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ความปกครอง 2 คน  

2. พฤติกรรมผูป้กครองส่วนใหญ่เคยส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาวิชาดนตรีและรู้จกัแผนการเรียนศิลป์
ดนตรีมาก่อน โดยรู้จกัแผนการเรียนศิลป์ดนตรีจากช่องทาง 3 อนัดบัไดแ้ก่ 1.โรงเรียน 2.ทางนกัเรียน  3.จากทาง
อินเตอร์เน็ต/ส่ือสังคมออนไลน์และปัจจยัเลือกแผนศิลป์ดนตรีใน 3 ล าดบัคือ 1. ตอ้งการให้นกัเรียนไดเ้รียนใน
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The purposes of this research are (1) to analyze weakness and threats of music program in 
secondary school in Bangkok (2) to study student parents’ behavior of making decision, choosing music 
program in secondary school. (3) to study parents’ expectation of choosing secondary school which has music 
program for students. (4) to make a service marketing strategy for affected decision in music program of 
secondary schools Bangkok area. Samples from 8 School Directors and 400 students’ parents in secondary 
school which has music program located in Bangkok area academic year 2015. The results of this research were 
as follows: 

Factor affecting in choosing music program are 1) Confidence and trust of institution itself.       
2) For further education and career opportunities 3) Music activity and encourage the performance skill.  

1. The majority of parents were female, 36 – 45 years old age, Bachelor degree graduated,    
work as private business, earned money income between 10, 001- 30,000 baht, approximate have 2 children. 

2. Parents behavior were given their children studied tutorial music class and known about music 
program in high school from 1) school 2) Students 3) Internet/social media and factor affecting in choosing 
music program are 1) Expect student to study in their favorite or interested program 2) Develop and encourage 
their activities. 3) Quality of teacher. 

3. Factors of service marketing affecting in decision of music program are 1) teachers have well 
knowledge and ability 2) teachers’ personalities such as reliable and pay attention to students 3) School have 
appropriate music classrooms and rehearsal rooms  

4. Differentiate of age and the average income per month of interviewee were affected in various 
opinions in making decision in music program. 

3S are strategy for music program in secondary school in Bangkok. There are three components 
of  3S: Smart (S1) is strategy for music professional persons are good personality and smart process. Serve (S2) 
is about place and equipment for support all learning activities in music program. Service Solution (S3) is about 
service with flexibility and willingness to resolve every problem.  
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Student’s signature..................................................................... Academic Year 2016 
Thesis Advisor’s signature............................................................... 



ฉ 

กติติกรรมประกาศ 
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ซ่ึงความรู้ท่ีไดรั้บจากอาจารยไ์ดน้ ามาปรับใชใ้นการท าวทิยานิพนธ์  

อาจารยด์ าริห์ บรรณวิทยกิจ เป็นผูซ่ึ้งมอบโอกาสในการศึกษาและการท างาน รวมถึง
ให้ค  าปรึกษาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัท่ีท าให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จได ้และยงัเป็นผูช้ี้น าให้
ผูว้จิยักา้วผา่นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไดต้ลอดมา 

อาจารยจ์ากทุกโรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัและผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมีส่วนร่วมใน
การใหข้อ้มูลท่ีส าคญัต่อการท างานวิจยัในคร้ังน้ีให้ส าเร็จลุล่วงไป พร้อมทั้งสนบัสนุนในการเป็นผู ้
ช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามใหผู้ว้จิยั 

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณ ครอบครัว เพื่อน พี่และน้องทุกคน ท่ีเป็นส่วนส าคญัยิ่งท่ีท าให้
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บทที ่1 
บทน า 

  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สภาพสังคมในปัจจุบนัอยู่ในสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน 
เกิดข้ึนทั้งในภาคส่วนการผลิต การค้าและการบริการ ตลอดจนในอนาคตก็ก าลงัจะยิ่งเพิ่มการ
แข่งขนัท่ีสูงข้ึน โดยสังเกตไดจ้ากการเพิ่มข้ึนของประชากรในประเทศไทย ซ่ึงท าให้ตลาดผูบ้ริโภค
มีโอกาสเพิ่มข้ึนมากกว่าเดิม ทรัพยากรแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาใหม่ เขา้สู่ตลาดแรงงานเพิ่มอยา่ง
ต่อเน่ืองรวมไปถึงการเปล่ียนถ่ายสู่ประเทศใกล้เคียง ภายหลังสถานะการณ์ทางการเมืองการ
ปกครองมีความสงบมากข้ึน นกัลงทุนจากต่างประเทศพร้อมเขา้มาสู่การลงทุนในประเทศมากข้ึน  

ธุรกิจบนัเทิงท่ีไดรั้บการตอบรับกบักระแสท่ีมีความนิยมเป็นอยา่งยิ่งของการประกวด
ร้องเพลงท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างมาก ทนัทีทนัใดอย่างรายการท่ีมีช่ือเรียกสั้ น ๆ ง่ายว่า The Voice            
ก็แทรกตวัข้ึนมา ไม่ใช่เพียงแค่การไดรั้บความนิยม แต่ยงัเป็นท่ีกล่าวถึงในระดบัมาก ทั้งในโลก
ออนไลน์และออฟไลน์ โด่งดงัชนิดก าลงักลายเป็นกรณีศึกษาของนกัการตลาดท่ีพลาดไม่ได ้

The Voice รายการประกวดร้องเพลงท่ีมีตน้ฉบบัมาจากประเทศฮอลแลนด์ ออกอากาศ
คร้ังแรกเม่ือปี 2010 มีการซ้ือลิขสิทธ์ิมากมายกวา่ 40 ประเทศ ส าหรับในประเทศไทย The Voice 
Thailand บริษทัแพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมน้ท ์ในเครือทรูวิชัน่ เป็นผูซ้ื้อลิขสิทธ์ิมากจากบริษทัเทา
ป้า มีเดีย กรุ๊ป ฮอลแลนด์และให้บริษทั “โต๊ะกลม” ในเครือเวิร์คพอ้ยท์ ท าหน้าท่ีผลิตรายการ 
ออกอากาศช่วงเยน็วนัอาทิตยท์างช่อง 3 เวลาน้ีไดผ้า่นจากรอบ “Battle” ซ่ึงโคช้ไดค้ดัเลือกเหลือทีม
ละ 6 คนเพื่อเขา้สู่รอบแสดงสด ท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัของแต่ละทีมจะตอ้งประชนัเสียงกบัสมาชิกของทีม
อ่ืน ๆ และผู ้ชมทางบ้านจะลงคะแนนโหวตเพื่อเลือกผู ้เข้าแข่งขันท่ีช่ืนชอบให้ผ่านเข้ารอบ 
เช่นเดียวกบัโคช้เองจะเลือกผูท่ี้ผา่นเขา้รอบต่อไปเช่นกนั นบัเป็นรายการท่ีถูกใจผูช้ม ตั้งแต่รูปแบบ
รายการท่ีแตกต่างไปจากการประกวดอ่ืน ๆ คือการใช ้“โคช้” ท าหน้าท่ีคดัเลือกผูเ้ขา้ประกวดแทน 
“กรรมการ” แทนท่ีจะเป็นเพียงคนตดัสินอนาคตช้ีถูกช้ีผิดให้กบัผูแ้ข่งขนั ซ่ึงบทบาทของโคช้น่ีเอง 
กติกาส่วนน้ีกลายเป็นหัวขอ้สนทนาถกเถียงพูดคุยหลกัเก่ียวกบั The Voice ตามชุมชนออนไลน์ 
หรือออฟฟิศต่าง ๆ ชนิดให้ความส าคญัไปท่ีโคช้พอ ๆ กนัหรือมากกว่าผูป้ระกวดกนัเลยทีเดียว 
อาจจะพูดได้ว่ า รายการแทบจะมี  ผู ้สนับสนุนของโค้ชมากกว่าผู ้ประกวดด้วยซ ้ า ไป



2 

 

ในรายการฉบบัสหรัฐอเมริกานั้น โคช้ของรายการจะมีความหลากหลายดา้นแนวเพลง มีภูมิหลงั
เร่ืองราวส่วนตวัท่ีน่าสนใจแตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็น อดมั เลอวีน นกัร้องน าของวง Maroon 5, 
ศิลปินคนัทรีย ์เบลค เชล ตนั, หนุ่มผิวสีร่างทว้ม ซี โล กรีน ท่ีท างานหลากหลายทั้งแต่งเพลง, เป็น
แร็ปเปอร์, โปรดิวเซอร์และเป็นศิลปินท่ีมีผลงานดงัระดบัควา้แกรมม่ีมาแลว้ รวมถึง คริสตินา อากีเลร่า  

ส าหรับเมืองไทยกระแสของรายการ The Voice อาจเกิดข้ึนเป็นกระแสตีกลบัท่ีคนช่ืน
ชอบกนัมากข้ึนไปอีก เพราะระยะหลงัรายการประกวดร้องเพลงอ่ืน ๆ ก็จะดูให้ความส าคญักบั 
“รูปลกัษณ์” เหนือ “เสียง” ชนิดเลยเถิดข้ึนเร่ือย ๆ  

สมชาติ ลีลาไกรสร ท่ีปรึกษาทางการตลาดและผูเ้ขียนหนงัสือ “คิดออกนอกหนา้” ให้
ความเห็นวา่ รายการ The Voice เองก็เป็นรายการท่ีไดรั้บความนิยมในต่างประเทศมาตลอด รวมทั้ง
กระแสรายการเพลงก็เป็นท่ีนิยมในประเทศไทยอยูแ่ลว้ แต่ท่ีท าให้ The Voice ครองใจคนในช่วงน้ี
ก็มาจากความอ่ิมตวัของรายการประกวดร้องเพลง ท่ีเลือกจากหน้าตาเป็นองค์ประกอบ ท่ีมีหลาย
รายการและมีการประกวดหลายปีแลว้ 

ขณะท่ีกฎเกณฑ์ของรายการก็สร้าง ต าแหน่งทางการตลาดและความแตกต่างให้
รายการน้ีไม่เหมือนรายการอ่ืน โดยเน้นท่ีความสามารถทางเสียง มีเอกลกัษณ์ โดยไม่จ  ากดัอาย ุ
หนา้ตาหรือวา่ชีวติส่วนตวัก็ไม่ตอ้งดราม่าเรียกน ้าตา จึงเป็นเวทีท่ีรวมคนมีความสามารถ แต่ตกรอบ
จากรายการอ่ืนเขา้ไวด้ว้ยกนั ดา้นมุมของผูช้ม ก็รู้สึกวา่ตวัเองมีส่วนร่วมกบัรายการได ้แถมยงัเอาใจ
ช่วยผูเ้ขา้แข่งขนั  

นอกจากส่วนผสมด้านเน้ือหารายการท่ีดีแล้ว การส่ือสารยงัเป็นไมเ้ด็ดท่ีท าให้ The 
Voice เป็นรายการท่ีมีเรตต้ิง (TV Rating วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี,2557)10.3 ในกรุงเทพฯ และ 6.5 
ในต่างจังหวัด สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ท่ีนอกจากมองจอโทรทัศน์ ก็ใช้
จอคอมพิวเตอร์หรือจอสมาร์ตโฟนไปพร้อม ๆ กนั ท าให้ The Voice เป็นรายการท่ีพอรายการ
เร่ิมตน้ Timeline ของเฟซบุค๊และทวติเตอร์ก็เตม็ไปดว้ยคอมเมน้ตเ์ก่ียวกบัรายการน้ีซ่ึงประเด็นน้ีคือ
ตวัอยา่งท่ีดีส าหรับนกัการตลาด 

รายการน้ีส่ือสารได้อย่างครบวงจร คือสินค้าหรือบริการของตัวเองเป็นรายการ
โทรทศัน์แต่ให้ส่ือสังคมออนไลน์ไดมี้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เช่นรู้ว่า YouTube จะมีลกัษณะการ
โพสตค์ลิปเอาไว ้ขณะท่ีทวติเตอร์ก็เอาค าคมมาพดู อินสตาแกรมก็เป็นรูปสวย ๆ  

รางวลัตอบแทนส่ิงกระตุน้ส าคญัท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจในการแข่งจนั ผูค้วามแชมป์จะ
ไดรั้บเงินสด 1 ลา้นบาท รถยนต์โตโยตา้ รุ่นพรีอุส 1 คนัและยงัมีรายได้ 4.5 ลา้นบาทตลอด 3 ปี 
โดยเซ็นสัญญาเขา้สังกดัค่ายเพลงยูนิเวอร์แซลมิวสิค ซ่ึงเป็นคู่สัญญาของเทาป้าเจา้ของลิขสิทธ์ิ จะ
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น าแชมป์อนัดบั 1 และอนัดบัรองไปป้ันเป็นศิลปินออกอลับั้มต่อไป กวา่จะเขา้สู่การควา้แชมป์ ผูเ้ขา้
แข่งขนัตอ้งผ่านการคดัเลือกให้เหลือ 50 คนมาให้โคช้คดัเลือก เร่ิมจากการคดัเลือกผูส้มคัรรวม 
4,000 คน จากนั้นทีมงานจะคดัเลือกจนเหลือ 50 คน ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีเจา้ของลิขสิทธ์ิก าหนด หาก
ตอ้งการให้ผูส้มคัรเหลือ 50 จะตอ้งคดัเลือกผูส้มคัรไม่ต ่ากวา่ 3 เท่า ผูส้มคัร 140 คนท่ีเหลือจะตอ้ง
เรียบเรียงท านองเพลงใหม่หมดให้เขา้กบัสไตล์ของผูส้มคัร ยอดผูเ้ขา้สมคัรใน ซีซัน่ท่ี 1 รวม 4,000 
คน ซีซัน่ท่ี 2 – 3 รวมถึง 8,000 คน นอกจากรายการ The Voice ก็ยงัมี The Voice Kids ส าหรับเด็ก
รวมถึงรายการอ่ืน ๆท่ีเป็นเวทีในการแสดงความสามารถ อาทิ The Star,Thailand Got Talent, 
Academy Fantasia, ดนัดารา ,ชิงชา้สวรรค,์และอีกหลาย ๆ รายการต่างก็มีการน าความสามารถดา้น
ดนตรีมาน าเสนอในการประกวดทั้งส้ิน 

จากการได้รับความนิยมกระแสการประกวดร้องเพลงท่ีเน้นความสามารถของผู ้
ประกวดเป็นส าคญัจากการฟังเสียงโดยหันหลังตดัสิน เป็นการเน้นให้เห็นถึงการพิจารณาจาก
คุณสมบติัของผูป้ระกวดท่ีตอ้งมีทกัษะทางดา้นดนตรีเป็นอยา่งดี และส่งผลต่อการเกิดความสนใจ
การใส่ใจในให้ความส าคญักบัการฝึกฝนและพฒันาทกัษะท่ีถูกหลกัเพิ่มมากข้ึนโดยการเลือกเรียน
เพิ่มเติมจากสถาบนัการสอนดา้นดนตรีนอกเวลาไม่ว่าจะเป็นสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงมายาวนานอย่าง 
สยามกลการ โรงเรียนท่ีดูแลหลกัสูตรโดยบริษทัยามาฮ่า หรือโรงเรียนดนตรี KPN ก็เป็นสถาบนั
การสอนดนตรีท่ีไดรั้บผลกระทบกระแสตอบรับอนัดีจากรายการประกวดร้องเพลง 

การศึกษา นบัเป็นหน่ึงสินคา้ในธุรกิจตลาดบริการ ธุรกิจบริการท่ีมีโอกาสการเติบโต
สูงมากยิ่งข้ึน เปรียบเสมือนหัวใจในการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและถือเป็น
กลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนธุรกิจต่าง ๆ จากผลิตผลทางการศึกษาเขา้สู่ตลาดแรงงาน ท าให้ภาค
ส่วนองคก์รสามารถด าเนินต่อไปไดใ้นสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจปัจจุบนัท่ีมีมากข้ึน และยงัคงมี
แนวโนม้ในการแข่งขนัทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน อนัเป็นผลจากแนวคิดทางดา้นกลยุทธ์ทางการตลาด
ของสถาบนัการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาแต่ละโรงเรียนให้ความส าคญัต่อความตอ้งการและ
การใหบ้ริการท่ีท าใหผู้เ้รียนรู้สึกประทบัใจมากข้ึนเพื่อท าให้สามารถช่วงชิง ผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพจาก
สถาบนัอ่ืน ๆ เป็นผูรั้บบริการของสถาบนัได ้

ดว้ยทุกวนัน้ีการให้ความส าคญักบัการศึกษาเป็นส่ิงส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อให้เกิดการ
พฒันาตามการเปล่ียนแปลงของยคุสมยัและเทคโนโลยี การศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคญัประการหน่ึง
ในการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในสังคมได ้ เน่ืองจากการศึกษาเป็น
กระบวนการท่ีจะช่วยใหบุ้คคลไดพ้ฒันาตนเองตลอดชีวติสามารถพฒันาศกัยภาพและความสามารถ
ดา้นต่างๆ ท่ีจะด ารงชีพไดอ้ย่างมีความสุขและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพทางสังคม
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เศรษฐกิจในปัจจุบนั การท่ีจะพฒันาในด้านการจดัการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง
ประการหน่ึงคือ ครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะขบัเคล่ือนพลงัการปฏิรูปการศึกษา 
จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้
เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข (สมคิด พรมจุย้, 2547: 2) 

การจดัการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จ าเป็นตอ้งตอบสนองแก่นกัเรียนให้มากท่ีสุด
และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  และ
สามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตไดห้ลงัการประกาศใช้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ 2542 ไดเ้กิดกระแสความต่ืนตวัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยการศึกษา เร่ิมมีการ
พฒันาคุณภาพของงานท่ีปฏิบัติเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมและจดัการบริการทาง
การศึกษาให้อยู่เหนือความคาดหวงัของผู ้รับบริการหรือให้เป็นไปตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย (ศกัด์ิสิน ช่วงดารากุล, 2550 : 10) 

การศึกษาดา้นดนตรีก็ถือเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงของศิลปะการแสดง ท่ีตอ้งมีการให้การ
เอาใจใส่ ถือเป็นทกัษะท่ีมีความละเอียดเป็นอยา่งยิ่ง ดว้ยความมุ่งเนน้ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 (กระทรวงศึกษาธิการ,2542) หมวดท่ี 2 มาตรา 10 ระบุว่า “การจดัการศึกษา
ส าหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษตอ้งจดัดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของ
บุคคลนั้น”และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ในหมวด 4 มาตราท่ี 22 ระบุวา่  

“การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน สามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ” 

ในวงการธุรกิจดนตรีท่ีผ่านมาเกิดการขยายตวัในโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างมากจาก
การรายงานผลการด าเนินการโดย นายสมชาย สืบบุญศรีพงศ ์(ASTVผูจ้ดัการออนไลน์,2557) ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สยามดนตรียามาฮ่า จ  ากดั กล่าวถึงผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ว่า 
บริษทัมีผลประกอบการภาพรวมอยูท่ี่ 1.5 พนัลา้นบาท เติบโตข้ึนมากกวา่ 40% ภายในช่วง 3 ปีท่ี
ผา่นมา (พ.ศ.2553-2555) โดยในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯ ตั้งเป้าหมายโตข้ึน 5% พร้อมปรับแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาดโดยจะเน้นท่ีโรงเรียนดนตรีมากข้ึน โดยในส่วนของธุรกิจด้านดนตรีศึกษา 
โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ถือว่ามีจุดแข็งอยู่ท่ีหลกัสูตรและระบบการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์แบบ
ท่ีสุดในเมืองไทย ดว้ยระบบ “Yamaha Music Worldwide Education System” ท่ีเป็นหลกัสูตร
มาตรฐานระดบัโลกท่ีไดรั้บการพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองจาก Yamaha Music Foundation ประเทศ
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ญ่ีปุ่นและใช้สอนอยู่ใน โรงเรียนดนตรียามาฮ่ามากกว่า 45 ประเทศทัว่โลก ครอบคลุมนกัเรียน 
Yamaha ทัว่โลกกว่า 8 แสนคน โดยในปีน้ีไดมี้การเพิ่มหลกัสูตรดนตรีท่ีสอนดว้ยภาษาองักฤษ
 พร้อมเพิ่มครูต่างชาติเพื่อรองรับตลาดAEC  

ขณะเดียวกันยงัมีหลักสูตรส าคัญซ่ึงเป็นโรงเรียนดนตรีท่ีเดียวท่ีมีหลักสูตรน้ีใน
เมืองไทยคือ หลกัสูตรดนตรีส าหรับเด็กเล็ก JMC (Junior Music Course) ตั้งแต่อายุ 3-6 ขวบ เนน้
การเรียนดนตรีแบบองคร์วมและบูรณาการควบคู่กบัฝึกพฒันาเด็กโดยใชก้ารเล่นดนตรีเขา้มาเป็นตวั
ช่วยสร้างเสริมพฒันาการของเด็กเล็กในแต่ละวยัซ่ึงจะสอนโดยคุณครูท่ีผา่นเกณฑ์การทดสอบขั้น
สูงเท่านั้น 

นอกจากน้ียงัมีแผนการขยายสาขาเพิ่มเติม ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจการศึกษาดา้นดนตรี
เป็นอยา่งยิง่ท่ีในอนาคตขา้งหนา้มีการเติบโตทางธุรกิจการศึกษาดา้นดนตรี  จากการเปิดเขา้สู่ AEC 
และดนตรียงัเป็นภาษาสากลท่ีไม่ว่าผูช้มท่ีมีเช้ือชาติ ภาษาต่างกนัก็สามารถส่ือสารในภาษาทาง
ดนตรีได ้

จากปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อโอกาสทางธุรกิจดนตรีขา้งตน้ก็มีความเก่ียวขอ้งกบัการเติบโต
ทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นการให้บริการทางการศึกษาตามอธัยาศัย อนัส่งผลให้โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครหลาย ๆ โรงเรียน มองเห็นถึงโอกาศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรีโดยจดั
การศึกษาทางดา้นดนตรีในระบบข้ึนจากการเล็งเห็นถึงคุณค่าการส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนให้
ตรงตามศกัยภาพผูเ้รียน จึงก่อใหเ้กิดหลกัสูตรแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ในโรงเรียนมธัยมศึกษา เป็น
ส่วนหน่ึงในการเรียนประเภทสามญัศึกษา ท่ีในหลาย ๆ สถาบนัต่างมุ่งสู่การพฒันาตามศกัยภาพ
ผูเ้รียน ดว้ยการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้แผนการเรียนศิลป์ดนตรี เหมะสมส าหรับโรงเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยจดัเป็นแผนการเรียนหน่ึงในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 4 
ประเภทสามญัศึกษา หลกัสูตร 3 ปี แก่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 เพื่อสอดรับกบัการปฏิรูปการศึกษา
ให้ตรงกบัศกัยภาพผูเ้รียนเป็นส าคญัยิ่งข้ึน ซ่ึงมุ่งหวงัให้ผูท่ี้มีความสามารถและสนใจศึกษาในดา้น
ดนตรีสามารถเรียนรู้และฝึกฝนไดอ้ยา่งเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงสามารถต่อยอดสู่การศึกษาต่อ
ในระดบัอุดมศึกษา พร้อมเป็นทกัษะความสามารถพร้อมน าไปใชเ้ป็นอาชีพในภายภาคหนา้ไดเ้ป็น
อยา่งดี 

ปัจจุบนัน้ีมีการใหบ้ริการดา้นการศึกษาเก่ียวกบัดนตรีตามโรงเรียนต่าง ๆ ในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย อย่างจริงจงัมากยิ่งข้ึนโดยมีเป้าประสงค์จะส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นดนตรีให้ไดรั้บการพฒันาสูงสุดเต็มศกัยภาพในช่วงชั้นท่ี 4 เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสถาบันใน
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ระดบัอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นโอกาสในการให้การสนบัสนุนการศึกษาดา้นดนตรีดงักล่าว อนัก่อเกิด
ความร่วมมือกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาซ่ึงมี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒและวทิยาลยัดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล ต่างมุ่งเนน้ส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นดนตรี ข้ึนส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ช่วงชั้นท่ี 4 (ม.4 – ม.6) และยงัมีโรงเรียนจดัหลกัสูตรการเรียนรู้เองเพื่อให้บริการการศึกษา
ในดา้นดงักล่าวเพิ่มยิง่ข้ึน โดยในปัจจุบนัน้ีมีโรงเรียนท่ีใหบ้ริการแผนการเรียนดงักล่าว ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จากการรวบรวมขอ้มูล มีทั้งส้ิน 8 โรงเรียนพร้อมโครงสร้างหลกัสูตรดงัต่อไปน้ี 

 

 

 
ภาพท่ี 1 การเรียนวชิาเคร่ืองเอก  
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ภาพท่ี 2  การเรียนวชิาเคร่ืองเอก  
 
รายช่ือโรงเรียนทีม่ีแผนการเรียนศิลป์ดนตรีระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  
  โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  
2. สังกดัการศึกษาเอกชนประเภทสามญัศึกษา 
 โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั  
 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  
 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  
 โรงเรียนสารสานส์วเิทศบางบอน  
 โรงเรียนศรีวกิรม ์ 
 โรงเรียนฐานปัญญา  
3. สังกดัมหาวทิยาลยั 
 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
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โครงสร้างหลกัสูตร (ช่วงชั้นท่ี 4 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6) 
1. สาระพื้นฐาน จ านวน 38 หน่วยกิต 
2. สาระเพิ่มเติม จ านวน 59 หน่วยกิต แบ่งเป็น 
 2.1 ภาษาองักฤษ   จ านวน 10 หน่วยกิต 
 2.2 ดนตรี   จ านวน 30 หน่วยกิต 
 2.3 คอมพิวเตอร์และวชิาเลือก จ านวน 19 หน่วยกิต 

การให้บริการการศึกษาเฉพาะทางถือเป็นโอกาสทางธุรกิจบริการในดา้นการศึกษาท่ี
ส่งเสริมตรงตามศกัยภาพส าหรับกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถและมุ่งสู่การเรียนด้านดนตรี ใน
ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ียงัมีโอกาสในการเติบโตได้ยิ่งข้ึน ซ่ึงสังเกตได้จากการเปิด
ให้บริการหลกัสูตรแผนการเรียนศิลป์ดนตรีของโรงเรียนในส่วนภาคเอกชนท่ีมีเพิ่มมากข้ึนในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครมากถึง 6 แห่ง แต่การใหบ้ริการนั้นก็ยงัประสบปัญหาต่าง  ๆ จากขาดกลยุทธ์
การบริการท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการบริการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มท่ีได้ รวมถึงธุรกิจ
บริการดา้นการศึกษาเฉพาะทางน้ีก็มีคู่แข่งในการใหบ้ริการจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครเพิ่มมากยิ่งข้ึน ตามการส ารวจขอ้มูลจากผูอ้  านวยการและอาจารยผ์ูดู้แลแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรี ประกาศผลรายช่ือผูส้อบผ่านการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาแผนการเรียนศิลป์ดนตรี    
ประจ าปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในความร่วมมือของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร
(มหาวิทยาลยัศิลปากร,คณะดุริยางคศาสตร์,2558) พบว่าจ านวนผูเ้ลือกเรียนต่อในแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี มีแนวโนม้จ านวนผูเ้ลือกเขา้ศึกษาต่อลดลง ในโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีให้บริการแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรีในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

ปัญหาทีเ่กดิจากการให้บริการ 
1. จ านวนนกัเรียนเลือกเขา้เรียนแผนศิลป์ดนตรีลดลง 
2. ปัญหาค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
3. ขาดอุปกรณ์และสถานท่ีบริการการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จากปัญหา และอุปสรรคขา้งตน้ จึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงความส าคญัของ

ปัญหาการให้บริการดา้นการศึกษาเพื่อส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียน ท่ีมีความสามารถดา้นดนตรีการท า
ให้ผูส้นใจมีความพร้อมเขา้รับบริการในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ประเภทสามญัศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัจึงมุ่งหวงัจดัหากลยทุธ์ทางการตลาดบริการ
ท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาธุรกิจบริการ แผนการเรียนศิลป์ดนตรีดงักล่าวน้ีต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรี            

ระดบัมธัยมศึกษาตามโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูป้กครองในการตดัสินใจให้นกัเรียนเลือกเขา้รับบริการ

แผนการเรียนดนตรีในระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียน 
3. เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนท่ีให้บริการแผนการ

เรียนดนตรีแก่ผูเ้รียน 
4. เพื่อสร้างกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกแผนการ

เรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาตามโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวคิดในการท างานวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดในการท างานวจิยั 

                      

  ตวัแปรตน้                 ตวัแปรร่วม            ตวัแปรตาม 

 
โรงเรียนสายสามญัการศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษาทีม่แีผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี ในเขตกรุงเทพฯ 
1. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ 
 อุปสรรค 
2. กระบวนการให้บริการแผนการ
 เรียนศิลป์ดนตรีในโรงเรียน 

ผู้ปกครองนักเรียน 
1. คุณลกัษณะของผูใ้ชบ้ริการ 
2. พฤติกรรมการเลือกเข้าเ รียน 
 แผนศิลป์ดนตรี 
3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้รับบริการ
 จากโรงเรียน 
4. ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

การวเิคราะห์
ปัญหาและ
อุปสรรคใน
กระบวนการ
ปฏิบติังาน 

ปัจจยัการ
ตดัสินใจใช้
บริการ 

ส่วนประสม
ทางการตลาด
บริการ 7P’s 

การตลาดบริการ 

ท่ีส่งผลต่อ 

การตดัสินใจเลือก 

แผนการเรียนศิลป์ดนตรี 

ระดบัมธัยมศึกษา
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวจัิย 
1.ผูรั้บบริการแผนการเรียนดนตรีในโรงเรียนประเภทสามญัการศึกษาท่ีมี เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อปีท่ีแตกต่างกนั มีความเห็นต่อการเขา้รับบริการการศึกษาดา้น
ดนตรีในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2.โรง เ รียนมีความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการใช้บ ริการ  ของ ลูกค้า ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

3.กลยุทธ์ทางการตลาดบริการมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับบริการ แผนการ
เรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ขอบเขตการศึกษา 

การวิจยัเร่ือง  “ศึกษาแนวทางความต้องการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจรับบริการใน
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเพื่อสร้าง     
กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการ” มีความมุ่งหมายท่ีจะสร้างกลยุทธ์ในการให้บริการแก่โรงเรียน
สายสามญัศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนรู้แผนการเรียนดา้นดนตรี เพื่อพฒันาขั้นตอน
การบริการ และกระบวนการปฏิบติังาน ให้ตรงต่อความตอ้งการของผูเ้รียนมากท่ีสุด ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ก าหนดขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

1. ขอบเขตการวจิยัทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 
 ผูว้ิจ ัยเลือกใช้แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s Service 

Marketing Mix: Philip Kotler): ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541), Lovelock and Wirtz (2007) ประกอบดว้ย
ส่วนประสมทั้ง 7 ดา้นดงัน้ี 

1.1 องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ(์Products)  
1.2 ราคาและค่าใชจ่้ายอ่ืนของผูใ้ชบ้ริการ( Price)  
1.3 ช่องทางการจดัจ าหน่ายหรือสถานท่ี (Place)  
1.4 การส่งเสริมการตลาด( Promotion)  
1.5 กระบวนการ (Process)  
1.6 บุคลากร ( People)  
1.7 ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) 
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2. ขอบเขตดา้นเน้ือหาของการวจิยั 
  ผูว้ิจยัศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการ ในการรับบริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบั

มธัยมศึกษาจากโรงเรียนเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ให้บริการจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อการให้บริการ ทั้งในมุมมองของผู ้
ให้บริการและผูรั้บบริการ ตลอดจนอธิบายเน้ือหาสาระส าคัญของการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
น าเสนอกระบวนการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในการให้บริการแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตดา้นวจิยัประชากร 
 3.1 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีให้บริการ

แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
 3.2 แจกแบบสอบถามไปยงัผู ้ปกครองนักเรียนตามโรงเรียนท่ีเปิดให้บริการ

แผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
4. ขอบเขตการวจิยัดา้นตวัแปรท่ีศึกษา 
 4.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

  4.1.1 โรงเรียนท่ีมีแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
   4.1.1.1 จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ต่อการใหบ้ริการ 
   4.1.1.2 กระบวนการในการใหบ้ริการ 

  4.1.2  ผูป้กครองนกัเรียน 
    4.1.2.1 คุณลกัษณะของผูป้กครองนกัเรียน 
     4.1.2.2 พฤติกรรมการเลือกเขา้รับบริการ 
   4.1.2.3 ปัญหาและอุปสรรจากการเขา้รับบริการ 

  4.2 ตวัแปรร่วม (Intervention Variables) ไดแ้ก่ 
 4.2.1  การวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการปฏิบติังาน 
   4.2.2 ปัจจยัต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการ ภายใตก้รอบทฤษฎีส่วนประสมทาง

 การตลาดบริการ(Service Marketing Mix) หรือ (7P’s) 
 4.3  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

  4.3.1 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจรับ
บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ของงานวจัิย 
จากการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ตรงตามศกัยภาพของผูเ้รียนในการเรียนแผนการเรียน

ดนตรี ตามโรงเรียนประเภทสามญัการศึกษา โดยส่วนมากมีการมุ่งเน้นวิจยัความตอ้งการของการ
เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนเป็นส่วนใหญ่ จากการแข่งขนัทางดา้นคุณภาพการให้บริการ 
ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงโอกาสอนัดีในการส่งเสริมการให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรีของโรงเรียน
ประเภทสามญัการศึกษา ทั้งในภาครัฐและเอกชนมีความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจบริการ
ทดัเทียมกนั โดยมุ่งหวงัศึกษาเพื่อสร้างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูรั้บบริการอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  

ผู้วิจัยจึงมุ่งหวงัว่าผลลัพธ์ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี จะก่อให้เกิดประโยชน์
ดงัต่อไปน้ี 

1. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี      
ระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2. ได้แนวคิดพื้นฐานในการตดัสินใจเลือกรับบริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี     
ในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 

3. ได้แนวทางในการพฒันาศักยภาพการให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี  
ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนประเภทสามญัการศึกษา 

4. สร้างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ เพื่อพฒันาการให้บริการ
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาตามโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

5. โรงเรียนท่ีให้บริการแผนการเรียนดนตรี ในระดบัมธัยมศึกษาสามารถน าเอา
ผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ เพื่อให้
เกิดศกัยภาพในการใหบ้ริการท่ีดีข้ึน อนัเป็นไปตามความตอ้งการและกลุ่มเป้าหมายท่ีคาดหวงัไว ้

 
นิยามศัพท์ 

1. JMC คือ หลกัสูตรดนตรีส าหรับเด็กเล็ก JMC (Junior Music Course) ตั้งแต่อายุ 3-6 
ขวบ เนน้การเรียนดนตรีแบบองคร์วมและบูรณาการควบคู่กบัฝึกพฒันาเด็กโดยใชก้ารเล่นดนตรีเขา้
มาเป็นตวัช่วยสร้างเสริมพฒันาการของเด็กเล็กในแต่ละวยัซ่ึงจะสอนโดยคุณครูท่ีผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบขั้นสูง 
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2. แผนการเรียนศิลป์ดนตรี คือ การจดัการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ตรงตาม
ศกัยภาพผูเ้รียนเป็นส าคญัเพื่อพฒันาศกัยภาพความเป็นเลิศดา้นดนตรีของผูมี้ความสามารถพิเศษ ซ่ึง
สอดคลอ้งตามหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ประเภทสามญัการศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีให้บริการทางการศึกษาในระดับ
มธัยมศึกษา ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น 2 ช่วงตอน คือ มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย ใน
เวลาเรียนตอนละ 3 ปี โดยมธัยมศึกษาตอนปลายจ าแนกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทสามญัศึกษา
และประเภทอาชีวศึกษา คือ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หลกัสูตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง 
และหลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นกลาง  
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บทที ่2  
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

 

การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาแนวทางความตอ้งการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจรับบริการใน
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยเล็งเห็น
ถึงปัญหาจากการศึกษาขอ้มูลตามสถาบนัท่ีให้บริการหลักสูตรแผนการเรียนศิลป์ดนตรีเกิดข้ึน 
รวมถึงโอกาสทางการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน จึงมีความส าคญัยิ่งต่อการศึกษาความตอ้งการให้สอดคลอ้ง
กบัผูบ้ริโภคและสร้างแนวทางการส่งเสริมการตลาดบริการพร้อมสรุปเป็นกลยุทธ์ได ้ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียงขอ้ง ตามล าดบัดงัน้ี 

