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53701316: สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
คำสำคัญ: ความต ้องการ/แกข ับร ้อง/ประชากรว ัยกลางคน/ประชากรว ัยส ูงอาย ุตอนต ้น

คักดึ๋ส ิทธิ้ สมิทธิธรรม: การศึกษาความต้องการแกขับร้องในวัยกลางคนและวัยสูงอายุ 
ตอนต้น. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.ส ุดาทิพย์ พฤฒิอางกร. 124 หน้า.

จ่ I ' ป

การวิจ ัยนี้เพ ื่อศึกษาความต้องการแกร้องเพลงของประซากรกลุ่มหนึ่ง รวมถึงป ัจจัยท ี่ 
ม ีอ ิทธิพลต่อการต ัดส ินใจเล ือกเร ียนขับร้องเพลง กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช ้ในการวิจ ัยครั้งน ี้ คือ 
ประชากรชายและหญิงที่ม ีซ ่วงอายุ 40-69 ป ีโดยเมื่อแบ่งตามประชากรศาสตร์ด ้านโครงสร้างอายุ 
ประซากรกล ุ่มน ึ่จะสามารถแบ ่งได ้ค ือประชากรว ัยกลางคนท ี่ม ีซ ่วงอาย ุ 40-59ปี และประชากร 
ผ ู้ส ูงอาย ุช ่วงอาย ุ60-69ป ีท ั้งหมดจำนวน 400 คน ในพื้นกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามใน 
การเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ผลการวิจ ัยพบว่า ประซากรกล ุ่มน ี้ม ีความต ้องการเร ียนข ับร ้องเพลง โดยสามารถ 
วิเคราะห์อ ิทธิพลปัจจัยที่ส ่งผลดังต่อไปนี้

1. ป ัจจ ัยส ่วนบ ุคคล ท ี่ม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิ พบว่า เพศหญิง ท ี่ม ีช ่วงอายุ 55-59ปี 
และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีความต้องการเรียนขับร้องเพลง มากที่สุด

2. ปัจจัยทางจิตวิยา ที่ม ีน ัยสำคัญทางสถิติ พบว่า ประซากรกลุ่มนี้ซอบร้องเพลง แนว 
ไทยสากล ท ี่ม ี1จังหวะปานกลาง การมาร้องเพลงเพื่อเพ ิ่มทักษะและสร้างความมั่นใจ เพราะไม่เคย 
เรียนมาก่อน อีกทั้งยังต้องการแสดงออกบนเวทีพร้อมวงดนตรีให้เพื่อนและสาธารณะซนได้ซมด้วย

3. ป ัจจ ัยทางการตลาด (7 ? 'ร) ท ี่ม ีน ัยสำคัญทางสถิต ิ พบว่า ด ้านหลักสูตรต้องมี 
มาตรฐานทาวิชาการ, ด้านค่าใช้จ่ายในส่วนค่าให้บริการต่างๆ มีความเหมาะสม, ด้านสถานที่ตั้งมีฬ่ , I ’
ความสะดวกในการเดินทางและการเรียน ตั้งอย่ใกล้แหล่งสาธารณปโภค, ด ้านการประซาสัมพ ันธ ์ 
และการสนับสนนการศึกษา ควรม ีก ิจกรรมเสริมท ี่เผยแพร่ส ู่สาธารณซนอย่เสมอ, ด้านบุคลากร

จั  ฃ ่ 1บ , จ

ของสถาบัน อาจารย ์ม ีความร้ความชำนาญตรงก ับแนวเพลงที่สอน ประกอบกับความมีซ ื่อเส ียง, 
ด ้านกระบวนการเรียนการสอน สามารถอธิบายและตอบคำถามให ้ผ ้เร ียนท ี่ม ีอาย ุมากเข ้าใจได ้,ฃ่ จ ’
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เหมาะสม

สาขาวิชาสังคืตวิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือซื่อนักศึกษา............................................ ปีการศึกษา 2555
ลายมือซื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ............................................
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กิตติกรรมประกาศ

ว ิทยาน ิพนธ ์ฉบ ับน ี้สำเร ็จล ุล ่วงไปได ้ด ้วยด ี เพราะได ้ร ับความกร ุณ าจากอาจารย ์ 
ดร.ส ุดาท ิพย ์พฤฒ ิอางก ูร ซ ึ่งเป ็นอาจารย ์ท ี่ปร ึกษาท ี่ให ้ความช ่วยเหล ือและให ้คำแนะนำท ี่เป ็น 
ประโยชน ์อย ่างย ิ่งต ่อผ ู้ว ิจ ัย รวมทั้ง อาจารย ์จ ิรพรรณ  อ ังศวานนท์, รศ.ณ รงค ์สม ิทธ ิธรรม และ 
อาจารย์วราภรณ ์สว่างการ ที่กรุณาให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป ็นประโยชน์แก ่ 
ผู้วิจัย ล ่งผลให ้ว ิทยาน ิพนธ์เล ่มน ี้ถ ูกต ้องและสมบูรณ ์ย ิ่งข ึ้น ผ ู้ว ิจ ัยขอกราบขอบพระคุณในความ 
กรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระค ุณคณาจารย ์และบ ุคคลากรคณะดุร ิยาคศาสตร์ สาขาสังดีตวิจ ัย 
และพัฒนา ท ุกท ่านท ี่ให ้ความรู้ ให ้คำแนะนำและประสบการณ ์อ ันม ีค ่าย ิ่งแก ่ผ ู้ว ิจ ัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง คุณสพัด ทองฉวี เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห ้องสมดคณะดุริยาคศาสตร์สำหรับคำแนะนำ, คำจ่ จิ อุ่ ชุ่ ’

ชี้แนะเรื่องโปรแกรมคำนวณทางสถิติ ขอขอบคุณเจ้าของหนังลือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ 
ทุกเล่ม ที่ช ่วยให้การด้นคว้าอิสระมีความสมบุรณ ์ขอขอบคุณพี่  ๆ เพื่อน  ๆ และน้อง  ๆ สาขาสังดีตจิ ‘บ จ่ I I I
ว ิจัยและพัฒนาทุกคนที่ให้คำแนะนำและกำลังใจตลอดมา

ขอขอบพระคุณ คุณณัฐวดี ส ินวรพ ันธ์ ผ ู้อำนวยการ สำนักบริหารงานคลัง กระทรวง 
พานิซย ์, ค ุณ ศร ีส ุภางค ์อ ินทร ์ไทร ประธานบริหารสโมสรน ักเพลง และค ุณ อต ิพร ส ุนทรสนาน 
ผ ู้อำนวยการวงดนตรีส ุนทราภรณ ์และโรงเรียนสุนทราภรณ ์ สำหรับสถานที่ในการเก ็บข ้อม ูลการ 
วิจัย ล่งผลให้ผู้ว ิจ ัยสามารถดำเนินการวิจัย จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ค ุณค่าหรือประโยชน์อันเถิดจากการด้นคว้าอิสระเล่มนี้ ผ ู้ว ิจ ัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณ 
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^ . บทท 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำค้ญฃองป๋’ญหา
ปัทมา ว ่าพ ัฒ นวงศ ั และปราโมทย์ ประสาทก ุล(2548: 41-54) กล ่าวว ่าป ัจจ ุบ ันใน 

ช่วงเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ ่านมา สภาวการณ ์ทางประชากรของประเทศไทยม ีการเปล ี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว จากข้อม ูลด ้านการเจริญพ ันธ ุ ภาวการณ ์ตาย ความยืนยาวของชีว ิตประชากรไทย 
และข้อม ูลประชากรผ้ส ูงอาย ุไทยตั้งแต ่ป ี 2533-2573 (สำน ักงานสถิต ิแห ่งชาต ิ, 2541: 13) เป็น 
ภาพสะท้อนให้เห็นโครงสร้างทางอายุของประชากรไทย แสดงถึงอัตราการเถิดลดตํ่าลง และผู้คนมี 
อายุยืนยาวขึ้น สังคมไทยจึงกำลังก้าวเข้าสู่ส ังคมที่ม ีจำนวนผู้ส ูงอายุมากขึ้น

นอกจากประชากรผู้ส ูงอายุท ี่ม ีว ัยเกิน 60 ปีขึ้นไปแล้ว ประซากรที่ม ีวัย 40-60 ปี ซึ่งอยู่ 
ในวัยทำงานยังไม ่เกษ ียณอายุ ท ี่เร ียกก ันว่า ว ัยกลางคน ก ็เป ็นกล ุ่มประชากรท ี่กำล ังจะก้าวไปสู่ 
กลุ่มผู้ส ูงอายุในความหมายของประชากรศึกษา แต่ในสภาพเป็นจริงทางลังคม ถ ือ1ว่าผู้ที่อยู่'ใน'วัย 
กลางคนเหล ่าน ี้ เป ็นผ ู้ม ีอาวุโส (รอก๒โ) จ ึงเป ็นกล ุ่มประชากรท ี่น ่าสนใจศ ึกษา รวมไปกับกลุ่ม 
ผ ้ส ูงอาย ุตอนต้น (ช่วงอายุ60-69ปี) (สำน ักงานสถิต ิแห ่งชาต ิ, กองคล ังข ้อม ูลและสนเทศสถิต ิ,
ฃ ่ ฃ  อ ุ '  อ ุ ' '  ’ ’

2541: 12)
การศึกษาวิจ ัยในครั้งนี้จะเน ้นเฉพาะประชากรทั้งสองกลุ่มที่ม ีฐานะทางเศรษฐกิจและ 

ลังคม ซึ่งมีกิจกรรมทางลังคมอันประกอบด้วยการร้องเพลง ตามงานรื่นเริงต่างๆ หรืองานพิธ ีกรรม 
เช่น งานชุมนุมผู้ร ักเพลงเก่า งานวันเก ิด ข ึ้นป ีใหม่ งานว ัน เกษ ียณ ฯลฯ โดยม ีข ้อล ังเกตในท ี่น ี้ค ือ 
กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะมีบางส่วนที่ใส ่ใจเป็นพิเศษในการแสดงออกทางการร้องเพลง โดยมีเป้าหมาย 
เพื่อสนองความต้องการในการยอมรับจากผู้อ ื่น ต้องการพบความสำเร็จแห่งตน และการเกิดความ 
ภูมิใจในศักยภาพของตนเอง

การแสดงออกทางศิลปะด้วยการร้องเพลง เป ็นก ิจกรรมที่บ ่งบอกถึงบ ุคล ิกภาพและ 
ศ ักยภาพของป ัจเจก เป็นสิงที่ทำ,ได้ง่าย บางครั้งไม ่จำเป ็นต ้องใช ้ไมโครโฟนมาช ่วยขยายเส ียง 
สามารถร้องปากเปล่าก ็ได ้ นอกจากนี้ย ังแสดงความสามารถทางการร้องได ้ท ุกเวลาและสถานท ี่ 
อย ่างไรก ็ตามการร ้องเพลงแม ้จะเป ็นก ิจกรรมท ี่ใครๆก ็สามารถทำได ้ แต ่การข ับร ้องให ้ม ีความ 
ไพเราะน ั้นจำต ้องได ้ร ับการ!เกฝนทางด ้านการขับร้อง และม ีการสร้างสมประสบการณ ์ม ีว ิธ ีการ 
สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง จึงจะเป็นผลล่งให้การแสดงออกเปียมด้วยคุณภาพ

1

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2

ข้อสังเกตที่น ่าสนใจก็คือ กลุ่มวัยกลางคนและกลุ่มผู้ส ูงอายุตอนต้นบางส่วนนั้น ยังไม่ 
เคยผ ่านการแกร ้องเพลงตามระบบการศ ึกษาท ั่วไป ว ิธ ีพ ัฒ นาตนเองในด ้านการร ้องเพลงของ 
บ ุคคลเหล่าน ี้ก ็ค ือ จะเข ้าไปเร ียนก ับคร ูหร ือโรงเร ียนท ี่ร ับสอนการข ับร ้องเฉพาะว ัยของตน หรือ 
โรงเรียนที่สอนเฉพาะแนวเพลงที่ตนชื่นชอบเท่านั้น และสามารถสอนในสิ่งที่ตนต้องการเท่านั้น

ผ ู้ว ิจ ัยม ีความสนใจในการศ ึกษ า “ ความต ้องการ” ของกล ุ่มว ัยกลางคนและกล ุ่ม  
ผู้ส ูงอายุตอนต้น เพ ื่อให ้ได ้งานวิจ ัยท ี่สามารถเป ็นข ้อม ูลในการนำไปประกอบผลงานทางวิชาการ 
และข้อมูลในการประกอบธุรกิจที่เก ี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้ได ้

วัตถุประสงค์ของการวิจ้ย
1. เพื่อศึกษาความต้องการแกร้องเพลงของคนวัยกลางคน และผู้สูงวัยตอนต้น
2. เพ ื่อศ ึกษาปัจจัยที่ม ีอ ิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนขับร้องเพลงของประชากร 

กลุ่มนี้ โดยใช้กรอบแนวคิดดังน ี้

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจเลือกเรียนขับ 
รองเพลง

รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
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สมมุติฐานของการวิจ้ย

1. เพศที่ต ่างกันของคนวัยกลางคนและกลุ่มผู้ส ูงอายุตอนต้น ม ีผลต่อความต้องการ 
เข้าแกขับร้องเพลง

2. อายุท ี่ต ่างกันคนวัยกลางคนและกลุ่มผู้ส ูงอายุตอนต้นมีผลต่อการตัดสินใจเข้าแก
ขับร้องเพลง

3. สถานภาพในครอบครัวของคนว ัยกลางคนและกล ุ่มผ ู้ส ูงอาย ุตอนต ้น ม ีผลต่อ 
ตัดสินใจเข้าแกขับร้องเพลง

4. ระด ับ การศ ึกษ าของค น ว ัยกลางค น และกล ุ่ม ผ ู้ส ูงอ าย ุต อ น ต ้น  ม ีผลต ่อการ 
ตัดสินใจเข้าแกขับร้องเพลง

5. อาชีพของคนวัยกลางคนและกลุ่มผ ู้ส ูงอาย ุตอนต้น ม ีผลต ่อการต ัดส ินใจเข ้าแก
ขับร้องเพลง

6. รายได ้เฉล ี่ยต ่อเด ือน ของคนวัยกลางคนและกลุ่มผ ู้ส ูงอาย ุตอนต ้น ม ีผลต่อการ 
ตัดสินใจเข้าแกขับร้องเพลง

7. ปัจจัยทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์ก ับการตัดสินใจเข้าแกขับร้องเพลง
8. ปัจจัยทางการตลาด (7 ? 'ร) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าแกขับร้องเพลง
ผู้ว ิจ ัยตั้งสมมุติฐานจากการสังเกต และสำรวจความคิดเห็นของคนวัยกลางคนและคน 

วัยสูงอายุตอนต้น, และสถานประกอบการท ี่รองรับก ิจกรรมการร้องเพลงของคนสองกล่มน ี้ จาก
ฃ่  จ , จ่

การศึกษาในเบื้องแรกพบว่า มีความต้องการเรียนแกร้องเพลง โดยจะสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจ 
และสร้างความคาดหวัง ในการแสดงออกด ้วยการร้องเพลงเพ ื่อสำแดงตนได ้มากข ึ้น และผู้ว ิจ ัย 
คาดว่าจะสามารถต่อยอดในการสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้อีกด้วย กล่าวคือผู้ท ี่อยู่ในวัยกลางคนและ 
วัยส ูงอาย ุตอนต้นท ี่ม ีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเหล่าน ี้ ม ีความสามารถท ี่จะจ ่ายค ่าเล ่าเร ียน 
เพื่อพัฒนาตนเอง ต้องการฟิตซ้อมให้มีความพร้อมและความมั่นใจ ในการแสดงความสามารถบน 
เวทีดนตรี เพ ื่อบรรล ุถ ึงความต ้องการภายในของตน เช่น ความต ้องการในการยอมรับจากผู้อ ื่น 
ต ้องการพบความสำเร็จแห ่งตน และความภูม ิใจในศักยภาพของตนเอง สำหรับผ ู้ม ีฐานะและมี 
ตำแหน ่งทางส ังคมบางส ่วนก ็ค ิดต ่อยอดออกมา โดยอยากม ีผลงานการร้องเพลงของตนเองใน 
รูปแบบสิ่งบันทึกเสียง เพื่อเอาไว้เผยแพร่เป ็นของที่ระลึกแจกในวาระอันเป ็นวันสำคัญของตน เช่น 
งานวันเก ิด งานเกษ ียณอายุ ฉลองครบรอบแต่งงาน งานขึ้นป ีใหม ่ งานวันสำค ัญของหน่วยงาน 
องค์กรของตน จนกระทั่งแจกแก่ผู้มางานรดนํ้าดำหัว ฯลฯ
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ขอบเขตของการวิจ้ย
การศ ึกษาว ิจ ัยเร ื่องน ี้ศ ึกษาจากสถานประกอบการท ี่รองร ับก ิจกรรมการร ้องเพลง, 

กิจกรรมงานแสดงดนตรี ตลอดจนโรงเรียนสอนร้องเพลงและบุคคลที่เก ี่ยวข ้องก ับคนวัยกลางคน 
และวัยส ูงอายุตอนต้น ในเขต กรุงเทพมหานคร ในช ่วงเวลาต ั้งแต ่ เด ือนมิถ ุนายน ถึง สิงหาคม 
พ.ศ. 2555

ข้อตกลงเบื้องต้น
การวิจัยนี้ทำในข้อตกลง การศึกษาความต้องการ!เกขับร้องของคนวัยกลางคนและวัย 

ส ูงอาย ุตอนต ้น ในพ ื้นท ี่ กร ุงเทพมหานครเท ่าน ั้น  โดยสำรวจจาก ประชากรชายและหญ ิง วัย 
กลางคน'ที่มีช่1วงอายุ 40-59 ปี และผู้สูงวัย ช ่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 400 คน ส่วนการเลือกกลุ่ม 
ตัวอย่าง ใช ้ว ิธ ีการล ุ่มต ัวอย ่างแบบแบ ่งช ั้นภ ูม ิ (ร1โลฒอช โลท(ะเ๐๓ รล๓ เวแทฐ) แล้วลุ่มตัวอย่าง 
อย่างง่าย (รล๓ เวเ6 โลท๐เ0๓ รล๓ เวแทฐ)

ความจำก้ดของการวิจ้ย
การวิจ ัยการศึกษาเรื่องการศึกษาความต้องการ!กขับร้อง น ี้ดำเน ินการในระยะเวลา

ตั้งแต่เดือน ในช่วงเดือน ม ิถ ุนายน ถึง สิงหาคม พทธศักราช 2555 และด้วยงบประมาณ 30,000จ่ อุ่ ’

บาทเท่านั้น

คำจำ?าดความที่ใชในการวิจ้ย
1. ประชากรวัยกลางคน

ประชากรวัยกลางคน (แเชชเธ 8ฐ6 หรือ แเชชเธ ลชนแเา000เ) คือ คนเพศชายและ 
หญิงที่ม ีช ่วงอายุ 40 -  59 ปี ในวัยน ี้กำล ังความคิดข ึ้นส ูงเต ็มท ี่ แต ่กำลังกายและสมรรถภาพทาง 
กายลดลงเรื่อยๆ ผู้ท ี่เคยออกกำลังมาก่อนแล้วพึงระลึกถึงความจริงข้อนี้ ม ิฉะน ั้นอาจเก ิดอ ันตราย 
เนื่องจากออกกำลังหนักเกินไป เพราะคิดว่ายังแข็งแรงเช่นแต่ก่อน

2. ประชากรวัยสูงอายุตอนต้น
ประชากรวัยสูงอายุตอนต้น (ธเ0เ6โ!V) คือ คนเพศชายและหญ ิงท ี่ม ีช ่วงอายุ 6 0 

69 ปี เม ื่ออาย ุย ่างเข ้าข ั้นน ี้ความตกต ํ่าของร่างกายม ักปรากฏชัดเจน แต ่ก ็ย ังออกกำลังได ้ และ 
จำเป ็นต ้องออกกำลังเพ ื่อรักษาสภาพและ,'ชะลอชรา,'การออกกำล ัง,การก ีฬ า และกิจกรรมของ 
คนกลุ่มนี้จำเป็นต้องกำหนดเป็นพิเศษ
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3. คาราโอเกะ
เป็นสื่อความบันเทิงชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในรูปแบบของเพลง ท ี่ไม ่ม ีเส ียงร ้องของศ ิลป ิน 

แล้วให้เราร้องผ่านไมโครโฟนโดยเสียงของศิลปินตัวจริงจะถูกปิดเอาไว้โดยมีเน ื้อเพลงขึ้นมาแสดง 
บ้างครั้งยังมีการเปลี่ยนสีเพื่อทำให้เข้าจังหวะกับเพลงบนมิวสิควิด ีโอ ช่วยในการร้องเดี่ยว คาราโอ 
เกะโดยเริ่มต้นจากประเทศญี่ป ุน จากน ั้นก ็แพร่หลายไปยังส ่วนอื่นๆ ของเอเช ียตะวันออกและท ั่ว 
โลก

4. นักดนตรีสมัครเล่น
คือนักดนตรีท ี่ม ีใจรักการเล่นดนตรี และมีก ิจกรรมดนตรีเป ็นงานอดิเรก ไม ่ได ้เล ่น 

ดนตรีเป็นอาชีพ หร ือเป ็นช ่วงท ี่น ักดนตรีพ ึ่งก ้าวเข ้ามาล ่วงการดนตรี ย ังไม ่ได ้เป ็นน ักดนตรีอาชีพ 
เป ็นคนที่ร ักท ี่จะเล ่นดนตรีโดยไม่ได้เง ินจากการเล่นดนตรี เล่นเพื่อผ่อนคลาย ฯลฯ กลุ่มนี้อาจจะมี 
ผีเมือในระดับที่ดีถึงดีมากก็ได้

5. หัสดนตรี
วงดนตร ีสากลซ ึ่งบรรเลงในงานร ื่น เร ิง  แบบต ่างโดยไม ่จำก ัดว ่าจะเป ็น  วงใน 

รูปแบบไหน เน ้นท ี่ความสนุกสนานของงานรื่นเร ิงน ั้นๆ วงท ี่บรรเลงแบบสนุกสนานตื่นเต ้นเร ้าใจ 
เหมาะสำหรับการเต ้นรำบรรเลงได ้ท ั้งกลางแจ ้งและในห ้องขนาดกลางข ึ้นไป ขนาดของวงม ืผ ู้ 
บรรเลง 9 คนถึง 22 คน ถ ้าจ ัดเป ็นวงเล ็กๆ 5-6 คนเรียกวง 001\^80 หรือ ร7ฒ ผ 0  001\^80 มี 
ลักษณะเด่นอยู่ท ี่การเน้นจังหวะหนักมาก มีทำนองผืเนกับจังหวะเคาะอยู่แทบตลอดเวลา นักดนตรี 
ในวงดนตรีประเภทนี้ ต้องเป็นผู้ม ีความสามารถในการบรรเลงเฉพาะตัวสูงมาก บางครั้งถึงกับสร้าง 
ทำนองขึ้นมาในทันทีทันใด ด้วยการด้นเพลงในขณะบรรเลงร่วมวง

6. สำแดงตน
เป็นพฤติกรรมเพื่อที่จะแสดงความเป็นตัวตนเพื่อเห ็นปรากฏต่อหน้าผู้อ ื่น และทำ 

ให้ผ ู้อ ื่นได้ร ับรู้ซ ึ่งพลังในตัวตนให้ปรากฏเด่นซัดสง่างาม
- 7 ^  . .ร ? '7. จนตล่ลา

การแสดงที่ล ี่อถึงความรู้ส ึกนึกคิดให้ปรากฏออกมาเป็นลีลาท่าทาง โดยมีบทเพลง 

ที่อาจมีเฉพาะท่วงทำนอง(เพลงบรรเลง) หรือบทเพลงที่ม ีเนื้อร้องเป็นสื่อผสมผสานความคิด เป็น 

การเต้นรำหรือการแสดงประกอบดนตรี ที่ประดิษฐ์ท่าทางหรือนำเอาท่าทางของสิ่งรอบตัวมา 

ประยุกต็ใช้ให้เกิดความสวยงาม เป็นการเอาลีลารำมาประยุกต์รวมกันไม่มีแบบที่แน่นอนแล้วแต่ผู้ 

รำจะมีจิตนาการในการรำอย่างไรให้ดูสวยงามและสะดุดตาผู้ท ี่ร ับซม
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจ้ย
การวิจ ัยเรื่องการศึกษาความต้องการแกขับร้อง ของคนวัยกลางและผู้ส ูงอาจะตอนต้น 

เป็นการวิจัยเพื่อให้ได้ทราบถึงข้อมูลความต้องการแกขับร้องเพลง ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลปัจจัยที่ 
ส ่งผลต ่อความต ้องการแกเข ้าร ้องเพลงของประซากรกร ุงเทพในช ่วงอาย ุ40-69ป ีข ้อม ูลท ี่ได ้จะ 
ประโยซน!นการนำไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ของกลุ่มประซากรเป ้าหมาย รวมถึงสามารถการนำไป 
สร้างก ิจกรรมและธุรก ิจท ี่สอดคล้องกับความต้องการของประซากรกลุ่มน ี้ อาท ิเช ่น โรงเร ียนสอน 
ดนตรีสำหรับผู้ใหญ่ หรือการนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมซมรมผู้ส ูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้การ 
วิจัยนี้จะสามารถเป็นข้อมูลในทางวิชาการที่เก ี่ยวข้องสามารถนำไปอ้างอิงได้
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บทที่ 2

แนวคิดและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาความต้องการแกขับร้องของประชากรวัยกลางคนและผู้ส ูงอายุตอนต้น เป็น 
การวิจ ัยที่ใช้ว ิธ ีว ิจ ัยเซิงปริมาณและเซิงคุณภาพ เพื่อศึกษาระดับความต้องการแกขับร้อง รวมไปถึง 
ปัจจัยที่ม ีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อระดับความต้องการนั้นๆ อันจะเป็นแนวทางไปสู่การสร้าง 
ระบบศึกษา ระดับความต้องการของประชากรวัยกลางคนและผู้ส ูงอายุตอนต้น นอกจากน ั้นย ังจะ 
ได ้ว ิเคราะห ์ความสามารถของผ ู้ประกอบการ ในการด ูแลและการจ ัดก ิจกรรมให ้แก ่ประชากรว ัย 
กลางคนและผ ู้ส ูงอาย ุตอนต ้น  เพ ื่อ เป ็นแนวทางในการสร ้างธ ุรก ิจท ี่สามารถตอบสนองความ 
ต้องการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

เพ ื่อให ้การศ ึกษาบรรล ุว ัตถ ุประสงค ์ท ี่กล ่าวมา ผ ู้ว ิจ ัยจ ึงได ้ทำการศ ึกษาว ิจ ัยตาม 
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมต่างๆ รวมทั้งได้ทบทวนงานวิจัยที่เก ี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบแนวคิด 
ที่จะใช้ในการวิจ ัยครั้งน ี้ ดังนี้

1. ลักษณะและสถานะทางสังคมเศรษฐกิจของประชากรวัยกลางคนและวัยสูงอายุ
2. แนวคิดเรื่อง เจนเนอเรซั่น (06ท6โล11(ว1าร)
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
4. แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด
6. แนวคิดเรื่องทำไมต้องแกขับร้องเพลง
7. การทบทวนบทความและงานวิจัยที่เก ี่ยวข้อง

7
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1. สักษณะและสถานะทางสังคมเศรษฐกิจวัยกลางคนและวัยสงอายุฬ  ิ 41 4

ลักษณะของประชากรที่จะกล่าวถึงนี้ บอกถึงรูปแบบเอกลักษณ์ที่ได้นิยามขึ้นจาก 
การศึกษาด้านประชากรศาสตร์

ประชากรวัยกลางคน
ทิพย์ภา เซษฐ์เซาวลิต (2541: 16) กล่าวว่า ว ัยกลางคน (แเชชเธ ล96 หรือ แเชชเธ 

ล0เนแเา000เ) ค ือช ่วงอาย ุ40 -  6 0 ปี เป ็นช ่วงระยะเวลาท ี่ยาวนานในการกำหนดบ ุคคลเข ้าส ู่ว ัย 
กลางคนนั้น ม ักจะพิจารณาสถานการณ ์ท ี่เก ิดขึ้นในช่วงอายุเหล ่าน ี้มากกว่าจะพ ิจารณาจากอายุ 
ปกติจริงๆ

บ ุคคลวัยน ี้จะร ู้ส ึกได ้ถ ึงความเข ้มแข ็งทางกาย และความมีพล ังทางเศรษฐกิจ และ 
ความมีหน้าตาทางลังคมและจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิตใจไปในทางเสื่อมลง รวมทั้ง 
ความสามารถทางเพศด้วย ในระยะแรก  ๆ การเปลี่ยนแปลงยังเห็นได้ไม่ซัด เพราะเป็นไปทีละน้อย 
และช้ามากแต่จะเริ่มเสื่อมลงอย่างเห็นได้ซ ัดเมื่อเข้าสู่ตอนปลายของวัยนี้ค ือ เริ่มเข้าสู่ว ัยชรา วัยนี้ 
จะเป ็นระยะท ี่บ ุคคลเร ิ่มประเม ินผลการดำเน ินช ีว ิตในอด ีตเป ็นต ้นมาว ่าประสบความสำเร็จหรือ 
ล้มเหลวเพียงใด

ล ังคมของบ ุคคลในว ัยกลางคนส ่วนใหญ ่ค ือท ี่ทำงานและบ ้าน กล ุ่มเพ ื่อนท ี่สำค ัญ  
ได้แก่ เพ ื่อนร ่วมงาน หร ือเพ ื่อนบ ้านใกล ้เค ียง เป ็นว ัยท ี่ควรทำงานด ้วยความไม ่ต ึงเคร ียดเป ็น 
พลเมืองดี และร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ ของล ังคมมากขึ้น ม ีการใช ้เวลาว่างและก ิจรรมน ันทนาการท ี่ 
เหมาะสมกับวัย และความสนใจเนื่องจากฐานะมั่นคง มืเวลาว่างเป ็นของตัวเองมากพอที่จะมืงาน 
อดิเรก หรือทำกิจกรรมต่างๆ ในยามว่างได ้ ก ิจกรรมท ี่ผ ู้ใหญ ่ว ัยน ี้ทำจ ึงม ักเป ็นก ิจกรรมเบาๆ เช่น 
ปลูกต้นไม้ ฟ ังดนตรี ฟ ังเทศน์อ ่านหนังส ือ ท่องเที่ยวสะสมของต่างๆ เป็นต้น

ประชากรวัยสูงอายุ
สุรกุล เจนอบรม (2534: 2) กล ่าวถ ึงการประชุมสมัชชาโลกว่าด ้วยผู้ส ูงอาย ุ (พอโเ0เ 

รร6๓ ชIV อท ^ฐเทฐ) ได้กำหนด'ให ้ผ ู้ท ี่ม ือายุต ั้งแต่ 60 ปีข ึ้นไป ถือว่าเป ็นผู้ส ูงอายุ แต่ความชรา 
ภาพที่เก ิดขึ้นตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นไม่เท ่ากันในแต่ละคน โดยมืหลักเกณฑ์ค ือพ ิจารณาจากอายุ 
จริง, พ ิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย, พ ิจารณาจากการเปล ี่ยนแปลงทางด ้านจ ิตใจ 
และพิจารณาจากบทบาททางลังคม

ลังคมของผู้สูงอายุ คือลังคมในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมวัย จากการท ี่กล ุ่มเพ ื่อนม ีการ 
ตายจากกัน หรือต่างคนต่างอยู่ในครอบครัวของตน และจากปัญหาสุขภาพกาย ทำให้ไม ่สามารถ 
ต ิดต ่อก ันได ้ก ิจกรรมของผ ู้ส ูงอาย ุจ ึงม ักเป ็นก ิจกรรมการเล ี้ยงด ูหลาน ดูแลบ ้านให ้ก ับบ ุตรหลาน
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บางรายจะไปทำกิจกรรมที่วัด ทำบุญ ฟังธรรม บางรายเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เซ่น เป็นสมาชิก 
ชมรมผู้ส ูงอายุ เป็นต้น

วัยสูงอายุ เป็นวัยที่เปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการทุกด้าน มีป ัญหาต้องยอมรับและ 
รู้จักปรับตัว มีระเบียบแบบแผน โดยท ั่วไปเรากำหนดให้อาย ุ60 ปี เป็นเล้นแบ่งระหว่าง1วัยกลางคน 
ก ับว ัยชรา แต ่การต ัดส ินจากอาย ุตามปฏ ิท ินว ่าใครเร ิ่ม เข ้าส ู่ว ัยชราแล ้วเป ็นเกณ ฑ ์ท ี่ไม ่แน ่นอน 
เพราะการเข้าสู่ภาวะชราภาพนั้น แตกต่างไปในแต่ละบุคคล เน ื่องจากอัตราความเส ื่อมถอยทาง 
ร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนแก่เร็ว แต ่บางคนอาจจะแก่ช ้าก ็ได ้ ท ั้งน ี้ข ึ้นอย ู่ก ับการ 
ดำเน ินช ีว ิตในว ัย เด ็ก  ว ัยหน ุ่มสาว และว ัยกลางคนเพราะความชรา ค ือผลของพ ัฒ นาการท ี่ 
ต ่อเนื่องกันอย่างสมํ่าเสมอในชีวิตของบุคคลนั่นเอง

สังคมเศรษฐกิจของวัยกลางคนและวัยสงอายุฬ ิ 41 4

ส ุทธ ิช ัย จ ิต ต ะพ ัน ธ ์ก ุล (2545:49-62) กล ่าวถ ึงล ักษ ณ ะทางส ังคม เศรษ ฐก ิจของ
ประชากร คือ คนวัยกลางคนและผู้ส ูงอาย ุท ี่ม ืค ู่สมรสจะม ืรายได ้และสถานภาพเศรษฐกิจด ีท ี่ส ุด
ในขณะที่หญิงที่ไม่ม ืค ่สมรส เซ่น ม่าย, โสด, หย่าร้าง มืสถานภาพทางเศรษฐกิจตํ่าสุด หนึ่งในสาม 0/ ฃ่ ’ ’ ฬ่ จ่
ของผู้ส ูงอายุในปัจจุบ ันม ีรายได้ไม ่เพ ียงพอ โดยผ ู้ส ูงอาย ุชายม ีรายได ้ไม ่เพ ียงพอสูงกว่าผ ู้ส ูงอาย ุ 
หญิง และผู้หญิงพอใจกับรายได้ของตนเองมากกว่าชายโดยที่บ ุตรจะเป็นแหล่งรายได้ท ี่จะเกื้อหนุน 
ที่สำคัญ ในทางกลับกัน ผู้ส ูงอายุให ้การเกื้อหนุนแก่ครอบครัวและบุตรหลาน ในระด ับสูงโดยร้อย 
ละ 80 ของบ้านที่อาศัยเป็นของผู้ส ูงอายุ และครึ่งหนึ่งของผู้ส ูงอายุช่วยออกค่าใช้จ่ายในบ้าน 

สรุป
ประซากรกลุ่มเป ้าหมายคือคนวัยกลางคนคือช่วงอายุ 40 -  60 ปี และผู้สูงอายุ 60-69 

ปี โดยเมื่อเท ียบด้านการทำงานแล้วทั้งคนวัยกลางคนและผู้ส ูงอายุตอนต้นมีการทำงานที่ค ่อนข้าง 
สูง โดยราวหน ึ่งในสามย ังทำงานเพ ื่อหารายได ้ คาดว ่าผ ู้ส ูงอาย ุในอนาคตน ่าจะม ีล ัดส ่วนการ 
ทำงานที่ส ูงขึ้น และในอนาคตอาจต้องม ีการย ้ายเพ ื่อต ิดตามไปอยู่อาศ ัยก ับล ูกหลานหรืออยู่ใกล ้ 
ลูกหลานมากขึ้น ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของโครงการสร้างเศรษฐกิจ ล ังคมและการจ้างงาน 
ทำให ้คนว ัยกลางคนและผ ู้ส ูงอาย ุจะเป ็นส ่วนประซากรท ี่ม ีสภาพคล ่องทางเศรษฐก ิจท ี่ด ีในการ 
ลงทุนในธุรกิจสำหรับประซากรกลุ่มนี้
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2. แนวค ิด เร ื่อ ง เจน เน อ เรช ั่น  (06ก6โล!เอกร)
แนวคิดเรื่อง เจนเนอเรชั่'แ เป ็นการกล่าวถึงลักษณะบุคลิกของประชากรที่อ ้างอ ิงด้วย 

ความเปล ี่ยนแปลงทางสภาพลังคมในแต ่ละย ุคสม ัยโดยอ ้างเป ็นหน ่วยป ีศ ักราช และเหต ุการณ ์ 
สำคัญที่ล ่งผลให้ประชากรที่เก ิดและเติบโตในยุคนั้นๆมีล ักษณะนิส ัยที่แตกต่างกันโดยในงานวิจ ัย 
น ี้จะกล ่าวถ ึงป ระชากรใน เจน เนอเรช ั่นท ี่เก ี่ยวข ้อง คือ ประชากรในย ุค  ธลเวV 800๓ 6โและ 
06ท6โล1เ0ท X เป็นหลัก

ณ ัฐน ัน ท ์ ค ิร ิเจร ิญ  (2548:13-14) กล ่าวถ ึง เจน เน อเรช ั่น  หร ือช ่วงอาย ุคน  เป ็น 
ปรากฏการณ ์ด้านประชากรศาสตร์ท ี่ม ีความสัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ก ับอิทธิพลของประชากร 
หม่มาก แต่ละ 06ท6โลแ๐ท มีความแตกต่าง ตั้งแต่ รสนิยม, เทคโนโลยี รวมถึงสถานะภาพทาง 
เศรษ ฐก ิจและส ังคม ใน โลกตะว ัน ตกได ้กล ่าวถ ึง  4 06ท6โลแ๐ทร ห ล ัก : ธลชV 800๓ 6โร, 
06ท6โล1เ0ท X, 06ท6โล1เ0ท V และ 06ท6โล1เ0ท 2.

