสํารวจขอ้มูล คือ 
ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าทีควรจากคณะวิชาทีผูว้ิจยัสํารวจ ในเบืองตน้มีเพียง 11 คณะวิชา ทีส่ง
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แบบสอบถามกลับมายงัผูว้ิจยั ซึงคิดเป็นร้อยละ 55.0 จากจาํนวน 20 คณะวิชาทีสํารวจข้อมูล
ทงัหมด ดงันนั ผูว้ิจยัจึงขอใช้ขอ้มูลจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาเพิมเติมในการศึกษาโครงสร้างตลาด
คณะวชิาทีรับนกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จาก
ขอ้มูลสถิติของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึงถือเป็นขอ้มูลทีมีความน่าเชือถือ เนืองจาก
เป็นขอ้มูลทีไดจ้ากการรายงานผลการดาํเนินงานในแต่ละปีการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาไปยงั
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 จากการรวบรวมขอ้มูลสถิติจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาของคณะวิชาทีรับนกัศึกษาสาขา
ดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทงัหมดจาํนวน 20 คณะวิชา 
พบว่า คณะวิชาทีมีผูส้ําเร็จการศึกษาสาขาดนตรีในปีการศึกษา 2550 - 2554 มีจาํนวนทงัสิน 15 

คณะวิชา เนืองจากหลกัสูตรสาขาดนตรีของบางคณะวิชาเป็นหลกัสูตรใหม่ทีเปิดสอนระหว่างปี
การศึกษา 2550 - 2554 จึงทาํให้ยงัไม่มีผูส้ําเร็จการศึกษาสาขาดนตรีในคณะวิชานนั ทงันี สามารถ
สรุปจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาสาขาดนตรีในปีการศึกษา 2550 - 2554 ไดด้งัตารางที 4 

 

ตารางท ี4  จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาสาขาดนตรีทีเปิดสอนในคณะวิชาของสถาบนัอุดมศึกษาในเขต
  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปีการศึกษา 2550 - 2554 

 

ลาํดับท ี รายชือสถาบันอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 
จังหวดักรุงเทพมหานคร      

1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 คณะครุศาสตร์ 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

N/A 

77 

 

26 

70 

 

30 

78 

 

34 

90 

 

30 

71 

2 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 คณะมนุษยศาสตร์ 

 

26 

 

42 

 

47 

 

52 

 

48 

3 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

N/A 

 

29 

 

25 

 

36 

 

39 

4 มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 คณะดุริยางคศาสตร์ 

 

52 

 

63 

 

101 

 

71 

 

124 

5 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

23 

 

23 

 

20 

 

N/A 

 

43 
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ตารางท ี4   จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาสาขาดนตรีทีเปิดสอนในคณะวชิาของสถาบนัอุดมศึกษา
ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปีการศึกษา 2550 – 2554 (ต่อ) 
 

ลาํดับท ี รายชือสถาบันอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 
จังหวดักรุงเทพมหานคร      

6 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 

36 

 

62 

 

17 

 

N/A 

 

N/A 

7 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 

14 

 

 

44 

 

34 

 

N/A 

 

16 

8 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา 

 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 คณะครุศาสตร์ 

 

 

54 

 

72 

 

 

14 

 

9 

 

 

29 

 

1 

 

 

N/A 

 

N/A 

 

 

49 

 

N/A 

9 มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

 คณะดนตรี 

 

1 

 

10 

 

20 

 

N/A 

 

12 

จังหวดันครปฐม      

10 มหาวทิยาลยัมหิดล 

 วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 

 

130 

 

124 

 

141 

 

206 

 

219 

11 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

 

N/A 

 

1 

 

11 

 

N/A 

 

N/A 

 

จังหวดัปทุมธานี      

12 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุรี 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

 

13 

 

 

27 

 

 

21 

 

 

19 

 

 

40 
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n 

i = 1 

ตารางท ี4   จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาสาขาดนตรีทีเปิดสอนในคณะวิชาของสถาบนัอุดมศึกษาในเขต
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปีการศึกษา 2550 – 2554 (ต่อ) 
 

ลาํดับท ี รายชือสถาบันอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 
13 มหาวทิยาลยัรังสิต 

 วทิยาลยัดนตรี 

 

10 

 

23 
 

17 

 

29 

 

27 
 

ทีมา:  สารสนเทศอุดมศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556 
 

การวิเคราะห์การกระจุกตวัของโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีรับนกัศึกษาสาขาดนตรีใน
สถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ด้วยดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล (Herfindahl 

Index : HI) จะใชสู้ตรในการคาํนวณดงันี 

 จากสูต  HI   =     (Si/S)2 
 
  โดยที HI =     Herfindahl Index 

   Si =     จาํนวนนกัศึกษาทีสาํเร็จการศึกษาของคณะวชิา i     
   S =     ผลรวมจาํนวนนกัศึกษาทีสาํเร็จการศึกษาของทุกคณะวชิา  

     i =     จาํนวนคณะวชิาทีมีนกัศึกษาสาขาดนตรี โดยที i = 1, 2,..., n  
 

จากตารางที 1 สามารถสรุปจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาสาขาดนตรีทงัหมดในปีการศึกษา 
2550 - 2554 เพือคาํนวณหาการกระจุกตวัของคณะวิชาทีรับนกัศึกษาดนตรี โดยใชด้ชันีเฮอร์ฟินดาห์ล 
(Herfindahl Index : HI) ไดด้งัตารางที 5 
 

ตารางท ี5  จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาสาขาดนตรีทงัหมดในปีการศึกษา 2550 – 2554 
 

ลาํดับท ี รายชือสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาสาขา
ดนตรีทงัหมด 

ร้อยละ 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 คณะครุศาสตร์ 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

120 

386 

 

4.22 

13.57 
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ตารางท ี5  จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาสาขาดนตรีทงัหมดในปีการศึกษา 2550 – 2554 (ต่อ) 
 

ลาํดับท ี รายชือสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาสาขา
ดนตรีทงัหมด 

ร้อยละ 

2 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 คณะมนุษยศาสตร์ 

 

215 

 

7.56 

3 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

129 

 

4.54 

4 มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 คณะดุริยางคศาสตร์ 

 

411 

 

14.45 

5 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

109 

 

3.83 

6 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

115 

 

4.04 

7 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

108 

 

3.80 

8 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 คณะครุศาสตร์ 

 

146 

82 

 

5.13 

2.88 

9 มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 

 คณะดนตรี 

 

43 

 

1.51 

10 มหาวทิยาลยัมหิดล 

 วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 

 

820 

 

28.83 

11 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

12 

 

0.42 

12 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

120 

 

4.22 
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ตารางท ี5  จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาสาขาดนตรีทงัหมดในปีการศึกษา 2550 – 2554 (ต่อ) 
 

ลาํดับท ี รายชือสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาสาขา
ดนตรีทงัหมด 

ร้อยละ 

13 มหาวทิยาลยัรังสิต 

 วทิยาลยัดนตรี 

 

28 

 

0.98 

รวม 2,844 100.00 
 

ทีมา:  สารสนเทศอุดมศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556 

 

จากขอ้มูลจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาสาขาดนตรีทงัหมดในปีการศึกษา 2550 - 2554       
ทีแสดงในตารางที 2 จะไดผ้ลการคาํนวณดงันี 

   HI   =    (4.22/100)2 + (13.57/100)2 + (7.56/100)2 + (4.54/100)2 +  

                  (14.45/100)2 + (3.83/100)2 + (4.04 /100)2 + (3.80/100)2 +  

                  (5.13/100)2 + (2.88/100)2 + (1.51/100)2 + (28.83/100)2 +  

                  (0.42/100)2 + (4.22/100)2 + (0.98/100)2 

    =     0.142126 

จากผลการคาํนวณการกระจุกตวัดว้ยดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล (Herfindahl Index : HI)        
โดยค่า HI ทีได้เท่ากบั 0.142126 แสดงว่า โครงสร้างตลาดคณะวิชาทีรับนักศึกษาสาขาดนตรี        
ในสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีอตัราการกระจุกตวัปานกลาง โดย
คณะวิชาทีมีการกระจุกตวัของนกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษาตามโครงสร้างตลาด 3 

อนัดบัแรก ดงันี 

 1. วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหิดล มีการกระจุกตวัของนกัศึกษาสูงทีสุด โดย
มีสัดส่วนจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาสาขาดนตรีทงัหมดในปีการศึกษา 2550 - 2554 คิดเป็นร้อยละ 
28.83   

2. คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีการกระจุกตวัของนักศึกษาสูงเป็น
อนัดบัที 2 โดยมีสัดส่วนจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาสาขาดนตรีทงัหมดในปีการศึกษา 2550 - 2554 
คิดเป็นร้อยละ 14.45  
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3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีการกระจุกตวัของนกัศึกษาสูงเป็น
อบัดบัที 3 โดยมีสัดส่วนจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาสาขาดนตรีทงัหมดในปีการศึกษา 2550 - 2554 
คิดเป็นร้อยละ 13.57 
 

ตอนท ี2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับความคิดเห็นเกียวกับความพึงพอใจและเหตุจูงใจของการเลือก
ศึกษาในคณะวิชาของนักศึกษาสาขาดนตรีตามโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีมีการกระจุกตัวของ
นักศึกษาสาขาดนตรีในสถาบันอุดมศึกษา 
 1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัความคิดเห็นเกียวกบัเหตุจูงใจของการเลือกศึกษาใน
คณะวิชาของนักศึกษาสาขาดนตรี  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั สามารถสรุปเป็นประเด็น         
ไดด้งันี 

1.1 ดา้นอตัมโนทศัน์ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั พบประเด็นทีถือเป็นส่วน
สาํคญัและเปรียบเสมือนแรงกระตุน้ใหน้กัศึกษาตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในสาขาดนตรี นนัคือ ความ
เป็นตวัตนของนกัศึกษาเอง ดงัจะเห็นไดจ้ากคาํกล่าวทีวา่ 

 

“ตอนแรกเรียนคณะวิทยาการจดัการ เอกบริหารทรัพยากรมนุษย ์พอเรียนไปซกัพกั 
รู้สึกว่าไม่ชอบ เลยเปลียนมาเลือกเรียนดนตรีเพราะความรัก ความชอบ และไดค้ลุกคลีกบั 
วงโยธวาทิตมาตงัแต่เดก็ (ม.1) คิดวา่น่าจะไปทางนีไดดี้กวา่” (ภูษิต สุวรรณมณี, 2556) 

 

“เหตุผลทีทาํใหเ้ลือกมาเรียนดนตรี ไม่คิดอยากเรียนอยา่งอืน ก็เพราะว่าตวัเองเล่น
ดนตรีมาตงัแต่ตอน ป. 6 (Tuba) รักการเล่นดนตรี เล่นแลว้มีความสุข และอีกอย่างตวัเองก็
ไม่ไดส้นใจในดา้นอืนเลย” (ภูมินทร์ ยนืยาว, 2557) 

 

 “ทีเลือกเรียนดนตรีเพราะตวัเองอยากจะเรียน ก็ดูว่าทาํอะไรทีมนัเหมาะกบัเรา
มากกวา่ เราน่าจะทาํมนัไดดี้ ถา้ใหไ้ปเรียนคณะพวกบริหาร แพทย ์คิดวา่กค็งจะไม่เหมาะกบั
ตวัเองเท่าไหร่” (ธนกฤต ลิมรัตนสราญ, 2557) 

 

“ตอน ม.6 คิดวา่การเล่นดนตรีเป็นสิงทีเราทาํไดดี้ทีสุด เรียนอย่างอืนก็ได ้แต่เรา
ชอบอยู่กบัดนตรี ความชอบทาํให้รู้สึกว่าเราซอ้มดนตรีทงัวนัดีกว่าให้ไปอ่านหนงัสือทงัวนั” 

(ลลิตตา เพียรวรัิตนชยั, 2557) 
 

“เลือกเรียนดนตรี เพราะความทีไม่ตงัใจเรียนตอนเด็กๆ และก็เล่นดนตรีเป็น
อย่างเดียว พวกวิชาคณิต องักฤษ ก็เรียนไดไ้ม่ดี พออยู่ม.6 ตอนจะต้องเลือกสอบเข้า
มหาวิทยาลยัเลยเลือกเรียนดนตรีครับ” (กรกช เจียมวศิิษฐก์ลุ, 2557) 
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“อยากเรียนดนตรีเพราะเล่นดนตรีเป็นอย่างเดียว อย่างอืนไม่เป็นเลย ไม่ชอบ
เรียนทีเป็นวิชาการหนักๆ มนัเครียด เรียนดนตรีก็ไม่ง่ายนะ แต่รู้สึกมีความสุขมากกว่า”   
(ธนกร ธีรานุวฒัน์, 2557) 

 

“ไม่ไดเ้ล่นดนตรีตงัแต่เด็ก แต่เพิงมาหัดเล่นดนตรีตอนม.ปลาย ตอนทีตดัสินใจ
วา่จะมาเรียนดนตรี เพราะเวลาทีไดเ้ล่นดนตรีแลว้มีความรู้สึกว่ามนัเป็นตวัเองทีสุด” (พสักร 
อินทรสมบติั, 2557) 

 

“เรียนดนตรีมาตงัแต่ประมาณป.3 และก็เรียนดนตรีมาเรือยๆ รู้สึกว่าตวัเองชอบ
เล่นดนตรี เลยเลือกเรียนต่อทางสาขาดนตรีตงัแต่ระดบัมธัยมศึกษาปลาย มาเรียนทีมหิลดก็
เพราะตอนนนัมหิดลเป็นทีเดียวทีเปิดหลกัสูตรดนตรีระดบัมธัยมศึกษา” (เจา้พระยา มาสม, 
2557) 

 

“ตอนม.ปลายเรียนสายศิลป์-ฝรังเศสมา ตอนนนัอยากเขา้คณะอกัษรศาสตร์ แต่
มาชงันาํหนกัดูวา่ ระหวา่งการเรียนคณะอกัษรศาสตร์ทีตอ้งอ่านหนงัสือเยอะๆ กบัการเรียน
ดนตรีทีตอ้งซอ้มเยอะๆ ชอบอนัไหนมากกว่ากนั รู้สึกว่าไม่สามารถใชเ้วลาอ่านหนงัสือได้
ขนาดนนั คิดวา่ถา้มาเรียนดนตรี ซอ้มดนตรีน่าจะมีความสุขมากกว่า ก็เลยเลือกเรียนดนตรี” 
(ญาณิศา มีทรัพย,์ 2557) 

 

จากความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัขา้งตน้ สรุปไดว้่า การตดัสินใจเลือกเรียน
สาขาดนตรีของนกัศึกษา เหตุผลหลกัประการหนึงขึนอยู่กบัตวันักศึกษาเอง ทีมีความชอบ ความ
สนใจ และรักในดนตรี ซึงพฤติกรรมเหล่านีตรงกบัทฤษฎีดา้นอตัมโนทศัน์ (Self-Concept) หรือ
ความคิดเห็นเกียวกับตนเอง ทีบุคคลเชือว่าเป็นสิงอธิบายตัวเขาว่าเป็นอย่างไร เป็นลักษณะ
ประจาํตวัทีรวมถึงทศันคติ (Attitude) ค่านิยม (Value)  และจินตภาพส่วนบุคคล (Self-Image) ดว้ย 

1.2  ดา้นความตอ้งการ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั พบว่า นกัศึกษาทีเลือก
เรียนสาขาดนตรีจะมีความตอ้งการคลา้ยกนั นนัคือ  ความตอ้งการทีจะเรียนดนตรีกบัอาจารยบ์าง
ท่าน ซึงเป็นอาจารยผ์ูเ้ชียวชาญทีมีความสามารถและมีชือเสียง จึงเลือกศึกษาในคณะวิชาทีอาจารย์
ท่านนนัๆ เป็นอาจารยป์ระจาํหรืออาจารยพ์ิเศษ ดงัจะเห็นไดจ้ากคาํกล่าวทีวา่ 