1. แนวคิดการจดัการศึกษาดนตรีในโรงเรียน 
1.1 การจดัการศึกษา สิทธิและหนา้ท่ี รวมถึงการจดัการศึกษาในระบบ 

1.2 หลกัสูตรและแนวทางการจดัการศึกษาแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูบ้ริโภค 
2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.2 ทฤษฎีปีระมิดความตอ้งการของมาสโลว ์

3. แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาดบริการ 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
3.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ 
3.3 การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคิดการจัดการศึกษาดนตรีในโรงเรียน 
การจัดการศึกษา 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ส านกักระทรวงศึกษาธิการ,
ส านกังานปลดักระทรวง : 2542). ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางความตอ้งการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจรับ
บริการในแผนการเรียนศิลป์ดนตรีระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา  
การจดัการศึกษา (มาตรา 10) ตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบท่ี

เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
ระบบการศึกษา  

การจดัการศึกษามี 3 รูปแบบ (มาตรา 15) คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการส า เร็จการศึกษาท่ีแน่นอน
ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัการวิจยัของการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาตามศกัยภาพผูเ้รียนของการจดั
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี 

ระดับการศึกษาในระบบ 
การศึกษาในระบบ(มาตรา 16) มี 2 ระดบัคือ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา  
1. การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ย การศึกษาซ่ึงจดัไม่น้อยกว่า 12 ปีก่อน

ระดบัอุดมศึกษาการแบ่งระดบัและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

2. การศึกษาระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดบั คือ ระดบัต ่ากวา่ปริญญาและ
ระดบัปริญญา 

การจัดการศึกษาในโรงเรียน  
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มาตรา 18)ให้จดัในสถานศึกษา ไดแ้ก่ โรงเรียนของ

รัฐ โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนท่ีสังกดัสถาบนัพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา(มาตรา 19)ให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน 

วิทยาลัย หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกับสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษานั้น ๆและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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แนวทางการจัดการศึกษา 
การจัดการศึกษา (มาตรา 22) การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู ้เ รียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

การแบ่งระดับการศึกษา 
การแบ่งระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ จดัระดบัการศึกษาเป็น 3 ระดบัดงัน้ี 
1. ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6)   
2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) 
3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6) 

โดยการแบ่งระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
พ.ศ. 2551 มีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัแผนการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัวิจยัน้ี ในระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6) ซ่ึงการศึกษาระดบัน้ีมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทกัษะเฉพาะ
ดา้น สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนทั้งดา้นวิชาการและ
วชิาชีพ มีทกัษะในการใชว้ทิยาการและเทคโนโลยี ทกัษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้
ไปประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาตนและประเทศ
ตามบทบาทของตน สามารถเป็นผูน้ าและผูใ้หบ้ริการชุมชนในดา้นต่าง ๆ  

โครงสร้างเวลาเรียน 
 
ตารางท่ี 1 หลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนดงัน้ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กจิกรรม เวลาเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
ภาษาไทย 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 240 (6 นก.) 
วทิยาศาสตร์ 240 (6 นก.) 
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 240 (6 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 120 (3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 1,560 (36 นก.) 
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ตารางท่ี 1 หลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนดงัน้ี (ต่อ) 

  
หลกัสูตรแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 

หลกัสูตรแผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ีเปิดให้บริการมีการจดัเน้ือรายวิชาท่ีเหมาะสม
แตกต่างกนัไปตามแต่ละสถาบนั ทางผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอหลกัสูตรจากโรงเรียนวดัสุทธิวราราม ซ่ึง
เป็นหน่ึงในสถาบนัทั้งหมดท่ีให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ท่ีไดรั้บการรับรองหลกัสูตรโดย
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรนบัเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการวิจยัน้ีอนัเป็น
การศึกษาแนวทางความต้องการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจรับบริการในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
ระดับมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขนั 

ความเป็นมาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรโครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้น

ดนตรี (Honors Program) โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  
นายคงวฒิุ ไพบูลยศิ์ลป ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสุทธิวราราม กล่าวน าถึงหลกัสูตร

ไวว้า่ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
ในมาตราท่ี 22 ระบุวา่การจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็ม
ศกัยภาพ มาตรา 10 ระบุวา่การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลนั้น โรงเรียนวดัสุทธิวรารามตระหนกัและ
เห็นความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพ โดยก าหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียนท่ีจะมุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียน
ใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ ดงันั้นการพฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นดนตรีเป็นการเฉพาะ โดย
ได้รับการสนับสนุนผูเ้ช่ียวชาญ จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการพฒันา
หลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนการสอน วดัผลและประเมินผล ตลอดจนกิจกรรมสร้างเสริม
ประสบการณ์ดา้นดนตรีสากล  

โรงเรียนวดัสุทธิวรารามมีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษดา้นดนตรีให้ไดรั้บการพฒันาสูงสุดเต็มศกัยภาพ จึงไดร่้วมมือกบัคณะดุริยางค

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กจิกรรม เวลาเรียน 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 360 
รายวชิา/กจิกรรมทีส่ถานศึกษาจดัเพิม่เตมิตามความ
พร้อมและจุดเน้น 

ไม่นอ้ยกวา่ 1,560 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ช่ัวโมง 
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ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร จัดท าหลักสูตรโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษดา้นดนตรี (Honors Program) ข้ึนส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4 (ม.4 – ม.6) ซ่ึงได้
เปิดด าเนินการหลกัสูตรเม่ือปีการศึกษา 2549 เป็นปีแรก 

หลกัสูตรน้ีออกแบบให้ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความสามารถ
พิเศษหรือมีอจัฉริยภาพทางดนตรีไดเ้ขา้เรียนดนตรีในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายอยา่งเข็มขน้ 
ดูแลหลกัสูตรและฝึกสอนโดยคณาจารยจ์ากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นหลกั
ตลอด 3 ปี นอกความความเข็มข้นทางดนตรีแล้ว หลักสูตรน้ียงัเน้นหนักในเร่ืองทักษะทาง
ภาษาองักฤษ ซ่ึงจะใช้อาจารยช์าวต่างชาติมาสอน เพื่อจะให้นกัเรียนมีความคล่องแคล่วทางภาษา
ตามทนัโลกโลกาภิวฒัน์เช่นปัจจุบนัน้ี 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาและส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถพิเศษทางดา้นดนตรี ให้ไดรั้บ

การพฒันาสูงสุดเตม็ตามศกัยภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมนกัเรียนใหมี้มาตรฐานทางดนตรีสู่ระดบัสากล ตลอดจนการแข่งขนั

ระดบัโลก 
3. เพื่อเนน้ใหน้กัเรียนมีความพร้อมในดา้นการศึกษาต่อดนตรีในระดบัท่ีสูงข้ึนไป 
4. เพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะการใชชี้วติอยูร่่วมในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

เป้าหมาย 
1. นกัเรียนท่ีมีอจัริยะภาพทางดนตรีร่วมโครงการปีละ 20 – 25 คน 
2. นกัเรียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้นดนตรีสูงสุดเตม็ตามศกัยภาพ 
3. นกัเรียนสามารถศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนทั้งในและต่างประเทศ 

หลกัการของหลกัสูตร 
1. มุ่งเนน้พฒันานกัเรียนรอบดา้นทั้งพุทธศึกษา จริยศึกษา พลศึกษาและหตัถศึกษา 
2. เรียนวิชาพื้นฐานอย่างครบถว้น ครอบคลุมตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. เพิ่มเติมเน้ือหาสาระและทกัษะดา้นดนตรีอยา่งเขม้ขน้ใหมี้มาตรฐานระดบัสากล 
4. เนน้การเรียนและทกัษะภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร์ใหส่ื้อสารไดใ้นระดบัสากล 
5. ส่งเสริมทักษะและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ด้านดนตรี ผ่านกิจกรรมการ

แสดงผลงานด้านดนตรี การแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านดนตรีกับสถาบันชั้นน าทั้ งในและ
ต่างประเทศ 
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6. จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องโรงเรียน 
โครงสร้างหลกัสูตร (ช่วงช้ันที ่4 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) 

1. สาระพื้นฐาน จ านวน 38 หน่วยกิต 
2. สาระเพิ่มเติมจ านวน 59 หน่วยกิต แบ่งเป็น 

2.1 ภาษาองักฤษ   จ านวน 10 หน่วยกิต 
2.2 ดนตรี   จ านวน 30 หน่วยกิต 
2.3 คอมพิวเตอร์และวชิาเลือก  จ านวน 19 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตทั้งส้ิน  97 หน่วยกิต 

3. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.1 การแสดงผลงานดา้นดนตรี 
3.2 ค่ายดนตรี 
3.3 การแลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้นดนตรีทั้งในและต่างประเทศ 

ข้อตกลงกบัคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
นกัเรียนท่ีจบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากหลกัสูตรน้ี โดยมีผลการ

เรียนด้านดนตรี 5 ภาคเรียนรวมไม่น้อยกว่า 3.00 สามารถเขา้เรียนต่อในระดบัปริญญาตรีท่ีคณะ             
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทนัที โดยไม่ต้องผ่านการสอบเอนทรานซ์หรือระบบ    
แอดมิชชัน่ใด ๆ อีก 

 
ตารางท่ี 2 สรุปโครงสร้างรายวชิา แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ม. 4 – 6 โรงเรียนวดัสุทธิวราราม 

ชั้น 
 
วชิา 

ม.4 
นก./คาบ/สปัดาห์ 

ม.5 
นก./คาบ/สปัดาห์ 

ม.6 
นก./คาบ/สปัดาห์ รวม 

นก. 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1.พื้นฐาน 9/18 9.5/19 7.5/15 8/16 4/8 - 38 นก. 

2. เพิ่มเติม 
พระพทุธศาสนา 
ภาษาองักฤษ 
ดนตรี 

วชิาเลือกเสรี 

8/16 
0.5/1 
1.5/3 
5/10 
1/2 

8/16 
0.5/1 
1.5/3 
5/10 
1/2 

9/18 
0.5/1 
1.5/3 
5/10 
2/4 

9/18 
0.5/1 
1.5/3 
5/10 
2/4 

10.5/210
.5/1 
2/4 
5/10 
3/6 

14.5/29 
0.5/1 
2/4 
5/10 
7/14 

59 นก. 
3 นก. 
10 นก. 
30 นก. 
15 นก. 

3. กิจกรรม* -/3 -/3 /3 -/3 /3 -/3 - นก. 
รวม 17/37 17.5/38 16.5/36 17/37 14.5/32 14.5/32 97 นก. 
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หมายเหตุ  *เป็นรายวิชาท่ีก าหนดไวต้ามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาเปล่ียนแปลง   
นก./คาบไม่ได ้

จากโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาเพิ่มเติมของการจดัการเรียนรู้แผนการเรียนศิลป์
ดนตรีในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 – 6 สามารถแจกแจงรายละเอียดในส่วนของวิชาเพิ่มเติมดา้น
ดนตรีตามแต่ละชั้นไดด้งัน้ี 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 จดัใหมี้การเรียนในดา้นวิชาดนตรี อยูท่ี่ 5 
หน่วยกิต 10 คาบต่อสัปดาห์  ในแต่ละภาคเรียน วชิาเลือกเสรี มีการจดัใหอ้ยูท่ี่ ภาคเรียนละ 1 หน่วย
กิต 2 คาบต่อสัปดาห์ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 จดัให้มีการเรียนในดา้นวิชาดนตรี อยูท่ี่ 5 
หน่วยกิต 10 คาบต่อสัปดาห์  ในแต่ละภาคเรียน วชิาเลือกเสรี มีการจดัใหอ้ยูท่ี่ ภาคเรียนละ 2 หน่วย
กิต 4 คาบต่อสัปดาห์ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 จดัให้มีการเรียนในดา้นวิชาดนตรี อยูท่ี่ 5 
หน่วยกิต 10 คาบต่อสัปดาห์  ในแต่ละภาคเรียน วชิาเลือกเสรี มีการจดัให้อยูท่ี่ ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 
3 หน่วยกิต 6 คาบต่อสัปดาห์ และภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 7 หน่วยกิต 14 คาบต่อสัปดาห์ 

 
ตารางท่ี 3 วชิาเลือก หมวด 2 (59 นก.) ของแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ม.4 – 6 

              ชั้น 
วชิา  

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

1.พื้นฐาน 9 นก. 9.5นก. 7.5 นก. 8 นก. 4 นก. - 38 นก. 

2.เพิ่มเติม 8 นก. 8 นก. 9 นก. 9 นก. 10.5 นก. 14.5นก. 59 นก. 

2.1 พทุธศาสนา 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  
2.2 องักฤษ 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2  
2.3 ดนตรี 6 นก. 6 นก. 7 นก. 7 นก. 8 นก. 12 นก.  
2.3.1 รวมวงเลก็ 1 1 1 1 1 1  
2.3.2 โสตทกัษะ 1 1 1 1 1 1  
2.3.3 เคร่ืองเอก 1 1 1 1 1 1  
2.3.4 ประวติัดนตรี 1 1 1 1 1 1  
2.3.5 ทฤษฎีดนตรี 1 1 1 1 1 1  
2.3.6 ฝึกหดัการแสดงดนตรี 1 1 1 1 - -  
2.3.7 การแสดงเด่ียวแบบยอ่ - - - - 1 -  
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ตารางท่ี 3 วชิาเลือก หมวด 2 (59 นก.) ของแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ม.4 – 6 (ต่อ) 
              ชั้น 

วชิา  
ม.4 ม.5 ม.6 

รวม 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

2.3.8 การแสดงเด่ียว - - - - - 3  
2.3.9 ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ

ดนตรี (หรือ)การเขียนสูจิบตัร
ส าหรับการแสดงดนตรี 

- - - - - 1  

2.3.10คอมพิวเตอร์ดนตรี - - 1 1 - -  
2.3.11ศิลปะและการ

ละคร 
- -   1 1  

3.กิจกรรมรวมวงใหญ่ -/3 -/3 -/3 -/3 1 1  

 
ค าอธิบายรายวชิาด้านดนตรีแผนการเรียนศิลป์ดนตรี โรงเรียนวดัสุทธิวราราม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 
ภาคเรียนที ่1 

รวมวงเล็ก 1 เป็นวิชาท่ีมุ่งเน้นการเล่นและพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้ทกัษะในการ
บรรเลงดนตรีเป็นวงขนาดเล็ก(Chamber music) ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปว่าด้วยความกลมกลืนของผู ้
บรรเลงบทเพลง ในเพลงระดบัพื้นฐาน 

โสตทกัษะ 1 โสตทกัษะทางดนตรีเป็นวิชาท่ีฝึกฝนให้ผูเ้รียนสามารถจบัระดับ
เสียงดนตรีและร้องในระบบ Fixed-do ได ้สามารถระบุขั้นคู่เสียงในบนัไดเสียงเมเจอร์และเนเจอรัล
ไมเนอร์ได ้ 

เคร่ืองเอก 1 เป็นวิชาว่าด้วยเคร่ืองดนตรีท่ีนักเรียนแต่ละบุคคลใช้ปฏิบติัเป็น
เคร่ืองมือเอก ท่ีเน้นเทคนิคของเคร่ืองดนตรีแต่ละเคร่ืองมือ โดยมีบทเพลง Solo หรือแบบฝึกหัด 
ของเคร่ืองมือนั้นๆ ในระดบักลาง (Intermediate level) เพื่อน าเทคนิควิธีการบรรเลงท่ีไดเ้รียนไปใช้
ในการบรรเลงดนตรีในบทเพลง ประเภทต่างๆไดต่้อไป 

ประวติัดนตรีสากล 1 เป็นวิชาท่ีว่าด้วยประวติัศาสตร์ของดนตรีตะวนัตก ท่ี
สัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ยุโรป ศึกษาความเป็นมาและวิวฒันาการของศิลปะและดนตรีในโลก
ตะวนัตก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงตอนตน้ของยุคบาโรค ช่วยให้ผูฟั้งหรือผูเ้รียนนั้นซาบซ้ึงในคุณค่า
ของดนตรีได ้ นอกจากน้ีการมีวจิารณญาณในการเลือกสรรดนตรีท่ีดีและท่ีตนปรารถนา จนเกิดเป็น
แรงบนัดาลใจในการเสริมสร้างทกัษะทางดนตรีสากล 
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ทฤษฎีดนตรี 1 เป็นวิชาท่ีว่าดว้ยทฤษฎีเบ้ืองตน้ทางดนตรี เช่น ระดบัเสียง ค่าของ
ตวัโนต้ อตัราจงัหวะ บนัไดเสียง ขั้นคู่เสียง Triads และการพลิกกลบั มุ่งสร้างและพฒันาให้ผูเ้รียน
เป็นผูมี้ทกัษะในการคน้หาค าตอบของภาคทฤษฎีดนตรี 

ฝึกหดัการแสดงดนตรี 1 เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยการฝึกฝนการแสดงออกทางดนตรีบนเวที  
ภาคเรียนที ่2 

รวมวงเล็ก 2 เป็นวิชาท่ีมุ่งเน้นการเล่นและพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้ทกัษะในการ
บรรเลงดนตรีเป็นวงขนาดเล็ก(Chamber music) ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปว่าด้วยความกลมกลืนของผู ้
บรรเลงบทเพลง ในเพลงระดบัท่ียากกวา่ วชิารวมวงเล็ก 1 

โสตทกัษะ 2  เป็นวิชาท่ี ฝึกฝนให้ผูเ้รียนสามารถจบัระดบัเสียงดนตรีและร้องใน
ระบบ Fixed-do ได ้สามารถระบุขั้นคู่เสียงในบนัไดเสียงโครมาติกและคอร์ดเมเจอร์ ไมเนอร์ได ้ 

เคร่ืองเอก 2 เป็นวิชาว่าด้วยเคร่ืองดนตรีท่ีนักเรียนแต่ละบุคคลใช้ปฏิบติัเป็น
เคร่ืองมือเอก ท่ีเน้นเทคนิคของเคร่ืองดนตรีแต่ละเคร่ืองมือ โดยมีบทเพลง Solo หรือแบบฝึกหัด 
ของเคร่ืองมือนั้นๆ ในระดบัขั้นยากกวา่วิชาเคร่ืองเอก 1 เพื่อน าเทคนิควิธีการบรรเลงท่ีไดเ้รียนไป
ใชใ้นการบรรเลงดนตรีในบทเพลง ประเภทต่างๆไดต่้อไป 

ประวติัดนตรีสากล 2  เป็นวิชาท่ีว่าด้วยประวติัศาสตร์ของดนตรีตะวนัตก ท่ี
สัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ยุโรป ศึกษาความเป็นมาและวิวฒันาการของศิลปะและดนตรีในโลก
ตะวนัตก ตั้งแต่ยคุบาโรคจนถึงยคุคลาสสิคตอนตน้ ช่วยให้ผูฟั้งหรือผูเ้รียนนั้นซาบซ้ึงในคุณค่าของ
ดนตรีได ้ นอกจากน้ี การมีวิจารณญาณในการเลือกสรรดนตรีท่ีดีและท่ีตนปรารถนา  จนเกิดเป็น
แรงบนัดาลใจในการเสริมสร้างทกัษะทางดนตรีสากล 

ทฤษฎีดนตรี 2 เป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยทฤษฎีเบ้ืองตน้ทางดนตรี เน้ือหาครอบคลุม การ
สร้าง Triads ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Major, Minor, Augmented, Diminished มุ่งสร้างและพฒันาให้
ผูเ้รียนเป็นผูมี้ทกัษะในการคน้หาค าตอบของภาคทฤษฎีดนตรี 

ฝึกหัดการแสดงดนตรี 2 เป็นวิชาท่ีว่าดว้ยการฝึกฝนการแสดงออกทางดนตรีบน
เวทีท่ีต่อเน่ืองจาก ฝึกหดัการแสดง 1  

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5  

ภาคเรียนที ่1 
รวมวงเล็ก 3 เป็นวิชาท่ีมุ่งเน้นการเล่นและพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้ทกัษะในการ

บรรเลงดนตรีเป็นวงขนาดเล็ก(Chamber music) ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ในระดบัท่ียากกวา่รวมวงเล็ก 2 
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โสตทกัษะ 3 เป็นวิชาท่ีฝึกฝนให้ผูเ้รียนสามารถมีทกัษะการฟังระดบัเสียงดนตรีและร้องในระบบ  
Fixed-do ไดส้ามารถระบุเสียงของ Triad ต่างๆไดเ้ช่น Major,Minor,Augmented,Diminished และ
สามารถระบุ Meter ในลกัษณะต่าง ๆ ได ้ 

เคร่ืองเอก 3 เป็นวิชาว่าด้วยเคร่ืองดนตรีท่ีนักเรียนแต่ละบุคคลใช้ปฏิบติัเป็น
เคร่ืองมือเอก ท่ีเน้นเทคนิคของเคร่ืองดนตรีแต่ละเคร่ืองมือ โดยมีบทเพลง Solo หรือแบบฝึกหัด 
ของเคร่ืองมือนั้นๆ ในระดบัท่ียากกวา่วิชาเคร่ืองเอก 2 เพื่อน าเทคนิควิธีการบรรเลงท่ีไดเ้รียนไปใช้
ในการบรรเลงดนตรีในบทเพลง ประเภทต่างๆไดต่้อไป 

ประวติัดนตรีสากล 3  เป็นวิชาท่ีว่าด้วยประวติัศาสตร์ของดนตรีตะวนัตก ท่ี
สัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ยุโรป ศึกษาความเป็นมาและวิวฒันาการของศิลปะและดนตรีในโลก
ตะวนัตก ตั้งแต่ยคุคลาสสิกจนถึงโรแมนติกตอนตน้ ช่วยใหผู้ฟั้งหรือผูเ้รียนนั้นซาบซ้ึงในคุณค่าของ
ดนตรีได ้ นอกจากน้ีการมีวิจารณญาณในการเลือกสรรดนตรีท่ีดีและท่ีตนปรารถนาจนเกิดเป็นแรง
บนัดาลใจในการเสริมสร้างทกัษะทางดนตรีสากล 

ทฤษฎีดนตรี 3 เป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยทฤษฎีเบ้ืองตน้ทางดนตรี เน้ือหาครอบคลุมเร่ือง 
การจดักลุ่มตวัโนต้ใน Meter ต่าง ๆ การแต่ง 4 bar Rhythm พร้อมมุ่งสร้างและพฒันาให้ผูเ้รียนเป็น
ผูมี้ทกัษะในการคน้หาค าตอบของภาคทฤษฎีดนตรี 

ฝึกหัดการแสดงดนตรี 3 เป็นวิชาท่ีว่าดว้ยการฝึกฝนการแสดงออกทางดนตรีบน
เวทีต่อเน่ืองจาก ฝึกหดัการแสดง 2  

คอมพิวเตอร์ดนตรี 1 ให้ผูเ้รียนสามารถใชโ้ปรแกรมดนตรีเบ้ืองตน้ เช่น Sibelius 
,Finale  

ภาคเรียนที ่2 
รวมวงเล็ก 4 เป็นวิชาท่ีมุ่งเน้นการเล่นและพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้ทกัษะในการ

บรรเลงดนตรีเป็นวงขนาดเล็ก(Chamber music) ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ในระดบัท่ียากกวา่รวมวงเล็ก 3 
โสตทกัษะ 4  เป็นวิชาท่ี ฝึกฝนให้ผูเ้รียนสามารถมีทกัษะการฟังระดบัเสียงดนตรี

และร้องในระบบ Fixed-do ได ้สามารถระบุคอร์ดและการพลิกกลบั พร้อมสามารถบนัทึกโนต้จาก
การฟังท านอง 1 แนว ได ้ 

เคร่ืองเอก 4 เป็นวิชาว่าด้วยเคร่ืองดนตรีท่ีนักเรียนแต่ละบุคคลใช้ปฏิบติัเป็น
เคร่ืองมือเอก ท่ีเน้นเทคนิคของเคร่ืองดนตรีแต่ละเคร่ืองมือ โดยมีบทเพลง Solo หรือแบบฝึกหัด 
ของเคร่ืองมือนั้นๆ ในระดบัท่ียากกวา่วิชาเคร่ืองเอก 3 เพื่อน าเทคนิควิธีการบรรเลงท่ีไดเ้รียนไปใช้
ในการบรรเลงดนตรีในบทเพลง ประเภทต่างๆไดต่้อไป 
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ประวติัดนตรีสากล 4  เป็นวิชาท่ีว่าดว้ยประวติัศาสตร์ของดนตรีตะวนัตก ท่ีเน้น
บริบททางสังคมท่ีสัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ยโุรป ศึกษาความเป็นมาและววิฒันาการของศิลปะและ
ดนตรีในโลกตะวนัตก ตั้งแต่ยุคโรแมนติกตอนตน้จนถึงโรแมนติกตอนปลาย ช่วยให้ผูฟั้งหรือ
ผูเ้รียนนั้นซาบซ้ึงในคุณค่าของดนตรีได ้ อนัสู่การมีวจิารณญาณในการเลือกสรรดนตรีท่ีดีและท่ีตน
ปรารถนา  จนเกิดเป็นแรงบนัดาลใจในการเสริมสร้างทกัษะทางดนตรีสากล 

ทฤษฎีดนตรี 4 เป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยทฤษฎีเบ้ืองตน้ทางดนตรี เน้ือหาครอบคลุมเร่ือง 
การแต่งและแกะท านองง่าย ๆ 1 แนว การใส่คอร์ดอยา่งง่ายให้กบัท านองท่ีแต่ง การพลิกกลบัของ
คอร์ด 

ฝึกหัดการแสดงดนตรี 4 เป็นวิชาท่ีว่าดว้ยการฝึกฝนการแสดงออกทางดนตรีบน
เวทีท่ีต่อเน่ืองจากการฝึกหดัแสดงดนตรี 3 

คอมพิวเตอร์ดนตรี 2  เป็นวิชาท่ีให้ผูเ้รียนฝึกฝนการใชโ้ปรแกรมทางดนตรี Logic 
และอุปกรณ์ส าหรับการบนัทึกเสียงเช่นเดียวกบั Studioในระดบัเร่ิมตน้ได ้

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 

ภาคเรียนที ่1 
รวมวงเล็ก 5 เป็นวิชาท่ีมุ่งเนน้การเล่นเป็นวงดนตรีกลุ่มเล็กในลกัษณะแชมเบอร์

มิวสิกและพฒันาใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้ทกัษะในการบรรเลงดนตรี ในระดบัท่ียากกวา่รวมวงเล็ก 4 
โสตทกัษะทางดนตรี 5  เป็นวิชาท่ี ฝึกฝนให้ผูเ้รียนสามารถ Sight Singing ใน

ระบบ Fixed – do ได ้และสามารถร้องประสานเสียง 2 แนวไดอ้ยา่งคล่องแคล่วแม่นย  า 
เคร่ืองเอก 5 เป็นวิชาว่าด้วยเคร่ืองดนตรีท่ีนักเรียนแต่ละบุคคลใช้ปฏิบติัเป็น

เคร่ืองมือเอก ท่ีเน้นเทคนิคของเคร่ืองดนตรีแต่ละเคร่ืองมือ โดยมีบทเพลง Solo หรือแบบฝึกหัด 
ของเคร่ืองมือนั้นๆ ในระดบัท่ียากกวา่วิชาเคร่ืองเอก 4 เพื่อน าเทคนิควิธีการบรรเลงท่ีไดเ้รียนไปใช้
ในการบรรเลงดนตรีในบทเพลง ประเภทต่างๆไดต่้อไป 

ประวติัดนตรีสากล 5  เป็นวิชาท่ีว่าด้วยประวติัศาสตร์ของดนตรีตะวนัตก ท่ี
กล่าวถึงชีวประวติัของคีตกวีในยุคบาโรคจนถึงตน้ยุคโรแมนติก ช่วยให้ผูฟั้งหรือผูเ้รียนนั้นซาบซ้ึง
ในคุณค่าของบทประพนัธ์ดนตรีจากผูป้ระพนัธ์แต่ละบุคคลได ้  

ทฤษฎีดนตรี 5 เป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยทฤษฎีเบ้ืองตน้ทางดนตรี เน้ือหาครอบคลุมเร่ือง 
การแต่งเพลงง่าย ๆ และใส่เสียงประสาน (คอร์ด )นอกจากนั้น ยงัสามารถแต่งท านองและเน้ือร้อง
โดยใชเ้สียงประสาน 2 แนวอยา่งง่ายได ้
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การแสดงเด่ียวแบบยอ่  เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยการฝึกฝนการแสดงออกทางดนตรีบนเวที
โดยใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 20 นาทีในบทเพลงเด่ียวท่ีผูเ้รียนเตรียมมาโดยค านึงถึงความแม่นย  าและความ
สมบรูณ์ของการเล่นให้มากท่ีสุด เป็นวิชาท่ีจะเตรียมความพร้อมให้กบัวิชา Final Performance ใน
เทอมถดัไป 

ศิลปะและการละคร 1ให้ผูเ้รียนปูพื้นฐานให้เขา้ใจเร่ือง Performing art และ Fine 
art วา่มีจุดร่วมและจุดต่างอยา่งไรบา้ง พร้อมกบัจุดประกายใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์ในการ
แสดงและสร้างงานศิลปะต่อไป สร้างเสริมทกัษะในการพดูในท่ีชุมชนทั้งภาษาไทยและองักฤษ  

รวมวงใหญ่ 5 เป็นวิชาต่อเน่ืองจากกิจกรรม รวมวงใหญ่ 4 ซ่ึงผูเ้รียนจะไดห้น่วย
กิตจากากรร่วมเรียนวชิาน้ี แต่ตอ้งผา่นรวมวง 4 มากก่อนอนัน ามาสู่ความสามารถในการบรรเลงวง
ขนาดใหญ่  

ภาคเรียนที ่2 
รวมวงเล็ก 6 เป็นวิชาท่ีมุ่งเนน้การเล่นเป็นวงดนตรีกลุ่มเล็กในลกัษณะแชมเบอร์

มิวสิกและพฒันาใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้ทกัษะในการบรรเลงดนตรี ในระดบัท่ียากกวา่รวมวงเล็ก 5 
โสตทกัษะ 6 เป็นวิชาท่ี ฝึกฝนให้ผูเ้รียนสามารถ Sight singing ในระบบ Fixed – 

do จากโนต้ Chromaticism และสามารถร้องประสานเสียง 2 – 3 แนวไดอ้ยา่งคล่องแคล่วแม่นย  า  
เคร่ืองเอก 6 เป็นวิชาว่าด้วยเคร่ืองดนตรีท่ีนักเรียนแต่ละบุคคลใช้ปฏิบติัเป็น

เคร่ืองมือเอก ท่ีเน้นเทคนิคของเคร่ืองดนตรีแต่ละเคร่ืองมือ โดยมีบทเพลง Solo หรือแบบฝึกหัด 
ของเคร่ืองมือนั้นๆ ในระดบัท่ียากกวา่วิชาเคร่ืองเอก 5 เพื่อน าเทคนิควิธีการบรรเลงท่ีไดเ้รียนไปใช้
ในการบรรเลงดนตรีในบทเพลง ประเภทต่างๆไดต่้อไป 

ประวติัดนตรีสากล 6 เป็นวิชาท่ีว่าด้วยประวติัศาสตร์ของดนตรีตะวนัตก ท่ี
กล่าวถึงชีวประวติัของคีตกวีในปลายยุคโรแมนติคถึงตน้ศตวรรษท่ี 20 ช่วยให้ผูฟั้งหรือผูเ้รียนนั้น
ซาบซ้ึงในคุณค่าของบทประพนัธ์ดนตรีจากผูป้ระพนัธ์แต่ละบุคคลได ้  

ทฤษฎีดนตรี 6 เป็นวิชาท่ีว่าดว้ยทฤษฎีทางดนตรี เน้ือหาครอบคลุมเร่ือง การแต่ง
เพลงสั้น ๆ โดยใช ้ Altered chord ง่าย ๆ ได ้นอกจากนั้นยงัสามารถแต่งเพลงประสานเสียง 2 – 3 
แนวได ้ 

การแสดงเด่ียว เป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยการฝึกฝนการแสดงออกทางดนตรีบนเวทีโดยใช้
เวลาอย่างน้อย 45 นาทีในบทเพลงเด่ียวท่ีผูเ้รียนเตรียมมาโดยค านึงถึงความแม่นย  าและความ
สมบรูณ์ของการเล่นให้มากท่ีสุด ซ่ึงจะวดัผลโดยคณะร่วมของทั้งม.ศิลปากรและคณาจารยข์อง
โรงเรียน 
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ศิลปะและการละคร 2 ให้ผูเ้รียนน าพื้นฐานจากวิชาศิลปะและการละคร 1 มา
ประยุกต์ใช้หรือมาสร้างสรรค์ในระดบัท่ียากข้ึนและมีความเป็นอตัลกัษณ์ให้มาท่ีสุดรวมไปถึง
การศึกษางานเพลง Opera หรือ Musical Theatre  

รวมวงใหญ่ 6 เป็นวชิาต่อเน่ืองจากกิจกรรม รวมวงใหญ่ 5 ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งเขา้ร่วม
กิจกรรมวงใหญ่ท่ีทางม.ศิลปากรจดัใหอ้ยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพ  

การเขียนสูจิบตัรส าหรับงานแสดงดนตรี เป็นวิชาท่ีฝึกฝนเร่ืองการใช้ภาษาเขียน 
การหาขอ้มูลและการน าเสนอในลกัษณะงานเขียน เพื่อท่ีจะน าความรู้ไปผลิตสูจิบตัรงานแสดง
ดนตรีท่ีมาตรฐาน  

 
ตารางท่ี 4 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนวดัสุทธิวราราม 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 – 6 (ภาคเรียนที ่1) ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 – 6 (ภาคเรียนที ่2) 

รายวชิา 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิจ/ชม.) 
รายวชิา 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิจ/ชม.) 

มธัยมศึกษาปีที ่4 มธัยมศึกษาปีที ่4 

ศ31221   รวมวงเลก็ 1  1/2 ศ31222   รวมวงเลก็ 2 1/2 

ศ31223  โสตทกัษะ 1 1/2 ศ31224   โสตทกัษะ 2 1/2 
ศ31225   เคร่ืองเอก 1 1/2 (1) ศ31226   เคร่ืองเอก 2 1/2 (1) 
ศ31227   ประวติัดนตรี 1 1/2 ศ31228   ประวติัดนตรี 2 1/2 
ศ31229   ทฤษฎีดนตรี 1 1/2 ศ31230   ทฤษฎีดนตรี 2 1/2 
ศ31231   ฝึกหดัการแสดงดนตรี 1 1/2 ศ31232   ฝึกหดัการแสดงดนตรี 2 1/2 

มธัยมศึกษาปีที ่5 มธัยมศึกษาปีที ่5 

ศ32221   รวมวงเลก็ 3  1/2 ศ32222   รวมวงเลก็ 4  1/2 

ศ32223  โสตทกัษะ 3 1/2 ศ32224  โสตทกัษะ 4 1/2 

ศ32225   เคร่ืองเอก 3 1/2 (1) ศ32226   เคร่ืองเอก 4 1/2 (1) 

ศ32227   ประวติัดนตรี 3 1/2 ศ32228   ประวติัดนตรี 4 1/2 

ศ32229   ทฤษฎีดนตรี 3 1/2 ศ32230   ทฤษฎีดนตรี 4 1/2 

ศ32231   ฝึกหดัการแสดงดนตรี 3 1/2 ศ32232   ฝึกหดัการแสดงดนตรี 4 1/2 

ศ32233   คอมพิวเตอร์ดนตรี 1 1/2 ศ32234   คอมพิวเตอร์ดนตรี 2 1/2 

มธัยมศึกษาปีที ่6 มธัยมศึกษาปีที ่6 

ศ33221 รวมวงเลก็5  1/2 ศ33222 รวมวงเลก็ 6  1/2 

ศ33223 โสตทกัษะ 5 1/2 ศ33224 โสตทกัษะ 6 1/2 
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ตารางท่ี 4 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาโรงเรียนวดัสุทธิวราราม (ต่อ) 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 – 6 (ภาคเรียนที ่1) ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 – 6 (ภาคเรียนที ่2) 

รายวชิา 
เวลาเรียน 

(หน่วยกิจ/ชม.) 
รายวชิา 

เวลาเรียน 
(หน่วยกิจ/ชม.) 