8ลช7 800๓ 6โ คือ กล ุ่มคนที่เก ิดระหว่างป ี พ.ศ. 2489-2507 จะเป ็นคนที่ม ีช ีว ิตเพ ื่อ 
การทำงาน เคารพกฎเกณฑ์กติกา อดทน ให ้ความสำคัญกับผลงานแม้ว ่าจะต้องใช้เวลานานกว่า 
จะประสบความสำเร็จ อ ีกท ั้งย ังม ีแนวค ิดท ี่จะทำงานหน ักเพ ื่อสร้างเน ื้อสร้างต ัว ม ีความทุ่มเทกับ 
การ ทำงานและองค์กรมาก คนกลุ่มนื้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจากมีความ จงรักภ ักด ีก ับองค ์กร 
อย่างมาก

06ท6โลแ๐ท X คือ กล ุ่มคนท ี่เก ิดระหว่างป ี พ.ศ. 2508-2522 ม ีล ักษณะพฤติกรรม 
ชอบอะไรง่ายๆไม ่ต ้องเป ็นทางการ ให้ความสำคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัวมี 
แนวคิดและการทำงานในลักษณะร้ทุกอย่างทำทุกอย่างได้เพียงลำพัง ไม่พ ึ่งพาใคร มีความคิดเปิด 
กว้าง พร้อมรับฟังข้อติติง เพื่อการปรับปรุงและ พัฒนาตนเอง

06ท6โลแ๐ท V ค ือ  ผู้ท ี่เกิดมาอายุระหว่าง 25-33ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2522-2547มี 
ล ักษณะพฤติกรรมมักจะลับสน แต ่ก ็ม ีความต้องการท ี่จะสำเร็จในท ุกอย ่างท ี่สนใจอย ่างรวดเร ็ว 
โดยท ั่วไปแล ้วคนกล ุ่มน ี้ เป ็นผ ู้บร ิโภคท ี่ใจร ้อน ต ้องการเห ็นผลสำเร ็จท ุกอย ่าง อย ่างรวดเร ็ว 
เนื่องจากเชื่อในศักยภาพของตนเอง กลุ่มคนเหล่านี้เชื่อว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้น 
ต้องทำงานหนัก ทำให้ม ีการแต่งงานช้าลง ถ ้าม ีแฟนแล ้วแฟนมีอ ุปสรรคก ับงาน ก ็จะเล ิกก ับแฟน 
เลือกงาน คนกลุ่มนี้ม ักเปลี่ยนงานบ่อย

06ท6โล1เ0ท IV! หรือ 1\/แแธททเลเ 06ท6โล1เ0ท (ในบางตำรา (36ท-[VI ถ ือว่าเป ็นกลุ่ม 
เดียวกับ 06ท-2) หมายถึงกลุ่มผ ู้บริโภครุ่นเยาว์ซ ึ่งอาย ุป ัจจ ุบ ันในช่วง 18-24 ป ีเก ิดปี พ.ศ. 2547
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ขึ้นไปบางตำราอาจครอบคลุมตํ่ากว่า 18ปี ผู้บริโภคกลุ่มนี้ เป็นผู้บริโภคที่เกิดมาและได้รับการดูแล 
เสมือนเป็นไข่ในหิน ผู้ปกครองทุกคนในครอบครัวซึ่งเป ็นสมาชิกของกลุ่มอื่นๆ ได ้แต ่พรํ่าสอนและ 
ด ูแลเพ ื่อไม ่ให ้สมาช ิกในกลุ่มน ี้ต ้องตกอยู่ในอำนาจของส ิ่งย ั่วย ุและย ั่วยวนซึ่งไม ่เคยม ืมาก ่อนใน 
อดีต เซ่น รายการทีวีมอมเมา บ ันเท ิงย ั่วย ุอารมณ ์พฤติกรรมก้าวร้าว การต ั้งครรภ ์ในวัยไม ่สมควร 
ฯลฯ คนกลุ่มนี้จ ึงจัดได้ว่าเป ็นผู้บริโภคแห่งความหวัง (06ท6โล1๒ท 0! 1-1๐1วอ) ท ี่ผ ู้ใหญ ่หว ัง1ว่า1จะมื 
ช ีว ิตอย ู่และแก ้ไขความผ ิดพลาดท ี่ตนเคยทำในอด ีตคนกล ุ่มน ี้ให ้ความสำค ัญ ก ับคอมพ ิวเตอร ์ 
ภาษาอ ังกฤษไม ่น ิยม เป ็นล ูกจ ้างม ืความต ้องการเป ็นเจ ้าของก ิจการขนาดเล ็ก ม ืความอิสระใน 
ตัวเองค่อนข้างสูง ม ีแนวทางเป็นของตัวเองชัดเจน ไม่เหมือนใคร

สรุป
แนวคิดเร ื่อง เจนเนอเรซ ั่น  ท ี่ม ืความสำค ัญ ต ่อการทำงานว ิจ ัยน ี้เพราะจะสามารถ 

อธิบายความต้องการของประซากรกลุ่มเป ้าหมายได้อย ่างม ืประสิทธิภาพ โดยคนในวัยกลางคน 
และผ ู้ส ูงอาย ุตอนต ้นน ั้นจ ัดอย ู่ในกล ุ่ม  ธลชV 800๓ 6โ และ 06ท6โล1๒ท X ในทางการตลาด 
ป ัจจ ุบ ันในหลายๆประเทศเน ้นทำการตลาดกับกลุ่มน ี้ เน ื่องจากเป็นกลุ่มที่ม ืขนาดใหญ ่มีกำลัง1ซื้อ 
มืคักยภาพในการบริโภคสินค้า ม ีท ัศนคติท ี่ด ีต ่อการซ ื้อจ ับจ ่ายใช ้สอยสินค ้าเพ ื่อต ัวเองและบ ุคคล 
ใกล้ชิด และเพื่อที่จะสามารถเข้าใจในพฤติกรรมนี้จำเป็นต้องทำความเข้าใจในเรื่องของ แรงจูงใจที่ 
จะส่งผลและอธิบายถึงที่มาใน ลักษณะความคิดและพฤติกรรมของประซากรกลุ่มเป้าหมาย

3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยว?าบแรงจูงใจ
การอธิบายว่าเพราะเหตุใดประซากรเหล่านี้จ ึงม ีความต้องการนั้นเราสามารถอธิบาย 

ไค้ด้วย ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ เพราะแรงจูงใจคือแรงขับให้มนุษย์เราแสดงออกถึงพฤติกรรมต่าง 
ตามที่แรงจูงใจนั้นเป็นตัวกำหนด ความต้องการแสดงออกนั้นเป็นรูปแบบของพฤติกรรมอย่างหนึ่ง 
พฤต ิกรรมของมนุษย์ท ุกอย่างต ้องม ีสาเหตุ ม ีท ี่มาม ีท ี่ไปบ ุคคลจะไม ่กระทำสิ่งใดๆ แบบไร้สติ ไร ้ 
ความนึกคิด แต ่การกระทำของบ ุคคลม ีเหต ุผลแห ่งการกระทำโดยท ั้งส ิ้น หรือกล่าวได ้ว ่าท ุกส ิ่งท ี่ 
คนเราทำนั้นต้องผ่านกระบวนการทางความคิดเสียก่อนจึงจะกระทำออกมา และการกระทำต่างๆ 
เหล่านี้โดยพื้นฐานมักจะเป ็นการกระทำเพื่อตอบสนองถึงความต้องการของตนเอง โดยมีผ ู้น ิยาม 
การจูงใจ ไว้ว่า
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ศิริวรรณ เสร ีร ัต น ์(2538: 136-137) กล่าวว่า การจูงใจ (แ 01^ล1๒ท) หมายถึง การที่ 
บ ุคคลได ้ร ับการกระต ุ้นให ้แสดงพฤต ิกรรม ในการกระทำก ิจกรรมต ่างๆอย ่างม ีพล ัง ม ีค ุณค่ามี 
ท ิศทางที่ช ัดเจน ซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เต็มใจ ความพยายาม หรือพลังภายในตนเอง รวมทั้ง 
การเพ ิ่มพูนความสามารถที่จะทุ่มเทในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป ้าหมาย ตามความต้องการ และ 
สร้างความพึงพอใจสูงสุด

ทฤษฎีการจูงใจของ IVเลร๒ผ
มาสโลว์ (/\1วโลเาล๓  แ ล ร๒ผ  อ้างถ ึงใน พ ิไสวรรณ ประกอบผล 2534:101) ซึ่งเป ็น 

ผู้นำที่สำคัญคนหนึ่งของนักจิตวิทยาแนวมนุษย ได้จำแนกแรงจูงใจของคนเรา โดยมีการจัดลำดับ 
ข ั้นของแรงจ ูงใจจากความต ้องการพ ื้นฐานทางช ีวภาพ (ชลร๒ ช๒ ๒ 9 ๒ ลเ ท660เร) ซ ึ่งม ีมาตั้งแต่ 
เกิดไปจนกระทั่งถึงแรงจูงใจทางจิตใจที่ซ ับซ้อนมากกว่า แรงจูงใจประเภทหลังนี้จะมีความสำคัญก็ 
ต ่อเมื่อความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจแล้ว โดย มาสโลว ์ได ้จ ัดลำด ับข ั้น  
ของความต้องการไว้ดังนี้

1. ความต้องการทางสรีรวิทยา (เวเาVร๒๒9๒31 ทอ60เร) : ความหิว ความกระหาย
2. ความต้องการทางความปลอดภัย (ร6 ^  ทอ60เร) : การรู้ส ึกมั่นคงปลอดภัย 

ปราศจากอันตราย
3. ความต้องการทางความเป็นเจ้าของและความรัก (ธ6๒ท9เท9 ท6รร 3ท'ะเ ^ 6  

ท6601) : การผูกพันกับคนอื่นการได้รับการยอมรับและการเป็นเจ้าของ
4. ความต้องการทางการยกย่อง (63๒6๓ ท660เร) : การบรรลุผลสำเร็จ การมี 

ความสามารถ การได้รับการยอมรับและการรู้จ ักจากคนอื่น
5. ความต้องการทางการรู้ (อ09ทแ^6 ท660เร) : การรู้ การเข้าใจและการสำรวจ
6. ความต้องการทางสุนทรียภาพ (ล6ร1เา61เ0 ท660เร) : สมมาตร ความมีระเบียบ 

และความงาม
7. ความต้องการทางความจริงแท้แห่งตน (ร6เ1โ-ล0๒ลแ2ล1เ0ท ท660เร) : การพบ 

ความสำเร็จแห่งตนและการเข้าใจศักยภาพของตน
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มีความเห็นว่าอย่างน้อยที่ส ุดความต้องการในระดับตํ่าจะต้องได้รับการตอบสนองจน 
เกิดความพอใจเสียก่อนความต้องการในระดับที่ส ูงขึ้นมา จึงสามารถกลายเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญ 
ของการจูงใจได้

ทฤษฎีการจูงใจของ แ6โ2ชรโ9
เ^โออเอท่อ  ̂แอโ2ช6โ9 (ยงยุทธ เกษสาคร, 2547:15) ได้ค ิดด้นทฤษฎีการจูงใจในการ 

ทำงาน ซึ่งเป ็นท ี่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการบริหาร ซื่อทฤษฎีของ แอโ2ช6โ9 มีซื่อเรียก 
แตกต่างกันออกไป คือ “ทาอ!!Vล1๒ท-ทาลเท!อทลทออ 11า60โV” หรือ“ชนลเ เลอ!อโ 11า60โV”หรือ “ เห6 
๓ อ!!Vล!1๐เา-เา79เ6ท6 เห60โV”

ในการเร ิ่มต ้นด ้นคว้าเพ ื่อสร้างทฤษฎี แอโ2เวอโ9 ได ้ดำเน ินการส ัมภาษณ ์น ักว ิศวกร 
และนักบัญชี ซึ่งจุดมุ่งหมายของการด้นคว้า เพ ื่อศึกษาทัศนคติท ี่เก ี่ยวกับงานเพื่อท ี่จะให้ม ีหนทาง 
เพิ่มผลผลิต ลดการขาดงาน และสร้างความสัมพ ันธ ์อ ันด ีในการทำงาน และเพ ื่อประโยชน์ท ั่วไป 
สำหรับท ุกๆคนก็ค ือ ความเข ้าใจเก ี่ยวก ับอ ิทธ ิพลต ่างๆท ี่จะม ีส ่วนช ่วยในการปรับปรุงขว ัญ  และ 
กำลังใจ ที่จะส่งผลให้ท ุกคนมีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

จากการว ิเคราะห ์คำตอบจากข ้อความท ี่ผ ู้ถ ูกส ัมภาษณ ์ตอบมา ปรากฏว่า ป ัจจัย 
หลายๆอย่างที่แตกต่างก ันม ีส ่วนสัมพ ันธ์โดยตรงกับความรู้ส ึกท ี่ด ีและที่ไม ่ด ีท ี่เก ิดข ึ้น ป ัจจัยต่างๆ 
เหล่าน ี้สามารถแยกออกได ้เป ็นสองกลุ่มใหญ ่ๆ คือ ป ัจจ ัยท ี่เก ี่ยวข ้องก ับเหต ุการณ ์ท ี่ด ีและม ีผล 
เก ี่ย วก ับ ค วาม พ ึงพ อ ใจ เก ี่ย วก ับ งาน ท ี่ท ำก ็ค ือ  ความ สำเร ็จ  (ลอหเอV©๓6ท!) การยอม ร ับ  
(โอ0อ9ทเแ0เา) ความรับผ ิดชอบ ความก ้าวหน ้า และค ุณ ล ักษณ ะของงานท ี่ทำอย ู่ คือ ฐานะ 
ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างบ ุคคลก ับห ัวหน ้างาน ก ับเพ ื่อนร่วมงานก ับล ูกน ้อง เทคน ิคในการบ ังค ับ 
บัญชา นโยบายของบริษ ัทและการบริหาร ความมั่นคงในงาน สภาพการทำงาน เงือนเดือน และ 
เร ื่องราวส ่วนต ัวท ี่ถ ูกกระทบโดยสภาพของงาน แอโ2ชอโ9 ให ้ซ ื่อป ัจจ ัยกล ุ่มหล ังน ี้ว ่า “ป ัจจ ัยท ี่ 
เก ี่ยวกับการบำรุงรักษาจิตใจ” (ห79เธทธ 0โ ๓ ลเท!อทลทออ เลอ๒ โร) เหต ุผลท ี่เร ืยกซ ื่อเช ่นน ี้เพราะ 
ป ัจจัยต่างๆเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ม ีผลในทางป้องกันเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ป ัจจ ัยเหล ่าน ี้จะ 
ไม ่สามารถสร้างแรงจ ูงใจได ้ แต ่อาจป ้องก ันม ิให ้แรงจ ูงใจเก ิดข ึ้นมาได ้ การต ้องสนใจต ิดตามด ู 
ป ัจจ ัยที่จำเป ็นเพ ื่อการรักษาจิตใจนี้จ ึงน ับว่าเป ็นเรื่องที่จำเป ็น แต่ปัจจัยกลุ่มนี้เพึยงกลุ่มเดียวย่อม 
ไม่เป็นการเพียงพอ สำหรับที่จะให้เป็นเงื่อนไขสำหรับการสร้างแรงจูงใจ
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สำหร ับป ัจจ ัยกล ุ่มแรกน ั้น เร ียกว ่า  “ป ัจจ ัย ท ี่ใช ้จ ูงใจ ” (๓0{IV8๒โร) ป ัจจ ัยกล ุ่มน ี้ 
ส่วนมากจะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่ทำ แ6โ2ช6โ9 ยํ้า1ว่า ป ัจจ ัยกล ุ่มน ี้จะต ้องถ ูกยกขึ้นมาใช ้เพ ื่อ 
สำหรับการสร้างแรงจูงใจให้เกิดมีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม มิได้บอกให้ทราบว่า ป ัจจ ัยท ี่ใช ้บำรุงจ ิตใจ 
นั้นจะละทิ้งไปเลยได้หรือไม่ แต ่ก ็ได ้ย ํ้าให ้ตระหน ักว ่าป ัจจ ัยท ี่ใช ้บำรุงจ ิตใจย ังคงต ้องรักษาเอาไว ้ 
เพราะถ้าไม่เซ่นนั้นจะทำให้ผลของการมุ่งเร่งเสริมปัจจัยที่ใช้จ ูงใจล้มเหลวลงได้

โดยสรุป แ6โ2ช6โ9 ได้ให้ความเข้าใจว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งที่เก ิดขึ้นมาจากแต่คนและจะ 
มิใซ ่ข ึ้นอยู่ก ับผ ู้บริหารโดยตรง และป ัจจ ัยท ี่ใช ้ในการบำรุงจ ิตใจน ั้นอย ่างด ีท ี่ส ุดก ็ค ือ จะสามารถ 
ช่วยขจัดความไม่พอใจต่างๆได้ แต่จะไม่สามารถสร้างความพึ่งพอใจได้ ด ังนั้น ในกระบวนการจูง 
ใจที่ต ้องการสร้างให้เก ิดแรงจูงใจที่ด ี จ ึงจำเป ็นต้องจัดและกำหนดปัจจัยต่างๆทั้งสองกลุ่ม คือ ทั้ง 
ปัจจัยที่ใช้บำรุงจิตใจ (สภาพแวดล้อม) และปัจจัยที่ใช้จ ูงใจได้ (ของงานที่ทำ) ท ั้งสองอย่างพร้อม 
กัน

จะเห ็นได ้ว ่าทฤษฎ ีการจ ูงใจของ แ6โ2ช6โ9 ม ีความส ัมพ ันธ ์ใกล ้ช ิดและคล ้ายก ับ  
ทฤษฎีการจูงใจของ 1\/เลร๒ผ  เป็นอันมาก ซ ึ่งในทางปฏิบ ัต ิจากการพ ิส ูจน ์ย ืนย ันว ่า ทฤษฎีทั้งสอง 
เป็นความจริงและใช้ได้ก ับกลุ่มอาชีพที่ม ีฐานะตำแหน่งสูง เช่น ว ิศวกรหรือน ักบ ัญชี ดังที่กล่าวมา 
แต่อย่างไรก็ตาม กรณ ีการนำไปใช้ก ับพนักงานระดับตํ่าลงไปหรือพนักงานสตรี และ ณ ระดับของ 
พนักงานประจำวัน ผลปรากฏว่าไม่เป็นไปตามที่กล่าวทีเดียวนัก และให้ผลผลิตเพี้ยนไปได้เสมอ 

สรุป
จากความหมายของแรงจูงใจที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเร้าที่ 

กระต ุ้นหรือผล ักด ันให ้บ ุคคลแสดงพฤติกรรมในการกระทำกิจกรรมต่างๆอย่างม ีท ิศทางท ี่ช ัดเจน 
และต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือบรรลุ เป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการ โดยสิ่งเร้า 
ที่เป ็นปัจจัยทำให้เก ิดแรงจูงใจจะเรียกว่า สิ่งจูงใจ เช่น เงิน เกียรติยศ เป็นต้น คนในวัยกลางคน 
และผู้สูงอายุตอนต้นเองนั้นก็ยังมี แรงจูงใจในสิ่งเหล่าน ี้อยู่ไม ่ ต ่างกัน แล้วแต่ว ่าพ ื้นฐานของแต่ละ 
คนจะเป็นอย่างไร เราจะสามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดของแนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค
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4. แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค

4.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค

จากความหมายของแรงจ ูงใจท ี่ได ้กล ่าวมาทำให ้ส ่งผลให ้เก ิดพฤติกรรมท ี่แสดงออก 
เพื่อการสนองต้องความต้องการที่แรงจูงใจเป็นผู้กำหนด

ศิริวรรณ เสรีร ัตน ์ (2541: 124) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บร ิโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ 
บุคคลทำการด้นหา การซื้อ, การใช้, การประเมินผล และการใช้จ่าย ในผลิตภ ัณฑ์และบริการ เพื่อจ ’ ’
สนองความต ้องการ หร ืออาจหมายถึง กระบวนการ ต ัดส ินใจและล ักษณ ะก ิจกรรมของแต ่ละ 
บ ุคคลเม ื่อทำการประเม ินผล, การจัดหา, การใช ้ และการใช้จ ่าย เก ี่ยวก ับส ินค ้าและบริการจากจ ’ ’
ความหมาย จะเห ็นว ่าการศ ึกษาพฤต ิกรรมผ ู้บร ิโภคเป ็นการศ ึกษาวิธ ีการท ี่แต ่ละบ ุคคลทำการ 
ต ัดส ินใจใช ้ทรัพยากร (เง ิน เวลา บ ุคลากร และอื่นๆ) เก ี่ยวก ับการบริโภคสินค ้าซ ึ่งต ้องศ ึกษาว่า 
สินค้าที่จะ เสนอขายนั้นใครคือลูกค้า ผู้บริโภคซื้ออะไรและใช้บ ่อยเพียงใดรวมถึง การศึกษาว่าใคร 
มีอิทธิพลต่อการซื้อ

ธงชัย ส ัน ต ิว งษ ์(2546: 27-28)ไค ้ให ้ความหมายของพ ฤต ิกรรมผ ู้บ ร ิโภคว ่าการ 
กระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ ึ่งเก ี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ไค้มาและการใช้ ซ ึ่งส ินค ้าและ 
บริการทั้งนี้หมายความถึงกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งมีมาอยู่ก ่อนแล้ว และมีส ่วนในการกำหนดให้ม ี 
การกระทำดังกล่าว ประเด็นสำคัญของคำจำกัดความข้างต้นก็คือ กระบวนการตัดส ินใจที่ม ีมาอยู่ 
ก ่อนแล้ว (?โ6060๒) ส ิ่งท ี่ม ีมาก ่อนเหล ่าน ี้ หมายถึง ล ักษณ ะทางพฤติกรรมของผ ู้บร ิโภคท ี่ว ่าใน 
ขณะนั้น

แบรเดน, อินแกรม และ ลาฟอร์จ (ธ6ลโ0เ6ท, เท9 โอทา 3ท0เ เ-3เ”0โ96 ) (อรชร มณ ีสงฆ ์ 
และคณะ, 2548: 56) ไค้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือกระบวนการทางสติปัญญา อารมณ ์ และ 
ก ิจกรรมทางร่างกายของบ ุคคลที่เก ี่ยวข ้องก ับการเล ือก การซื้อ การใช ้ และการกำจ ัดผล ิตภ ัณฑ ์ 
หรือบริการ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล

อดุลย ์จาต ุรงคกุล และคณะ (2545: 6) ไค ้กล ่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นกิจกรรม 
ต่างๆ ที่บ ุคคลกระทำเมื่อไค้รับบริโภคสินค้าหรือบริการรวมไปถึงการขจัดสินค้าหรือบริการหลังการ 
บริโภคด้วย

คอทเลอร์ และ อาร์มสตรอง (^01เ6โ ลท0เ โ๓ ร1ทวท9) (วารุณี ตันติวงคัวาณิซ และ 
คณะ, 2545: 91) ได ้กล ่าวว ่า พฤต ิกรรมการซ ื้อของผ ู้บร ิโภค หมายถึง พฤต ิกรรมการซ ื้อของ 
ผ ู้บร ิโภคคนสุดท ้าย ไม ่ว ่าจะเป ็นบ ุคคลหรือคร ัวเร ือนท ี่ซ ื้อส ินค ้าและบร ิการสำหรับการบริโภค 
ส่วนตัว
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พิมล ศรีวิกรณ์(2542: 6) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทำที่ผ ู้'บริโภค 
แสดงออกได้แก่ การด้นหา การเลือกซื้อ การเล ือกใช ้ การประเม ินผลในการใช ้สอยผลิตภ ัณฑ ์น ั้น 
รวมถึงการบริการท ี่ผ ู้บร ิโภคได ้ร ับหรือพ ึงได ้ร ับ ซ ึ่งการกระทำด ังกล ่าวเป ็นท ี่คาดว ่าจะสนองต ่อ 
ความต้องการของผู้บริโภคนั้นๆ ได ้

เสรี วงษ์มณฑา (2542: 30) กล่าวว่า ผู้บริโภค (อนร๒ ๓ 6โ) คือ ผู้ที่มีความต้องการ'ซื้อ 
(ผ6601) และม ีอำนาจซ ื้อ (?นโอเาลรเท9 ?0ผอโ) ทำให ้เก ิดพฤต ิกรรมการซ ื้อ  (?นโอเาลรเท9 
ธ6เา5ฬ่0โ) และพฤติกรรมการใช้ (บรเท9 ธ6เา5ฬ่0โ)

ซ ิฟแมน และคานุค (รอเาเส๓ ลท ลทอเ ^ลทน  ̂ 1994: 6) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค 
หมายถึง พฤติกรรมที่ผ ู้บริโภคแสดงออกไม่ว ่าจะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช ้ ประเม ิน หรือการบริโภค 
ผลิตภัณฑ์บริการและแนวคิดต่างๆ ซึ่งผ ู้บริโภคคาดว่าสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ 
เป ็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่ม ีอยู่ท ั้งเงิน เวลาและกำลังเพื่อบริโภค 
สินค้าและบริการต่างๆ อันประกอบด้วย ซ ื้ออะไร ทำไมจึงซ ื้อ ซ ื้อเม ื่อไหร่ ซ ื้ออย ่างไร ซ ื้อท ี่ไหน ซื้อ 
บ่อยแค่ไหน

เม ื่อเราทราบในความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคแล้ว ส ิ่งท ี่ม ีอ ิทธ ิพลต่อพฤติกรรม 
ผู้บริโภค จึงเป ็นเรื่องสำคัญที่ควรทราบเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ ร ูปแบบของการตอบรับ 
ต่อสิ่งเร้า สิ่งเร้าภายนอกสภาวะ แวดล้อมทางการตลาดจะเข้าไปสู่จ ิตใจของผู้ซ ื้อ คุณลักษณะของ 
ผู้ซื้อ และกระบวนการในการ ตัดสินใจ จะนำไปสู่การต ัดส ินใจซ ื้อ โดยอาจกล่าวได ้ว ่า พฤติกรรม 
ผ้บริ'โภค หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทำของผ้บริโภคที่เกี่ยวกับการเลือกสรร การ
ฃ ่ I 'ป

ซื้อ การใช้สินค้าและบริการ รวมถึงกระบวนการการตัดสินใจซึ่งเป ็นตัวกำหนดการกระทำเพื่อท ี่จะ 
สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคไค้

ธนวรรณ แสงสุวรรณและคณะ (2545: 33) กล่าวว่า น ักการตลาดจำเป ็นต ้องศ ึกษา 
และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยเหตุผล 2 ประการคือ

1. พฤต ิกรรมของผ ู้บร ิโภคท ี่ม ีต ่อกลย ุทธ ์ทางการตลาด และมีผลให ้ธ ุรก ิจประสบ 
ความ สำเร็จถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้

2. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาดที่ว ่าการทำให้ลูกค้าพอใจ ด้วยเหตุนี้จึง 
ต ้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพ ื่อจ ัดสิ่งกระตุ้นหรือกลยุทธ์ทางการตลาดเพ ื่อตอบสนองความพึง 
พอใจของผู้บริโภค
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อด ุลย ์จาต ุรงคก ุล และดลยา จาตุรงคกุล (2545: 382) กล่าวว่า ค ่านิยมกระทบต่อ 
พฤติกรรมโดยผ่านทางบรรทัดฐาน (แอโ๓) ซึ่งจะมีอ ิทธิพลต่อปฏิกิริยาต่อสถานการณ์เฉพาะอย่าง 
ค่านิยมจำนวนมากปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมและกระทบต่อการบริโภคสามารถอธิบายได้ด ้วย 
รูปท่ี 2

รูปที่ 2 อิทธิพลของค่านิยมต่อพฤติกรรม
ท ี่มา: อด ุลย ์ จาตุรงคกุล และคณะ. พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งท ี่ 7. (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), 382.

กล่าวคือในการตัดสินใจเล ือกซื้อส ินค้าหรือใช้บริการนั้นม ีพ ื้นฐานมาจากทัศนคติของ 
แต่ละคนในขณะที่ซื้อและขณะเดียวกันทัศนคติต่างๆ ก็จะก่อตัวหรือเกิดขึ้นในขณะนั้น

4.2 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
คอตเลอร์ และอาร์มสตรอง (X๐1:16โ- ลโฟ โ๓ ร!(วท9, 1996: 143) ไค ้อธิบายถึง 

โมเดลพฤต ิกรรมผ ้บร ิโภคว ่าเป ็นโมเดลท ี่ศ ึกษามลเหต ุจงใจต ่างๆ ท ี่ทำให ้เก ิดการต ัดส ินใจซ ื้อเ ฆ ่ ฃ ํจ ่1ป I
ผลิตภัณฑ์โดยเริ่มจากการมีล ี่งกระตุ้นภายนอก (811๓นเนร) ท ี่ทำให้เก ิดความต้องการสิ่งกระตุ้นที่ 
จะผ่านเข้าไปในกล่องดำ (ธเลอ^ ธ0*) หร ือความรู้ส ึกน ึกค ิดของผ ู้บร ิโภคซ ึ่งเป ็นความค ิดการ 
ตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งผ ู้ผล ิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนไค ้ความรู้ส ึกน ึกค ิดของผู้บริโภคจะ
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รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้บริโภคจากนั้นจึงเกิดการตอบสนองของผู้บริโภคนั้นๆ (ธน76โ’ร 
^6ร|ว0ทร6) หรือการตัดสินใจซื้อหรือใช้ของผู้บริโภค (ธน76โ’ร ? นโอเาลรเท9 อ6อเรเ0ท) ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่มา: วารุณี ตันติ1วง?โ'วาณิช และคณะ. หล้กการตลาด : ? โเกฒ่เว๒ร ๐1 แลโเ0 {เกฐ.

(กรุงเทพมหานคร: เพียรลัน เอ็ดดูเคซั่น อินโดไซน่า, 2545), 143.
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แบบจำลองนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งกระตุ้นทางการตลาด (ส ่วนประสมการตลาด หรือ 4 
? ' ร) และสิ่งกระต้นอ ื่น (เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเม ือง ว ัฒนธรรม) ถ ูกนำเข้าส ่ “กล่องดำ” ซึ่ง'  จ่ '  63 ' ฃ ฃ่ ่

แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ลักษณะของผู้บริโภคที่ม ือ ิทธิพลต่อการรับรู้และการตอบสนองต่อสิ่ง 
กระตุ้นของผู้บริโภค ส่วนที่สอง คือ กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคที่กระทบต่อพฤติกรรมของผู้ 
ซ ื้อและทำให ้เก ิดการตอบสนองอย่างใดอย ่างหน ึ่ง ท ี่ล ังเกตเห ็นได ้ คือ การเล ือกผล ิตภ ัณ ฑ ์การ 
เลือกตรา การเลือกผู้จัดจำหน่าย เวลาในการซื้อ และจำนวนซื้อ ดังนี้

1. สิ่งกระตุ้น (ร!เกานเนร)

1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (เ\/เลโ^อ!เท9 ร!เทานเนร)หมายถึง เครื่องมือที่น ักการ 
ตลาดใช้เพื่อจงใจผ้บริโภค การใช้ส่วนผสมทางการตลาด (4?’ร) แต่ละอย่าง ผล ิตภ ัณฑ ์การ 
วางราคา ซ่องทางการจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด (สื่อสารการตลาด) ต่างก็กระทบต่อ 
กระบวนการซื้อในขั้นต่างๆ ด้วย ซึ่งจะได้กล่าวอย่างละเอียดในแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสม 
การตลาด

1.2 ส ิ่งกระต ุ้นอ ื่นๆ(0!เา6โร!!๓ นเนร) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่ 
ภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมของผู้ผลิต ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง 
และวัฒนธรรม

2. กล่องดำ หรือความรู้สึกนึกคิดของ[ฬูเอ (ธน76โ’ร ฒล(± ธ0\)
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อที่เปรืยบเสมือนกล่องดำ (ธ เลอ  ̂ธ0 \) ซึ่งผ ู้ผล ิตหรือผู้ขายไม่ 

สามารถร ู้ได ้ จ ึงต ้องพยายามด ้นหาความร ู้ส ึกน ึก  ค ิดของผ ู้ซ ื้อ ความรู้ส ึกน ึก ค ิดของผ ู้ซ ื้อได ้ร ับ  
อิทธิพลจากลักษณะของ ผู้ซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซ ื้อ ดังนี้

2.1 ลักษณะของผู้ซื้อ โดยไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางวัฒนธรรม ลังคม ปัจจัยส่วน 
บุคคล และลักษณะทางจิตวิทยา ล้วนมือิทธิพลอย่างมากต่อการซื้อของผู้บริโภค ดังนี้ 

2.1.1 ปัจจัยทางวัฒนธรรม
2.1.1.1 วัฒนธรรม (อนเ!นโอ) เป ็นมูลเหตุพื้นฐานที่ส ุดของพฤติกรรม 

ความต้องการของบุคคล พฤติกรรมของมนษย์เก ิดจากการเรียนร้ เด ็กจะได ้เร ียนร้ถ ึงค ่าน ิยม การจ เ จ ั ฃั ฃั
รับรู้ ความต้องการ และพฤติกรรมพื้นฐานจากครอบครัวและสถาบันทางลังคมที่เด็กเติบโตมา

2.1.1.2 ว ัฒ น ธรรม ย ่อ ย  (รนชอน!!นโอร) ใน แ ต ่ล ะ ว ัฒ น ธ รรม จ ะ  
ประกอบด้วยวัฒนธรรมย่อย (รนชอน!!นโอร) หรือกล ุ่มบ ุคคลซ ึ่งม ืระบบค ่าน ิยมร่วมก ัน (ร!าลโออเ 
Vลเนอ รVร!อ๓ ร) เน ื่องจากม ีประสบการณ ์ช ีว ิตและอย ู่ใต ้สถานการณ ์เด ียวก ัน ว ัฒนธรรมย่อย 
รวมถึง สัญชาติ ศาสนา กลุ่มเชื้อชาติ และภูมิศาสตร์
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2.1.1.3 ช ั้นส ังคม (รออเลเ อเลรร6ร) คือ การแบ ่งสมาช ิกส ังคม  
ตามลำดับชั้นอย่างถาวร โดยที่สมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีค่านิยม ความสนใจ และพฤติกรรมที่ 
คล้ายๆ กัน จะแบ่งช ั้นโดยอาศัยป ัจจัยหลายตัวร่วมกัน ได้แก่ รายได ้ การศึกษา ฐานะและป ัจจัย 
อ ื่น ช ั้นส ังคมทำให ้เห ็นถ ึงความแตกต ่างในความชอบผล ิตภ ัณ ฑ ์และตราผล ิตภ ัณ ฑ ็ในส ินค ้า 
ประเภท เสื้อผ้า เฟอร์น ิเจอร์ก ิจกรรมยามว่าง และรถยนต์

2.1.2 ปัจจัยทางสังคม
2.1.2.1กลุ่ม (ฐโอนเว) หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ม ีปฏิสัมพันธ์ 

ก ันเพ ื่อให ้บรรล ุเป ้าหมายของแต ่ละคนหรือเป ้าหมายร่วมพฤติกรรมของบ ุคคลไค ้ร ับอ ิทธิพลจาก 
กลุ่มย่อยหลายกลุ่ม นักการตลาดพยายามที่จะกำหนดกลุ่มอ้างอิง (โอ๒ โอทอ6 9โ0น|ว) ของตลาด 
กลุ่มเป้าหมายของตนออกมาให้ไค้ กลุ่มอ้างอิงจะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและรูปแบบการดำเนิน 
ชีวิตใหม่ๆ มีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวคิดของบุคคล และสร้างความกดดันทำให้เก ิดการทำตาม 
ซึ่งจะกระทบต่อการเลือกผลิตภัณฑ์และตราของบุคคล