 

“นกัศึกษาทีเรียนดนตรีจะเลือกทีตวัอาจารยผ์ูส้อนก่อน ว่าถา้เขา้มาแลว้เราจะ          
ไดเ้รียนกับใคร อาจารยท่์านนีเป็นยงัไง เพราะเราก็อยากเรียนกับอาจารยที์เก่งๆ” (ภูษิต 
สุวรรณมณี, 2556) 
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“จบปริญญาตรีจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร แต่ทีเลือกมาเรียน
ต่อปริญญาโททีมหาวิทยาลยัมหิดล เพราะมีอาจารยผ์ูส้อนทีเราสนใจอยากเรียนดว้ย” (ปานฝัน 
ปัญญาปรุ, 2557) 

 

“ตวัเองเรียนทีนีตงัแต่ pre-college และทีไม่เคยคิดจะไปเรียนต่อทีอืน ถึงแมว้่าจะ
มีหลักสูตรทีสอนดนตรีเหมือนกัน แต่ก็ยงัเลือกทีจะเรียนมหิดลเหมือนเดิม เพราะทีนี
อาจารยดี์ อาจารยเ์ก่ง” (กิตติคุณ จนัทร์เกษ, 2557) 

   

“อาจารยผ์ูส้อนกเ็ป็นส่วนสาํคญัทีทาํใหต้ดัสินใจเลือกสอบเขา้เรียนทีนี เพราะว่า
เราตอ้งมีการเช็คก่อนว่าใครสอนทีไหนบา้งแลว้ค่อยตดัสินใจ พอเวลาเขา้มาแลว้จะไดเ้รียน
กบัอาจารยที์อยากเรียนดว้ย” (เจา้พระยา มาสม, 2557) 

 

ความตอ้งการของนักศึกษาในการเลือกทีจะเรียนดนตรีกบัอาจารยผ์ูส้อนทีเป็น
ผูเ้ชียวชาญนนั เปรียบไดก้บัความตอ้งการความปลอดภยัและมนัคง (Safety Needs) ตามทฤษฎีของ 
อบัรามฮมั เอช. มาสโลว ์(Abraham H. Maslow, 1998) เพราะการเรียนดนตรีกบัอาจารยผ์ูส้อนทีมี
ความสามารถและมีชือเสียงเป็นทียอมรับในสาขานนั จะทาํให้นกัศึกษารู้สึกมนัใจวา่ ไดรั้บความรู้
อยา่งเตม็ที และช่วยใหส้ามารถพฒันาฝีมือการเล่นดนตรีของตนเองได ้

สําหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาจะมีความต้องการทีแตกต่างจากนักศึกษา
ระดบัปริญญาบณัฑิต โดยจะมีความตอ้งการวุฒิปริญญาทีสูงขึนเพือไปใชต่้อยอดให้เกิดประโยชน์  
รวมทงัการเลือกเรียนในระดบัทีสูงขึน จะเป็นการช่วยพฒันาและเพิมพูนความรู้ด้านดนตรีของ
ตนเอง เป็นตน้ ดงัจะเห็นไดจ้ากคาํกล่าวทีวา่ 

 

“ตอ้งการปรับวุฒิการศึกษาในระดบัทีสูงขึน และทีนีเปิดสอนในสาขาวิชาที
สนใจ เลยคิดวา่จะไดเ้รียนในสาขาหรือเนือหารายวิชาทีสนใจโดยตรง ถา้เรียนจบแลว้จะได้
เป็นผูเ้ชียวชาญในสาขาทีเรียน (การจดัการดนตรี) ซึงเป็นสาขาทีบุคลากรดา้นนียงัมีไม่มากนกั” 
(ประสิทธิศุภการ พึงบุญ ณ อยธุยา, 2556) 

 

 “อยากศึกษาหาความรู้เพิมเติมหลงัจบปริญญาตรี ซึงตอนนนัค่าเทอมทีนียงัไม่
แพงมากนกั นอกจากนี ทีคณะยงัมีการจดักิจกรรมเยอะ เลยคิดว่าจะทาํให้มีโอกาสซึมซับ
หรือแลกเปลียนเรียนรู้ เป็นการพฒันาฝีมือทาํใหเ้ก่งขึนได”้ (ปานฝัน ปัญญาปรุ, 2557) 

 

ความตอ้งการเหล่านีตรงกบัทฤษฎีการจูงใจของแม็คเคลลแลนด์ (McClelland, 

1998: 167) ในเรืองของความตอ้งการประสบความสําเร็จ (Need for achievement หรือ nAch) ซึง
แม็คเคลลแลนด์ ได้ดาํเนินการวิจยัตามแนวความคิด และไดส้รุปผลการวิจยัไวว้า่ บุคคลทีตอ้งการ
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ประสบผลสาํเร็จสูง (nAch) จะแสวงหาแนวทางเพือกา้วไปขา้งหนา้ จะใชค้วามพยายามเพือมุ่งไปสู่
ความสาํเร็จนนั ๆ 

นอกจากนี ยงัพบประเด็นความตอ้งการทีน่าสนใจอีกหนึงประเด็นตามทฤษฎีของ 
อบัรามฮมั เอช. มาสโลว ์(Abraham H. Maslow, 1998)  นนัคือ ความตอ้งการทางสังคม (Social 

Needs) อนัได้แก่ ความต้องการความรัก การยอมรับในสังคม ความเป็นมิตร การคบหาสมาคม 
ความเป็นเพือน โดยนกัศึกษามีความตอ้งการทีจะใชชี้วติอยูใ่นสังคมนกัดนตรี ตอ้งการทาํความรู้จกั 
คบหาสมาคม สร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัเพือนทีอยู่ในวงการดนตรีเหมือนกัน ดังจะเห็นได้จาก      
คาํกล่าวทีวา่ 

 

“รู้จกักบัรุ่นพีของโรงเรียนตอนม.ปลาย ทีเคา้มาเรียนต่อทีศิลปากร ไดคุ้ยกนัแลว้
พีเคา้บอกว่าสังคมทีนีดี รุ่นพีรุ่นนอ้งก็รู้จกักนัหมด สนิทกนั ก็เลยทาํให้เกิดความรู้สึกว่า
อยากมาเรียนทีนี และพอเขา้มาเรียน ไดส้มัผสั ก็รู้สึกว่าสังคมทีนีดีจริงๆ” (ธนกร ธีรานุวฒัน์, 
2557) 

 

“ไม่ไดมี้ความคาดหวงัอะไรทีทาํให้ตดัสินใจมาเรียนทีนี เพราะไม่ไดคิ้ดไกล
ขนาดตอนเรียนจบ คิดแค่ว่าการเขา้มาเรียนทีนี อย่างนอ้ยจะไดรู้้จกัเพลงมากขึน ไดรู้้จกัคน
ในวงการมากขึน ไดมี้เพือนทีอยูใ่นวงการดนตรีเหมือนกนัมากขึน” (ญาณิศา มีทรัพย,์ 2557) 

 

1.3  ด้านความคาดหวงั พบว่า ส่วนมากนกัศึกษาเมือตดัสินใจเลือกเรียนสาขา
ดนตรีแล้ว ย่อมมีความคาดหวงัทีจะเป็นนักดนตรีอาชีพทีประสบความสําเร็จในอนาคต หรือ
ประกอบอาชีพทางสายทีเกียวขอ้งกบัดนตรีภายหลงัสาํเร็จการศึกษา ดงัจะเห็นไดจ้ากคาํกล่าวทีวา่ 

 

“ถา้พูดถึงความคาดหวงั ก็คิดว่าถา้เรียนจบแลว้อนาคตจะไดเ้ป็นผูเ้ชียวชาญใน
สาขาทีเรียน (การจดัการดนตรี) ซึงเป็นสาขาทีบุคลากรดา้นนียงัมีไม่มากนกั” (ประสิทธิศุภการ 
พงึบุญ ณ อยธุยา, 2556) 

 

“หลงัเรียนจบปริญญาตรีแลว้กย็งัเลือกเรียนปริญญาโททีนี เพราะมีคาดหวงัว่าใน
อนาคตจะตวัเองจะเป็นคนสอนดนตรี เป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั ไม่ใช่เป็นแค่นกัดนตรีที
เล่นดนตรีอยา่งเดียว” (ภูษิต สุวรรณมณี, 2556) 

 

“ตอนทียงัเรียนอยูม่ธัยม ช่วงนนัก็ไดเ้ห็นการจดัคอนเสิร์ตของวิทยาลยัดุริยางคศิลป์
จากตามนิตยสารต่างๆ ไดเ้ห็นภาพสถานทีและหลายๆ อยา่งทีทาํใหเ้กิดความรู้สึกว่าน่าเรียน 
และมีความคาดหวงัว่า เรียนทีนีจะสามารถทาํใหเ้ป็นนกัดนตรีทีดีได ้เลยตดัสินใจมาเรียนต่อ
ทีวิทยาลยัดุริยางคศิลป์” (จตุรวทิย ์ติณสูลานนท,์ 2557) 
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“กมี็ความฝันวา่ตวัเองอยากเป็นศิลปิน และคิดว่าการไดเ้รียนทีนีทาํใหค่้อนขา้งมี
โอกาสเยอะ เพราะการสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัค่อนขา้งกวา้ง มีทงัทุนต่างประเทศ และ
ทุนการศึกษาใหไ้ปเรียนต่อทีอืน” (จตุรวทิย ์ติณสูลานนท,์ 2557) 

 

“เลือกเรียนทีมหิดล เพราะมีเป้าหมายในอนาคตคือ ตอ้งการเป็นอาจารยที์สอน
ในมหาวิทยาลยั และเป็นนกัดนตรีอาชีพ” (ลลิตตา เพียรวรัิตนชยั, 2557) 

 

“เมือตอนเด็กๆ ไดดู้หนังเรือง season change เลยมีความฝังใจทาํให้รู้สึกว่า         
อยากเรียนทีนี ความคาดหวงัคือ อยากเป็นนกัดนตรีทีเก่งคนหนึงของประเทศไทย” (รัชพล 
ขนัยา่เป้า, 2557) 

 

“เพราะว่าเราชอบฟังดนตรีคลาสสิคตงัแต่เด็ก ทาํให้มีความฝันว่าอยากจะเป็น 
นักดนตรีอาชีพในอนาคต  เลยเลือกมาเรียนดนตรี ซึงคุณแม่ก็สนับสนุนเห็นดีด้วย”          
(อิทธิพทัธ์ พิศาลไชยพล, 2557) 

  

“ชอบเรืองทีเกียวกบัดนตรี ฟังดนตรีไดทุ้กแนว และสาเหตุทีเลือกมาเรียนดนตรี
ทีคณะดุริยางคศาสตร์ เพราะเห็นว่ามีเปิดสาขาดนตรีเชิงพาณิชย ์และตวัเองก็หวงัว่าอนาคต
อยากจะเป็นโปรดิวเซอร์เก่งๆ ทาํงานดา้นดนตรี” (ณฐัพงษ ์โตมอญ, 2557) 

 

“พอไดเ้ขา้มาเรียนดนตรีทีนี กมี็ความคาดหวงัในอนาคตว่า หลงัเรียนจบอยากจะ
ทาํงานเพลงอยูใ่นวงการดนตรีทงัเบืองหนา้และเบืองหลงั” (ธนกร ธีรานุวฒัน์, 2557) 

 

 “นกัดนตรีเป็นอาชีพทีมนัติดอยู่กบัเรา มนัอยู่ในตวั จบมาสามารถไปทาํงานได้
เลย ซึงถา้เราไปเรียนบญัชีก็ยงัไม่รู้ว่าจบไปจะทาํงานอะไร ในขณะทีเรียนดนตรี เรารู้เลยว่า
เราจะเป็นนักดนตรี หรือไปสอนดนตรี ยงัไงก็จะทาํงานดนตรี หรืออาจไปเรียนต่อโท          
ในสาขาดนตรี” (ทินรัตน์ มีทองคาํ, 2557) 

 

จากการศึกษาในประเด็นดา้นความคาดหวงัของนกัศึกษาในการเลือกเรียนสาขา
ดนตรี พบวา่ ตรงกบัความตอ้งการขนัสูงสุดตามทฤษฎีของ อบัรามฮมั เอช. มาสโลว ์(Abraham H. 

Maslow, 1998) นนัคือ ความตอ้งการทีจะประสบความสําเร็จ (Self-Actualization Needs) ซึงความ
ตอ้งการระดบันีแต่ละคนจะมีความตอ้งการแตกต่างกนัไป เช่น นกัดนตรีตอ้งการสร้างงานดนตรี 
ศิลปินตอ้งการวาดภาพ ครูตอ้งการสอน และนกับริหารตอ้งการเป็นผูน้าํ เป็นตน้ 
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1.4  ดา้นค่านิยม จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั พบวา่ ปัจจุบนัค่านิยมในเรือง
ความมีชือเสียงของสถาบนัการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกคณะวิชาเพือเขา้ศึกษาต่อใน
สาขาวชิาดนตรีมากนกั ดงัจะเห็นไดจ้ากคาํกล่าวทีวา่ 

 

“ในปัจจุบนัสถาบนัเป็นตวัเลือกอนัดบัสอง ไม่เหมือนสมยัก่อนทีจะตอ้งเลือก
สอบเข้าเรียนในสถาบันมีชือเสียง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หรือมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์” (ภูษิต สุวรรณมณี, 2556) 

 

“ชือเสียงของสถาบนัมีส่วนในการตดัสินใจมาเลือกเรียนทีนีนอ้ย สถาบนัเป็นแค่
ส่วนหนึง เพราะการเรียนส่วนใหญ่ขึนอยู่กบัตวัเองไม่ใช่สถาบนั จะเรียนไดดี้หรือไม่ดีอยู่ที
ความตงัใจและความเอาใจใส่ของตวัเราเองมากกวา่” (ภูมินทร์ ยนืยาว, 2557) 

 

“ความเป็นสถาบนัทีค่อนขา้งมีชือเสียง มีส่วนในการตดัสินใจเลือกเรียนทีนีแค่
ร้อยละ 7-8 เท่านนั คิดว่าความสาํคญัของการเรียนอยู่ทีตวัคนสอนมากกว่า” (ธนกฤต ลิมรัตน
สราญ, 2557) 

 

“การตดัสินใจมาเรียนทีมหิดลไม่เกียวกบัชือเสียงของมหาวิทยาลยัเลย เพราะว่า
ตอนทีเข้ามาเรียน ทีนีก็ยงัไม่ดังขนาดนัน เพิงจะมามีชือเสียงมากในช่วงปีหลงัๆ เอง”           
(ลลิตตา เพียรวรัิตนชยั, 2557)  

 

จากการศึกษาขอ้มูลเกียวกบัความคิดเห็นดา้นเหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะวิชา
ของนกัศึกษาสาขาดนตรี พบวา่ ประเด็นทีเกียวขอ้งกบัการเลือกเรียนดนตรีของนกัศึกษา มีทงัหมด 
3 ดา้น คือ 1) ดา้นอตัมโนทศัน์ (Self-Concept) 2) ดา้นความตอ้งการ (Needs) และ 3) ดา้นความ
คาดหวงั (Expectation) ซึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุจูงใจทงั 3 ประเด็นดงักล่าว กบัการเลือกศึกษา
ในคณะวชิาของนกัศึกษาสาขาดนตรี สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความเชือมโยงกนัไดด้งัภาพที 4  
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ภาพที 4 ภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุจูงใจกบัการเลือกศึกษาในคณะวิชาของนักศึกษา
 สาขาดนตรี 