มธัยมศึกษาปีที ่6 มธัยมศึกษาปีที ่6 
ศ33225 เคร่ืองเอก 5 1/2 (1) ศ33226 เคร่ืองเอก 6 1/2 (1) 

ศ33227 ประวติัดนตรี 5 1/2 ศ33228 ประวติัดนตรี 6 1/2 

ศ33229 ทฤษฎีดนตรี 5 1/2 ศ33230 ทฤษฎีดนตรี 6 1/2 

ศ33231 การแสดงเด่ียวแบบยอ่ 1/2 ศ33232 การแสดงเด่ียว 1/2 

ศ33233 ศิลปะและการละคร 1 1/2 ศ33234 ศิลปะและการละคร 2 1/1 

ศ33235 รวมวงใหญ่  1/2 ศ33236 รวมวงใหญ่  1/2 

  

ศ33237 ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ
ดนตรีหรือ ศ33238  การเขียน 
สูจิบตัรส าหรับงานแสดงดนตรี 

1/2 

 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัผู้บริโภค 

ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 
การศึกษาวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการบริโภคสินคา้และ

บริการ เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการนกัการตลาดตอ้งศึกษาวา่สินคา้และบริการท่ีจะน าเสนอ
นั้นใครค าถามท่ีใช้เพื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
ลูกคา้ (Who) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ท าไมซ้ือ (Why)  ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Who) ซ้ือ
เม่ือไร (When) ซ้ือท่ีไหน (Where) และจะเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดอ้ยา่งไร (How)  เพื่อคน้หาค าตอบ 7 
ประการหรือ 7Os ซ่ึงประกอบไปด้วย  กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ส่ิงท่ีต้องการ(Object) 
วตัถุประสงค์(Objectives) อิทธิพลการตัดสินใจ(Organizations) โอกาส(Occasions) ช่องทาง            
(Outlets) และ ขั้นตอนในการตดัสินใจ(Operations)  

1. ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior)พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2535 (2525: 580) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าหรืออาการท่ี
แสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคิดและความรู้สึกเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
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สมจิตร ลว้นจ าเริญ (2532 : 6) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการกระท าของแต่
ละบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึง
กระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อนและเป็นตวัก าหนดใหเ้กิดการกระท าต่าง ๆ ข้ึน 

ดว้ยเหตุน้ี จึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อส่งเสริมหรือ
หากลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสมเพื่อสนองความตอ้งการตามความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

ยุทธนา ธรรมเจริญ (2541 : 5) ผูบ้ริโภค หมายถึงบุคคลหน่ึงหรือหลายคนท่ี
แสดงออกซ่ึงสิทธิท่ีจะต้องการและบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายในตลาด ผู ้บริโภคอาจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตนเองและครอบครัวหรือซ้ือเพื่อสร้างความพอใจ
ใหก้บักลุ่มสังคมท่ีตนเองอาศยัอยู ่แต่อยา่งไรก็ตามในแง่ของนกัการตลาด ไม่สามารถสรุปวา่ทุกคน 
คือผูบ้ริโภคของกิจการ ดงันั้น จึงจ าเป็นจะตอ้งก าหนดองคป์ระกอบของผูบ้ริโภคท่ีเลือกกลุ่มตลาด
เป้าหมาย 4 ประการคือ  

1. ผูบ้ริโภคตอ้งเป็นผูมี้ความตอ้งการ (Needs) 
2. ผูบ้ริโภคตอ้งเป็นผูท่ี้มีอ านาจซ้ือ (Purchasing Power) 
3. ผูบ้ริโภคตอ้งเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing Behavior) 
4. ผูบ้ริโภคตอ้งเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมการบริโภค (Consumption Behavior) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541 : 78) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

(Consumer Behavior) หมายถึงพฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการค้นควา้หาการซ้ือ การใช้ การ
ประเมินผลและการใช้สอยผลิตภณัฑ์ รวมถึงการบริการซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา 
(Schiffman and Kanuk,1994 : 5) หรือหมายถึงการศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระท าของ
ผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวข้องการการซ้ือและการใช้สินค้า นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการคือ 

1. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมีผลท าให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จถา้กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้

2. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการตลาด  (Marketing Concept) ท่ีวา่
การท าใหลู้กคา้พึงพอใจ 

เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 30) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 
หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทาง
เศรษฐกิจรวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก การกระท าของผูบ้ริโภคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
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ผู้บ ริโภค  (Consumer)  คือผู ้ท่ี มีความต้องการ ซ้ือ  (Need)  มีอ านาจ ซ้ือ 
(Purchasing Power) ท าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing Behavior) และพฤติกรรมการใช ้
(Using Behavior)   

2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 84 - 87) ไดก้ล่าวไวว้่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการ

ก าหนดพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคแต่ละคน มีทั้งปัจจยัท่ีเกิดจากตวัผูบ้ริโภคเอง
และปัจจยัท่ีมาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลดงัน้ี 

2.1. ปัจจยัดา้นลกัษณะเฉพาะบุคคล 
บุคคลมีความแตกต่างในเร่ืองเพศ อายุ รายได ้สถานภาพทางครอบครัว 

และอาชีพมีความตอ้งการความคิดเห็นต่าง ๆ แตกต่างกนัไปตามปัจจยัเหล่าน้ี ดงันั้นจึงตอ้งศึกษา
พื้นฐานเฉพาะบุคคล ผูมี้อายุแตกต่างกนัไม่ตอ้งการเป้าหมายชีวิตเหมือนกนั เด็ก ๆ ตอ้งการความ
สนุกนาน วยัรุ่นตอ้งการให้เพื่อนฝูงยอมรับ ตอ้งการมีอิสรเสรีในการแสดงออก ผูใ้หญ่ตอ้งการ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพและฐานะมัน่คง เป็นตน้ 

 2.2. ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
2.2.1 ความตอ้งการและแรงจูงใจ (Need and Motives) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุ

เบ้ืองตน้ในการซ้ือผลิตภณัฑ์วา่ผูบ้ริโภคจะตอ้งเกิดความตอ้งการเป็นแรงจูงใจให้กระท าการซ้ือไป
บ าบดัความตอ้งการและความตอ้งการของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนัมีหลาย ๆ ลกัษณะ หลายระดบั
ความตอ้งการ สามารถน าหลกั A.H.Maslow ในเร่ือง Hierarchy of needs มาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค ให้ทราบว่าเป็นความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ตอ้งการความ
ปลอดภยั ตอ้งการให้สังคมยอมรับ เม่ือทราบว่าผูซ้ื้อมีแรงจูงใจหรือความตอ้งการระดบัใด นกัการ
ตลาดจะเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมมาใชก้ระตุน้ความตอ้งการไดถู้กตอ้ง น าไปสู่การซ้ือได ้

2.2.2 การรับรู้ (Perception) การรับรู้ของแต่ละบุคคลมีระดบัความเร็วช้า
แตกต่างกนัไป บางคนเขา้ใจเร่ืองราวท่ีผา่นเขา้มาในการรับรู้ไดร้วดเร็ว แต่บางคนตอ้งการการบอก
เล่าซ ้ า ๆ หลาย ๆ คร้ังจึงจะรับรู้และเขา้ใจได ้นอกจากนั้นดว้ยปัจจยัประกอบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 
จะท าให้การแปลความหมายจากการรับรู้แตกต่างกนัออกไป การเสนอขอ้มูลเพื่อสร้างแรงกระตุน้
ให้เกิดการซ้ือจึงตอ้งศึกษาลกัษณะการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายและเลือกขอ้มูลข่าวสารท่ีกลุ่มตลาด
เป้าหมายจะรับรู้ไดง่้าย พฤติกรรมการรับรู้โดยไม่ตั้งใจเป็นส่ิงท่ีไม่ควรมองขา้มการโฆษณาซ ้ า ๆ 
โดยสม ่าเสมอจะค่อย ๆ แทรกซึมเขา้สู่การรับรู้ไดเ้ช่นกนั 

2.2.3 ทศันคติ (Attitude) ความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางบวก
หรือลบซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ เช่นผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติไม่ดีต่ออาหารส าเร็จรูปวา่เป็นอาหารท่ี
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ไม่ถูกหลกัโภชนา ไม่สด เป็นอาหารคา้งมานาน เม่ือไม่เสียไดย้อ่มตอ้งใส่สารกนับูด ดงันั้นผูบ้ริโภค
รายนั้นย่อมจะไม่ซ้ืออาหารส าเร็จรูปบริโภค ถึงแมว้า่จะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีสามารถผลิตอาหาร
ส าเร็จรูปไดโ้ดยไม่ตอ้งใส่สารกนับูดแลว้และถูกหลกัโภชนาไดก้็ตาม  

2.2.4 การเรียนรู้ (Learning) นักจิตวิทยากล่าวถึงพฤติกรรมของคนเรา
เปล่ียนแปลงไดจ้ากการเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ ดว้ยการกระท าซ ้ าๆ เพื่อให้ไดผ้ลตอบสนองท่ีพึงพอใจ 
เม่ือเราเกิดความต้องการใดๆ ก็จะพยายามหาวิธีบ าบดัความต้องการ หากได้ผลเป็นท่ีพอใจจะ
ทดลองซ ้ าหลายๆ คร้ังจนแน่ใจวา่เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด และจะปฏิบติัคร้ังต่อไปในการตอบสนองความ
ตอ้งการในรูปแบบการกระท าเดิมๆ แต่ถา้ไดผ้ลไม่เป็นท่ีพอใจ ก็จะเลิกกระท าแลว้หนัไปคน้หาวิธี
อ่ืนๆ ใหม่ต่อไป 

2.2.5 ความคิดเก่ียวกบัตวัเอง (Self - Concept) แต่ละบุคคลจะมีความคิด
เก่ียวกบัตอนเองในลกัษณะต่าง ๆ และมีพฤติกรรมไปตามความคิดนั้น เช่น คิดว่าตนเองเป็นคน
สุขภาพแขง็แรงจะไม่สนใจอาหารเสริม ไม่สนใจตรวจสุขภาพจะมุมานะท างาน แต่ถา้คิดวา่ตอนเอง
เป็นคนอ่อนแอก็จะปฏิบติัตรงกนัขา้ม 

3. ปัจจยัดา้นสังคม 
3.1 ครอบครัว (Family) เป็นกลุ่มสังคมท่ีใกล้ชิดตวับุคคลมากท่ีสุด ลกัษณะ

ของผูเ้ล้ียงดู พ่อแม่ วิธีการเล้ียงดู รูปแบบการด ารงชีวิต อาหาร ความเป็นอยูท่ี่แต่ละคนไดรั้บการ
หล่อหลอมตั้งแต่เกิดจะค่อยๆ ซึมซบัเขา้ไปเป็นแบบอยา่งท่ีจะปฏิบติัตาม ซ่ึงแต่ละครอบครัวก็จะมี
วิธีการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั พฤติกรรมเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อทศันคติ การรับรู้ การเลือกส่ิงท่ีจะ
ตอบสนอง ความตอ้งการก็จะแตกต่างกนั 

3.2 กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) เม่ือบุคคลเติบโตข้ึนจะมีสังคมเพิ่มเติม
นอกจากครอบครัว มีเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบา้น การท่ีตอ้งเขา้กลุ่มสังคมต่างๆ ให้ได ้จะท าให้แต่ละ
บุคคลพยายามปรับตวั ท าให้มีการพฒันาในลกัษณะตามอยา่งบุคคลอ่ืนท่ีตนนิยมยกยอ่ง ดงันั้นการ
ใช้บุคคลบางกลุ่มเป็นคนเสนอขายผลิตภณัฑ์ในโฆษณาจึงเป็นการใช้ประโยชน์จากกลุ่มอา้งอิง
นัน่เอง  

3.3 วฒันธรรม (Culture) ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัของ
ชุมชนใหญ่ท่ีแต่ละบุคคลเป็นส่วนหน่ึงเช่น เช้ือชาติ ศาสนา หรือท้องถ่ิน จะเป็นกรอบก ากับ
พฤติกรรมการแสวงหาส่ิงตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอยา่งมาก ดงันั้นการศึกษาถึงลกัษณะ
ของวฒันธรรมประเพณี จะช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจพฤติกรรมการซ้ือของตลาดเป้าหมายไดดี้ข้ึน 
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ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
1. ช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
2. ช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิง่ข้ึน 
3. ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถท าไดดี้ข้ึน 
4. เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภคใหต้รงกบัชนิดของสินคา้ท่ีตอ้งการ 
5. ช่วยปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจต่าง ๆ เพื่อความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

กระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior) 
ศุภร เสรีรัตน์ (2544 : 42) ไดก้ล่าวไวว้า่ ลกัษณะทัว่ไปของการตดัสินใจ เง่ือนไขท่ี

จ าเป็นส าหรับการพิจารณาว่า กิจกรรมใดจึงจะถือวา่เป็นกระบวนการของการตดัสินใจ กิจกรรมท่ี
ท าใหเ้กิดการตดัสินใจ  

1. ผูต้ดัสินใจจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้กนัท่ีจ  าเป็น
จะตอ้งหาทางแกไ้ข ซ่ึงผูต้ดัสินใจในท่ีน้ีหมายถึง “บุคคลใดๆ หรือกลุ่มบุคคลท่ีไม่ไดรั้บความพอใจ
ส าหรับสภาวะท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนับางอย่างหรือการคาดหวงัของสภาวะในอนาคตรวมทั้งความ
ปรารถนาอยากไดแ้ละสิทธิท่ีจะน าการกระท าของบุคคลใหมุ้่งไปสู่การแกไ้ขสภาวะในปัจจุบนัหรือ
ในอนาคตดงักล่าว” (William ,1982, อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544) 

2. ผูต้ ัดสินมีความปรารถนาท่ีจะได้มาซ่ึงเป้าหมาย ผูต้ ัดสินใจจะต้องก าหนด
ทางเลือกท่ีตอ้งการกระท าท่ีน่าจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีปรารถนาได ้ทางเลือกต่าง ๆ ของผูบ้ริโภคจะ
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ เช่นตราสินคา้ คุณลกัษณะของสินคา้เป็นตน้ 

3. เพื่อท่ีจะให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายผูต้ ัดสินใจจะต้องก าหนดทางเลือกท่ีต้องการ
กระท า ท่ีน าไปสู่เป้าหมายท่ีปรารถนาได ้ทางเลือกต่าง ๆ ของผูบ้ริโภคจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัปัจจยั
ต่าง ๆ เช่นตราสินคา้ คุณลกัษณะของสินคา้ เป็นตน้ 

4. ผูต้ดัสินจะตอ้งเผชิญกบัระดบัของความไม่แน่นอนบางส่วน ในการท่ีทางเลือก
ท่ีตอ้งจะน ามาซ่ึงความพอใจหรือไม่พอใจส าหรับผูบ้ริโภคแลว้ความไม่แน่นอนอาจเป็นขอ้จ ากดั
เน่ืองมาจากการขาดความรู้ท่ีสมบรูณ์ของทางเลือกต่าง ๆ หรือระดบัของการไม่รู้ของแรงจูงใจ 

อศัน์อุไร เตชะสวสัด์ิ (2548 : 222) กล่าววา่กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค
จะได้รับอิทธิพลมาจากปัจจยัแวดล้อมภายนอกและปัจจยัภายในเฉพาะตวัของผูบ้ริโภค ภายใต้
สภาวการณ์อย่างใด อย่างหน่ึง ผูบ้ริโภคผ่านขั้นตอนการคิดและการกระท าอย่างไร ซ่ึงความรู้
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เก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจจะช่วยให้นกัการตลาดน าไปประยุกต์ใชใ้นการพิจารณากลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีกระตุน้หรือส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกไดอ้ยา่งถูกจงัหวะและมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีแหล่งส าคญั 2 แหล่งคือ 
1. แหล่งขอ้มูลภายใน (Internal Information Source) หมายถึง แหล่งขอ้มูลท่ีเป็น

ความทรงจ าของผูบ้ริโภค ซ่ึงไดรั้บการสะสมเขา้มาโดยไม่ไดด้ิ้นรนแสวงหาผา่นการเรียนรู้หรือเขา้
ไปมีประสบการณ์ด้วยตนเองในอดีตก็ได ้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัจะใช้แหล่งขอ้มูลภายใน ในการ
ตดัสินใจแกปั้ญหาต่าง ๆ เพราะดึงออกมาใชง่้าย รวดเร็ว ประหยดัท่ีสุด 

2. แหล่งขอ้มูลภายนอก (External Information Sources) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 แหล่งดงัน้ี 
2.1 แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นตวับุคคล (Personal Sources) เช่นการสอบถามจากคน

ใกลชิ้ด 
2.2 แหล่งขอ้มูลอิสระ (Independent Sources) เป็นแหล่งขอ้มูลจากองคก์รอิสระ

ต่าง ๆ ท่ีใหข้อ้มูลโดยไม่ข้ึนอยูก่บัเจา้ของรายใดรายหน่ึง 
2.3 แหล่งขอ้มูลทางการตลาด (Marketing Sources) เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีอยู่ใน

บทบาทของผูผ้ลิต 
2.4 แหล่งขอ้มูลประสบการณ์ตรง (Experiential Sources) ไดแ้ก่ การท่ีผูบ้ริโภค

เขา้ไปทดสอบ หรือทดลองใชผ้ลิตภณัฑด์ว้ยตนเอง 
การวจัิยผู้บริโภคกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ศุภร เสรีรัตน์ (2544 : 40) ให้ความหมายว่า การวิจยัผูบ้ริโภคกบัส่วนประสม
การตลาด (Consumer Research and the Marketing Mix) การวิจยัผูบ้ริโภคจะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัแต่
ละตวัของส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่ายและการส่งเสริม
การตลาด 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) การวิจยัผูบ้ริโภคท าให้นกัการตลาดสามารถสร้างส่ิงท่ีมี
ความหมายส าหรับผูบ้ริโภคไวใ้นผลิตภณัฑ์ได้โดยการคน้พบส่ิงท่ีมีคุณสมบติัท่ีส าคญัท่ีสุด ต่อ
ตลาดเป้าหมายและรวบรวมไปใส่ไวใ้นผลิตภณัฑ์ไดโ้ดยการคน้พบส่ิงท่ีมีคุณสมบติัท่ีส าคญัท่ีสุด 
ต่อตลาดเป้าหมายและรวบรวมไปใส่ไวใ้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ซ่ึงการวิจยัผูบ้ริโภคจะเป็น
พื้นฐานส าหรับการพัฒนาแนวคิดส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสอดคล้องกับตลาด
เป้าหมายได ้

2. ราคา (Price) การวิจยัผูบ้ริโภคจะช่วยนกัการตลาดในการก าหนดระดบัราคาท่ี
จะท าใหผู้บ้ริโภคเตม็ใจยนิดีท่ีจะซ้ือสินคา้ในระดบัราคานั้น 
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3. การจดัจ าหน่าย (Place) การวิจยัผูบ้ริโภคจะเป็นการบอกให้รู้ว่าผูบ้ริโภคซ้ือท่ี
ร้านไหนบ้าง และผูบ้ริโภคมองหรือมีความรู้สึกต่อเครือข่ายของการจัดจ าหน่าย ๆ ของธุรกิจ
อย่างไรนอกจากนั้นการวิจยัผูบ้ริโภคจะเป็นการปูพื้นฐานส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ของช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายใหมี้ประสิทธิภาพได ้

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การวิจผัูบ้ริโภคน ามาใชส้ าหรับการพิจารณ
ถึงความจบัใจของการชวนเช่ือของการโฆษณาท่ีตอ้งการให้ดึงดูดใจ และก าหนดเลือกส่ือท่ีใช้ให้
เหมาะสมท่ีจะเขา้ถึงตลาดเป้าหมายท่ีธุรกิจเลือกท่ีจะด าเนินธุรกิจ 

สรุปไดว้่า การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการท าความเขา้ใจถึงความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคตามแต่พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไม่วา่จะเป็นลกัษณะการส่ือสารทางการแสดงออกอนัความ
ต้องการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินค้าและบริการ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีส่งผลต่อ
เศรษฐกิจจากการเลือกสินคา้และบริการโดยมุ่งไปสู่การน ากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมเพื่อ
ตอบสนองแก่ผูบ้ริโภคปรับใชใ้ห้เกิดความพึงพอใจในบริการและการเลือกเรียนแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี อนัก่อใหเ้กิดโอกาสการตดัสินใจเลือกรับบริการจากสถาบนัท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีโดยจะพิจารณา
ค่าตวัปัจจยัต่าง ๆ จากการศึกษาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดเป็นส าคญั 

ทฤษฎีปีระมิดความต้องการของมาสโลว์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 : 88) ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์มีขอ้สมมติข้ึนพื้นฐาน

ดงัน้ี 1. มนุษยมี์ความตอ้งการหลายประการและเป็นความตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด 2. ความตอ้งการ
จะมีความส าคญัแตกต่างกนั มนุษยจึ์งสามาระจะล าดบัความส าคญัแตกต่างกนั มนุษยจึ์งสามารถจะ
ล าดบัความส าคญัของความตอ้งการได ้(Hierarchy of needs) 3. บุคคลจะแสวงหาความตอ้งการท่ี
ส าคญัท่ีสุดหรือส าคญัมากกว่าก่อน 4. เม่ือบุคคลไดส่ิ้งท่ีตอ้งการบ าบดัความตอ้งการของตนแล้ว
ความจ าเป็นในส่ิงนั้นจะหมดไป 5. บุคคลจะเร่ิมสนใจในความตอ้งการส าคญัอยา่งอ่ืนต่อไป ตาม
ทฤษฏีของมาสโลว ์ไดจ้ดัประเภทความตอ้งการตามความส าคญัออกเป็น 5 ระดบัจากต ่าไปสูงดงัน้ี 

1. ความตอ้งการของร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐานเพื่อ
ความอยู่รอด เช่น อาหาร อากาศ น ้ าด่ืม ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความตอ้งการการยก
ย่อง และความตอ้งการทางเพศ ซ่ึงในการให้บริการด้านความตอ้งการน้ี แต่ละสถาบนัก็มีความ
แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการดา้นการศึกษาได ้

2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกวา่ความ
ตอ้งการเพื่อความอยู่รอด ซ่ึงมนุษยต์อ้งการเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน เช่นตอ้งการความ
มัน่คงในการท างาน ความตอ้งการได้รับการปกป้องคุม้ครอง ความตอ้งการความปลอดภยั จาก
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อนัตรายต่าง ๆ เป็นตน้ สามารถพบไดใ้นการจดัระบบการรักษาความปลอดภยัของแต่ละโรงเรียน 
ซ้ึงเป็นส่ิงส าคญัในการให้ความเช่ือมัน่แก่ผูใ้ชบ้ริการจากโรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนก็มีวิธีการท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อความเช่ือมัน่กบัการใชบ้ริการอยูอ่ยา่งมาก 

3. ความตอ้งการด้านสังคม (Social needs) หรือความตอ้งการความรักและการ
ยอมรับ (Love and belongingness need) เช่นความตอ้งการทั้งในแง่ของการให้และการไดรั้บซ่ึง
ความรัก ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ความตอ้งการให้ไดรั้บการยอมรับ เป็นตน้ สินคา้
ท่ีสามารถสนองความตอ้งการน้ี ไดแ้ก่ของขวญั ส.ค.ส เคร่ืองแบบ ดอกกุหลาบ ฯลฯ รวมถึงสังคม
ในโรงเรียนท่ีเป็นท่ีตอบสนองความตอ้งการจากการท่ีผูใ้ชบ้ริการจะรู้สึกไดรั้บความรักท่ีเกิดข้ึนโดย
การดูแลจากทางผูส้อน บุคลากรภายใน เพื่อนร่วมชั้น ท่ีมีความเขา้ใจและมอบการยอมรับกบัผูเ้รียน
ในแผนการเรียนได ้

4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem needs) ซ่ึงเป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วน
บุคคล(Self - esteem) ความนบัถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จากสังคม ตลอดจนเป็น
ความพยายามท่ีจะให้มีความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบับุคคลอ่ืน เช่น ความตอ้งการให้ไดรั้บการเคารพ
นบัถือ ความส าเร็จ ความรู้ ศกัด์ิศรี ความสามารถ สถานะท่ีดีในสังคมและมีช่ือเสียงในสังคม สินคา้
ท่ีสนองความตอ้งการในดา้นน้ีไดแ้ก่ บา้นหรูหรา รถยนต์ราคาแพง แหวนเพชร เฟอร์นิเจอร์ราคา
แพง ฯลฯ ในดา้นน้ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีความสามารถของผูเ้รียนแผนศิลป์ดนตรี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี
ตอ้งการไดรั้บการยอมรับของผูมี้ความสามารถเป็นอยา่งยิง่ 

5. ความตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self – actualization needs) 
เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ซ่ึงถา้บุคคลใดสามารถบรรลุความตอ้งการในขั้นน้ีนั้นจะ
ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลพิเศษ เช่นความตอ้งการท่ีเกิดจากความสามารถท าทุกส่ิงทุกอย่างได้
ส าเร็จ นกัร้องหรือนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้ สินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการในขอ้น้ี ไดแ้ก่ ล็อ
ตเตอร่ี ศลัยกรรมตกแต่ เคร่ืองส าอาง ปริญญา ฯลฯ ซ่ึงเม่ือผูเ้รียนรู้และมีความสามารถน าแสดงออก
สู่สาธารณะได ้ก็จะถือเป็นหน่ึงความประสบความส าเร็จจากการไดรั้บจากการบริการแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี และยงัสามารถเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษาไดอ้ยา่งมีความพร้อม 

การรับรู้ถึงระดบัความตอ้งการ นบัเป็นปัจจัยส าคญัท่ีผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัใน
การเลือกบริโภค สินคา้และบริการ ซ่ึงในแต่ละประเภทสินคา้และบริการ ก็จะมีระดบัความตอ้งการ
ในแต่ละส่วนมากน้อยแตกต่างกนั แต่นบัวา่การศึกษาระดบัความตอ้งการสามารถท าให้เกิดความ
เขา้ใจถึงการคาดหวงัต่อการบริโภคสินคา้และบริการไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค พร้อม
ถึงสามารถน าเสนอสินคา้และบริการท่ีเกิดแรงจูงใจตรงตามคาดหวงัไดต้ามความตอ้งการมากต่อ
ผูบ้ริโภคยิง่ข้ึน 
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ภาพท่ี 4 แสดงล าดบัขั้นของความตอ้งการตามทฤษฎีมาสโลว ์ 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, กลยุทธ์การตลาดและการบริหารการตลาด (กรุงเทพฯ: ธีระฟิลม์ 
    และไซเทก็ซ์, 2541), 88 – 89.  
 
แนวคิดและทฤษฎีทางการตลาดบริการ 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ 
การศึกษาวิจยัน้ีผูว้ิจยัเลือกใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Services 

Marketing Mix 7’Ps)  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินคา้นั้น โดยพื้นฐานจะมี
อยู่ 4 ตัวได้แก่ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด คอตเลอร์
(Kotler,1997, อา้งถึงในชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2547: 63) ให้ความหมายว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดของตลาดบริการจะมีความแตกต่างกันออกไปกล่าวคือ จะตอ้งมีการเน้นถึง พนักงาน 
กระบวนการให้บริการ และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ซ่ึงทั้ง 3 ส่วนนั้นเป็นปัจจยัในการส่งมอบ
บริการ ดงันั้นส่วนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบไปดว้ย 7’Ps ไดแ้ก่  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ราคา (Price) 

 

 

Self  

actualization needs 

Esteem needs 

Social needs 

Safety needs 

Physiological needs 
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3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
5. พนกังาน (People) 
6. กระบวนการ (Process) 
7. ส่ิงแวดลอ้มทางกาย (Physical Environment)  
เพยเ์น (Payne,1993,อา้งถึงใน ชยัสมพร ชาวประเสริฐ,2547 : 63 - 81) 

1. ผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการ (Product)   
มีความหมายว่า ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้พึง

พอใจ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ 
บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่าในสายตาของ
ลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได ้การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ตอ้งพยายาม
ค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ได้แก่ ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ เช่นประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลกัษณะ 
คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ฯลฯ การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์
ของบริษทัเพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้ไดดี้ยิ่งข้ึน กลยุทธ์เก่ียวกบั
ส่วนประสมผลิตภณัฑแ์ละสายผลิตภณัฑ ์

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 107 - 115) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ผูป้ระกอบการจะท า
ธุรกิจไดห้ลงัจากเลือกเป้าหมายแลว้ จะตอ้งจดัหาผลิตภณัฑ์ (Product) มาเสนอขาย ผลิตภณัฑ์อาจ
เป็นส่ิงท่ีมีตัวตน เรียกว่า สินค้า (Goods) หรือบริการ (Service) ท่ีไม่มีตัวตน แต่ท าให้ลูกค้า
เป้าหมายพอใจได ้ผลิตภณัฑ์เป็นองคป์ระกอบหน่ึงในส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
เป็นองคป์ระกอบท่ีกิจการสามารถควบคุมเปล่ียนแปลงได ้แต่กิจการจะเปล่ียนแปลงให้เป็นท่ีถูกใจ
ตลาดเป้าหมาย และท าให้กิจการบรรลุวตัถุประสงค์ จะตอ้งท าความรู้จกักบัส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี เพื่อสามารถเลือกประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัแรงจูงใจและพฤติกรรมการซ้ือ 

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์
ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างท่ีรวมกันแล้ว สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อ ให้เกิดความพอใจบางประการจากการใช้ผลิตภณัฑ์นั้น หรือ
ผลตอบแทนใด ๆ ท่ีผูซ้ื้อคาดวา่จะไดรั้บจากการซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆ  

รังสรรค์ เลิศในสัตย ์(2549 : 53) ให้ความหมายไวว้่า การบริการ (Service) เช่น
ธนาคาร โรงแรม การขนส่ง การบิน เป็นสินคา้ท่ีไม่มีรูปร่าง เป้าหมายของการท าธุรกิจนันเน้น
ประโยชน์ใชส้อย การบริการจะมีความแตกต่างจากสินคา้ทนทานและไม่ทนทานตรงท่ีว่า สถานท่ี
ผลิตเป็นทั้งสถานท่ีขาย สถานท่ีบริโภค และเป็นการน าเสนอ ณ สถานท่ีก าหนดพิเศษ เวลาท่ี
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ก าหนดเม่ือน าเสนอแลว้ก็จะจบส้ิน จะปรับปรุงมาน าเสนอใหม่หรือคืนสินคา้ไม่ได ้การตลาดจึง
ตอ้งเป็นการสร้างความมัน่ใจต่อผูข้ายเม่ือไดรั้บความมัน่ใจจากผูซ้ื้อคร้ังหน่ึงแลว้ก็จะเกิดการซ้ือซ ้ า
ท าใหไ้ดก้  าไรท่ีสูง 

2. ราคา (Price) 
ราคาเป็นส่ิงท่ีก าหนดรายไดข้องกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสูงก็จะท าให้ธุรกิจมี

รายได้สูง การตั้งราคาต ่าก็จะท าให้รายได้ของธุรกิจนั้นต ่า ซ่ึงอาจจะน าไปสู่สภาวะขาดทุนได ้
อยา่งไรก็ตามก็มิไดห้มายความวา่ธุรกิจหน่ึงจะตั้งราคาไดต้ามใจชอบ ธุรกิจจะตอ้งอยูใ่นสภาวะของ
การมีคู่แข่งหากตั้งราคาสู่งกวา่คู่แข่งมาก แต่บริการของธุรกิจนั้นไม่ไดมี้คุณภาพสูงกว่าคู่แข่งมาก
เท่ากบัราคาท่ีเพิ่ม ยอ่มท าใหลู้กคา้ไม่มาใชบ้ริการกบัธุรกิจนั้นต่อไป หากธุรกิจตั้งราคาต ่า ก็จะน ามา
สู่สงครามราคา เน่ืองจากคู่แข่งรายอ่ืน สามารถลดราคาตามไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว ดงันั้นการตั้งราคา
ในธุรกิจบริการเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้มยากกวา่การตั้งราคาของสินคา้มาก ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งไม่ลืมวา่ ราคา
ก็เป็นเงินท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายออกไปเพื่อรับบริการกบัธุรกิจหน่ึง ๆ ดั้งนั้นการท่ีธุรกิจตั้งราคาไวสู้งก็
หมายความวา่ลูกคา้ท่ีมาใหบ้ริการก็ตอ้งจ่ายเงินสูงดว้ย 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 241 - 242) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ราคาเป็นเคร่ือง
ก าหนดมูลค่าในการแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคา้และบริการต่าง ๆ การซ้ือขายจะส าเร็จเม่ือผูซ้ื้อเต็มใจ
จะจ่ายในราคาหน่ึง และผูข้ายพอใจท่ีจะขายในราคาเดียวกันนั้น ปัญหาการตั้ งราคาสินค้าได้
เหมาะสมจึงตอ้งพิจารณาจากปัจจยัประกอบหลายดา้น เช่น มูลเหตุจูงใจในการซ้ือ พฤติกรรมต่าง ๆ 
ของผูซ้ื้อตวับทกฎหมาย เป็นตน้ 

รังสรรค ์เลิศในสัตย ์(2549 : 71) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การตั้งราคามีรูปแบบและ
วิธีการต่าง ๆ มากมาย ทั้งข้ึนอยู่กบัลกัษณะของอุตสาหกรรม ประเภทสินคา้ สินคา้อุตสาหกรรม
ยอ่มมีวธีิการตั้งราคาท่ีแตกต่างจากสินคา้อุปโภคบริโภค ช่องทางการจดัจ าหน่ายของแต่ละตลาดท่ีมี
ความสั้นยาวไม่เท่ากนั ยอ่มท าให้ระดบัราคาและรูปแบบการตั้งราคาต่างกนัไป ช่องทางท่ียากกว่า
ยอ่มท าใหมี้การกระจายส่วนต่างหรือก าไรไดใ้นหลายระดบั ท าให้ราคาจะตอ้งสูงข้ึน หรือพูดง่าย ๆ 
ว่าตอ้งบวกหลายขั้น เพราะมีคนกลางหลายระดบั ดงันั้นผูค้า้ปลีกหรือผูบ้ริโภค จึงพยายามท่ีจะ
จดัซ้ือจากผูผ้ลิตโดยตรงเพื่อใหไ้ดใ้นราคาท่ีต ่า ในอีกดา้นหน่ึงถา้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งมีการส่งเสริม
การขายมาก เช่นสินคา้ประเภทท่ีเรียกวา่ Marketing Product การตั้งราคาก็จะตอ้งตั้งเผื่อค่าใชจ่้าย
การส่งเสริมการขายน้ีดว้ย แต่ถา้เป็นสินคา้ประเภทอุตสาหกรรมท่ีไม่มีการส่งเสริมการขาย ก็จะตั้ง
ราคาโดยไม่บวกค่าใชจ่้ายประเภทน้ี แต่อาจจะตอ้งบวกค่าใชจ่้ายประเภทอ่ืนไว ้
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3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

แจง้ข่าวสารหรือจูงใจ ให้เกิดทศันคติท่ีดีและเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์การติดต่อส่ือสารอาจ
ใช้พนกังานขายท าการขายและการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน เคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารมีหลาย
ประการซ่ึงอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ต้องใช้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารแบบ
ประสมประสานโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ผลิตภณัฑ์คู่แข่ง โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนัไดเ้คร่ืองมือส่งเสริมท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

3.1. การโฆษณา เป็นกิจกรรมในการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์าร ผลิตภณัฑ ์
และบริการหรือความคิดท่ีตอ้งการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการกลยุทธ์การโฆษณางบประมาณใน
การโฆษณา ข่าวสารท่ีต้องการส่ือ การเลือกใช้ส่ือ ช่วงระยะเวลาท่ีใช้ในการโฆษณาและการ
ประเมินโฆษณาวา่บรรลุหรือไม่ 

3.2. การขายโดยใช้พนกังานขาย หมายถึง เป็นกิจกรรมการแจง้ข่าวสารและจูงใจ
ตลาดโดยใช้บุคคล งานในขอ้น้ีจะเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การขายโดยใช้พนกังานขายและการจดัการ
หน่วงงานขาย 