2.1.2.2 ครอบครัว (๒ ทาIIV) ถ ือว ่าม ีอ ิทธิพลมากที่ส ุดต ่อท ัศนคติ ความ 
คิดเห็นและค่านิยมของบุคคล

2.1.2.3บทบาทและสถานภาพ(โอเอลทอเร๒ ๒ ร;ตำแหน ่งของบ ุคคล 
ในแต่ละกลุ่มสามารถกำหนดไค้ในรูปของบทบาทและสถานภาพ บทบาทประกอบด้วยกิจกรรม 
ต่างๆ ที่บ ุคคลถูกคาดหวังว่าจะกระทำออกมาโดยสิ่งท ี่กระทำจะขึ้นอยู่ก ับบุคคลที่อยู่ห ้อมล้อม แต่ 
ละบทบาทจะปฏิป้ตตามสถานภาพซึ่งสะท้อนถึงการให้การยอมรับจากสังคม

2.1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล
2.1.3.1 อายุและขั้นวัฏจ ักรช ีว ิต พฤต ิกรรมการต ัดส ินใจบริโภคของ 

บุคคลย่อมแปรเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่ย ังมีช ีวิตอยู่ ขณะอยู่ในวัยทารกหรือวัยเด็ก พ่อแม่จะเป็น 
ผู้ตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์มาให้บริโภคเกือบทั้งหมด เมื่ออยู่ในวัยรุ่นบุคคลจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
ด ้วยตนเองในบางอย ่าง โดยเฉพาะเม ื่ออย ู่ส ับหล ังพ ่อแม ่เข ้าส ู่ว ัยผ ู้ใหญ ่ม ีรายได ้เป ็นของตนเอง 
อำนาจในการตัดสินใจซื้อจะมีมากที่ส ุด ต่อเมื่อเข้าสู่วัยชรา ความคิดเห็นจากบุคคลอื่นๆ เซ่นญาติ 
พี่น้อง บุตรหลาน จะหวนกลับเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออีก
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2.1.3.2 อาชีพ โดยอาช ีพของแต ่ละบ ุคคลจะนำไปส ู่ความจำเป ็น และ 
ความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน

2.1.3.3 สถานะทางเศรษฐกิจ หรือรายไค้ของบุคคล ซึ่งม ีผลต่ออำนาจ 
การซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน

2.1.3.4 รูปแบบการดำเน ินช ีว ิต คือ แบบแผนการใช ้ช ีว ิตของบ ุคคลที่ 
แสดงในรูปของลักษณะจิตนิสัย จะวัดจากกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห ็น กิจกรรม ได้แก่ 
การทำงาน งานอด ิเรก การจ ับจ ่าย ก ีฬาท ี่เล ่น เหต ุการณ ์ทางล ังคม ความสนใจ ได ้แก ่ อาหาร 
แฟชั่น ครอบครัว การพ ักผ ่อน และความค ิดเห ็น ได้แก่ ความค ิดเห ็นเก ี่ยวก ับต ัวเอง ห ัวข ้อทาง 
ลังคม ธุรกิจ สินค้า รูปแบบการดำเนินชีว ิตบางอย่างน่าจับตามองมากกว่าชั้นลังคมหรือบุคลิกภาพ 
เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงรูปแบบการปฏิบติหรือปฏิกิริยาตอบต่อกัน

2.1.4 บุคลิกภาพและแนวความคิดที่เกี่ยวกับตัวเอง
2.1.4.1 บ ุคล ิกภาพ หมายถ ึง ล ักษ ณ ะค ้าน จ ิตว ิทยาท ี่ม ีล ักษ ณ ะ 

แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซ ึ่งนำไปส ู่การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของบ ุคคลน ั้นอย ่างม ั่นคง 
และถาวร บ ุคล ิกภาพโดยปกต ิจะอธ ิบายในรูปของอ ุปน ิส ัย เซ่น ความม ั่นใจในตนเอง ความมี 
อำนาจ การชอบเข้าสังคม รักอิสระ ความก้าวร้าว

2.1.4.2 แนวความค ิดเก ี่ยวก ับต ัวเอง (รอเ^-ออทออเว!) หร ือท ี่เร ืยกว ่า 
ภาพพจน์ของตนเอง (รอเผทาล9อ) สามารถสรุปความคิดของบ ุคคลและสะท้อนถ ึง “ลักษณะที่ 
ตัวเองม

2.1.5 ปัจจัยทางจิตวิทยา
2.1.5.1 การจูงใจ 81๒ท) โดยทั่วไป หมายถึง การซ ักนำหรือการ 

เกลี้ยกล่อมเพื่อให ้บ ุคคลเห็นคล้อยตาม ส ิ่งท ี่ใช ้ซ ักนำหรือเกล ี้ยกล ่อมเร ียกว ่าแรงจ ูงใจ (IV!011V©) 
หรือแรงขับ (ชโ^อ) ซ ึ่งหมายถึงพล ังท ี่ม ีอย ู่ในต ัวบ ุคคลแล ้ว และพร้อมท ี่จะกระต ุ้นหรือช ี้ทางให ้ 
บุคคลกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ที่สามารถอธิบายเป็น 
ทฤษ ฏ ีไค ้โดยงานว ิจ ัยน ี้อ ้างอ ิงทฤษ ฏ ีจ ิตว ิทยาท ี่อธ ิบายถ ึงพฤต ิกรรมของมน ุษ ย ์ท ี่สำค ัญ และ

^  V] ^  I ^  I ด  0 ^ ^เก่ยวข้อง เว้ 3 ท่าน ทน่าสน เจด้งน
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ทฤษฎีของริ}กม้นต์ ฟรอยต์
ธโ6น๙ ร 1ห0๐โV (กิติกร มีทรัพย์, 2549: 26-33) ได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า แรงผลักดันทาง 

จ ิตอาจเป ็นต ัวกำหนดพฤต ิกรรมมน ุษย ์ในส ่วนใหญ ่เป ็นจ ิตไร ้สำน ึกจ ึงทำให ้มน ุษย ์ไม ่สามารถ 
เข ้าใจแรงจูงใจของตัวเองได้ด ีน ักซึ่งม ีเทคนิคท ี่เร ียกว่าข ั้นบ ันไดหรือเรียงเป ็นลำดับขั้น ที่ใช้สำหรับ 
เชื่อมโยงแรงจ ูงใจของบุคคลจากขั้นแรกๆ จนถ ึงข ั้นส ุดท ้ายตามลำดับเครื่องม ือ น ี้ไปส ู่ทางเล ือก 
ตัดสินใจของนักการตลาดที่จะส่งข้อมูลให้กับผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

ทฤษฎี'ของมาส'โลว์
IV!01^81๒ท 8ท0เ ?6โร(วททลเแV (/\เวโ8 เา8๓  เ-เ. 1\/เลร๒ผ, 1970) ได ้บอกว ่า  

แนวความค ิดพ ื้นฐานความต ้องการของมน ุษย ์ท ี่เป ็นพ ื้นฐานสำคัญ ของการจ ูงใจว่า ม ีลำด ับขั้น
63 ^ ฬ  ๐'' II

ความต้องการ (แเอโลโอเาV อ! ท660เร) 5 ขั้น ดังนี้
1. ความต้องการด้านร่างกาย (?เาVร10๒91031 ท660เร) เป ็นความต้องการพ ื้นฐาน 

ของ มนุษย์อ ันเป ็นสิ่งจำเป ็นในการดำรงชีว ิต เซ ่นน ํ้า อาหารอากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยา 
รักษา โรค การพักผ่อนเป็นต้น

2. ความต้องการด ้านความปลอดภัย (รล๒ IV อโ ร6 0 น โท อ อ 0 เร ) เม ื่อได ้ร ับการ 
ตอบสนองทางร่างกายแล้ว ขั้นต่อไปคือ ความต้องการความปลอดภัยต่าง  ๆ ได้แก่ ความมั่นคงใน 
ชีวิต ไม ่ว ่าจะเป ็นอาช ีพ  หร ือการทำงาน เป ็นความต ้องการท ุกอย ่างท ี่จะทำให ้เก ิดความร ู้ส ึก  
ปลอดภัยในชีวิต

3. ความต้องการทางลังคม (500131 0โ เวอ๒ท9๒9 ทอ6'ะเร) เป ็นความต้องการในขั้น 
ท่ี 3 เม ื่อความต้องการในขั้นท ี่ 1 และ 2 ได ้ร ับการตอบสนองแล ้วมน ุษย ์จะม ืความต ้องการทาง 
ลังคม ต้องการเพื่อน ต้องการความรัก ความเป็นมิตรจากบุคคลอื่น

4. ความต้องการได ้ร ับการยกย ่องสรรเสริญ  (ธร๒6๓ 0โ 690เร1๒ ท660เร) เป็น 
ความ ต ้องการการยอมรับจากบ ุคคลอ ื่น  การม ีเก ียรต ิ ม ีช ื่อ เส ียงในล ังคม อยากม ีตำแหน ่ง มี 
อำนาจ เป็นต้น

5. ความต ้องการความสำเร ็จสมหว ังใน ช ีว ิต  (รอเ! - 80๒8แ2ล1๒ท 0โ รอเ! 
โ68แ281๒ท ท660เร) เมื่อความต้องการพื้นฐานขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 4 ได ้ร ับการตอบสนองแล้ว ในข ั้นน ี้ 
เป็นความ ต้องการความสำเร็จสมหวังในชีวิตตามที่บ ุคคลนั้นปรารถนา
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ทฤษฎ ีของเฮอร ์ซเบอร ์ก

71า6 ๓ 01IVล1๒ท (แอโ2ช6โ9’ร 71า60โV, 1990) เฟรเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก ได้สร้าง ทฤษฎ  ี
แรงจูงใจแบบสองปัจจัย ซึ่งแยกปัจจัยที่เรียกว่าสิ่งที่สร้างความไม่พอใจ (ปัจจัยที่ก ่อให้เกิด ความ 
ไม่พอใจ) และสิ่งที่สร้างความไม่พอใจ (ปัจจัยที่ก ่อให้เกิดความพอใจ) ทฤษฎีของเฮอร์ซฒ ิร ์กน ี้ม ี 
สิ่งที่เกี่ยวข้องกัน 2 ประการคือ ประการแรก ผู้บริการควรทำให้ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยง ความไม่พอใจ 
ประการที่สอง ผู้ผลิตควรจำแนกความพอใจหลักหรือแรงจูงใจในการบริการของตลาดเพื่อที่ผู้ผลิต 
จะได้ตอบสนองได้อย่างถูกต้อง ความพอใจนี้จะสร้างความแตกต่างอย่างเด่นซัด ในตราสินค้าที่ 
ผู้บริโภคจะใช้บริการ

2.1.5.2 การร ับ ร ู(้เวอโ06|ว1๒ท) เป็นกระบวนการที่บ ุคคลเลือกรับรู้ จัดการ 
และตีความหมายข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นความเข้าใจ ซ ึ่งเร ียนรู้โดยการส ่งข ้อม ูลผ ่านประสาท 
สัมผัสทั้งห้า ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การสัมผัส และลิ้มรส

2.1.5.3 การเรียนรู้ (๒ลโทเท9) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ 
บุคคลอันเป็นผลมาจากการได้ม ีประสบการณ์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2.1.5.4 ความเชื่อและท ัศนคติ (ช6แอ!ร ลทอเ ล1111นอเอร) ความเชื่อเป ็น 
ลักษณะที่แสดงถึงความรู้ส ึกนึกคิดที่จะเป็นไปได้ อ ันเป็นจุดมุ่งหมายที่ม ีล ักษณะเฉพาะ ซ ึ่งจะเป ็น 
ความจริงหรือไม่จริงก็ได้ ความเชื่อนี้อาจเกิดจากความรู้ ความคิดเห็น หรือศรัทธา ก็ได ้ และอาจมี 
อารมณ ์ความรู้ส ึก หร ือความสะเท ือนใจเข ้ามาเก ี่ยวข ้องหรือไม ่ก ็ได ้ ท ัศนคติ หมายถึง ความคิด 
ความเข้าใจ ความคิดเห็น ความรู้ส ึก และ,ท ่าท ีของบุคคลที่ม ีต ่อสิ่ง'ใดสิ่งหนึ่ง ซ ึ่งม ีอ ิทธ ิพลต ่อการ 
แสดงออกของบ ุคคลน ั้นโดยอาจแสดงออกในทางเห ็นด ้วยหรือไม ่เห ็นด ้วยก ็ได ้ท ัศนคติท ี่บ ุคคลมี 
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น มีธรรมชาติที่ค ่อนข้างเปลี่ยนแปลงยาก แทนที่จะเปลี่ยนทัศนคติ น ักการตลาด 
จึงควรใช้วิธ ีปรับข้อเสนอให้สอดคล้องกับทัศนคติแทน

จากการอธิบายพฤต ิกรรมของผ ู้บร ิโภคด ้วยทฤษฎ ีป ัจจ ัยต ่างๆ เรื่องของทัศนคติ 
ความรู้ส ึก อารมณ ์และว ิว ัฒ นาการด ้านความชอบหรือไม ่ชอบของประซากรกล ุ่มน ี้ย ังเป ็นการ 
แสดงออกถ ึงน ิส ัยหร ือความค ิดบางอย ่าง คนเราจะม ีความร ู้ส ึกต ่อท ุกส ิ่ง  ท ัศนคต ิจะเป ็นต ัว  
กำหนดให้อยู่ในความชอบหรือไม่ชอบ ทัศนาคติจ ึงเป ็นเรื่องยากต่อการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติของ 
เราจะก ่อ เป ็นร ูปแบบท ี่แน ่นอน และการเปล ี่ยนท ัศนคต ิอย ่างใดอย ่างหน ึ่งน ั้นอาจต ้องม ีการ 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติอย่างอื่นๆ อีกมาก โดยในงานวิจ ัยนี้กลุ่มเป ้าหมายจะต้องมีท ัศนคติ ท ี่ช ื่นชอบ 
ในการร ้องเพลงเส ียก ่อน และจึงสำรวจว่า ท ่านต ้องการท ี่จะเร ียนร ้องข ับร ้องเพลงหร ือไม ่ ด้วย 
แนวคิดกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
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2.2 กระบ วนการต ัดส ินใจของผ ู้บ ร ิโภค  (อนร๒ ๓ 6โ 0เ60เรเ0ท เวโ0063ร) 
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในส่วนกลางของแบบจำลองประกอบด้วย การตระหนักถึงความ 
ต ้องการหรือปัญหา (^6009ทเ!เ0ท 0! ล ท660เ 0โ เวโ0ช๒๓) การแสวงหาข้อม ูล (เท๒ โ๓ ล!;๒ท 
ร6ลโ0เา) การประเม ินทางเล ือก (ธVลเนล!เ0ท 0! ลเ๒ โทล!^6ร) และการซือ (เ3นโ0เาลรอ) ข ันตอน 
เหล ่าน ี้ได ้ร ับอ ิทธ ิพลจาก ส ิ่งแวดล ้อมทางส ังคม ความแตกต ่างระหว ่างบ ุคคล และป ัจจ ัยด ้าน 
สถานการณ ์ซึ่งล ้วนแต่ม ีผลกระทบต่อการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด และการนำเอากลยุทธ ์ 
การตลาดไปปฏิบติให้ประสบความสำเร็จทั้งสิ้น

2.2.1 การตระหนักถ ึงความต้องการ (ท660เ โ6009ทเ!เ0ท) หมายถึง การที่ 
ผู้บริโภค ตระหนักถึงป ัญหาหรือความ ต้องการของ ตนเอง เมื่อผู้ซ ื้อรับรู้ถ ึง ความแตก ต่างระหว่าง 
สภาวะที่แท้จริง (ล0๒ลเ ร๒๒) ของตนและสภาวะท ี่ปรารถนา (0เ6รเโ60เ ร๒๒) ความต้องการถูก 
กระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นภายใน (เท๒ โทลเ ร!!๓ นII) เซ่น ความหิว ความกระหาย เพศสัมพันธ์ท ี่เพ ิ่มข ึ้น 
จนถ ึงระด ับท ี่ส ูงพอท ี่จะกลายเป ็นแรงข ับ  ความต ้องการย ังเก ิดจากการกระต ุ้นจากส ิ่งกระต ุ้น  
ภายนอก (6X๒๓31 ร!!๓ นแ)

2.2.2  การเสาะหาข ้อม ูล (เท๒ โ๓ ล!๒ ท ร6ลโ0เา) หล ังจากตระหน ักถ ึง 
ปัญหา ผู้บริโภคจะมีการด้นหาข้อมูล (ร6ลโ0เา ๒ โ เท๒ โ๓ ล!!0ท) ที่เกี่ยวข้อง โดยจะด ้นหาข้อม ูลได ้ 
จากหลายแหล่ง ทั้งแหล่งบุคคล (เว6โร0ทลเ ร0นโ06ร) เซ่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน คนคุ้นเคย 
แหล่งพาณิชย์ (0 0 ๓ ๓ 6 โ0เล1 ร0นโ06ร) เซ่น การโฆษณา พนักงานขาย ผู้จัดจำหน่าย บรรจ ุภ ัณ ฑ ์ 
การจัดแสดงสินค้า เว ็บไซด ์ แหล่งสาธารณะ (เวนเวแ0 ร0นโ06ร) เซ่น ส ื่อมวลซน องค์กรคุ้มครอง 
ผู้บริโภค และจากประสบการณ ์ (6\เว6โเ6ท!เฝิเ ร0นโ06ร) เซ่น การควบคุม การตรวจสอบ การใช ้ 
สินค้า อ ิทธ ิพลของแหล่งข ้อม ูลเหล ่าน ี้แตกต ่างก ันตามผลิตภ ัณฑ ์และผู้ซ ื้อ โดยท ั่วไปผ ู้บริโภครับ 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากแหล่งพาณิชย์มากที่ส ุด แต่แหล่งข ้อม ูลท ี่ม ีประส ิทธิผลมากที่ส ุด คือ 
แหล่งบ ุคคล โดยปกต ิแหล ่งพาณ ิชย ์จะแจ ้งข ่าวสาร (เท๒ โ๓ ) แก่ผู้ซ ื้อ แต ่แหล ่งบ ุคคลจะช ่วย 
ประเม ิน ^ ลเนล๒ ) ผลิตภ ัณฑ์ให ้ก ับผ ู้ซ ื้อ น ักการตลาดจ ึงต ้องให ้ความสนใจอย ่างมากต ่อการ 
สร้าง แหล่งข ่าวสารแบบปากต่อปาก (ผ0 โ0เ-0!-๓0น!เา ร0นโ06ร) มีข้อดี 2 ประการ คือ ประการ 
แรก คือ ทำให้เกิดความมั่นใจ การพูดปากต่อปาก เป็นวิธีการส่ง เสริมการตลาด เพ ียงอย่างเดียวที่ 
เกี่ยวกับผู้บริโภค โดยผู้บริโภค และเพื่อผู้บริโภค ผู้บริโภคที่ม ีความภักดีและพอใจในตราผลิตภัณฑ์ 
ท ี่พ ูดอวดเกี่ยวกับธุรกิจเป็นผู้บริโภคที่ท ุกธุรกิจปรารถนา ไม ่เพ ียงแต่ล ูกค ้าท ี่ม ีความพึงพอใจจะซื้อ 
ซํ้าแต่ล ูกค้าเหล่านั้นยังพูดถึงบริษ ัท ประการที่สอง ต้นทุนในการสร้างความพึงพอใจตํ่าและต้นทุน 
การเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นผู้สนับสนุนค่อนข้างน้อย
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2.2.3  การประเม ินทางเล ือก (ลเ๒ โทล1^6 6\73เน31เ0ท) หมายถ ึงว ิธ ีการท ี่ 
ผ ู้บร ิโภคใช ้ข ้อม ูลท ี่ม ีการนำมาประเม ินตราผล ิตภ ัณ ฑ ์ท ี่อย ู่ในกล ุ่มตราผล ิตภ ัณ ฑ ์ท ี่เล ือก โดย 
ผ ้บ ร ิโภคไม ่ใช ้กระบ วนการป ระเม ินง ่ายๆ เพ ียงกระบ วนการเด ียวในสถาน การณ ์การซ ื้อท ุกฃ่ I จ่
สถานการณ ์ ผ ู้บร ิโภคม ีท ัศนคต ิต ่อตราท ี่แตกต ่างก ันโดยผ ่านกระบวนการประเม ิน ผ ู้บริโภคจะ 
ประเมินทางเลือกการซื้อจากลักษณะส่วนตัวของผู้บริโภคและสถานการณ์การซื้อนั้น ในบางกรณ ี 
ผู้บริโภคจะพิจารณาอย่างรอบคอบและคิดอย่างมีเหตุผล หรือบางกรณ ีผ ู้บริโภคอาจจะไม่ประเม ิน 
ทางเลือกหรือประเมินน้อยมากเนื่องจากเป็นการซื้อจากการกระตุ้นและเป ็นไปตามสัญชาตญาณ 
บางครั้งผ ู้บร ิโภคต ัดส ินใจซ ื้อโดยต ัวของผ ู้บร ิโภคเอง บางครั้งเป ็นไปตามเพ ื่อน จากคำแนะนำที่ 
ให้กับผู้บริโภค หรือจากพนักงานขายที่ให ้ความแนะนำเกี่ยวกับการซื้อ

2.2.4 การต ัดส ินใจซ ื้อ (เวนโอเาล36 อเออเรเอท) ผ ู้บร ิโภคจะจ ัดลำด ับ  
ความชอบตราผลิตภัณฑ์ต่างๆ และสร้างความตั้งใจซื้อขึ้น โดยปกติผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ตราที่ 
ชอบมากที่สุด อย่างไรก็ตามความตั้งใจซื้อ (เท๒ ท!๒ ท) การตัดสินใจซื้อ (เวนโอเาลร6 อเ6อเรเอท) ของ 
ผู้บริโภคอาจถูกคั่นกลางด้วยทัศนคติของผู้อื่นและปัจจัยทางสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ทัศนคติของ 
ผู้อื่น (ลพ๒ อเอร อ! อ1เาอโร) อาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

2.2.5 พฤติกรรมหลังการซื้อ (1๐๐31 เวนโอเาลรอ ชอเ'าลVI๐โ) หลังจากซื้อสินค้า 
ผ ู้บริโภคอาจรู้ส ึกพอใจหรือไม ่พอใจผล ิตภ ัณฑ ์น ั้น และทำให ้เก ิดพฤต ิกรรมหล ังการซ ื้อท ี่น ักการ 
ตลาดต้องให้ความสนใจ สิ่งที่จะนำมาพิจารณาว่าผู้บริโภคจะพอใจหรือไม่พอใจในการซื้อ คือ การ 
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการคาดหวังของผู้บริโภค (ออทรน๓ อโ’ร 6X1วออ๒1เอทร) และการ 
รับรู้ถ ึงผลการปฏิบติงานของสินค้า (เวโออเนอ!’ร เวอโออเVออเ เวอโ๒ โ๓ ลทออ) ถ ้าส ินค ้าปฏ ิบต ิงานไค ้ 
ตํ่ากว่าความคาดหวัง ผู้บริโภคจะรู้ส ึกผิดหวัง ถ้าสินค้าปฏิบติงานไค้ตามความคาดหวังผู้บริโภคจะ 
รู้สึกพอใจ ถ ้าส ินค ้าปฏ ิบต ิงานไค ้ส ูงกว ่าความคาดหวังผ ู้บริโภคจะรู้ส ึกประท ับใจสินค ้าน ั้น ความ 
พึงพอใจของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้าให้ยาวนาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ปัจจัยเหล่านี้ ม ีผลกระทบต่อกระบวนการ 
ตัดสินใจซื้ออย่างไร จากนั้นจึงเกิดการตอบสนองของผู้ซ ื้อ (ธน76โ’ร ^6ร|ว0ทร6) หรือการตัดสินใจ 
ซื้อของผ้บริโภค หรือผ้ซื้อ โดยมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง  ๆ ดังน ี้ฃ่ 'ป I

1. การเล ือกผลิตภัณฑ์ (?โ00๒01 อเา0106)
2. การเลือกตราสินค้า (ธโลท01 0เา0เ06)
3. การเลือกผู้ขาย (อ6ลเ6โ 0เา0เ06)
4. การเลือกเวลาในการซื้อ (?นโ0เาลร6 71๓เท9)
5. การเลือกปริมาณการซื้อ (?นโ0เา336 ๓0นท!)

สรุป
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการในการต ัดส ินใจบริโภคหรือซ ื้อผล ิตภ ัณฑ ์/ 

บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยไค ้ร ับอ ิทธ ิพลท ั้งจากภายในและภายนอกตัว 
ผ ู้บร ิโภคซ ึ่งเป ็นป ัจจ ัยท ี่ล ้วนแต ่ล ่งผลต ่อพฤต ิกรรมท ี่ผ ู้บร ิโภคแสดงออก ซ ึ่งผ ู้ว ิจ ัยจะนำแนวค ิด 
ด ังกล่าวมาพิจารณาถึงพฤติกรรมความ ต้องการเรียนขับร้องของ คนในวันกลาง คนและผู้ส ูงอายุ 
ตอนต้นในแง่ของกระบวนการตัดสินใจและศึกษาสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่เราสามารถควบคุมไค้ 
และใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยว?าบส่วนประสมการตลาด
5.1 ความหมายของส่วนประสมการตลาด
คอทเลอร์(^01เ6โ) (วารุณี ตันติวงคัวาณิซ, 2545: 12) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด 

หมายถ ึงเคร ื่องม ือทางการตลาดท ี่สามารถควบค ุมไค ้ ซ ึ่งก ิจการผสมผสานเคร ื่องม ือเหล ่าน ี้ให ้ 
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ไซร์ธามล์ และ บิทเนอร์(26เ1เาล๓ เ ลท0เ ธแท6โ) (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2549: 28) 
ไค้เสนอแนวคิดในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการบริการโดยเฉพาะ ประกอบด้วย ส่วน 
ประสมทางการตลาดดั้งเด ิมหรือ4^3ได้แก่ ผล ิตภ ัณ ฑ ์(?โ00๒01) ราคา (ณ 06) การจัดจำหน่าย 
(เวเ306) และ การส ่งเสริมการตลาด (?โ0๓01เอก) รวมก ับองค ์ประกอบอ ีก 3 ส่วน คือ บุคคล 
(เว60เวเ6) กระบวนการ (^โ00633) และ หลักฐานทางกายภาพ (?เาVรเ0ล1 ธVI Î6ท^6)
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สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 29) กล ่าวว ่า ส ่วนประสมการตลาด หมายถ ึง 
องค์ประกอบที่สำคัญในการดำเน ินงานการตลาดเป็นปัจจ ัยท ี่ก ิจการสามารถควบคุมได ้ กิจการ 
ธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด

ศิริวรรณ เสร ีร ัตน ์(2547: 112) กล่าวว่า ส ่วนประสมการตลาด (IVเลโ^6!!ท9 เ\/แX) 
หมายถ ึง กล ุ่มของเคร ื่องม ือการตลาด ซ ึ่งธ ุรก ิจใช ้ร ่วมก ันในการวางกลย ุทธ ์ เพ ื่อให้บรรลุ 
วัตถ ุประสงค์ทางการตลาด คือการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เครื่องมือการตลาดสี่ 
ประการ ประกอบด ้วย ผล ิตภ ัณ ฑ ์ (?โ00๒01) ราคา (?โ๒6) การ1จ ัดจำหน ่าย (คล06 0โ 
อเร!โเชน!๒ ท) และการส่งเสริมการตลาด (?โ0ทา0!๒ท) ซึ่งเรียกสั้นๆว่า 4 คร

สรุปได้ว่า ส่วนประสมการตลาดเป็นชุดของเครื่องมือทางการตลาดที่กิจการใช้เพื่อให้ 
บรรล ุว ัตฤประสงค ์จากแนวค ิดและทฤษฏ ีเก ี่ยวก ับพฤต ิกรรมผ ้บร ิโภคช ี้ให ้เห ็นว ่า ส ิ่งกระต ้นจ่ จ่ I 6̂ เ ฃ ่ จ่
ทางการตลาดหรือส่วนประสมการตลาด เป ็นป ัจจัยหนึ่งท ี่สำคัญที่ก ่อให้เก ิดความต้องการของ 
ผู้บริโภค ประกอบด ้วย ผล ิตภ ัณ ฑ ์ (?โ00เน0!) ราคา (ณ 06) การจ ัดจำหน ่าย (คล06 0โ 
อเร!โเชน!๒ ท) และการส ่งเสริมการตลาด (?โ0๓0!เ0ท) สำหรับป ัจจ ัยทางการตลาดบริการม ี 
ส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นมาอีก 3 ส่วนคือ บุคลากร (?60เวเ6) กระบวนการการให้บริการ (?โ006รร) 
และการสร้างการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (?เาVร๒ ลเ: ธVI^๒ท^6 & ?โ6ร6ท!ล!!0ท)

5.2 ส่วนประสมการตลาด (IV!ลโเ0 ! เกฐ เพX)
ส่วนประสมการตลาด (IVเลโ^6!1ท9 เ\/แX) สำหรับตลาดการบริการ 7 คร ประกอบด้วย 

ผลิตภัณฑ์(?โ00เน0!) ราคา (^โ๒6) การจัดจำหน่าย (คล06) การส่ง เสริมการตลาด (?โ0๓ 0 !เอก) 
บุคคล (เว60เวเ6) กระบวนการ (?โ006รร) และ หลักฐานทางกายภาพ (?เาVร๒ ลเ ธVI^๒ท^6)

5.2.1 ผล ิตภ ัณ ฑ ์(?โ00๒0!) หมายถึง สิ่งใดๆ ที่ต ้องการนำเสนอต่อตลาด เพ่ือ 
สนองความจำเป็นหรือความต้องการ ประกอบด้วยสินค้าท ี่เป็นรูปธรรม (เวเาVรเ0ลเ 9000เร) บริการ 
(ร6โ\/๒ 6ร) ประสบการณ ์(6Xเว6โเ6ท06ร) เหต ุการณ ์^ 6 ท!ร) บุคคล (เว6โร0ทร) สถานที 
(เวเล06ร) ทรัพย์สิน (เวโ0|ว6โ!เ6ร) องค์กร (0โ9ลทเ2ล!๒ ทร) สารสนเทศ (เท๒ โ๓ ล!!0ท) และความคิด 
(๒ 6ล ร )หากแบ่งผลิตภ ัณฑ์ตามอายุการใช้งานและตามลักษณะรูปธรรมที่ส ัมผัสไค ้เป ็น3 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) สินค้าไม่ทนทาน (ผ0ท0เนโลช!6 9อ00เร) คือสินค้าที่ม ีรูปธรรมจับต้องไค้มีอายุการใช้งาน 
สั้น 2) สินค้าทนทาน (อนโลช๒ 9อ00เร) คือ สินค้าที่ม ีรูปธรรมจับต้องไค้ม ีอายุการใช้งานนาน และ 
3) การบริการ (ธ6โพ่06ร) คือ สิ่งที่ เป็นนามธรรมจับต้องไม่ไค้ แบ่ง แยกไม่ไค ้ไม ่ แน่นอน และไม่ 
สามารถเก็บไว้ไค้ เป็นผลให้การบริการต้องการการควบคุมคุณภาพ ความน่าเชื่อถือของผู้ 
ให้บริการและความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้บริการอย่างมาก
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ผล ิตภ ัณ ฑ ็ในงานว ิจ ัยฉบ ับน ี้ถ ือ เป ็นการศ ึกษาความต ้องการของ “ผล ิตภ ัณ ฑ ์ 
บริการ” ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์หลัก หมายถึง “ผลประโยชน์พ ื้นฐานของบริการท ี่ล ูกค ้าได ้ร ับ 
เพ ื่อตอบสนองความจำเป ็นหรือความต้องการ” ซ ึ่งหมายถึง “ไค ้ความร ู” ประกอบด้วย หลักสูตร 
อาจารย ์ผ ู้สอน กระบวนการเร ียนการสอน และบริการเสริม หมายถึง “บริการท ี่ม ีไว ้เพ ื่ออำนวย 
ความสะดวกและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หลัก” ตัวอย่างเซ่น อ ุปกรณ ์และสื่อการ 
เรียนการสอน ห้องเรียน เป็นต้น

5.2.2 ราคา (ค-!06) เป็นสื่งที่กำหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของเงินตรา ผู้บริโภค 
จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Vล!น6) กับราคา (ค-!06) ผลิตภัณฑ์ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะ 
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งการกำหนดกลยุทธ์การค้านราคาต้องคำนึงถึง 1) การยอมรับของลูกค้าในคุณค่า 
ของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นั้น 2) ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 3) ภาวการณ ์ 
แข่งขัน 4) ปัจจัยอื่นๆ เซ่น ภาวะเศรษฐกิจ

5.2.3 ซ่องทางการจัดจำหน่าย (คล06) ค้านสถานที่ให ้บริการในส่วนแรก คือการ 
เลือกทำเลที่ต ั้ง (แ00ล1เ0ท) ซ ึ่งเป ็นต ัวกำหนดกลุ่มผ ู้บริโภคที่จะเข ้ามารับบริการ ดังนั้นสถานที่ 
ให ้บริการต้องสามารถครอบคลุมพ ื้นท ี่ในการให ้บริการกลุ่มเป ้าหมายให ้ไค ้มากที่ส ุดและ
คำนึงถ ึงทำเลท ี่ต ั้งจะม ีความสำคัญมากน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของธุรก ิจบริการ 
แต่ละประเภทซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่

5.2.3.1 ผ ูบรโภคต้อง[ปรบบรการ เนสถานททผ ู้ฒ บรการจ ัดเตรยม[ว ๒  
กรณ ีน ี้การเล ือกทำเลท ี่ต ั้งของธุรก ิจบริการม ีความสำคัญมาก ซ ึ่งสถานท ี่ให ้บร ิการในงานว ิจ ัยน ี้ 
จ ัดอยู่ในประเภทดังกล่าว คือ คนว ันกลางคนและผ ู้ส ูงอาย ุตอนต ้นสนใจไปร ับบร ิการการเร ียน 
ข ับร ้องเพลงในสถานท ี่จ ัดเตรียมไว ้ให ้

5.2.3.2 ผู้ให้บริการให้บริการแก่ผู้บริโภคในสถานที่ของผู้บริโภค ในกรณ ีน ี้ 
การเลือกทำเลที่ต ั้งและการจัดสถานที่ม ีความสำคัญน้อยลง

5.2.3.3 ผ ู้ให ้บร ิการและผ ู้ร ับบร ิการน ัดพบก ัน ณ สถานท ี่แห ่งหน ึ่งเพ ื่อ 
ให ้บร ิการและรับบริการ ณ สถานที่แห ่งน ั้น เพ ื่อความสะดวกของทั้ง 2 ฝ่าย ในกรณ ีน ี้การเล ือก 
ทำเลที่ต ั้งและการจัดสถานที่ให้บริการมีความสำคัญน้อย

5.2.4 การส่งเสริมการตลาด (?โ01าา01เ0ท) การส่งเสริมการตลาด เป็นการ 
ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล ระหว่างผู้ขายกับ ผู้ซ ื้อเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อโดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารหรือซักจูงใจผู้ซ ื้อและการติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายขาย และ
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การติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน เซ่นการโฆษณาในสื่อต่างๆ เซ่น วิทยุ ใบปลิว หน ังส ือพ ิมพ ์และ 
นิตยสาร เป็นต้น เครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่สำคัญมีดังนี้

5.2.4.1 การโฆษณา (/^ 6 โแรเท9) เป ็นรูปแบบหนึ่งในการติดต่อสื่อสารที่ 
น ิยมก ันมากในธุรก ิจบริการ เพ ื่อสร ้างการร ับร ู้ในการบริการสร้างความเข ้าใจในการบริการท ี่ผ ู้ 
ให ้บริการจัดเตรียมไว้และจูงใจให้ผู้ท ี่คาดว่าจะเป็นลูกค้าอยากที่จะใช้บริการ

5.2.4.2 การขายโดยใช้พน ักงานขาย (?6โร0ทลเ ร6เแท9) เป ็นรูปแบบการ 
ติดต่อสื่อสารจากผู้ส ่งข ่าวสารไปยังผ ู้ร ับข่าวสารโดยตรงอาจเรียกว่าเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่าง 
บุคคล ผู้ส ่งข่าวสารจะสามารถรับรู้ และประเมินผลจากผู้รับข่าวสารได้ทันที

5.2.4.3 การส่งเสริมการขาย (รลเอร ? โ0๓0IIเวท) เป ็นเครื่องม ือระยะสั้น 
เพื่อกระตุ้นการตอบ สนองให้เร็วขึ้น เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การนำไปใช้และการเผยแพร่ 
วัสดุและเทคนิคต่างๆ โดยการใช ้เสริมก ับการโฆษณาและช่วยเสริมการขาย การส่งเสริมการขาย 
อาจจะทำโดยวิธ ีทางไปรษณีย์ แคตตาล็อค สิ่งพ ิมพ ์จากบริษ ัทผู้ผลิต การแข่งขันและเครื่องมือการ 
ขายอื่นๆ