 

จากภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุจูงใจกับการเลือกศึกษาในคณะวิชาของ
นักศึกษาสาขาดนตรี สรุปได้ว่า ความเป็นตวัตนของนักศึกษาหรืออตัมโนทศัน์ (Self-Concept) 

เปรียบเสมือนแรงกระตุน้ทาํใหน้กัศึกษาตดัสินใจเลือกเรียนทางสายดนตรีในระดบัอุดมศึกษา  และ
เมือตัดสินใจเลือกเรียนทางสายดนตรีแล้ว นักศึกษาจะเกิดความต้องการ (Needs)  หรือความ
คาดหวงั (Expectation) ดา้นต่าง ๆ เช่น ตอ้งการเรียนดนตรีกบัอาจารยผ์ูส้อนทีมีความสามารถและมี
ชือเสียง ตอ้งการเรียนดนตรีในแนวทีนกัศึกษาสนใจ อยากเป็นครูสอนดนตรี หรือมีความคาดหวงั
ว่าจะเป็นนักดนตรีอาชีพทีมีชือเสียงในอนาคต เป็นต้น สิงต่างๆ เหล่านีล้วนเป็นปัจจัยสําคัญ          
ทีถือเป็นเหตุจูงใจให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนในคณะวิชาทีเปิดสอนสาขาดนตรีของ
สถาบนัการศึกษานนั ๆ 

2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจของนกัศึกษาสาขา
ดนตรี ในด้านหลกัสูตรและรูปแบบการจดัการเรียนการสอน คณาจารย์ผูส้อน สถานทีและสิง
อาํนวยความสะดวก และการใหบ้ริการ จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั สามารถสรุปประเด็นดา้น
ความพึงพอใจไดด้งันี 

อตัมโนทศัน์ (Self-Concept) 

การตดัสินใจเลอืกเรียนดนตรี 

ความตอ้งการ (Needs) ความคาดหวงั (Expectation) 

การตดัสินใจเลอืกเรียนในคณะวชิา 
ทเีปิดสอนสาขาดนตรี 
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“ความพึงพอใจดา้นหลกัสูตรและรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ถา้วดัเป็น
คะแนน 1-5 ให้ 5 คะแนน เนืองจากสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการได ้อยากรู้อะไรก็ไดรู้้
ในเรืองนนัจริงๆ” (ประสิทธิศุภการ พึงบุญ ณ อยธุยา, 2556) 

 

“เป็นหลกัสูตรทีดี และปริญญาเป็นดุริยางคศาสตรบณัฑิต ซึงเป็นวุฒิการศึกษา
โดยตรงทางสายดนตรี และขอ้ดีของหลกัสูตรคือ วิชาเครืองเอกไดเ้รียนตังแต่ชนัปีที 1 
ในขณะทีถา้เป็นมหาวิทยาลยัอืนจะได้เรียนวิชาเครืองเอกตอนขึนชันปี 2 หรือ 3 ปีแรก
นักศึกษาต้องเรียนวิชาพืนฐานของมหาวิทยาลัยก่อน แต่หลักสูตรก็มีข้อเสียตรงทีวุฒิ
การศึกษาปริญญาดุริยางคศาสตรบณัฑิต ก็เป็นขอ้จาํกดัในการทาํงาน ไม่รองรับการทาํงาน
ในสาขาอืนเลย นอกจากจะเป็นนักดนตรีอาชีพเพียงอย่างเดียว ขอ้สองคือ วิชาทีเรียนใน
หลกัสูตรไม่มีวิชาพืนฐานดา้นอืนเลย ทาํใหไ้ม่สามารถทาํงานในสายอืนได ้ตวัเลือกในการ
ทาํงานมีนอ้ย” (ภูษิต สุวรรณมณี, 2556) 

 

“ด้านหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  รู้สึกพอใจกับระบบ
การศึกษาทีค่อนขา้งลงตวั เช่น คนเรียนเอก performance จะไม่ตอ้งเรียนวิชาคณิตเหมือน
พวกเรียนเอก Business และในหลกัสูตรมีรายวิชาเลือกทีนักศึกษาเลือกเรียนเองได้
หลากหลาย” (จตุรวทิย ์ติณสูลานนท,์ 2557) 

 

“ค่อนขา้งจะพึงพอใจกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน จาํนวนหน่วยกิตของ
รายวิชาบงัคบักเ็หมาะสม นอกจากนี ในหลกัสูตรยงัมีวิชา Personality Development ซึงเป็น
การสอนใหน้กัศึกษาเขา้สงัคม การแต่งกาย ถือเป็นเรืองทีดี เพราะการเป็นนกัดนตรีก็ตอ้งใช้
ชีวิตในสงัคมดว้ย” (ธนกฤต ลิมรัตนสราญ, 2557) 

 

“มีความพึงพอใจกบัหลกัสูตรและรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของทีนี พวก
วิชาเรียนเนือหาค่อนขา้งเขม้ขน้ และยงัมีนกัดนตรีจากต่างประเทศเดินทางมาเล่นคอนเสิร์ต
หรือจดักิจกรรมในลกัษณะของ Masterclass และ Workshop ให้ดูตลอดเวลา” (ลลิตตา          
เพียรวรัิตนชยั, 2557) 

 

“ความพึงพอใจดา้นหลกัสูตรและรูปแบบการจดัการเรียนการสอน standard การ
เรียนของทีมหิดลกบัทีอืนต่างกนั การเรียนทีมหิดลนกัศึกษาไดรั้บโอกาสเยอะ เช่น มีโอกาส
ไดไ้ปต่างประเทศเพือเล่นดนตรีร่วมกบัวงดนตรีของสถาบนั” (กิตติคุณ จนัทร์เกษ, 2557) 
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“ดา้นการจดัการเรียนการสอน จะมีวงดนตรีของคณะทีนกัศึกษามีโอกาสไดร่้วม
เล่นดนตรี ก็ชอบเพราะเหมือนเราไดฝึ้กประสบการณ์และพฒันาฝีมือการเล่นดนตรีของเรา
เองดว้ย” (พสักร อินทรสมบติั, 2557) 

 

“ความพึงพอใจดา้นหลกัสูตรและรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ก็ค่อนขา้ง
โอเคค่ะ วิชาพืนฐานดา้นดนตรีครบ คือ นอกจากเรียนวิชาเครืองเอกแลว้ ยงัไดเ้รียนทัง
ประวติัศาสตร์และทฤษฎีดนตรีดว้ย” (กลิุสรา เจริญสตัย,์ 2557) 

 

จากคาํกล่าวขา้งตน้ สรุปผลการศึกษาเกียวกบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจต่อ
หลกัสูตรและรูปแบบการจดัการเรียนการสอน พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนทีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ มีการเชิญวิทยากรชาว
ต่างประเทศมาให้ความรู้แก่นกัศึกษาในลกัษณะของการจดักิจกรรม Masterclass, Workshop และ
การแสดงดนตรี นอกจากนี ยงัมีการจดักิจกรรมดนตรีนอกสถานที เพือเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้
เรียนรู้และฝึกทกัษะจากประสบการณ์จริง  

แต่จากการศึกษาเกียวกบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจต่อหลกัสูตรและรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอน พบวา่ รายวชิาทีเรียนในหลกัสูตรดนตรี ทงัรายวชิาบงัคบัและรายวิชาเลือก
ล้วนเป็นรายวิชาทีมีเนือหาเกียวกับดนตรี ไม่มีรายวิชาทีเป็นพืนฐานความรู้ทางด้านอืนเลย 
นอกจากนี วุฒิการศึกษายงัใชชื้อปริญญาเป็น “ดุริยางคศาสตรบณัฑิต” ซึงเป็นวุฒิการศึกษาเฉพาะ
ทางดา้นดนตรี สิงเหล่านีถือเป็นขอ้เสียของหลกัสูตรและรูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีทาํให้
เกิดเป็นขอ้จาํกดัในการประกอบอาชีพภายหลงัสําเร็จการศึกษา ตวัเลือกในการประกอบอาชีพมีน้อย 
เนืองจากวุฒิการศึกษาไม่สามารถรองรับการประกอบอาชีพในสาขาอืนได้เลย นอกจากจะเป็น          
นกัดนตรีอาชีพเพียงอยา่งเดียว  

  

“อาจารยผ์ูส้อนค่อนขา้งเอาใส่ใจนกัศึกษา มีการติดตามงานของนกัศึกษา และตก
ลงกนัก่อนในคาบแรกว่าการดาํเนินการสอนจะเป็นอย่างไร การตดัเกรดหรือการให้คะแนน
เป็นยงัไง” (จตุรวทิย ์ติณสูลานนท,์ 2557) 

 

“อาจารยผ์ูส้อนทีนีดีมาก มีความเชียวชาญและค่อนขา้งมีศกัยภาพในการสอนสูง 
อาจารยจ์ะให้ความสนใจและดูแลนกัศึกษาเหมือนเป็นผูป้กครองอีกคน” (ภูมินทร์ ยืนยาว, 
2557) 
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“อาจารย์เข้าใจว่านักศึกษาเป็นอย่างไร รู้พืนฐานชีวิตนักศึกษา สอนจากตัว
นกัศึกษาเพือพฒันาความสามารถขึนไป เราพอใจจะทาํอะไร อาจารยก์็สนบัสนุนอย่างนนั  
มีปัญหาอะไรก็คุยได ้เหมือนพีเหมือนนอ้งเหมือนพ่อเหมือนแม่” (ธนกฤต ลิมรัตนสราญ, 
2557) 

  

“อาจารย์ผูส้อนส่วนมากเป็นอาจารย์ต่างชาติ การเรียนการสอนจะเน้นให้
นกัศึกษารู้จกัคิด และมีการจดักิจกรรมให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงและออกความ
คิดเห็น” (ปานฝัน ปัญญาปรุ, 2557) 

 

“ตอนทีตดัสินใจมาเรียนดุริยางค ์ก็ไม่ไดคิ้ดอะไรมาก แต่พอหลงัจากเขา้มาเรียน
ทีนี ก็พอใจทุกเรือง แต่ทีรู้สึกว่าพอใจมากทีสุดก็เรืองอาจารย ์อาจารยที์นีเก่งทุกคนครับ” 
(ธนกร ธีรานุวฒัน์, 2557) 

  

“อาจารยผ์ูส้อนโอเค แต่นักศึกษาอาจตอ้งปรับตวันิดนึง เนืองจากพืนฐานดา้น
ดนตรีมีน้อย อาจารย์ทีนีจะสนิทกบันักศึกษา เนืองจากเด็กมีจาํนวนไม่มากนัก อาจารย์
ค่อนขา้งใส่ใจในหลายๆ เรือง” (พสักร อินทรสมบติั, 2557) 

 

จากคาํกล่าวขา้งตน้ สรุปผลการศึกษาเกียวกบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจต่อ
คณาจารยผ์ูส้อน พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารยผ์ูส้อนทีมีความเชียวชาญ มีความรู้อยา่ง
ลึกซึงในรายวชิาทีสอน และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ รวมทงัมีความตงัใจในการสอน
และเอาใจใส่นกัศึกษา โดยมีการติดตามความกา้วหนา้ของนกัศึกษาในการเรียนรายวิชาปฏิบติัอยา่ง
ต่อเนือง นอกจากนี อาจารยผ์ูส้อนยงัเน้นการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เน้นให้นกัศึกษารู้จกัการคิด
และวเิคราะห์ เพือสามารถนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้และงานวจิยัของนกัศึกษาในอนาคตต่อไปได ้

   

“อาจารยผ์ูส้อน ก็มีทงัดีและไม่ดีครับ ยกตวัอย่างอาจารยผ์ูส้อนของผม ท่านเล่น
ทังเครืองไวโอลินและวิโอล่า แต่เชียวชาญด้านวิโอล่ามากกว่า ซึงตัวผมเป็นนักเรียน
ไวโอลิน จึงมีความรู้สึกว่าไดรั้บความรู้ไม่เต็มที น่าจะให้อาจารยผ์ูส้อนทางเครืองเฉพาะ
ไวโอลิน คือทีจริงนักศึกษามีสิทธิเลือกอาจารย์เมเจอร์เอง แต่ส่วนมากอาจารย์จะเต็ม”          
(อิทธิพทัธ์ พิศาลไชยพล, 2557) 

  

นอกจากนี จากคาํกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปัญหาในการเรียนดนตรีของ
นกัศึกษา สาเหตุหนึงมาจากจาํนวนคณาจารยผ์ูส้อนไม่เพียงพอ ซึงจากการศึกษาประเด็นดา้นความ
ตอ้งการ พบวา่ นกัศึกษาทีเลือกเรียนสาขาดนตรีจะมีความตอ้งการทีจะเรียนดนตรีกบัอาจารยบ์าง
ท่าน ซึงเป็นอาจารยผ์ูเ้ชียวชาญทีมีความสามารถและมีชือเสียง จึงเลือกศึกษาในคณะวิชาทีอาจารย์
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ท่านนันๆ เป็นอาจารยป์ระจาํหรืออาจารยพ์ิเศษ แต่ถ้าภายหลงัเมือเข้ามาศึกษาในคณะวิชาแล้ว 
นกัศึกษากลบัไม่ไดเ้รียนดนตรีกบัอาจารยผ์ูเ้ชียวชาญเหมือนดงัทีตงัใจไวใ้นตอนแรก นกัศึกษาอาจ
เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในดา้นคณาจารยผ์ูส้อน เหมือนดงัทฤษฎีดา้นความพึงพอใจทีผูว้ิจยัสรุป
ไวว้่า  เมือบุคคลได้รับจากการจูงใจ สภาวะภายในจิตใจของบุคคลจะเกิดความต้องการหรือ
วางเป้าหมายในเรืองใดเรืองหนึง และสิงนนัจะเป็นเหตุจูงใจหรือตวักระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมหรือ
ความพยายามในการกระทาํใดๆ เพือตอบสนองความตอ้งการหรือบรรลุเป้าหมายทีวางไว ้และเมือ
สิงทีตอ้งการได้รับการตอบสนองหรือทาํให้บรรลุจุดมุ่งหมายก็จะทาํให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ         
ในขณะเดียวกนัหากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนนัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ก็จะเกิดความรู้สึก
ทางลบซึงเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจนนัเอง 

 

 “ความพึงพอใจเรืองสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก ก็ถือว่าพอใจนะ เพราะ
หอ้งสมุดทีนีจะมีหนงัสือ เอกสาร และตาํรา ทีเกียวขอ้งกบัดนตรีทุกประเภท และยงัมีบริการ 
Wi-Fi ภายในบริเวณคณะ ทาํให้สะดวกในคน้หาขอ้มูลต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต” (กิตติคุณ 
จนัทร์เกษ, 2557) 

 

“เรืองสิงอาํนวยความสะดวกทีเกียวกบัการเรียน ก็มีทีห้องสมุดจะมีบริการให้
ดาวน์โหลดตัวอย่างโน้ตเพลง แต่บางทีก็หาข้อมูลจากระบบของห้องสมุดไม่เจอ ต้อง
รบกวนพีบรรณารักษช่์วยหาขอ้มลูให”้ (ธนกร ธีรานุวฒัน์, 2557) 

   

 “สือการเรียนการสอนทีคณะก็ถือว่าค่อนขา้งพร้อม มีเครือง Mac มีอุปกรณ์และ
หอ้งอดัเสียง หอ้งสมุดก็มีหนงัสือ โนต้เพลง แผ่น CD เพลงและหนงัใหย้ืม” (วสุ รุ่งเชาวรัฐ, 

2557)  
 