3.3. การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมท่ีนอกเหนือจาการ
โฆษณาการขายโดยใชพ้นกังานขาย และการให้ข่าวการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสามารถกระตุน้การให้
ความสนใจ ทดลองใช้ หรือการซ้ือ โดยลูกคา้ขั้นสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการส่งเสริมการ
ขายมี 3 รูปแบบ คือการกระตุน้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผูบ้ริโภค การกระตุน้คน
กลางเรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง และการกระตุน้พนกังานขายท่ีเรียกวา่ การส่งเสริม
การขายท่ีมุ่งสู่พนกังานขาย  

3.4. การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ ข่าวเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบั
สินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพนัธ์หมายถึง ความพยายามท่ีมีการ
วางแผนโดยองคก์ารหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ารใหเ้กิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การให้ข่าวเป็น
กิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพนัธ์ 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 265) กล่าวไวว้่า ผูผ้ลิตได้จดัเตรียมผลิตภณัฑ์ท่ี
เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของตลาดส่งไปวางจ าหน่ายในแหล่งท่ีคาดว่าผูบ้ริโภคจะไปซ้ือหา
ดว้ยราคาท่ีคาดว่าผูซ้ื้อจะยอมรับได้ แต่ยงัขาดปัจจยัอีกประการหน่ึง ท่ีจะท าให้ความหวงัในการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัลูกคา้เป้าหมายบงัเกิดผลคือ การส่ือสารให้ตลาดเป้าหมายไดท้ราบถึงการ
กระท าของผูข้าย การชักจูงให้เกิดอุปสงค์ในผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขาย หรือเร่งเร้าให้มีอุปสงค์มาก
พอท่ีจะลงมือปฏิบติัการซ้ือได ้กิจกรรมเหล่าน้ี เรียกวา่ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 266) กล่าวไวว้า่ การส่งเสริมการตลาด เป็นการท า
ให้กลุ่มผูบ้ริโภคของเราเกิดความสนใจในตัวสินค้า นักการตลาดจึงต้องพยายามหาวิธีการ
ติดต่อส่ือสารท่ีจะท าให้ผูเ้ป็นลูกคา้เกิดความสนใจให้ได ้แต่ความสนใจท่ีผูบ้ริโภคมีต่อข่าวสารนั้น
ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัส่ือหรือขอ้ความท่ีใชเ้ป็นอยา่งเดียว แหล่งของข่าวสารถือเป็นปัจจยัส าคญั จะท าให้
ผูบ้ริโภคหรือผูรั้บข่าวสารเกิดความสนใจดว้ย นอกจากนั้น ในส่วนของผูรั้บข่าวสาร บุคคลแต่ละ
คนมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั และมีการแปลความหมายแตกต่างกนัดว้ย 

4. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) 
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543 : 205 - 206) กล่าวไวว้า่ ผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้ประเภทดี

เพียงใดก็ตาม สินคา้นั้นคงใช้ประโยชน์ได้ในกลุ่มผูบ้ริโภคจ านวนน้อยเท่ากนั ถ้าเป็นผูผ้ลิตไม่
ทราบว่าสินคา้ท่ีผลิตข้ึนมาแล้วจะไปขายท่ีไหน การจดัจ าหน่ายหรือการอธิบายถึง Place เป็น
การศึกษาถึงกิจกรรมและสถาบนัการตลาดท่ีสร้างอรรถประโยชน์ทางดา้นเวลา สถานท่ี และความ
เป็นเจา้ของเพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมายได ้

รังสรรค์ เลิศในสัตย์ (2549 : 93) กล่าวไวว้่าช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความ
ซับซ้อนมากข้ึนและลกัษณะของคนกลางมีรูปแบบท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ในขณะเดียวกนั
ทางดา้นผลิตภณัฑ์นั้น ผูผ้ลิตก็ปรับกลยุทธ์ของสินคา้อุปโภค หรือสินคา้อุตสาหกรรมเพียงอย่าง
เดียวสินค้าหลาย ๆ อย่างเป็นได้ทั้ งสินค้าอุปโภคและสินค้าอุตสาหกรรมหรือมีสินค้าก่ึง
อุตสาหกรรม 

รังสรรค ์เลิศในสัตย ์(2549 : 99) กล่าวไวว้า่ การจดัจ าหน่ายแบบเปิดเป็นนโยบาย
ท่ีไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะ เป็นการกระจายสินคา้ไปในวงกวา้ง เปิดส าหรับผูข้ายทุก ๆ ราย นโยบายน้ีใช้
กบัสินคา้ท่ีตอ้งการขายปริมาณมาก แต่จะมีจุดดอ้ยในการควบคุม เพราะมีปริมาณมาก และมีความ
ซบัซ้อนในการบริหารการขาย อาจจะท าให้เสียค่าใชจ่้ายมาก ผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภคจ าหน่าย
ผา่นทั้งร้านคา้ส่งขนาดใหญ่ ร้านคา้ส่งขนาดกลาง ร้านคา้ปลีกทั้งขนาดใหญ่และเล็ก บริษทัตอ้งใช้
พนกังานจ านวนมาก หรือจะตอ้งใชห้น่วยรถขายสดร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก ท าให้ตอ้งลงทุนมหาศาล
ความซับซ้อนในการบริหารก็มาจากระบบการขายท่ีมีต่อแต่ละท่ีจะแตกต่างกนั ไม่สามารถท าให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ระบบการเก็บข้อมูลการขายและการตลาดมีความซับซ้อน ยากแก่การ
วเิคราะห์และติดตามประเมินผล 

สาเหตุตอ้งมีนโยบายแบบเปิด 
1. ความตอ้งการให้อตัราการครอบคลุมตลาด (Market Coverage) ให้สูงท่ีสุดคือ 

สามารถกระจายสินคา้ถึงลูกคา้ทุกกลุ่มและทุกท่ีไดร้วดเร็ว 
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2. คนกลาง เช่น ร้านคา้ส่งไม่ได้ด าเนินกลไกเป็นท่ีตอ้งการ เช่น การกระจายสู่
ร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก และการท าการส่งเสริมการขาย อนัเน่ืองจากขาดสมรรถนะทั้งดา้นบุคลากร
ดา้นการเงิน โดยเฉพาะ การไม่ยอมรับกลไก ดงักล่าวท าให้ผูผ้ลิตตอ้งด าเนินการดว้ยตนเองในการ
กระจายสู่ร้านคา้ปลีกขนาดเล็ก 

รังสรรค์ เลิศในสัตย ์(2549 : 100) กล่าวไวว้่า การจดัจ าหน่ายแบบเลือกสรรเป็น
การให้ความส าคญัการขายผลิตภณัฑ์ของตนให้กบัผูข้ายท่ีไดค้ดัสรรแลว้วา่ไดม้าตรฐานท่ีก าหนด 
เช่น มีความสามารถในการขาย มีความสามารถทางการเงิน อตัราส่วนการขายผลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง 
สถานท่ีตั้ง ฯลฯ การใชน้โยบายน้ีท าให้ควบคุมหรือบริหารไดใ้นระดบัท่ีเหมาะสมและตน้ทุนการ
จดัจ าหน่าย ไม่ตอ้งมากเกินความจ าเป็น แต่ในกรณีน้ีตอ้งยอมรับวา่จะไดอ้ตัราการครอบคลุมตลาด
เพียงระดบัหน่ึง ไม่สามารถครอบคลุมไดท้ั้งหมด หรือสินคา้ท่ีมีระดบัราคาท่ีสูงเล็กน้อย และเม่ือ
ค านวณดูแลว้ ถา้ตอ้งการมีอตัราการครอบคลุมตลาดท่ีสูงกวา่ก็ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงข้ึนในอตัราท่ีสูง
กวา่ ท าใหป้ระสิทธิภาพลดลง ความส าคญัของการจดัจ าหน่ายคือ การเขา้มาพฒันาและช่วยเหลือใน
การแลกเปล่ียนซ่ึงหมายถึงการซ้ือและการขายสินคา้ เพราะในปัจจุบนัไม่ใช่ผลิตเพียงเพื่อบริโภค
เท่านั้น แต่จะมีผลผลิตส่วนเกินเพื่อน าไปแลกเปล่ียนเป็นเงินมาเพื่อใช้ซ้ือสินคา้และบริการอ่ืน 
ดงันั้นการจดัจ าหน่ายจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย ถา้ไม่มีสถาบนัทาง
การตลาดเขา้มาเก่ียวจะท าใหสู้ญเสียทรัพยากรและเวลาในการแลกเปล่ียนสินคา้อยา่งมาก 

5. บุคลากร (People) 
พนักงานจะประกอบด้วยบุคลากรทั้งหมดในองค์กรท่ีให้บริการนั้น ซ่ึงจะรวม

ตั้งแต่เจา้ของ ผูบ้ริหาร พนักงานในทุกระดบั ซ่ึงบุคคลดงักล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของการ
ใหบ้ริการ 

เจ้าของและผู ้บริหารมีส่วนส าคัญอย่างมากในการก าหนดนโยบายในการ
ใหบ้ริการ การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานในทุกระดบั กระบวนการใน
การให้บริการรวมถึงการแกไ้ขปรับปรุงการให้บริการ ส่วนพนกังานผูใ้ห้บริการเป็นบุคคลท่ีตอ้ง
พบปะและให้บริการกบัลูกคา้โดยตรงและพนักงานในส่วนสนับสนุนก็จะต้องท าหน้าท่ีให้การ
สนบัสนุนดา้นต่าง ๆ ท่ีจะท าใหก้ารบริการนั้นครบถว้นสมบรูณ์ 

 

 
 
ภาพท่ี 5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานส่วนหนา้และส่วนหลงักบัการใหบ้ริการลูกคา้ 

 

 
 

 
ลูกคา้ พนกังานส่วนหนา้ พนกังานส่วนหลงั 
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จากรูปจะเห็นว่าการให้บริการท่ีดีและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้จะตอ้งมาจาก

พนกังานทั้ง 2 ส่วนรวมทั้งการปรับปรุงการให้บริการตอ้งอาศยัขอ้มูลความตอ้งการจากพนกังาน
ส่วนหน้า ผูบ้ริหารควรบริหารพนักงานส่วนหน้าและส่วนหนังเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใหบ้ริการดงัน้ี 

1. การก าหนดงานอยา่งชดัเจน  
ผูบ้ริหารจะตอ้งแบ่งงาน ก าหนดหนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหวา่งพนกังาน

ส่วนหน้าและส่วนหลงัอย่างชัดเจน เช่นการติดต่อลูกคา้ หากพบว่าลูกคา้หายไปนานไม่ไดม้าใช้
บริการ ควรเป็นหนา้ท่ีของใครท่ีจะติดต่อกลบัไปหาลูกคา้ ซ่ึงการแบ่งงานให้ชดัเจนเป็นส่ิงแรกท่ี
ตอ้งกระท าทั้งน้ีความชดัเจนและยากง่ายข้ึนอยู่กบัลกัษณะของธุรกิจ โครงสร้างองค์กรและความ
ซบัซอ้นของ ฐานลูกคา้ เม่ือแบ่งไปแลว้ในอนาคตตอ้งมีการทบทวนงานอีกคร้ังหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง 

2. สร้างกระบวนการท างานท่ีสั้นกระชบัและมีประสิทธิภาพ 
การก าหนดกระบวนการท างานย่อมท าให้บทบาทและหน้าท่ีของพนกังานท่ี

ไดแ้บ่งไวมี้ความชดัเจนมากข้ึน กระบวนการท างานท่ีเหมาะสมช่วยให้พนกังานท างานไดอ้ยา่งไม่
สับสนและท าให้การบริการมีคุณภาพอย่างแน่นอน ผูบ้ริหารต้องควรปรับเปล่ียนกระบวนการ
ให้บริการ ซ่ึงอาจจะเป็นทุก 3 เดือน ทุกคร่ึงปีหรือทุกปี ตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนไป
รวมทั้งสถานการณ์ทางการตลาดท่ีรุนแรงยิง่ข้ึน 

3. เนน้การติดต่อส่ือสารท่ีชดัเจน 
การด าเนินการใด ๆ ท่ีมีผลต่อพนกังานทั้งสองส่วนตอ้งมีตวัแทนจากทุกฝ่าย

งานเขา้ร่วมประชุมเพื่อทราบประเด็นความเห็น ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนและข้อดีข้อเสียของการ
ด าเนินงานนั้น หลงัจากนั้นจะตอ้งมีการส่ือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจร่วมกนั แต่ส่ิงท่ีพบคือ 
ธุรกิจมกัไม่ค่อยใส่ใจในเร่ืองน้ี ท าให้พบปัญหาในการให้บริการท่ีพนกังานรับรู้ขอ้มูลไม่เท่ากนั 
บางคร้ังจะพบว่าพนกังานส่วนหน้า (ฝ่ายขาย) จดัท าโครงการส่งเสริมการขาย โดยให้ส่วนลดกบั
ลูกคา้ท่ีถือบตัรเครดิตเม่ือไปรับประทานอาหารและจ่ายเงินด้วยบตัรเครดิต แต่เม่ือลูกคา้โทรมา
สอบถามพนกังานท่ีศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ พนกังานท่ีศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ไม่สามารถตอบค าถามได ้ท า
ให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจได้ ส่ิงหน่ึงท่ีควรลงทุนคือ การพฒันาระบบข้อมูลแบบอินทราเน็ต 
(Intranet) ใหทุ้กคนรับรู้ขอ้มูลเท่ากนัและพร้อมกนัโดยผา่นฐานขอ้มูลและอีเมลล ์

4. ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกนั 
การสร้างกิจกรรมร่วมกนั เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหพ้นกังานทั้งสองส่วนท างาน

ร่วมกันได้อย่างดี เน่ืองจากก าแพงความเป็นฝ่ายและแผนกได้พงัทลายลง ผูบ้ริหารควรสร้าง
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กิจกรรมเช่น การเขา้ฝึกอบรมร่วมกนั การประชุมร่วมกนั การมอบหมายงานให้ท าร่วมกนั การน า
ปัญหาการให้บริการลูกคา้มาร่วมกันหาสาเหตุและแก้ไขร่วมกนั ท าให้ทั้งสองส่วนมีโอกาสได้
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัสร้างความเขา้ใจกนัไดอ้ยา่งดี 

5. การสลบัเปล่ียนกนัท างาน 
เม่ือส่งเสริมให้ท ากิจกรรมร่วมกนัแลว้ ปัญหาการประสานงานของพนกังาน

ยงัเกิดข้ึนอยู่ เร่ือย ๆ ผูบ้ริหารควรด าเนินให้พนกังานส่วนหน้าลองท างานส่วนหลงัและพนกังาน
ส่วนหลงัลองท างานของส่วนหนา้ เพื่อฝึกชิมรสชาติงานท่ีแตกต่างกนั รับรองว่าสักระยะหน่ึงการ
ประสานงานและการช่วยเหลือกนัจะดีข้ึนจนในท่ีสุดปัญหาท่ีคา้งคามานานจะลดลง 

6. กระบวนการในการท างาน (Process) 
เป็นขั้นตอนในการใหบ้ริการเพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้รวดเร็ว

และประทบัใจในการผลิตตอ้งอาศยักระบวนการตดัสินใจและการปฏิบติังานในเร่ืองกระบวนการ
ให้บริการตอ้งการประสานงานระหว่างงานของตลาดกับงานของการผลิตและน าเสนอบริการ
โดยทัว่ไปกระบวนการใหบ้ริการมกัจะเก่ียวขอ้งกบั  2 ดา้นคือ 

6.1 ความซบัซ้อนของกระบวนการจะเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของล าดบัหรือขั้นตอน
ในการใหบ้ริการ 

6.2 ความหลากหลายในกระบวนการ หมายถึง ความแตกต่างหรือหลากหลายท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามล าดบัหรือขั้นตอนในกระบวนการการใหบ้ริการ  

กระบวนการให้บริการ เป็นหน่ึงในส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัมาก 
ตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพหรือเคร่ืองมือทนัสมยัในการท าให้เกิดกระบวนการท่ีสามารถ
ส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพได ้เน่ืองจากการให้บริการ โดยทัว่ไปมกัจะประกอบดว้ยหลายขั้นตอน 
ไดแ้ก่การตอ้นรับ การสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ การให้บริการตามความตอ้งการ การช าระเงิน เป็น
ตน้ ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนตอ้งประสานเช่ือมโยงกนัอย่างดี หากมีขั้นตอนใดไม่ดีแมแ้ต่ขั้นตอนเดียว
ยอ่มท าใหก้ารบริการไม่เป็นท่ีประทบัใจแก่ลูกคา้ 

ผูบ้ริหารท่ีเก่ง จะต้องเร่ิมให้พนักงานส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพและสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ตั้งแต่ตอนแรก ไม่ว่าจะเป็นพนักงานรับโทรศพัท์หรือพนักงานตอ้นรับ
จะตอ้งอบรมพนกังานเป็นอยา่งดี โดยพนกังานท่ีมอบหมายให้ท าหนา้ท่ีตรงน้ีตอ้งมีอธัยาศยัท่ีดี ยิม้
แยม้แจ่มใส ให้บริการท่ีลูกค้าประทับใจ เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศของการบริการให้มีความ
ประทบัใจต่อไปเน่ืองจากหากเกิดความผดิพลาดตั้งแต่ขั้นตอนแรก การบริการในขั้นตอนต่อไปจะดี
เพียงใดลูกคา้ยอ่มไม่พอใจ หรือพอใจนอ้ยลง ภาพความประทบัใจเหล่านั้นจะติดอยูใ่นอารมณ์ของ
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ลูกคา้ แต่หากลูกคา้ประทบัใจการบริการตั้งแต่ขั้นตอนแรก แมว้่าจะมีบางขั้นตอนท่ีอาจจะสะดุด
บา้งแต่ลูกคา้อาจมองขา้มไป 

7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีซ่ึงมีการให้บริการและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจบัตอ้งได้

อย่างใดอย่างหน่ึงท่ีอ านวยความสะดวกในการปฏิบติัการและส่งมอบบริการ เช่น เคร่ืองแบบของ
เจา้หนา้ท่ีให้บริการ การตกแต่งสถานท่ีให้บริการหรือส่ิงท่ีผูบ้ริโภคสามารถสังเกตเห็นไดง่้ายทาง
กายภาพเช่น ความมีระเบียบภายในส านกังาน ความสะอาดของตวัอาคารสถานท่ี 

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพในแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกนั ทั้งในดา้นการให้ความส าคญั
ดา้นการออกแบบ การจดัวาง ส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งท าคือ การศึกษาถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของ
ลูกคา้ วา่ลูกคา้ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพส่ิงใดก่อนและควรตั้งอยูท่ี่ใด เน่ืองจากตอ้งไม่ลืมวา่ 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดความประทบัใจส่ิงแรก (First Impression) ส าหรับลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการในคร้ังแรก 

นักการตลาดท่ีดีจะต้องสร้างให้ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพในการให้บริการ แต่คงไว้ซ่ึงลักษณะเฉพาะของธุรกิจนั้ น ๆ เช่นร้านทันตแพทย ์
ลกัษณะเฉพาะของร้านคือต้องมองเห็นภายใน ต้องสะอาด โปร่งใส เน่ืองจากส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพเหล่าน้ี จะเป็นตวัแทนของความเป็นทนัตแพทย ์หากร้านสกปรก ดูไม่สะอาด ลูกคา้จะมี
ความคิดกลัวหรือเกิดมโนภาพไม่กล้าเข้าใช้บริการ เน่ืองจากกลัวว่าเคร่ืองมือไม่ทนัสมยั กลัว
โรคติดต่ออนัเกิดจากความไม่สะอาด ดั้งนั้น หากตอ้งการกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้มีเงิน การตกแต่ง
ร้านตอ้งดูสะอาด หรูหรา สร้างความน่าเช่ือถือ และความมัน่ใจของการให้บริการเก่ียวกบัฟัน แต่
หากตอ้งการเจาะกลุ่มเป้าหมาย ลูกคา้ปานกลางร้านอาจจะไม่ตอ้งหรูหรามากนกั แต่ตอ้งดูโปร่งใส
และสะอาด 

สรุปไดว้่า ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ตวัไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนกังาน กระบวนการให้บริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ลว้น
มีความส าคญักบัสินคา้ประเภทบริการท่ีผูบ้ริโภคใช้ประกอบการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ซ่ึงใน
การศึกษาน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรมาพิจารณาในฐานะแนวทางการศึกษาความตอ้งการท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจรับบริการในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร  เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั 
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ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547 : 81 - 83) กล่าวไวว้า่ธุรกิจจะตอ้งตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ประการ เป็นมุมมองของธุรกิจท่ีให้บริการ การท่ี
จะบริหารการตลาดของธุรกิจให้ประสบความส าเร็จนั้ นจะต้องพิจารณาถึงส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกคา้ดว้ย ดงัต่อไปน้ี 

1. คุณค่าท่ีลูกคา้จะไดรั้บ (Customer Value) 
ลูกคา้จะเลือกใช้บริการอะไรหรือกบัใคร ส่ิงท่ีลูกคา้ใช้พิจารณาเป็นหลกัคือ 

คุณค่าหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บเม่ือเปรียบเทียบกบัเงินท่ีจ่าย ดงันั้นธุรกิจตอ้งตอบสนองเฉพาะบริการ
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2. ตน้ทุน (Cost to Customer) 
ตน้ทุนหรือเงินท่ีลูกคา้ยินดีจะจ่ายส าหรับบริการนั้น ตอ้งคุม้ค่ากบับริการท่ีจะ

ได ้หากลูกคา้ยินดีจ่ายในราคาสูง แสดงวา่ความคาดหวงัในบริการนั้นย่อมสูงดว้ย ดงันั้นในการตั้ง
ราคาค่าบริการธุรกิจตอ้งหาราคาท่ีลูกคา้ยินดีท่ีจะจ่ายให้ เพื่อน าราคานั้นไปใชใ้นการลดค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ท าใหส้ามารถเสนอบริการในราคาท่ีลูกคา้ยอมรับได ้

3. ความสะดวก (Convenience) 
ลูกคา้จะใชบ้ริการกบัธุรกิจใด ธุรกิจนั้นจะสร้างความสะดวกใหก้บัลูกคา้ไม่วา่

จะเป็นการติดต่อสอบถามขอ้มูลและการไปใช้บริการ หากลูกคา้ไปติดต่อใช้บริการไดไ้ม่สะดวก 
ธุรกิจจะตอ้งท าหนา้ท่ีสร้างความสะดวกดว้ยการใหบ้ริการถึงท่ีบา้นหรือท่ีท างานของลูกคา้ 

4. การติดต่อส่ือสาร (Communication) 
ลูกคา้ย่อมตอ้งการไดรั้บข่าวสารอนัเป็นประโยชน์จากธุรกิจ ในขณะเดียวกนั

ลูกค้าก็ต้องการติดต่อธุรกิจเพื่อให้ข้อมูล ความเห็น หรือข้อร้องเรียน ธุรกิจจะต้องจดัหาส่ือท่ี
เหมาะสมกบัลูกคา้เป้าหมาย ดงันั้นการส่งเสริมการตลาดทั้งหลายจะไม่ประสบความส าเร็จเลยหาก
การส่ือสารลม้เหลว 

5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring) 
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการไม่วา่จะเป็นบริการท่ีจ าเป็นหรือบริการท่ีฟุ่มเฟือย ลูกคา้ก็

ตอ้งการการดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดีจากผูจ้ดัการ ตั้งแต่เขา้มาใชบ้ริการจนถึงกา้วออกจากร้าน  
6. ความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ (Completion) 

ลูกคา้มุ่งหวงัใหไ้ดรั้บการตอบสนองความตอ้งการอยา่งสมบรูณ์แบบ ไม่วา่จะ
เป็นการบริการตดัผม ผมท่ีจะออกมาจะตอ้งมีความเรียบร้อยตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงใน
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แต่ละธุรกิจบริการถึงแมข้ั้นตอนการให้บริการจะมีความซบัซ้อนเพียงใด ลูกคา้ไม่มีส่วนมารับรู้ รู้
อย่างเดียวว่ากระบวนการการให้บริการตอ้งตอบสนองความตอ้งการอย่างครบถ้วน ไม่ขาดตก
บกพร่อง 

7. ความสบาย (Comfort) 
ส่ิงแวดล้อมของการให้บริการไม่ว่าจะเป็นอาคาร เคาน์เตอร์บริการ ห้องน ้ า

ทางเดินจะตอ้งสร้างความสบายตาและความสบายใจให้ลูกคา้ ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งท าให้ความทุกขใ์จ
และความไม่สบายกายไดบ้รรเทาบางลง เช่นการนัง่ฟังเพลงในร้านอาหารทุกส่ิงในร้านอาหารตอ้ง
สร้างความสบายใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

สรุปไดว้่าสินคา้ประเภทบริการนั้นผูใ้ห้บริการจะตอ้งพิจารณาส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของธุรกิจและส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ใหมี้ความพึงพอใจจนเกิดการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ 

แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 
ค าว่า บริการ ตามค าจ ากัดความของพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน หมายถึง 

ปฏิบติัรับใชใ้ห้ความสะดวกต่าง ๆ เช่น ร้านน้ีบริการลูกคา้ดี การปฏิบติัรับใช ้การให้ความสะดวก
ต่าง ๆ เช่นใหบ้ริการ ใชบ้ริการ (ราชบณัฑิตยสถาน,2546 : 607) 

บริการหมายถึง กิจกรรม ประโยชน์หรือความพอใจซ่ึงได้เสนอเพื่อขาย หรือ
กิจกรรมท่ีจดัข้ึนรวมกบัการขายสินคา้ (สุมนา อยูโ่พธ์ิ,2536 : 1) 

บริการหมายถึงกิจกรรมประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการให้แก่ลูกคา้ได ้เช่นโรงเรียน โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
2546 : 431) 

บริการ หมายถึง กิจกรรมประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีจดัท าเพื่อเสนอขาย หรือ
กิจกรรมท่ีจดัท าข้ึนรวมกบัการขายสินคา้ (ฉตัรยาพร เสมอใจ,2545:10) 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการบริการ มีทฤษฎีและแนวความคิดท่ีส าคญัท่ี
สามารถรวบรวมไดด้งัน้ี 

ทฤษฎีคุณภาพของการให้บริการ ระบุไวว้่า การสร้างความแตกต่างด้านการ
แข่งขนันอกจากความแตกต่างดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ลว้ คุณภาพการบริการก็สามารถสร้างให้
เกิดความแตกต่างเหนือคู่แข่งขนัได้ โดยเปรียบเทียบส่ิงท่ีได้รับกับความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึง
คุณภาพการใหบ้ริการมีลกัษณะดงัน้ี 
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1. คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ส่ิงส าคญัส่ิงหน่ึงในการสร้างความ
แตกต่างของธุรกิจการให้บริการคือ การรักษาระดบัการให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั โดยเสนอ
คุณภาพของการใหบ้ริการ 

1.1 บริการท่ีน าเสนอ (Offer) โดยพิจารณาจากความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 2 ประการคือ 1) การใหบ้ริการพื้นฐานเป็นชุด ซ่ึงไดแ้ก่ ส่ิงท่ีลูกคา้คาดวา่จะไดรั้บจาก
กิจการ 2) ลักษณะการให้บริการเสริมได้แก่ บริการท่ีกิจกรรมเพิ่มเติมให้นอกเหนือจากบริการ
พื้นฐานทัว่ไป 

1.2 การส่งมอบบริการ (Delivery) ท่ีมีคุณภาพอย่างสม ่าเสมอได้เหนือกว่า
คู่แข่งขนัโดยการตอบสนองความคาดหวงัในคุณภาพการใหบ้ริการของผูบ้ริโภค 

1.3 ภาพลกัษณ์ (Image) การสร้างภาพลกัษณ์ส าหรับบริษทัท่ีให้บริการโดย
อาศยัสัญลักษณ์ตราสินคา้โดยอาศยัเคร่ืองมือการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ และการส่ือสาร
การตลาดอ่ืน ๆ  

1.4 ลกัษณะด้านนวตักรรม (Innovation Features) เป็นการเสนอบริการใน
ลกัษณะท่ีมีแนวความคิดริเร่ิมแตกต่างจากการบริการของคู่แข่งทัว่ไป 

2. โมเดลคุณภาพของบริการ (Service-Quality Model) Parasuraman, Zeithaml  
and Berry ไดก้ าหนดโมเดลคุณภาพการใหบ้ริการ ซ่ึงเนน้ความตอ้งการท่ีส าคญัโดยเนน้การส่งมอบ
คุณภาพการให้บริการท่ีคาดหวงั ซ่ึงเป็นสาเหตุให้การส่งมอบบริการไม่ประสบความส าเร็จดัง
ภาพประกอบท่ี 10 

2.1 ช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงัของผูบ้ริโภคและการรับรู้ในการจดัการของ
ผูบ้ริโภค ถา้ฝ่ายจดัการไม่สามารถสร้างการรับรู้ท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้ก็จะเกิดช่องวา่งน้ีข้ึน 

2.2 ช่องวา่งระหวา่งการรับรู้จากการจดัการ และลกัษณะคุณภาพการให้บริการ 
ฝ่ายจดัการอาจจะแกไ้ขความตอ้งการของลูกคา้ท่ีรับรู้ แต่ไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานการท างานเฉพาะ
อยา่ง ตวัอยา่ง ผูบ้ริหารบอกพยาบาลใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว โดยไม่ไดบ้อกระยะเวลาไว ้

2.3 ช่องว่างระหว่างลกัษณะคุณภาพการให้บริการและการส่งมอบบริการ 
พนักงานไม่ได้รับการฝึกอบรมจะไม่สามารถท างานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานท าให้เกิดความ
ขดัแยง้กบัมาตรฐาน 

2.4 ช่องวา่งระหวา่งการส่งมอบบริการและการติดต่อส่ือสารภายนอก 
2.5 ช่องว่างระหวา่งบริการท่ีรับรู้และบริการท่ีคาดหวงั ช่องวา่งน้ีเกิดข้ึนเม่ือ

ผูบ้ริโภคไดว้ดัการท างานของบริษทั และไม่เป็นไปตามความคาดหวงั 
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Marketer 

 
 
 

ภาพท่ี 6 แสดงโมเดลคุณภาพของการบริการ(Service Quality Model) 
ท่ีมา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, การบริหารการตลาดยุคใหม่ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพธ์รรมสาร, 2546), 439. 

Consumer 

ช่องวา่ง 4 
(GAP 4) 

การจดัการการรับรู้ถึงความคาดหวงั 
ของผูบ้ริโภค 

(Management perceptions of Consumer 
Expectations) 

การแปลความหมายการรับรู้เป็น 
การระบุคุณภาพการบริการ 

(Translation of perception into Service Quality 
Design) 

ช่องวา่ง 5 
(GAP 5) 

ช่องวา่ง 3 
(GAP 3) 

ช่องวา่ง 2 
(GAP 2) 

ช่องวา่ง 1 
(GAP 1) 

การติดต่อส่ือสาร
ภายนอกกบัผูบ้ริโภค 

(External 
Communication to 

Consumers) 
(Advertising) 

การติดต่อส่ือสารแบบปาก
ต่อปาก (Word of mouth) 

ประสบการณ์ 
ในอดีต 

(Past experience) 

การส่งมอบบริการ(การส่ือสารก่อนและ
หลงั) [Service delivery (including pre- and 

post - contacts)] 

ความตอ้งการเฉพาะบุคคล 
(Personal needs) 

บริการท่ีคาดหวงั (Expected Service) 

บริการท่ีรับรู้ (Perceived Service) 
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คุณภาพการให้บริการจะมีลกัษณะดงัน้ี 1. การเขา้ถึงลูกคา้ บริการท่ีให้กบัลูกคา้
ต้องอ านวยความสะดวกในด้านเวลา สถานท่ีแก่ลูกค้า คือไม่ให้ลูกค้าต้องคอยนาน ท าเลท่ีตั้ ง
เหมาะสมเพื่อแสดงถึงความสามารถของการเขา้ถึงลูกคา้ 2. การติดต่อส่ือสาร มีการอธิบายอย่าง
ถูกตอ้งโดยใชภ้าษาท่ีลูกคา้เขา้ใจง่าย 3. ความสามารถ บุคลากรท่ีให้บริการตอ้งมีความช านาญ และ
มีความรู้ความสามารถในงาน 4. ความมีน ้ าใจ บุคลากรตอ้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์ มีความเป็นกนัเอง มี
วิจารณญาณ 5. ความน่าเช่ือถือ บริษทัและบุคลากรต้องสามารถสร้างความเช่ือมั่นและความ
ไวว้างใจในบริการโดยเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ 6. ความไวว้างใจบริการท่ีให้กบัลูกคา้ตอ้งมี
ความสม ่าเสมอและถูกตอ้ง 7. การตอบสนองลูกคา้ พนกังานจะตอ้งให้บริการและแก้ปัญหาแก่
ลูกคา้อย่างรวดเร็วตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 8. ความปลอดภยั บริการท่ีให้ตอ้งปราศจากอนัตรายความ
เส่ียงและปัญหา 9. การสร้างบริการใหเ้ป็นท่ีรู้จกั บริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจะท าให้เขาสามารถคาดคะเน
ถึงคุณภาพบริการดงักล่าวได้ 10. การเขา้ใจและรู้จกัลูกคา้ พนักงานตอ้งพยายามเข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้า และให้ความสนใจตอบสนองความต้องการดังกล่าว (ศิริวรรณ เสรีรัตน์         
และคณะ,2541 : 340 –342;  Kotler,1997 : 478 – 479; Marketing Management 9th Ed.) 