5.2.4.4 การให ้ข ่าวและการป ระซาส ัมพ ัน ธ ์ (?นเวแอแV อท  ̂ ? นเวแ0 
^6เล1๒ทร) การให้ข ่าวเป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือนโยบายบริษ ัท โดยผ่าน 
ส ื่อซ ึ่งอาจไม ่ต ้องม ีการจ ่ายเง ินหร ือจ ่ายเง ินก ็ไค ้ การใช ้ข ่าวเป ็นส ่วนหน ึ่งของการประซาส ัมพ ันธ ์ 
หมายถึงความพยายามในการต ิดต ่อส ื่อสารเพ ื่อสร ้างท ัศนคต ิท ี่ด ีต ่อองค ์การหรือผล ิตภ ัณฑ ์เพ ื่อ 
สร้างความสัมพันธ์ที่ด ีก ับชุมซนต่างๆ หรือเผยแพร่ข่าวสารที่ดี การสร้างภาพพจน์ท ี่ด ีโดยการสร้าง 
เหตุการถ!หรือเรื่องราวที่ดี

5.2.4.5 การบอกกล่าวปากต่อปาก (พ 0โ0เ 0! IV!๐น!ห) ม ีบทบาทสำคัญ 
อย ่างย ิ่งก ับธ ุรก ิจบริการเพราะผ ู้ท ี่เคยใช ้บร ิการจะรู้ว ่าการบริการของธ ุรก ิจน ั้นเป ็นอย ่างไร จาก 
ประสบการณ ์ของตนแล้วถ่ายทอดประสบการณ ์น ั้นต ่อไปยังผ ู้ซ ึ่งอาจจะเป็นผ ู้ใช ้บริการในอนาคต 
หากผู้ท ี่เคยใช้บริการมีความรู้ส ึกที่ด ีประทับใจในบริการก็จะบอกต่อๆไปยังญาติพ ี่น ้องและคนรู้จ ัก 
และแนะนำให ้ไปใช ้บริการด ้วย ซ ึ่งสามารถช ่วยลดค ่าใช ้จ ่ายในการส ่งเสร ิมการตลาดและการ 
ติดต่อสื่อสารได้มาก

5.2.4.6 การตลาดทางตรง (อเโ601; แ ล โ^ เท ฐ ) เป ็นการติดต่อส ื่อสารกับ 
กลุ่ม เป ้าหมายเพ ี่อให ้เก ิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงว ิธ ีการต ่างๆ ท ี่น ักการตลาดใช ้ 
ส ่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ซ ื้อและทำให้เก ิดการตอบสนองในทันทีประกอบด้วย 1) การติดต่อ
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เสนอขายทางโทรศัพท์2) การขายโดยใช้จดหมายตรง 3) การขายโดยใช้แคตตาล็อค 4) การขาย 
ทางโทรทัศน์วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ซึ่งจูงใจให้ลูกค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง เซ่น คูปองแลกซื้อ

5.2.5 บ ุ ค ล า ก ร  (?60เวเ6) จ า ก ล ั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ข อ ง บ ร ิ ก า ร ท ี ่ เ ร ื ย ก ว ่ า  
“ เท36เวลโลชแแV” เป ็นองค์ประกอบที่สำค ัญทั้งในการผลิตบริการและการให้บริการในปัจจ ุบ ัน ซึ่ง 
สถานการณ์แข่งขันธุรกิจรุนแรงขึ้น บ ุคลากรจึงเป ็นป ัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างให ้ก ับธุรก ิจ 
โดยการสร้างมูลค่าเพ ิ่มให้ก ับสินค้าหรือสถาบัน ซ ึ่งทำให ้เก ิดความไค ้เปร ียบทางการแข ่งข ัน โดย 
ค ุณภาพในการให ้บริการต้องอาศัยการคัดเส ือก การแกอบรม การจูงใจ เพ ื่อให้สามารถสร้างพ ึง 
พอใจให้ก ับนักศึกษาไค ้แตกต่างเหนือค ู่แข ่ง ขัน ด ังน ั้นบ ุคลากรจ ึงต ้องม ีความรู้ความชำนาญใน 
สายงาน มีทัศนคติที่ด ี ม ีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่ด ีเพ ื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ม ีมน ุษย ์ส ัมพ ันธ ์ 
ม ีความเสมอภาคในการให ้บริการเพ ื่อสร้างความ รู้ สึกประท ับใจต ่อการให ้ความสำคัญอย่างเท ่า 
เทียมสามารถตอบสนองและแก้ปัญหาต่างๆ ม ีความริเริ่มและสามารถสร้างค่านิยมให้ก ับสถานที่ 
สอนไค้

5.2.6 กระบวนการบริการ โ00633) เป ็นข ั้นตอนในการให ้บริการเพ ื่อส ่งมอบ 
คุณภาพการให้บริการกับคนวัยกลางคนและผู้ส ูงอายุตอนต้นไค้รวดเร็วและประทับใจจะพิจารณา 
ใน 2 ค้าน คือ ความซับซ้อน (0 0 ๓ เว16X117) และความหลากหลาย (0^ 6โ96ท06) ในค้านความ 
ซ ับซ ้อนจะต้องพ ิจารณาขั้นตอนและความต่อ เน ื่องของงานในกระบวนการ เซ่น ความสะดวก 
รวดเร็วในการสมัครเรียน ความต่อเนื่องในลำดับการเรียนการสอน ส ่วนในค้านความหลากหลาย 
ต ้องพ ิจารณาถึงความอิสระและความยืดหยุ่น สามารถท ี่จะเปล ี่ยนแปลงขั้นตอนหรือลำดับการ 
ทำงานไค้ทำให้มีขั้นตอนการให้บริการที่รวดเร็ว

5.2.7 หลักฐานทางกายภาพ (?เา73เ08เ ธVI Î6ท^6) หมายถึง สภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพท ั้งหมดท ี่เก ี่ยวข ้องก ับสถานท ี่ในการให ้บร ิการคนวัยกลางคนและผ ู้ส ูงอาย ุตอนต ้น ทั้ง 
สภาพแวดล้อมภายนอก เซ่น การออกแบบและรูปลักษณ์กายนอกของตัวอาคาร ป้ายบอกทางเข้า 
สถานศึกษา ป้ายชื่อของสถานที่เร ียน และที่จอดรถ เป็นต้น และสภาพแวดล้อมภายใน เซ่น การ 
ออกแบบตกแต่งภายในอาคาร อุปกรณ์ในการให้บริการการศึกษา ค ุณภาพของอากาศภายในตัว 
อาคาร ความสะอาดของสถานที่ เป ็นต้น นอกจากน ี้ย ังรวมไปถ ึงล ี่งท ี่จ ับต ้องไค ้ประเภทอื่น เซ่น 
การแต ่งกายของพน ักงาน อาจารย ์ เว ็บเพจ (พ 6เว?ล965) เอกสารแผ ่นพ ับต ่างๆ เป ็นต้น ซึ่ง 
หลักฐานทางกายภาพมี ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต ่อความรู้ส ึก และปฏิกิริยา ตอบสนองของคนวัย 
กลางคนและผู้ส ูงอายุตอนต้นและพนักงานที่ม ีต ่อการให้บริการของสถานที่เร ียน ลูกค้ามักจะมอง 
หาองค์ประกอบเหล่านี้เพ ื่อใช้ในการประเมินคุณภาพของการบริการ
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สรุป
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องม ือทางการตลาดที่นำมาใช้ในการวางกล 

ย ุท ธ ์ เพ ื่อ ให ้บ รรล ุว ัต ถ ุป ระส งค ์ท างก ารต ล าด ห ร ือ ต อ บ ส น อ งค วาม ต ้อ งก ารข อ งผ ู้บ ร ิโภ ค  
ประกอบด้วย ผล ิตภ ัณ ฑ ์ (?โ00๒01) ราคา (ณ 06) การ'จัด1จำหน่าย (คล06) และการส ่งเสริม 
การตลาด (? โ0๓01เอก) ซ ึ่งเร ียกส ั้นๆว่า 4 ค ร แต ่ถ ้าหากเป ็นส ินค ้าหรือธ ุรก ิจท ี่เก ี่ยวข ้องก ับการ 
บ ร ิก ารจะต ้อ งพ ิจารณ าอ งค ์ป ระก อ บ ท ี่ส ำค ัญ เพ ิ่ม เต ิม อ ีก  3 ค ร  คือ บ ุค ล ากร (?60เวเ6) 
กระบวนการ (?โ006รร) และลักษณะทางกายภาพ (?เาVรเ0ล1)

ป ัจจ ุบ ัน  การแข ่งข ัน ใน เซ ิงธ ุรก ิจของโรงเร ียน สอน ร ้องเพ ลงต ่างๆ  ทำให ้เก ิดการจ่ จ I
เปลี่ยนแปลงแนวคิดการตลาดของธุรกิจการศึกษาของคนวัยกลางคนและผู้ส ูงอายุตอนต้น เพื่อให้ 
ผู้บริโภคมืความคาดหวังและทางเลือกที่ส ูงขึ้น ดังนั้น ผู้ว ิจ ัยจึงนำแนวคิดส่วนประสมการตลาดมา 
พิจารณาไปพร้อมๆกัน ซึ่งจะทำให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคไค้ด ีข ึ้น และทราบปัจจัยที่ม ือ ิทธิพลต่อ 
ความต ้องการเร ียนข ับร ้องของ คนวัยกลาง คนและผู้ส ูงอายุ เพ ื่อนำข ้อม ูลท ี่ไค ้ไปใช ้กำหนดแนว 
ทางการบริหารจัดการปัจจัยเหล่าน ั้นให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ 
ให้กับผู้บริโภค

6. แนวคิดเรื่องทำไมต้อง!เกฃ้บร้องเพลง

ก ารร ้อ งเพ ล งเป ็น ก ิจก รรม ท ี่แส ด งอ อก ท างด น ต ร ีท ี่น ำไป ส ู่ค วาม เข ้าใจ เก ี่ย วก ับ  
องค์ประกอบของดนตรี ความซาบซึ้งในดนตรี และเป็นสื่อในการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ 

ดุษฎี พนมยงค ์(2547: 4) กล่าวว่า ศ ิลปะการดนตรีท ี่ก ่อให ้เก ิดความซาบซึ้งใจมาก 
ท ี่ส ุดค ือศิลปะการขับร้อง เส ียงข ับร้องแสดงความรู้ส ึกน ึกค ิดไค ้ตรงท ี่ส ุด ค ีตกวีซาวเยอรม ันท ่าน 
หนึ่งกล่าวไว้ว่า ดนตรีที่ย ืนนานที่ส ุด ตรงไปตรงมาที่สุด และเปียมสุขที่สุด ก็คือ เสียงขับร้อง

การร้องเพลงเป ็นส ิ่งบ ันเท ิงท ี่ใกล ้ต ัวท ี่ส ุด ประหยัดท ี่ส ุด เพราะเครื่องดนตรี1ซิ้นนี้ค ือ 
“เล้นเสียง” ซึ่งอยู่ภายในตัวเราเอง ไม่ต ้องไปซื้อหามาจากที่ไหน แต่การร้องเพลงและศิลปะการขับ 
ร้องไม่ใช่ส ิ่งเดียวกัน มนุษย์ท ุกคนร้องเพลงเป ็น แต ่ไม ่ใช ่ว ่าท ุกคนจะม ืศ ิลปะในการข ับร ้องเพราะ 
การขับร้องมืกฎเกณฑ์พ ิเศษประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างและต้องผ่านการแกฝนที่เหมาะสม 
กับตัวผู้ผึเก
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การร้องเพลงเป็นกิจกรรมที่คนทั่วๆไปกระทำอยู่เสมอในสังคมปัจจุบัน เป็นทักษะทาง 
ดนตรีที่อาจกล่าวได้ว่ามีอยู่ในตัวคนทุกคนแต่เป็นทักษะที่ควรได้รับการแกฝนเซ่นเดียวกับทักษะ 
อื่นๆ การแกร้องเพลงมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. ได้เรียนรู้เทคนิคการขับร้อง กล่าวคือเมื่อแกฝนก็ย่อมได้รับความรู้และเกิดความ 
ชำนาญในการขับร้อง จากที่ร้องไม่เป็นเลยก็จะทำให้พอร้องได้ และร้องได้ดียิ่งขึ้นตามลำดับ

2. ได้พัฒนาความรู้ด้านดนตรีทั่วไป เซ่นไดแกอ่านโน้ต อ่านจังหวะ ตลาดจนด้นคว้า 
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างเสียงร้องกับดนตรีประกอบการร้อง

3. เพ่ิมความจำ เราต้องอ่านโน้ต ท่องเนื้อเพลง สมองได้รับการกระตุ้นอยู่เสมอ เซลล์ 
สมองพัฒนา ความจำก็จะดีขึ้น

4. เพ ิ่มความรู้ทางวรรณคดีและภาษา คำร้องท ุกบทเพลงที่ม ีค ุณภาพ ล ้วนเป ็น 
วรรณกรรมชั้นเยี่ยม ไม่ว่าเราจะแกร้องเพลงไทยหรือเพลงสากลเราควรเรียนรู้ภาษานั้นๆ เพิ่มขึ้น 
เพื่อสื่อสารความหมายของบทเพลงให้ถูกต้อง

5. เพิ่มบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เมื่อเราทำในสื่งที่เรารักเราชอบและ 
ประสบผลสำเร็จเบื้องต้น เราก็จะมีความเชื่อมั่นในตนเอง

6. มีผลดีต่อสุขภาพ ต่อระบบการหายใจ ระบบหมุนเวียนของโลหิต ระบบการขับถ่าย
7. เพิ่มการแสดงออกทางใบหน้า และเพิ่มความกระตือรือร้นทางความคิดความอ่าน 

มากขึ้น เม ื่อเราพยายามที่จะสื่ออารมณ์ความหมายของเพลงนั้นๆออกมาอย่างถูกต้องให้ผ ู้ฟ ัง 
ได้รับ เราก็แกฝนการแสดงออกทางใบหน้าและความกระตือรือร้นทางความคิดความอ่าน

8. ทำให้มีสรืระงดงาม การแกร้องเพลงต้องยืนให้ถูกวิธี และต้องมีความคล่องตัวใน 
การเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งจะช่วยให้มีสรืระที่งดงามตามวัย

9. เป ็นการพ ักผ ่อนหย่อนใจ ดนตรีสามารถทำให ้เราผ ่อนคลายความเครียดท ั้ง 
ร่างกายและจิตใจได้ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ เมื่อร่างกายผ่อนคลายจิตใจ 
ก็คลายเครียด ความสมดุลระหว่างร่างกายและใจก็จะเกิดขึ้น

สรุป
การร้องเพลง คือการแสดงออกอย่างมีศิลปะในการใช้เสียงเพื่อแสดงถึงความรู้สึกของ 

มนุษย์ทั้งภายนอกและภายในซึ่งแสดงออกมาพร้อมๆกัน อาทิเช่นการแสดงออกทางสึหน้า ท่าทาง 
และกิริยา และการเปล่งเสียงออกมาพร้อมกับการเต้นของหัวใจและการหายใจ ล้วนแต่บอกให้รู้ถึง 
ลักษณะภายในของบุคคลนั้น ปฏิกิริยาเหล่านี้สะท้อนออกมาให้เห็นจากการสัมผัสของร่างกาย
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เซ่น ตาและหู ความรู้สึกจะถูกระบบประสาทส่งไปยังกล้ามเนื้อซึ่งจะเป็นผู้ทำให้เกิดกิริยาท่าทาง 
ขึ้น เซ่น กล้ามเนื้อที่เล้นเสียงก็จะทำให้สึหน้าเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของความรู้สึกที่ได้รับมา 
จากกล้ามเน ื้อท ี่เล ้นเส ียง1จะควบคุมการเปล่งเส ียง กล้ามเน ื้อท ี่ห ัวใจควบคุมการเต้นของหัวใจ 
สารเคมีจะมีปรากฏตัวอยู่ในเล้นโลหิตเพื่อตอบสนองการทำงานให้เป ็นไปพร้อมด้วยการเกิดขึ้ง 
ความรู้สึกต่างๆทั้งหมด ซึ่งมนุษย์รับเข้ามาไว้ในตัวโดยไม่รู้ส ึกตัว ไม่ว่าจะเป็นความรู้ส ึกชนิดใด 
เซ่น รู้สึกเกลียดหรือรัก ดีใจหรือเลียใจ ประหลาดใจ รู้สึกกลัว หรือก้าวร้าว ความรู้ส ึกต่างๆเหล่านี้ 
จะแสดงออกจากการเปล่งเสียงของมนุษย์

7. การทบทวนบทความและงานวิจ้ยที่เกี่ยวข้อง
จตุรงค์ ทองเชื้อ (2548) ทำการศึกษาเรื่อง ป ๋จจ้ยท ี่ม ีผลต ่อพฤติกรรมของ 

ผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนดนตรีให้แก่บุตรหลานกรณีศึกษา โรงเรียนดนตรีสยามกล 
การ ในเขตภาคตะวันออก

งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอ ปัจจัยในการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเรียนดนตรี ซึ่ง 
ส ่วนที่น ่าสนใจคือ ผ ู้ท ี่ต ัดส ินใจว ่าส ิ่งใดน ่าเร ียนไม ่ใช ่เป ็นการต ัดส ินใจจากผ ู้เร ียนแต ่เป ็นการ 
ตัดสินใจจากผู้ปกครอง จำนวน 232 คน สิ่งที่เกี่ยวข้องคือผู้ปกครองเหล่านี้ ล้วนมีช่วงอายุอยู่ในวัน 
กลางคนและผู้ส ูงอายุตอนต้นแทบทั้งสิ้น การตัดสินใจในการเสือกเรียนดนตรีให้บ ุตรหลานแล้ว 
ย่อมล่งผลทางความคิดของตัวผู้ปกครองเองว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมให้กับตนเองอีกด้วย 

ผลการวิจัยพบว่า ผ้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้30,001บาทขึ้นไป มีการศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรีขึ้นไป และปัจจัยด้านจิตวิทยาด้านการเรียนรู้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในระดับมากที่ว่า 
การเรียนดนตรีช่วยให้มีการพัฒนาทางสติปัญญาและอารมณ์กล้าแสดงออก และโดยเสือกจาก 
โรงเรียนที่ม ีภาพลักษณ์และซื่อเส ียงที่ได ้ร ับการยอมรับจากลังคม มีการจัดระเบียบการสอนที่ด ี 
เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับ มีอุปกรณ์การเรียนทันสมัย และถึงระยะเวลาในการสอนที่ 
เหมาะสม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

ธัลน์ สุทธิพงศ์ (2545) ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมความสนใจของ 
ผู้เรียนดนตรีเอกชน

งานวิจัยนี้ได้สำรวจพบว่าผู้ที่เสือกเรียนในโรงเรียนดนตรีเอกซนที่ได้รับการรับรองจาก 
กระทรวงศึกษาธิการในเขตกรุงเทพมหานครและ'ปริมณฑล ส่วนใหญ่มีลักษณะทางลังคมคือ เป็น 
เพศชาย114 คนเพ ศหญ ิง1 36 คนมีอายุเฉลี่ย 19ปีอย ู่ในช ่วงอายุระหว่าง 15-46ป ีซ ึ่งต ํ่ากว ่า 
อายุเฉลี่ย 198 คนและมากกว่า 58 คนปริญญาตรีขึ้นไป 76 คน โดยจุดน่าสนใจอยู่ท ี่จำนวนผู้ท ี่ม ี 
อายุเก ินกว่า40 ปีมีจำนวนในการสำรวจเป็นเพศชาย2 คนและเพศหญิง3 คน ซึ่งสามารถบอกได้
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ว่าประซากรกลุ่มนี้มีความสนใจในการเลือกเรียนดนตรีอยู่แต่งานวิจัยนี้ไม่ได้บอกว่าประซากรที่มี 
อายุเกิน 40 ปีเลือกเรียนดนตรีประเภทใด

งานวิจัยนี้ยังพบว่า ทัศนคติ แรงจูงใจภายนอก วิน ัยใจตนเอง ความเชื่อมันในตนเอง 
และพฤติกรรมความสนใจในดนตรีอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปานกลางถึงมาก และพบว่าลักษณะทั่วไป 
ด้านลังคม ท ัศนคติต่อดนตรี แรงจูงใจภายนอก มีความสัมพันธ์ก ับพฤติกรรมความสนใจเรียน 
ดนตรีของตนเอง

ชัญญา บูรณุปกรณ์ (2546) ทำการศึกษาเรื่อง ป๋จจ้ยส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงเรียนดนตรี

งานวิจัยนี้เป็นการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการเรียนดนตรีว่ามีเรื่องอะไรบ้าง 
และปัญหาที่พบว่าเป็นอุปสรรคในการเลือกที่จะเรียนในโรงเรียนดนตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น 
เมืองใหญ่ ความต ้องการน ่าจะม ืความคล้ายคล ึงก ับ กรุงเทพมหานคร โดยการวิจ ัยน ี้พบว่า 
ช่วงเวลาที่อยากเรียนมากที่สุดคือ วันเสาร์-อาทิตย์การเรียนแบบกลุ่มมักมืเครื่องดนตรีไม ่พอกับ 
จำนวนนักเรียน ปัจจัยที่ส ่งผลต่อการเลือกโรงเรียนคือ บรรยากาศในโรงเรียน พนักงานมีมนุษย์ 
สัมพันธ์ที่ดี โรงเรียนมีที่จอดรถเพียงพอ โรงเรียนมีการจัดกระบวนการให้บริการที่ดี คุณภาพเครื่อง 
ดนตรีอยู่ในสภาพสมบูรณ์ค่าเล่าเรียนไม่แพงจนเกินไป ปัญหาที่พบอีกอย่างคือ หลักสูตรในการ 
เรียนมีความคล้ายกันทุกโรงเรียนทำให้ไม่มีความโดดเด่น ทำให้การเลือกโรงเรียนในต่างจังหวัด 
ไม่ได้คำนึงถึงตัวเนื้อหาหลักสูตรแต่เน้นที่ปัจจัยทางกายภาพและการบริการเสียมากกว่า

ทรรศน ีย ์ ปราบอ ักษร (2542) ทำการศ ึกษาเร ื่อง การศ ึกษาโอกาสทาง  
การตลาดของธุรกิจโรงเรียนดนตรี

งานวิจ ัยน ี้เพ ื่อให ้ทราบถึงทัศนคติของผู้ปกครองที่ม ีอ ิทธิพลต่อการต ัดสินใจในการ 
เสือกโรงเรียนให้บุตรหลานในเขต กรุงเทพมหานคร ตลอดจนโอกาสทางการตลาดของธุรกิจ กล 
ยุทธ์ทางการตลาดจากการสำรวจที่น ่าสนใจคือ หลักสูตรต้องได้รับความนิยมในกระแสช่วงนั้น 
และควรมีหลักสูตรทางเสือกด้วย เช่นวิชาดนตรีไทย

ประเด็นที่น่าสนใจคือจากผลการสำรวจพบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพ ระดับการศึกษา ท่ี 
ต่างกัน จะมีทัศนคติในการเรียนดนตรีที่ต่างกันโดยจะมองว่า คนเรียนดนตรีต้องเป็นคนที่ม ีฐานะ 
ทางการเงินดี ทุกคนสามารถเรียนดนตรีได้และเมื่อไรก็ได้ การเรียนดนตรีสามารถสร้างชื่อเสียงให้ 
ตนเองและเป็นที่ยอมรับของลังคมได้ รวมทั้งช่วยล่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายให้ผู้เรียนด้วย 
ปัจจัยที่ล่งผลมากในการตัดสินใจคือ ช ื่อเส ียงของโรงเรียน ชื่อเสียงของครูผ ู้สอน หลักสูตรที่เปิด
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สอน สถานที่ตั้ง ความสะดวกสบาย บรรยากาศในโรงเรียน การโฆษณา ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ในการเลือกโรงเรียนดนตรีทั้งสิ้น

รวิษฎา ส ุก ิตต ิวรก ุล (2552) ทำการศ ึกษาเร ื่องผลการเร ียนดนตร ีท ี่ม ีต ่อ  
ความสามารถด้านมิติสัมพ้นธ์

งานวิจัยซิ้นนี้เป็นการศึกษาผลของการเรียนดนตรี ว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ 
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์หรือความสามารถด้านอื่นๆ เซ่น ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
การเข้าสังคม ความคิดและการตัดสินใจว่าเป็นอย่างไรได้บ้าง

โดยวัตถุประสงค์ยังเปรียบเทียบผู้ที่เรียนดนตรีด้านการขับร้อง เปียโน เครื่องประกอบ 
จังหวะ และผู้ที่ไม่ได้เรียนด้วยตรีด้วย ว่ากลุ่มใดจะสามารถพัฒนาความสามารถด้านมิต ิส ัมพันธ์ 
ได้มากกว่ากัน การวิจัยนี้พบว่าผลคะแนนสูงสุดจากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนในแบ 
ทดสอบ แลเอเาเท9 ?ลโเร ลทช ค 9นโ63 และแบบทดสอบ รเวล1เฝิเ VI©พร ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน 
วิชาขับร้อง

ลลวรรณ เปรมประเสริฐ (2554) ทำการศึกษาเรื่อง!โจจ้ยที่ม ีอ ิทธิพลต่อการ 
เข้าศึกษาในคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาล้ยศิลปากร

งานวิจัยซิ้นนี้เป็นการศึกษาปัจจัยอะไรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในคณะดุ 
ริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการปัจจัย 
ต่างๆ

ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยทางการตลาด (7 ? ' ร) ที่ม ีอ ิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า 
ศ ึกษ าใน คณ ะด ุร ิยางคศาสตร ์ม หาว ิทยาล ัยศ ิลป ากรม ากท ี่ส ุด  ได ้แก ่ ด ้านหล ักส ูตรและ 
กระบวนการเรียนการสอน รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการประซาสัมพันธ์ 
และการสนับสนุนการศึกษา ตามลำดับ และปัจจัยทางจิตวิทยาที่ม ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า 
ศ ึกษ าในคณ ะด ุร ิยางคศาสตร ์มหาว ิทยาล ัยศ ิลปากร ได้แก่ ความคาดหว ังเพ ื่อเพ ิ่มความร ู้ 
ความสามารถในสาขาวิชานี้ และเห็นว่าเป็นสถานศึกษาที่มีซื่อเลืยงเป็นที่ยอมรับมากที่สุด

สรุป
จากงานวิจัยเรื่องต่างๆดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า การตัดสินใจเลือกเข้ารับการแกขับ 

ร้องเพลงจากสถาบันสอนขับร้องหรือจากครูผู้สอนที่ม ีความรู้ในวัยกลางคนและผู้ส ูงอายุตอนต้น 
ขึ้นอยู่กับประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและลังคมเป็นหลัก การใช้เครื่องมือทางส่วนประสมการตลาด 
จะช่วยให้เราสามารถที่จะจำแนกเป็นประเด็นง่ายขึ้น ประกอบกับการใช้แบบสอบถามออกสำรวจ 
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย
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บทท 3

ว ิธ ีดำเนินการวิจ้ย

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการแกขับร้องในวัยกลางคนและวัยสูงอายุตอนต้น เป็น 
งาน ว ิจ ัย ใน เช ิงใ-]*ร ิม (̂ (̂ !!ล . ! ร 1 ฆ ^ )  ประกอบด้วย การส ัมภาษณ ์การกำหนดประชากร 
และกล ุ่มต ัวอย ่างท ี่ใช ้ในการว ิจ ัย เครื่องม ือท ี่ใช ้ในการว ิจ ัย การเก ็บรวบรวมข้อม ูล และการ 
ว ิเคราะห ์ข ้อม ูลและสถ ิต ิท ี่ใช ้ในการว ิเคราะห ์ข ้อม ูล  เพ ื่อให ้ทราบข ้อม ูลในเซ ิงล ึก  ผ ู้ว ิจ ัยได ้ 
กำหนดการดำเนินการไว้เป็นขั้นตอนดังน ี้

1. การสัมภาษณ์
ในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้ดัดเลือกประซากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยใช้วิธ ีเลือก 

ผู้ที่มืความซื่นซอบในการร้องเพลงโดยจุดประสงค็ในการเรียนขับร้องเพลง ร่วมถึงผู้ท ี่ซ ื่นซอบการ 
ร ้องเพลงแต ่ไม ่ต ้องการเร ียนข ับร้องเพลงท ั้งสองกล ุ่มท ี่ม ืฐานะทางเศรษฐก ิจและส ังคม และ 
ผู้ประกอบการบริการสอนขับร้องเพลง โดยจะประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายนคร ถนอมทรัพย์ นายกสมาคมผู้สร้างสรรค์เพลง ศิลปินแห่งชาติปี สาขา 
ศิลปะการแสดง (ร้องเพลงไทยสากล) พ.ศ. 2554

2. นางศร ีส ุภางค ์อ ินทร ์ไทร ประธานบริหารสโมสรน ักเพลง อ ุปนายกสมาคมผู้ 
สร้างสรรค์เพลง อดีตนายกสมาคมนักแต่งเพลง

3. นางณ์ฐวดี สินวรพันธุ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคลัง กรมการค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์มืความชื่นชอบในการร้องเพลงโดยจุดประสงค์ในการเรียนขับร้องเพลง เพื่อเป็น 
การพักผ่อน

4. นางปราณีวิชัยลืบ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษค้านการทำอาหารวิทยาลัยสารพัดช่าง และ 
เจ้าของกิจการธุรกิจขนม มืความชื่นชอบในการร้องเพลงโดยจุดประสงค์ในการเรียนขับร้องเพลง 
เพื่อเป็นการสำแดงตน

5. นางสุภาพร กิติวรางทูล เจ้าของธุรกิจกิจการอัดขยายรูปภาพและสตูดิโอ มีชื่น 
ชอบการร้องเพลงแต่ไม่ต้องการเรียนขับร้องเพลง
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1.1 ประเด็นคำถาม
การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกอย่างเป็นทางการผู้วิจัยจะนัดหมายกลุ่ม 

ตัวอย่างเพื่อสัมภาษณ์และมีการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องบันทึกเสียงทุกครั้ง การกำหนดประเด็น 
คำถามจะกำหนดตามแนวค ิดและงานวิจ ัยท ี่เก ี่ยวข ้องท ี่นำมาเป ็นกรอบประเด ็นคำถาม เพื่อ 
เปรียบเทียบตรวจสอบคำตอบที่ได้รับจากผู้ถูกสัมภาษณ์ลักษณะคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็น 
คำถามปลายเปิด เพื่อให้ทราบข้อมูลหรือความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์ดังนี้

ส ่วนที่1 คำถามทั่วไป เป็นความคิดเห็นของผู้ซ ื่นชอบการร้องเพลงต่อ พฤติกรรม 
การแสดงออกด้วยการขับร้องเพลง

ส่วนที่2 คำถามเจาะลึก เพื่อศึกษาว่าเมื่อต้องการหรือไม่ต้องการ เรียนขับร้อง 
เพลงอะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจ และปัจจัยอะไรที่ส่งผลเป็นอิทธิพลหลัก

ส่วน'ที่3 คำถามสรุปประเด็น เป ็นการตรวจสอบความคิดรวบยอดของแนวโน้ม 
ความต้องการแกขับร้องเพลงและข้อเสนอแนะของผู้ถูกสัมภาษณ์

ข ้อม ูลท ี่ได ้จากการส ัมภาษณ ์เป ็นความค ิดเห ็น  ความรู้ ความสามารถ และ 
ประสบการณ ์ของผ ู้ถ ูกส ัมภาษณ ์ และการว ิเคราะห ์คาดการณ ์ถ ึงส ิ่งท ี่จะเก ิดข ึ้น  ดังนั้น การ 
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้วิธีการอุปนัย รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากเอกสาร 
และประสบการณ์ของผู้วิจัย มาเชื่อมโยงแนวประเด็นปัญหาการวิจัย แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ซ ึ่งจะ 
วิเคราะห์ในขณะเก็บข้อมูล เพื่อนำผลข้อมูลที่ได้มาปรับแนวคิด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
และปรับกระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
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2. กำหนดประชากรและการกลุ่มต้วอย่าง
ประชากรที่ศ ึกษาในการวิจัยครั้งน ี้ค ือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่มี 

อายุระหว่าง 40-69ปี จำนวนประชากรทั้งสิ้น 951,012 คน*มาเปรียบเทียบกับสูตรการคำนวณจ ’ ฃ่
กลุ่มตัวอย่างของ 7ลโอ Vล๓ลทอ และกำหนดให ้ความคลาดเคลื่อนของการลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
0.05 ได้ดังน ี้

, 0 ผ
สูตรทใช้ ท =  

1 + แอ2

โดย ท = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ผ = จำนวนประชากรทั้งหมด 
ธ = ค่าความคลาดเคลื่อนของการลุ่มกลุ่มตัวอย่าง

เมื่อแทนค่าสูตรจะได้
951,012

ท =

' + 951,012(0.05)2 

= 399.85 ะะ 400

ดังนั้นเมื่อแทนค่าสูตรแล้วจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน

3. การสุ่มต้วอย่าง
โดยจะใช้การลุ่มตัวอย่างจากประชากร 400 ตัวอย่างในระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

ที่ชอบการร้องเพลงและยังไม่เคยเรียนขับร้องเพลงอย่างจริงจัง โดยจะใช้สถานที่ ที่ประซากรกลุ่มนี้ 
มาชุมนุมกันเป็นที่รวบรวมข้อมูลคือ

1. ห้างสรรพสินค้า ดิ โอลด ์สยาม พลาซ่า เลขที่12 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพา 
ภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพหานคร

2. สโมสรนักเพลง เลขท่ี 132/3 ซอย 4 ถนนลาดพร้าว จตุจักร กรุงเทพมหานคร

* กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนประชากรปี 2554
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3. โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี เลขที่ 202 ซอยสุจริต2 ถนนพระรามร เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร

4. ห ้องอาหารเพชรน ํ้าหน ึ่ง เลขที่ 928-934 ถนนบรมราชชนน ี ซอยสราญสุข 
กรุงเทพมหานคร

5. โรงแรมรอยัล ซิตี้ เลขท่ี 800 ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
6. ศูนย์การค้า พันทิพย์พลาซ่า งาม1วง?โ'วาน 69/21 หมู่ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี
7. ร้านอาหาร ซูซูกิ สนามพระเครื่องนครนนท์ ตลาดสด อ.ต.ก. 3 (เก่า)
8. ร้านอาหาร ข้าวหอม ซอยสามัคคี 63 ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปาก 

เกร็ด จังหวัดนนทบุรี
9. ร้าน เพื่อนคาราโอเกะ ห้างสรรพสินค้า ติ โอลด์ สยาม พลาซ่า
10. การแสดงดนตรี เพลิน เพลิน ครั้งที่ 36 สโมสรกรมชลประทาน เขตสามเสน 

กรุงเทพมหานคร
11. การแสดงดนตรี ครบรอบวันเก ิดครูดำวงสุนทราภรณ ์ณ ห้องประชุมอาคารพระ 

มงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
12. การแสดงดนตรีครบรอบ4 3 ปีโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีณหอประชุมใหญ่ 

กรมประซาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
13. ลานกิจกรรมร้องเพลง โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร ทุกวันพุธช่วงเช้า
14. ลานกิจกรรม ตลาดนํ้าตลิ่งชัน หน้าที่ทำการเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

3.1 ต้วแปรที่ศึกษา
ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท ได้แก่ ตัวแปรต้น และ

ตัวแปรตาม ดังนี้
1. ตัวแปรต้น (เท0เ6เวอท(ะเรเา! Vลโเลเวเ6) ได้แก่

1.1 ปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย
1.1.2 เพศ 
1.1.3อายุ
1.1.4 สถานภาพ 
1.1.5ระดับการศึกษา 
1.1.6อาชีพ
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1.1.7รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
1.2ปัจจัยทางจิตวิทยา

1.2.1 ค่านิยม
1.2.2 ความคาดหวัง

1.3 ปัจจัยทางการตลาด (7 ? ’ร) ประกอบด้วย
1.3.1 ด้านหลักสูตร
1.3.2 ด้านค่าใช้จ่าย
1.3.3 ด้านสถานที่ตั้ง
1.3.4 ด้านการประซาสัมพันธ์และสนับสนุนการศึกษา
1.3.5 ด้านบุคลากรของสถาบัน
1.3.6 ด้านกระบวนการเรียนการสอน
1.3.7 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