จากคาํกล่าวขา้งตน้ สรุปผลการศึกษาเกียวกบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจต่อ
สถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อสิงอาํนวยความสะดวกที
เกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน เช่น สือการเรียนการสอนทีมีความทนัสมยั การให้บริการ
เครือข่ายอินเตอร์เนตไร้สายภายในบริเวณอาคารเรียน รวมทงัปริมาณหนังสือ เอกสาร วารสาร 
ตาํรา และ CD ทีเกียวขอ้งกบัดนตรี ทีมีไวส้ําหรับให้บริการแก่นกัศึกษาในห้องสมุดนนั มีจาํนวน
มากและครอบคลุมเนือหาทีเกียวขอ้งกบัรายวิชาทีเรียน แต่พบวา่ นกัศึกษายงัมีปัญหาในการสืบคน้
ขอ้มูลทางดา้นดนตรีจากระบบฐานขอ้มูลทีเปิดใหบ้ริการ  
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“ดา้นสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก ปัญหาเรืองหอ้งซ้อมทุกมหาวิทยาลยั
ไม่พออยู่แลว้ แต่เรืองห้องเรียนและอุปกรณ์อืนๆ ควรจะเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา”        
(ภูษิต สุวรรณมณี, 2556) 

 

“คิดว่าคณะฯ มีปัญหาอย่างเดียวเลยคือเรืองห้องซ้อม ทีจริงห้องซ้อมก็ถือว่า          
มีค่อนขา้งเยอะ แต่เพราะว่ามีนกัศึกษาจาํนวนมาก เลยทาํให้ห้องซ้อมเต็มตลอด” (ธนกฤต            
ลิมรัตนสราญ, 2557) 

   

“ทีคณะห้องซ้อมเยอะ แต่ปริมาณนักศึกษาก็เยอะเหมือนกนั ทาํให้เกิดปัญหา
หอ้งซอ้มไม่พออยูดี่ กแ็กปั้ญหาโดยใชร้ะบบการจองหอ้งซอ้มเป็นคนละสองชวัโมง เพือให้
นกัศึกษามีโอกาสใชบ้ริการหอ้งซอ้มไดอ้ยา่งทวัถึง” (ปานฝัน ปัญญาปรุ, 2557) 

 

“ปัญหาของการเรียนทีนีคือ เรืองห้องซ้อม เพราะวนัธรรมดาปิดให้บริการเร็ว 
ตรงนีก็เขา้ใจไดอ้ยู่ เพราะว่าคณะฯ เราใชท้างเขา้-ออกประตูใหญ่ของจุฬาฯ ก็อาจตอ้งปิด
ตามเวลาทีประตูใหญ่ปิด มนัเป็นเรืองความปลอดภัยของนักศึกษา แต่คณะก็น่าจะเปิด
ใหบ้ริการนกัศึกษาใชห้อ้งซอ้มในวนัหยดุเสาร์-อาทิตย”์ (เจา้พระยา มาสม, 2557) 

   

“คณะปิดเร็วเกินไป ทาํใหไ้ม่สามารถกลบัมาใชห้้องซ้อมไดใ้นตอนเยน็ ซึงใน
เวลาปกติห้องซ้อมก็ไม่พอและไม่ค่อยเก็บเสียง พอซ้อมแลว้จะไดย้ินเสียงห้องขา้งๆ เล่น
ดนตรี” (กลิุสรา เจริญสตัย,์ 2557) 

 

นอกจากนี จากคํากล่าวข้างต้นเกียวกับความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก ทาํให้ทราบวา่ ปัญหาสําคญัสําหรับนกัศึกษาดนตรี
คือ จาํนวนหอ้งซอ้มมีนอ้ยเกินไป 

 

“ดา้นบริการอืนๆ เจา้หนา้ทีดูแลและช่วยอาํนวยความสะดวกในเรืองต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี เช่น การลงทะเบียนรายวิชา การเขียนคาํร้องของนกัศึกษา” (ประสิทธิศุภการ พึงบุญ 
ณ อยธุยา, 2556) 

 

“เจา้หนา้ทีดูแลดี ไม่ว่าจะเป็นเจา้หนา้ทีธุรการ หรือเจา้หนา้ทีหอ้งสมุด ใหค้วาม
ช่วยเหลือนกัศึกษา และไดรั้บบริการทีดี” (ภูษิต สุวรรณมณี, 2556) 

 

“การให้บริการนกัศึกษาอยู่ในเกณฑดี์ การแจง้ข่าวสารใชถ้อ้ยคาํชดัเจนในการ
สือสาร ทาํให้นกัศึกษาเขา้ใจง่าย โดยมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เนต
ในเวป็ไซตข์องมหาวิทยาลยั” (รัชพล ขนัยา่เป้า, 2557) 
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 “เจา้หนา้ทีใหบ้ริการดี การประชาสมัพนัธ์ของคณะจะรับสือทาง Facebook ซึงก็
เป็นวิธีทีดีในการสือสารกบันกัศึกษา” (ทินรัตน์ มีทองคาํ, 2557) 

  

“เจ้าหน้าทีให้บริการนักศึกษารวดเร็วและเป็นระบบ  และคณะก็ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารและการจดักิจกรรมต่าง ๆ ตลอด ทาง Email และ Facebook” 
(ณฐัพงษ ์โตมอญ, 2557) 

  

“เจา้หน้าทีธุรการใส่ใจนักศึกษา มีการเตือนทงัเรืองการลงทะเบียนและอืนๆ 
เวลาเจอนักศึกษา  รวมทังติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพือแจ้งข่าวสารแก่นักศึกษาด้วย” 
(เจา้พระยา มาสม, 2557) 

  

“เรืองการใหบ้ริการนกัศึกษา พนกังานทีนีน่ารัก ในส่วนของการประชาสัมพนัธ์
จะเป็นลกัษณะของการติดบอร์ดใหน้กัศึกษาทราบ เพราะคนค่อนขา้งนอ้ย มีอะไรก็จะทราบ
ข่าวกนัทวัถึง” (ญาณิศา มีทรัพย,์ 2557) 

  

จากคาํกล่าวขา้งตน้ สรุปผลการศึกษาเกียวกบัความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจต่อ
การให้บริการ พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจา้หนา้ทีธุรการและเจา้หนา้ที
ห้องสมุด ซึงมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ ตอบขอ้ซักถามและขอ้สงสัยตรง
ประเด็น ให้บริการรวดเร็วทนัใจ รวมทงัมีขนัตอนการให้บริการทีเป็นระบบ นอกจากนี ยงัมี
ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารทีทาํให้นกัศึกษารับทราบหรือเขา้ถึงข่าวสารกิจกรรม
ต่างๆ ได้ง่าย เช่น การติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) หรือทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook เป็นตน้ 

 

ตอนท ี3  การจัดทําแนวทางเพือเสนอนโยบายการจัดการทางการศึกษาในระดับคณะวิชาของ
นักศึกษาสาขาดนตรีตามทฤษฎคีวามพงึพอใจและเหตุจูงใจ 

จากผลการศึกษาเรืองความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจของการเลือก
ศึกษาในคณะวิชาของนกัศึกษาสาขาดนตรี สามารถสรุปขอ้เสนอแนะเพือเป็นแนวทางการกาํหนด
นโยบายการจดัการทางการศึกษาในระดบัคณะวิชาของนักศึกษาสาขาดนตรีตามแนวทางการจดั
การศึกษาทีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) และตาม
แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรของทาบา (Taba, 1962) ไดด้งัภาพที 5 

 

 

 



89 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5 ภาพแสดงแนวทางนโยบายการจดัการทางการศึกษาในสาขาเฉพาะทางดนตรี 
  
จากภาพที 5 สามารถอธิบายเพือสรุปเป็นแนวทางในการเสนอนโยบายการจดัการทาง

การศึกษาในสาขาเฉพาะทางดนตรีในระดบัคณะวชิาไดด้งันี  
1. ดา้นสาระเนือหาของหลกัสูตร ควรเนน้เนือหาของรายวิชาในหลกัสูตรทีมีความ

หลากหลาย ครอบคลุมในหลายสาขาวิชา และเปิดโอกาสให้เลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ  
รวมทงัควรมีการพฒันาหลกัสูตรให้มีความทนัสมยั โดยอาจสํารวจความตอ้งการของนักศึกษา

นโยบายการจดัการทางการศึกษา 
ในสาขาเฉพาะทางดนตรี 

ดา้นสาระเนือหา 
ของหลกัสูตร 

ดา้นรูปแบบการจดั 
การเรียนการสอน 

ดา้นการใหบ้ริการ
นกัศึกษา 

-  เนือหาของรายวชิา
ครอบคลุมในหลาย
สาขาวิชา 
-   เปิดโอกาสให้
นกัศึกษาเลือกเรียน
รายวชิาตามความสนใจ 
-  พฒันาหลกัสูตรใหมี้
ความทนัสมยั 
-  จดัใหมี้ระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา เพือ
ตรวจสอบมาตรฐานการ
ดาํเนินงานของหลกัสูตร 

-  สรรหาคณาจารย ์
ผูส้อน หรือผูเ้ชียวชาญที
มีความรู้ ความสามารถ 
 -  ส่งเสริมและสนบัสนุน 
ใหค้ณาจารยผ์ูส้อนไดรั้บ
การพฒันาทกัษะและ
ความรู้ 
-  จดัหาสือการเรียน 
การสอน 
-  จดัใหมี้กิจกรรมนอก
สถานทีร่วมกบัหน่วยงาน 
ภายในและภายนอก  
ทงัของภาครัฐและเอกชน 

-  พฒันาช่องทางในการ
ติดต่อสือสารกบันกัศึกษา 
-  ส่งเสริมและสนบัสนุน
ใหเ้จา้หนา้ทีไดรั้บการ
อบรมเพือสร้างจิตสาํนึก
ในการใหบ้ริการ 
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เกียวกบัรายวชิาเรียน และนาํมาวนิิจฉยัความตอ้งการ (diagnosis of needs) วา่นกัศึกษาสนใจหรือไม่
สนใจรายวิชาประเภทใดบา้ง เพือกาํหนดวตัถุประสงค ์(formulation of objectives)  ของหลกัสูตร 
และเลือกเนือหา (selection of content) ของรายวิชาตรงตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ซึงจะเป็น
การตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง และนกัศึกษาสามารถนาํวิชาความรู้ทีไดไ้ปใช้
ประกอบอาชีพภายหลงัสําเร็จการศึกษาได้ นอกจากนี ควรให้ความสําคญักบัระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา เพือตรวจสอบมาตรฐานการดําเนินงานของหลักสูตรและนําผลทีได้มาพฒันาการ
ดาํเนินงานในภาพรวมของหลกัสูตรต่อไป 

2. ดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ควรเน้นทีคณาจารยผ์ูส้อน โดยส่งเสริม
และสนบัสนุนให้คณาจารยผ์ูส้อนไดรั้บการพฒันาทกัษะและความรู้ในเรืองทีเกียวขอ้งกบัรายวิชา 
ทีสอน และสรรหาคณาจารย์ผู ้สอนทีมีความรู้ ความเชียวชาญในสาขาวิชาเฉพาะทางดนตรี       
รวมทงัจดัหาสือการเรียนการสอน หนังสือ เอกสาร วารสาร ตาํรา ทีมีความทนัสมยั  จดัเตรียม
เครืองดนตรีในปริมาณทีเหมาะสมและมีการให้บริการห้องซ้อมทีเพียงพอกบัความตอ้งการใชข้อง
นกัศึกษา โดยคณะวชิาอาจใชร้ะบบการใหสิ้ทธินกัศึกษาในการจองหอ้งซอ้มคนละ 1 ชวัโมง ต่อคน 
ต่อวนั เพือให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสใชห้้องซ้อมกนัอยา่งทวัถึง หรือการเปิดให้บริการห้องซ้อมนอก
เวลาทาํการของคณะวิชา หรือในวนัหยุดเสาร์และอาทิตย ์เป็นตน้ นอกจากนี ควรจดัให้มีกิจกรรม
นอกสถานทีร่วมกบัหน่วยงานภายในและภายนอกทงัของภาครัฐและเอกชน พร้อมทงัสนบัสนุนให้
นักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมนันๆ เพือเป็นการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ (organization of 

learning experiences) ภาคสนามผา่นประสบการณ์จริงของตวันกัศึกษาเอง  
3. ดา้นการใหบ้ริการนกัศึกษา คณะวชิาควรพฒันาช่องทางในการติดต่อสือสารกบั

นักศึกษา เช่น การใช้ระบบออนไลน์ในการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร นอกเหนือจากการ
ประชาสัมพนัธ์รูปแบบเดิมดว้ยการติดข่าวประชาสัมพนัธ์ตามบอร์ดของคณะวิชา การส่งคาํร้อง
ผ่านระบบออนไลน์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เพือความสะดวกในการให้บริการ 
นอกจากนี ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีผูป้ฏิบติังานทีเกียวข้องกับนักศึกษาได้รับการอบรมสร้าง
จิตสาํนึกในการใหบ้ริการ เพือใหน้กัศึกษาเกิดความพึงพอใจเมือเขา้รับบริการในดา้นต่างๆ ซึงถือวา่
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีดีต่อองคก์รอีกทางหนึงดว้ย 
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บทท ี5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเรือง โครงสร้างตลาด ความพึงพอใจและเหตุจูงใจของคณะวิชาทีรับนกัศึกษา
สาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา ผลต่อการเสนอนโยบายการจดัการทางการศึกษาในสาขาเฉพาะ
ทางดนตรี มีวตัถุประสงค์เพือประยุกต์ทฤษฎีการวดัการกระจุกตัวเฮอร์ฟินดาห์ล เพือศึกษา
โครงสร้างตลาดคณะวิชาทีรับนกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา  และศึกษาความคิดเห็น
เกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะวิชาของนกัศึกษาสาขาดนตรีตาม
โครงสร้างตลาดคณะวชิาทีมีการกระจุกตวัของนกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา  เพือเสนอ
นโยบายการจดัการทางการศึกษาในระดบัคณะวิชาของนกัศึกษาสาขาดนตรีตามทฤษฎีความพึงพอใจ
และเหตุจูงใจ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการดาํเนินการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหวา่งการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชท้ฤษฎีการวดัการกระจุกตวัเฮอร์ฟินดาห์ล (Herfindahl Index 

: HI) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview)  
งานวิจยันีผูว้ิจยัดาํเนินการวิจยัเรียงตามวตัถุประสงค์ (Continuous Objective) โดย

แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที 1 ศึกษาโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีรับนักศึกษาสาขาดนตรีใน
สถาบนัอุดมศึกษา ตอนที 2 ศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจของการเลือก
ศึกษาในคณะวิชาของนักศึกษาสาขาดนตรีตามโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีมีการกระจุกตวัของ
นกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา และตอนที 3 จดัทาํแนวทางเพือเสนอนโยบายการจดัการ
ทางการศึกษาในระดบัคณะวชิาของนกัศึกษาสาขาดนตรีตามทฤษฎีความพึงพอใจและเหตุจูงใจ 

กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี ได้แก่ คณะวิชาทีมีนักศึกษาดนตรีของสถาบนั 
อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบบนัทึกขอ้มูลในการรวบรวมขอ้มูล
ของคณะวิชาเกียวกบัรายละเอียดจาํนวนนักศึกษาทีสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2550 - 2554 
และใช้แนวสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทีเป็นนกัศึกษาดนตรีของคณะวิชาตาม
โครงสร้างตลาดคณะวิชาทีมีการกระจุกตวัของนกัศึกษาดนตรีสูงสุด 3 อนัดบัแรก จาํนวน 19 คน ซึง
ผูว้จิยัใชว้ิธีการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัแบบกาํหนดโควตา (Quota Sampling) ตามสัดส่วนของอตัราส่วนการกระจุกตวัของนกัศึกษา
ดนตรี 
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ในส่วนนีผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลสรุปจากผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช้พฒันานโยบายการจดัการทางการศึกษาในสาขาเฉพาะทาง
ดนตรีเพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน และขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัครังต่อไป ดงันี 