แนวคิดด้านการบริการลูกคา้ ระบุไวว้่า ร้านคา้เร่ิมจะต่ืนตวัในการให้บริการกบั
ลูกคา้เม่ือไม่นานมาน้ี แต่ก่อนร้านคา้พยายามหาประโยชน์จากลูกคา้มากท่ีสุดโดยถือหลกั “Let 
buyer beware” แต่ในปัจจุบนัเปล่ียนเป็น “The customer is always right” จึงท าให้มีความพยายาม
จดัหาบริการต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน (สุมมา อยูโ่พธ์ิ,2544 : 174 -175) 

ลกัษณะของบริการต่าง ๆ  
บริการท่ีเสนอใหก้บัลูกคา้แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้2 ประเภทคือ 
1. บริการท่ีเก่ียวกบัการซ้ือโดยตรง เป็นบริการท่ีใชม้าก และให้ประโยชน์ในการท่ี

จะขายสินคา้ใหม้ากข้ึน เช่นจดัท่ีจอดรถ ซ้ือก่อนจ่ายทีหลงั บริการบางแบบเป็นไปเพื่อสนบัสนุนให้
ลูกคา้ซ้ือสินคา้เพราะมีบริการเพิ่มเติมให ้เช่นห่อของขวญั ส่งสินคา้ถึงท่ี เป็นตน้ 

2. บริการเสริมเพื่อความสะดวกสบายแบบอ่ืน เป็นบริการท่ีให้ความเพลิดเพลิน 
หรือความสะดวกในการซ้ือ เช่นการรับข้ึนเช็คเป็นเงินสด ห้องน ้ า ห้องเล้ียงเด็ก ซ่อมนาฬิกา ท า
กุญแจเป็นตน้ 

การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2547 : 865 - 866) เพื่อก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

หรือวางแผนการตลาดใน 4 ประเด็นคือ 
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1. การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) เป็นการพิจารณาถึงข้อดีหรือจุดแข็งของ
ผลิตภณัฑ ์หรือของบริษทัโดยการวิเคราะห์จากส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s) ของสินคา้การ
บริการ และสภาพแวดล้อมภายในอ่ืน การทราบจุดแข็งจะน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด (7P’s) จุดแข็งในการให้บริการแผนการเรียนด้านดนตรีท่ีตรงต่อศกัยภาพผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  

2. การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ขอ้เสียหรือปัญหาท่ีเกิด
จากส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ซ่ึงวิเคราะห์จากสภาพแวดลอ้มภายในของสินคา้การ
บริการ การทราบถึงจุดอ่อน จะช่วยใหอ้งคก์รหาวธีิการแกปั้ญหานั้นมีหลายองคก์รท่ีสามารถเปล่ียน
จากจุดอ่อนใหเ้ป็นจุดแขง็ได ้

3. การวเิคราะห์โอกาส (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ขอ้ไดเ้ปรียบหรือปัจจยัท่ี
เอ้ืออ านวยให้แก่บริษทัโดยวิเคราะห์จากสภาพแวดลอ้มภายนอกการวิเคราะห์ถึงโอกาสจะช่วยให้
องคก์รก าหนดกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัโอกาสนั้น ๆ  

4. การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats) เป็นการวิเคราะห์ข้อจ ากัดซ่ึงเน่ืองมาจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอกการทราบถึงอุปสรรคหรือปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนองค์กร จะน าไปปรับปรุงกล
ยทุธ์ทางการตลาดบริการเพื่อเอาชนะอุปสรรคท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

จากการท่ีท าการคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อประกอบงานวิจยัพบวา่มีงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบั
การศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาให้มากท่ีสุดเพื่อท่ีจะน าผลงานและ
ขอ้มูลมาเช่ือมโยงเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาโดยมีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. นลินรัตน์ สายศรีบณัฑิต (2552 : 87) ศึกษากลยทุธ์การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ของผู ้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อศึกษาการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งนกัเรียนเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาล 
อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครอง ในการส่งนกัเรียนเขา้เรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา กลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเอกชน อ าเภอเมือง จังหวดั
นครราชสีมาปีการศึกษา 2551 จ านวน 357 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง ในการส่งนกัเรียนเขา้
เรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะ ห์ข้อมูล 
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ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ผลการวจิยัพบวา่ 

กลยุทธ์การตลาดบริการในการรับนักเรียนเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 3 ดา้น และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 
ดา้น เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา ตามล าดบั 

การตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งนักเรียนเขา้เรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบว่าการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งนกัเรียนเขา้เรียนใน
โรงเรียนอนุบาลเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การ
ตดัสินในเลือกทางเลือก การพยายามกลัน่กรองเร่ืองราว และการคิดคน้พฒันาตามล าดบั 

กลยุทธ์การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง ในการส่งนักเรียนเข้า
เรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิเคราะห์ผูว้ิจยัน าเอาผลการ
ตดัสินใจซ่ึงได้มาจากความคิดเห็นการตอบแบบสอบถาของกลุ่มตวัอย่างตามตวัแปรตามและกล
ยุทธ์การตลาดจ านวน 4 ตวัแปร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน Stepwise 
พบวา่ กลยทุธ์การตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งนกัเรียนเขา้เรียนในโรงเรียน
อนุบาลเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เรียงตาม
ความส าคญั ดงัน้ีคือ ผลิตภณัฑ์ (P1) ดา้นราคา (P2) ดา้นการจดัจ าหน่าย (P3) และดา้นการส่งเสริม
การตลาด (P4) โดยมีความสามารถในการท านายไดร้้อยละ 89.80 

2. มนตชิ์ตา บุปผาค า (2544 : 122)  ศึกษากลยทุธ์การตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 1. ความเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ถึงการปฏิบติัจริงและ
ท่ีควรปฏิบติั เก่ียวกบักลยุทธ์การตลาดของโรงเรียน อยู่ในระดบัมาก 2. ความเห็นของผูบ้ริหาร
โรงเรียน ถึงการปฏิบติัจริงและท่ีควรปฏิบติั เก่ียวกบักลยุทธ์การตลาดของโรงเรียน แตกต่างกนั 3. 
ความเห็นของผูป้กครองนกัเรียนถึงการปฏิบติัจริง เก่ียวกบักลยุทธ์ทางการตลาดของโรงเรียนอยูใ่น
ระดบัมาก  4.ความเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและผูป้กครองนกัเรียน ถึงการปฏิบติัจริง เก่ียวกบักล
ยุทธ์การตลาดของโรงเรียนแตกต่างกนั 5. กลยุทธ์การตลาดทุกกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภณัฑ์,ราคา,การจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองใน
การส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน 

3. เจนจิรา ทนโกจารย์ (2553 : 96) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครองในการให้บุตรหลานเรียนดนตรีกบัโรงเรียนดนตรีสยามกลการโรบินสันราชบุรี จากผล
การศึกษาพบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลท าใหค้วามคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมี
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ต่อปัจจยัในการให้บุตรหลานเรียนดนตรีกบัโรงเรียนดนตรีสยามกลการ โรบินสัน ราชบุรีต่างกนั
และอาชีพ รายได ้จ  านวนบุตร ความสามารถในการเล่นดนตรีและประสบการณ์ในการเรียนดนตรีท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลให้ความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีต่อปัจจยัในการให้บุตรหลานเรียนดนตรีกบั
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ โรบินสัน ราชบุรี แตกต่างกนั 

4. นวลจนัทร์ สมบติัมานะผล (2552 : 91) ศึกษาเร่ือง การด าเนินการตามกลยุทธ์
การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
จากผลการศึกษาพบว่า 1.การด าเนินการตามกลยุทธ์การตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดับมาก กลยุทธ์
การตลาดดา้นส่งเสริมการตลาด กลยทุธ์การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและกลยุทธ์การตลาด
ดา้นราคาอยูใ่นระดบัปานกลางและเม่ือจดัล าดบัความส าคญัพบวา่กลยุทธ์การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์
ส าคญัเป็นล าดบัท่ีหน่ึง กลยุทธ์การตลาดดา้นราคา กลยุทธ์การตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
และกลยุทธ์การตลาดดา้นส่งเสริมการตลาดตามล าดบั 2. การตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัคริสเตียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 3. การด าเนินการตามกลยุทธ์
การตลาดของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ด้านส่งเสริมการตลาดและด้านผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัคริสเตียนโดยภาพรวมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. ปนิตา อุบลนอ้ย (2554 : 125) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
การส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในระดบัประถมศึกษา(หลกัสูตรสองภาษา)ของโรงเรียนอรุณประดิษฐ 
จงัหวดัเพชรบุรี จากการศึกษาพบวา่ 1. กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหวา่ง 41 – 45 ปี สถานภาพแต่งงาน มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง เคยเดินทางไปต่างประเทศ 
มีสัญชาติและเช้ือชาติไทย 2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในหลกัสูตรสอง
ภาษาพบวา่ เหตุผลหลกัในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนคือ เห็นถึงความจ าเป็นของภาษาองักฤษ เลือก
โรงเรียนอรุณประดิษฐเพราะ สภาพแวดลอ้มความปลอดภยัและความสะดวกในการเดินทาง อตัรา
ค่าธรรมเนียมท่ีคิดว่าเหมาะสมคือ 15,001 – 20,000 บาท บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคือ ตนเอง 
แหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บมาจากทางโรงเรียนโดยตรง ลกัษณะการเรียนการสอนท่ีพึงพอใจคือ 
เนน้การสอนเป็นภาษาโดยมีครูชาวไทยคอยช่วยแปล จ านวนโรงเรียนสองภาษาท่ีไดส้อบถามขอ้มูล
ก่อนตดัสินใจ 1 – 2 โรงเรียน ตอ้งการให้โรงเรียนจดัเพิ่มเติมในรายวิชาส าคญั เช่น วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เป็นหลกัสูตรภาษาไทย ในระยะเวลา 1 – 2 ปีน้ี ไม่มีความตอ้งการให้บุตรหลานยา้ย
โรงเรียนและส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาใด ๆ 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเข้า
ศึกษาในหลกัสูตรสองภาษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัต่อไปน้ีมากท่ีสุด 
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ไดแ้ก่ 3.1. ดา้นผลิตภณัฑ์กบัความไวว้างใจโดยภาพรวมท่ีมีต่อโรงเรียน 3.2. ดา้นราคากบัเง่ือนไข
ระยะเวลาในการช าระเงิน 3.3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัท่ีตั้งของโรงเรียนสะดวกในการ
เดินทาง 3.4.ดา้นการส่งเสริมการขายกบัความสัมพนัธ์ท่ีดีของครูและโรงเรียน 3.5. ดา้นบุคลากรกบั
ความรู้ ความสามารถของครูชาวไทย 3.6. ดา้นกระบวนการให้บริการกบัครูมีความสามารถ 3.7. 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพกบัการแต่งกายของครู ท่ีมีความเหมาะสม สวยงาม  4. ปัญหาท่ีพบจาก
การทดสอบความสัมพนัธ์คือ ทศันียภาพรอบ ๆ  โรงเรียน ความไวว้างใจต่อโรงเรียน ความสามารถ
ของครูชาวต่างประเทศ การค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและความสะอาดของอาคารเรียน 

6. ลคันา ตรีวีรานุวฒัน์ (2554 : 133) ศึกษาการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด
และปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟของร้านกาแฟอเมซอนและร้านกาแฟอินทนิล 
กรณีศึกษาสถานีบริการน ้ ามัน ปตท. หจก. ฐานิตปิโตรเลียมและสถานีบริการน ้ ามันบางจาก 
พระราม 3 จากการวิจัยพบว่า 1. ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
ผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอนชอบในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. หจก. ฐานิตปิโตรเลียมและปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดของผู ้ใช้บริการร้านกาแฟอินทนิลในสถานีบริการน ้ ามันบางจาก  
พระราม 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 2. ระดบัความส าคญัของปัจจยัทางจิตวิทยาของผูใ้ชบ้ริการร้าน
กาแฟอเมซอนในสถานีบริการน ้ ามนั ปตท. หจก. ฐานิตปิโตรเลียม โดยรวมอยู่ในระดบัมากและ
ปัจจยัทางจิตวิทยาของผูใ้ช้บริการร้านกาแฟอินทนิลในสถานีบริการน ้ ามนับางจาก พระราม 3 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการร้านกาแฟอเมซอน
ในสถานีบริการน ้ามนั ปตท. หจก. ฐานิตปิโตรเลียม ไม่แตกต่างกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ของผูใ้ช้บริการร้านกาแฟอินทนิลในสถานีบริการน ้ ามนับางจากพระราม 3 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 4. ปัจจยัทางจิตวิทยาของผูใ้ช้บริการร้านกาแฟอเมซอนในสถานีบริการน ้ ามนั 
ปตท.หจก. ฐานิตปิโตรเลียม แตกต่างกบัปัจจยัทางจิตวิทยาของผูใ้ช้บริการร้านกาแฟอินทนิลใน
สถานีบริการน ้ามนับางจากพระราม 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินวจัิย 

 
การวิจัยเร่ือง “ศึกษาแนวทางความต้องการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจรับบริการใน

แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้าง   
กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการ”  ด าเนินการวิจยัในแบบผสมระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In – Depth Interview) และการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการส ารวจ (Survey Research Method) โดยมีขั้นตอน
การด าเนินวจิยัดงัน้ี 

 
วธีิและขั้นตอนการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง ศึกษาแนวทางความตอ้งการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างกลยุทธ์ส่งเสริม
การตลาดบริการ มีขั้นตอนการวจิยัหลกั 4 ขั้นดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากกระบวนการท่ีเกิดในการด าเนินแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 

2. ศึกษาพฤติกรรมของผูป้กครองในการตัดสินใจให้นักเรียนเลือกเข้ารับบริการ
แผนการเรียนดนตรีในระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียน 

3. ศึกษาความคาดหวงัของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนท่ีให้บริการแผนการเรียน
ศลิป์ดนตรีแก่ผูเ้รียน 

4. สร้างกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรีระดบัมธัยมศึกษาตามโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
ขั้นตอนวจัิย 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค กระบวนการท่ีเกิดในการด าเนินแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรีในระดบัชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
การใหบ้ริการ 
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1. กิจกรรมในส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีจดัแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
โดยผู ้วิจ ัยใช้ค  าถามในการสัมภาษณ์ ท่ีอยู่ในกรอบของทฤษฎีหรือแนวคิดจากการทบทวน
วรรณกรรม 

2. ผูว้ิจยัด าเนินการสรุป พร้อมเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค 
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของโรงเรียนท่ีจัดแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับ
มธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีส่งผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 

ขั้นตอนที ่2 ศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ ความคาดหวงั
และความตอ้งการของผูป้กครองนกัเรียนในการรับบริการแผนการเรียนดนตรีระดบัมธัยมศึกษาจาก
โรงเรียน 

1. กิจกรรมในส่วนการวจิยัเชิงปริมาณ ด าเนินการส ารวจจากผูป้กครองนกัเรียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนท่ีมีการจดัแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
โดยสร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจขอ้มูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการเลือกรับบริการ ความคาดหวงั
และความตอ้งการเขา้รับบริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ในโรงเรียน ภายใตก้รอบแนวคิดทฤษฎี
ส่วนประสมการตลาดบริการ 

2. ผู ้วิจ ัยด า เนินการสรุป พร้อมเสนอผลการศึกษา คุณลักษณะส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการเลือกรับบริการ ความคาดหวงัและความตอ้งการของผูป้กครองนกัเรียนในการเลือก
รับบริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาจากโรงเรียน 

ขั้นตอนที่ 3 สร้างกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาจากโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

1. น าผลส ารวจในขั้นตอนท่ี 2 เข้าด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยหลัก (Principle 
Component Analysis) เพื่อก าหนดประเด็นส าคญั และหาแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ผูว้ิจยัท าการสรุปข้อมูลเพื่อสร้างกรอบรูปแบบการให้บริการแผนการเรียน   
ศิลป์ดนตรีระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ     
เลือกรับบริการ 
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ภาพท่ี 7 ขั้นตอนการวิจยั 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดแนวทางด าเนินการวจิยัในแต่ละขั้นตอนโดยน าเสนอในตามล าดบัขั้นดงัน้ี 

1. กิจกรรมในส่วนการวิจยัเชิงปริมาณ ด าเนินการ
ส า ร ว จจ าก ผู ้ปก ค รอ งนั ก เ รี ยน ในระดับ ชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนท่ีมีการจดัแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรี ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา โดยสร้าง
แบบสอบถ าม เ พ่ื อส า ร วจข้อมู ล ส่ วนบุ ค ค ล 
พฤติกรรมการเลือกรับบริการ ความคาดหวงัและ
ความตอ้งการเขา้รับบริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
ในโรงเรียน ภายใตก้รอบแนวคิดทฤษฎีส่วนประสม
การตลาดบริการ 2. ผูวิ้จยัด าเนินการสรุป พร้อมเสนอผลการศึกษา  

ขั้ นตอนที่  1  วิ เ คราะห์ ปัญหาและ
อุปสรรค กระบวนการท่ีเกิดในการ
ด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรีใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนในเขต
พ้ืน ท่ีกรุง เทพมหานครท่ี ส่งผลต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการ 

(ตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1)  
 

ขั้นตอนที่  2  ศึกษาคุณลักษณะส่วน
บุคคล พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ 
ความคาดหวงัและความตอ้งการของ
ผูป้กครองนักเรียนในการรับบริการ
แผนการเรียนดนตรีระดบัมธัยมศึกษา
จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจาก
โรงเรียน (ตอบวตัถุประสงคท่ี์ 2,3) 

ขั้นตอนที่  3  สร้างกลยุทธ์ส่ง เสริม
การตล าดบ ริก า ร ท่ี ส่ ง ผลต่ อก า ร
ตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี  
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
(ตอบวตัถุประสงคท่ี์ 4) 

1. กิจกรรมในส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ ด าเนินการ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ี
จดัแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษา ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยผู ้วิจยัใช้ค  าถามในการ
สัมภาษณ์ ท่ีอยู่ในกรอบของทฤษฎีหรือแนวคิดจาก
การทบทวนวรรณกรรม  

 
2. ผูวิ้จยัด าเนินการสรุป พร้อมเสนอผลการศึกษา  

1.  น าผลส ารวจในขั้นตอนท่ี 2 เข้าด าเนินการ
วิ เคราะห์ปัจจัยหลัก  (Principle Component 
Analysis)  เ พ่ือก าหนดประเด็นส าคัญ  และหา
แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาของ
โรง เ รียนในเขต พ้ืน ท่ีก รุง เทพมหานครให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
2. ผูวิ้จยัด าเนินการสรุปข้อมูลเพ่ือสร้างกลยุทธ์ 
การให้บริการแผนการเรียนศิลป์ระดบัมธัยมศึกษา
ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนการวจัิย 

 
กจิกรรมการวจัิย 
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1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือการวจิยั 
  2.1 การสร้างเคร่ืองมือ 
  2.2 การพฒันาเคร่ืองมือ 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค กระบวนการท่ีเกิดในการด าเนินแผนการ

เรียนศิลป์ดนตรีในระดบัชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
การใหบ้ริการ(เพือ่ตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1) มีกิจกรรมการวจิยัดงัน้ี 

 
ตัวแปรทีศึ่กษา 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาปัญหาอุปสรรค และกระบวนการท่ีเกิดในการด าเนิน

แผนการเรียนศิลป์ดนตรีในระดบัชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการคร้ังน้ีคือ ผูอ้  านวยการโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและกระบวนการ

ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในระดับชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากผูอ้  านวยการโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาท่ีให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 8 ท่าน 
แบ่งตามสังกดัในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โรงเรียนประเภทสามญัศึกษา ตามสังกดัหน่วยงาน ต่าง ๆ  

1. สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  
โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  

2. สังกดัการศึกษาเอกชนสามญัศึกษา 
โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั  
โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  
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โรงเรียนสารสานส์วเิทศบางบอน  
โรงเรียนศรีวกิรม ์ 
โรงเรียนฐานปัญญา  

3. สังกดัอุดมศึกษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ ชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อทราบถึงปัญหา 
อุปสรรคและกระบวนการในการใหบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการ อีกทั้งเพื่อน ามาเป็นส่วนหน่ึงใน
ก าหนดแบบสอบถามในขั้นตอนต่อไป โดยมีวธีิการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจบริการ การด าเนินงานแผนการเรียนศิลป์ดนตรีของ
โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 

2. สร้างชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก ภายใตก้รอบทฤษฎีการตลาดบริการ (7P’s)หรือ
แนวคิดการวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้ม (SWOT) จากการทบทวนวรรณกรรม 

3. น าชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึกเสนอผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหารจดัการ เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ทั้งในดา้นโครงสร้าง ความครอบคลุมเน้ือหา รวมถึง
ภาษาท่ีใชใ้นชุดค าถามเบ้ืองตน้ 

4. ปรับปรุงและจดัพิมพชุ์ดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก 
5. น าชุดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก ท่ีไดผ้า่นการปรับปรุงแลว้ น าไปด าเนินการใชจ้ริง 

  
การด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสอบถามการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการ
ปฏิบติังาน 

2. ผูว้จิยัด าเนินการสัมภาษณ์และรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ด าเนินการวเิคราะห์โดยใช ้SWOT Analysis กบัขอ้มูลเชิงคุณภาพตามกิจกรรมการวิจยั

โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
ขั้นตอนที ่2 ศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ ความคาดหวงั

และความตอ้งการของนกัเรียนในการรับบริการจากโรงเรียน  (ตอบวตัถุประสงค์ท่ี 2,3) ด าเนิน
กิจกรรมวจิยัดงัน้ี 

ประชากร 
ประชากรท่ีเลือกในการศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

ความคาดหวงัและความตอ้งการในการรับบริการจากแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ของโรงเรียนคร้ังน้ี 
เป็นผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนท่ีให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมการใชบ้ริการ 

ความคาดหวงัและความตอ้งการในการรับบริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาจาก
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกแบบสุ่มโดยใชค้วามน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) จากจ านวนประชากรผูป้กครองนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีศึกษาอยู่ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครจ านวน 774,204 ราย ขอ้มูลสารสนเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มพฒันาระบบสารสนเทศ ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ (2557) น าขอ้มูลประชากรเขา้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งเพื่อหาจ านวนตวัแทนของ
ประชากรตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1967: 547) มีระดบัความเช่ือมัน่เป็น 95% และ
ค่าความคลาดเคล่ือน 5% จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

 
สูตรท่ีใช ้
 

โดย    n  คือ  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
      N  คือ  ขนาดของประชากรท่ีตอ้งการศึกษา 
      E  คือ  สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึน 

         (e = 0.05) 
 

n   =         N 
      1 + Ne2 
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แทนค่าสูตร   
 

             = 399.99 = 400 ตวัอยา่ง 
จากการค านวณจะได้กลุ่มตวัอย่างทั้งส้ินจ านวน 400 รายโดยมุ่งเน้นกลุ่มผูป้กครอง

นกัเรียนจากโรงเรียนท่ีเปิดใหบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรีซ่ึงเป็นทางเลือกส าหรับเลือกศึกษาต่อ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 8 โรงเรียนซ่ึงมีค่าเฉล่ียใน
การเก็บขอ้มูลต่อโรงเรียนจ านวนละ 50 รายท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมท่ีน ามาศึกษาในคร้ังน้ี  

จ านวนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนท่ีให้บริการแผนการเรียนศิลป์ – 
ดนตรี 8 แห่ง 

1. สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  
โรงเรียนวดัสุทธิวราราม จ านวน 537 คน 

2. สังกดัการศึกษาเอกชนสามญัศึกษา 
โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั จ านวน  144 คน 
โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี จ  านวน  460 คน 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จ านวน 181 คน 
โรงเรียนสารสานส์วเิทศบางบอน จ านวน 470 คน 
โรงเรียนศรีวกิรม ์จ านวน 200 คน 
โรงเรียนฐานปัญญา จ านวน  100 คน 

3. สังกดัอุดมศึกษา 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  

     จ  านวน  294  คน 
 

การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ แบบสอบถามเพื่อส ารวจข้อมูลการเลือกใช้

บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบ
แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการซ่ึงมีวธีิการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ แนวคิดพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค 

 n    =          774,204 
   1 + 774,204(0.05) 2 
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2. สร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจข้อมูลเลือกใช้และความต้องการใช้บริการ
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษา ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ภายใตก้รอบ
แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการโดยแบ่งเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ 

2.1 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูเ้ลือกเขา้รับบริการแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษา ลกัษณะเป็นการตรวจสอบรายการ (Checklist) 

2.2 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการใชบ้ริการ ความคาดหวงัและความตอ้งการ
ของผูป้กครองนักเรียนในการเลือกรับบริการจากโรงเรียน มีลกัษณะเป็นการตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 

2.3 ตอนท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรีของโรงเรียน มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert Scale Type) พวงรัตน์ ทวีรัตน์, (Ronsis Likert,2531 : 
114 – 115) ซ่ึงมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนนดงัน้ี 

คะแนน 5 หมายถึง มีน ้าหนกัในการตดัสินใจใชบ้ริการ มากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง มีน ้าหนกัในการตดัสินใจใชบ้ริการ มาก 
คะแนน 3 หมายถึง มีน ้าหนกัในการตดัสินใจใชบ้ริการ ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง มีน ้าหนกัในการตดัสินใจใชบ้ริการ นอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง มีน ้าหนกัในการตดัสินใจใชบ้ริการ นอ้ยท่ีสุด 

จากนั้นน าค่าเฉล่ียท่ีได้จากการวิเคราะห์ไปท าการเปรียบเทียบกับเกณฑ ์     
เพื่อใชใ้นการแปลความหมายทั้งรายขอ้ รายดา้นและโดยรวม โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความถ่ีเฉล่ียดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ดี 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ค่อนขา้งดี 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ค่อนขา้งไม่ดี 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ไม่ดี 

2.4 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการพฒันาการให้บริการของธุรกิจ
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ผูต้อบแบบสอบถาม
ไดโ้ตต้อบโดยอิสระ (Open Ended) 
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3. น าแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการจากบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ทั้งในดา้นโครงสร้าง ความครอบคลุมเน้ือหา และภาษาท่ีใชข้องแบบสอบถาม
ในเบ้ืองตน้ 

4. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบเบ้ืองตน้จากคณะกรรมการจากบณัฑิต
วทิยาลยัไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการจดัธุรกิจแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในโรงเรียนเพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรง (Validity) ดา้นโครงสร้างความครอบคลุมเน้ือหาและภาษาท่ีใช ้

5. น าแบบสอบถามใชท้ าการทดลอง (Try Out) กบัผูป้กครองนกัเรียนท่ีโรงเรียน
ให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ท่ีไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 รายและหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) 

6. สรุปผลการทดลอง (Try out) แบบสอบถามเพื่อปรับปรุง 
7. ปรับปรุงแบบสอบถามก่อนน าไปเก็บขอ้มูลจริง 
8. น าแบบสอบถามท่ีท าการปรับปรุงแลว้ไปใชจ้ริงต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ขออนุมติัจากบณัฑิตวิทยาลยัเพื่ออกหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยแบบสอบถามความคาดหวงัและความตอ้งการในการใชบ้ริการแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2. ผูว้ิจยัลงพื้นท่ีภาคสนามเพื่อด าเนินการแจกแบบสอบถามซ่ึงจะท าการรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู ้ปกครองท่ีมีต่อการ
ด าเนินการ ใช้การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

2. การศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองในโรงเรียนท่ีให้บริการแผนการเรียนศิลป์
ดนตรีไดใ้ช้เป็นสถิติไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อโรงเรียนท่ีใหบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี โดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ Independent – Sample F - Test 
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4. ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อความคาดหวงัของผูป้กครองท่ีมีต่อโรงเรียนท่ี
ใหบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี จากความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการโดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ค านวณผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และน าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียงสรุปขั้นตอนการวจิยั 

ขั้นตอนที่ 3 สร้างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี จากโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร(ตอบวตัถุประสงคท่ี์ 4) 

1. น าผลส ารวจในขั้ นตอนท่ี 2 ด า เนินการวิ เคราะห์ปัจจัยหลัก (Principle 
Component Analysis) เพื่อก าหนดประเด็นส าคญั เพื่อหาแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ผูว้ิจยัด าเนินการสรุปขอ้มูลเพื่อสร้างกลยุทธ์ การให้บริการแผนการเรียนศิลป์
ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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บทที ่4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ส าหรับงานวิจัยเร่ือง ศึกษาแนวทางความต้องการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก

แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจยั
ท่ีมีความมุ่งหมายเพื่อสร้าง   กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการของแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการวิจัยในแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) ระหวา่งการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยขอ้มูลเชิงคุณภาพไดจ้ากการสัมภาษณ์
ผูอ้  านวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ผูดู้แลแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครฯ และขอ้มูลการวิจยัเชิงปริมาณ ไดจ้ากการแจกแบบสอบถามแก่
กลุ่มผูป้กครองนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนท่ีให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี       
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 

 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการและผูบ้ริหารแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร จากวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกซ่ึง
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในส่วนน้ี ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ อาจารยผ์ู ้
ควบคุมแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดท้  าการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ  านวน 8 โรงเรียน ประกอบไปดว้ย 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสุทธิวราราม  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนสารสานส์วเิทศบางบอน  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีวกิรม ์ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนฐานปัญญา 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม)  

โดยค าถามท่ีใชส้ัมภาษณ์ประกอบดว้ย 5 ประเด็นดว้ยกนัดงัน้ี  



64 

 

1. ผลการศึกษาแนวคิดของการให้บริการทางด้านการศึกษาแผนการเรียนสายศิลป์
ดนตรีช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมีที่มาอย่างไร และมีการด าเนินการจัดการหลักสูตร
รวมถึงมีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร  

จากการสัมภาษณ์ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัแนวคิดการให้บริการทางดา้นการศึกษา
แผนการเรียนสายศิลป์ดนตรี ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมีท่ีมาอย่างไร และมีการ
ด าเนินการจดัการหลกัสูตรรวมถึงมีรูปแบบการเรียนการสอนอยา่งไร พบวา่ 

แนวคิดของการให้บริการทางด้านแผนการเรียนศิลป์ดนตรีและท่ีมาของการ
ให้บริการทางดา้นการศึกษาแผนการเรียนสายศิลป์ดนตรีชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน
จากการให้สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัประเด็นท่ีเก่ียวกบัแนวคิดและท่ีมาต่อการให้บริการแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรี การด าเนินหลกัสูตรและการเรียนการสอนมีขอ้มูลสัมภาษณ์โดยไม่ระบุนามดงัน้ี 

1.1  ผูบ้ริหารท่านท่ี 1 ดว้ยโรงเรียนมีศิษยเ์ก่าส าเร็จการศึกษาไปซ่ึงมีศกัยภาพสูง
รวมทั้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นศิษยเ์ก่าท่ีมีความสามารถ พร้อมมีความประสงคจ์ะส่งเสริมให้กบัทาง
โรงเรียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้ตรงตามศกัยภาพของผูเ้รียน อนัเป็นท่ีมาให้ เกิดมีการท าขอ้ตกลง
ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากทางคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ในการใหก้ารสนบัสนุนบุคลากรรวมถึงจดัการหลกัสูตร โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน
มีองค์ความรู้และศักยภาพให้ตรงตามเป้าหมายคุณลักษณะของ นักเรียนท่ีมีความพร้อมและ
ความสามารถในระดบัมาตรฐานอนัพอเพียงแก่การน าไปศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงผูเ้รียน
ไดรั้บการดูแลโดยตรงตามความถนดัตามแต่ละประเภทเคร่ืองดนตรี จากคณาจารยแ์ละบุคลากรจาก
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปกร อนัเป็นแนวทางการด าเนินหลกัสูตรส าคญัของแผนการ
เรียน และในส่วนของการจดัรูปแบบการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจดัรูปแบบแนวทางการศึกษา
วชิาการตามหลกัสูตรแกนกลาง โดยจดัรูปการสอนตามตารางเรียนโดยมีวิชาเพิ่มเติมจดัในเวลาและ
มีการจดัเวลาเรียนเสริมนอกเวลาตามความเหมาะสม โดยทางโรงเรียนคอยให้การสนบัสนุนการ
จดัสรรพื้นท่ีและอุปกรณ์ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนให้เต็มตามศกัยภาพ รวมถึงการคดัเลือก
นกัเรียนคดัเลือกนกัเรียนเพื่อเขา้ศึกษาต่อในแผนการเรียนดงักล่าว 

1.2  ผูบ้ริหารท่านท่ี 2 ทางโรงเรียนมีโอกาสได้พบเจอกนัระหวา่งทางฝ่ายบริหาร
ของทางโรงเรียนและทางฝ่ายบริหารจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร อนัก่อให้เกิด
ความสนใจและเล็งเห็นถึงการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนให้ตรงตามความสนใจตามศกัยภาพผูเ้รียน 
อนัน าไปสู่การท าขอ้ตกลงร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบัคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
โดยทางโรงเรียนจดัรายวิชาพื้นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางและวิชาเพิ่มเติมดนตรีซ่ึงดูแลโดยคณะ 
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ดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร พร้อมทั้งโรงเรียนคอยอ านวยความสะดวกในการจดัการดา้น
การจดัการเรียนการสอนใหเ้กิดความพร้อมเตม็ประสิทธิภาพ 

1.3 ผูบ้ริหารท่านท่ี 3 ท่ีมาท่ีท าให้เกิดแผนการเรียนศิลป์ดนตรี เกิดจากนกัเรียนท่ี
เขา้มาเลือกเรียนในโรงเรียน มีความสนใจดา้นดนตรีและการแสดงเป็นอย่างมาก ซ่ึงแต่เดิมทาง
โรงเรียนก็มีการเปิดแผนการเรียนในดา้นต่าง ๆ และเล็งเห็นถึงความตอ้งการของนกัเรียนท่ีให้ความ
สนใจในดา้นดนตรีและการแสดง ทางโรงเรียนไดท้ราบถึงความตอ้งการจากการเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การส ารวจทางแบบสอบถามไปยงัผูป้กครองนักเรียน จึงเห็นควรแก่การเพิ่มช่องทางเลือกใน
การศึกษาให้กบันกัเรียน ซ่ึงทางโรงเรียนไดรั้บโอกาสการสนบัสนุนทางดา้นดนตรีและการแสดง 
ดว้ยตกลงความร่วมมือกบัโรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง ซูเปอร์สตาร์ อะคาเดม่ี (Superstar 
Academy) สถาบนัทางดา้นดนตรีท่ีท าการเรียนการสอนดา้นดนตรีและศิลปะการแสดง โดยไดเ้พิ่ม
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายก่อน เป็นช่วงชั้นเร่ิมตน้ท่ีจดัแผนการเรียนศิลป์ดนตรีข้ึนเพื่อสอด
รับต่อความตอ้งการของผูเ้รียน และมีการจดัการในเน้ือหารายวิชาดา้นดนตรีและการแสดงไวใ้น
ส่วนวิชาเพิ่มเติมและเน้นให้ความส าคญัดา้นภาษาองักฤษควบคู่กนัไป ส าหรับวิชาพื้นฐานอิงตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ทางโรงเรียนจดัเวลาเรียนส าหรับวชิาพื้นฐานซ่ึงเรียน
ในโรงเรียน 3 วนั และอีก 2 วนัเป็นการเรียนด้านดนตรีและการแสดงท่ีโรงเรียนดนตรีและ
ศิลปะการแสดง ซูเปอร์สตาร์ อะคาเดม่ี (Superstar Academy) การเรียนการสอนแผนการเรียนศิลป์
ดนตรีมีการจดัการเรียนในดา้นการเรียนดนตรีและดา้นการแสดงควบคู่กนัไป เพื่อรองรับนกัเรียนท่ี
มีความสนใจดา้นการแสดง การเตน้นอกเหนือจากดา้นดนตรีดว้ย 

1.4  ผูบ้ริหารท่านท่ี 4 ท่ีมาของการเปิดแผนการเรียนศิลป์ดนตรี เร่ิมจากยอ้นกลบั
ไปเม่ือ 10 ปีก่อนนั้ น ทางโรงเรียนมีนักเรียนความสามารถพิเศษท่ีเข้ามาศึกษาในระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีโรงเรียนจ านวนมาก โดยนกัเรียนกลุ่มน้ีจะเป็นนกัเรียนท่ีร่วมท ากิจกรรมกบัทาง
โรงเรียนตลอด ซ่ึงเม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งเขา้ศึกษาต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย การคดัเลือกเขา้
ศึกษาต่อของทางโรงเรียนนั้นมีการคดัเลือกท่ีเน้นดา้นวิชาการเป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นผลกระทบต่อ
กลุ่มนกัเรียนท่ีมีความสามารถและช่วยเหลือร่วมกิจกรรม จึงท าใหก้ลุ่มนกัเรียนเหล่าน้ีมีอุปสรรคใน
การเลือกเรียนต่อ โดยกลุ่มนกัเรียนกลุ่มน้ีมีความสามารถดา้นดนตรีเป็นอยา่งมาก ทางผูอ้  านวยการ
จึงใชโ้อกาสน้ีเปิดแผนการเรียนศิลป์ดนตรีข้ึน เพื่อรองรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถกลุ่มน้ี นอกจาก
การเปิดแผนศิลป์ดนตรี ยงัมีการเปิดแผนศิลป์อ่ืน  ๆ เช่น ศิลป์พละ,ศิลป์อาหารการโรงแรม,
ทศันศิลป์และแอนนิเมชัน่ เพื่อบริการนกัเรียนท่ีมีความสามารถ รวมถึงการส่งเสริมองคค์วามรู้แบบ
พหุปัญญา (Multiple Intelligences) โดยแนวทางการจดัหลกัสูตรตอ้งการให้นกัเรียนสามารถไป
สอบเรียนต่อในสาขาอ่ืน ๆ ได้ด้วย โดยมีลกัษณะเช่นเดียวกบัแผนการเรียนศิลป์ทัว่ไป ซ่ึงวิชา
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พื้นฐาน ร้อยละ 60 เปอร์เซ็นต์และวิชาเพิ่มเติมร้อยละ 40 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงวิชาเพิ่มเติมในแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรี ทางโรงเรียนมุ่งเนน้ตามรายวชิาท่ีจดัการเรียนรู้ในระดบัมหาวิทยาลยั ตามหลกัสูตร
การเรียนการสอนดา้นดนตรี เพื่อใหน้กัเรียนสามารถศึกษาต่อไดใ้นระดบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร ตามท่ีโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของมหาลยั รูปแบบการการเรียนการสอนด าเนิน
ลกัษณะเดียวกบัในระดบัมหาวิทยาลยั โดยเรียนเด่ียวเฉพาะเคร่ืองมือตามทกัษะด้านดนตรีของ
นกัเรียน สัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง สอนโดยอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญทางดา้นดนตรีจากมหาวทิยาลยั 