2. ตัวแปรตาม (อ6เว6ท0เ6ท1 Vลท่ลช๒) ได้แก่ การตัดสินใจเข้าเรียนขับร้องเพลง

& / 4 เ  4 1  4 1 0 1  0 -/4. การสร้างเครองมอทเชไ,นการวจย
ผ ูว้ ิจ ัยใช ้แบบสอบถาม เป ็นเครื่องม ือในการวิจ ัย โดยผ ู้ว ิจ ัยได ้สร้างแบบสอบถาม 

สำหรับการเก็บข้อมูลงานวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. ปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม มี 

ลักษณะเป็นคำถามแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้
2. ปัจจัยทางจิตวิทยา ค่านิยม ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับร้องเพลงของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม ได้แก่ ความชื่นชอบการร้องเพลง ความกี่และโอกาสที่ได้ร้องเพลง แนวเพลงที่ชื่น 
ชอบ และสถานที่ที่ได้ร้องเพลง

3. ปัจจัยทางจิตวิทยา ความคาดหวัง ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อความต้องการแกขับ 
ร้องเพลงของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ความต้องการแกขับร้อง ระยะเวลาเรียน ค่าใช่จ่าย อยาก 
เรียนแบบใด และความคาดหวังที่จะได้
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4. ปัจจัยทางการตลาด (7 ? ’ร) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนขับร้อง ได้แก่
4.1 ผล ิตภ ัณฑ ์(?โออเนอ!) คือด้านหลักสูตร
4.2 ราคา (ณ 06) คือด้านค่าใช้จ่าย
4.3 การจัดจำหน่าย (คลอ6) คือด้านสถานที่ตั้ง
4.4 การส่งเสริมการตลาด (? โอ๓01เอก) คือการประซาสัมพันธ์สนับสนุน
4.5 บุคคล (?60เวเอ) คือด้านบุคลากรของสถาบัน
4.6 กระบวนการ (^โอออรร) คือด้านกระบวนการเรียนการสอน
4.7 หลักฐานทางกายภาพ (?11̂ 810ฝ ธพ่ฟ้ฒอธ) คือด้านสภาพทางกายภาพ

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม
1. โดยการติดต่อไปยังสถานประกอบการณ์ที่เป็นเป้าหมายและขอความร่วมมือใน 

การขอใช้สถานที่
2. ทำจดหมายขออนุญาตจากคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ขอความร่วมมือในการ 

เก็บข้อมูลตามวันเวลาที่กำหนดในจดหมายจากมหาวิทยาลัย ส่งไปอีกครั้ง
3. เมื่อถึงวันที่กำหนดจึงเดินทางไปยังสถานที่ เมื่อพบประซากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้ 

เก็บข้อมูลจะทำการชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอความร่วมมือ 
ในการตอบแบบสอบถาม

4. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์จนครบ 400ชุด
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามกำหนด 

รหัสและลงบันทึกข้อมูล
6. นำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
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6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในส่วนของการวิจัยในเซิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ใซ้วิธีว ิเคราะห์ค่าเซิง 

สถิติบรรยาย คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพื่ออธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภค แล้วจึงนำเสนอ 
ข้อมูลในรูปของตารางแจกแจงความถี่ โดยใช้โปรแกรม ร ? ร ร /? 0  ในการประมวลผล และส่วน 
เบ ี่ยงเบนมาตรฐานจะใช้ น^6โ! รอลเอ (อ้างถึงในบุญซม ศรีสะอาด, 2545: 66-67) จัดแบ่ง 
ความสำคัญของปัจจัยต่างๆ คือ

ระดับความสำคัญ คะแนน ช่วงคะแนน
สำคัญมากที่สุด 5 4.50-5.00
สำคัญมาก 4 3.50-4.49
สำคัญปานกลาง 3 2.50-3.49
สำคัญน้อย 2 1.50-2.49
ไม่มีความสำคัญ 1 1.00-1.49

ช่วงค่าคะแนนจากมากไปหาน้อยบอกการให้ความสำคัญต่อปัจจัยความพึงพอใจที่ 
ส ่งผลให้กับการเลือกเรียนขับร้องเพลง ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโดยใช้ รอลเอ 5 
ระดับ หรือที่เร ียกว่าวัดเจตคติตาม เทคนิคของลิเคิร์ท (น^อโ! ๒ อเาทเอเนอ) (ดรุณ หาญตระกูล, 
2541: 146) โดยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ทสเกส สถ ิต ิท ี่ใช ้ค ือ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนำระดับสูงสุดลบระดับตํ่าสุดแล้วหารด้วย1จำนวน 
ช่วงที่ตั้งไว้

6.1 คำถามที่ใช้
แบ ่งคำถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ มีคำถามจำนวน 35 คำถาม 

ตามหัวข้อปัจจัยทางการตลาด 7 ? ’ร คือ
6.1.1 ด้านหลักสูตร จำนวน 5 ข้อ
6.1.2 ด้านค่าใช้จ่าย จำนวน 3 ข้อ
6.1.3 ด้านสถานที่ตั้ง จำนวน 3 ข้อ
6.1.4 ด้านประซาสัมพันธ์และสนับสนุนการศึกษา จำนวน 4 ข้อ
6.1.5 ด้านบุคลากรของสถาบัน จำนวน 4 ข้อ
6.1.6 ด้านกระบวนการเรียนการสอน จำนวน 4 ข้อ
6.1.7 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จำนวน 4 ข้อ
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6.2 ทดสอบสมมุติฐาน
การทดสอบสมมุติฐานผู้วิจัยได้กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือน้อย 

กว่า โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณและวิเคราะห์ทางสถิติ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปน ี้

6.2.1 การวิเคราะห์สถิติเซิงบรรยาย (อ6ร0โแว1^6 ร๒11ร11อร) เพื่อใช้อธิบาย 
ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติ ดังต่อไปน ี้

6.2.1.1 หาค่าร้อยละ (?6โออท๒ 9อ)
6.2.1.2 หาค่าเฉลี่ย (เ\/เอลท)
6.2.1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ร๒ ทอเลโอเ □^๒1๒ท -ร ๐)

6.2.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
6.2.2.1 ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสถานภาพกับการตัดสินใจเรียนขับ

ร้องเพลง 

เรียนขับร้องเพลง 

เรียนร้องเพลง

6.2.2.2 ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับป ัจจัยทางจิตวิยากับการตัดส ินใจ

6.2.2.3 ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



^ . บทท 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การว ิจ ัยเร ื่อง การศ ึกษาความต ้องการแกข ับร ้องของประชากรว ัยกลางคนและ 
ผู้ส ูงอายุตอนต้น ได้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป ็น 
เครื่องมือในการวิจัย จากการเก็บแบบสอบถามทั้งหมดได้ก ับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100 ผู้ว ิจัยได้ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามก่อนนำไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 
สำเร็จรูปทางสถิติโดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน ี้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห ์ข ้อม ูลเก ี่ยวก ับป ัจจ ัยด ้านสถานภาพส่วนบ ุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา ค่านิยม พฤติกรรมการขับ 
ร้องเพลงของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา ความคาดหวัง ทัศนคติต่อ 
ความต้องการแกขับร้องเพลงของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาด (7 ? ' ร) ที่ม ืผลต่อพฤติกรรมการเรียนขับ
ร้อง

ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานการต ัดส ินใจเร ียนข ับร้องเพลงของประชากรวัย 
กลางคนและผู้สูงอายุตอนต้น

สัญล้กษณ์ที่ใชในการวิเคราะห์ข้อมูล
ท แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
X  แทน ค่าเฉลี่ย 
รอ แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
รเฐ. แทน ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

44
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ส่วนที่ 1 การว ิเคราะห ์ข ้อม ูล เก ี่ยวก ้บป ๋จจ ้ยด ้านสถานภาพส ่วนบ ุคคลของผ ู้ตอบ  
แบบสอบถาม

ผลการวิจัยในส่วนนี้ประกอบด้วยรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ
(ท ะะ 400)

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ
ชาย 138 34.50
หญิง 262 65.50
รวม 400 100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยผู้ตอบ 
แบบสอบถามเป็นเพศชาย จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 และเป็นเพศหญิง จำนวน 
262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ
(ท ะะ 400)

ช่วงอายุ (ปี) จำนวน (คน) ร้อยละ
40-44 66 16.50
45-49 49 12.20
50-54 54 13.50
55-59 102 25.50
60-65 63 15.80
65-69 66 16.50
รวม 400 100.00

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท ี่2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุในระหว่าง 55-59ปี 
จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 รองลงมาได้แก่ช่วงอายุในระหว่าง 40-44 ปี และช่วงอายุใน 
ระหว่าง 65-69ป ีจำนวนอย ่างละ66 คนเท ่าก ันค ิดเป ็นร้อยละ 16.60 และช่วงอายุในระหว่าง 
60-65 ปีจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 ตามลำดับ

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ
(ท ะะ 400)

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ
โสด 102 25.50
แต่งงานแล้ว 252 63.00
แยกกันอยู่/หย่าร้าง/ม่าย 46 11.50

รวม 400 100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพแต่งงานแล้วเป็น 
จำนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาคือสถานภาพโสด จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.50 และสถานภาพแยกกันอยู่/หย่าร้าง/ม่ายจำนวน4 6 คนคิดเป็นร้อยละ 11.50

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47

^  0 2/  2/  0 ^  ตารางท 4 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดบการศกษา
(ท ะะ 400)

การศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ
ประถมศึกษา 11 2.80
มัธยมศึกษาตอนต้น 16 2
มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวซ. 36 9
อนปริณณา, ปวส. จี 0/ 0/ , 35 8.80
ปริญญาตรี 217 54.20
ปริญญาโท 78 19.50
ปริญญาเอก 7 1.80

รวม 400 100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ระดับปริญญา 
ตรี จำนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.20 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จำนวน 78 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 19.50 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวซ จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ
(ท ะะ 400)

อาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ
ข้าราชการ/ข้าราชการเกษียณ 183 45.80
พนักงานของฬั, ฬ ัว ิสาหกิจ 43 10.80
ธุรกิจส่วนตัว 97 24.20
ลูกจ้าง 36 9
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 36 9
อื่นๆ 5 1.20

รวม 400 100.00

   ส
ำนกัหอ
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จากตารางท ี่5 พบว่า ผ ู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นข้าราชการหรือเป็น 
ข้าราชการเกษียณ จำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 รองลงมาคือประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 และประกอบอาชีพเป็นพนักงานของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ จำนวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80 ส่วนอาชีพอื่นๆประกอบด้วย มัคทายก หมอดู และว่างงาน

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(ท ะะ 400)

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวน (คน) ร้อยละ

ตํ่ากว่า 15,000 บาท 33 8.20
15,001-20,000 บาท 46 11.50
20,001-30,000 บาท 79 19.80
30,001-40,000 บาท 109 27.20
40,001-50,000 บาท 77 19.20
มากกว่า 50,001 บาท 56 14

รวม 400 100.00

จากตารางท ี่ 6 พบว่า ผ ู้ตอบแบบสอบถามส ่วนใหญ ่ม ีรายได ้เฉล ี่ยต ่อ เด ือน
30,001-40,000 บาท จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท 
จ ำน วน 79 คนค ิดเป ็นร ้อยละ 19.80 และ 40,001-50,000 บาทจำนวน  77 คนค ิด เป ็น  
ร้อยละ 19.20

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว?าบป๋จจ้ยทางจิตวิทยา ค่านิยม พฤติกรรมการข้บร้อง 
เพลงของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิจัยในส่วนนี้ประกอบด้วยความคิดเห็นทัศนคติต่อการพฤติกรรมการขับร้อง 
ของตนเอง ความถี่ในการขับร้อง ประเภทเพลงที่ร้อง จังหวะ'ที่ชื่น,ชอบ เหตุผลที่ร้องเพลง และความ 
ต้องการในสถานที่ และผู้ฟัง

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของผ ู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความถ ี่ในการร้องเพลงต ่อ 
สัปดาห์

(ท ะะ 400)
ความถี่ในการร้องเพลงต่อสัปดาห์ จำนวน (คน) ร้อยละ

1  ̂ ะ. น้อยกว่า 2 ครง 129 32.2
2 -  3 คร้ัง 101 25.20
4 -  5 คร้ัง 63 16.80
มากกว่า 5 คร้ัง 103 25.80

รวม 400 100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า ผ ู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่ม ีความถี่ในการร้องเพลงต่อ 
สัปดาห์น้อยกว่า 2 ครั้ง จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 รองลงมาคือ มากกว่า 5 ครั้ง 
จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80 และ 2 -  3 คร้ัง จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประเภทเพลงที่ชอบร้อง โดย 
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

(ท ะะ 400)
ประเภทเพลงที่ชอบร้อง จำนวน (คน) ร้อยละ

เพลงไทยสากล 217 54.20
เพลงลูกกรุง 260 65
เพลงลูกทุ่ง 189 47.20
เพลงสากล 73 18.20
เพลงจีน 27 6.80
อื่นๆ 11 2.80

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบร้องเพลงประเภท เพลงลูก 
กรุง จำนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65 รองลงมาคือ เพลงไทยสากล จำนวน 217 คน คิดเป็นร้อย 
ละ 54.20 และเพลงลูกทุ่ง จำนวน 189 คน คิดเป ็นร้อยละ 47.20 ในเพลงประเภทอื่นๆ 
ประกอบด้วย เพลงไทยเดิม เพลงอินเดีย

ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความเร็วของจังหวะเพลงที่ชอบ 
ร้อง

(ท ะะ 400)
ความเร็วของจังหวะเพลงที่ชอบร้อง จำนวน (คน) ร้อยละ

ช้า (76๓เวอ 60-90) 77 19.20

ปานกลาง (76๓1วอ 91-120) 268 67

เร็ว (76๓เวอ 120 ขึ้นไป) 55 13.80

รวม 400 100.00

   ส
ำนกัหอ
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จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบความเร็วของจังหวะเพลงที่ 
ชอบร้อง จังหวะปานกลาง ("โ6ทา|ว0 91-120) จำนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาคือ 
จังหวะช้า ("โ6ทา|ว0 60-90) จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 และจังหวะเร็ว (76ทา|ว0 120 ขึ้น 
ไป) จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80

ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเหลุผลที่ชอบร้องเพลง โดย 
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

(ท ะะ 400)
เหตุผลที่ชอบร้องเพลง จำนวน (คน) ร้อยละ

เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 327 81.80
เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างความมั่นใจ 147 36.80
เพื่อเข้ากับกลุ่มเพื่อนฝูง 216 54
เพื่อออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง 155 38.80
เพื่อสนองความฝันในวัยเด็ก 36 9.00

จากตารางท ี่10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบร้องด้วยเหตุผลคือ เพื่อการ 
พักผ่อนหย่อนใจ จำนวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 81.80 รองลงมาคือ เพื่อเข้ากับกลุ่มเพื่อนฝูง 
จำนวน 216 คนคิดเป ็นร้อยละ 54 และเพื่อเป ็นการออกกำลังกายให้ส ุขภาพแข็งแรง จำนวน 
155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80

ตารางที่ 11 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามการเคยได้รับการอบรมหรือ 
แกขับร้องมาก่อนหรือไม่

(ท ะะ 400)
เคยเรียนการขับร้องมาก่อนหรือไม่ จำนวน (คน) ร้อยละ

เคย 96 24
ไม่เคย 307 76

รวม 400 100.00

   ส
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จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนหรือเข้ารับการอบรม 
การขับร้องมาก่อน จำนวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76 และเคยเรียนหรือเข้าการอบรมการขับร้อง 
เพลง จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24

ตารางที่ 12 จำนวนและร้อยละของผ ู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความอยากร้องเพลงใน 
สถานที่แบบไหนมากที่สุด

(ท ะะ 400)
อยากร้องเพลงในสถานที่แบบไหน จำนวน (คน) ร้อยละ
บ้านตนเอง 36 9
ห้องคาราโอเกะส่วนตัว 63 15.80
ห้องคาราโอเกะรวม 58 14.5
บนเวทีคาราโอเกะ 64 16
บนเวทีพร้อมวงดนตรี 137 34.20
บนเวทีพร้อมวงดนตรีและจินตลีลา 42 10.50

รวม 400 100.00

จากตารางท ี่12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากร้องเพลงบนเวทีพร้อมวง 
ด น ต ร ีจ ำน วน 137 คนคิดเป ็นร้อยละ 34.20 รองลงมาค ือบนเวท ีคาราโอเกะจำนวน64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16 และห้องคาราโอเกะส่วนตัว จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความอยากร้องเพลงให้ผู้ใด 
หรือคนกลุ่มใดฟังมากที่สุด

(ท ะะ 400)
อยากร้องเพลงให้ใครฟังมากที่สุด จำนวน (คน) ร้อยละ
คนในครอบครัว 24 6
กลุ่มเพื่อนที่สนิทสนม 140 35
กลุ่มเพื่อนที่รู้จักและสาธารณะซน 176 44
สาธารณะซนทั่วไป 60 15

รวม 400 100.00

จากตารางท ี่13 พบว่า ผ ู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากร้องเพลงให้กลุ่มเพื่อนที่ 
รู้จ ักและสาธารณะซน จำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ กลุ่มเพื่อนที่สนิทสนม 
จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และสาธารณะซนทั่วไป จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวก้บป๋จจ้ยทางจิตวิทยา ความคาดหวัง ทัศนคติต่อความ 
ต้องการ!เกข้บร้องเพลงของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิจ ัยในส่วนนี้ประกอบด้วยความคิดเห็นทัศนคติต ่อความต้องการแกขับร้อง 
เพลงของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ความต้องการแกขับร้อง ระยะเวลาเรียน ค่าใช่จ่าย อยาก 
เรียนแบบใด และความคาดหวังที่จะได้

ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความต้องการเรียนขับร้อง 
เพลง

(ท ะะ 400)
ความต้องการเรียนร้องเพลง จำนวน (คน) ร้อยละ

ตองการเรยน 207 51.8
ไม่ต้องการเรียน 193 48.2

รวม 400 100.00

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท ี่14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ม ีความต้องการเรียนร้องเพลง 
จำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 และไม่ต ้องการเรียนร้องเพลง จำนวน 193 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 48.2

สำหรับผู้ท ี่ต ้องการเรียนขับร้องจะทำแบบสอบถามในส่วนที่ 3 ต่อไปจบครบทุกข้อ 
เพื่อให้ได้ถึงข้อมู ลความคิดเห็นทัศนคติต ่อความต้องการ!เกขับร้องเพลง เป็นจำนวน 400 ชุด 
(ท = 400) ส่วนผู้ที่ไม่ต้องการเรียนร้องเพลงจะข้ามไปทำส่วนที่ 4 แต่แบบสอบถามชุดแรกมีเพียง 
207 ตัวอย่างที่ต้องการเรียนร้องเพลง ผู้ว ิจัยจึงเก็บตัวอย่างเพิ่ม ในส่วนผู้ท ี่ต ้1องเรียนร้องเพลง1จน 
ครบที่ 400 คน

ตารางที่ 15 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระยะเวลาในการเรียนขับร้อง 
ที่ต้องการ

(ท ะะ 400)
อยากเรียนร้องเพลงในระยะเวลาเท่าไร จำนวน (คน) ร้อยละ

ไม่เกิน 1 เดือน 80 19.80
1-2 เดือน 83 20.80
2-3 เดือน 121 30.40
มากกว่า 3 เดือน 116 29

รวม 400 100.00

จากตารางที่ 15พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากร้องเพลงในระยะเวลา2-3 
เดือน จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40 รองลงมาคือ มากกว่า 3 เดือน จำนวน 116 คน คิด 
เป็นร้อยละ 29 และ1-2 เดือน จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 10.80

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางที่ 16 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจำนวนครั้งที่เรียนต่อสัปดาห์
(ท ะะ 400)
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จำนวนครั้งที่เรียนต่อสัปดาห์ จำนวน (คน) ร้อยละ
ทุกวัน 33 8.20
2 ครั้งต่อสัปดาห์ 186 46.40
1ครั้งต่อสัปดาห์ 160 40.10
2 สัปดาห์ครั้ง 21 5.30

รวม 400 100.00

จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยากร้องเพลง 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
จำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.40 รองลงมาคือ 1ครั้งต ่อส ัปดาห ์จำนวน 160 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 40.10 และเรียนทุกวัน จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20

ตารางที่ 17 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่คิดว่า 
เหมาะสม

(ท ะะ 400)
ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อครั้ง จำนวน (คน) ร้อยละ

ตํ่ากว่า 500 บาท 162 40.60
501-750 บาท 118 29.50
751-1,000บาท 85 21.30
มากกว่า 1,000บาท 35 8.70

รวม 400 100.00

จากตารางที่ 17 พบว่า ผ ู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าค่าใช้จ ่ายต่อการเรียน 
1 ครั้ง คือตํ่ากว่า 500 บาท จำนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 รองลงมาคือ 501-750 บาท 
จำนวน 118 คนค ิดเป ็นร ้อยละ29.50 และ751-1,000บาทจำนวน85 คนค ิดเป ็นร้อยละ21.30

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 18 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรูปแบบการสอนที่ต้องการ
(ท ะะ 400)

รูปแบบการสอน จำนวน (คน) ร้อยละ
เรียนตามหลักสูตรมาตรฐาน 122 30.40
เรียนเฉพาะแนวเพลงที่ตนชอบ 180 44.90
เรียนตามความเหมาะสมที่ผู้สอนบอก 66 16.40
เลือกเรียนเป็นเพลงๆตามสถานการณ์ 32 8.20

รวม 400 100.00

จากตารางที่ 18 พบว่า ผ ู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่อยากเรียนขับร้องเพลงใน 
รูปแบบ เรียนเฉพาะแนวเพลงที่ตนชอบ จำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 44.90 รองลงมาคือ เรียน 
ตามหลักสูตรมาตรฐาน จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40 และ เรียนตามความเหมาะสมที่ 
ผู้สอนบอก จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40

ตารางที่ 19 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความคาดหวังจากการเรียนขับ 
ร้องโดย เลอก[ดมากกว่า 1 ข้อ

(ท ะะ 400)
ความคาดหวังจากการเรียนขับร้อง จำนวน (คน) ร้อยละ

ได้เรียนรู้เทคนิคการขับร้อง 348 87
ได้พัฒนาความรู้ด้านดนตรีทั่วไป 189 47.30
เพิ่มบุคลิกภาพและสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 272 68.10
ม ีผลดีต่อสุขภาพแข็งแรงขึ้น 209 52.2
การพักผ่อนหย่อนใจ 236 58.90
ได้รับการยอมรับจากลังคมที่ชื่นชอบการร้องเพลง 126 31.40
อยากแสดงออกในความสามารถที่เรียนมา 98 24.6
การได้เป็นศิษย์ของอาจารย์หรือผู้สอนที่มีชื่อเลืยง 97 24.2

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท ี่19พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สิ่งที่คาดหวังจากการมาเรียนขับ 
ร้องคือ ได้เรียนรู้เทคนิคการขับร้อง จำนวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 87 รองลงมาคือ เพ่ิม 
บุคลิกภาพและสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง จำนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.10 และการพักผ่อน 
หย่อนใจ จำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 58.90

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ฟ้จจัยทางการตลาด (7 ? ’8) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนฃ้บร้อง
ผลการวิจัยในส่วนนี้ประกอบด้วยความคิดเห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียน 

ขับร้อง ได้แก่ ด้านหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ด้านค่าใช้จ่าย ด้านสถานที่ตั้ง ด้านการ 
ประซาส ัมพ ันธ ์และสน ับสน ุนการศ ึกษา ด ้านบ ุคลากรของสถาบ ัน ด ้านสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพ

ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยทางการตลาด (7 ? ' ร) ที่มีอิทธิพลต่อการ 
เรียนขับร้อง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษา
ระดับความคิดเห็น

X รอ ความหมาย
1. ด้านหลักสูตร 3.97 0.81 มาก
2. ด้านค่าใช้จ่าย 3.76 0.78 มาก

I/3. ด้านสถานทตง 3.70 0.89 มาก
4. ด้านการประซาสัมพันธ์และสนับสนุนการศึกษา 3.74 0.85 มาก
5. ด้านบุคลากรของสถาบัน 3.81 0.87 มาก
6. ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.00 0.77 มาก
7. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3.94 0.80 มาก

รวม 3.84 0.82 มาก

จากตารางท ี่2 0 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด 
7 ด้าน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด ้านกระบวนการเรียนการสอน(X =4.00) รองลงมาได้แก่ 
ด้านหลักสูตร ( X  = 3.97) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ( X  = 3.94) ด้านบุคลากรของ 
สถาบัน ( X  = 3.81) ด้านค่าใช้จ่าย ( X  = 3.76) ด้านการประซาสัมพันธ์และสนับสนุนการศึกษา 
( X  = 3.74) และด้านสถานที่ตั้ง ( X  = 3.70) ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 21 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านหลักสูตร

ด้านหลักสูตร
จำนวนและร้อยละ ระดับความคิดเห็น

5 4 3 2 1 X รอ ความหมาย
1.หลักสูตรทีเปิดสอนมี 63 224 95 14 0 3.85 0.71 มาก
มาตรฐานวิชาการ (15.80) (57) (23.80) (3.50)
2. หลักสูตรตรงกับ 205 147 40 6 2 4.36 0.76 มาก
ความต้องการ (51.20) (36.80) (10) (1.50) (0.50)
3. เนือหาสามารถ 223 119 50 4 4 4.38 0.81 มาก
นำไปใช้ได้จรง (55.80) (29.80) (12.50) (1) (1)
4. มีหลายวิชาให้เลือก 61 165 143 24 7 3.62 0.87 มาก
ตามความต้องการ (15.20) (41.20) (35.80) (6) (1.80)
5. อุปกรณ์มีความ 79 156 132 24 9 3.68 0.93 มาก
พร้อมและเพียงพอต่อ (19.80) (39) (33) (6) (2.20)
ผูเรยน

รวมเฉลืย 3.97 0.81 มาก

จากตารางที่ 21 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับ 
มาก ( X  = 3.97) จำนวน 5 ด้าน โดยข้อที่ม ีค ่าเฉลี่ยสูงสูดได้แก่ ด ้านเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 
สามารถนำไปใช้ได้จริง ( X  = 4.38) รองลงมาคือ หลักสูตรที่เป ิดสอนตรงกับความต้องการของ 
ผ้เรียน ( X  = 4.36) หลักสูตรที่เปิดสอนมีมาตรฐานวิชาการ ( X  = 3.85) อปกรณ์และสื่อการเรียนฃ ่' '  ' ฃ ่ 63 จ

การสอนมีความพร้อมและเพียงพอต่อผู้เรียน ( X  = 3.68) และมีหลายวิชาให้เลือกตามความ 
ต้องการ ( X  = 3.62) ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 22 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านค่าใช้จ่าย

ด้านค่าใช้จ่าย
จำนวนและร้อยละ ระดับความคิดเห็น

5 4 3 2 1 X รอ ความหมาย
1 เ ^  ^1.ค่าเล่าเรยนท 100 190 100 6 4 3.94 0.80 มาก

เหมาะสม (25) (47.50) (25) (1.50) (1)
2.ค่าให้บริ'การต่าง  ๆ มี 112 212 68 7 1 4.06 0.73 มาก
ความเหมาะสม (28) (53) (17) (1.80) (0.20)
3.มีการสนับสนุน 33 111 210 38 8 3.30 0.83 ปานกลาง
ค่าใช้จ่ายในการจัด (8.20) (27.80) (52.50) (9.50) (2)
กจกรรมตางๆ

รวมเฉลีย 3.76 0.78 มาก

จากตารางที่ 22 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านค่าใช้จ ่ายอยู่ใน 
ระดับมาก ( X  =3.76) จำนวน2 ด้านโดยข้อที่ม ีค ่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านค่าให้บริการต่างๆ มี 
ความเหมาะสม ( X  = 4.06) รองลงมาคือ ราคาค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม ( X  = 3.94) ตามลำดับ 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
ต่างๆ ( X  = 3.30)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 23 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสถานที่ตั้ง

ค้านสถานที่ตั้ง
จำนวนและร้อยละ ระดับความคิดเห็น

5 4 3 2 1 X รอ ความหมาย
1.ความเหมาะสมต่อ 93 188 102 10 7 3.87 0.85 มาก
ความสะดวกในการ (23.20) (47) (25.50) (2.50) (1.80)
เดนทาง

2.ความเหมาะสมของ 88 215 82 13 2 3.93 0.77 มาก
สถานทีต่อการเรียน (22) (53.80) (20.50) (3.20) (0.50)
การสอน

3.ต้ังอยู่ใกล้แหล่ง 44 148 122 59 27 3.30 1.06 ปาน
สาธารณูปโภค (11) (37) (30.50) (14.80) (6.80) กลาง

รวมเฉลีย 3.70 0.89 มาก

จากตารางที่ 23 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสถานที่ตั้ง อยู่ใน 
ระดับมาก ( X  = 3.70) จำนวน 2 ด้าน โดยข้อที่ม ีค ่าเฉลี่ยสูงสูดได้แก่ ด้านความเหมาะสมของ 
สถานท ี่สอน-ต ่อการเร ียนการสอน(X = 3 .9 3 )รองลงมาคือความเหมาะสมของสถานที่สอน- 
ความสะดวกในการเดินทาง ( X  = 3.87) ตามลำดับ

ข ้อท ี่ม ีค ่า เฉล ี่ยอย ู่ในระด ับปานกลาง คือ ต ั้งอย ู่ใกล ้แหล ่งสาธารณ ูปโภค เซ่น 
ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ ( X  = 3.30)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 24 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการประซาสัมพันธ์และการสนับสนุน 
การศึกษา

การประซาสัมพันธ์ จำนวนและร้อยละ ระดับความคิดเห็น
และการสนับสนุน 

การศึกษา
5 4 3 2 1 X รอ ความหมาย

1. ประชาสัมพันธ์ผ่าน 46 187 144 19 4 3.63 0.78 มาก
สือต่างๆ (11.50

)
105

(46.80) (36) (4.80) (1)

2.การจัดกิจกรรมออก 164 106 20 5 3.86 0.90 มาก
ส ู่สาธารณะชนบ่อยๆ (26.20

)
67

(41) (26.50) (5) (1.20)

3.ส่วนลดค่าเล่าเรียน 176 134 16 7 3.70 0.85 มาก
พิเศษ หรือ ของแถม (16.80

)
91

(44) (33.50) (4) (1.80)

4.การยินดีให้ 164 116 28 1 3.79 0.88 มาก
คำแนะนำนอกเวลา 
เรียน

(22.80
)

(41) (29) (7) (0.20)

รวมเฉลิ ย 3.74 0.85 มาก

จากตารางที่ 24 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการประซาสัมพันธ์ 
และการสนับสนนการศึกษา โดยรวมอย่ในระดับมาก ( X  = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าจั ฃ ' '
ข ้อที่ม ีค ่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค ่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ม ีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของ 
โรงเรียนออกสู่สาธารณซนอย่างสมํ่าเสมอ ( X  = 3.86) รองลงมา ได้แก่ การยินดีให้คำแนะนำ 
นอกเวลาเรียน ( X  = 3.79) ส่วนลดค่าเล่าเรียนพิเศษ หรือ ของแถม ( X  = 3.70) และ มีการ 
ประซาสัมพันธ์ผ ่านสื่อต่างๆ(X = 3.63) ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 25 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านบุคลากรของสถาบัน

ด้านบุคลากรของ จำนวนและร้อยละ ระดับความคิดเห็น
สถาบัน 5 4 3 2 1 X รอ ความหมาย

1.อาจารย์มีชำนาญ 118 90 183 9 0 3.79 0.89 มาก
กับแนวเพลงทีสอน (29.10) (22.50) (45.80) (2.20)
2.ชือเสียงและ 111 189 79 17 4 3.96 0.85 มาก
ประสบการณ์ (27.40) (46.70) (19.80) (4.20) (1)
3.คุณวุฒิทาง 120 191 74 13 2 4.03 0.81 มาก
วิชาการ (30) (47.80) (18.50) (3.20) (0.50)
4.ทีมงานผู้ช่วย 47 172 129 37 15 3.49 0.94 ปาน
สนับสนุนของ 
อาจารย์

(11.80) (43) (32.20) (9.20) (3.80) กลาง

รวมเฉสีย 3.81 0.87 มาก

จากตารางที่ 25 พบว่า ความคิดเห ็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านบุคลากรของ 
สถาบัน1อยู่'ในระดับมาก ( X  = 3.81) จำนวน 3 ด้าน โดยข้อที่ม ีค ่าเฉลี่ยสูงสูดได้แก่ ด้านคณวฒิฃ ' ' ฃ่ จ่ จ่ จิ

ทางด้านวิชาการของอาจารย์ ( X  = 4.03) รองลงมาคือ ซื่อเส ียงและประสบการณ ์ของอาจารย์ 
( X  = 3.96) และอาจารย์มีความรู้ความชำนาญตรงกับแนวเพลงที่สอน ( X  = 3.79) ตามลำดับ 

ข ้อท ี่ม ีค ่าเฉล ี่ยอย ู่ในระด ับปานกลาง คือ เจ้าหน้า หรือท ีมงานที่ช ่วยสนับสนุนของ 
อ าจ ารย ์(X  = 3.49)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 26 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านกระบวนการเรียนการสอน

0 เ̂ ' ^  (3ดานกระบวนการ จานวนและรอยละ ระดบความคดเหน
เรียนการสอน 5 4 3 2 1 X รอ ความหมาย

.1.ระยะเวลาการเรยน 62 200 121 17 0 3.76 0.75 มาก
การสอน (15.50) (50) (30.20) (4.20)
2.การจัดลำดับ 81 207 97 15 0 3.88 0.76 มาก
ขันตอนการสอน (20.20) (51.80) (24.20) (3.80)
3.การอธิบายและ 161 173 61 5 0 4.22 0.74 มาก
ตอบคำถามให้เข้าใจ (40.20) (43.20) (15.50) (1.20)
4.มีจิตวิทยาสร้าง 157 172 61 9 1 4.18 0.78 มาก
กำลังใจและความ (39.20) (43) (15.20) (2.20) (0.20)
เชอมน

รวมเฉลีย 4.00 0.77 มาก

จากตารางที่ 26 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านกระบวนการเรียน 
การสอนโดยรวมอย่ในระดับมาก ( X  =4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอย่ 
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การอธิบายและตอบคำถามให ้ผ ู้เร ียนเข ้าใจ(X = 4.22) 
รองลงมาได ้แก ่ ม ีจ ิตว ิทยาในการสอนการสร ้างกำล ังใจและความเช ื่อม ั่น(X = 4.18)การ 
จัดลำดับขั้นตอนการสอน ( X  = 3.88) และ ความเหมาะสมของระยะเวลาการเรียน ( X  = 3.76) 
ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 27 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ด้านสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ

จำนวนและร้อยละ ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1 X รอ ความหมาย

1.สภาพแวดล้อม 137 193 59 8 3 4.13 0.78 มาก
ภายนอกทีดี (34.20) (48.20) (14.80) (2) (0.80)
2.ห้องเรียนอยู่ใน 171 167 57 4 1 4.25 0.75 มาก
สภาพทีเหมาะสม (42.20) (41.80) (14.2) (1) (0.20)
3.สภาพแวดล้อม 33 80 202 78 7 3.13 0.88 ปาน
ภายในอาคารท ี่ด ี (8.20) (20) (50.50) (19.50) (1.80) กลาง
4.ความสะอาดของ 172 177 38 10 3 4.26 0.79 มาก
สถานทีทังภายนอก (43) (44.20) (9.50) (2.50) (0.80)
และภายใน

รวมเฉลีย 3.94 0.80 มาก

จากตารางที่ 27 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ โดยรวมอย่ในระดับมาก ( X  = 3.71) อย่ 3 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่ 
ม ีค ่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ความสะอาดของสถานที่ท ั้งภายนอกและ 
ภ า ย ใน (X  = 4.26)รองลงมาได ้แก ่ห ้องเร ียนอย ู่ในสภาพท ี่เหมาะสม ( X  = 4.25) และมี 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ดี ( X  = 4.13) ตามลำดับ

ข ้อท ี่ม ีค ่าเฉล ี่ยอย ู่ในระด ับปานกลาง คือ สภาพแวดล ้อมภายในอาคารม ีความ 
เหมาะสม ( X  = 3.13)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานการต้ดสินใจเรียนข้บร้องเพลงของประชากรวัยกลางคน 
และผู้สูงอายุตอนต้น

สมมติฐานที่ 1: เพศที่ต ่าง?านฃองคนวัยกลางคนและกลุ่มผ้สงอายุตอนต้น มีผลต่อฬ  ิ 4  41 41 4

ความต้องการเข้า!เกฃ้บร้องเพลง

ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตามเพศ

เพศ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

ร เอ-(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ
ชาย 138 58 80

อ.๐๐5
หญง 262 149 113

จากตารางที่ 28 พบว่า ผลการวิเคราะห์เพ ื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับ 
ร้องเพลง จำแนกตามเพศ โดยทดสอบค่า 3เ9- พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
โดยพ ิจารณ าผ ู้ตอบแบบสอบถามท ี่ม ีความต ้องการเร ียนขับร ้องเพลงมากท ี่ส ุดค ือ เพศหญิง 
จำนวน 149 คน และรองลงคือ เพศชาย จำนวน 58 คน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66

ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตามอายุ

สมมติฐานที่ 2: อายุที่ต่าง?านคนวัยกลางคนและกลุ่มผ้สงอายุตอนต้น มีผลต่อการฬ  ิ 4  4  41 41 4

ต้ดสินใจเข้า&เกฃ้บร้องเพลง

ช่วงอายุ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

ร เอ-(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ
40-44 66 26 40
45-49 49 29 20
50-54 54 21 33

อ.๐33
55-59 102 55 47
60-64 63 35 28
65-69 66 41 25

จากตารางที่ 29 พบว่า ผลการวิเคราะห์เพ ื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับ 
ร้องเพลง จำแนกตามอายุ โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
โดยพ ิจารณ า ผ ู้ตอบแบบสอบถามท ี่ม ีความ  ต ้อ งการเร ียน ข ับ ร ้อ งเพ ลงม ากท ี่ส ุด ค ือ  ช ่วง 
อายุ 55-59 ปี จำนวน 55 คน รองลงมาคือ ช่วงอายุ 65-69ปี จำนวน 41คน, ช่วงอายุ 60-64ป ีจ จ , จ

จำนวน 35 คน, ช่วงอายุ 45-49 ปี จำนวน 29คน, ช่วงอายุ 40-44 ปี จำนวน 26 คน และช่วงอายุ’ จ ’ จ จ

50-54 ปี จำนวน 21 คน ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 
สถานภาพ

สมมติฐานที่ 3: สถานภาพที่ต่าง?านคนวัยกลางคนและกลุ่มผ้สงอายุตอนต้น มีผลต่อฬ  ิ 4  41 41 4

การต้ดสิน,ใจเข้า!เกฃ้บร้องเพลง

สถานภาพ
จำนวนประชากร 

(คน)
ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

ร เอ-
ต้องการ ไม่ต้องการ

โสด 102 57 45
แต่งงานแล้ว 252 124 128 อ.413
แยกกันอยู่/ม่าย 46 26 20

จากตารางที่ 30 พบว่า ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับ 
ร้องเพลง จำแนกตามสถานภาพ โดยทดสอบค่า 3เ9- พบว่าไม ่ม ีความแตกต่างก ันอย ่างม ี 
นัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความต้องการเรียนขับร้องเพลงมากที่สุด 
คือ แต่งงานแล้ว จำนวน 124 คน รองลงมาคือ โสด จำนวน 57 คน และแยกกันอยู่/ม่าย จำนวน 
26 คน ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 
ระดับการศึกษา

สมมติฐานที่ 4: การศึกษาที่ต่าง?านคนวัยกลางคนและกลุ่มผ้สงอายุตอนต้น มีผลต่อฬ  ิ 4  41 41 4

การต้ดสิน,ใจเข้า!เกฃ้บร้องเพลง

ระดับการศึกษา
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

ร เอ-(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ
ประถามศึกษา 11 4 7
มัธยมต้น 16 11 5
มัธยมปลาย/ปวซ 36 17 19
อนุปริญญา/ปวส 35 10 25 อ.๐๐9
ปริญญาตรี 217 113 104
ปริญญาโท 78 50 28
ปริญญาเอก 7 2 5

จากตารางที่ 31 พบว่า ผลการวิเคราะห์เพ ื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับ
ร้องเพลง จำแนกตามการศึกษา โดยทดสอบค่า 3เ9- พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิ โดยพ ิจารณ าผ ู้ตอบแบบสอบถามท ี่ม ีความต ้องการเร ียนข ับร ้องเพลงมากท ี่ส ุดค ือ
ปริญญาตรี จำนวน 113 คน รองลงมาคือ ปริญญาโท จำนวน 50 คน, มัธยมปลาย/ป1วซ.1จำนวน
17 คน, มัธยมต้น จำนวน 11 คน, อนุปริญญา/ปวส. จำนวน 10 คน, ประถามศึกษา จำนวน 4 คน ’ ’ จ ั 0/  0/  ’

และ'ปริญญาเอก จำนวน 2 คน ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 
อาชีพ

สมมติฐานที่ 5: อาชีพที่ต่าง?านคนวัยกลางคนและกลุ่มผ้สงอายุตอนต้น มีผลต่อการฬ  ิ 4  41 41 4

ต้ดสินใจเข้า&เกฃ้บร้องเพลง

จำนวน ความต้องการเรียนขับร้องเพลง
อาซพ ประชากร

(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ
รเอ

ข้าราชการ 183 103 80
พนักงานของฬั/ฬ ัว ิสาหกิจ 43 23 20
ธุรกิจส่วนตัว 
ลูกจ้าง

97
36

52
11

45
25

อ.082

พ่อบ้าน/แม่บ้าน 36 15 21
อื่นๆ 5 3 2

จากตารางที่ 32 พบว่า ผลการวิเคราะห์เพ ื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับ 
ร้องเพลง จำแนกตามอาชีพ โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง 
สถิติ โดยพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความต้องการเรียนขับร้องเพลงมากที่สุดคือ ข้าราชการ 
จำนวน 103 คน รองลงมาคือ ธรกิจส่วนตัว จำนวน 52 คน, พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 
23 คน,พ่อบ้าน/แม่บ ้านจำนวน 15 คน, ลูกจ้าง จำนวน 11 คน และประกอบอาชีพอื่นๆ จำนวน 
3 คน ตามลำดับ

   ส
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ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

สมมติฐานที่ 6: รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่าง?^นคนวัยกลางคนและกลุ่มผ้สงอายุตอนด้นเฬ  ิ 4  (ม ิ 41 4

ม ีผลต่อการต้ดสินใจเข้า!เกข้บร้องเพลง

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง
รเอ(บาท) (คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

น้อยกว่า 15,000 33 12 21
15,001-20,000 46 22 24
20,001-30,000 79 43 36

อ.24
30,001-40,000 109 58 51
40,001-50,000 77 37 40
มากกว่า 50,001 56 35 21

จากตารางที่ 33 พบว่า ผลการวิเคราะห์เพ ื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับ 
ร้องเพลง จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความต้องการเรียนขับร้องเพลงมากที่สุด 
คือช่วง 30,001-40,000 จำนวน 58 คน รองลงมาคือ ช ่วง20,001-30,000 จำนวน 43 คน, ช่วง
40,001-50,000 จำนวน 37 คน, ช่วงมากกว่า 50,001 จำนวน 35 คน, ช ่วง15,001-20,000 จำนวน
22 คน และน้อยกว่า 15,000 จำนวน 12 คน ตามลำดับ

   ส
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ตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 
ความสมํ่าเสมอในการร้องเพลงต่อสัปดาห์

สมมติฐานที่ 7: ปัจจ้ยทางจิตวิทยามีความสัมพ้นธ์?าบคนวัยกลางคนและกลุ่มผ้สงอายุเฬ ิ 4  (ม  ิ 41 4

ตอนต้น มีผลต่อการต้ดสินใจเข้า!เกฃ้บร้องเพลง

ความสมำเสมอใน 
การร้องเพลง 
(ต่อสัปดาห์)

จำนวนประชากร 
(คน)

ความต้องการเรียนขับร้องเพลง
ร เอ-ต้องการ ไม่ต้องการ

น้อยกว่า 2 คร้ัง 129 64 65
2-3 คร้ัง 101 56 45

อ.194
4-5 ครัง 67 28 39
มากกว่า 5 คร้ัง 103 59 44

จากตารางที่ 34 พบว่า ผลการวิเคราะห์เพ ื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับ 
ร้องเพลง จำแนกตามความสมํ่าเสมอในการร้องเพลง (ต่อสัปดาห์) โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าไม่มี 
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการ 
เรียนขับร้องเพลงมากที่ส ุดคือ น้อยกว่า 2 ครั้ง จำนวน 64 คน รองลงมาคือ มากกว่า 5 ครั้ง 
จำนวน 59 คน, 2-3 คร้ัง จำนวน 56 คน และ 4-5 คร้ัง จำนวน 28 คน ตามลำดับ

   ส
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ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตามแนว 
เพลงที่ชอบร้อง

แนวเพลงที่ชอบ จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง
รเอ-ร้อง (คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

ไทยสากล 217 123 94 อ.๐32
ลูกกรุง 260 136 124 0.761
ลูกทุ่ง 189 88 101 0.049
สากล 73 35 38 0.473
จีน 27 6 21 0.001
เพลงอื่นๆ 11 5 6 0.532

จากตารางที่ 35 พบว่า ผลการวิเคราะห์เพ ื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับ 
ร้องเพลง จำแนกตามแนวเพลงที่ชอบร้อง โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณาคือ แนวเพลงไทยสากล, เพลงลูกทุ่ง และ แนวเพลงจีน ผ้ตอบ 
แบบสอบถามท ี่ม ีความต ้องการเรียนข ับร ้องเพลงมากท ี่ส ุดค ือ ไทยสากล จำนวน 123 คน 
รองลงมาคือ ลูกทุ่ง จำนวน 88 คน และแนวเพลงจีน จำนวน 6 คน ตามลำดับ

ตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 
จังหวะเพลงที่ชอบร้อง

จังหวะของเพลงที่ชอบร้อง
จำนวน 

ประชากร(คน)

ความต้องการเรียนขับร้อง 
เพลง รเอ-

ต้องการ ไม่ต้องการ
ช้า (76๓เวอ 60-90) 77 42 35
ปานกลาง (76๓เว0 91-120) 268 145 123 อ.๐49
เร็ว (76๓เว0 120 ขึ้นไป) 55 20 35
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จากตารางท ี3่ 6 พบว่า ผลการวิเคราะห์เพ ื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับ 
ร้องเพลง จำแนกตามจังหวะของเพลงที่ชอบร้อง โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่ามีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณา ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการเรียนขับร้องเพลง 
มากที่สุดคือ ปานกลาง (76ทา|ว0 91-120) จำนวน 145 คน รองลงมาคือ ช้า (76ทา|ว0 60-90) 
จำนวน 42 คน และเร็ว ("โ6ทา|ว0 120 ขึ้นไป) จำนวน 20 คน ตามลำดับ

ตารางท่ี 37 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 
เหตุผลที่ชอบร้องเพลง

จำนวน ความต้องการเรียนขับร้อง
เหตุผลทีชอบร้องเพลง ประชากร เพลง รเอ-

(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 327 165 162 อ.274
เพื่อเพิ่มทักษะและความมั่นใจ 147 100 47 0.001
เพื่อเข้ากับกลุ่มเพื่อนฝูง 216 144 102 0.541
เพื่อออกกำลังกายให้แข็งแรง 155 84 71 0.473
เพื่อสนองความฝันในวัยเด็ก 36 26 10 0.01

จากตารางที่ 37 พบว่า ผลการวิเคราะห์เพ ื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับ 
ร้องเพลง จำแนกตามเหตุผลที่ชอบร้องเพลงโดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี 
นัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณาเหตุผลเพื่อเพ ิ่มทักษะการร้องสร้างความมั่นใจ และเพื่อสนอง 
ความฝันในวัยเด็ก ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการเรียนขับร้องเพลงมากที่ส ุดคือ เพื่อเพิ่ม 
ทักษะการร้องสร้างความมั่นใจ จำนวน 100 คน และ เพื่อสนองความฝันในวัยเด็ก จำนวน 26 คน 
ตามลำดับ
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตามการ
เคยเข้าเรียนหรืออบรมขับร้องเพลงมาก่อนหรือไม่

เคยเข้าเรียนหรืออบรมขับร้อง 
เพลงมาก่อนหรือไม่

จำนวน 
ประชากร(คน)

ความต้องการเรียนขับร้องเพลง
ร เอ-

ต้องการ ไม่ต้องการ
เคย 96 66 30

อ.๐๐1
ไม่เคย 304 141 163

จากตารางที่ 38 พบว่า ผลการวิเคราะห์เพ ื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับ 
ร้องเพลง จำแนกตามการเคยเข้าเรียนหรืออบรมขับร้องเพลงมาก่อนหรือไม่ โดยทดสอบค่า รเฐ. 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณา ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความ 
ต้องการเรียนขับร้องเพลงมากที่สุดคือ ไม่เคยเรียนหรืออบรมการขับร้องเพลง จำนวน 141 คน และ 
เคยเรียนหรืออบรมการขับร้องเพลง จำนวน 66 คน ตามลำดับ

ตารางที่ 39 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 
สถานที่ที่อยากร้องเพลง

จำนวน ความต้องการเรียนขับร้อง
สถานที่ที่อยากร้องเพลง ประชากร เพลง รเ9.

(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ
บ้านตนเอง 36 13 23
ห้องคาราโอเกะส่วนตัว 63 23 40
ห้องคาราโอเกะรวม 58 27 31

0.001
บทเวทีคาราโอเกะ 64 23 41
บนเวทีพร้อมวงดนตรี 137 92 45
บนเวทีพร้อมวงดนตรีและจินตลีลา 42 29 13
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จากตารางที่ 39 พบว่า ผลการวิเคราะห์เพ ื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับ 
ร้องเพลง จำแนกตามสถานที่ที่อยากร้องเพลง โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณา ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการเรียนขับร้องเพลงมาก 
ที่สุดคือ บนเวทีพร้อมวงดนตรี จำนวน 92 คน รองลงมาคือ บนเวทีพร้อมวงดนตรีและจินตลีลา 
ประกอบ จำนวน 29 คน, ห้องคาราโอเกะรวม จำนวน 27 คน, ห้องคาราโอเกะส่วนตัว จำนวน
23 คน, บทเวทีคาราโอเกะ จำนวน 23 คน และบ้านตนเอง จำนวน 13 คน ตามลำดับ

ตารางที่ 40 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 
ความต้องการร้องเพลงให้ผู้ใดหรือกลุ่มใดฟังมากที่สุด

ต้องการร้องเพลงให้ผู้ใด จำนวน ความต้องการเรียนขับร้องเพลง
รเอหรือกลุ่มใดฟังมากทีสุด ประซากร(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

คนในครอบครัว 24 6 18
เพื่อนที่สนิทสนม 
เพื่อนและสาธารณะซน

140
176

65
99

75
77

อ.007

สาธารณะซนทั่วไป 60 37 23

จากตารางที่ 40 พบว่า ผลการวิเคราะห์เพ ื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับ 
ร้องเพลง จำแนกตามต้องการร้องเพลงให้ผู้ใดหรือกลุ่มใดฟังมากที่สุด โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่า 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณา ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความต้องการ 
เรียนขับร้องเพลงมากที่สุดคือ เพื่อนและสาธารณะซน จำนวน 99 คน รองลงมาคือ เพื่อนที่สนิท 
สนม จำนวน 65 คน, สาธารณะซนทั่วไป จำนวน 60 คน และคนในครอบครัว จำนวน 6 คน 
ตามลำดับ
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สมมติฐานท่ี 8: ป๋’จจ้ยทางการตลาด (7 ร) มีความสัมพ้นธ์ก้บคนวัยกลางคนและกลุ่ม
ผ ู้สูงอายุตอนต้น มีผลต่อการต้ดสินใจเข้า!เกข้บร้องเพลง

ตารางที่ 41 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 
ปัจจัยทางการตลาดด้านหลักสูตร ในส่วนหลักสูตรที่เปิดสอนมีมาตรฐานวิชาการ

ลำดับการให้ความสำคัญ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ
ไม่ให้ความสำคัญ 0 0 0
น้อย 14 3 11
ปานกลาง 95 37 58 อ.002
มาก 228 130 98
มากที่สุด 63 37 26

จากตารางที่41 พบว่า ผลการวิเคราะห์เพ ื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับ
ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านหลักสูตร ในส่วนหลักสูตรที่เป ิดสอนมีมาตรฐาน
วิชาการ โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณา
ผ ู้ตอบแบบสอบถามท ี่ม ีความต ้องการเรียนขับร้องเพลงมากท ี่ส ุดค ือ มาก จำนวน 130 คน
รองลงมาคือ มากที่สุด จำนวน 37 คน, ปานกลาง จำนวน 37 คน และน้อย จำนวน 3 คน จ่ ’
ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 42 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 
ปัจจัยทางการตลาดด้านหลักสูตร ในส่วนหลักสูตรที่เปิดสอนตรงกับความต้องการ 
ของผู้เรียน

ลำดับการให้ความลำคัณ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ(คน) ตองการ ไม่ต้องการ
ไม่ให้ความสำคัญ 2 0 2
น้อย 6 3 3
ปานกลาง 40 16 24 อ.302
มาก 147 77 70
มากที่สุด 205 111 94

จากตารางที่ 42 พบว่า ผลการวิเคราะห์เพ ื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับ 
ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านหลักสูตร ในส่วนหลักสูตรที่เป ิดสอนตรงกับความ 
ต้องการของผู้เรียน โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
โดยพิจารณา ผ ู้ตอบแบบสอบถามท ี่ม ีความต้องการเร ียนขับร้องเพลงมากท ี่ส ุดค ือ มากที่ส ุด 
จำนวน 111 คน รองลงมาคือ มาก จำนวน 77 คน, ปานกลาง จำนวน 16 คน และน้อย จำนวน 3 
คน ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 43 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม
ปัจจัยทางการตลาดด้านหลักสูตร เนื้อหาวิชาในหลักสูตรสามารถนำไปใช้ได้จริง

ลำดับการให้ความสำคัญ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 4 2 2

น้อย 4 1 3

ปานกลาง 50 18 32 อ.132

มาก 119 65 54

มากที่สุด 223 121 102

จากตารางที่ 43 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ 

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจ ัยทางการตลาดด้านหลักส ูตร ในส่วนเนื้อหาวิชาในหลักสูตรสามารถ 

นำไปใช้ได้จริง โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าไม ่ม ีความแตกต่างก ันอย่างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิ โดย 

พ ิจารณ า ผ ู้ต อบ แบ บ สอบ ถ ามท ี่ม ีค วามต ้องก ารเร ียน ข ับ ร ้องเพ ลงมาก ท ี่ส ุด ค ือ  มากท ี่ส ุด  

จำนวน 121 คน รองลงมาคือ มาก จำนวน 65 คน, ปานกลาง จำนวน 18 คน, ไม่ให้ความสำคัญ 

จำนวน 2 คน และน้อย จำนวน 1 คน ตามลำดับ

ตารางที่ 44 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 

ปัจจัยทางการตลาดด้านหลักสูตร ในส่วนมีหลายวิชาให้เลือกตามความต้องการ

ลำดับการให้ความสำคัญ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

ร เอ
(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 7 1 6

น้อย 24 5 19

ปานกลาง 143 67 76 อ.๐๐1

มาก 165 98 67

มากที่สุด 61 36 25

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 44 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ 

ร้องเพลง จำแนกตามป ัจจ ัยทางการตลาดด้านหลักส ูตร ในส่วนมีหลายวิชาให้เล ือกตามความ 

ต้องการ โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าม ีความแตกต่างก ันอย่างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิ โดยพิจารณา 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความต้องการเรียนขับร้องเพลงมากที่ส ุดคือ มาก จำนวน 98 คน รองลงมา 

คือ ปานกลาง จำนวน 67 คน, มาก จำนวน 36 คน, น้อย จำนวน 5 คน และไม่ให้ความสำคัญ 

จำนวน 1 คน ตามลำดับ

ตารางที่ 45 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 

ปัจจัยทางการตลาดด้านหลักสูตร ในส่วนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนมีความ 

พร้อมและเพียงพอต่อผู้เรียน

ลำดับการให้ความลำคัณ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ตองการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 9 1 8

น้อย 24 8 16

ปานกลาง 132 56 76 อ.001

มาก 156 96 60

มากที่สุด 79 46 33

จากตารางที่ 45 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ 

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านหลักสูตร ในส่วนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนมี 

ความพร้อมและเพียงพอต่อผู้เรียน โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีน ัยสำคัญ 

ทางสถิติ โดยพิจารณา ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการเร ียนขับร้องเพลงมากที่ส ุดคือ มาก 

จำนวน 96 คน รองลงมาคือ ปานกลาง จำนวน 56 คน, มาก จำนวน 46 คน, น้อย จำนวน 8 คน 

และไม่ให้ความสำคัญ จำนวน 1 คน ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 46 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม
ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ในส่วนราคาค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม

ลำดับการให้ความสำคัญ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 4 2 2

น้อย 6 2 4

ปานกลาง 100 44 56 อ.329

มาก 190 102 88

มากที่สุด 100 57 43

จากตารางที่ 46 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจ ัยทางการตลาดด้านค่าใช ้จ ่าย ในส ่วนค ่าเล ่าเร ียนท ี่เหมาะสม โดย

ทดสอบค่า รเฐ. พบว่าไม ่ม ีความแตกต ่างก ันอย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิ โดยพิจารณา ผู้ตอบ

แบบสอบถามที่ม ีความต้องการเรียนขับร้องเพลงมากที่ส ุดคือ มาก จำนวน 102 คน รองลงมาคือ

มากที่ส ุด จำนวน 57 คน, ปานกลาง จำนวน 44 คน, น้อย จำนวน 2 คน และไม่ให้ความสำคัญ ชุ่ ’ ’ 0/

จำนวน 2 คน ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 47 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม
ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ในส่วนค่าให้บริการต่างๆ มีความเหมาะสม

ลำดับการให้ความสำคัญ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 1 0 1

น้อย 7 2 5

ปานกลาง 68 22 46 อ.001

มาก 212 108 104

มากที่สุด 112 75 37

จากตารางที่ 47 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามป ัจจ ัยทางการตลาดด ้านค ่าใช ้จ ่าย ในส ่วนค ่าให ้บริการต ่างๆ ม ีความ

เหมาะสม โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าม ีความแตกต่างกันอย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิ โดยพิจารณา

ผู้ตอบแบบสอบถามท ี่ม ีความต ้องการเร ียนข ับร ้องเพลงมากท ี่ส ุดค ือ มาก จำนวน 108 คน

รองลงมาค ือ มากท ี่ส ูด จำนวน 75 คน, ปานกลาง จำนวน 22 คน และน้อย จำนวน 2 คน จ่ ’

ตามลำดับ

ตารางที่ 48 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 

ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ในส่วนมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ

ลำดับการให้ความสำคัญ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

ร เอ-
(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 8 2 6

น้อย

ปานกลาง

38

210

14

105

24

105 อ.๐46

มาก 111 67 44

มากที่สุด 33 19 14

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 48 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านค่าใช้จ่าย ในส่วนมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดกิจกรรมต่างๆ โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าม ีความแตกต่างก ันอย่างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิ โดย

พิจารณา ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการเรียนขับร้องเพลงมากที่ส ุดคือ ปานกลาง จำนวน

105 คน รองลงมาคือ มาก จำนวน 67 คน, มากที่ส ุด จำนวน 19 คน, น้อย จำนวน 14 คน และ’ จ่ ’

ไม่ให้ความสำคัญ จำนวน 2 คน ตามลำดับ

ตารางที่ 49 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม

ปัจจัยด ้านด้านสถานที่ต ั้งในส่วนความเหมาะสมของสถานที่สอน-ความสะดวกใน 

การเดินทาง

ลำดับการให้ความลำคัณ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ตองการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 7 3 4

น้อย 10 7 3

ปานกลาง 102 39 63 อ.018

มาก 188 109 79

มากที่สุด 93 49 44

จากตารางที่ 49 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านสถานที่ต ั้ง ในส่วนความเหมาะสมของสถานที่สอน

-  ความสะดวกในการเดินทาง โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีน ัยสำคัญทาง

สถิต ิ โดยพ ิจารณ า ผ ู้ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ าม ท ี่ม ีค วาม  ต ้องการเร ียน ข ับ ร ้องเพ ลงมากท ี่ส ุดค ือ

มาก จ ำ น ว น 109 คน รองลงมาค ือมากท ี่ส ุด  จำน วน 49 ค น ,ป าน ก ล างจ ำน ว น 39 คน,จ่ ’ ’

น้อย จำนวน 7 คน และไม่ให้ความสำคัญ จำนวน 3 คน ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 50 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม

ปัจจัยด้านด้านสถานที่ต ั้งในส่วนความเหมาะสมของสถานที่สอน-ต่อการเรียนการ 

สอน

ลำดับการให้ความลำคัณ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ตองการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 2 0 2

น้อย 13 6 7

ปานกลาง 82 27 55 อ.001

มาก 215 121 94

มากทีสุด 88 53 35

จากตารางที่ 50 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านสถานที่ต ั้ง ในส่วนความเหมาะสมของสถานที่สอน

-  ต่อการเรียนการสอน โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าม ีความแตกต่างก ันอย่างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิ

โดยพิจารณา ผ ู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการเร ียนขับร้องเพลงมากที่ส ุดค ือ มาก จำนวน

121 คน รองลงมาคือ มากที่สุด จำนวน 53 คน, ปานกลาง จำนวน 27 คน และน้อย จำนวน 6 คนจ่ ’

ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 51 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม

ปัจจัยด้านด้านสถานที่ตั้ง ในส่วนตั้งอยู่ใกล้แหล่งสาธารณูปโภค เซ่น ห้างสรรพสินค้า 

โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ

ลำดับการให้ความลำคัณ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ตองการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 27 10 17

น้อย 59 17 42

ปานกลาง 122 59 63 อ.001

มาก 148 90 58

มากทีสุด 44 31 13

จากตารางที่ 51 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดค้านสถานที่ต ั้ง ในส่วนตั้งอยู่ใกล้แหล่งสาธารณูปโภค

เซ่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าม ีความแตกต่างก ัน

อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณา ผ ู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการเร ียนขับร้องเพลง

มากที่ส ูดคือ มาก จำนวน 90 คน รองลงมาคือ ปานกลาง จำนวน 59 คน, มากที่สูด จำนวน 31 คน จ่ ’ จ่

, น้อย จำนวน 17 คน และไม่ให้ความสำคัญ จำนวน 10 คน ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 52 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม

ปัจจัยด้านการประซาสัมพันธ์และการสนับสนุนการศึกษาในส่วนมีการประซาสัมพันธ์ 

ผ่านสื่อต่างๆ

ลำดับการให้ความสำคัญ
จำนวนประซากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 4 2 2

น้อย 19 10 9

ปานกลาง 144 70 74 อ.921

มาก 187 100 87

มากทีสุด 46 25 21

จากตารางที่ 52 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านการประซาสัมพันธ์และการสนับสนุนการศึกษา ใน

ส่วนมีการประซาสัมพ ันธ์ผ ่านสื่อต ่างๆ โดยทดสอบค่า 3เ9- พบว่าไม ่ม ีความแตกต่างก ันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณา ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการเรียนขับร้องเพลงมากที่ส ุด

คือ มาก จำนวน 100 คน รองลงมาคือ ปานกลาง จำนวน 70 คน, มากที่ส ุด จำนวน 25 คน,’ จ่ ’

น้อย จำนวน 10 คน และไม่ให้ความสำคัญ จำนวน 2 คน ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 53 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 

ปัจจัยด้านการประซาสัมพันธ์และการสนับสนุนการศึกษา ในส่วนมีการจัดกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร ของโรงเรียนออกสู่สาธารณซนอย่างสมํ่าเสมอ

ลำดับการให้ความสำคัญ
จำนวนประซากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 5 3 2

น้อย 20 4 16

ปานกลาง 106 41 65 อ.001

มาก 164 98 66

มากทีสุด 105 61 44

จากตารางที่ 53 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ 

ร้องเพลง จำแนกตามป ัจจ ัยทางการตลาดด้านการประซาส ัมพ ันธ ์และการสน ับสน ุนการศ ึกษา 

ในส่วนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของโรงเรียนออกสู่สาธารณซนอย่างสมํ่าเสมอ โดยทดสอบ 

ค่า 3เ9- พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณา ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ี 

ความต้องการเรียนขับร้องเพลงมากที่ส ุดคือ มาก จำนวน 98 คน รองลงมาคือ มากที่ส ุด จำนวน 

61 ค น ,ป าน ก ล างจำน วน 41 ค น ,น ้อ ย จ ำน ว น 4 คนและไม ่ให ้ความสำค ัญ  จำน วน 3 คน 

ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 54 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 

ปัจจัยด้านการประซาสัมพันธ์และการสนับสนุนการศึกษา ในส่วนลดค่าเล่าเรียน 

พิเศษหรือของแถม

ลำดับการให้ความลำคัณ
จำนวนประซากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ตองการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 7 4 3

น้อย 16 7 9

ปานกลาง 134 62 72 อ.181

มาก 176 91 85

มากทีสุด 67 43 24

จากตารางที่ 54 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านการประซาสัมพันธ์และการสนับสนุนการศึกษา ใน

ส่วนลดค่าเล่าเรียนพิเศษ หรือของแถม โดยทดสอบค่า 3เ9- พบว่าไม ่ม ีความแตกต่างก ันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณา ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการเรียนขับร้องเพลงมากที่ส ุด

คือ มาก จำนวน 91 คน รองลงมาคือ ปานกลาง จำนวน 62 คน, มากที่ส ุด จำนวน 43 คน,’ จ่ ’

น้อย จำนวน 7 คน และไม่ให้ความสำคัญ จำนวน 4 คน ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 55 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 

ปัจจัยด้านการประซาสัมพันธ์และการสนับสนุนการศึกษา ในส่วนการยินดีให้ 

คำแนะนำนอกเวลาเรียน

ลำดับการให้ความลำคัณ
จำนวนประซากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ตองการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 1 1 0

น้อย 28 8 20

ปานกลาง 116 45 71 อ.001

มาก 164 95 69

มากทีสุด 91 58 33

จากตารางที่ 55 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านการประซาสัมพันธ์และการสนับสนุนการศึกษา ใน

การยินด ีให ้คำแนะนำนอกเวลาเร ียน โดยทดสอบค่า 3เ9- พบว ่าม ีความแตกต ่างก ันอย ่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณา ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการเรียนขับร้องเพลงมากที่ส ุด

คือ มาก จำนวน 95 คน รองลงมาคือ มากที่ส ูด จำนวน 58 คน, ปานกลาง จำนวน 45 คน,จ่ ’ ’

น้อย จำนวน 8 คน และไม่ให้ความสำคัญ จำนวน 1 คน ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 56 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 

ปัจจัยด้านบุคลากรของสถาบันในส่วนอาจารย์มีความรู้ความชำนาญตรงกับแนว 

เพลงที่สอน

ลำดับการให้ความสำคัญ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 0 0 0

น้อย 9 2 7

ปานกลาง 183 79 104 อ.001

มาก 90 58 32

มากทีสุด 118 68 50

จากตารางที่ 56 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านบุคลากรของสถาบัน ในส่วนอาจารย์มีความรู้ความ

ชำนาญตรงกับแนวเพลงที่สอน โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าม ีความแตกต่างก ันอย่างม ีน ัยสำค ัญ

ทางสถิติ โดยพิจารณา ผ ู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการเร ียนขับร้องเพลงมากที่ส ุดคือ ปาน

กลาง จำนวน 79 คน รองลงมาคือ มากที่สุด จำนวน 68 คน, มาก จำนวน 58 คน และน้อย จำนวนจ่ ’

2 คน ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 57 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม
ปัจจัยด้านบุคลากรของสถาบันในส่วนซื่อเสียงและประสบการณ์ของอาจารย์

ลำดับการให้ความสำคัญ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 4 1 3

น้อย 17 1 16

ปานกลาง 79 40 39 อ.001

มาก 189 96 93

มากที่สุด 111 69 42

จากตารางที 57 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ือเปรียบเท ียบความต้องการทีจะเรียนขับ

ร ้องเพลง จำแนกตามป ัจจ ัยทางการตลาดด ้านบ ุคลากรของสถาบ ัน  ในส ่วนซ ื่อเส ียงและ

ประสบการณ์ของอาจารย์โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

โดยพิจารณา ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความต้องการเรียนขับร้องเพลงมากที่ส ุดคือ มาก จำนวน 96

คน รองลงมาคือ มากที่ส ูด จำนวน 69 คน, ปานกลาง จำนวน 40 คน, น้อย จำนวน 1 คน และ จ่ ’ ’

ไม่ให้ความสำคัญ จำนวน 1 คน ตามลำดับ

ตารางที่ 58 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 

ปัจจัยด้านบุคลากรของสถาบันในส่วนคุณวุฒิทางด้านวิชาการของอาจารย์

ลำดับการให้ความสำคัญ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

ร เอ
(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 2 0 2

น้อย 13 4 9

ปานกลาง 74 37 37 อ.๐๐7

มาก 191 89 102

มากทีสุด 120 77 43

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 58 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามป ัจจ ัยทางการตลาดด ้านบ ุคลากรของสถาบ ัน ในส ่วนค ุณวุฒ ิทางด ้าน

วิชาการของอาจารย์โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติ โดย

พิจารณา ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความต้องการเรียนขับร้องเพลงมากที่ส ุดคือ มาก จำนวน 89 คน

รองลงมาค ือ มากที่ส ุด จำนวน 77 คน, ปานกลาง จำนวน 37 คน และน้อย จำนวน 1 คน จ่ ’

ตามลำดับ

ตารางที่ 59 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 

ปัจจัยด้านบุคลากรของสถาบัน ในส่วนเจ้าหน้า หรือทีมงานที่ช่วยสนับสนุนของ 

อาจารย์

ลำดับการให้ความสำคัญ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 15 3 12

น้อย

ปานกลาง

37

129

10

66

27

63 อ.001

มาก 172 96 76

มากที่สุด 47 32 15

จากตารางที่ 59 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านบุคลากรของสถาบัน ในส่วนเจ้าหน้า หรือท ีมงานท่ี

ช ่วยสนับสนุนของอาจารย์โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าม ีความแตกต่างก ันอย่างม ีน ัยสำค ัญทาง

สถิติ โดยพ ิจารณ า ผ ู้ต อบ แบ บ สอบ ถ ามท ี่ม ีค วามต ้องก ารเร ียน ข ับ ร ้อ งเพ ลงมาก ท ี่ส ุด ค ือ

มาก จำนวน 96 คน รองลงมาค ือ ปานกลาง จำนวน 66 คน, มากท ี่ส ุด จำนวน 32 คน,’ จ่ ’

น้อย จำนวน 10 คน และไม่ให้ความสำคัญ จำนวน 3 คน ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 60 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม
ปัจจัยด้านกระบวนการเรียนการสอนในส่วนความเหมาะสมของระยะเวลาการเรียน

ลำดับการให้ความสำคัญ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 0 0 0

น้อย 17 8 9

ปานกลาง 121 54 67 อ.265

มาก 200 111 89

มากที่สุด 62 34 28

จากตารางที 60 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ือเปรียบเท ียบความต้องการทีจะเรียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการเรียนการสอน ในส่วนความเหมาะสม

ของระยะเวลาการเรียน โดยทดสอบค่า รเฐ.พบว่าไม่ม ีความแตกต่างกันอย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติ

โดยพิจารณา ผ ู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการเร ียนขับร้องเพลงมากที่ส ุดค ือ มาก จำนวน

111 คน รองลงมาคือ ปานกลาง จำนวน 54 คน, มากที่สูด จำนวน 34 คน และน้อย จำนวน 8 คน’ จ่

ตามลำดับ

ตารางที่ 61 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 

ปัจจัยด้านกระบวนการเรียนการสอนในส่วนการจัดลำดับขั้นตอนการสอน

ลำดับการให้ความสำคัญ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

ร เอ
(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 0 0 0

น้อย 15 7 8

ปานกลาง 97 40 57 อ.๐94

มาก 207 113 94

มากทีสุด 81 47 34

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 61 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจ ัยทางการตลาดด้านกระบวนการเรียนการสอน ในส่วนการจัดลำดับ

ขั้นตอนการสอน โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าไม่ม ีความแตกต่างก ันอย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิ โดย

พิจารณา ผ ู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการเร ียนขับร้องเพลงมากที่ส ุดค ือ มาก จำนวน 113

คนรองลงมาค ือมากท ี่ส ุด  จำน วน 47 ค น ,ป าน ก ล างจำน วน 40 ค น แ ล ะน ้อ ย จ ำน วน 7 คน จ่ ’

ตามลำดับ

ตารางที่ 62 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 

ปัจจัยด้านกระบวนการเรียนการสอนในส่วนการอธิบายและตอบคำถามให้ผู้เรียน 

เข้าใจ

ลำดับการให้ความลำคัณ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ตองการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 0 0 0

น้อย 5 1 4

ปานกลาง 61 24 37 อ.008

มาก 173 84 89

มากที่สุด 161 98 63

จากตารางที่ 62 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการเรียนการสอน ในส่วนการอธิบายและ

ตอบคำถามให้ผู้เรียนเข้าใจ โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าม ีความแตกต่างก ันอย่างม ีน ัยสำค ัญทาง