 

สรุปผลการวจัิย 
ตอนท ี1 ศึกษาโครงสร้างตลาดคณะวชิาทรัีบนักศึกษาสาขาดนตรีในสถาบัน อุดมศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า  โครงสร้างตลาดคณะวิชาที รับนักศึกษาสาขาดนตรีใน
สถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการคาํนวณการกระจุกตวัดว้ยดชันี
เฮอร์ฟินดาห์ล (Herfindahl Index : HI)  โดยคาํนวณจากขอ้มูลสถิติจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาของ
คณะวชิาทีรับนกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ใน
ปีการศึกษา 2550 - 2554 ซึงมีจาํนวนทงัสิน 15 คณะวิชา ค่า HI ทีไดเ้ท่ากบั 0.142126 แสดงวา่ มี
อัตราการกระจุกตัวปานกลาง โดยคณะวิชาทีมีการกระจุกตัวของนักศึกษาสาขาดนตรีใน
สถาบนัอุดมศึกษาตามโครงสร้างตลาด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

1. วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหิดล มีการกระจุกตวัของนกัศึกษาสูงทีสุด โดย
มีสัดส่วนจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาสาขาดนตรีทงัหมดในปีการศึกษา 2550 - 2554 คิดเป็นร้อยละ 
28.83   

2. คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีการกระจุกตวัของนักศึกษาสูงเป็น
อนัดบัที 2 โดยมีสัดส่วนจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาสาขาดนตรีทงัหมดในปีการศึกษา 2550 - 2554 
คิดเป็นร้อยละ 14.45  

3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีการกระจุกตวัของนกัศึกษาสูง
เป็นอบัดบัที 3 โดยมีสัดส่วนจาํนวนผูส้ําเร็จการศึกษาสาขาดนตรีทงัหมดในปีการศึกษา 2550 - 

2554 คิดเป็นร้อยละ 13.57 

 

ตอนที 2 ศึกษาความคิดเห็นเกียวกับความพึงพอใจและเหตุจูงใจของการเลือกศึกษา  ในคณะวิชา
ของนักศึกษาสาขาดนตรีตามโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีมีการกระจุกตัวของนักศึกษาสาขาดนตรี
ในสถาบันอุดมศึกษา 
 จากการศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัเหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะวิชาของนกัศึกษา
สาขาดนตรี พบว่า เหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะวิชาของนกัศึกษาสาขาดนตรี มีทงัหมด        
3 ดา้น ไดแ้ก่  
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1. ดา้นอตัมโนทศัน์ พบว่า การตดัสินใจเลือกเรียนสาขาดนตรีของนกัศึกษา เหตุผล
หลักประการหนึงขึนอยู่กับตัวนักศึกษาเอง ทีมีความชอบ ความสนใจ และรักในดนตรี ซึง
พฤติกรรมเหล่านีเปรียบเสมือนแรงกระตุน้ใหน้กัศึกษาตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในสาขาดนตรี 

2. ด้านความต้องการ พบว่า นักศึกษาทีเลือกเรียนสาขาดนตรีจะมีความต้องการ
คลา้ยกนั นนัคือ  ความตอ้งการทีจะเรียนดนตรีกบัอาจารยบ์างท่าน ซึงเป็นอาจารยผ์ูเ้ชียวชาญทีมี
ความสามารถและมีชือเสียง ซึงจะทาํให้นกัศึกษารู้สึกมนัใจวา่ ไดรั้บความรู้อยา่งเต็มที และช่วยให้
สามารถพฒันาฝีมือการเล่นดนตรีของตนเองได ้ นอกจากนี ยงัพบวา่ นกัศึกษามีความตอ้งการทาง
สังคมทีจะอยูใ่นแวดวงนกัดนตรี ทาํความรู้จกัคบหาสมาคมกบัเพือนทีอยูใ่นวงการดนตรีเหมือนกนั  

สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจะมีความตอ้งการทีแตกต่างจากนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบัณฑิต โดยจะมีความต้องการวุฒิปริญญาทีสูงขึนเพือไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์  
รวมทงัเป็นการช่วยพฒันาและเพิมพนูความรู้ดา้นดนตรีของตนเอง 

3.  ดา้นความคาดหวงั พบวา่ ส่วนมากนกัศึกษาเมือตดัสินใจเลือกเรียนสาขาดนตรีแลว้ 
ย่อมมีความคาดหวงัทีจะเป็นนกัดนตรีอาชีพทีประสบความสําเร็จในอนาคต หรือประกอบอาชีพ
ทางสายทีเกียวขอ้งกบัดนตรีภายหลงัสาํเร็จการศึกษา 

จากการศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาดนตรี ในด้าน
หลกัสูตรและรูปแบบการจดัการเรียนการสอน คณาจารยผ์ูส้อน สถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก 
และการใหบ้ริการ สรุปไดด้งันี 

1. ด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน พบว่า 
นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนรายวิชา
ตามความสนใจ มีการเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศมาให้ความรู้ และมีการจดักิจกรรมดนตรีนอก
สถานที แต่จากการศึกษาพบประเด็นปัญหาทีเกียวกบัหลกัสูตรและรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 

คือ รายวชิาในหลกัสูตรลว้นเป็นรายวิชาทีมีเนือหาเกียวกบัดนตรี ไม่มีรายวิชาทีเป็นพืนฐานความรู้
ทางดา้นอืนเลย และวฒิุการศึกษาทีใชชื้อปริญญาเป็น “ดุริยางคศาสตรบณัฑิต” เป็นขอ้จาํกดัในการ
ประกอบอาชีพภายหลงัสาํเร็จการศึกษา  

2. ดา้นความพึงพอใจต่อคณาจารยผ์ูส้อน พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์
ผูส้อนทีมีความเชียวชาญ มีความรู้อยา่งลึกซึงในรายวิชาทีสอน และมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ รวมทงัมีความตงัใจในการสอนและเอาใจใส่นกัศึกษา แต่ในขณะเดียวกนัก็พบวา่ ปัญหาใน
การเรียนดนตรีของนกัศึกษา สาเหตุหนึงมาจากจาํนวนคณาจารยผ์ูส้อนไม่เพียงพอ  

3. ดา้นความพึงพอใจต่อสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก พบวา่ นกัศึกษามีความพึง
พอใจต่อสิงอาํนวยความสะดวกทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน เช่น สือการเรียนการสอนที
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มีความทนัสมยั การให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เนตไร้สาย การให้บริการของห้องสมุดทีมีหนงัสือ  
วารสาร และ CD ทีเกียวขอ้งกบัดนตรี จาํนวนมากและครอบคลุมเนือหาทีเกียวขอ้งกบัรายวิชาที
เรียน แต่พบว่า นักศึกษายงัมีปัญหาในการสืบคน้ขอ้มูลทางดา้นดนตรีจากระบบฐานขอ้มูลทีเปิด
ใหบ้ริการ นอกจากนี จากการศึกษาดา้นความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อสถานทีและสิงอาํนวยความ
สะดวก ทาํใหท้ราบวา่ ปัญหาสาํคญัสาํหรับนกัศึกษาดนตรีคือ จาํนวนหอ้งซอ้มมีนอ้ยเกินไป 

4. ดา้นความพึงพอใจต่อการให้บริการ พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเจา้หนา้ทีซึงมีความเตม็ใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ รวมทงัมีขนัตอนการให้บริการทีเป็น
ระบบ นอกจากนี ยงัมีช่องทางการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารทีทาํให้นักศึกษารับทราบหรือ
เข้าถึงข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ง่าย เช่น การติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์  การประชาสัมพนัธ์ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook เป็นตน้ 

 

ตอนที 3 จัดทําแนวทางเพือเสนอนโยบายการจัดการทางการศึกษาในระดับคณะวิชาของนักศึกษา
สาขาดนตรีตามทฤษฎคีวามพงึพอใจและเหตุจูงใจ 

จากผลการศึกษา สามารถสรุปขอ้เสนอแนะเพือเป็นแนวทางการกาํหนดนโยบายการ
จดัการทางการศึกษาในระดบัคณะวิชาของนกัศึกษาสาขาดนตรีตามแนวทางการจดัการศึกษาทีระบุไว้
ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) และตามแนวคิดการพฒันา
หลกัสูตรของทาบา (Taba, 1962) ไดด้งันี 

1. ดา้นสาระเนือหาของหลกัสูตร ควรเนน้เนือหาของรายวิชาทีมีความหลากหลาย และ
มีการพฒันาหลกัสูตรให้มีความทนัสมัย รวมทงัการให้ความสําคญักบัระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา เพือตรวจสอบมาตรฐานการดําเนินงานของหลักสูตรและนําผลทีได้มาพฒันาการ
ดาํเนินงานในภาพรวมของหลกัสูตรต่อไป 

2. ดา้นรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ควรเน้นทีคณาจารยผ์ูส้อน โดยส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้คณาจารยผ์ูส้อนไดรั้บการพฒันาทกัษะและความรู้ในเรืองทีเกียวขอ้งกบัรายวิชาทีสอน 
และสรรหาคณาจารยผ์ูส้อนทีมีความรู้ ความเชียวชาญในสาขาวิชาเฉพาะทางดนตรี  รวมทงัจดัหา
สือการเรียนการสอน หนงัสือ เอกสาร วารสาร ตาํรา ทีมีความทนัสมยั  จดัเตรียมเครืองดนตรีใน
ปริมาณทีเหมาะสมและมีการให้บริการห้องซ้อมทีเพียงพอกับความต้องการใช้ของนักศึกษา 
นอกจากนี ควรจัดให้มีกิจกรรมนอกสถานที เพือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาคสนามผ่าน
ประสบการณ์จริงของตวันกัศึกษาเอง 

3. ดา้นการให้บริการนกัศึกษา  คณะวิชาควรพฒันาช่องทางในการติดต่อสือสารกบั
นกัศึกษาโดยอาจใชก้ารสือสารผา่นระบบออนไลน์มากขึน นอกจากนี คณะวิชาควรให้ความสําคญั
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กบัการสร้างจิตสาํนึกในการให้บริการกบัเจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังานทีเกียวขอ้งกบันกัศึกษาเพือเป็นการ
สร้างภาพลกัษณ์ทีดีต่อองคก์รอีกทางหนึงดว้ย 

 
อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการวิจยั เรือง โครงสร้างตลาด ความพึงพอใจและเหตุจูงใจของคณะวิชาทีรับ
นกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา ผลต่อการเสนอนโยบายการจดัการทางการศึกษาในสาขา
เฉพาะทางดนตรี มีประเด็นทีน่าสนใจและนาํมาอภิปรายผล คือ โครงสร้างตลาดคณะวิชาทีรับ
นักศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีอตัราการ
กระจุกตวัปานกลาง และมีแนวโนม้จะเพิมสูงขึนในอนาคต ดงัจะเห็นไดจ้ากการเปิดสอนสาขาวิชา
ดนตรีในสถาบันอุดมศึกษาเพิมมากขึน โดยในปี 2550 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาํแหง เปิดสอนหลกัสูตรสาขาวชิาดนตรี และ ในปี 2554 คณะศิลปะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รัตนบณัฑิต ก็เปิดสอนหลกัสูตรสาขาวชิาดนตรีเป็นสาขาวิชาใหม่ นอกจากนี มหาวิทยาลยักรุงเทพ
ธนบุรี ยงัมีการก่อตงัคณะดุริยางคศาสตร์ เพือเปิดสอนในสาขาวชิาเฉพาะทางดนตรี ในปี 2554 ดว้ย 

ทงันี ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุจูงใจกับการเลือกศึกษาในคณะวิชาของนักศึกษาสาขาดนตรี 
สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงความเชือมโยงกนัไดด้งัภาพที 6  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 6 ภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุจูงใจกบัการเลือกศึกษาในคณะวิชาของนกัศึกษา
 สาขาดนตรี 

อตัมโนทศัน์ (Self-Concept) 

การตดัสินใจเลอืกเรียนดนตรี 

ความตอ้งการ (Needs) ความคาดหวงั (Expectation) 

การตดัสินใจเลอืกเรียนในคณะวชิา 
ทเีปิดสอนสาขาดนตรี 
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 จากภาพที 6 สามารถสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุจูงใจกบัการเลือกศึกษาในคณะ
วิชาของนกัศึกษาสาขาดนตรีไดว้่า ความเป็นตวัตนของนกัศึกษาหรืออตัมโนทศัน์ (Self-Concept) 

เปรียบเสมือนแรงกระตุน้ทาํใหน้กัศึกษาตดัสินใจเลือกเรียนทางสายดนตรีในระดบัอุดมศึกษา  และ
เมือตัดสินใจเลือกเรียนทางสายดนตรีแล้ว นักศึกษาจะเกิดความต้องการ (Needs)  หรือความ
คาดหวงั (Expectation) ดา้นต่าง ๆ ทีเป็นเหตุจูงใจให้นกัศึกษาตดัสินใจเลือกเรียนในคณะวิชาทีเปิด
สอนสาขาดนตรีของสถาบนัการศึกษานนั ๆ ซึงจากทฤษฎีเหตุจูงใจ (Motive) ไดก้ล่าวถึงเหตุจูงใจ
วา่ เป็นสิงทีบุคคลไดรั้บจากการจูงใจ ทีเป็นแรงกระตุน้จากภายในและส่งผลให้เกิดการแสดงออก
ของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง ดังนัน คณะวิชาควรเพิมช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มนักศึกษา
เป้าหมาย ในการสือสารและประชาสัมพนัธ์เรืองโครงสร้างหลกัสูตรและสาขาวิชาทีเปิดสอน 
คณาจารยผ์ูเ้ชียวชาญและวิทยากรพิเศษ รูปแบบการจดัโครงการและกิจกรรมทางดนตรีทีน่าสนใจ 
เป็นต้น เพือสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความตอ้งการทีจะเขา้ศึกษาต่อสาขาดนตรีในคณะวิชานัน 
จนกระทงัตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในทีสุด 

 นอกจากนี จากผลการวิจยัในประเด็นเรืองเหตุจูงใจกบัการเลือกศึกษาในคณะวิชาของ
นกัศึกษาสาขาดนตรี ยงัพบวา่ คณาจารยผ์ูส้อนในสาขา วชิานนัๆ มีความสาํคญัมากทีทาํให้นกัศึกษา
ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาในคณะวิชาดนตรี ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกรียงศกัดิ แสงจนัทร์ (2548) 

ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา ผลการวิจยัพบวา่ นิสิตมีระดบัการตดัสินใจต่อการศึกษา
ต่อหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา โดยรวม
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัเกียวกบัวิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับูรพา ทีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต อยู่ในระดบัมาก คือ 
ดา้นอาจารยผ์ูส้อน รองลงมาคือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นภาพลกัษณ์ของวิทยาลยั และดา้นการบริหาร
จดัการของวทิยาลยั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลลวรรณ เปรมประเสริฐ (2554: 42) ศึกษาปัจจยั
ทีมีอิทธิพลต่อการเขา้ศึกษาในคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ผลการวิจยัพบวา่ ความ
คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลียสูงสุดได้แก่ 
ชือเสียงและประสบการณ์ของคณาจารย์ รองลงมา ได้แก่ คณาจารยมี์ความรู้ ความชาํนาญตรงกบั
สาขาทีเปิดสอน คุณวุฒิทางดา้นวิชาการของคณาจารย ์ เนือหาวิชาในหลกัสูตรสามารถนาํไปใชเ้ป็น
พืนฐานในการประกอบอาชีพได ้หลกัสูตรทีเปิดสอนมีมาตรฐานวิชาการทีมีคุณภาพ หลกัสูตรที
เปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของนกัศึกษา และหลกัสูตรทีเปิดสอนตรงกบัความตอ้งการของตลาด 
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ตามลาํดบั แสดงให้เห็นวา่ คณาจารยผ์ูส้อนถือเป็นปัจจยัทีสําคญัในการจดัการศึกษาของคณะวิชา 
ซึงส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัศึกษาในการเลือกเขา้ศึกษาต่อในคณะวชิานนัๆ 
 สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาดนตรี ในด้านหลกัสูตรและรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอน คณาจารยผ์ูส้อน สถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก และการให้บริการ พบวา่ 
นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อทุกดา้นในภาพรวม แต่ปัญหาสําคญัสําหรับนกัศึกษาดนตรี คือ จาํนวน
ห้องซ้อมมีน้อยเกินไป ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลลวรรณ เปรมประเสริฐ (2554: 41) ศึกษา
ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเขา้ศึกษาในคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจยัด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เป็นปัจจยัทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ศึกษามากทีสุด แต่เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการมีอาคารสถานที ห้องเรียน
เพียงพอต่อผูเ้รียน มีค่าเฉลียตาํทีสุดในระดับน้อย ดังนัน คณะวิชาควรมีนโยบายพฒันาการ
ดาํเนินงานโดยเนน้ทีการแกปั้ญหาดา้นอาคารสถานที ซึงถือเป็นการพฒันาในส่วนทียงัเป็นจุดอ่อน
ใหก้ลายเป็นจุดแขง็ เพือใหน้กัศึกษาเกิดความพึงพอใจสูงสุดในทุกดา้น ดงัเช่นทฤษฎีความพึงพอใจ
ทีได้กล่าวไวว้่า เมือสิงทีตอ้งการได้รับการตอบสนองหรือทาํให้บรรลุจุดมุ่งหมายก็จะทาํให้เกิด
ความรู้สึกพึงพอใจนนัเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้

 จากผลการวิจยั พบว่า โครงสร้างตลาดคณะวิชาทีรับนักศึกษาสาขาดนตรีใน
สถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีอตัราการกระจุกตวัปานกลาง  และมี
แนวโน้มจะเพิมสูงขึน คณะวิชาควรวางแผนการเปิดหลกัสูตรดนตรีในสาขาวิชาใหม่ ทงัระดับ
ปริญญาบณัฑิต ปริญญามหาบณัฑิต และปริญญาดุษฎีบณัฑิต เพือเป็นการรองรับการขยายตวัทาง
การศึกษาสาขาดนตรีในอนาคต และเป็นทางเลือกสําหรับนกัศึกษาในการประกอบอาชีพภายหลงั
สาํเร็จการศึกษาไดห้ลากหลายมากยงิขึน รวมทงัเป็นการรองรับความตอ้งการดา้นแรงงานของตลาด
อาชีพทางสายดนตรีอีกดว้ย 
 สาํหรับประเด็นทีถือเป็นปัญหาสําคญัสําหรับนกัศึกษาดนตรี คือ จาํนวนห้องซ้อม
มีน้อยเกินไป คณะวิชาควรมีนโยบายในการแกปั้ญหาดา้นอาคารสถานที ซึงถือเป็นองคป์ระกอบ
สําคญัในการจดัการศึกษา หรือวางนโยบายในเรืองระบบการจดัการให้นกัศึกษาสามารถใช้บริการ
หอ้งซอ้มไดอ้ยา่งทวัถึงมากขึน 
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 2.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัครังต่อไป 

  2.1 การศึกษาในครังนี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความคิดเห็นทีเกียวกบัความพึงพอใจและ
แรงจูงใจของนักศึกษาสาขาดนตรีทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิชาใน
สถาบนัอุดมศึกษา โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทีเป็นนกัศึกษาตามโครงสร้าง
ตลาดคณะวิชาทีมีการกระจุกตวัของนักศึกษาดนตรีสูงสุด 3 อนัดบัแรกเท่านัน ในการศึกษาครัง
ต่อไปควรสัมภาษณ์นกัศึกษาสาขาดนตรีของคณะวชิาอืนในสถาบนัอุดมศึกษาทงัของรัฐและเอกชน 
เพือนาํขอ้มูลทีไดม้าเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาในครังนี วา่สอดคลอ้งกนัหรือไม่อยา่งไร 

  2.2 การศึกษาในครังนี เป็นการทาํวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์           
เชิงลึก (In-depth interview) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นความคิดเห็นทีเกียวกบัความพึงพอใจและ
แรงจูงใจจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทีเป็นนกัศึกษาสาขาดนตรี ซึงการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการศึกษา
ขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจาํนวนไม่มากนกั  ดงันนั ในการศึกษาครังต่อไปอาจทาํเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ เพือให้ทราบความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจและแรงจูงใจของนกัศึกษาสาขาดนตรีที
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อคณะวชิาในสถาบนัอุดมศึกษาทีเป็นภาพรวมมากขึน   
  2.3 ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาในครังนี ซึงจะนาํมาใช้เป็นแนวทางในการกาํหนด
นโยบายการจดัการทางการศึกษาในสาขาเฉพาะทางดนตรีเป็นขอ้มูลเพียงดา้นเดียว เนืองจากเป็น
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทีเป็นนกัศึกษาเท่านนั  ในการศึกษาครังต่อไป 
จึงควรศึกษาขอ้มูลจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มอืน เช่น ผูบ้ริหาร ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร คณาจารย์
ผูส้อน เพือใหไ้ดม้าซึงขอ้มูลทีมีความน่าเชือถือมากขึน และเป็นประโยชน์ต่อคณะวิชาในการนาํไป
พฒันานโยบายการจดัการทางการศึกษาในสาขาเฉพาะทางดนตรีเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผูเ้รียนต่อไป 
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ภาคผนวก  ก 
แบบบันทกึข้อมูลและแนวสัมภาษณ์นักศึกษาทีเรียนสาขาดนตรีตามระดับการกระจุกตัว 
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แบบบันทกึข้อมูลประกอบการจัดทาํวทิยานิพนธ์ 
เรือง  การศึกษาโครงสร้างตลาด ความพงึพอใจและเหตุจูงใจของคณะวชิาทรัีบนักศึกษาสาขาดนตรี 
ในสถาบันอุดมศึกษา ผลต่อการเสนอนโยบายการจัดการทางการศึกษาในสาขาเฉพาะทางดนตรี 

 

คาํชีแจง 
แบบบนัทึกขอ้มูลนี เป็นเครืองมือรวบรวมขอ้มูลเพือศึกษาโครงสร้างตลาดของคณะวิชาทีรับนกัศึกษา

ดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา แบบสอบถามนีประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปของคณะวชิา 
ส่วนที 2 ขอ้มูลดา้นจาํนวนนกัศึกษาสาขาวิชาดนตรี 

 

โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง (   ) หน้าข้อความหรือเตมิข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง 

ส่วนท ี1 ข้อมูลทวัไปของคณะวชิา 
1. ชือคณะ...................................................................มหาวทิยาลยั...................................................................... 
2. ชือหลกัสูตรทีเปิดสอนสาขาวิชาดนตรี 

2.1  ชือหลกัสูตร 
(ภาษาไทย)............................................................................................................................................ 
(ภาษาองักฤษ)....................................................................................................................................... 
2.2  ชือหลกัสูตร 
(ภาษาไทย)............................................................................................................................................ 
(ภาษาองักฤษ)....................................................................................................................................... 
2.3  ชือหลกัสูตร 
(ภาษาไทย)............................................................................................................................................ 
(ภาษาองักฤษ)....................................................................................................................................... 
2.4  ชือหลกัสูตร 
(ภาษาไทย)............................................................................................................................................ 
(ภาษาองักฤษ)....................................................................................................................................... 
2.5  ชือหลกัสูตร 
(ภาษาไทย)............................................................................................................................................ 
(ภาษาองักฤษ)....................................................................................................................................... 

3. จาํนวนสาขาวชิาดนตรีทีเปิดสอน 

3.1  ระดบัปริญญาตรี จาํนวน.......................สาขา ไดแ้ก่ ................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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3.2  ระดบัปริญญาโท จาํนวน.......................สาขา ไดแ้ก่ ................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
3.3  ระดบัปริญญาเอก จาํนวน.......................สาขา ไดแ้ก่ ................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

ส่วนท ี2 ข้อมูลด้านจาํนวนนกัศึกษาสาขาวชิาดนตรี 
1. จาํนวนการรับนกัศึกษาใหม่ในปีการศึกษา  2550 - 2554 

 

ระดบัการศึกษา ปีการศึกษา 
2550 

ปีการศึกษา 
2551 

ปีการศึกษา 
2552 

ปีการศึกษา 
2553 

ปีการศึกษา 
2554 

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      

รวม      

 

2. จาํนวนนกัศึกษาทงัหมดในปีการศึกษา  2550 - 2554 
 

ระดบัการศึกษา ปีการศึกษา 
2550 

ปีการศึกษา 
2551 

ปีการศึกษา 
2552 

ปีการศึกษา 
2553 

ปีการศึกษา 
2554 

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      

รวม      

 

3. จาํนวนนกัศึกษาทีสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2550 - 2554 
 

ระดบัการศึกษา ปีการศึกษา 
2550 

ปีการศึกษา 
2551 

ปีการศึกษา 
2552 

ปีการศึกษา 
2553 

ปีการศึกษา 
2554 

ปริญญาตรี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      

รวม      



110 
 

แนวสัมภาษณ์นักศึกษาทเีรียนสาขาดนตรีตามระดับการกระจุกตัว 
 

คาํชีแจง 
แนวสมัภาษณ์นี เป็นเครืองมือรวบรวมขอ้มูลเพือศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจและเหตุจูงใจ

ของการเลือกศึกษาในคณะวิชาของนักศึกษาสาขาดนตรีตามโครงสร้างตลาดคณะวิชาทีมีการกระจุกตวัของ
นกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา แบบสมัภาษณ์นีประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที 1 ความคิดเห็นดา้นความพึงพอใจ 

ส่วนที 2 ความคิดเห็นดา้นเหตจูุงใจ 

โดยมีโครงสร้างของแนวสมัภาษณ์ ดงันี 
 

1)  ส่วนท ี1 ความคดิเห็นด้านความพงึพอใจ 
1. ดา้นหลกัสูตรและรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
2. ดา้นคณาจารยผ์ูส้อน 
3. ดา้นสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก 
4. ดา้นการใหบ้ริการ 

 
2)  ส่วนท ี2 ความคดิเห็นด้านเหตุจูงใจ 

1. อตัมโนทศัน์ 

1.1  ความสนใจดา้นดนตรี 

1.2  มีความสุขทีไดเ้ล่นดนตรี 

1.3  ความมนัใจในทกัษะและความสามารถดา้นดนตรี 

1.4  อตัมโนทศันท์างสมัคม มีความสมัพนัธ์ทีดีกบักลุ่มเพือนทีเป็นนกัดนตรี 
2. ความคาดหวงั 

2.1  เมือสาํเร็จการศึกษาแลว้สามารถหางานทาํในอาชีพทีเกียวขอ้งกบัดนตรีได ้

2.2  เมือสาํเร็จการศึกษาแลว้สามารถศึกษาต่อทางสายวชิาดนตรีในระดบัทีสูงขึนได ้

2.3  เป็นนกัดนตรีอาชีพทีประสบความสาํเร็จในอนาคต 
3. ความตอ้งการ 

3.1  เปิดสอนสาขาวิชาทีสนใจ 

3.2  ตอ้งการเพิมความรู้ความสามารถในสาขาวชิาดนตรี 

3.3  ตอ้งการอยูใ่นสงัคมนกัดนตรีทีมีความสามารถ 

3.4  ตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีทีจดัโดยคณะวชิา 
3.5  ตอ้งการเรียนดนตรีกบัอาจารยผ์ูเ้ชียวชาญทีมีความสามารถและมีชือเสียง 
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4. ค่านิยม 

4.1  เป็นสถานศึกษาทีมีชือเสียงเป็นทียอมรับ 

4.2  สาขาวิชาดนตรีทีเปิดสอนไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 

 

 ทงันี ผูว้ิจยัจะสัมภาษณ์เชิงลึกตามโครงสร้างของแนวสัมภาษณ์ โดยเพิมคาํให้สือเป็นประโยคคาํถาม 
เช่น อยา่งไร เป็นอยา่งไร อะไร เพราะอะไร ทาํไม และ เหมาะสมหรือไม่ เป็นตน้ 
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ภาคผนวก  ข 
ตัวอย่างจดหมายขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 
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ภาคผนวก  ค 
รายชือกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาดนตรีและสรุปเนือหาทีได้จากการสัมภาษณ์ 

แยกตามประเด็นทีศึกษา 
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ตารางท ี6   รายชือนักศึกษาสาขาดนตรีทีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจ
 และเหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะวชิาของนกัศึกษาสาขาดนตรี ตามโครงสร้างตลาดคณะวิชา
 ทีมีการกระจุกตวัของนกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา 
 

ลาํดบัท ี ผู้ให้สัมภาษณ์ รายละเอยีดในการสัมภาษณ์ 
วนั/เดอืน/ปี เวลา สถานท ี

1 นายประสิทธิศุภการ พึงบุญ ณ อยธุยา 21 ธนัวาคม 2556 12.05 น. คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2 นายภูษิต สุวรรณมณี 21 ธนัวาคม 2556 12.21 น. คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

3 นายจตุรวทิย ์ติณสูลานนท ์ 11 มกราคม 2557 13.25 น. วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  
มหาวทิยาลยัมหิดล 

4 นายภูมินทร์ ยนืยาว 11 มกราคม 2557 13.50 น. วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  
มหาวทิยาลยัมหิดล 

5 นายธนกฤต ลิมรัตนสราญ 11 มกราคม 2557 14.10 น. วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  
มหาวทิยาลยัมหิดล 

6 นางสาวปานฝัน ปัญญาปรุ 13 มกราคม 2557 13.05 น. วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  
มหาวทิยาลยัมหิดล 

7 นางสาวลลิตตา เพียรวรัิตนชยั 13 มกราคม 2557 14.40 น. วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  
มหาวทิยาลยัมหิดล 

8 นายรัชพล ขนัยา่เป้า 13 มกราคม 2557 15.20 น. วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  
มหาวทิยาลยัมหิดล 

9 นายอิทธิพทัธ์ พิศาลไชยพล 13 มกราคม 2557 15.35 น. วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  
มหาวทิยาลยัมหิดล 

10 นายกิตติคุณ จนัทร์เกษ 13 มกราคม 2557 16.00 น. วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  
มหาวทิยาลยัมหิดล 

11 นายกรกช เจียมวศิิษฐก์ลุ 13 มกราคม 2557 16.25 น. วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  
มหาวทิยาลยัมหิดล 

12 นางสาวทินรัตน์ มีทองคาํ 15 มกราคม 2557 11.03 น. คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

13 นายณฐัพงษ ์โตมอญ 17 มกราคม 2557 10.14 น. คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตารางท ี6   รายชือนักศึกษาสาขาดนตรีทีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาความคิดเห็นเกียวกบัความพึงพอใจ
 และเหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะวชิาของนกัศึกษาสาขาดนตรี ตามโครงสร้างตลาดคณะวิชา
 ทีมีการกระจุกตวัของนกัศึกษาสาขาดนตรีในสถาบนัอุดมศึกษา (ต่อ) 
 

ลาํดบัท ี ผู้ให้สัมภาษณ์ รายละเอยีดในการสัมภาษณ์ 
วนั/เดอืน/ปี เวลา สถานท ี

14 นายธนกร ธีรานุวฒัน์ 17 มกราคม 2557 10.35 น. คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