1.5 ผูบ้ริหารท่านท่ี 5 ท่ีมาของการเปิดแผนการเรียน สืบเน่ืองจากความพร้อมของ
โรงเรียนท่ีมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรีแก่นกัเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมุ่งหวงัว่าจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่นักเรียนท่ีจบจากชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงมีความสามารถดา้นดนตรีไดมี้ทางเลือกในการเลือกแผนการเรียนท่ีผูเ้รียนมี
ความสนใจและถนดั รวมถึงทางโรงเรียนยงัเป็นศูนยก์ารทดสอบทางดา้นดนตรี ของสถาบนั Trinity 
College of Music การด าเนินการ ทางโรงเรียนไดด้ าเนินการโดยจดัหลกัสูตรอยูใ่นแผนการเรียนใน
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีและการแสดง โดยมีแนวทางเลือกแก่นักเรียน ซ่ึงมีความหลากหลาย 
รวมถึงยงัไดร่้วมมือกบัทางคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร และรูปแบบการเรียน มีการ
จดัการเรียนในรายวชิาพื้นฐานตามหลกัสูตรผนวกกบัรายวชิาเพิ่มเติมทางดา้นดนตรี 

1.6 ผูบ้ริหารท่านท่ี 6 แนวคิดและท่ีมาเร่ิมจากแผนการเรียนดงักล่าวยงัไม่ค่อยมีใน
โรงเรียนซ่ึงท าให้นักเรียนไม่สามารถมีความพร้อมส าหรับการศึกษาต่อในด้านดนตรีใน
ระดบัอุดมศึกษา ขาดพื้นฐานและทกัษะท่ีเพียงพอต่อการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อ อีกทั้งการเรียนใน
หลกัสูตรตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับวิชาดา้นดนตรี ยงัไม่สามารถตอบรับ
ตามความต้องการของคุณสมบัตินักเรียนท่ีมีความพร้อมพอส าหรับการศึกษาต่อในระดับ
มหาวทิยาลยัได ้นอกจากนั้นยงัเป็นการเพิ่มโอกาสในการเลือกเรียนต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย โดยนักเรียนสามารถได้รับวุฒิการศึกษาเป็นวุฒิการศึกษาในด้านสายสามญัการศึกษา ซ่ึง
น่าจะเป็นส่ิงท่ีท าใหผู้ป้กครองใหค้วามสนใจและสนบัสนุนในการเลือกศึกษาต่อกบับุตรหลาน 

การด าเนินหลกัสูตรทางโรงเรียนวางแนวทางการศึกษาของหลกัสูตรโดยด าเนิน
ตามหลกัสูตรของระดบัอุดมศึกษาในส่วนของเน้ือหารายวิชาดา้นดนตรี โดยคดัเลือกวิชาท่ีส าคญัท่ี
จ  าเป็นเพื่อมุ่งเน้นพฒันาให้นักเรียนสามารถมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
นอกเหนือจากนั้นนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้ในส่วนของวิชาดา้นดนตรีไทยดว้ย โดยนกัเรียนท่ีเลือกเรียน
ในแผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ีเลือกเรียนสากลจะมีการเพิ่มเติมความรู้ในพื้นฐานดา้นดนตรีไทยดว้ย 

รูปแบบการด าเนินการเรียนการสอนและจดัการหลกัสูตรจะด าเนินการเรียนการ
สอนโดยมีอาจารยเ์ฉพาะทางในดา้นเคร่ืองดนตรีประจ า โดยมีอาจารยป์ระเภทเคร่ืองดนตรีเปียโน 
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กีตาร์ เคร่ืองลม และเคร่ืองสาย นอกจากนั้นนักเรียนยงัต้องเรียนเน้ือหาวิชาในด้านทฤษฎีและ
ประวติัศาสตร์ของดนตรี นอกเหนือจากการเรียนทกัษะปฏิบติั 

1.7 ผูบ้ริหารท่านท่ี 7 แนวคิดและท่ีมาของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอนมี
แนวคิดจากเจา้ของโรงเรียนท่ีมีเจตนารมณ์แก่นกัเรียนวา่ เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้นกัเรียนควรจะมี
ความสามารถทางดา้นดนตรีอยา่งนอ้ย 1 เคร่ืองมือ โดยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้การเรียนรู้ดา้นดนตรี
ตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลศึกษา อนัเป็นเหตุใหเ้กิดการส่งเสริมต่อให้กบันกัเรียนท่ีมีความรักและสนใจ
ศึกษาต่อในดา้นดนตรีโดยตรง ทางผูอ้  านวยการโรงเรียนจึงไดด้ าเนินการเปิดแผนการเรียนดา้นศิลป์
ดนตรีเพิ่มข้ึน ควบคู่กบัการเรียนวชิาการตามหลกัสูตรในสายสามญัได ้

การด าเนินการหลกัสูตร ทางโรงเรียนจดัการแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ ดา้นวิชาการ
ดา้นดนตรี กบัดา้นทกัษะปฏิบติัดนตรี 

รูปแบบการด าเนินการเรียนการสอนเน้ือหาการเรียนรู้ในภาควิชาการดา้นดนตรีจะ
จดัให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ในเวลาเรียนตามตารางเรียน และนอกจากนั้นในรายวิชาปฏิบติัทกัษะทาง
ดนตรีจดัใหมี้หน่วยการเรียนรู้อยู ่2 หน่วยการเรียน ซ่ึงนกัเรียนจะไดใ้ชเ้วลาในการเรียนรู้ภาคทกัษะ
ปฏิบติัในช่วงเวลาหลงัเลิกเรียนของทุกวนั 

1.8 ผูบ้ริหารท่านท่ี 8 แนวคิดและท่ีมาของโรงเรียนสารสาสน์เอกตราไดรั้บการ
สนบัสนุนจากทางผูอ้  านวยการโรงเรียนซ่ึง ทางผูอ้  านวยการโรงเรียนมีความช่ืนชอบในดา้นดนตรี 
อีกทั้งกิจกรรมทางดา้นดนตรีท่ีไดจ้ดัข้ึน นกัเรียนไดมี้ผลงานจากการประกวดจากการประกวดวง
ซิมโฟนิค การประกวดวงบ๊ิกแบนด์ อนัส่งผลท าให้นกัเรียนเกิดความสนใจ จึงมุ่งหวงัสนบัสนุนแก่
นกัเรียนใหต้รงตามความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั   

การด าเนินหลกัสูตรทางโรงเรียนด าเนินหลกัสูตรโดยเลือกเน้ือหาทางดา้นดนตรี
ตามหลกัสูตรดนตรีในระดบัอุดมศึกษา 

รูปแบบการเรียนแผนการเรียนจดัการเรียนรู้ทางด้านดนตรีโดยเพิ่มเน้ือหาด้าน
ปฏิบติัดนตรีนอกจากการเรียนวชิาพื้นฐานเพิ่ม 2 คาบต่อสัปดาห์ 

ผลวิเคราะห์แนวคิดของการให้บริการทางด้านการศึกษาแผนการเรียนสายศิลป์ดนตรี
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากการสัมภาษณ์โรงเรียนทั้งหมดส่วนใหญ่ต่างมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา
อย่างตรงตามศักยภาพและความสนใจของผูเ้รียน  รองรับกลุ่มนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงมีความโดดเด่นดา้นทกัษะดนตรีมากกวา่ ทางดา้นวิชาการ ไดมี้ทางเลือกใน
การเลือกเรียน อนัท าให้เกิดแผนการเรียนน้ีข้ึนโดยมีด าเนินจดัแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในรูปแบบ



68 

 

การศึกษาแบบ “การศึกษาในระบบ” ซ่ึงการศึกษาท่ีจดัข้ึนนั้นอยูใ่น “ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน” มี
โรงเรียนท่ีสังกดัทั้ง “ภาครัฐ เอกชนและอุดมศึกษา ด าเนินหลกัสูตรในช่วงระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย” จดัเน้ือหาวชิาในดา้นดนตรีท่ีมีใหค้รอบคลุมตามความตอ้งการในพื้นฐานความรู้ท่ีควรมีของ
ผูเ้รียนก่อนเขา้รู้ในระดบัมหาวิทยาลยั ตามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการของสถาบนัด้านดนตรีในระดบั
มหาวทิยาลยั 

การด าเนินหลกัสูตรจดัหลกัสูตรในรายวิชาพื้นฐาน ตามหลกัสูตรแกนกลางขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และในส่วนรายวิชาดนตรีจดัอยู่ในส่วนของวิชาเพิ่มเติม ซ่ึงมีวิชาการ
ด้านเน้ือหาวิชาทฤษฎี โสตทกัษะ ประวติัดนตรีและการปฏิบติัในเคร่ืองมือเอกตามถนัดของ
นกัเรียน รวมถึงการรวมวงอีกดว้ย 

รูปแบบการเรียนนกัเรียนจะไดเ้รียนโดยจากอาจารยม์หาวิทยาลยัทางด้านดนตรี
โดยตรงหรืออาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในแต่ละเคร่ืองดนตรี มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อดา้นดนตรีอยา่งมีความพร้อม โดยเตรียมพื้นฐานวชิาท่ีจ  าเป็นในระดบัอุดมศึกษามาเป็น
แนวทางในหลักสูตรทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบติั ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้การเรียนดนตรีมีความ
น่าสนใจตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นอยา่งยิ่ง อีกทั้งยงัไดท้  ากิจกรรมการแสดงดนตรีต่าง  
ๆ รวมถึงการแสดงความสามารถจากการไดเ้รียนในแผนการเรียนดว้ย 

2. ความเห็นต่อเนื้อหาการให้บริการการเรียนรู้ในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี มีความ
เหมาะสมแก่ผู้เรียนมากน้อยเพยีงใด 

2.1 ผูบ้ริหารท่านท่ี 1 ทางโรงเรียนมองถึงผลลพัทท่ี์เกิดจากนกัเรียนท่ีสอดรับตาม
ความตอ้งการของ สถาบนัทางดนตรีในระดบัอุดมศึกษา ว่าผูเ้รียนสามารถมีศกัยภาพตรงตามท่ี
การศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยัไดมุ้่งหวงั ทางโรงเรียนก็เห็นวา่เป็น การให้บริการการเรียนรู้ใน
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี น้ีเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นแนวทางท่ีมีความเหมาะสมเป็นอยา่งยิง่ 

2.2  ผูบ้ริหารท่านท่ี 2 แผนการเรียนศิลป์ดนตรีมีความเหมาะสมแก่ผูเ้รียนท่ีมีความ
สนใจการเรียนเฉพาะทางท่ีมุ่งมัน่ในการเรียนดนตรีอย่างจริงจงั ในส่วนของเน้ือหาของวิชาดนตรี 
ทางโรงเรียนเห็นว่ามีควรเสริมให้มีความชดัเจนในการเรียงล าดบัความเหมาะสมของการช้ีวดัท่ีให้
สะดวกแก่ความเขา้ใจง่าย วา่ความตอ้งการให้เด็กมีคุณสมบติัทางทกัษะท่ีชดัเจนในแต่ละระดบัชั้น
อยู่ท่ีระดบัเป้าหมายใด และตอ้งมีความสามารถท่ีเก่งกว่านกัเรียนทัว่ไปในระดบัไหน โดยมุ่งหวงั
ตามมาตรฐานความตอ้งการตามสถาบนัอุดมศึกษาท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนมุ่งเนน้อยา่งชดัเจนวา่ มีความ
ตอ้งการในการใหค้่าความส าคญัแก่ดา้นทกัษะหรือองคค์วามรู้อยา่งไรมากนอ้ยเพียงใด นอกจากนั้น
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ยงัมุ่งเน้นรายละเอียดของตวัช้ีวดัในการวดัผลท่ีประกอบการประเมินในการเรียนวิชาทกัษะท่ีมี
ความชดัเจนระบุไดม้ากข้ึนเช่นเทคนิค หรือคุณลกัษณะ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  

2.3  ผูบ้ริหารท่านท่ี 3 แผนการเรียนศิลป์ดนตรีถือวา่เป็นแผนการเรียนท่ีใหม่ของ
โรงเรียน นกัเรียนยงัขาดความพร้อมในการเรียนวิชาท่ีมีความเข็มขน้มากข้ึน เน่ืองจากนกัเรียนเป็น
เด็กนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ค่อยดีมากเท่าไรเม่ือเขา้มาเรียน มีความรู้จกัความสามารถของตนเอง
ยงัไม่มากพอและมีความแตกต่างในพื้นฐานทางดา้นทกัษะ  รวมถึงนักเรียนยงัคงขาดความกล้า
แสดงออกจึงท าให้มีความเหมาะสมไม่มากพอ ทางโรงเรียนจึงค่อย ๆ ปรับเน้ือหารายวิชาให้เกิด
ความเหมาะสมกบันกัเรียนมากยิง่ข้ึน 

2.4 ผูบ้ริหารท่านท่ี 4 แผนการเรียนศิลป์ดนตรีมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน เน้ือหา
ครอบคลุมใชไ้ดจ้ริง 

2.5 ผูบ้ริหารท่านท่ี 5 แผนการเรียนมีเน้ือหาการเรียนท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐาน
แก่ผูเ้รียนโดยเน้ือหาด าเนินการซ่ึงไดรั้บการดูแลจากทางคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2.6 ผูบ้ริหารท่านท่ี 6 แผนการเรียนศิลป์ดนตรีมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว โดย
ความส าคญัข้ึนอยูก่บัการจดัการของครูผูส้อนและนกัเรียนซ่ึงมีปัจจยัร่วมท่ีส าคญัต่อแผนการเรียน 
และแผนการเรียนมีการวางแผนเป็นอยา่งนอ้ย  2 ปี 

2.7 ผูบ้ริหารท่านท่ี 7 แผนการเรียนศิลป์ดนตรีของโรงเรียนมีความเหมาะสม
พอสมควร นักเรียนจะมีความเขา้ใจและความพร้อมในการเรียนและศึกษาต่อในด้านดนตรีมาก
ยิง่ข้ึนจากการเรียนในแผนการเรียนดนตรี 

2.8 ผูบ้ริหารท่านท่ี 8 แผนการเรียนศิลป์ดนตรียงัขาดความเหมาะสมแก่นกัเรียน 
เน่ืองจากเน้ือการเรียนยงัขาดความเขม็ขน้ ขาดการปรับเน้ือหาให้เหมาะสม รวมถึงขาดการดูแลจาก
คณาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญทางดา้นดนตรีจากทางมหาวทิยาลยั 

ผลวเิคราะห์ความเหมาะสมต่อเนือ้หาการให้บริการการเรียนรู้ในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
จากการสัมภาษณ์ความเห็นต่อเน้ือหาการให้บริการการเรียนรู้ในแผนการเรียน

ศิลป์ดนตรี มีความเหมาะสมแก่ผูเ้รียนเป็นอย่างมากและเหมาะสมกบันกัเรียนท่ีมีความสนใจใน
การศึกษาด้านดนตรีอย่างจริงจงั ด้วยเน้ือหาและรายวิชาในด้านดนตรีนั้นมีความเข็มขน้ พร้อม
ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถน าไปศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนักบัหลกั “ความ
ตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self – actualization needs) เป็นความตอ้งการสูงสุดของ
แต่ละบุคคล ซ่ึงถ้าบุคคลใดสามารถบรรลุความตอ้งการในขั้นน้ีจะได้รับการยกย่องเป็นบุคคล
พิเศษ” ตามทฤษฎีปีระมิดความต้องการของมาสโลว ์และผูเ้รียนจะได้รับโอกาสในการยอมรับ 
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(Esteem needs) จากความส าเร็จท่ีมีความถนดัและสนใจ อนัสามารถเป็นแนวทางในการท างานใน
อนาคตภายภาคหน้า ส่งผลต่อดา้นความตอ้งการดา้นสังคม (Social need) ท่ีจะเกิดข้ึนในภายภาค
หน้าได้ ซ่ึงการได้ท าในส่ิงท่ีนักเรียนสนใจและถนัดน้ี นับเป็นแผนการเรียนท่ีส่งเสริมต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งยิง่อีกดว้ย 

3. วิเคราะห์หลักสูตรดนตรีในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของท่านว่ามี จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคอย่างไร  

จากการสัมภาษณ์ในประเด็นท่ีเก่ียวกบั จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคกบั
หลกัสูตรดนตรีในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายพบวา่ 

3.1 จุดแขง็ 
ผูบ้ริหารท่านท่ี 1 พบว่าจุดแข็งของหลักสูตรแผนศิลป์ดนตรีในระดับชั้ น

มธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน มีจุดแข็งอยูท่ี่นกัเรียนและคณาจารย ์เพราะนกัเรียนท่ีเรียนใน
แผนการเรียนน้ี มีการคดัเลือกเป็นผูท่ี้มีความสนใจศึกษาการเรียนดา้นดนตรีอยา่งจริงจงัและมีความ
พร้อมในการศกัยภาพท่ีจะน ามาพฒันาต่อให้เกิดประสิทธิผลท่ีสูงยิ่งข้ึนจากการผา่นการทดสอบใน
การเลือกรับเขา้แผนการเรียน นอกจากนั้นยงัไดรั้บการดูแลหลกัสูตรและวิชาการโดยคณาจารยจ์าก
ทางสถาบนัอุดมศึกษาทางดา้นดนตรีโดยตรงในการใหค้วามรู้แก่นกัเรียน  

ผูบ้ริหารท่านท่ี 2 ทางโรงเรียนมองถึงจุดแข็งในการตอบโจทยไ์ดต้รงจุดตาม
ความต้องการของนักเรียนท่ีมีความสนใจในการเรียนด้านดนตรีท่ีชัดเจน ซ่ึงในระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลายมีการให้การส่งเสริมการเรียนดา้นแผนศิลป์ดนตรีไม่มากนกั บรรยากาศใน
โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมเหมาะสมแก่การยกระดบัจิตใจ รวมถึงความเช่ือมัน่ของสถาบนั
ท่ีจะส่งผลอนัดีต่อคุณภาพผูเ้รียน นอกจากน้ีแผนการเรียนศิลป์ดนตรียงัมีจุดแข็งส าคญัในโอกาส
ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาท่ีสามารถศึกษาต่อท่ีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรไดท้นัที
หรือสามารถเลือกไปเรียนในดา้นสาขาอ่ืน ๆ เหมือนสายการเรียนแผนศิลป์อ่ืน ๆ ได ้

ผูบ้ริหารท่านท่ี 3 ทางโรงเรียนเห็นจุดแขง็ในเร่ืองแผนการเรียนศิลป์ดนตรีวา่มี
จุดแขง็ในเร่ืองแผนการเรียนแรกท่ีเปิดให้ส าหรับนกัเรียนไดศึ้กษาดา้นดนตรีโดยเฉพาะ นอกจากน้ี
ยงัมีสถานท่ี ท่ีเหมาะแก่การเรียนดนตรีโดยมีสถาบนัดา้นดนตรีอ านวยความสะดวกในดา้นอุปกรณ์
และสถานท่ีในการเรียนด้านทกัษะเน้ือหาวิชาทางดนตรีพร้อมการดูแลโดยตรงจากคณาจารย์
ผูเ้ช่ียวชาญจากมหาวิทยาลยัทางดนตรี อีกทั้งยงัมีความเหมาะสมในเร่ืองท่ีตั้งท่ีอยูติ่ดรถไฟฟ้าจึงท า
ใหส้ะดวกแก่การเดินทาง 
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ผูบ้ริหารท่านท่ี 4 กล่าวถึงจุดแข็งของแผนการเรียนศิลป์ดนตรีวา่ทางโรงเรียน
เน้นให้นกัเรียนได้มีกิจกรรมแสดงดนตรีเป็นกิจกรรมการแสดงคร้ังใหญ่ 1 คร้ังต่อภาคการศึกษา 
นอกจากน้ีแผนการเรียนศิลป์ดนตรีของทางโรงเรียนมีทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย และเม่ือ
นกัเรียนส าเร็จการศึกษายงัมีโอกาสสามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาอ่ืน ๆ นอกจากด้านดนตรีได ้
แผนการเรียนมีอาจารยด์นตรีประจ าทั้งส้ิน 9 คน และส่ิงแวดลอ้มดี 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 5 กล่าวถึงจุดแขง็ของแผนการเรียนศิลป์ดนตรีวา่ ทางโรงเรียน
มีสถานท่ีในการให้บริการด้านการเรียนรู้ด้านดนตรีท่ีพร้อม โดยมีศูนยด์นตรีเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ผูเ้รียนไดพ้บกบัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นโดยตรง พร้อมทั้งยงัมีขอ้ตกลงความ
ร่วมมือส าหรับนกัเรียนในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษากบัทางคณะดุริยางคศาสตร์ศิลปากรไดท้นัที 
อีกทั้งสถาบนัมีความเป็นท่ียอมรับและมีอนาคตท่ีชดัเจน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 6 กล่าวถึงจุดแขง็ของแผนการเรียนศิลป์ดนตรีวา่ ทางโรงเรียน
มีโครงสร้างรายวิชาทางดา้นดนตรีท่ีค่อนขา้งดีซ่ึงไดอ้า้งอิงตามหลกัสูตรการศึกษาทางดา้นดนตรี
จากทางมหาวิทยาลยัท่ีเปิดสอนทางดา้นดนตรี และเป้าหมายท่ีมุ่งหวงัแก่นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ
จะเขา้ศึกษาในระดบัมหาลยัจะมีผลลพัธ์ท่ีตรงตามความตอ้งการของนกัเรียน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 7 กล่าวถึงจุดแข็งของแผนการเรียนศิลป์ดนตรีมีครูพร้อมทุก
ดา้น นกัเรียนจะไดเ้รียนและเตรียมความพร้อมดา้นเน้ือหาทฤษฎี รวมถึงวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น
ดนตรีซ่ึงมีความส าคญัไม่ต่างจากการเรียนวิชาทกัษะปฏิบติั อนัเป็นผลดีต่อการเรียนดา้นทกัษะ
ปฏิบติัยิง่ข้ึนไป 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 8 กล่าวถึงจุดแขง็ต่อแผนการเรียนศิลป์ดนตรีวา่ นกัเรียนจะได้
มีความสามารถทางทกัษะภาษาเป็นอยา่งดี 

3.2 จุดอ่อน 
ผูบ้ริหารท่านท่ี 1 พบว่าจุดอ่อนของหลักสูตรแผนศิลป์ดนตรีในระดับชั้ น

มธัยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน อยู่ในเร่ืองจ านวนปริมาณของผูเ้รียนในแผนการเรียนท่ีมี
จ านวนนอ้ย ท าใหส่้งผลในเชิงการบริหารจดัการทางธุรกิจท่ีไม่เกิดความคุม้ทุนมากพอ 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 2 มองวา่การส่ือสารของการจดัการระหวา่งหน่วยงานถือเป็น
จุดอ่อนในการท างานของแผนการเรียน รวมถึงการคดัสรรนกัเรียนท่ีจะเขา้เรียนในแผนการเรียน 
โดยนกัเรียนอาจจะมีวนิยัและคุณภาพท่ียงัถือเป็นจุดอ่อน นอกจากนั้นยงัเล็งเห็นถึงความไดรั้บความ
สนิทสนมจากผูส้อนมากไปอนัส่งผลท าให้นักเรียนขาดการวางตวัท่ีเหมาะสมไป และเร่ืองการ
บริการค่าใชจ่้ายในหลกัสูตรท่ีตอ้งมีความพร้อมซ่ึงเป็นจุดอ่อนท่ีท าใหเ้กิดปัญหาได ้
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ผูบ้ริหารท่านท่ี 3 ในดา้นจุดอ่อนไดพ้บว่าเกิดข้ึนในนกัเรียนท่ีเกิดความลงัเล 
ขาดความเขา้ใจในการเลือกเรียนแผนการเรียนดงักล่าวเม่ือเรียนไปสักระยะมีความรู้สึกเรียนต่อไม่
ไหว ดว้ยสาเหตุจากการท่ีมีความเขา้ใจต่อแผนการเรียนศิลป์ดนตรีวา่เป็นแผนการเรียนท่ีสบายกวา่
แผนอ่ืน ๆ เกิดความทอ้แทเ้ม่ือเจอกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นเรียนท่ีมีการเตรียมตวัและทกัษะพื้นฐานท่ีดีกวา่ 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 4 ทางโรงเรียนมองเห็นจุดอ่อนคือในเร่ืองของห้องซ้อมเด่ียว
ส าหรับรายบุคคลท่ียงัไม่มี อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมเช่นเคร่ืองเปียโนท่ียงัไม่เพียงพอ และนักเรียน
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีสาขาดนตรีไทย ยงัไม่ไดเ้รียนในเน้ือหาท่ีนกัเรียนสนใจไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 5 มีความเห็นในจุดอ่อนท่ีเกิดข้ึน แผนการเรียนไม่เป็นท่ีรู้จกั 
ไม่ทราบข้อมูลถึงแผนการเรียนท่ีมากพอ และจ านวนนักเรียนท่ีน้อยด้วยเด็กนักเรียนท่ีมี
ความสามารถท่ีดีก็จะเก่งในดา้นวชิาการไปดว้ย  

ผูบ้ริหารท่านท่ี 6 กล่าวถึงจุดอ่อนวา่แผนการเรียนมีความขาดแคลนบุคลากร
ทางการสอนดา้นดนตรี ครูผูส้อนมีความจ าเป็นตอ้งสอนในบางวิชาท่ีไม่มีความถนดั และครูเฉพาะ
ทางในระดบัมธัยมจะมีอุปสรรคในการจดัหาครู 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 7 มีความเห็นในดา้นน้ีว่านกัเรียนท่ีมาเลือกเรียนมีพื้นฐานท่ี
เรียนมาแบบผดิ ๆ และเวลาในการเรียนปฏิบติัท่ีนอ้ยนบัเป็นจุดอ่อนส าคญัของการเรียนดา้นดนตรี 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 8 มีความเห็นวา่จุดอ่อนท่ีเกิดข้ึน เกิดจากนกัเรียนท่ีถูกคดัเลือก
จากจ านวนนกัเรียนท่ีไม่สามารถเรียนวิชาการได ้หรือเป็นนกัเรียนท่ีมีความเอาใจใส่ในการเรียนท่ี
น้อย ทางฝ่ายวิชาการจึงท าการจดักลุ่มนกัเรียนท่ีมีความอ่อนทางดา้นวิชาการให้มาเรียนทางดา้น
ดนตรีแทน ซ่ึงเป็นการเพิ่มจุดอ่อนแก่แผนการเรียนเป็นอยา่งยิง่  

3.3 โอกาส 
ผูบ้ริหารท่านท่ี 1 เล็งเห็นถึงแผนการเรียนดงักล่าว เป็นการเปิดโอกาสในการ

เพิ่มทางเลือกท่ีดี เหมาะสมตามความสนใจของผูเ้รียน อีกทั้งยงัไดรั้บความร่วมมือกบัคณาจารยม์หา
ลยั ตามความร่วมมือท าให้นกัเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาไดอ้ยา่งมีความพร้อมมาก
ยิง่ข้ึน  

ผูบ้ริหารท่านท่ี 2 แผนการเรียนศิลป์ดนตรีสามารถเรียนเสริมทกัษะดา้นดนตรี
ต่อยอดจากการศึกษาในการเรียนสายสามัญ รวมถึงย ังสามารถส่ือสารการตลาดโดยการ
ประชาสัมพนัธ์แนวทางการศึกษาต่อดา้นดนตรีในสายสามญักบัโรงเรียนดนตรีเอกชนได ้

ผูบ้ริหารท่านท่ี 3 ในดา้นโอกาสทางโรงเรียนเล็งเห็นวา่ในพื้นท่ีการให้บริการ
ของโรงเ รียนกับแผนการเ รียนศิลป์ดนตรีถือว่า เ ป็นพื้น ท่ีบริการท่ีไม่ มี คู่แข่ง  อีกทั้ งการ
ประชาสัมพนัธ์ทั้ง 2 สถาบนัมีฝ่ายแนะแนวในการศึกษาต่ออยา่งชดัเจน 
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ผูบ้ริหารท่านท่ี 4 ทางแผนการเรียนศิลป์ดนตรีมีโอกาสในการเพิ่มโอกาส
ทางการเลือกเรียนใหก้บันกัเรียนเพิ่มยิง่ข้ึนโดยเปิดสาขาเอกดา้นดนตรีไทยแยกออกจากสาขาดนตรี
สากล รวมถึงโอกาสในการปรับปรุงวพิากษห์ลกัสูตรใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 5 ในดา้นโอกาสแผนการเรียนมีโอกาสท่ีดีเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ 
จากการท่ีมีการแนะน าจากรุ่นพี่ในการเรียนแผนการเรียน รวมถึงนกัเรียนส าเร็จการศึกษาก็ศึกษาต่อ
ในดา้นดนตรีมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นยงัมีโอกาสในการให้บริการกบับุคคลภายนอกในหลกัสูตร
ส าหรับบุคคลภายนอก โดยศิษยเ์ก่าจากแผนการเรียน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 6 มีความเห็นในโอกาสว่า แผนการเรียนมีโอกาสพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพใหแ้ก่นกัเรียนไดม้ากยิง่ข้ึนจากการใหโ้อกาสในการด าเนินการอยา่งเตม็ท่ี 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 7 มีความเห็นว่าแผนการเรียนมีโอกาสส่งเสริมและพฒันา
นกัเรียนท่ีมีความพร้อมจากหลกัสูตรไดม้ากยิง่ข้ึน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 8 ยงัไม่สามารถมองเห็นโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน 
3.4 อุปสรรค 

ผู ้บริหารท่านท่ี 1 มองว่าการท่ีจ านวนเด็กนักเรียนมีอยู่น้อยนั้ นถือเป็น
อุปสรรคอีกประการหน่ึงและเร่ืองการท างานร่วมกบัทางสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงมีเวลาท่ีปรับใหม่
อาจจะท าใหอ้าจารยจ์ากทางมหาลยั สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดแ้บบมีอุปสรรค 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 2 เห็นถึงความตอ้งการในการเลือกเรียนแผนการเรียนศิลป์
ดนตรีท่ีลดลง ดว้ยอาจจะเป็นเหตุจากสภาพสังคมและปัจจยัส่ิงแวดลอ้มของผูเ้รียน และในยุคสมยัน้ี
นกัเรียนมีความรู้สึกท่ีอยากท าและเรียนรู้ในส่ิงท่ีง่าย ไม่อดทนต่อการเรียนรู้ท่ีตอ้งหมัน่ฝึกฝนซ่ึงถือ
วา่ตอ้งมีวนิยัเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงนบัวา่เป็นสถานการณ์ของนกัเรียนในปัจจุบนัท่ีเป็นเช่นน้ีมากข้ึน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 3 อุปสรรคส าคญัท่ีเกิดข้ึนกบัแผนศิลป์ดนตรีนั้น เกิดในดา้น
ทศันคติของผูป้กครองต่อแผนการเรียนท่ีส่งเสริมสนบัสนุนดา้นดนตรี โดยสาเหตุมีความเขา้ใจว่า
การเรียนดนตรีนั้น เรียนไปก็ไม่ไดมี้ประโยชน์และท าใหข้าดความร่วมมือจากผูป้กครองเกิดข้ึนดว้ย 
นอกจากน้ียงัมีในส่วนของผูเ้รียนคือเด็กนกัเรียนไม่มาเรียนหรือมาซอ้ม 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 4 ในดา้นอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ทาง
โรงเรียนพบในเร่ืองจ านวนของนกัเรียนท่ีมีจ านวนนอ้ย นอกจากนั้นเป็นเร่ืองเวลาในการสอนของ
อาจารย์พิเศษท่ีเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซ่ึงมีอุปสรรคในด้านเวลา ท่ีมีภาระงานในส่วนของ
มหาวทิยาลยัอนัท าใหช่้วงเวลาในการสอนไม่พอดีกบัเวลาเรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษา 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 5 การประชาสัมพนัธ์ยงัถือเป็นอุปสรรคส าคญัท่ีเกิดข้ึน ทาง
อาจารยเ์องเล็งเห็นวา่ถา้หากทางคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรท าการประชาสัมพนัธ์
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น่าจะเกิดผลดี นอกจากนั้นยงัมีเร่ืองคณาจารยท่ี์อาจจะยงัมีความพร้อมในการเป็นผูส้อนไม่เต็มท่ี มี
ความเป็นศิลปินมากเกินไป จึงท าใหเ้กิดอุปสรรคได ้

ผูบ้ริหารท่านท่ี 6 มีความเห็นในอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนต่อแผนการเรียนคือ ฝ่าย
บริหารของโรงเรียนยงัมีความเขา้ใจต่อดนตรียงัไม่มากเพียงพอ ในทศันคติของฝ่ายบริหาร นกัเรียน
ยงัไม่ไดมี้ความรักในดนตรีอยา่งมากพอ 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 7 มีความเห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจต่อการเรียนในด้าน
ดนตรีท่ีคิดและรู้สึกว่าง่าย อนัเป็นเหตุให้เกิดความใส่ใจไม่มากพอ ถือว่าเป็นอุปสรรคการด าเนิน
แผนการเรียนเป็นอยา่งยิง่ท่ีควรจะตอ้งส่งเสริมความเขา้ใจ 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 8 มีความเห็นในดา้นอุปสรรคว่า นักเรียนไม่ไดมี้ความรู้สึก
อยากเรียนดนตรีมากข้ึน เน่ืองมากจากปัจจุบนัมีความหลากหลายของช่องทางในการเลือกศึกษามาก
ยิง่ข้ึน อนัส่งผลใหน้กัเรียนมีการยา้ยออกไปเรียนจากสถาบนัภายนอกมากยิง่ข้ึน 

ผลวิเคราะห์หลักสูตรดนตรีในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของท่านว่ามี จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคอย่างไร  

จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มา การบริการดา้นแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ส่ิงท่ี
เป็นหลกัส าคญัตามหลกัทฤษฎีบริการ ซ่ึงเป็นการคาดหวงัของผูบ้ริโภคท่ีจะไดรั้บการบริการอยา่งมี
คุณภาพ  (Service Quality) ซ่ึงนักเรียนจะเลือกเขา้รับบริการนับว่าหลักสูตรท่ีมีอย่างชัดเจน มี
แผนการเรียนท่ีตรงตามความตอ้งการ ซ่ึงถือเป็น บริการท่ีน าเสนอ (Offer) ท่ีมีให้นกัเรียนท่ีมีความ
สนใจและศกัยภาพดา้นดนตรี ไดเ้ลือกเขา้รับบริการ มีผูใ้ห้บริการท่ีเช่ียวชาญจากสถาบนัทางดนตรี 
ในระดบัอุดมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในศาสตร์วชิาดา้นดนตรี ในการส่งมอบบริการ (Delivery) อีก
ทั้งยงัส่งผลต่อ ภาพลกัษณ์(Image)อนัดีต่อแผนการเรียนท่ีจดัการส่งเสริมอีกดว้ย และการมีแขนง
ศาสตร์ดา้นดนตรีในโรงเรียนนบัเป็น การเพิ่มความแตกต่างของการเรียนท่ีโดดเด่นกวา่โรงเรียนอ่ืน 
ๆ เรียกไดว้า่มี คุณลกัษณะดา้นนวตักรรม (Innovation Features) ของตลาดการบริการศึกษาเกิดข้ึน  

ผลการสัมภาษณ์สามารถน าสรุปเป็นประเด็นท่ีส าคัญต่อหลักสูตรในจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนจากสถาบนัท่ีท าการสอนได ้โดยปัญหาท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
เกิดข้ึนโดยส่วนใหญ่ของโรงเรียนท่ีให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี เกิดในด้านของจ านวน
ผู้เ รียนท่ีมีการเลือกเข้ารับบริการแผนการเรียนดนตรีท่ีน้อยลง และการรับรู้ถึงข้อมูลการ
ประชาสัมพนัธ์ ในการจดัหลกัสูตรท่ีมีความจ าเพาะของผูเ้รียน ยงัมีไม่เพียงพอต่อความเขา้ใจในการ
เลือกเขา้รับบริการเรียนในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี  
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ตารางท่ี 5 สรุปวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของหลกัสูตรดนตรีในระดบัชั้น 
      มธัยมศึกษาตอนปลาย 

หัวข้อ สรุปประเด็นส าคัญ 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

1. แผนการเรียนตรงตามความสนใจของนกัเรียน 
2. หลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสม 
3. คณาจารยผ์ูส้อนมีความเช่ียวชาญดา้นดนตรีจากสถาบนัในระดบัมหาวทิยาลยั 
4. มีสิทธ์ิเรียนต่อตามขอ้ตกลงความร่วมมือกบัคณะทางดา้นดนตรี ในระดบัมหาวิทยาลยัท่ี
ชดัเจน 
5. สถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีมีความพร้อมในการจดัการเรียนรู้ดา้นดนตรี 
6. การเดินทางท่ีสะดวก 
7. สามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาวชิาอ่ืนหลงัจากจบม.6 ได ้