สถิติ โดยพ ิจารณ า ผ ู้ต อบ แบ บ สอบ ถ ามท ี่ม ีค วามต ้องก ารเร ียน ข ับ ร ้อ งเพ ลงมาก ท ี่ส ุด ค ือ

มากที่สุด จำนวน 98 คน รองลงมาคือ มาก จำนวน 84 คน, ปานกลาง จำนวน 24 คน และน้อย จ่ ’

จำนวน 1 คน ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 63 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม
ปัจจัยด้านกระบวนการเรียนการสอนในส่วนมีจิตวิทยาในการสอนการสร้างกำลังใจ
และความเชื่อมั่น

ลำดับการให้ความลำคัณ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ตองการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 1 0 1

น้อย 9 0 9

ปานกลาง 61 21 40 อ.001

มาก 172 91 81

มากที่สุด 157 95 62

จากตารางที่ 63 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ 

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการเรียนการสอน ในส่วนมีจิตวิทยาในการ 

สอนการสร้างกำลังใจและความเช ื่อม ั่น โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าม ีความแตกต่างก ันอย่างม ี 

นัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณา ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการเรียนขับร้องเพลงมากที่ส ุด 

คือ มากที่ส ุด จำนวน 95 คน รองลงมาคือ มาก จำนวน 91 คน และปานกลาง จำนวน 24 คน 

ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 64 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในส่วนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่ดี

ลำดับการให้ความลำคัณ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ตองการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 3 0 3

น้อย 8 3 5

ปานกลาง 59 20 39 อ.001

มาก 193 90 103

มากทีสุด 137 94 43

จากตารางที่ 64 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในส่วนมีบรรยากาศ

และสภาพแวดล้อมภายนอกที่ด ี โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าม ีความแตกต่างก ันอย่างม ีน ัยสำค ัญ

ทางสถิติ โดยพิจารณา ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการเร ียนขับร้องเพลงมากที่ส ุดคือ มาก

ท ี่สุด จำนวน 94 คน รองลงมาคือ มาก จำนวน 90 คน, ปานกลาง จำนวน 20 คน และน้อย จ่ ’

จำนวน 3 คน ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 65 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในส่วนห้องเรียนอยู่ในสภาพที่เหมาะสม

ลำดับการให้ความสำคัญ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 1 0 1

น้อย 4 0 4

ปานกลาง 57 23 34 อ.003

มาก 167 79 88

มากที่สุด 171 105 66

จากตารางที่ 65 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ 

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในส่วนห้องเรียนอยู่ใน 

สภาพที่เหมาะสม โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าม ีความแตกต่างก ันอย่างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิ โดย 

พิจารณา ผ ู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการเร ียนขับร้องเพลงมากที่ส ุดค ือ มากที่ส ุด จำนวน 

105 คน รองลงมาคือ มาก จำนวน 79 คน และปานกลาง จำนวน 23 คน ตามลำดับ

ตารางที่ 66 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในส่วนสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความ 

เหมาะสม

ลำดับการให้ความสำคัญ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ-
(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 7 6 1

น้อย

ปานกลาง

78

202

45

78

33

124 อ.๐๐ๆ

มาก 80 56 24

มากที่สุด 33 22 11

   ส
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จากตารางที่ 66 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในส่วนสภาพแวดล้อม

ภายในอาคารมีความเหมาะสม โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว่าม ีความแตกต่างก ันอย่างม ีน ัยสำค ัญ

ทางสถิต ิ โดยพิจารณา ผ ู้ตอบแบบสอบถามท ี่ม ีความต ้องการเร ียนข ับร ้องเพลงมากท ี่ส ุดค ือ

ปานกลาง จำนวน 75 คน รองลงมาคือ มาก จำนวน 56 คน, น้อย จำนวน 45 คน, มากที่ส ุด’ ’ จ่

จำนวน 22 คน และไม่ให้ความสำคัญ จำนวน 6 คน ตามลำดับ

ตารางที่ 67 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลง จำแนกตาม

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในส่วนความสะอาดของสถานที่ทั้งภายนอก 

และภายใน

ลำดับการให้ความสำคัญ
จำนวนประชากร ความต้องการเรียนขับร้องเพลง

รเอ
(คน) ต้องการ ไม่ต้องการ

ไม่ให้ความสำคัญ 3 0 3

น้อย

ปานกลาง

10

38

2

16

8

22 อ.008

มาก 177 86 91

มากที่สุด 172 103 69

จากตารางที่ 67 พบว่า ผลการวิเคราะห ์เพ ื่อเปรียบเท ียบความต้องการที่จะเร ียนขับ

ร้องเพลง จำแนกตามปัจจัยทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในส่วนความสะอาด

ของสถานท ี่ท ั้งภายนอกและภายใน โดยทดสอบค่า รเฐ. พบว ่าม ีความแตกต ่างก ันอย ่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ โดยพิจารณา ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความต้องการเรียนขับร้องเพลงมากที่ส ุด

คือ มากที่สุด จำนวน 103 คน รองลงมาคือ มาก จำนวน 86 คน, ปานกลาง จำนวน 16 คน และ จ่ ’

น้อย จำนวน 2 คน ตามลำดับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



^  1. บทท 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การศ ึกษาความต้องการแกขับร้องของคนวัยกลางคนและวัยส ูงอาย ุ 

ตอนต้น เป็นการวิจัยเซิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการแกร้องเพลงของคนวัย 

กลางคน และผู้สูงวัยตอนต้น และ ศึกษาปัจจัยที่ม ีอ ิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนขับร้องเพลง 

ของประซากรกลุ่มนี้

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรชายและหญิง วัยกลางคน'ที่ม ีซ่1วง 

อายุ 40-59 ปี และผู้ส ูงวัย ช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 400 คน จากสูตรการหาตัวอย่างของ 7ลโ0 

Vล๓ ลทอ

เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามที่ประกอบไปด้วยคำถามเกี่ยวกับ 

ข ้อม ูลสถานภาพส่วนบ ุคคลของผ ู้ตอบแบบสอบถาม คำถามเกี่ยวกับความคิดเห ็นต่อป ัจจัยทาง 

การตลาด (7 ? 'ร) และปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนขับร้องเพลง

สรุปผลการวิจ้ย

การว ิจ ัยเร ื่องการศ ึกษาความต ้องการแกข ับร ้องของคนวัยกลางคนและวัยส ูงอาย ุ 

ตอนต้น พบว่าจากประซากรกลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการเรียนขับร้องเพลง โดยสามารถวิเคราะห์ 

ผลได้ดังนี้

1. ข ้อมูลเก ี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 262 คน ค ิดเป ็นร้อยละ 65.50 ด้านอายุส่วนใหญ่มีช ่วงอายุอยู่ใน 

ระหว่าง 55-59 ปี จำนวน 102 คน ค ิดเป ็นร้อยละ 25.50 ด้านสถานภาพส่วนใหญ่มีสถานภาพ 

แต ่งงานแล ้วเป ็น จำนวน 252 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 63 ด ้านระด ับการศ ึกษาส ่วนใหญ ่ม ีระด ับ 

การศึกษา ระด ับปริญญาตรี จำนวน 217 คน ค ิดเป ็นร้อยละ 54.20 ด้านอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพ 

เป็นข้าราชการหรือเป็นข้าราชการเกษียณ จำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 ด้านรายได้เฉลี่ย 

ต ่อเด ือนส ่วนใหญ ่ม ีรายได ้เฉล ี่ยต ่อ เด ือน  30,001-40,000 บาท จำนวน 109 คน ค ิดเป ็น  

ร้อยละ 27.20
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2. ข ้อม ูลเก ี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาค่าน ิยม พฤติกรรมการขับร้องเพลงของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าด้านความกี่ในการร้องเพลงต่อสัปดาห์ส่วนใหญ่มีความกี่ในการ 

ร้องเพลงต่อสัปดาห์น ้อยกว่า 2 คร้ัง จำนวน 129 คน ค ิดเป ็นร้อยละ 32.20 ด้านประเภทเพลงที่ 

ชอบร้อง ส่วนใหญ่ชอบร้องเพลงประเภท เพลงลูกกรุง จำนวน 260 คน ค ิดเป ็นร้อยละ 65 ด้าน 

ความเร็วของจังหวะเพลงที่ชอบร้อง ส่วนใหญ่ชอบความเร็วของจังหวะเพลงที่ชอบร้อง จังหวะปาน 

กลาง ("โ6ทา|ว0 91-120) จำนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ด้านเหลุผลที่ชอบร้องเพลง ส่วนใหญ่ 

ชอบร้องด้วยเหตุผลคือ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ จำนวน 327 คน ค ิดเป ็นร้อยละ 81.80 ด้านการ 

เคยได้รับการอบรมหรือแกขับร้อง ส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนหรือเข้ารับการอบรมการขับร้องมาก่อน 

จำนวน 307 คน ค ิดเป ็นร้อยละ 76 ด ้านความอยากร้องเพลงในสถานที่แบบไหนมากที่ส ุด ส่วน 

ใหญ่อยากร้องเพลงบนเวทีพร้อมวงดนตรี จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.20 ด้านความอยาก 

ร ้องเพลงให ้ผ ู้ใดหรือคนกลุ่มใดฟ ังมากท ี่ส ุด ส ่วนใหญ ่อยากร้องเพลงให ้กล ุ่มเพ ื่อนท ี่รู ้ จักและ 

สาธารณะซน จำนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44

3.ข ้อม ูลเก ี่ยวก ับป ัจจ ัยทางจิตวิทยาความคาดหวัง ท ัศนคติต ่อความต้องการแกขับ 

ร้องเพลงของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าความต้องการเรียนขับร้องเพลง ส่วนใหญ่มี 

ความต้องการเรียนร้องเพลง จำนวน 207 คน ค ิดเป ็นร้อยละ 51.8 ด้านระยะเวลาในการเรียนขับ 

ร้องที่ต ้องการ ส่วนใหญ่อยากร้องเพลงในระยะเวลา 2-3 เดือน จำนวน 121 คน คิดเป ็นร้อยละ 

30.40 ด้านจำนวนครั้งที่เรียนต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่อยากร้องเพลง 2 คร ั้งต ่อส ัปดาห ์จำนวน 186 

คน คิดเป็นร้อยละ 46.40 ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่คิดว่าเหมาะสม ส่วนใหญ่คิดว่าค่าใช้จ่ายต่อการ 

เรียน 1 ครั้งคือตํ่ากว่า 500 บาท จำนวน 162 คน ค ิดเป ็นร้อยละ 40.60 ด้านรูปแบบการสอนที่ 

ต้องการ ส่วนใหญ่อยากเรียนขับร้องเพลงในรูปแบบ เรียนเฉพาะแนวเพลงที่ตนชอบ จำนวน 180 

คน คิดเป็นร้อยละ 44.90 ด้านความคาดหวังจากการเรียนขับร้อง ส่วนใหญ่สิ่งท ี่คาดหวังจากการ 

มาเรียนขับร้องคือ ได้เรียนรู้เทคนิคการขับร้อง จำนวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 87

4.ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาด (7 ? 'ร) ที่ม ีอ ิทธิพลต่อการเรียน 

ขับร้อง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

สูงสุดได้แก่ ด้านกระบวนการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 4.00 รองลงมาได้แก่ ด้านหลักสูตร คิด 

เป็นร้อยละ 3.97 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คิดเป ็นร้อยละ 3.94 ด ้านบุคลากรของสถาบัน 

ค ิดเป ็นร้อยละ 3.81 ด้านค่าใช้จ่าย ค ิดเป ็นร้อยละ 3.76 ด้านการประซาสัมพ ันธ์และสนับสนุน 

การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 3.74 และด้านสถานที่ตั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.70 ตามลำดับ
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4.1 ด้านหลักสูตร

ผลการศึกษาพบว่า ผ ู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านหลักสูตร 

และโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ ด้านเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 

สามารถนำไปใช้ได้จริง รองลงมา ได้แก่ หลักสูตรที่เป ิดสอนตรงกับความต้องการของผู้เรียน และ 

หลักสูตรที่เปิดสอนมีมาตรฐานวิชาการ ตามลำดับ

4.2 ด้านค่าใช้จ่าย

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค ่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ด้านค่าให้บริการต่างๆ มีความ 

เหมาะสม รองลงมา ได ้แก ่ราคาค่าเล ่าเร ียนที่เหมาะสม และมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 

กิจกรรมต่างๆ ตามลำดับ
ร/

4.3 ด้านสถานทตง

ผลการศึกษาพบว่า ผ ู้ตอบแบบสอบถามให ้ความสำค ัญต ่อป ัจจ ัยด ้านสถาน 

ที่ตั้ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค ่าเฉลี่ยส ูงส ุดสามอันด ับแรก ได้แก่ด ้านความเหมาะสมของ 

สถานที่สอน -  ต ่อการเรียนการสอน รองลงมา ได ้แก ่ความเหมาะสมของสถานท ี่สอน -  ความ 

สะดวกในการเด ินทาง และตั้งอย ู่ใกล ้แหล่งสาธารณ ูปโภค เซ่น ห ้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล 

ธนาคาร ฯลฯ ตามลำดับ

4.4 ค้านการประซาสัมพันธ์และการสนับสนุนการศึกษา

ผลการศ ึกษาพบว ่า ผ ู้ตอบแบบสอบถามให ้ความสำค ัญ ต ่อป ัจจ ัยค ้านการ 

ประซาสัมพันธ์และการสนับสนุนการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ 

แรก ได้แก่มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของโรงเรียนออกสู่สาธารณซนอย่างสมํ่าเสมอ รองลงมา 

ได้แก่ การยินดีให้คำแนะนำนอกเวลาเรียนและส่วนลดค่าเล่าเรียนพิเศษหรือของแถม ตามลำดับ

4.5 ด้านบุคลากรของสถาบัน

ผลการศึกษาพบว่า ผ ู้ตอบแบบสอบถามให ้ความสำคัญต่อป ัจจ ัยด ้านบุคลากร 

ของสถาบันโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค ่าเฉลี่ยส ูงส ุดตามลำดับ ได้แก่ ด ้านคุณวุฒ ิทางด้าน 

วิชาการของอาจารย์รองลงมา ได้แก่ซ ื่อเสียงและประสบการณ์ของอาจารย์ และอาจารย์ม ีความรู้ 

ความชำนาญตรงกับแนวเพลงที่สอน ตามลำดับ
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4.6 ด้านกระบวนการเรียนการสอน

ผ ลการศ ึกษ าพ บว ่า  ผ ู้ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ าม ใ ห ้ค วาม ส ำค ัญ ต ่อ ป ัจ จ ัย ด ้าน  

กระบวนการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค ่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ การ 

อธิบายและตอบคำถามให้ผู้เร ียนเข้าใจ รองลงมา ได้แก่มีจิตวิทยาในการสอนการสร้างกำลังใจ 

และความเชื่อมั่น และการจัดลำดับขั้นตอนการสอน ตามลำดับ

4.7 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ผ ลการศ ึกษ าพ บว ่า  ผ ู้ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ าม ใ ห ้ค วาม ส ำค ัญ ต ่อ ป ัจ จ ัย ด ้าน  

สภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค ่าเฉลี่ยส ูงส ุดตามลำดับ ได้แก่ความ 

สะอาดของสถานที่ทั้งภายนอกและภายใน รองลงมา ได้แก่ห้องเรียนอยู่ในสภาพที่เหมาะสม และมี 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ด ี ตามลำดับ

ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานการวิจ้ย 

1. ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานเกี่ยว?าบการต้'ดสินใจเรียนฃ้บร้อง 

เพลงของประชากรวัยกลางคนและผู้สูงอายุตอนต้น ตาม!โจจ้ยส่วนบุคคล

ตารางท่ี 68 สรุปผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมุติฐานการตัดสินใจเรียนขับร้องเพลงของประชากร 

วัยกลางคนและผู้ส ูงอายุตอนต้น ตามปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการเปรียบเทียบ 

ระดับการตัดสินใจเรียนขับร้อง เพลงฯ

1. เพศ ม ีผลกระทบ

2. อายุ ม ีผลกระทบ

3. สถานภาพ ไม่มีผลกระทบ

4. ระดับการศึกษา ม ีผลกระทบ

5. อาชีพ ไม่มีผลกระทบ

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีผลกระทบ
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การตัดสินใจเข้าเรียนร้องเพลง อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิท ี่ระดับ 0.005, ด้านอายุ มีค ่าเฉลี่ยของ0/ ’ ชุ

การตัดสินใจเข้าเรียนร้องเพลง อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.033 และ ด้านระดับการศึกษา

มีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเข้าเรียนร้องเพลง อย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิท ี่ระด ับ 0.009 ในส่วน

ผ้ตอบแบบสอบถามที่ม ี สถานภาพ, อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ

เรียนขับร้องเพลง ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

เพราะฉะน ั้น  การพ ิจารณ าในส ่วนป ัจจ ัยส ่วนบ ุคคลข ั้นอภ ิปรายจะใช ้ข ้อม ูลที่ม ี

น ัยสำคัญทางสถิติ คือ เพศ, อายุ และระดับการศึกษา เป็นเกณฑ์ 0/ ’ ชุ

2. ผลการวิเคราะห์ และทดสอบสมมติฐานเกี่ยว?าบการต้ดสินใจเรียนฃ้บร้อง

เพลงของประชากรวัยกลางคนและผู้สูงอายุตอนต้น ตาม!โจจ้ยทางจิตวิทยา

ตารางที่ 69 สรุปผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมุติฐานการตัดสินใจเรียนขับร้องเพลงของประชากร 

วัยกลางคนและผู้ส ูงอายุตอนต้น ตามปัจจัยทางจิตวิทยา

จากตารางที่ 68 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล มีการตัดสินใจเรียนขับร้องเพลง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างพบว่า ด้านเพศ มีค่าเฉลี่ยของ

ปัจจัยทางจิตวิยา
ผลการเปรียบเทียบ 

ระดับการตัดสินใจเรียนขับร้อง เพลงฯ

1. ความสมำเสมอในการร้องเพลงต่อสัปดาห์ ไม่มีผลกระทบ

2. แนวเพลงทชอบร้อง ม่ผลกระทบ

3.
เ̂ ' ^
จังหวะเพลงทชอบร้อง ม่ผลกระทบ

4. เหตุผลทชอบร้องเพลง ม่ผลกระทบ

5. เข้าเรียนหรืออบรมขับร้องเพลงมาก่อนหรือไม่ ม ีผลกระทบ

6. สถานททอยากร้องเพลง ม่ผลกระทบ

7. ต้องการร้องเพลงให้ผู้ใดหรือกลุ่มใดฟังมากที่สุด ม ีผลกระทบ
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จากตารางที่ 69 พบว่า ปัจจัยทางจิตวิยา มีการตัดสินใจเรียนขับร้องเพลง แตกต่างกัน

อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างพบว่า ด้านแนวเพลงที่ชอบร้อง

มีค ่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเข้าเรียนร้องเพลง อย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิท ี่ระด ับ 0.032 คือแนว

เพลงไทยสากล, ด้านจังหวะเพลงที่ชอบร้อง มีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเข้าเรียนร้องเพลง อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.049 คือจังหวะปานกลาง, ด้านเหตุผลที่ชอบร้องเพลง มีค่าเฉลี่ยของ 0/ ’ ชุ่

การตัดสินใจเข้าเรียนร้องเพลง อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 คือเพื่อเพิ่มทักษะการร้อง 

สร้างความมั่นใจ ด้านเข้าเรียนหรืออบรมขับร้องเพลงมาก่อนหรือไม่ ม ีค ่าเฉลี่ยของการตัดสินใจ 

เข้าเรียนร้องเพลง อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ด้านสถานที่ที่อยากร้องเพลง มีค่าเฉลี่ย 

ของการตัดสินใจเข้าเรียนร้องเพลง อย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิท ี่ระด ับ0.001 และด้านต้องการร้อง 

เพลงให ้ผ ู้ใดหรือกล ุ่มใดฟ ังมากท ี่ส ุด ม ีค ่าเฉล ี่ยของการต ัดส ินใจเข ้าเร ียนร ้องเพลง อย ่างม ี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.007 ในส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีความสมํ่าเสมอในการร้องเพลง 

ต ่อส ัปดาห ์ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเรียนขับร้องเพลง ไม่แตกต่างกัน อย ่างมีน ัยสำคัญทาง 

สถิติ

เพราะฉะน ั้น  การพ ิจารณ าในส ่วนป ัจจ ัยทางจ ิตว ิยาข ั้นอภ ิปรายจะใช ้ข ้อม ูลท ี่ม ี 

นัยสำคัญทางสถิติ คือ แนวเพลงที่ชอบร้อง, จังหวะเพลงที่ชอบร้อง, เหตุผลที่ชอบร้องเพลง, เข้า 

เรียนหรืออบรมขับร้องเพลงมาก่อนหรือไม่,สถานที่ที่อยากร้องเพลง และต้องการร้องเพลงให้ผ้ใด 

หรือกลุ่มใดฟังมากที่สุด เป็นเกณฑ์

3.ผ ล ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ ท ด ส อ บ ส ม ม ต ิ ฐ า น ป ๋ ’จจ ้ ยทางการตลาดท ี ่ ม ี  

ความสัมพ้นธ์ก ับการต้'ดสินใจเรียนฃ้บร้องเพลงของประชากรวัยกลางคนและผู้ส ูงอายุ 

ตอนต้น ตามป๋’จจ้ยทางการตลาด (7 9 ’ร) สรุปไต้ด้งตารางที่ 70
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ตารางที่ 70 สรุปผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมุติฐานการตัดสินใจเรียนขับร้องเพลงของประชากร
วัยกลางคนและผ้สูงอายูตอนต้น ตามปัจจัยทางการตลาด (7 ? ' ร)ฃ่ฃ จ ' 7

ปัจจัยทางการตลาด (7 ? 'ร)

ผลการเปรียบเทียบ 

ระดับการตัดสินใจ 

เรียนขับร้องเพลงฯ

1. ด้านหล้กสูตร

1.1 หลักสูตรที่เปิดสอนมีมาตรฐานวิชาการ 

1.2หลักสูตรที่เปิดสอนตรงกับความต้องการของผู้เรียน 

1.3 เนื้อหาวิชาในหลักสูตรสามารถนำไปใช้ได้จริง 

1 .4มีหลายวิชาให้เลือกตามความต้องการ

1.5อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนมีความพร้อมและเพียงพอต่อผู้เรียน

ม ีผลกระทบ 

ไม่มีผลกระทบ 

ไม่มีผลกระทบ 

มีผลกระทบ 

มีผลกระทบ

8̂ 10) 8̂ 1 2. ด้านค่าเซจ่าย

2.1ราคาค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม

2.2 ค่าให้บริการต่างๆ มีความเหมาะสม

2.3 มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ

ไม่มีผลกระทบ 

ม ีผลกระทบ 

ม ีผลกระทบ

3. ด้านสถานทตง

3.1 ความเหมาะสมของสถานท ี่สอน-ความสะดวกในการเดินทาง

3 .2 ความเหมาะสมของสถานท ี่สอน-ต ่อการเร ียนการสอน 

3.3 ตั้งอยู่ใกล้แหล่งสาธารณูปโภค

ม ีผลกระทบ 

ม ีผลกระทบ 

ม ีผลกระทบ

4. ด้านการประชาสัมพ้นธ์และการสนับสนุนการศึกษา

4.1 ม ีการประซาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

4.2 ม ีการจัดกิจกรรมเสริม เผยแพร่ส ู่สาธารณซนอย่างสมํ่าเสมอ 

4 .3 ส่วนลดค่าเล่าเรียนพิเศษหรือของแถม

4.4 การยินดีให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน

ไม่ม ีผลกระทบ 

ม ีผลกระทบ 

ไม่ม ีผลกระทบ 

ม ีผลกระทบ
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ตารางที่ 70 สรุปผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมุติฐานการตัดสินใจเรียนขับร้องเพลงของประชากร
วัยกลางคนและผู้ส ูงอายุตอนต้น ตามปัจจัยทางการตลาด (7 ? ’ร) (ต่อ)

ปัจจัยทางการตลาด (7 ? 'ร)

ผลการเปรียบเทียบ 

ระดับการตัดสินใจเรียนขับ 

ร้องเพลงฯ

5. ด้านบุคลากรของสถาบ้น

5.1 อาจารย์มีความรู้ความชำนาญตรงกับแนวเพลงที่สอน

5.2 ซื่อเสียงและประสบการณ์ของอาจารย์

5.3 คุณวุฒิทางด้านวิชาการของอาจารย์

5.3 เจ้าหน้า หรือทีมงานที่ช่วยสนับสนุนของอาจารย์

ม ีผลกระทบ 

มีผลกระทบ 

มีผลกระทบ 

มีผลกระทบ

6. ด้านกระบวนการเรียนการสอน

6.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาการเรียน

6.2 การจัดลำดับขั้นตอนการสอน

6.3 การอธิบายและตอบคำถามให้ผู้เรียนเข้าใจ

6.4 มีจิตวิทยาในการสอนการสร้างกำลังใจและความเชื่อมั่น

ไม่มีผลกระทบ 

ไม่มีผลกระทบ 

มีผลกระทบ 

มีผลกระทบ

7. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

7.1 มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ด ี

7.2 ห้องเรียนอยู่ในสภาพที่เหมาะสม

7.3 สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความเหมาะสม

7.4 ความสะอาดของสถานที่ทั้งภายนอกและภายใน

ม ีผลกระทบ 

มีผลกระทบ 

มีผลกระทบ 

มีผลกระทบ

จากตารางที่ 70 พบว่า ปัจจัยทางการตลาด มีการตัดสินใจเรียนขับร้องเพลง แตกต่าง 

กัน อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทดสอบความแตกต่างพบว่า ด้านหลักสูตร ในส่วน 

หล ักส ูตรท ี่เป ิดสอนม ีมาตรฐานวิชาการ มีค ่าเฉลี่ยของการตัดส ินใจเข ้าเร ียนร้องเพลง อย่างมี 

น ัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.002 เก ี่ยวกับการมีหลายวิชาให้เล ือกตามความต้องการและอุปกรณ์ 

และสื่อการเรียนการสอนมีความพร้อม และเพียงพอต่อผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจ เข้า เรียน 

ร้องเพลง อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ทางด้านค่าใช้จ่าย ในส่วนค่าให้บริการต่างๆ มี 

ความเหมาะสม มีค ่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเข้าเรียนร้องเพลง อย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิท ี่ระด ับ
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0.001 และในส่วนมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเข้า 

เรียนร้องเพลง อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.046 ทางด้านสถานที่ตั้ง ในส่วนความเหมาะสม 

ของสถานที่สอน-ความสะดวกในการเดินทางมีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเข้าเรียนร้องเพลงอย่าง 

มีน ัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.018 ในส่วนความเหมาะสมของสถานที่สอน -  ต่อการเรียนการสอน 

และในส่วนตั้งอยู่ใกล้แหล่งสาธารณ ูปโภค เซ่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ มี 

ค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเข้าเรียนร้องเพลง อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิท ี่ระดับ 0.001 ทางค้านการ 

ประซาสัมพันธ์และการสนับสนุนการศึกษา ในส่วนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของโรงเรียน 

ออกสู่สาธารณซนอย่างสมํ่าเสมอและในส่วนการยินดีให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน มีค่าเฉลี่ยของ 

การตัดสินใจเข้าเรียนร้องเพลง อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ค ้านบุคลากรของสถาบัน 

ในส่วนอาจารย ์ม ีความร้ความชำนาญตรงก ับแนวเพลงท ี่สอน, ซ ื่อเส ียงและประสบการณ ์ของ 

อาจารย์เรียนและทีมงานที่ช่วยสนับสนุนของอาจารย์มี ค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเข้าเรียนร้องเพลง 

อย ่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิท ี่ระดับ 0.001 ในส่วนคุณวุฒ ิทางค ้านวิชาการของอาจารย์ม ีค ่าเฉลี่ย 

ของการตัดสินใจเข้าเรียนร้องเพลง อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.007 ทางค้านกระบวนการ 

เรียนการสอน ในส่วนการอธิบายและตอบคำถามให้ผู้เรียนเข้าใจ มีค่า เฉลี่ยของการตัดสินใจ เข้า 

เรียนร้องเพลง อย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิท ี่ระด ับ 0.008 ในส่วนมีจิตวิทยาในการสอนการสร้าง 

กำลังใจและความเชื่อมั่น มีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเข้าเรียนร้องเพลง อย ่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิ 

ท ี่ระดับ 0.001 ทางค ้านสภาพแวดล ้อมทางกายภาพ ในส ่วนม ีบรรยากาศและสภาพแวดล ้อม 

ภายนอกที่ดี และสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเข้า 

เรียนร้องเพลง อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ในส่วนห้องเรียนอยู่ในสภาพที่เหมาะสม มี 

ค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเข้าเรียนร้องเพลง อย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิท ี่ระด ับ 0.003 และในส่วน 

ความสะอาดของสถานที่ท ั้งภายนอกและภายใน มีค ่าเฉลี่ยของการตัดสินใจเข้าเรียนร้องเพลง 

อย่างมีน ัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.008 ตามลำดับ

เพราะฉะนั้น การพิจารณาในส่วนปัจจัยทางทางการตลาด (7 ? 'ร) ขั้นอภิปรายจะใช้ 

ข ้อมูลที่ม ีน ัยสำคัญทางสถิต ิ ค ้านหลักสูตร คือ หลักสูตรที่เป ิดสอนมีมาตรฐานวิชาการ, มีหลายฃ ํ &/ ฃ ่ ฃ ่ 63

วิชาให้เสือกตามความต้องการ และอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนมีความพร้อมและเพียงพอต่อ 

ผู้เรียน ค้านค่าใช้จ่าย คือ ค่าให้บริการต่างๆ ม ีความเหมาะสม และมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 

การจัดกิจกรรมต่างๆ ค้านสถานที่ต ั้ง ค ือความเหมาะสมของสถานที่สอน -  ความสะดวกในการ 

เด ินทาง, ค วาม เห ม าะส ม ข อ งส ถ าน ท ี่ส อ น - ต ่อการเร ียนการสอน และต ั้งอย ่ใกล ้แหล ่ง 

สาธารณูปโภค เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ ค้านการประซาสัมพ ันธ์และการ
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ความชำนาญตรงกับแนวเพลงที่สอน, ซ ื่อเส ียงและประสบการณ ์ของอาจารย์, คณวฒิทางด้าน 0/ ’ ’ ชุ ชุ

วิชาการของอาจารย์ และเจ้าหน้า หรือทีมงานที่ช่วยสนับสนุนของอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียน 

การสอน ค ือการอธ ิบายและตอบคำถามให ้ผ ู้เร ียนเข ้าใจ และม ีจ ิตว ิทยาในการสอนการสร้าง 

กำลังใจและความเชื่อมั่น ด ้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ ม ีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่ดี, ห ้องเรียนอย่ในสภาพที่เหมาะสม, สภาพแวดล้อมภายในอาคารม ีความเหมาะสม 

และความสะอาดของสถานที่ทั้งภายนอกและภายใน เป็นเกณฑ์

อภิปรายผล

จากผลการศ ึกษาป ัจจ ัยท ี่ม ีอ ิทธ ิพลต ่อการเข ้าเร ียนข ับร ้องเพลงของประชากรว ัย 

กลางคนและผู้สูงอายุตอนต้น มีประเด็นที่น ่าสนใจและนำมาอภิปรายผล ดังนี้

ป ัจจ ัยส ่วนบ ุคคล ท ี่ม ีน ัยทางสถิต ิ ประกอบไปด้วย เพศ, อายุ และระด ับการศ ึกษาจ ’ จ

โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสูดคือ เพศหญิง,ช่วงอายุ 55-59ปี และม ีระด ับการศ ึกษาปริญญาตรี เม ื่อนำมา ฃ ่ช ุ่ 0 / ’ ชุ 0 / 0/

พิจารณามิติของการแบ่งแยกชายหญิงพบว่าในปัจจุบันหญิงและชายไทยมีความเสมอภาคในการ

ทำงานในลังคมไทย การเปลี่ยนผ่านนี้ส ่งผลให้เพศหญิงที่อยู่ในช่วงวัยนี้แต่ก ่อนไม่มีโอกาสเข้า

ทำงานและได้เป็นหัวหน้าเพศชายในที่ทำงานด้วย รวมถึงไม่มีลิทธี๋ในการแสดงออกในโอกาสต่างๆ

นั้นหมดไป สอดคล้องก ับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและลังคมแห ่งชาติ ฉบับที่ 4 บทที่ 8 การพัฒนา

ลังคม ว่าด้วยนโยบาย ข้อ 4 บทบาทของสตรีในการพัฒนาประเทศ ในข้อ 4.1 กล่าวว่าอย่างไรก็

ตามปรากฏว่าสถานะของสตรียังด้อยกว่าชายทั้งในด้านเศรษฐกิจ ลังคม และการเมือง จึงเป็นการ 
{ ฟ  ฬ ่

สมควรที่จะเร่งสนับสนุนให้สตรีม ืความรู้ความสามารถและได้ร ับความเป็นธรรมในลังคมมากขึ้น 

เพ ื่อจะได ้เป ็นพ ล ังในการพ ัฒ น าเศรษ ฐก ิจและล ังคมได ้เต ็มตามข ีดความสามารถมากข ึ้น  

(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติ, 2520) โดยประซากรกลุ่มวัย 

ทำงานส่วนใหญ่มืช ่วงอายุอยู่ในแผนพัฒนานี้พอดีทำให้สามารถแสดงออกถึงความสามารถได้ 

อยาก,ไม่ถูก1จำกัดลิทธิ้ และเมื่อพิจารณาช่วงอายุนี้สอดคล้องกับทฤษฎีแนวความคิด ล ักษณะและ 

สถานะทางลังคมเศรษฐกิจวัยกลางคน และวัยสูงอายุ ของทิพย์กา เซษฐไ,'ซาวลิต (254: 16) กล่าว 

ว่า ลังคมของบุคคลในวัยกลางคนส่วนใหญ่คือที่ทำงานและ'บ้าน กลุ่มเพ ื่อนที่สำคัญ ได้แก่ เพื่อน 

ร่วมงาน หรือเพื่อนบ้านใกล้เคียง เป ็นวัยท ี่ควรทำงานด้วยความไม่ต ึงเครียดมากจนเกินไป และ 

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของลังคมมากขึ้น มีการใช้เวลาว่างและมืก ิจรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัย

สนับสนุนการศึกษา คือ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ของโรงเรียนออกสู่สาธารณซนอย่าง
สมํ่าเสมอ และการยินดีให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน ด้านบุคลากรของสถาบัน คือ อาจารย์มีความรู้
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และความสนใจเนื่องจากฐานะมั่นคง ม ีเวลาว่างเป ็นของตัวเองมากพอที่จะม ีงานอดิเรก หรือทำ 

กิจกรรมต่าง ๆ ใน ยามว่างได้ กิจกรรม ท ี่ผใหญ ่วัยนี้ทำจึงมักเป็นกิจกรรมเบา ๆ เซ่น ปลกต้นไม้I ฃ่ ^  เ ฃ ่

ฟังดนตรี ร้องเพลง ฟังเทศน์อ่านหนังสือ ท่องเที่ยวสะสมของต่าง ๆ เป็นต้น และยังสอดคล้องก ับ

ณ ัฐน ัแท ์ ศิริเจริญ (2548:13-14) กล่าวถึง เจนเนอเรซั่น ธลเวV ธ00๓6โ ค ือคนยุคที่ม ีท ัศนคติต ่อ

ชีวิตเพื่อการทำงาน เคารพกฎเกณฑ์กติกา อดทน ให้ความสำคัญกับผลงาน มีระบบความคิดเป ็น

ขั้นตอน ไม่พลิกแพลง เซ ่นถ้าอยากร้องเพลงเก่งข ึ้นก ็ต ้องไปเรียนกับผู้ม ีความรู้ เป ็นต ้นโดยเม ื่อ

ประกอบกับฐานทางสังคมของผู้ม ีการศึกษาระดับปริญญาตรี หากเทียบย้อนหลังไปเมื่อ ประชากร

กลุ่มนี้ยัง อยู่ในวัยรุ่นหรือประมาน 50 ปีก่อนแล้ว สอดคล้องไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและลังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 1 ว่าด้วย นโยบาย ข้อ4 (4) เพ ื่อล่งเสริมอุดมศึกษาให้สามารถผลิตนักศ ึกษาใน

อาชีพแขนงต่างๆ ให้เพียงพอกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ โดยถือว่าการศึกษา

ขั้นอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตกำลังคนในระดับสูง ซ ึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศในโอกาสต่อไป (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติ, 2504)

สำหรับปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ ปัจจัยด้านค่านิยม และปัจจัยด้านความคาดหวัง มี

ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าเรียนขับร้องเพลงของประชากรวัยกลางคนและผู้สูงอายุตอนต้น

โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านค่านิยมมากที่ส ุด เมื่อพิจารณาปัจจัยค่านิยมในส่วนที่มีนัยทาง

สถิติแล้ว พบว่าปัจจัยแนวเพลงที่ชอบร้องคือ แนวเพลงไทยสากล คือเพลงที่ขับร้องในภาษาไทย

ริเริ่มจากนำทำนองไทยเดิมใส่เนื้อร้องบรรเลงและขับร้อง โดยใช้วิธีการนำเสนอตามแบบดนตรี

สากล ได้รับความนิยมสูงสุดในการเสือกที่จะนำมาร้อง อีกทั้งประซากรกลุ่มนื้ยังชื่นชอบการร้อง

เพลงในยุคสมัยของตนเท่านั้น สอดคล้องกับพูนพิศ อมาตยกุล กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2507 เพลงไทย

สากลได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เพลงลูกกรุง และเพลงไทยลูกทุ่ง และในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน

กระแสเพลงร็อกแอนด็โรสของทางฝังตะวันตกอย่างวง เดอะ บีทเทิลส์ได้รับความนิยมอย่างมาก

(พูนพิศ อมาตยกุล, 2529) ในส่วนจังหวะที่ชื่นชอบได้รับความนิยมสูงสุดคือจังหวะปานกลาง ฃ่ จ ิ, '' ฃ่ จิ

("โ6ทา|ว0 91-120) ซึ่งสอดคล้องกับ ทวีสิทธิ้ไกรวิจิตร กล่าวว่า เพลงส่วนใหญ่ในยุคสมัยนั้นนิยม 

นำมาเล่นกัน ซึ่งจะไม่เร็วมาก (ทวีสิทธิ้ไกรวิจิตร, 2522)

เหตุผลที่ได้จากการสัมภาษณ์นางศรีสุภางค์อินทร์ไทร (2555) กล่าวว่า เพลงจังหวะ 

ปานกลางจะร้องง่าย เอ ื้อต่อการแสดงออกทางอารมณ์ และมีสืลาของท่วงทำนองที่ช ่วยให้เอื้อน 

เสียง และออกเส ียงได้ไพเราะมากขึ้น ส ่วนเพลงท ี่ม ีจ ังหวะเร ็วน ั้น ป ัญหาท ี่พบค ือ ร้องไม่ถูก 

หรือไม่ลงจังหวะ และร้องได้ไม่ครบคำร้อง ทำให้การร้องเพลงจังหวะเร็วดังกล่าวทำได้ยาก จึงไม่ 

เป็นที่นิยมเสือกมาร้อง ในส่วนเหตุผลที่ชอบการร้องเพลงนั้น จากข้อที่มีนัยทางสถิติ สูงสุดคือ เพื่อ
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การพักผ่อนหย่อนใจ สอดคล้องก ับ ดุษฎี พนมยงค ์(2547: 4) กล่าวว่า การร้องเพลงเป ็นการ 

พักผ่อนหย่อนใจ ดนตรีสามารถทำให้เราผ่อนคลายความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจได้ ทำให้เกิด 

ความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ เม ื่อร ่างกายผ่อนคลายจิตใจก็คลายเครียด ความสมดุล 

ระหว่างร่างกายและใจก็จะเกิดขึ้น เมื่อการร้องเพลงของประซากรกลุ่มนี้เป็นการพักผ่อนแล้วส่วน 

ใหญ่จึงไม่เคยเข้าเรียนหรือเข้ารับการอบรมการร้องเพลงมาก่อน สอดคล้องกับ นางสุภาพร กิตติว 

รางทูล (2554) กล่าวว่า การร้องเพลงเป็นการพักผ่อนที่ดีอย่างหนึ่ง การเอาจริงเอาจังมากเกินไป 

กับการร้องเพลงเซ่นการไปเรียนขับร้องก็อาจจะไม่ได้เป็นการพักผ่อนอีกต่อไป ในส่วนสถานที่ที่ 

อยากร้องเพลง จากข้อที่ม ีน ัยทางสถิติ ส ูงสุดคือ อยากร้องเพลงบนเวทีพร้อมวงดนตรี เนื่องจาก 

การร ้องเพลงพร้อมวงดนตรีน ั้นเป ็นการได้แสดงออกถึงท ักษะในการข ับร้อง หรือออกเส ียงให ้ 

ไพเราะ ทักษะเกี่ยวกับจังหวะของดนตรี ความจำ ได้แสดงออกทางบุคลิกภาพ และแสดงความ 

เชื่อมั่นในตนเองให้ผู้อื่นได้เห็น มากกว่าการร้องเพลงกับ สื่ออื่นๆ เซ่น คาราโอเกะ เป็นต้น และเมื่อ 

ผนวกกับความต้องการจะร้องเพลงให้ กับกลุ่มเพื่อนที่รู้จ ักและสาธารณะซน ซึ่งมีนัยทางสถิติ ด้วย 

แล้วนั้น ยิ่งเป็นแสดงออกถึงความต้องการที่จะสำแดงตนให้ผู้อ ื่นได้ร ับรู้ สอดคล้องก ับพ ิ,ไสวรรณ 

ประกอบผล (2534: 101) กล่าวถึง ทฤษฎีการจูงใจของ เ\/เลรเ(วผ ข้อที่3 ถึงข้อที่ 5 คือ ความ 

ต ้องการทางสังคม, ความต้องการได้ร ับการยกย่องสรรเสริญ และความต ้องการความสำเร ็จ 

สมหวังในชีวิต ซึ่งเป็นแรงจูงใจ (แ01^6) หรือแรงขับ (อโ^อ) ให้เถิดการตัดสินใจเข้าเรียนขับร้อง 

เพลงของประซากรวัยกลางคนและผู้สูงอายุตอนต้น

ปัจจัยทางการตลาด (7 ? 'ร) แสดงออกถึงความต้องการของผู้ท ี่ต ้องการเรียนขับร้อง 

เพลงว่าม ีป ัจจ ัยอะไรบ้างท ี่ล ่งผลให ้ก ับการตัดส ินใจเส ือกเรียนร้องเพลง โดยปัจจ ัยท ี่ม ีค ่าเฉล ี่ย 

ส ูงส ูดในระด ับมาก ได้แก่ ด ้านกระบวนการเร ียนการสอน รองลงมาได้แก่ ด ้านหลักสูตร, ด้าน 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ, ด้านบุคลากรของสถาบัน, ด้านค่าใช้จ่าย, ด ้านการประซาสัมพ ันธ์’ จ ’ ’

และสนับสนุนการศึกษา และด้านสถานที่ตั้ง ตามลำดับ

ด้านกระบวนการเรียนการสอนหรืออีกนัยที่ เรียกว่ากระบวนการบริการ(?โ0อ6รร) ท่ี 

ม ีค ่าเฉล ี่ยส ูงกว ่าด ้านอ ื่นๆ และม ีน ัยทางสถ ิต ิค ือ การอธ ิบายและตอบคำถามให ้ผ ู้เร ียนเข ้าใจ 

รองลงมาได้แก่ มีจ ิตวิทยาในการสอนการสร้างกำลังใจและความเชื่อมั่น ซึ่งสอด คล้องกับทฤษฎี 

แนวความคิดทางการตลาดของคอทเลอร์(^01เ6โ) (วารุณี ตันติ1วงค่'วาณิช, 2545: 12) เป็นขั้นตอน 

ในการให้บริการเพื่อล่งมอบคุณภาพการให้บริการกับคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุตอนต้น ที่อยาก 

เรียนขับร้องเพลง ได้รวดเร็วและประทับใจจะพิจารณาใน 2 ด้าน คือ ความซับซ้อน (0 0 ๓ เว๒x117) 

โดยพิจารณาขั้นตอนและความต่อเนื่องของงานในกระบวนการสอนให้เถิดการสร้างกำลังใจและ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



110

ความเช ื่อม ั่น ส ่วนในด้านความหลากหลาย (อ^6โ96ทอ6) พ ิจารณาถ ึงความอ ิสระและความ 

ยืดหยุ่น สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือลำดับการสอนทำให้การอธิบายและตอบคำถามให้ 

ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย เป็นแนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภค ตัดสินใจเลือกเนื่องจากสามารถ 

ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจต่อนักเรียนหรือผู้มาใช้บริการ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญ 

กับ “การบริการ” เป็นลำดับแรก

ด้านหลักสูตร หรือเรียกอีกอย่างว่า ผลิตภัณฑ์ (?โ00๒01) ที่ม ีค ่าเฉลี่ยสูงก1ว่าด้านอื่นๆ 

และมีนัยทางสถิติคือ หลักสูตรที่เปิดสอนมีมาตรฐานวิชาการ กล่าวคือเป ็นผลิตภ ัณฑ์ท ี่ม ีค ุณภาพ 

เป็นที่ยอมรับนั่นเอง นอกจากนี้ผ ู้เรียนหรือผู้บริโภคยังคำนึงถึงอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนมี 

ความพร้อมและเพียงพอต่อผู้เร ียนอีกด้วย ซ ึ่งสอดคล้องก ับบทส ัมภาษณ ์นางณ ัฐวด ี ลินวรพันธุ 

(2555) ได้กล่าวว่า ถ ้าหล ักส ูตรม ีมาตรฐานสากลก็เช ื่อม ั่นว ่ามาเร ียนแล้วจะประสบความสำเร ็จ 

ด ังท ี่หวังไว้ แสดงถ ึงการพ ิจารณา การเตร ียมความพร ้อมของผ ู้ประกอบการสอนว ่าม ีความ 

น่าเช ื่อถือมากน้อยเพียงไรซึ่งข ัดแย้งกับบทสัมภาษณ์นางปราณี ว ิช ัยลืบ (2554) กล่าวว่า อยาก 

เรียนเฉพาะแนวเพลงที่ตนชอบมากกว่า ซ ึ่งตนได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ถ้าเรียนตามหลักสูตรทั่วไป 

เกรงว่าจะเบื่อหน่าย และไม่สามารถจะนำมาใช้ได้จริง ในสถานการณ์จริง อ ีกท ั้งม ีอาย ุมากแล้ว 

เกรงว่าจะจำสื่งที่เรียนมาได้ไม่ครบถ้วน

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือ หลักฐานทางกายภาพ (?เาVร1031 ธVI^I6ท^6) 

ผู้บริโภคพิจารณาที่ความสะอาดของสถานที่ท ั้งภายนอกและภายใน เป็นลำดับแรก รองลงมาคือ 

บรรยากาศภายนอกต้องดูดี ซ ึ่งหลักฐานทางกายภาพมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความรู้ส ึกและ 

ปฏิกิริยาตอบสนองของคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุตอนต้นมักจะมองหาองค์ประกอบเหล่านี้เพื่อใช้ 

ในการประเมินคุณภาพของการเข้าเรียนขับร้องเพลง

ด้านบุคลากรของสถาบัน หรือบุคลากร (?60เวเ6) ผ้บริโภคพิจารณาที่คุณวฒิทางด้านจ จ ' 1 ' ฃ่ จ่ จิ

วิชาการของอาจารย์ผู้สอน เป็นลำดับแรก เหตุผลเซ่นเดียวกันคือต้องการบรรทัดฐานทางวิชาการ 

เป็นสิ่งรองรับในสิ่งที่ ตนกำลังจะเลือก รองลงมาคือชื่อ เส ียงและประสบการณ ์ของอาจารย ์หาก 

อาจารย์ผู้สอนมีชื่อเสียงมากเท่าไร ย่อมเป็นแรงจูงใจยิ่ง และเพ ิ่มความน่าสนใจต่อการเรียน ไม่ 

เพียงความรู้ที่จะได้เท่านั้น ผู้เร ียนเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วยังได้ ช ื่อว ่าเป ็นลูกศ ิษย์อาจารย์ผ ู้ม ี 

ชื่อเสียงท่านนั้นอีกด้วย

ด้านค่าใช้จ่าย หรือด้านราคา (ณ 06) ส่วนใหญ่พิจารณาที่ ค่าให้บริการต่างๆ ว่ามี 

ความเหมาะสมหรือไม ่ เพราะส ่วนน ี้เป ็นส ่วนท ี่นอกเหน ือไปจากค ่าเล ่าเร ียน ซ ึ่งม ักจะม ีราคา 

มาตรฐานของโรงเรียนหรือผู้สอนอื่นๆในราคาที่ใกล้เคียงกัน ค่าบริการส่วนนี้จ ึงม ีความสำคัญเซ่น
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ค ่าหน ังส ือเร ียน ค ่าอ ุปกรณ ์ต ่างๆท ี่จำเป ็น ต ้องจ ่าย เพ ิ่ม เต ิมภายห ล ัง  จากการศ ึกษาสำรวจ 

ภาคสนามพบว่า ผู้เรียนยินดีจ่ายค่าอุปกรณ์เมื่อตนเองรู้สึกพอใจกับบริการที่ได้รับ และไม่ชอบใน 

การเก็บเงินเซิงบังคับ

ด ้าน ก ารป ระซ าส ัมพ ัน ธ ์แล ะส น ับ ส น ุน ก ารศ ึก ษ า ห ร ือการส ่ง เสร ิมการต ลาด

(?โอทาอแอท) ข้อที่มีนัยทางสถิติส่วนใหญ่พิจารณาจากการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน

ออกสู่สาธารณซนอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งกิจกรรมของโรงเรียนนับเป็นการโฆษณา (/^ 6 โแรเทฐ) อีก

รูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ย ังทำให้ผ ู้เร ียนมีเวทีได้แสดงออกในสิ่งที่ตนเองได้เรียนมา อ ีกทั้งย ังเป ็น

สถานที่รองรับการสำแดงตนของอาจารย์ผ้สอน, ศิษย์ป ัจจุบ ัน และศิษย์เก่าของโรงเรียน ซึ่งประสบฃ่ ’ จ่

ความสำเร็จจากการร้องเพลง อีกประการหนึ่งการที่ผ ู้สอนยินดีให้คำแนะนำแก่นักเรียน หรือศ ิษย ์ 

เก่านอกเวลาเรียน นับเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริโภคพิจารณา

ด้านสถานที่ต ั้ง หรือซ่องทางการจัดจำหน่าย (คลออ) ข ้อท ี่ม ีน ัยทางสถิต ิส ่วนใหญ่ 

พิจารณาที่ ความเหมาะสมของสถานที่สอน ต่อการเรียนการสอน รองลงมาคือความเหมาะสมของ 

สถานที่สอน ความสะดวกในการเดินทาง ซ ึ่งสอดคล้องบทสัมภาษณ์ของ นายนคร ถนอมทรัพย์ 

(2555) ผ้เป็นศิลปินแห่งซาติ, นายกสมาคมผ้สร้างสรรค์เพลง ได้กล่าวว่า หากใครได้มาเรียนแล้ว 

เถิดความประทับใจต่อการเรียนการสอนของเรา ต่อให้หนทางไกลเพียงไรก็มิใซ่อุปสรรค เมื่อมา 

เรียนแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน ผู้เรียนก็จะอยากมาอีก 

ทั้งนี้สามารถสรุปการผลการอภิปรายเป็นข้อๆได้คังนี้

สร ุปการสำรวจประซากรที่ม ีแนวโน ้ม หรือม ีความต ้องการเร ียนข ับร ้องเพลง จะม ี 

ลักษณะดังต่อไปนี้

1. ส่วนมากเป็นเพศหญิง

2. เป็นกลุ่มผู้สูงวัยที่มีอายุในช่วง 55-59 ปี

3. ระดับการศึกษาปริญญาตรี

4. ชอบร้องเพลงไทยสากล จังหวะปานกลาง

5. ไม่เคยเรียนหรือเข้ารับการอบรมร้องเพลงมาก่อน

6. มีความกล้าและความอยากแสดงออกสูง
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สรุปปัจจัยในการเลือกเรียนขับร้องเพลงของประซากรกลุ่มนี้ จะม ีล ักษณะดังน ี้

1. การบริการกลเม็ดกระบวนการเรียนการสอน ต้องประทับใจเป็นลำดับแรก

2. เนื้อหาหลักสูตรต้องโดนใจและมีมาตรฐานรองรับ

3. สภาพแวดล้อมห้องเรียนและสถานที่ต ้องสะอาด ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

4. อาจารย์ผู้สอนมีใบรับรองมาตรฐานและมีซื่อเสียง

5. ไม่ควรมีค่าใช้จ่ายปลีกย่อย

6. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรมารองรับจำนวนบ่อยครั้ง

7. สถานประกอบการอยู่ในตำแหน่ง หรือในพื้นที่ท ี่เหมาะกับการสอนขับร้องเพลง 

และสะดวกต่อการเดินทางมาเรียน

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจ้ยไปใช้

จากผลการวิจัย พบว่า ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา ทำให้เรา 

ทราบว่าประซากรวัยกลางคนและผู้สูงอายุตอนต้น กลุ่มท ี่ม ีความต้องการที่จะเรียนขับร้องเพลงมี 

ล ักษณะเป ็นอย ่างไร ซ ึ่งจะเป ็นข ้อม ูลทางว ิชาการท ี่สำค ัญ  สำหรับการนำไปประกอบธุรก ิจท ี่ 

เก ี่ยวข ้องก ับประซากรกลุ่มน ี้ ตลอดจนป ัจจ ัยทางการตลาด สามารถนำไปปรับปรุงองค์กรท ี่ 

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประซากรกลุ่มนี้ได้

1.1 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะเริ่มต้น

1.1.1 ควรเน้นเรื่องกระบวนการเรียนการสอน มีการวางแผนการสอนที่เข้าใจ 

ได้ง่าย ไม่น่าเบื่อ ไม่อ้างอิงวิชาการมากเกินไป และสามารถนำไปใช้ได้จริง เห็นผลจริง

1.1.2 ในเนื้อหาหลักสูตรท ี่จะนำมาใช้ควรเล ือกหลักสูตรท ี่ได ้ร ับการยอมรับ

ระดับสากล

1.1.3 ผู้สอนนอกจากจะพิจารณาจากการเป็นผู้ม ีซ ื่อเส ียง และการมีค ุณวุฒ ิ 

แล้ว ควรพิจารณาผู้มีจิตวิทยาในการสอน การถ่ายทอดการสอน และความสามารถในการจูงใจ

1.1.4 ควรการต ั้งราคาค ่าเล ่าเร ียนโดนคำน ึงถ ึงความเหมาะสมของก ิจการ 

การวางตำแหน่งทางการตลาดของก ิจการ และพ ิจารนาเปร ียบเท ียบการกำหนดค่าเร ียนของ 

ผู้ประกอบการอื่นประกอบ

1.1.5 ไม่ควรใช้กลยุทธ์การตัดราคาเพราะจะทำให้ภาพลักษณ์กิจการไม่ดี

1.1.6 ไม่ควรเรียกเก็บเงินค่าบริการต่างๆซํ้าซ้อน หรือปลีกย่อย เน้นไปที่การ

บริจาคช่วยเหลือ
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1.1.7 ม ีก ิจกรรมเสร ิมหล ักส ูตรท ี่สามารถเผยแพร ่ส ู่สาธารณ ะซนบ ่อยคร ั้ง 

เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออก และเป็นการประซาสัมพันธ์กิจการของโรงเรียนไปในตัว

1.1.8 เน ้นการส ่งเสร ิมการตลาดในการนำเสนอบร ิการโดยตรงจาก งาน 

กิจกรรมสังคมต่างๆ เซ่นงานแต่งงานงานเลี้ยงรุ่นงานรื่นเริงต่างๆ เป็นต้น

1.1.9 การก่อสร้างควรมีการออกแบบวางผัง ท ั้งภายนอกและภายในอาคาร 

อย ่างเหมาะสม คำนึงถึงห้องเรียน ที่พัก ที่นั่งรอ และจุดบริการลูกค้า ขนาดห้องเรียนต้องไม่คับ 

แคบ

1.1.10 นอกจากการม ีอากาศก ่าย เทสะดวกแล ้ว  ควรตกแต่ง สร้าง 

บรรยากาศทั้งภายนอกและภายในอาคารอย่างมีรสนิยม

1.2 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน

1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรการสอนมุ่นเน้นเพื่อผู้เรียนวัยกลางคนและผู้สูงอายุ 

ตอนต้น ให้มากขึ้นเป็นพิเศษ

1.2.2 เปิดห้องพิเศษหรือคอร์สพิเศษที่ไม่ปะปนกับผู้เรียนในวัยอื่นๆ

1.2.3 ผู้สอนควรพัฒนาและแกฝนตนเองสมํ่าเสมอ เน้นรูปแบบการก่ายทอด 

ความรู้ที่เข้าใจง่าย พร้อมการยกตัวอย่าง

1.2.4 เพิ่มการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เพื่ออำนวยความสะดวก

1.2.5 ควรจัดให้มีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ

1.2.6 ควรเข้าทำการประซาลัมพันธ็ในงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เพื่อขยาย 

ลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่อง

1.2.7 ควรสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน

1.2.8โรงเรียนควรมีสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการให้บริการ

1.2.9 ควรมีปฏิส ัมพันธ์ก ับลูกค้าเก่าหรือศิษย์เก่าอย่างสมํ่าเสมออาทิ ส่งบัตร 

เชิญงานคอนเสิร์ตของโรงเรียน ส่ง ส.ค.ส. และเอกสารประซาสัมพันธ์ของโรงเรียน
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2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจ้ยครั้งต่อไป

2.1 ควรศ ึกษาความต้องการเร ียนข ับร ้องเพลง ของประชากรว ัยกลางคนและ 

ผู้สูงอายุตอนต้น ในพื้นที่อื่นๆ

2.2 ควรศึกษาผลส์มฤทธี๋ในการศึกษา และคุณภาพของประชากรวัยกลางคนและ 

ผู้สูงอายุตอนต้น ที่จบจากการเรียนขับร้องเพลงไปแล้ว

2.3 ควรศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสอบขับ 

ร้องเพลง สำหรับประชากรวัยกลางคนและผู้สูงอายุตอนต้น
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แบ บ ส อบ ถาม ความ ต ้องการเร ียน ข ับ รองเพ ลงของบ ุคคลว ัยกลางคน และผ ู้ส ูงอาย ุตอน ต ้น  
สาขาส ังค ีตว ิจ ัยและพ ัฒ นา คณ ะด ุร ิยางคศาสตร ์ 

ม ห าว ิท ยาล ้ยศ ิลป ากร

คำชี้แจง แบบสอบถาม

1. เพื่อนำไปวิเคราะห์ถึงความต้องการรวมถึงปัจจัยที่ส ่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกเรียนการขับร้อง

2. โปรดเติมเครองหมายในช่อง อ  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์

ส่วนที่ 1 ข ้อม ูลท ั่วไปของผ ู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพ

4. ระดับการศึกษา

อ  ชาย 

อ  40-44 

อ  55-59 

0  โสด

อ  หญิง 

อ  45-49 

อ  60-64 

อ  แต่งงานแล้ว

อ  50-54 

อ  65-69

อ  แยกกันอยู่/หย่าร้าง/ม่าย

อ  มัธยมศึกษาตอนต้น 

อ  อนุปริญญา, ปวส.

อ  ปริญญาโท 

อ  อ ื่น(ระบ ุ)...............

อ  ประถมศึกษา 

อ  มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.

อ  ปริญญาต‘รี 

อ  ปริญญาเอก

5. อาชีพ อ  ข้าราชการ อ  พนักงานของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ

อ  ธุรกิจส่วนตัว อ  ลูกจ้าง อ  พ ่อบ ้าน/แม ่บ ้าน 

อ  อื่นๆ (ระบ ุ)...................................

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0  ตํ่ากว่า 15,000 0  15,001-20,000 020,001-30,000

อ  30,001-40,000 อ  40,001-50,000 อ  มากกว่า 50,001

ส่วนที่ 2 ข ้อม ูลเก ี่ยว?าบพ ฤต ิกรรมการข ับรองเพ ลงของผ ู้ตอบแบบสอบถาม
7. ท่านร้องเพลงบ่อยแค่ไหนใน 1 ส ัปดาห ์

0  น้อยกว่า 2 คร้ัง 0  2 -  3 คร้ัง 0  4 -  5 คร้ัง 0  มากกว่า 5 คร้ัง

8. ท่านชอบร้องเพลงประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

อ  เพลงไทยสากล อ  เพลงลูกกรุง อ  เพลงลูกทุ่ง

□ เพลงสากล □ เพ ลงจ ีน  □ อ ื่น ๆ .............

9. ท่านชอบร้องเพลงในความเร็วของจังหวะแบบไหน

0  ช้า (76๓เว0 60-90) □ปานกลาง (76๓เว0 91-120)□ เร ็ว  (76๓เว0 120 ฃื้นไป)
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10. เหตุผลที่ท่านชอบร้องเพลง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

อ  เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ อ  เพื่อเพิ่มทักษะการร้องและสร้างความมั่นใจ

อ  เพื่อเข้ากับกลุ่มเพื่อนฝูง อ  เพื่อเป็นการออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง

อ  เพื่อสนองความฝันในวัยเด็ก

11. ท่านเคยเรียนหรอเข้ารับการอบรมการขับร้องมาก่อนหรอไม่ 

อ  เคย □ไม่เคย

12. ถ้าท่านเลือกได้ท่านอยากร้องเพลงในสถานที่แบบใด

อ  บ้านตนเอง อ  ห้องคาราโอเกะส่วนตัว

อ  ห้องคาราโอเกะรวม อ  บนเวทีคาราโอเกะ

อ  บนเวทีพร้อมวงดนต‘รี □บนเวทีพร้อมวงดนตรีและจินตลีลาประกอบ

13. ท่านอยากร้องเพลงให้ผู้ใดหรีอกลุ่มใดฟังมากที่สุด

อ  คนในครอบครัว อ  กลุ่มเพื่อนที่สนิทสนม

อ  กลุ่มเพื่อนที่ร ู้จ ักและสาธารณะชน อ  สาธารณะชนทั่วไป

ส่วน ท่ี 3 ข้อม ูลเก ี่ยว?าบพฤติกรรมความต ้องการ‘แกข ับรองเพ ลงของผ ู้ตอบแบบสอบถาม
14. ท่านต้องการเรียนร้องขับเพลงหรีอเข้ารับการอบรมการขับร้องหรีอไม่ 

อ  ต้องการ □ไม่ต ้องการ (หากท่านเช็คข้อนี้ ให้ข้ามไปทำส่วนที่ 4)

15. ท่านต้องการระยะเวลาในการเรียนร้องเพลงนานเท่าไร เพื่อให้บรรลุความตั้งใจ

□ไม ่เก ิน1 เดือน 0 1 - 2 เดือน 0 2 - 3 เดือน □ ม า ก ก ว ่ า 3 เดือน

16. ท่านต้องการเรียนขับร้องเพลงจำนวนกี่ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้บรรลุความตั้งใจ

□ ทุกวัน 0 1 - 2 ครั ้ งต่อสัปดาห์  0 1 ครั ้ งต่อสัปดาห์  0 2 สัปดาห์ครั ้ ง

17. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเรียนต่อครั้งที่ท่านคิดว่ายอมรับได้

□  ตํ่ากว่า 500 บาท 0  501-750 บาท

0  751-1,000 บาท □มากกว ่า 1,000 บาท

18. ท่านอยากเรียนขับร้องตามแบบไหน

0  เรียนตามหลักสูตรมาตรฐาน □เรียนเฉพาะแนวเพลงที่ตนชอบ

0  เรียนตามความเหมาะสมที่ผ ู้สอนบอก 0  เลือกเรียนเป็นเพลงๆไปตามสถานการณ์

19. ท่านคาดหวังอะไรจากการเรียนขับร้อง(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

0  ได้เรียนรู้เทคนิคการขับร้อง □ได้พัฒนาความรู้ด ้านดนตรีทั่วไป

0  เพิ่มบ ุคลิกภาพและสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 0  มีผลดีต่อสุขภาพแข็งแรงขึ้น 

0  การพักผ่อนหย่อนใจ อ  เป็นที่ยอมรับจากสังคมที่ชอบร้องเพลง

อ  อยากแสดงออกในความสามารถที่เรียนมา อ  การได้เป็นศิษย์ของอาจารย์ที่มีชื่อเลืยง
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ส่วนที่ 4 ะ ป ัจจ ัยความพ ึงพ อใจท ี่ม ีผลต ่อพ ฤต ิกรรมการเร ียน ข ับรอง
ทำเครองหมาย ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด^พิงพอใจน้อย ไปจนถึง 5=พึงพอ,ใจมากที่สุด

ด้าน ระดับความให้พิงพอใจ

1. เกียวกับกระบวนการ ขันตอนการให้บริ'การ 5 4 3 2 1

1.1 การประชาสัมพันธ์การสอน

1.2 ความเหมาะสมของสถานทีสอน -  ความสะดวกในการเดินทาง

1.3 ความเหมาะสมของสถานทีสอน -  ต่อการเรียนการสอน

1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลา (จำนวนชัวโมง)
1.5 ความเหมาะสมของช่วงเวลา

1.6 การจัดลำดับขันตอนการสอนร้องเพลง

1.7 ราคาค่าเล่าเรียนทีเหมาะสม

2. เกียวกับอาจารย์ผู้สอน

2.1 ความรอบรู้ในการร้องเพลง, ด้านทฤษฏี

2.2 ความรอบร้ในการร้องเพลง, ด้านการปภิบ้ติ'บี ’ ชิ*)
2.3 ความสามารถในการถ่ายทอดความ รู้

2.4 การตอบคำถาม

2.5 การอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ

2.6 มีจิตวิทยาในการสอน การสร้างกำลังใจ และความเชือมันในตนเอง

2.7 เอาใจใส่ และทุ่มเทต่อการสอน

2.8 ความมีช ือเสียง1ของผู้สอน

3. เกียวกับการอำนวยความสะดวก

3.1 เอกสารประกอบการสอน

3.2 อุปกรณ ์หรีอสือประกอบการสอน

3.3 เจ้าหน้า หรีอทีมงานทีช่วยสนับสนุนของอาจารย์

4. เกียวกับคุณภาพการเรียนการสอน

4.1 การสอนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

4.2 ความรู้ความเข้าใจ เกีย1วกับแนวเพลงทีผู้เรียนอยากเรียน

4.3 สามารถถ่ายทอดวิชาให้ผู้เรียนได้บรรลุผลสมความตังใจ

5. เก ียวกับปัจจัยด้านการส่งเสรมการตลาด

5.1 การมีส ่วนลดค่าเล่าเรียนพิเศษ หรีอ ของแถม

5.2 การยินดีให้คำแนะนำนอกเวลาเรียน

5.3 การจัดกิจกรรมเสรมหลักสูตร เช่น ร้องเพลงนอกสถานที
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แบบสอบถามความต้องการเรียน^บร้องเพลงของบุคคลวัยกลางคนและผู้ส ูงอายุตอนต้น

(ส่วนเพิ่มเติม)

สาขาสังคีตวิจ้ยและพ้ฒนา คณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาล้ยศิลปากร

คำชี้แจง แบบสอบถาม

1. เพื่อให้ผูวิจัยได้นำไปวิเคราะห์ถึงความต้องการรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ 

เลือกเรียนการขับร้อง

2. ทำเครื่องหมาย ในซ่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด ^สำค ัญ น ้อย  ไป

จนถึง 5=สำคัญมากที่ส ุด

ด้าน ระดับความให้พึงพอใจ

1. ด้านหลักสูตร 5 4 3 2 1

1.1 หลักสูตรทีเปิดสอนมีมาตรฐานวิชาการ

1.2 เนือหาวิชาในหลักสูตรสามารถนำไปใช้ได้จริง

1.3 มีหลายวิชาให้เลือกตามความต้องการ

2. ด้านค่าใช้จ่าย

2.1 ค่าให้บริการต่างๆ มีความเหมาะสม

2.2 มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ
I/ V

3. ดานสถานทตง

3.1 ตังอยู่ใกล้แหล่งสาธารณูปโภค เซ่นห้างสรรพสินค้า

4. ค้านบุคลากรของสถาบัน

4.1 คุณวุฒิทางค้านวิชาการของอาจารย์

5. ค้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

5.1 มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายนอกทีดี

5.2 ห้องเรียนอยู่ในสภาพทีเหมาะสม

5.3 สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความเหมาะสม

5.4 ความสะอาดของสถานทีทังภายนอกและภายใน
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ซอ -  สกุล 

เกิดวันที่ 

บิดา 

มารดา 

ที่อยู่

ประ'ว้ติการศึกษา

พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2548 

พ.ศ. 2553

ประว้ติการทำงาน

พ.ศ. 2547 -  2548 

พ.ศ. 2548 -  2551 

พ.ศ. 2551 -  2553 

พ.ศ. 2553 -  2556

ประ'ว้ติผู้วิจ้ย

นายศักดึ๋ล ิทธิ้ สมิทธิธรรม 

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 

ผศ. ณรงค์สมิทธิธรรม 

นางจิระ สมิทธิธรรม

145/1 ถนนพระแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปี 1 (ม.4)

โรงเรียนบุญวาทย็วิทยาลัย ลำปาง

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาซาวิชาไฟฟ้า- 

ไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา 

เขตภาคพายัพ เชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมคาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ 

เชียงใหม่

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนืยบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวดดอก เชียงใหม่ 

ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาลังคีตวิจัยและพัฒนา 

คณะดุ่ร ิยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร

พนักงานฝ่ายขาย บริษัทมิวสิคคอลเลคซั่น จำกัด สาขาเชียงใหม่ 

วิศวกรไฟฟ้า บริษัทพีเอฟ อินเตอร์เทศ จำกัด ศรีราชา ชลบุรี 

วิศวกรควบคุมการผลิต บริษัทโรงงานเส์นัหมี่ซอเฮง สามพราน นครปฐม 

รับสอนดนตรี (กีตาร์) ตามบ้าน หลักสูตร ^00^ - แ6๒เ ร^เ6
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พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2545

ประว้ติการทำงานด้านดนตรี

พ.ศ. 2542 ร่วมงานวง อ!V© แนว แอโทล!!V© ^ ออ^ ออกผลงาน ธเว. ปนร! ล 0๒9

ในปี 2544

ร่วมงานวง 7ผอ เวเ6อ6 แนว ^ ออ^ ออกผลงานอัลบั้ม ธเว. ความจริงที่ไม่ 

อยากบอก ในปี 2545

ร่วมงานวง ?6โอ!!!!อท แนว ธเลอ^ 1\̂ 6๒1 เข้าแข่งขันดนตรีในงาน ^ ออ^ 

1=331 2003 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และได้ลง หนังสือ 

นิตยสาร 1\̂ 6๒1 1\̂ ล9 เล่มที่ 3

ร่วมงานวง ร!ทร^!อ!ร แนว ธโน๒! ออล!!า 1\̂ 6๒1 ออกผลงาน 

อ6๓0.ร1ทร !̂อ!ร

ร่วมงานวง รเทร๒ชร ออกผลงานอัลบั้มเต็มชุดใรซื่อ รนเอ๒6 ชV 

1\/เลร!อโชล!เ0ท

ร่วมงานวง ผอผ IVเว6 แนว แอลVV แ6๒1 ผลงาน รเท9เอ. ยายใคร(วะ) 

ร่วมงานวง ธเลอ^’0เ& ๖/  แนว แอลVV แ6๒1 ออกผลงาน ธเว. รเวเท่! อ!

1หนทอเอโ

ร่วมงานวง ธ เลอ^’0!อ!7 ออกผลงาน ^ เว. 7เาอ แาออโV อ! ๓ ลร!อโ 

ร่วมงานกับวง เ^ลแนโอ 7โลออ ทัวร์คอนเสิร์ต เ^ลแนโอ 7โลออ 3๐น1ห ร!ล 

เ̂ นอ^เท9 7อนโ โซว็ในประเทศไทย 2 งาน ประเทศมาเลเซีย 1 งาน และ 

สิงคโปร์ 1 งาน

ร่วมงานวง ?ลร!อ!!เาอ เวลเท แนวดนตรีรเวอออเ 7เาโลรเา 1^6๒1 ออก 

ผลงาน ? โอ๓0 เว^\ร7 011 7แธ เผ ออ๓ อ 2011 

ร่วมงานกับวง เ̂ ลแนโอ 7โลออ ออกผลงาน รเว111: เ̂ ลแนโอ 7โลออ 

(7เาลแลทอ!) ร่วมกับวง เ\^อ9ลเ0โกอท (เทอ!อทอร!ล) ^อเอลรออเ ชV : 

7อทาล! ^ อออโอ! ^ ล!ท ลทอ! □โอล๓ ร ^ ออ0โอ! จัดจำหน่ายในประเทศ 

อินโดนิเซีย

ร่วมงานวง ?ลร!อ!!เาอ เวลเท แนวดนตรีรเวอออ! 7เาโลรเา 1^6๒1 ออก 

ผลงานอัลบัมเต็ม ซือชุด ^อทาลทออ อ! ออท!แอ!; เ^ท9อ!อทา

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2547

พ.ศ. 2549 

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2552 

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556
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