15 นายวสุ รุ่งเชาวรัฐ 17 มกราคม 2557 11.25 น. คณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

16 นายพสักร อินทรสมบติั 6 กมุภาพนัธ์ 2557 14.07 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

17 นายเจา้พระยา มาสม 6 กมุภาพนัธ์ 2557 14.25 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

18 นางสาวญาณิศา มีทรัพย ์ 6 กมุภาพนัธ์ 2557 14.45 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

19 นางสาวกลิุสรา เจริญสตัย ์ 6 กมุภาพนัธ์ 2557 15.05 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ตารางท ี7   สรุปเนือหาทีไดจ้ากการสมัภาษณ์แยกตามประเด็นทีศึกษา 

 

ประเดน็เรืองทศึีกษา ความคดิเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. เหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะวชิา
ของนกัศึกษาสาขาดนตรี ดา้นอตัมโนทศัน์ 
 

1. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 2 “ตอนแรกเรียนคณะวทิยาการ
จดัการ เอกบริหารทรัพยากรมนุษย ์พอเรียนไปซกัพกั รู้สึกวา่ไม่
ชอบ เลยเปลียนมาเลือกเรียนดนตรีเพราะความรัก ความชอบ และ
ไดค้ลุกคลีกบัวงโยธวาทิตมาตงัแต่เดก็ (ม.1) คิดวา่น่าจะไปทางนีได้
ดีกวา่”  

2. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 4 “เหตุผลทีทาํใหเ้ลือกมาเรียนดนตรี 
ไม่คิดอยากเรียนอยา่งอืน ก็เพราะวา่ตวัเองเล่นดนตรีมาตงัแต่ตอน 
ป. 6 (Tuba) รักการเล่นดนตรี เล่นแลว้มีความสุข และอีกอยา่ง
ตวัเองก็ไม่ไดส้นใจในดา้นอืนเลย” 

3. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 5 “ทีเลือกเรียนดนตรีเพราะตวัเอง
อยากจะเรียน ก็ดูวา่ทาํอะไรทีมนัเหมาะกบัเรามากกวา่ เราน่าจะทาํ
มนัไดดี้ ถา้ใหไ้ปเรียนคณะพวกบริหาร แพทย ์คิดวา่ก็คงจะไม่
เหมาะกบัตวัเองเท่าไหร่” 

4. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 7 “ตอน ม.6 คิดวา่การเล่นดนตรีเป็น
สิงทีเราทาํไดดี้ทีสุด เรียนอยา่งอืนกไ็ด ้แต่เราชอบอยูก่บัดนตรี 
ความชอบทาํใหรู้้สึกวา่เราซอ้มดนตรีทงัวนัดีกวา่ให้ไปอ่านหนงัสือ
ทงัวนั” 

5. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 11 “เลือกเรียนดนตรี เพราะความที
ไม่ตงัใจเรียนตอนเดก็ๆ และก็เล่นดนตรีเป็นอยา่งเดียว พวกวชิา
คณิต องักฤษ ก็เรียนไดไ้ม่ดี พออยูม่.6 ตอนจะตอ้งเลือกสอบเขา้
มหาวทิยาลยัเลยเลือกเรียนดนตรีครับ” 

6. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 14 “อยากเรียนดนตรีเพราะเล่นดนตรี
เป็นอยา่งเดียว อยา่งอืนไม่เป็นเลย ไม่ชอบเรียนทีเป็นวชิาการหนกัๆ 
มนัเครียด เรียนดนตรีก็ไม่ง่ายนะ แต่รู้สึกมีความสุขมากกวา่” 

7. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 16 “ไม่ไดเ้ล่นดนตรีตงัแต่เดก็ แต่เพิง
มาหดัเล่นดนตรีตอนม.ปลาย ตอนทีตดัสินใจวา่จะมาเรียนดนตรี 
เพราะเวลาทีไดเ้ล่นดนตรีแลว้มีความรู้สึกวา่มนัเป็นตวัเองทีสุด” 

8. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 17 “เรียนดนตรีมาตงัแต่ประมาณป.3 
และก็เรียนดนตรีมาเรือยๆ รู้สึกวา่ตวัเองชอบเล่นดนตรี เลยเลือก
เรียนต่อทางสาขาดนตรีตงัแต่ระดบัมธัยมศึกษาปลาย มาเรียนทีมหิ
ลดก็เพราะตอนนนัมหิดลเป็นทีเดียวทีเปิดหลกัสูตรดนตรีระดบั
มธัยมศึกษา” 
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ประเดน็เรืองทศึีกษา ความคดิเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 9. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 18 “ตอนม.ปลายเรียนสายศิลป์-
ฝรังเศสมา ตอนนนัอยากเขา้คณะอกัษรศาสตร์ แต่มาชงันาํหนกัดูวา่ 
ระหวา่งการเรียนคณะอกัษรศาสตร์ทีตอ้งอ่านหนงัสือเยอะๆ กบั
การเรียนดนตรีทีตอ้งซอ้มเยอะๆ ชอบอนัไหนมากกวา่กนั รู้สึกวา่
ไม่สามารถใชเ้วลาอ่านหนงัสือไดข้นาดนนั คิดวา่ถา้มาเรียนดนตรี 
ซอ้มดนตรีน่าจะมีความสุขมากกวา่ ก็เลยเลือกเรียนดนตรี” 

2. เหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะวชิา
ของนกัศึกษาสาขาดนตรี ดา้นความตอ้งการ 
 

1. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 1 “ตอ้งการปรับวฒิุการศึกษาใน
ระดบัทีสูงขึน และทีนีเปิดสอนในสาขาวชิาทีสนใจ เลยคิดวา่จะได้
เรียนในสาขาหรือเนือหารายวชิาทีสนใจโดยตรง ถา้เรียนจบแลว้จะ
ไดเ้ป็นผูเ้ชียวชาญในสาขาทีเรียน (การจดัการดนตรี) ซึงเป็นสาขาที
บุคลากรดา้นนียงัมีไม่มากนกั” 

2. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 2 “นกัศึกษาทีเรียนดนตรีจะเลือกที
ตวัอาจารยผ์ูส้อนก่อน วา่ถา้เขา้มาแลว้เราจะไดเ้รียนกบัใคร อาจารย์
ท่านนีเป็นยงัไง เพราะเราก็อยากเรียนกบัอาจารยที์เก่งๆ”  

3. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 6 “จบปริญญาตรีจากคณะดุริยางค-
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร แต่ทีเลือกมาเรียนต่อปริญญาโทที
มหาวทิยาลยั มหิดล เพราะมีอาจารยผ์ูส้อนทีเราสนใจอยากเรียน
ดว้ย”, “อยากศึกษาหาความรู้เพิมเติมหลงัจบปริญญาตรี ซึงตอนนนั
ค่าเทอมทีนียงัไม่แพงมากนกั นอกจากนี ทีคณะยงัมีการจดักิจกรรม
เยอะ เลยคิดวา่จะทาํให้มีโอกาสซึมซบัหรือแลกเปลียนเรียนรู้ เป็น
การพฒันาฝีมือทาํใหเ้ก่งขึนได”้ 

4. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 10 “ตวัเองเรียนทีนีตงัแต่ pre-college 

และทีไม่เคยคิดจะไปเรียนต่อทีอืน ถึงแมว้า่จะมีหลกัสูตรทีสอน
ดนตรีเหมือนกนั แต่ก็ยงัเลือกทีจะเรียนมหิดลเหมือนเดิม เพราะทีนี
อาจารยดี์ อาจารยเ์ก่ง” 

5. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 14 “รู้จกักบัรุ่นพีของโรงเรียนตอนม.
ปลาย ทีเคา้มาเรียนต่อทีศิลปากร ไดคุ้ยกนัแลว้พีเคา้บอกวา่สังคม
ทีนีดี รุ่นพีรุ่นนอ้งก็รู้จกักนัหมด สนิทกนั ก็เลยทาํใหเ้กิดความรู้สึก
วา่อยากมาเรียนทีนี และพอเขา้มาเรียน ไดสั้มผสั ก็รู้สึกวา่สังคมทีนี
ดีจริงๆ” 
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 6. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 17 “อาจารยผ์ูส้อนก็เป็นส่วนสาํคญัที
ทาํใหต้ดัสินใจเลือกสอบเขา้เรียนทีนี เพราะวา่เราตอ้งมีการเช็คก่อน
วา่ใครสอนทีไหนบา้งแลว้ค่อยตดัสินใจ พอเวลาเขา้มาแลว้จะได้
เรียนกบัอาจารยที์อยากเรียนดว้ย” 

7. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 18 “ไม่ไดมี้ความคาดหวงัอะไรทีทาํ
ใหต้ดัสินใจมาเรียนทีนี เพราะไม่ไดคิ้ดไกลขนาดตอนเรียนจบ คิด
แค่วา่การเขา้มาเรียนทีนี อยา่งนอ้ยจะไดรู้้จกัเพลงมากขึน ไดรู้้จกัคน
ในวงการมากขึน ไดมี้เพือนทีอยูใ่นวงการดนตรีเหมือนกนัมากขึน”  

3. เหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะวชิา
ของนกัศึกษาสาขาดนตรี ดา้นความคาดหวงั 
 

1. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 1 “ถา้พดูถึงความคาดหวงั ก็คิดวา่ถา้
เรียนจบแลว้อนาคตจะไดเ้ป็นผูเ้ชียวชาญในสาขาทีเรียน (การจดัการ
ดนตรี) ซึงเป็นสาขาทีบุคลากรดา้นนียงัมีไม่มากนัก” 

2. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 2 “หลงัเรียนจบปริญญาตรีแลว้ก็ยงั
เลือกเรียนปริญญาโททีนี เพราะมีคาดหวงัวา่ในอนาคตจะตวัเองจะ
เป็นคนสอนดนตรี เป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั ไม่ใช่เป็นแค่นกั
ดนตรีทีเล่นดนตรีอยา่งเดียว” 

3. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 3 “ตอนทียงัเรียนอยูม่ธัยม ช่วงนนัก็
ไดเ้ห็นการจดัคอนเสิร์ตของวทิยาลยัดุริยางคศิลป์จากตามนิตยสาร
ต่างๆ ไดเ้ห็นภาพสถานทีและหลายๆ อยา่งทีทาํใหเ้กิดความรู้สึกวา่
น่าเรียน และมีความคาดหวงัวา่ เรียนทีนีจะสามารถทาํใหเ้ป็นนกั
ดนตรีทีดีได ้เลยตดัสินใจมาเรียนต่อทีวทิยาลยัดุริยางคศิลป์”, “ก็มี
ความฝันวา่ตวัเองอยากเป็นศิลปิน และคิดวา่การไดเ้รียนทีนีทาํให้
ค่อนขา้งมีโอกาสเยอะ เพราะการสนบัสนุนของมหาวทิยาลยั
ค่อนขา้งกวา้ง มีทงัทุนต่างประเทศ และทุนการศึกษาใหไ้ปเรียนต่อ
ทีอืน” 

4. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 7 “เลือกเรียนทีมหิดล เพราะมี
เป้าหมายในอนาคตคือ ตอ้งการเป็นอาจารยที์สอนในมหาวทิยาลยั 
และเป็นนกัดนตรีอาชีพ” 

5. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 8 “เมือตอนเด็กๆ ไดดู้หนงัเรือง 
season change เลยมีความฝังใจทาํใหรู้้สึกวา่อยากเรียนทีนี ความ
คาดหวงัคือ อยากเป็นนกัดนตรีทีเก่งคนหนึงของ ประเทศไทย” 

6. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 9 “เพราะวา่เราชอบฟังดนตรี
คลาสสิคตงัแต่เดก็ ทาํใหมี้ความฝันวา่อยากจะเป็น นกัดนตรีอาชีพ
ในอนาคต เลยเลือกมาเรียนดนตรี ซึงคุณแม่ก็สนบัสนุนเห็นดีดว้ย” 
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 7. ผูใ้หส้มัภาษณ์ลาํดบัที 12 “นกัดนตรีเป็นอาชีพทีมนัติด
อยูก่บัเรา มนัอยูใ่นตวั จบมาสามารถไปทาํงานไดเ้ลย ซึงถา้เรา
ไปเรียนบญัชีก็ยงัไม่รู้วา่จบไปจะทาํงานอะไร ในขณะทีเรียน
ดนตรี เรารู้เลยวา่เราจะเป็นนกัดนตรี หรือไปสอนดนตรี ยงัไง
ก็จะทาํงานดนตรี หรืออาจไปเรียนต่อโทในสาขาดนตรี” 

8. ผูใ้หส้มัภาษณ์ลาํดบัที 13 “ชอบเรืองทีเกียวกบัดนตรี 
ฟังดนตรีไดทุ้กแนว และสาเหตุทีเลือกมาเรียนดนตรีทีคณะ        
ดุริยางคศาสตร์ เพราะเห็นวา่มีเปิดสาขาดนตรีเชิงพาณิชย ์และ
ตวัเองก็หวงัวา่อนาคตอยากจะเป็นโปรดิวเซอร์เก่งๆ ทาํงาน
ดา้นดนตรี” 

9. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 14 “พอไดเ้ขา้มาเรียนดนตรีทีนี ก็มี
ความคาดหวงัในอนาคตวา่ หลงัเรียนจบอยากจะทาํงานเพลงอยูใ่น
วงการดนตรีทงัเบืองหนา้และเบืองหลงั” 

4. เหตุจูงใจของการเลือกศึกษาในคณะวชิา
ของนกัศึกษาสาขาดนตรี ดา้นค่านิยม 
 

1. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 2 “ในปัจจุบนัสถาบนัเป็นตวัเลือก
อนัดบัสอง ไม่เหมือนสมยัก่อนทีจะตอ้งเลือกสอบเขา้เรียนใน
สถาบนัมีชือเสียง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หรือ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์” 

2. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 4 “ชือเสียงของสถาบนัมีส่วนในการ
ตดัสินใจมาเลือกเรียนทีนีนอ้ย สถาบนัเป็นแค่ส่วนหนึง เพราะการ
เรียนส่วนใหญ่ขึนอยูก่บัตวัเองไม่ใช่สถาบนั จะเรียนไดดี้หรือไม่ดี
อยูที่ความตงัใจและความเอาใจใส่ของตวัเราเองมากกวา่”  

3. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 5 “ความเป็นสถาบนัทีค่อนขา้งมี
ชือเสียง มีส่วนในการตดัสินใจเลือกเรียนทีนีแค่ร้อยละ 7-8 เท่านนั 
คิดวา่ความสาํคญัของการเรียนอยูที่ตวัคนสอนมากกวา่” 

4. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 7 “การตดัสินใจมาเรียนทีมหิดลไม่
เกียวกบัชือเสียงของมหาวทิยาลยัเลย เพราะตอนทีเขา้มาเรียน ทีนีก็
ยงัไม่ดงัขนาดนนั เพิงจะมามีชือเสียงมากในช่วงปีหลงัๆ เอง”  