8. มีกิจกรรมการแสดงและเวทีแสดงออกแก่นกัเรียน 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

1. จ านวนนกัเรียนท่ีเลือกเขา้เรียนมีนอ้ย 
2. ภายนอกไม่ทราบขอ้มูลของแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
3. อุปกรณ์และหอ้งซอ้มไม่เพียงพอ 
4. ครูผูส้อนมีไม่เพียงพอ 
5. นกัเรียนขาดวนิยัและมีความเขา้ใจท่ีผิดต่อการเรียนท่ีไม่ดีพอ 

6. หลกัสูตรมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง 

โอกาส 
(Opportunities) 

1. นกัเรียนมีโอกาสไดเ้ลือกเรียนในแผนการเรียนท่ีตรงตามความตอ้งการมากข้ึน 
2. มีนกัเรียนสามารถเขา้ศึกษาต่อในดา้นดนตรีไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ 
3. แผนการเรียนมีโอกาสเป็นท่ีรู้จกัแก่การเลือกเรียนมากข้ึน 

4. หลกัสูตรมีการพฒันาไดม้ากข้ึน 

อุปสรรค 
(Threats) 

1. จ านวนนกัเรียนท่ีมีนอ้ยและลดลง 
2. สถาบนัอุดมศึกษาปรับเวลาเรียนใหม่ส่งผลต่อการจดัคาบเรียนท่ีมีอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยั 
3. การประชาสมัพนัธ์ท่ีนอ้ย 
4. นกัเรียนขาดความอดทนและพยายามในการฝึกฝน 
5. ผูป้กครองมีทศันคติต่อแผนการเรียนดนตรีวา่ไม่มีประโยชน์ 
6. นกัเรียนมีความเขา้ใจต่อการเรียนวา่เรียนดนตรีแลว้ง่ายกวา่วชิาอ่ืน 

7. ฝ่ายบริหารขาดความเขา้ใจในการเรียนดา้นดนตรี 
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4. จากทีจั่ดการเรียนการสอนมาระยะเวลาหน่ึงท่านคิดว่ามีปัจจัยส าคัญอะไรบ้าง ที่จะ
ท าให้ผู้ปกครอง/นักเรียนตัดสินใจเข้ารับบริการแผนการเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 1 ส่ิงท่ีท าใหผู้ป้กครองและนกัเรียนตดัสินใจเขา้รับบริการแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรีคือเร่ืองความเช่ือมัน่ในศกัยภาพและความพร้อมในการสนบัสนุนการศึกษาดา้น
ดนตรีของทางโรงเรียน โดยแผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ีผ่านมาได้มีนักเรียนท่ีมีคุณภาพมาก
ความสามารถและความเช่ียวชาญท่ีเป็นผลผลิตจากการเรียนในสายการเรียนน้ีมาเป็นบุคลากร
ทางดา้นดนตรี นอกจากน้ียงัมีศิษยเ์ก่าท่ีมีประสบการณ์ยงัให้การสนบัสนุนการเรียนดนตรีกบัทาง
โรงเรียน และการส่ือสารประชาสัมพนัธ์พร้อมกบัการยกตวัอยา่งท่ีเห็นในเชิงประจกัษข์องการเรียน
แผนการเรียนน้ีวา่จะมีสามารถอยา่งไรประกอบ 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 2 ปัจจยัส าคญัคือผูป้กครองเห็นถึงโอกาสท่ีสามารถศึกษาต่อใน
ระดบัมหาวทิยาลยัไดท้นัทีตามโครงการความร่วมมือถา้ผลการเรียนถึงตามเง่ือนไขและนกัเรียนยงั
สามารถเลือกเรียนสาขาอ่ืนนอกจากดนตรีไดห้ลงัจากส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
โดยผูป้กครองจะไดข้อ้มูลทางเลือกในการเลือกเรียนยงัมีทกัษะดนตรีติดตวัไปดว้ย รวมทั้งนกัเรียน
จะไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ท่ีเข็มขน้ เพราะกลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนในแผนการเรียนมีขนาดเล็ก รวมถึง
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนมีการจดักิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมให้แก่นกัเรียนไดมี้โอกาสมี
ส่วนร่วมไดห้ลากหลายกิจกรรมมาก 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 3 ปัจจยัส าคญัท่ีพบคือความมีช่ือเสียงเดิมของโรงเรียนท าให้เกิด
ความไวว้างใจ ผูป้กครองยอมสนบัสนุนตามความสนใจของนกัเรียนอยา่งเต็มท่ี ตามความตอ้งการ
ของบุตรหลานเป็นส าคญั เพราะนักเรียนมีความสนใจด้านวิชาทกัษะด้านดนตรีและการแสดง
มากกวา่ดา้นวชิาการ 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 4 ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้ผูป้กครองและนกัเรียนเลือกเรียนในแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรีเกิดจากความเขา้ใจในแผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ีมีมากข้ึน จากการท ากิจกรรม งาน
แสดงวชิาการของโรงเรียน รวมถึงช่องทางในการศึกษาต่อในอนาคตของนกัเรียนท่ีส่งเสริมโอกาส
ในการตดัสินใจมากยิง่ข้ึน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 5 ปัจจยัส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการศึกษา
ในแผนการเรียนศิลป์ดนตรีน้ี มีปัจจยัท่ีผูป้กครองตอ้งการและมุ่งหวงัอยากใหเ้กิดข้ึนกบันกัเรียน ซ่ึง
คืออนาคตของนกัเรียนท่ีจะไดรั้บในภายภาคหนา้ ในการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา แนวทางการ
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ท างานและความมัน่คงในอาชีพระยะยาว นอกจากนั้นยงัมองถึงโอกาสในการเลือกศึกษาต่อในสาย
วชิาความรู้นอกจากดนตรี 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 6 ปัจจยัท่ีส าคญัแก่การเลือกเรียนคือ การมองเห็นความเห็นความ
ชดัเจนในอนาคตในการต่อยอดศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยัและการมีอาชีพในภายภาคหนา้ โดย
ให้ความส าคญัต่อความมัน่คงในสายอาชีพระยะยาว  นอกจากนั้นนกัเรียนยงัสามารถเลือกเรียนต่อ
ในดา้นอ่ืนนอกจากดา้นดนตรีไดใ้นอนาคต 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 7 ปัจจยัท่ีเลือกเรียน เกิดจากการได้รับการสนับสนุนตามความ
ตอ้งการของนกัเรียนท่ีมีความสนใจในการเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรี หรือเกิดจากนกัเรียนไม่
สามารถเรียนแผนการเรียนอ่ืนได ้

ผูบ้ริหารท่านท่ี 8 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนต่อในแผนการเรียนศิลป์ดนตรีคือ 
นกัเรียนไดร่้วมกิจกรรมดา้นดนตรีในวงท่ีโรงเรียนอยูแ่ลว้เลยให้การสนบัสนุนในการเลือกเรียนต่อ
ในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 

ผลวเิคราะห์ปัจจัยส าคัญอะไรบ้างทีจ่ะท าให้ผู้ปกครอง/นักเรียน ตัดสินใจเข้ารับบริการ
แผนการเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียน สามารถแยก
เป็นประเด็นส าคัญตามหลกัการตลาดบริการ ได้ 3 ประเด็นดังต่อไปนี ้

1. ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจในสถาบนั 
โรงเรียนจ าเป็นตอ้งมีหลกัสูตร(Product) ท่ีดีพอเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในการ

เลือกศึกษาต่อของผูเ้รียน โดยความเช่ือมัน่น้ีพบไดใ้นโรงเรียนท่ีมีการไดรั้บความไวว้างใจในดา้น
การจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมีความเด่นดา้นวิชาดนตรี หรือไดรั้บการดูแลอย่างดีจาก
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นดนตรี การคาดหวงัในปัจจยัน้ี เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ของผูบ้ริโภค ในดา้นจิตวทิยา ผูป้กครองและนกัเรียนมีทศันคติ (Attitude) อนัดีต่อโรงเรียน   

2. อนาคตในการศึกษาต่อและโอกาสทางการท างาน  
นกัเรียนท่ีเรียนในแผนการเรียนดนตรีสามารถศึกษาต่อในดา้นดนตรีไดอ้ยา่ง

มีความพร้อมและสามารถเลือกศึกษาต่อในสายวิชาการดา้นอ่ืน นอกเหนือจากดา้นดนตรีก็ได ้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั กระบวนการพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Process of Behavior) ท่ีผูเ้รียนและผูป้กครองจะ
เลือกน าเป้าหมายมาประกอบการตดัสินใจ ท่ีอยูใ่นปัจจยัดา้นสังคมตามทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของมาสโลวอี์กดว้ย ในดา้นความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social need) 

3. กิจกรรมดา้นดนตรีและการส่งเสริมการแสดงทกัษะดา้นดนตรี 
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นกัเรียนท่ีมีความสนใจและชอบในการเรียนดา้นวิชาทกัษะปฏิบติัดา้นดนตรี
จะมีการตดัสินใจจากการไดร่้วมกิจกรรมดา้นดนตรีท่ีไดรั้บการสนุนจากโรงเรียน โดยนกัเรียนและ
ผูป้กครองจะไดมี้แหล่งขอ้มูลในการตดัสินใจทั้ง 2 แบบ แหล่งขอ้มูลภายใน (Internal Information 
Source) และแหล่งขอ้มูลภายนอก (External Information Sources) ในกระบวนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค จากการเรียนรู้และรับขอ้มูลจากกิจกรรมและการส่งเสริมการแสดงทกัษะดา้นดนตรีของ
นกัเรียนได ้

5. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายของท่านกบัองค์ประกอบต่อไปนี้ 

5.1 หลกัสูตร 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 1 ความเห็นหลักสูตรมีความสอดคล้องตามความต้องการ
ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนท่ีมีคุณสมบติัพร้อม เหมาะส าหรับการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาทางดา้น
ดนตรีซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัของหลกัสูตรจึงเห็นดีและสมควรตามความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนตามยคุสมยั 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 2 หลกัสูตรควรจะมีขอบเขตของเน้ือหามากข้ึน เพื่อสร้างความ
ชดัเจนในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี พร้อมทั้งระบุความตอ้งการท่ีครบถว้นในแต่ละรายวชิา 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 3 เน้ือหาของหลกัสูตรมีความครอบคลุมเป็นอย่างดีนกัเรียน
สามารถไดเ้รียนรู้รายวชิาในแผนการเรียนศิลป์ดนตรีไดอ้ยา่งครบถว้น 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 4 หลกัสูตรแผนการเรียนศิลป์ดนตรีมีความพร้อมท่ีดีแลว้ จาก
การท่ีไดป้รับตามท่ีนกัเรียนไดเ้คยส าเร็จการศึกษาไปและพร้อมปรับปรุงใหท้นัสมยัเสมอ  

ผูบ้ริหารท่านท่ี 5 หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์ดนตรีมีการดูแลจากคณะดุริ
ยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร และมีการด าเนินการคอยติดตามปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เกิด
ความเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 6 หลกัสูตรแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ทางคณะท างานดูแลดี มี
การคอยเอาใจใส่ปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 7 แผนการเรียนศิลป์ดนตรีควรให้น ้ าหนักต่อการฝึกปฏิบติั
มาก ๆ จะดีกว่า ไม่ควรให้น ้ าหนักในส่วนเน้ือหาวิชาด้านทฤษฎีดนตรีมาเกิน และมุ่งเน้นความ
เขา้ใจของนกัเรียน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 8  มีความเห็นต่อหลกัสูตรวา่ตอ้งมีมาตรฐานของหลกัสูตรท่ีดี
พอ โดยมีคณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัเป็นผูร้องรับและดูแล 
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5.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 1 ความเห็นในดา้นค่าธรรมเนียมถือวา่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม
ในกรณีท่ีจ านวนนกัเรียนท่ีมากพอ หากนกัเรียนมีน้อยก็จะดูค่อนขา้งไม่เหมาะสม แต่ถึงอย่างไร
ด้านค่าธรรมเนียม อยู่ในระดบัท่ีพอดีส าหรับแผนการเรียนศิลป์ดนตรี โดยทางโรงเรียนมองถึง
ศกัยภาพในการส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาถือวา่มีค่าธรรมเนียมท่ีสูง อนัเกิดจาก
การท่ีมีค่าใช้จ่ายในการจดัการท่ีตอ้งอาศยัการใช้จ่ายท่ีสูง รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองมืออ านวยความ
สะดวกในการสอนจึงท าใหเ้กิดค่าธรรมเนียมท่ีสูงเป็นกวา่แผนการเรียนอ่ืน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาถือว่าอยู่ในระดบัท่ีสูงมากเพราะมี
ปัจจยัทางการสนบัสนุนการด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ีจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรและส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีครบครันท าใหน้กัเรียนไดรั้บโอกาสมากข้ึน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนกัเรียนมีความเหมาะสมแก่การ
เรียนเรียนในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ค่าธรรมเนียมไม่สูงเกินไป 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาทางโรงเรียนเห็นวา่มีความเหมาะสม
เป็นอยา่งดี 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 6  มีความเห็นต่อค่าธรรมวา่มีความเหมาะสมดีแลว้ 
ผูบ้ริหารท่านท่ี 7  มีความเห็นว่าค่าธรรมเนียมยงัไม่แพงมาก เพราะโรงเรียน

ยงัไม่ไดมี้ช่ือเสียงมาก 
ผูบ้ริหารท่านท่ี 8  ใหค้วามเห็นวา่ค่าธรรมเนียมสูงเกินไป เพราะนกัเรียนไดรั้บ

บริการไม่คุม้ต่อค่าธรรมเนียม 
5.3 สถานท่ีตั้งโรงเรียน และช่องทางการใหบ้ริการการศึกษา 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 1 การเดินทางส าหรับโรงเรียนถือว่าเป็นอุปสรรคในการ
เดินทางของนกัเรียนเพราะการเดินทางไม่สะดวก การจราจรสามารถใชท้างถนนไดเ้พียงอยา่งเดียว 
ซ่ึงมีความล าบากเป็นอยา่งยิง่ 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 2 โรงเรียนมีสถานท่ีตั้ง ช่องทางให้บริการท่ีสะดวกและง่ายแก่
การเดินทางเป็นอยา่งมาก มีรถไฟฟ้าท่ีอยูติ่ดกบัโรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้ท่ีครบครันเป็นอยา่งยิง่ 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 3 สถานท่ีตั้งของโรงเรียนมีความสะดวกแก่การเดินทางเป็น
อยา่งยิ่งเพราะติดกบัสถานีรถไฟฟ้า รวมถึงสถาบนัทางดา้นดนตรีท่ีอยูใ่นความร่วมมือมีสถานท่ีตั้ง
ใกลก้บัโรงเรียนจึงท าใหน้กัเรียนสามารถเขา้ไปใชส้ถานท่ีในการเรียนและฝึกซอ้มไดอ้ยา่งสะดวก 



80 

 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 4 สถานท่ีตั้งของโรงเรียนเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลยั
และบริษทัค่ายเพลงเหมาะกบันกัเรียนท่ีตอ้งท างานไปดว้ยในระหวา่งเรียน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 5 สถานท่ีและอุปกรณ์การเรียนด้านดนตรีของโรงเรียน ได้
จัดการเรียนโดยใช้ศูนย์ดนตรีท่ีมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีและ
ศิลปะการแสดงอ่ืน ๆ อยา่งครบถว้นมีความพร้อมเป็นอยา่งดี 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 6 ให้ความเห็นต่อสถานท่ีตั้งว่า มีความพร้อมเป็นอย่างมาก
และมีการปรับหอ้งเรียนใหพ้ร้อมเพียงพอต่อการจดัการเรียนรู้ในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 7 ใหค้วามเห็นวา่สถานท่ีตั้งในพื้นท่ีน้ี ถือวา่มีความสะดวกต่อ
การเดินทางเป็นอยา่งมาก 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 8 ให้ความเห็นวา่สถานท่ีตั้งของโรงเรียนมีความคบัแคบ และ
การเดินทางท่ีไม่สะดวกมีการจราจรท่ีแออดั 

5.4 การส่งเสริมการตลาด โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 1 การส่งเสริมทางการตลาดและโฆษณาประชาสัมพนัธ์มีการ
ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ีขาดการส่งเสริมเป็นอยา่งมากท าให้เกิดความเขา้ใจและเขา้ถึงต่อผูป้กครอง
และผูส้นใจภายนอกไดน้อ้ย 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 2 การประชาสัมพนัธ์ยงัถือว่ามีน้อยมาก ขาดการส่ือสารท่ีมี
รายละเอียดของแผนการเรียนอยา่งชดัเจน อีกทั้งการส่ือสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ไม่สามารถติดตาม
ผลได ้จึงเห็นควรมีการส่งเสริมยิง่ข้ึน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 3 โรงเรียนมีการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์ใน
ระดบัท่ีน้อย โดยประชาสัมพนัธ์จากส่ือสังคมออนไลน์ หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์บา้งเล็กนอ้ย แต่ท า
การประชาสัมพนัธ์ดา้นหนา้โรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 4 ทางโรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็ปไซต์ของทาง
โรงเรียน ส่ือสังคมออนไลน์ Facebook รวมถึงมีนกัเรียนท่ีเป็นศิลปินนกัร้องในแผนการเรียนท่ีเป็น
ส่วนส าคญัในการประชาสัมพนัธ์ส่ือสารทางการตลาด 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 5 ทางโรงเรียนมีความเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธ์ยงัถือวา่ยงัไม่ดีเพียงพอ โดยช่องทางท่ีใชก้็มีทางการใชโ้ปสเตอร์ ประชุมผูป้กครอง 
โดยประชุมกบัผูป้กครองนกัเรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ในช่วงภาคเรียนท่ี 2 นอกเหนือจากนั้น
ทางโรงเรียนยงัมีการส่งเสริมการตลาดดว้ยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนสนบัสนุนค่าเล่า
เรียนในส่วนของค่าบ ารุงการศึกษาโรงเรียน 
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ผูบ้ริหารท่านท่ี 6 มีความเห็นวา่ การประชาสัมพนัธ์ยงัไม่ดีพอจากการส่ือสาร 
ซ่ึงมีการใช ้โปสเตอร์  ประชุมผูป้กครอง การบอกต่อ และการให้ทุนสนบัสนุนค่าเล่าเรียนในส่วน
ของโรงเรียน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 7 มีความเห็นว่าจ าเป็นตอ้งพฒันาการท าการประชาสัมพนัธ์
เป็นอยา่งยิง่ เพราะมีครูท่ีเป็นผูดู้แลในดา้นการสอน จึงควรจดัหาผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท าการตลาดมา
พฒันา 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 8 มีความเห็นว่าขาดการประชาสัมพนัธ์เป็นอย่างมาก ควร
ปรับปรุง 

5.5 อาจารยผ์ูส้อน บุคลากรในการด าเนินการเรียนการสอน 
ผูบ้ริหารท่านท่ี 1 บุคลากรและอาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถดว้ยการคดัเลือก

จากทางสถาบนัอุดมศึกษาด้านดนตรีท่ีมีคุณภาพโดยตรงอนัก่อให้เกิดผลท่ีตรงเป้าหมายความ
ต้องการกับทางความร่วมมือทางการสนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพผู ้เ รียนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 2 บุคลากร อาจารยผ์ูส้อนถือว่าดีมาก นักเรียนได้รับโอกาส
ศึกษาโดยตรงจากคณาจารยท์างด้านดนตรีจากทางมหาวิทยาลยั  แต่ควรมีการประชุมเพื่อส่ือสาร
สร้างเขา้ใจในการท างานร่วมกนักบัทางโรงเรียนมากยิง่ข้ึน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 3 อาจารยผ์ูส้อนในแผนการเรียนมีถือว่าเหมาะสมมาก เน่ือง
ดว้ยมีอาจารยท่ี์เป็นผูเ้ช่ียวชาญโดยตรง สอนอย่างเต็มท่ีรวมถึงมีครูแนะแนวทางด้านดนตรีและ
วชิาการควบคู่ไปดว้ย 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 4 คณาจารยข์องแผนการเรียนศิลป์ดนตรี มีความครบถ้วนดี 
ในส่วนท่ีควรเสริมจะเป็นทางดา้นดนตรีไทยท่ีแผนการเรียนศิลป์ดนตรียงัขาดอยู ่

ผูบ้ริหารท่านท่ี 5 อาจารยเ์ล็งเห็นว่าทางอาจารยผ์ูส้อนควรแต่งกายให้มีความ
เหมาะสม ซ่ึงทางคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีคอยดูแลในเร่ืองคณาจารย์ ควร
ส่งเสริมทิศทางการด าเนินการเพิ่มเติม ส าหรับการเรียนการสอน ถือวา่มีการจดัการเรียนการสอนท่ี
ดีแลว้ 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 6 มีความเห็นต่อดา้นอาจารยผ์ูส้อน และบุคลากรว่าตอ้งสร้าง
ความเขา้ใจในองคก์รใหม้ากท่ีสุดมีขอบเขตการสอนท่ีชดัเจนใหไ้ดม้ากท่ีสุดและควรพฒันาอยูเ่ร่ือย ๆ 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 7 มีความเห็นว่าควรมีครูเฉพาะทางด้านดนตรีตามประเภท
เคร่ืองดนตรี ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนให้แก่นกัเรียน แต่ก็ยงัมีขาดบา้งในส่วน
ของดา้นดนตรีไทย  
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ผูบ้ริหารท่านท่ี 8 มีความเห็นว่ายงัขาดอาจารย์ท่ีมีศกัยภาพมากพอในการ
ด าเนินการสอน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีอาจารยท่ี์พร้อมดว้ยประสบการณ์ในการถ่ายทอดแก่นกัเรียน 

5.6 การด าเนินการเรียนการสอน 
ผูบ้ริหารท่านท่ี 1 การด าเนินการเรียนการสอนสามารถด าเนินไปกับการ

จดัการเรียนการสอนตามรายวชิาของโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่เกิดปัญหาและส่งผลกระทบใดๆ 
ผูบ้ริหารท่านท่ี 2 การด าเนินการเรียนการสอนถือว่าดีมาก นักเรียนได้รับ

โอกาสศึกษาโดยตรงจากคณาจารยท์างดา้นดนตรีจากทางมหาวิทยาลยัท าให้นกัเรียนมีทกัษะและ
ความสามารถเป็นอยา่งดี แต่วชิาอ่ืนนอกเหนือจากการปฏิบติัควรจะปรับกระบวนการเรียนการสอน
ใหมี้ความสัมพนัธ์กบัทางโรงเรียนมากยิง่ข้ึน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 3 โรงเรียนต้องเอาใจใส่นักเรียนเป็นพิเศษ เพราะนักเรียน
บางส่วนไม่มีความสนใจในการเรียนวิชาการ และปรับวิธีคิดในการเรียนรู้ของนกัเรียนและส่ือสาร
กบันกัเรียนใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึนในการเรียนการสอน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 4 การด าเนินการเรียนการสอน อยู่ในระดบักลาง เพราะเน่ือง
ดว้ยโรงเรียนมีกิจกรรมค่อนขา้งเยอะจึงส่งผลต่อเวลาการเรียนปกติของนกัเรียน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 5 อาจารยมี์ความเห็นในดา้นการเรียนการสอนวา่ดีแลว้ ซ่ึงเกิด
ปัญหาในช่วงภาคเรียนท่ี  2 ของปีการศึกษาบา้ง จากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีกิจกรรมในช่วงภาคเรียน
อยู่มาก จึงท าให้ตอ้งจดัเวลาเรียนเพิ่มเติมในวนัเสาร์ให้แก่นักเรียนโดยนกัเรียนมาเรียนเพิ่มเติมท่ี
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 6 มีความเห็นต่อการด าเนินการเรียนการสอนว่า  หัวหน้าผู ้
ควบคุมต้องสร้างความเข้าใจให้ทัว่ถึง ในรูปแบบการด าเนินงาน การด าเนินการเรียนการสอน 
แนวทางในการสอนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและยอมรับกนั 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 7 มีความเห็นว่า การเรียนบรรยายวิชาการดา้นดนตรี ควรจดั
อยูใ่นช่วงเชา้ของเวลาเรียน และจดัวชิาดา้นทกัษะปฏิบติัใหอ้ยูใ่นช่วงบ่าย 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 8 มีความเห็นวา่การด าเนินการสอนเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากเด็ก
นกัเรียนขาดความสนใจในดา้นดนตรีอยา่งเพียงพอ 

5.7 ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน 
ผูบ้ริหารท่านท่ี 1 พื้นท่ีของโรงเรียนมีความคบัแคบถือเป็นขอ้จ ากดัอย่างยิ่ง

ของโรงเรียน แต่ทางโรงเรียนเน้นแกไ้ขให้มีห้องเรียนอ านวนสะดวกให้เหมาะสมตามการจดัการ
เรียนการสอนแผนศิลป์ดนตรีอยา่งเตม็ท่ี 
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ผูบ้ริหารท่านท่ี 2 ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนมีความพร้อมท่ีดีต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก มีพื้นท่ีใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสแสดงออกและท ากิจกรรมกบัทางโรงเรียน
ท่ีมีส่วนร่วมส่งเสริมกบัหมู่นกัเรียนมากข้ึน นอกจากน้ียงัมีอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี เช่นเคร่ืองเปียโนท่ี
คอยอ านวยความสะดวกส าหรับฝึกซอ้มและแสดงอยูเ่สมอ 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 3 ทางโรงเรียนมีการอ านวยความสะดวกในส่ิงแวดล้อมแก่
ผูเ้รียนอย่างเต็มท่ี โดยการเพิ่มเติมพื้นท่ีบริการบางส่วนท่ีขาด เช่นโรงอาหารท่ีสถาบนัในความ
ร่วมมือ นอกจากนั้นโรงเรียนยงัมีหอพกัส าหรับนกัเรียนคอยบริการส าหรับนกัเรียนทั้งชายและหญิง 
รวมส่ิงอ านวยความสะดวกในการออกก าลัง และบริการดูแลการซักรีดแก่นักเรียน อีกทั้งยงัมี
กิจกรรมท่ีสร้างความรู้สึกอนัดีกบัส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนโดยมีการแสดงออกทางดา้นดนตรีทุก
วนัศุกร์ ในช่วงเวลาพกักลางวนั 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 4 ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนมีการปรับปรุงและส่งเสริมให้
พร้อมต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก มีความปลอดภยัสูง ดว้ยระบบรักษาความปลอดภยัภายในดว้ย
กลอ้งวงจรปิด ประตูผ่านแบบระบบการตรวจสอบบุคคลก่อนเขา้โรงเรียน ร่มเงากนัแดดและฝน
ระหว่างการเดินในโรงเรียน และความร่มร่ืนของต้นไมเ้พียงพอในการส่งเสริมบรรยากาศและ
อากาศท่ีสดช่ืนแก่นกัเรียน 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 5 ทางโรงเรียน ถือไดว้า่มีส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนท่ีดีและมี
ความพร้อมเหมาะสมแก่การเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นอยา่งดี 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 6 มีความเห็นว่าส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนมีความเหมาะสมใน
ระดบัหน่ึงและพฒันามากยิง่ข้ึน รวมทั้งยงัมีการรักษาความปลอดภยัอยา่งดี 

ผูบ้ริหารท่านท่ี 7 มีความเห็นว่าทางโรงเรียนส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โดยมีโบส์ถท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดง มีกิจกรรมแสดงบนเวทีใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นงาน
วชิาการ งานคริสตม์าส งานปีใหม่ รวมถึงบรรยากาศท่ีดีของโรงเรียน  

ผูบ้ริหารท่านท่ี 8 มีความเห็นวา่ส่ิงแวดลอ้มโรงเรียนมีความสะอาดเป็นอยา่งดี 
แต่ไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้แผนการเรียนศิลป์ดนตรีเท่าท่ีควร เน่ืองจากพื้นท่ีมีความคบัแคบ 
ขาดหอ้งส าหรับซอ้มยอ่ยใหน้กัเรียน  

ผลวิเคราะห์ความเห็นอย่างไรต่อแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตามหลกัการตลาดบริการ (7’P) โดยแบ่งตามด้านดังนี ้

1. หลกัสูตร  
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หลกัสูตรท่ีดีในการใหบ้ริการในเน้ือหาหลกัสูตรมีความส าคญัอยา่งยิ่ง ถือเป็น 
Product ส าคญัในการให้บริการ ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนท่ีได้เรียนต่อตามความ
ตอ้งการ นบัเป็นผลลทัธ์ท่ีเห็นไดช้ดัเจน หลกัสูตรควรมุ่งเนน้ตามความตอ้งการของการศึกษาต่อใน
ระดบัมหาวิทยาลยัว่าควรมีคุณลกัษณะท่ีพร้อมอย่างไรหรือตรงตามการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อ โดย
วางกรอบรายวิชาท่ีชดัเจน และนอกจากน้ียงัควรมีการปรับปรุงให้ทนัตามการปรับเปล่ียนของยุค
สมยัอีกดว้ย 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการศึกษามีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 

จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัจ านวนผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงการจดัการในดา้นแผนการเรียนน้ี จะตอ้งมีการจดัการ
ในด้านบุคลากรและอุปกรณ์เพิ่มเติม มากกว่าแผนการเรียนอ่ืน ๆ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้ว จะมี
ความเห็นวา่สมควรกบัค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีก าหนดไว ้ถือวา่มีความเหมาะสมตามความจ าเป็น
ท่ีตอ้งการแลว้ 

3. สถานท่ีตั้งโรงเรียน และช่องทางการใหบ้ริการการศึกษา  
สถานท่ีตั้งของโรงเรียนถือวา่มีผลต่อการเดินทาง โรงเรียนท่ีมีทางเลือกในการ

เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะท่ีสะดวก ถือเป็นปัจจยัเอ้ือต่อการด าเนินการในโรงเรียนเป็น
อย่างมาก นอกเหนือจากการเดินทางโดยการจราจรบนทอ้งถนนเพียงอย่างเดียวซ่ึงไม่ส่งผลดีต่อ
โรงเรียนเป็นอย่างมาก ซ่ึงการเดินทางมีผลต่อการใช้เวลาในการฝึกซ้อมของนกัเรียนในโรงเรียน
และสามารถเดินทางกลบับา้นได้อย่างสะดวกและปลอดภยั รวมถึงหากโรงเรียนอยู่ไม่ไกลจาก
มหาวทิยาลยั ท่ีใหค้วามร่วมมือดา้นดนตรี จะยิ่งท าให้นกัเรียนมีความใกลชิ้ด ส่งเสริมต่อการฝึกฝน
และพฒันาของผูเ้รียนไดม้ากยิง่ข้ึน 

4. การส่งเสริมการตลาด โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์ ถือเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน และควรให้

ความส าคญัเป็นอยา่งมากในการให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี การส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพนัธ์ควรไดรั้บการดูแลโดยผูมี้ความเช่ียวชาญในการท าการประชาสัมพนัธ์ ถึงแมว้า่การ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนตามโรงเรียนท่ีส่ือสารแก่ผูเ้รียนแลว้นั้น อาจจะยงัไม่เพียงพอและขาดความ
เขา้ใจต่อแผนการเรียนท่ีชดัเจน ควรส่งเสริมให้ผูป้กครองและบุคคลภายนอกไดเ้ขา้ใจต่อแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรีมากข้ึน 

5. อาจารยผ์ูส้อน บุคลากรในการด าเนินการเรียนการสอน 
อาจารยผ์ูส้อนและบุคลากรท่ีด าเนินการสอนในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ควร

มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัเป็นอยา่งมาก ส าหรับโรงเรียนท่ีไดรั้บความร่วมมือจาก
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การใหบ้ริการโดยไดมี้คณาจารยท์างดา้นดนตรีจากทางคณะดุริยางค ์ในสถาบนัระดบัอุดมศึกษาถือ
ว่ามีความพร้อมและเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง แต่ควรเสริมในเร่ืองความเขา้ใจในการท างานร่วมกนั
รวมถึงระเบียบปฏิบติั 

6. การด าเนินการเรียนการสอน 
การด าเนินการเรียนการสอน สามารถจัดการด าเนินการสอนไปตามการ

จดัการเรียนรู้ของแผนการเรียนไดเ้ป็นอย่างดี และควรส่งเสริมแนวทางความเขา้ใจการด าเนินการ
สอนใหเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ในส่วนของเน้ือหารายวิชาปฏิบติั นกัเรียนได้
เรียนกบัผูเ้ช่ียวชาญถือวา่เป็นไปในทางท่ีดี แต่ควรส่งเสริมให้มีความตั้งใจในดา้นวิชาการมากข้ึน 
การเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรีน้ี เน้ือหาในดา้นวิชาการดนตรี ควรจดัในช่วงเวลาเช้า และวิชา
ทกัษะปฏิบติั ควรจดัอยูใ่นช่วงเวลาบ่าย ส าหรับในภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษาจะเกิดปัญหาดา้น
กิจกรรมท่ีรบกวนต่อเวลาการเรียน จึงควรมีการเรียนเสริมเพิ่มเติมใหแ้ก่นกัเรียน 

7. ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน 
ส่ิงแวดล้อมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจดัแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ควรมี

หอ้งเรียนและฝึกซอ้มท่ีสามารถรองรับการฝึกฝนทกัษะส าหรับนกัเรียน นอกจากน้ีความสะอาดและ
ความปลอดภยัของโรงเรียนยงัมีความจ าเป็นท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิง่ดว้ย 
 
ตารางท่ี 6 สรุปจุดเด่นการใหบ้ริการแผนการเรียนดนตรีตามหลกัการตลาดบริการ 

โรงเรียน Product Price Place Promotion People Process 
Physical 
Evidence 

รวม 
จุดเด่น 

โรงเรียนวดัสุทธิวราราม        4 
โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั          5 
โรงเรียนศรีวกิรม ์        2 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ายมธัยม) 

       3 

โรงเรียนอสัสมัชนัธนบุรี        6 
โรงเรียนฐานปัญญา        2 
โรงเรียนสารสาสน์วเิทศ 
บางบอน 

       2 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา        1 
จ านวนโรงเรียนตามด้าน 3 1 4 1 3 4 7  
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ตารางท่ี 7 สรุปประเด็นส าคญัในการใหบ้ริการแผนการเรียนดนตรีจากบทสัมภาษณ์ 
หัวข้อ ข้อมูลส าคญั 

หลกัสูตร 
(Product) 

1.“หลกัสูตรมีความสอดคลอ้งตามความตอ้งการผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ
พร้อม เหมาะส าหรับการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาทางดา้นดนตรี” 
2.“หลกัสูตรควรจะมีขอบเขตของเน้ือหามากข้ึน เพ่ือสร้างความชดัเจนในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี” 
3. “เน้ือหาของหลกัสูตรมีความครอบคลุมเป็นอยา่งดี” 
4. “หลกัสูตรแผนการเรียนศิลป์ดนตรีมีความพร้อมท่ีดีแลว้ จากการท่ีได้ปรับตามท่ี
นกัเรียนไดเ้คยส าเร็จการศึกษาไป” 
5. “หลกัสูตรแผนการเรียนศิลป์ดนตรีมีการดูแลจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากรท าใหเ้กิดความเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง”  
6. “หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ทางคณะท างานดูแลดี มีการคอยเอาใจใส่
ปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ”  
7. “แผนการเรียนศิลป์ดนตรีควรใหน้ ้ าหนกัต่อการฝึกปฏิบติัมาก ๆ จะดีกวา่”   
8.“หลกัสูตรตอ้งมีมาตรฐานของหลกัสูตรท่ีดีพอ โดยมีคณาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัเป็นผู ้
รองรับและดูแลจากมหาวทิยาลยั” 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (Price) 

1. “ค่าธรรมเนียมถือวา่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีจ านวนนกัเรียนท่ีมากพอ” 
2. “ค่าธรรมเนียมการศึกษาถือวา่มีค่าธรรมเนียมท่ีสูง อนัเกิดจากการท่ีมีค่าใชจ่้ายในการ
จดัการท่ีตอ้งอาศยัการใชจ่้ายท่ีสูง” 
3.“ค่าใช้จ่ายในการจดัการท่ีตอ้งอาศัยการใช้จ่ายท่ีสูง รวมถึงอุปกรณ์เคร่ืองมืออ านวย
ความสะดวกในการสอนจึงท าใหเ้กิดค่าธรรมเนียมท่ีสูง” 
4.“ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมแก่การเรียนเรียนในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี” 
5. “ค่าธรรมเนียมการศึกษาทางโรงเรียนเห็นวา่มีความเหมาะสมเป็นอยา่งดี” 
6. “ค่าธรรมวา่มีความเหมาะสมดีแลว้”  
7. “ค่าธรรมเนียมยงัไม่แพงมาก เพราะโรงเรียนยงัไม่ไดมี้ช่ือเสียงมาก” 
8. “ค่าธรรมเนียมสูงเกินไป เพราะนกัเรียนไดรั้บบริการไม่คุม้” 