5. ความพึงพอใจของนกัศึกษาสาขาดนตรี ใน
ดา้นหลกัสูตรและรูปแบบการจดัการเรียนการ
สอน 

1. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 1 “ความพึงพอใจดา้นหลกัสูตรและ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ถา้วดัเป็นคะแนน 1-5 ให ้5 
คะแนน เนืองจากสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการได ้อยากรู้อะไรก็
ไดรู้้ในเรืองนนัจริงๆ”  
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 2. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 2 “เป็นหลกัสูตรทีดี และปริญญาเป็น
ดุริยางคศาสตรบณัฑิต ซึงเป็นวฒิุการศึกษาโดยตรงทางสายดนตรี 
และขอ้ดีของหลกัสูตรคือ วชิาเครืองเอกไดเ้รียนตงัแต่ชนัปีที 1 
ในขณะทีถา้เป็นมหาวทิยาลยัอืนจะไดเ้รียนวชิาเครืองเอกตอนขึน
ชนัปี 2 หรือ 3 ปีแรกนกัศึกษาตอ้งเรียนวชิาพืนฐานของ
มหาวทิยาลยัก่อน แต่หลกัสูตรก็มีขอ้เสียตรงทีวฒิุการศึกษาปริญญา
ดุริยางคศาสตรบณัฑิต ก็เป็นขอ้จาํกดัในการทาํงาน ไม่รองรับการ
ทาํงานในสาขาอืนเลย นอกจากจะเป็นนกัดนตรีอาชีพเพียงอยา่ง
เดียว ขอ้สองคือ วชิาทีเรียนในหลกัสูตรไม่มีวชิาพืนฐานดา้นอืนเลย 
ทาํใหไ้ม่สามารถทาํงานในสายอืนได ้ตวัเลือกในการทาํงานมีนอ้ย”  

3. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 3 “ดา้นหลกัสูตรและรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอน  รู้สึกพอใจกบัระบบการศึกษาทีค่อนขา้งลงตวั 
เช่น คนเรียนเอก performance จะไม่ตอ้งเรียนวชิาคณิตเหมือนพวก
เรียนเอก Business และในหลกัสูตรมีรายวชิาเลือกทีนกัศึกษาเลือก
เรียนเองไดห้ลากหลาย”  

4. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 5 “ค่อนขา้งจะพึงพอใจกบัหลกัสูตร
และการเรียนการสอน จาํนวนหน่วยกิตของรายวชิาบงัคบัก็
เหมาะสม นอกจากนี ในหลกัสูตรยงัมีวชิา Personality Development 

ซึงเป็นการสอนใหน้กัศึกษาเขา้สังคม การแต่งกาย ถือเป็นเรืองทีดี 
เพราะการเป็นนกัดนตรีก็ตอ้งใชชี้วิตในสังคม”  

5. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 7 “มีความพึงพอใจกบัหลกัสูตรและ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนของทีนี วชิาเรียนเนือหาค่อนขา้ง
เขม้ขน้ และยงัมีนกัดนตรีจากต่างประเทศเดินทางมาเล่นคอนเสิร์ต
หรือจดักิจกรรมในลกัษณะของ Masterclass และ Workshop ใหดู้
ตลอดเวลา”  

6. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 10 “ความพึงพอใจดา้นหลกัสูตรและ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน standard การเรียนของทีมหิดลกบั
ทีอืนต่างกนั การเรียนทีมหิดลนกัศึกษาไดรั้บโอกาสเยอะ เช่น มี
โอกาสไดไ้ปต่างประเทศเพือเล่นดนตรีร่วมกบัวงดนตรีของสถาบนั” 

7. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 16 “ดา้นการจดัการเรียนการสอน จะ
มีวงดนตรีของคณะทีนกัศึกษามีโอกาสไดร่้วมเล่นดนตรี ก็ชอบ
เพราะเหมือนเราไดฝึ้กประสบการณ์และพฒันาฝีมือการเล่นดนตรี
ของเราเองดว้ย” 
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ประเดน็เรืองทศึีกษา ความคดิเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 8. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 19 “ความพึงพอใจดา้นหลกัสูตรและ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน กค่็อนขา้งโอเคค่ะ วชิาพืนฐาน
ดา้นดนตรีครบ คือ นอกจากเรียนวชิาเครืองเอกแลว้ ยงัไดเ้รียนทงั
ประวติัศาสตร์และทฤษฎีดนตรีดว้ย” 

6. ความพึงพอใจของนกัศึกษาสาขาดนตรี ใน
ดา้นคณาจารยผ์ูส้อน 

1. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 3 “อาจารยผ์ูส้อนค่อนขา้งเอาใส่ใจ
นกัศึกษา มีการติดตามงานของนกัศึกษา และตกลงกนัก่อนในคาบ
แรกวา่การดาํเนินการสอนจะเป็นอยา่งไร การตดัเกรดหรือการให้
คะแนนเป็นยงัไง” 

2. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 4 “อาจารยผ์ูส้อนทีนีดีมาก มีความ
เชียวชาญและค่อนขา้งมีศกัยภาพในการสอนสูง อาจารยจ์ะใหค้วาม
สนใจและดูแลนกัศึกษาเหมือนเป็นผูป้กครอง        อีกคน” 

3. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 5 “อาจารยเ์ขา้ใจวา่นกัศึกษาเป็น
อยา่งไร รู้พืนฐานชีวตินกัศึกษา สอนจากตวันกัศึกษาเพือพฒันา
ความสามารถขึนไป เราพอใจจะทาํอะไร อาจารยก์็สนบัสนุนอย่างนนั 
มีปัญหาอะไรก็คุยได ้เหมือนพีเหมือนนอ้งเหมือนพ่อเหมือนแม่” 

4. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 6 “อาจารยผ์ูส้อนส่วนมากเป็น
อาจารยต่์างชาติ การเรียนการสอนจะเนน้ใหน้กัศึกษารู้จกัคิด และมี
การจดักิจกรรมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงและออกความ
คิดเห็น” 

5. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 9 “อาจารยผ์ูส้อน ก็มีทงัดีและไม่ดี
ครับ ยกตวัอยา่งอาจารยผ์ูส้อนของผม ท่านเล่นทงัเครืองไวโอลิน
และวโิอล่า แต่เชียวชาญดา้นวโิอล่ามากกวา่ ซึงตวัผมเป็นนกัเรียน
ไวโอลิน จึงมีความรู้สึกวา่ไดรั้บความรู้ไม่เตม็ที น่าจะใหอ้าจารย์
ผูส้อนทางเครืองเฉพาะไวโอลิน คือทีจริงนกัศึกษามีสิทธิเลือก
อาจารยเ์มเจอร์เอง แต่ส่วนมากอาจารยจ์ะเต็ม” 

6. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 14 “ตอนทีตดัสินใจมาเรียนดุริยางค ์
ก็ไม่ไดคิ้ดอะไรมาก แต่พอหลงัจากเขา้มาเรียนทีนี ก็พอใจทุกเรือง 
แต่ทีรู้สึกวา่พอใจมากทีสุดก็เรืองอาจารย ์อาจารยที์นีเก่งทุกคน
ครับ” 

7. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 16 “อาจารยผ์ูส้อนโอเค แต่นกัศึกษา
อาจตอ้งปรับตวันิดนึง เนืองจากพืนฐานดา้นดนตรีมีนอ้ย อาจารย์
ทีนีจะสนิทกบันกัศึกษา เนืองจากเดก็มีจาํนวนไม่มากนกั อาจารย์
ค่อนขา้งใส่ใจในหลายๆ เรือง” 
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ประเดน็เรืองทศึีกษา ความคดิเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
7. ความพึงพอใจของนกัศึกษาสาขาดนตรี ใน
ดา้นสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก 

1. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 2 “ดา้นสถานทีและสิงอาํนวยความ
สะดวก ปัญหาเรืองหอ้งซอ้มทุกมหาวทิยาลยัไม่พออยูแ่ลว้ แต่เรือง
หอ้งเรียนและอุปกรณ์อืนๆ ควรจะเหมาะสมกบัจาํนวนนกัศึกษา”  

2. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 5 “คิดวา่คณะฯ มีปัญหาอยา่งเดียวเลย
คือเรืองหอ้งซอ้ม ทีจริงหอ้งซอ้มก็ถือวา่มีค่อนขา้งเยอะ แต่เพราะว่ามี
นกัศึกษาจาํนวนมาก เลยทาํให้หอ้งซ้อมเต็มตลอด” 

3. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 6 “คณะหอ้งซอ้มเยอะ แต่ปริมาณ
นกัศึกษาก็เยอะเหมือนกนั ทาํใหเ้กิดปัญหาหอ้งซอ้มไม่พอ ก็
แกปั้ญหาโดยใชร้ะบบการจองหอ้งซอ้มเป็นคนละสองชวัโมง 
เพือใหน้กัศึกษามีโอกาสใชบ้ริการหอ้งซอ้มไดอ้ยา่งทวัถึง”   

4. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 10 “ความพึงพอใจเรืองสถานทีและ
สิงอาํนวยความสะดวก ก็ถือวา่พอใจนะ เพราะหอ้งสมุดทีนีจะมี
หนงัสือ เอกสาร และตาํรา ทีเกียวขอ้งกบัดนตรีทุกประเภท และยงั
มีบริการ Wi-Fi ภายในบริเวณคณะ ทาํใหส้ะดวกในคน้หาขอ้มลู
ต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต” 

5. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 14 “เรืองสิงอาํนวยความสะดวกที
เกียวกบัการเรียน ก็มีทีหอ้งสมุดจะมีบริการใหด้าวน์โหลดตวัอยา่ง
โนต้เพลง แต่บางทีก็หาขอ้มลูจากระบบของหอ้งสมุดไม่เจอ ตอ้ง
รบกวนพีบรรณารักษช่์วยหาขอ้มลูให้” 

6. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 15 “สือการเรียนการสอนทีคณะก็ถือ
วา่ค่อนขา้งพร้อม มีเครือง Mac มีอุปกรณ์และหอ้งอดัเสียง 
หอ้งสมุดก็มีหนงัสือ โนต้เพลง แผน่ CD เพลงและหนงัใหย้ืม” 

7. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 17 “ปัญหาของการเรียนทีนีคือ เรือง
หอ้งซอ้ม เพราะวนัธรรมดาปิดใหบ้ริการเร็ว ตรงนีก็เขา้ใจไดอ้ยู ่
เพราะวา่คณะฯ เราใชท้างเขา้-ออกประตูใหญ่ของจุฬาฯ ก็อาจตอ้ง
ปิดตามเวลาทีประตูใหญ่ปิด มนัเป็นเรืองความปลอดภยัของ
นกัศึกษา แต่คณะก็น่าจะเปิดใหบ้ริการนกัศึกษาใชห้อ้งซอ้มใน
วนัหยดุเสาร์-อาทิตย”์ 

8. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 19 “คณะปิดเร็วเกินไป ทาํใหไ้ม่
สามารถกลบัมาใชห้อ้งซอ้มไดใ้นตอนเยน็ ซึงในเวลาปกติหอ้งซอ้ม
ก็ไม่พอและไม่ค่อยเก็บเสียง พอซอ้มแลว้จะไดย้นิเสียงหอ้งขา้งๆ 
เล่นดนตรี” 
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ประเดน็เรืองทศึีกษา ความคดิเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
8. ความพึงพอใจของนกัศึกษาสาขาดนตรี ใน
ดา้นการใหบ้ริการ 

1. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 1 “ดา้นบริการอืนๆ เจา้หนา้ทีดูแล
และช่วยอาํนวยความสะดวกในเรืองต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น การ
ลงทะเบียนรายวชิา การเขียนคาํร้องของนกัศึกษา”  

2. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 2 “เจา้หนา้ทีดูแลดี ไม่วา่จะเป็น
เจา้หนา้ทีธุรการ หรือเจา้หนา้ทีหอ้งสมุด ใหค้วามช่วยเหลือ
นกัศึกษา และไดรั้บบริการทีดี”  

3. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 8 “การใหบ้ริการนกัศึกษาอยูใ่น
เกณฑดี์ การแจง้ข่าวสารใชถ้อ้ยคาํชดัเจนในการสือสาร ทาํให้
นกัศึกษาเขา้ใจง่าย โดยมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารผา่นทาง
อินเตอร์เนตในเวป็ไซตข์องมหาวทิยาลยั”  

4. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 12 “เจา้หนา้ทีใหบ้ริการดี การ
ประชาสัมพนัธ์ของคณะจะรับสือทาง Facebook ซึงก็เป็นวธีิทีดีใน
การสือสารกบันกัศึกษา”  

5. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 13 “เจา้หนา้ทีใหบ้ริการนกัศึกษา
รวดเร็วและเป็นระบบ มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มลูข่าวสารและการ
จดักิจกรรมต่างๆ ตลอด ทาง Email และ Facebook” 

6. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 17 “เจา้หนา้ทีธุรการใส่ใจนกัศึกษา มี
การเตือนทงัเรืองการลงทะเบียนและอืนๆ เวลาเจอนกัศึกษา รวมทงั
ติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์เพือแจง้ข่าวสารแก่นกัศึกษาดว้ย” 

7. ผูใ้หสั้มภาษณ์ลาํดบัที 18 “เรืองการใหบ้ริการนกัศึกษา 
พนกังานทีนีน่ารัก ในส่วนของการประชาสัมพนัธ์จะเป็นลกัษณะ
ของการติดบอร์ดใหน้กัศึกษาทราบ เพราะคนค่อนขา้งนอ้ย มีอะไร
ก็จะทราบข่าวกนัทวัถึง” 
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ภาคผนวก  ง 
ภาพถ่ายแสดงหลกัฐานการสัมภาษณ์ 
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ภาพถ่ายแสดงหลกัฐานการสัมภาษณ์ 
 

 
 

 ภาพที 7 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 1  นายประสิทธิศุภการ พึงบุญ ณ อยธุยา  
    นกัศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 

 
 

 ภาพที 8 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 2  นายภูษิต สุวรรณมณี 

    นกัศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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 ภาพที 9 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 3  นายจตุรวทิย ์ติณสูลานนท ์

    นกัศึกษาวทิยาลยัดุริยางคศิลป์  มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

 

 
 

 ภาพที 10 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 4  นายภูมินทร์ ยนืยาว 

    นกัศึกษาวทิยาลยัดุริยางคศิลป์  มหาวทิยาลยัมหิดล 
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 ภาพที 11 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 5  นายธนกฤต ลิมรัตนสราญ   
    นกัศึกษาวทิยาลยัดุริยางคศิลป์  มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

 

 
 

 ภาพที 12 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 6  นางสาวปานฝัน ปัญญาปรุ 

    นกัศึกษาวทิยาลยัดุริยางคศิลป์  มหาวทิยาลยัมหิดล 
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 ภาพที 13 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 7  นางสาวลลิตตา เพียรวรัิตนชยั 

    นกัศึกษาวทิยาลยัดุริยางคศิลป์  มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

 

 
 

 ภาพที 14 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 8  นายรัชพล ขนัยา่เป้า 
    นกัศึกษาวทิยาลยัดุริยางคศิลป์  มหาวทิยาลยัมหิดล 
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 ภาพที 15 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 9  นายอิทธิพทัธ์ พิศาลไชยพล 

    นกัศึกษาวทิยาลยัดุริยางคศิลป์  มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

 

 
 

 ภาพที 16 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 10  นายกิตติคุณ จนัทร์เกษ 

    นกัศึกษาวทิยาลยัดุริยางคศิลป์  มหาวทิยาลยัมหิดล  
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 ภาพที 17 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 11  นายกรกช เจียมวศิิษฐก์ุล 

    นกัศึกษาวทิยาลยัดุริยางคศิลป์  มหาวทิยาลยัมหิดล 

  

 

 
 

 ภาพที 18 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 12  นางสาวทินรัตน์ มีทองคาํ 
    นกัศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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 ภาพที 19 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 13  นายณฐัพงษ ์โตมอญ 

    นกัศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

  

 

 
 

 ภาพที 20 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 14  นายธนกร ธีรานุวฒัน์ 

    นกัศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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 ภาพที 21 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 15  นายวสุ รุ่งเชาวรัฐ 

    นกัศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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 ภาพที 22 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 16 - 19 

 

   ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 16  นายพสักร อินทรสมบติั 
   นกัศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
   ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 17  นายเจา้พระยา มาสม 
   นกัศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
   ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 18  นางสาวญาณิศา มีทรัพย ์
   นกัศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
   ผูใ้หส้ัมภาษณ์ลาํดบัที 19  นางสาวกุลิสรา เจริญสัตย ์

   นกัศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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