สถานทีต่ั้งโรงเรียน
และช่องทางการ

ให้บริการการศึกษา 
(Place) 

1. “การเดินทางไม่สะดวก การจราจรสามารถใชท้างถนนไดเ้พียงอยา่งเดียว ซ่ึงมีความ
ล าบากเป็นอยา่งยิง่” 
2. “โรงเรียนมีสถานท่ีตั้ง ช่องทางใหบ้ริการท่ีสะดวกและง่ายแก่การเดินทางเป็นอยา่งมาก 
มีรถไฟฟ้าท่ีอยูติ่ดกบัโรงเรียน” 
3. “สถาบนัทางดา้นดนตรีท่ีอยู่ในความร่วมมือมีสถานท่ีตั้งใกลก้บัโรงเรียนจึงท าให้
นกัเรียนสามารถเขา้ไปใชส้ถานท่ีในการเรียนและฝึกซอ้มไดอ้ยา่งสะดวก” 
4. “โรงเรียนเดินทางสะดวกใกลม้หาวทิยาลยัและบริษทัค่ายเพลงเหมาะกบันกัเรียนท่ีตอ้ง
ท างานไปดว้ย”  
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ตารางท่ี 7 สรุปประเด็นส าคญัในการใหบ้ริการแผนการเรียนดนตรีจากบทสัมภาษณ์ (ต่อ) 
หัวข้อ ข้อมูลส าคัญ 

สถานทีต่ั้งโรงเรียน
และช่องทางการ

ให้บริการการศึกษา 

(Place) 

5. “ศูนยด์นตรีท่ีมีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนดา้นดนตรีและศิลปะการแสดง
อ่ืน ๆ อยา่งครบถว้น มีความพร้อมเป็นอยา่งดี” 
6. “มีความพร้อมเป็นอยา่งมากและมีการปรับหอ้งเรียนใหพ้ร้อมเพียงพอต่อการจดัการเรียนรู้” 
7. “สถานท่ีตั้งในพ้ืนท่ีน้ี ถือวา่มีความสะดวกต่อการเดินทางเป็นอยา่งมาก” 
8. “สถานท่ีตั้งของโรงเรียนมีความคบัแคบ และการเดินทางท่ีไม่สะดวกมีการจราจรท่ีแออดั” 

การส่งเสริม
การตลาด โฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ 
(Promotion) 

1.“ขาดการส่งเสริมเป็นอยา่งมากท าใหเ้กิดความเขา้ใจและเขา้ถึงต่อผูป้กครองและผูส้นใจ
ภายนอกไดน้อ้ย”  
2. “การประชาสัมพนัธ์ยงัถือว่ามีน้อยมาก ขาดการส่ือสารท่ีมีรายละเอียดของแผนการ
เรียนอยา่งชดัเจน” 
3. “โรงเรียนมีการส่งเสริมการตลาดและประชาสมัพนัธ์ในระดบัท่ีนอ้ย” 
4. “โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็ปไซต์ของทางโรงเรียน ส่ือสังคมออนไลน์ 
Facebook รวมถึงมีนกัเรียนท่ีเป็นศิลปินนกัร้องในแผนการเรียนท่ีเป็นส่วนส าคญัในการ
ประชาสมัพนัธ์ส่ือสารทางการตลาด” 
5. “การประชาสัมพนัธ์ยงัถือวา่ยงัไม่ดีเพียงพอ นอกเหนือจากนั้นทางโรงเรียนยงัมีการ
ส่งเสริมการตลาดดว้ยการมอบทุนการศึกษา ให้แก่นกัเรียนสนบัสนุนค่าเล่าเรียนในส่วน
ของค่าบ ารุงการศึกษาโรงเรียน” 
6. “การประชาสัมพันธ์ยงัไม่ดีพอจากการส่ือสาร ซ่ึงมีการใช้ โปสเตอร์  ประชุม
ผูป้กครอง การบอกต่อ และการใหทุ้นสนบัสนุนค่าเล่าเรียนในส่วนของโรงเรียน” 
7. “จ าเป็นตอ้งพฒันาการท าการประชาสมัพนัธ์เป็นอยา่งยิง่ เพราะมีครูท่ีเป็นผูดู้แลในดา้น
การสอน จึงควรจดัหาผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท าการตลาดมาพฒันา” 
8. “ขาดการประชาสมัพนัธ์เป็นอยา่งมาก ควรปรับปรุง” 

อาจารย์ผู้สอน 
บุคลากรในการ

ด าเนินการเรียนการ
สอน (People) 

1.“อาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถดว้ยการคดัเลือกจากทางสถาบนัอุดมศึกษาดา้นดนตรีท่ีมี
คุณภาพโดยตรง” 
2. “อาจารยผ์ูส้อนถือวา่ดีมาก นกัเรียนไดรั้บโอกาสศึกษาโดยตรงจากคณาจารยท์างดา้น
ดนตรีจากทางมหาวทิยาลยั” 
3. “เหมาะสมมาก เน่ืองดว้ยมีอาจารยท่ี์เป็นผูเ้ช่ียวชาญโดยตรง สอนอยา่งเต็มท่ีรวมถึง มี
ครูแนะแนวทางดา้นดนตรีและวชิาการควบคู่ไปดว้ย” 
4. “คณาจารยข์องแผนการเรียนศิลป์ดนตรี มีความครบถว้นดี ในส่วนท่ีควรเสริมจะเป็น
ทางดา้นดนตรีไทย” 
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ตารางท่ี 7 สรุปประเด็นส าคญัในการใหบ้ริการแผนการเรียนดนตรีจากบทสัมภาษณ์ (ต่อ) 
หัวข้อ ข้อมูลส าคัญ 

อาจารย์ผู้สอน 
บุคลากรในการ

ด าเนินการเรียนการ
สอน (People) 

5. “คณาจารยจ์ดัการเรียนการสอน ถือวา่มีการจดัการเรียนการสอนท่ีดีแลว้ ซ่ึงทางคณะดุริ
ยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากรท่ีคอยดูแลอาจารย ์ส าหรับผูส้อนควรส่งเสริมการแต่ง
กายใหมี้ความเหมาะสมเพ่ิมเติม” 
6. “อาจารยผ์ูส้อน และบุคลากรวา่ตอ้งสร้างความเขา้ใจในองคก์รให้มากท่ีสุด  มีขอบเขต
การสอนท่ีชดัเจนใหไ้ดม้ากท่ีสุดและควรพฒันาอยูเ่ร่ือย ๆ” 
7. “ควรมีครูเฉพาะทางดา้นดนตรีตามประเภทเคร่ืองดนตรี ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการจดัการ
เรียนการสอนใหแ้ก่นกัเรียน แต่ก็ยงัมีขาดบา้งในส่วนของดา้นดนตรีไทย”  
8. “จ าเป็นตอ้งมีอาจารยท่ี์พร้อมดว้ยประสบการณ์ในการถ่ายทอดแก่นกัเรียน 

การด าเนินการเรียน
การสอน (Process) 

 

1. “จดัการเรียนการสอนตามรายวิชาของโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่เกิดปัญหาและส่งผล
กระทบใดๆ” 
2. “นกัเรียนไดรั้บโอกาสศึกษาโดยตรงจากคณาจารยท์างดา้นดนตรีจากทางมหาวิทยาลยั
ท าใหน้กัเรียนมีทกัษะและความสามารถเป็นอยา่งดี” 
3. “โรงเรียนตอ้งเอาใจใส่นกัเรียนเป็นพิเศษ เพราะนกัเรียนบางส่วนไม่มีความสนใจใน
การเรียนวชิาการ” 
4. “อยู่ในระดบักลาง เพราะเน่ืองดว้ยโรงเรียนมีกิจกรรมค่อนขา้งเยอะจึงส่งผลต่อเวลา
การเรียนปกติของนกัเรียน” 
5. “การเรียนการสอนวา่ดีแลว้ ซ่ึงเกิดปัญหาในช่วงภาคเรียนท่ี  2 ของปีการศึกษาบา้ง จาก
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีกิจกรรมในช่วงภาคเรียนอยูม่าก” 
6. “หัวหน้าผูค้วบคุมตอ้งสร้างความเข้าใจให้ทั่วถึง ในรูปแบบการด าเนินงาน การ
ด าเนินการเรียนการสอน แนวทางในการสอนเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและยอมรับกนั” 
7. “การเรียนบรรยายวิชาการดา้นดนตรี ควรจดัอยูใ่นช่วงเชา้ของเวลาเรียน และจดัวิชา
ดา้นทกัษะปฏิบติัใหอ้ยูใ่นช่วงบ่าย” 
8. “ด าเนินการสอนเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากเด็กนกัเรียนขาดความสนใจในดา้นดนตรี” 

ส่ิงแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 

(Physical Evidence) 

1. “พ้ืนท่ีมีความคบัแคบ แต่มีห้องเรียนอ านวนสะดวกให้เหมาะสมตามการจดัการเรียน
การสอนแผนศิลป์ดนตรีอยา่งเตม็ท่ี” 
2. “ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนมีความพร้อมท่ีดีต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก 
มีพ้ืนท่ีใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสแสดงออกและท ากิจกรรม” 
3. “ส่ิงแวดลอ้มแก่ผูเ้รียนอยา่งเต็มท่ีอ านวยความสะดวก มีหอในพกัส าหรับนกัเรียนคอย
บริการส าหรับนกัเรียนทั้งชายและหญิง รวมส่ิงอ านวยความสะดวกในการออกก าลงัและ
บริการดูแลการซกัรีดแก่นกัเรียนอีกทั้งยงัมีกิจกรรมการแสดง” 
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ตารางท่ี 7 สรุปประเด็นส าคญัในการใหบ้ริการแผนการเรียนดนตรีจากบทสัมภาษณ์ (ต่อ) 
หัวข้อ ข้อมูลส าคัญ 

ส่ิงแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 

(Physical Evidence) 

4. “ปรับปรุงและส่งเสริมใหพ้ร้อมต่อการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก มีความปลอดภยัสูง ดว้ย
ระบบรักษาความปลอดภัยภายในด้วยกล้องวงจรปิด ประตูผ่านแบบระบบการ
ตรวจสอบบุคคลก่อนเขา้โรงเรียน ร่มเงากนัแดดและฝนระหว่างการเดินในโรงเรียน 
และความร่มร่ืนของตน้ไม”้ 
5. “มีส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนท่ีดีและมีความพร้อมเหมาะสมแก่การเรียนรู้ของ
นกัเรียนเป็นอยา่งดี” 
6. “มีความเหมาะสมในระดบัหน่ึงและพฒันามากยิ่งข้ึน รวมทั้งยงัมีการรักษาความ
ปลอดภยัอยา่งดี”  
7. “ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีโบส์ถท่ีนกัเรียนมีส่วนร่วมในการแสดง มี
กิจกรรมแสดงบนเวทีใหญ่ ๆ ไม่วา่จะเป็นงานวิชาการ งานคริสมาส งานปีใหม่ รวมถึง
บรรยากาศท่ีดีของโรงเรียน” 
8. “โรงเรียนมีความสะอาดเป็นอยา่งดี แต่ไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้แผนการเรียน
ศิลป์ดนตรีเท่าท่ีควร เน่ืองจากพ้ืนท่ีมีความคบัแคบ ขาดหอ้งส าหรับซอ้มยอ่ยใหน้กัเรียน” 

 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

การศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้กครอง พฤติกรรมการเขา้รับบริการ ความ
ตอ้งการในการเลือกเขา้รับบริการ และความคิดเห็นเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรีของโรงเรียน รวมถึงขอ้เสนอแนะ
เพิ่ม เ ติมต่อการให้บ ริการแผนการเ รียนศิลป์ดนตรี  ระดับชั้ นมัธยมศึกษาในเขตพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติอธิบายผลส ารวจ ประกอบไปดว้ย ค่าการแจกแจงความถ่ี (Frequency 
Distribution) ค่า ร้อยละ (Percentage) ค่า เฉล่ีย (Mean)  และค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) Independent Simple F-Test การทดสอบความปรวนแปรทางเดียว (One-way ANOVA) 
โดยมีการล าดบัการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้กครอง 
2. พฤติกรรมการเขา้รับบริการ ความตอ้งการและความคาดหวงัในการเลือกเขา้รับบริการ 
3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรีของโรงเรียน 
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับชั้ น

มธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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ส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็น โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถาม
จากความคิดเห็นของกลุ่มผูป้กรครองนักเรียนในโรงเรียนท่ีให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีอ านาจในการตดัสินใจแทนบุตรหลาน โดยใช้
วิธีการสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็นจากกลุ่มประชากรตวัอย่าง โดยใช้จ  านวนของกลุ่มประชากร
ตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 ราย โดยผลการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ปกครอง 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงส ารวจจากกลุ่มผูป้กครอง โดยจ าแนกตาม เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดส่้วนตวัต่อเดือน จ านวนบุตรหลานในความปกครอง ปรากฏผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  
ตารางท่ี 8 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้กครองจ าแนกตาม “เพศ” 

เพศ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ชาย 145 36.3 36.3 36.3 
หญิง 255 63.8 63.8 100.0 
รวม 400 100.0 100.0  

จากตารางท่ี 8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน 255 ราย คิด
เป็นร้อยละ 63.8 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 145 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 36.3 

 
ตารางท่ี 9 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้กครองจ าแนกตาม “อายุ” 

อายุ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ไม่เกิน 25 ปี 78 19.5 19.5 19.5 
26 – 35 ปี 56 14.0 14.0 33.5 
36 – 45 ปี 137 34.3 34.3 67.8 
46 ปี ข้ึนไป 129 32.3 32.3 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  
จากตารางท่ี 9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 36 – 45 ปี จ  านวน 

137 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.3 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคืออายุ 46 ปี ข้ึนไป จ านวน 



91 

 

129 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.3 อายไุม่เกิน 25 ปี จ านวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.5 อายุ 26 – 35 ปี 56 
ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0 

 
ตารางท่ี 10 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้กครองจ าแนกตาม “ระดับการศึกษาสูงสุด” 

ระดับการศึกษาสูงสุด Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ชั้นประถมศึกษา/มธัยมศึกษาตอนตน้ 76 19.0 19.0 19.0 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 53 13.3 13.3 32.3 

ระดบัอนุปริญญา/ปวส. 29 7.3 7.3 39.5 
ระดบัปริญญาตรี 158 39.5 39.5 79.0 

สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 84 21.0 21.0 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  
จากตารางท่ี 10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบั

ปริญญาตรี จ านวน 158 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.5 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา
ตามล าดบัคือสูงกว่าระดบัปริญญาตรีจ านวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.0 ชั้นประถมศึกษา/
มธัยมศึกษาตอนตน้จ านวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.0 ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 53 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 13.3 ระดบัอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.3 

   
ตารางท่ี 11 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้กครองจ าแนกตาม “อาชีพ” 

อาชีพ Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

รับราชการหรือพนกังานของรัฐ 31 7.8 7.8 7.8 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 15 3.8 3.8 11.5 

พนกังานในบริษทั/องคก์รธุรกิจเอกชน 85 21.3 21.3 32.8 

เกษียณ/พอ่บา้น/แม่บา้น 62 15.5 15.5 48.3 

กิจการส่วนตวั/อาชีพอิสระ 175 43.8 43.8 92.0 
อ่ืน ๆ 32 8.0 8.0 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  
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จากตารางท่ี 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพกิจการส่วนตวั/อาชีพ
อิสระ จ านวน 175ราย คิดเป็นร้อยละ 43.8 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาตามล าดบัคือ 
พนกังานในบริษทั/องคก์รธุรกิจเอกชนจ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.3  เกษียณ/พ่อบา้น/แม่บา้น 
จ านวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.5 อาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.0 รับราชการหรือ
พนกังานของรัฐ จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.8  พนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 3.8 

 
ตารางท่ี 12 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้กครองจ าแนกตาม “รายได้เฉลีย่รวมต่อเดือนของครอบครัว” 

รายได้เฉลีย่/เดือน Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 73 18.3 18.3 18.3 
10,001- 30,000 บาท 91 22.8 22.8 41.0 
30,001-50,000 บาท 84 21.0 21.0 62.0 
50,001- 70,000 บาท 74 18.5 18.5 80.5 
สูงกวา่ 100,000 บาท 78 19.5 19.5 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  
จากตารางท่ี 12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนของ

ครอบครัว 10,001- 30,000 บาท จ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.8 ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด รองลงมาตามล าดบัคือ 30,001-50,000 บาทจ านวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.0 สูงกว่า 
100,000 บาท  จ านวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.5  รายไดเ้ฉล่ีย 50,001- 70,000 บาท จ านวน 74 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 18.5 รายไดเ้ฉล่ีย ต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.3 

 
ตารางท่ี 13 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้กครองจ าแนกตาม “จ านวนบุตรหลานในความปกครอง” 

จ านวนบุตรหลาน Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 คน 101 25.3 25.3 25.3 
2 คน 154 38.5 38.5 63.8 
3 คน 88 22.0 22.0 85.8 

4 คนข้ึนไป 57 14.3 14.3 100.0 
รวม 400 100.0 100.0  
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จากตารางท่ี 13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจ านวนบุตรหลานในความ
ปกครอง 2 คน จ านวน 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.5 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา
ตามล าดบัคือ 1 คน จ านวน101 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.3 มี 3 คน จ านวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.0 
มี 4 คนข้ึนไป จ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.3 

2. พฤติกรรมการเข้ารับบริการ ความต้องการ และความคาดหวังในการเลือกเข้ารับ
บริการ 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงส ารวจจากกลุ่มผูป้กครอง พฤติกรรมการเข้ารับ
บริการ ความตอ้งการ และความคาดหวงัในการเลือกเขา้รับบริการ ปรากฎผลการวิเคราหะห์ขอ้มูล
ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 14 ท่านเคยส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาวชิาดนตรีจากโรงเรียนดนตรีเอกชนมาก่อนหรือไม่ 

ส่งเรียนดนตรี Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
เคย 205 51.3 51.3 51.3 

ไม่เคย 195 48.8 48.8 100.0 
รวม 400 100.0 100.0  
จากตารางท่ี 14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาวิชา

ดนตรีจากโรงเรียนดนตรีเอกชนมาก่อนจ านวน 205 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.3 และไม่เคย 195 ราย คิด
เป็นร้อยละ 48.8 

 
ตารางท่ี 15 ท่านรู้จกัแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมาก่อน 

แผนการเรียน Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

รู้จกั 244 61.0 61.0 61.0 
ไม่รู้จกั 156 39.0 39.0 100.0 
รวม 400 100.0 100.0  
จากตารางท่ี 15 พบว่าผู ้ปกครองท่านรู้จักแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในระดับชั้ น

มธัยมศึกษาตอนปลายมาก่อนจ านวน 244 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.0 ของผูต้อบ ไม่รู้จกั 156 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 39.0 
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ตารางท่ี 16 ท่านรู้จกัแผนการเรียนน้ีจากทางใด 

ช่องทางรู้จัก 
จ านวนผู้ตอบ 

N Percent 
ผูป้กครอง 55 14.3% 
นกัเรียน 94 24.4% 
โรงเรียน 164 42.6% 

อินเตอร์เน็ต/ส่ือสังคมออนไลน์ 65 16.9% 
เอกสารอ่ืนๆ 7 1.8% 

รวม 385 100.0% 
จากตารางท่ี 16 พบว่าผู ้ปกครองท่านรู้จักแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในระดับชั้ น

มธัยมศึกษาตอนปลายจากทางโรงเรียน  จ านวน 164 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 42.6 ทางนกัเรียน  
จ านวน 94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 24.4  จากอินเตอร์เน็ต/ส่ือสังคมออนไลน์ จ  านวน 65 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 16.9  ทางผูป้กครองจ านวน 55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และจากทางเอกสารอ่ืนๆ 
เช่นแผน่พบัและภาพยนตจ์ านวน  7 คิดเป็นร้อยละ 1.8 ของคะแนนรวมทั้งหมด 

 
ตารางท่ี 17 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 

ปัจจัย 
จ านวน 

N Percent 
ช่ือเสียงของสถานศึกษา 159 13.4% 

ค่าเทอมมีความเหมาะสม 140 11.8% 

ความสะดวกของการเดินทาง 145 12.2% 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการของนกัเรียน 174 14.7% 

คุณภาพของผูส้อน/ความมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของผูส้อน 167 14.1% 

ขั้นตอนการติดต่อประสานงานกบัโรงเรียน/ผูส้อนมีความสะดวก รวดเร็ว 46 3.9% 

โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี เช่นห้องเรียนสะอาด มีการตกแต่งสวยงาม 108 9.1% 

ตอ้งการให้นกัเรียนไดเ้รียนในแผนการเรียนท่ีชอบและมีความถนัด 248 20.9% 

รวม 1187 100.0% 
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จากตารางท่ี 17 พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี
ส่วนใหญ่ใน 3 ล าดบัแรกคือ  ตอ้งการให้นกัเรียนไดเ้รียนในแผนการเรียนท่ีชอบและมีความถนัด 
จ านวน 248 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 20.9% รองลงมา กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการของ
นกัเรียน จ านวน 174 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 14.7%  และคุณภาพของผูส้อน/ความมีช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับของผูส้อน จ านวน 167 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 14.1%  

 
ตารางท่ี 18 ท่านคาดหวงัอะไรจากจากแผนการเรียนดนตรีน้ี 

 
ความคาดหวงั 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

มีโควตา้ส าหรับนกัเรียนหลงัส าเร็จการศึกษา 118 29.5 29.5 29.5 

นกัเรียนมีความเขม็แขง็ทางวิชาการดา้นดนตรี 90 22.5 22.5 52.0 

นกัเรียนไดศึ้กษาในสาขาวชิาท่ีตนเองตอ้งการ 185 46.3 46.3 98.3 

อ่ืน ๆ  7 1.8 1.8 100.0 
รวม 400 100.0 100.0  

จากตารางท่ี 18 พบวา่ความคาดหวงัจากจากแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ของผูป้กครองใน
ดา้นท่ีให้ความส าคญัล าดบัแรกนกัเรียนไดศึ้กษาในสาขาวิชาท่ีตนเองตอ้งการ จ านวน 185 ราย คิด
เป็นร้อยละ46.3ของผูต้อบ รองลงมา มีโควตา้ส าหรับนกัเรียนหลงัส าเร็จการศึกษา จ านวน 118 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 29.5 และ นกัเรียนมีความเข็มแข็งทางวิชาการดา้นดนตรี จ านวน 90 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 22.5 รวมถึงความคาดหวงัอ่ืน ๆ เช่น ความสามารถพิเศษ,น าไปใชป้ระโยชน์ได้,ทดสอบความ
ถนดัเพื่อเรียนต่อไดสู้งข้ึน จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.8 

3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 19 ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี  
       ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัย 

ระดบัความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทีม่ต่ีอการตดัสินใจเลอืกแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี ระดบัช้ันมธัยมศึกษาในเขต

พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

Mean 
Std. 

Deviation 
ระดบั

ความส าคญั 

1. โรงเรียนมีปรัชญา วตัถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ ในการ
จดัการเรียนการสอนแผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ีชดัเจน 

4.01 0.870 มาก 

2. ผูป้กครองสนใจและตอ้งการให้นกัเรียนศึกษาในหลกัสูตร
แผนศิลป์ดนตรี 

3.41 0.995 ปานกลาง 

3. โรงเรียนมีหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 3.98 0.790 มาก 
4. เน้ือหาดา้นวชิาการทางดนตรีเหมาะสมส าหรับนกัเรียน 3.91 0.847 มาก 
5. โรงเรียนมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของนักเรียนและ 
ผูป้กครอง 

3.94 0.881 มาก 

6. มีคณาจารยน์กัวชิาการดา้นดนตรีจากสถาบนัอุดมศึกษาเขา้
มาร่วมพฒันาหลกัสูตร 

3.88 0.903 มาก 

7. โรงเรียนก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ 

3.81 0.915 มาก 

8. โรงเรียนก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาแผนการเรียนศิลป์
ดนตรีโดยค านึงถึงการบริการการจัดการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.88 0.863 มาก 

9. โรงเรียนจดัสวสัดิการเก่ียวกบักองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ส าหรับนกัเรียน 

3.66 0.945 มาก 

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถแบ่งช าระได ้ 3.74 1.009 มาก 
11. มีการแจง้ให้ผูป้กครองและนกัเรียนทราบทุกคร้ังท่ีมีการ
พิจารณาปรับค่าเทอม 

3.93 0.888 มาก 
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ตารางท่ี 19 ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี  
       ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร(ต่อ) 

ปัจจัย 

ระดบัความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทีม่ต่ีอการตดัสินใจเลอืกแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี ระดบัช้ันมธัยมศึกษาใน

เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

Mean 
Std. 

Deviation 
ระดบั

ความส าคญั 
12. ค่าครองชีพของบุตรหลานภายในสถานศึกษามีความ
เหมาะสม 

3.80 0.918 มาก 

13.โรงเรียนมีสถานท่ีตั้งท่ีสะดวกแก่การเดินทาง 3.92 0.959 มาก 
14.โรงเรียนมีห้องเ รียนดนตรี และห้องฝึกซ้อมอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ 

4.05 0.886 มากท่ีสุด 

15. โรงเรียนมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอส าหรับนกัเรียนและอยู่ใน
สภาพพร้อมใชง้าน 

4.03 0.913 มาก 

16. มาตรการรักษาความปลอดภยั มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัประจ าอยูต่ลอดเวลาท าการ รวมถึงกลอ้งวงจรปิด 

3.94 0.998 มาก 

17. โรงเรียนมีโควตา้ในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา 3.86 0.980 มาก 
18.โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรีท่ีต่อเน่ืองและน่าสนใจ 

3.78 0.953 มาก 

19. มีการประชาสัมพนัธ์แผนการเรียนศิลป์ดนตรีในรูปแบบ 
โปสเตอร์,แผน่พบั 

3.65 0.993 มาก 

20. มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลแผนการเรียนศิลป์ดนตรีใน
ส่ืออินเตอร์เน็ต เช่น Facebook,Youtube 

3.75 0.962 มาก 

21. โรงเรียนมีการแนะแนวขอ้มูลส าหรับการศึกษาต่อใน
สาขาวชิาดนตรีในระดบัอุดมศึกษา 

3.89 0.898 มาก 

22. อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม เหมาะสมกบัหลกัสูตร 

4.09 0.834 มากท่ีสุด 

23. มีจ านวนอาจารย/์ครูผูส้อนในแต่ละรายวิชาตามเคร่ือง
ดนตรี 

3.91 0.952 มาก 
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ตารางท่ี 19 ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี  
       ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร(ต่อ) 

ปัจจัย 

ระดบัความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทีม่ต่ีอการตดัสินใจเลอืกแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี ระดบัช้ันมธัยมศึกษาใน

เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

Mean 
Std. 

Deviation 
ระดบั

ความส าคญั 
24. อาจารยมี์ความเช่ียวชาญดา้นดนตรีมีช่ือเสียงและเป็นท่ี
ยอมรับ 

3.97 0.921 มาก 

25. อาจารยผ์ูส้อนมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือและตั้งใจ 4.07 0.844 มากท่ีสุด 
26.บุคลากรในโรงเ รียนมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูป้กครองและผูเ้รียน 

4.01 0.913 มาก 

27. นกัเรียนไดรั้บการสอนเฉพาะทางรายบุคคลตามเคร่ือง
ดนตรี 

3.88 0.953 มาก 

28.นักเรียนได้รับการประเมินด้านดนตรีโดยอาจารย์ด้าน
ดนตรีจากมหาวทิยาลยัเม่ือจบการศึกษา 

3.85 0.947 มาก 

29.นกัเรียนไดรั้บการดูแลและเอาใจใส่อยา่งเหมาะสมตลอด
ทั้งหลกัสูตรการเรียนการสอน 

4.00 0.916 มาก 

30. มีกิจกรรมเสริมดา้นดนตรีอยา่งสม ่าเสมอ เช่นมีพื้นท่ีให้
นกัเรียนแสดงออก,การแข่งขนัทางดา้นดนตรี 

3.94 0.925 มาก 

32. ภายในโรงเรียนมีความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย 3.95 0.936 มาก 
33. ห้องซ้อมดนตรีมีความสะอาด ความสว่างเหมาะสมแก่
การซอ้ม 

4.02 0.908 มาก 

34. ความเหมาะสมของการแต่งกายของอาจารย ์ 4.04 0.911 มากท่ีสุด 
35. ห้องเรียนมีความสว่าง อากาศถ่ายเท เหมาะสมแก่การ
เรียนรู้ 

4.03 0.843 มาก 

36. ส่ิงแวดล้อมรอบๆบริเวณโรงเรียนมีความร่มร่ืน สร้าง
บรรยากาศแก่การเรียนรู้และการฝึกฝนด้านดนตรีของเด็ก
นกัเรียน 

4.03 0.952 มาก 
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ตารางท่ี 19 ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี  
       ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร(ต่อ) 

จากตารางท่ี 19 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นระดบัมากและมากท่ีสุด 
สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 

 

1.  ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรีใหแ้ก่นกัเรียนในระดบัมากท่ีสุด 4 อนัดบัแรก ดงัน้ี 

1.1 อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกบั
หลกัสูตรโดยมีค่าเฉล่ีย 4.09 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.834 

1.2 อาจารยผ์ูส้อนมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือและตั้งใจ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.07 ส่วนค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.844 

1.3 โรงเรียนมีห้องเรียนดนตรี และห้องฝึกซ้อมอย่างเหมาะสม เพียงพอโดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.05 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.886 

1.4 ความเหมาะสมของการแต่งกายของอาจารย ์ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.04 ส่วนค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.911 

2.  ความคิดเห็นในระดบัมาก สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี   ใหแ้ก่นกัเรียนในระดบัมากท่ีสุด 4 อนัดบัแรก ดงัน้ี 

2.1 โรงเรียนมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอส าหรับนกัเรียนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.913   

2.2 ห้องเรียนมีความสว่าง อากาศถ่ายเท เหมาะสมแก่การเรียนรู้ โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.03 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.843 

ปัจจัย 

ระดบัความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทีม่ต่ีอการตดัสินใจเลอืกแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี ระดบัช้ันมธัยมศึกษาใน

เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

Mean 
Std. 

Deviation 
ระดบั

ความส าคญั 
ภาพรวม 3.9044 0.58273 มาก 
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2.3 ส่ิงแวดลอ้มรอบๆบริเวณโรงเรียนมีความร่มร่ืน สร้างบรรยากาศแก่การเรียนรู้
และการฝึกฝนดา้นดนตรีของเด็กนกัเรียนโดยมีค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.952 

2.4 หอ้งซอ้มดนตรีมีความสะอาด ความสวา่ง เหมาะสมแก่การซ้อม โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.02 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.908 

 
ตารางท่ี 20 การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
       ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม “เพศ” 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. โรงเรียนมีปรัชญา วตัถุประสงค ์
และวิสัยทศัน์ ในการจดัการเรียนการ
สอนแผนการ เ รียน ศิล ป์ดนตรี ท่ี
ชดัเจน 

Between Groups 1.181 1 1.181 1.563 0.212 
Within Groups 300.779 398 0.756    

Total 301.960 399      

2. ผูป้กครองสนใจและต้องการให้
นกัเรียนศึกษาในหลกัสูตรแผนศิลป์
ดนตรี 

Between Groups 0.559 1 0.559 0.564 0.453 
Within Groups 394.379 398 0.991    

Total 394.938 399      

3. โรงเรียนมีหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอนท่ีทนัสมยั  

Between Groups 1.184 1 1.184 1.903 0.169 
Within Groups 247.693 398 0.622    
Total 248.878 399      

4.  เ น้ือหาด้านวิชาการทางดนตรี
เหมาะสมส าหรับนกัเรียน 

Between Groups 0.748 1 0.748 1.043 0.308 
Within Groups 285.190 398 0.717    
Total 285.938 399      

5 .  โรง เ รียนมี ช่ือ เ สียงและเป็น ท่ี
ยอมรับของนกัเรียนและผูป้กครอง 

Between Groups 0.041 1 0.041 0.052 0.819 
Within Groups 309.397 398 0.777    
Total 309.438 399      

6. มีคณาจารยน์ักวิชาการด้านดนตรี
จากสถาบันอุดมศึกษาเข้ามาร่วม
พฒันาหลกัสูตร 

Between Groups 5.350 1 5.350 6.661 0.010 
Within Groups 319.648 398 0.803   

Total 324.998 399     
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ตารางท่ี 20 การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน 
        ศิลป์ดนตรีระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม “เพศ” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

7. โรงเรียนก าหนดค่าธรรมเนียม
ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ 

Between Groups 1.853 1 1.853 2.219 0.137 
Within Groups 332.325 398 0.835    

Total 334.178 399      

8. โรงเรียนก าหนดค่าธรรมเนียม
การศึกษาแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
โดยค า นึ ง ถึ งก ารบ ริการการจัด
การศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Between Groups 0.010 1 0.010 0.013 0.908 
Within Groups 297.467 398 0.747    

Total 297.478 399      

9. โรงเรียนจดัสวสัดิการเก่ียวกบั
กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษาส าหรับ
นกัเรียน 

Between Groups 1.835 1 1.835 2.060 0.152 
Within Groups 354.555 398 0.891    

Total 356.390 399     

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถ
แบ่งช าระได ้

Between Groups 0.204 1 0.204 0.199 0.655 
Within Groups 406.274 398 1.021    
Total 406.478 399      

11 .  มีการแจ้งให้ผู ้ปกครองและ
นกัเรียนทราบทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณา
ปรับค่าเทอม 

Between Groups 0.067 1 0.067 0.085 0.771 
Within Groups 314.831 398 0.791    

Total 314.898 399      

12. ค่าครองชีพของบุตรหลานภายใน
สถานศึกษามีความเหมาะสม  

Between Groups 0.075 1 0.075 0.089 0.766 
Within Groups 336.522 398 0.846    
Total 336.598 399      

13. โรงเรียนมีสถานท่ีตั้งท่ีสะดวกแก่ Between Groups 1.497 1 1.497 1.632 0.202 
Within Groups 365.101 398 0.917    
Total 366.598 399      

14. โรงเรียนมีห้องเรียนดนตรี และ
หอ้งฝึกซอ้มอยา่งเหมาะสม เพียงพอ 

Between Groups 0.736 1 0.736 0.938 0.333 
Within Groups 312.264 398 0.785     
Total 313.000 399       
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ตารางท่ี 20 การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
       ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม “เพศ” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

15. โรงเรียนมีอุปกรณ์ท่ี เพียงพอ
ส าหรับนัก เ รียนและอยู่ในสภาพ
พร้อมใชง้าน 

Between Groups 2.430 1 2.430 2.928 0.088 
Within Groups 330.267 398 0.830     

Total 332.698 399       

16. มาตรการรักษาความปลอดภยั มี
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจ า
อยู่ตลอดเวลาท าการ รวมถึงกล้อง
วงจรปิด 

Between Groups 2.019 1 2.019 2.031 0.155 
Within Groups 395.658 398 0.994     

Total 397.678 399       

17. โรงเรียนมีโควตา้ในการศึกษาต่อ
ระดบัอุดมศึกษา 

Between Groups .582 1 0.582 0.606 0.437 
Within Groups 382.295 398 0.961     
Total 382.878 399       

18. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์
หลกัสูตรแผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ี
ต่อเน่ืองและน่าสนใจ 

Between Groups 0.165 1 0.165 0.181 0.671 
Within Groups 362.475 398 0.911     

Total 362.640 399       

19. มีการประชาสัมพันธ์แผนการ
เรียนศิลป์ดนตรีในรูปแบบ โปสเตอร์
,แผน่พบั 

Between Groups 1.106 1 1.106 1.123 0.290 
Within Groups 392.191 398 0.985     

Total 393.298 399       

20 .  มี การประชาสัมพัน ธ์ข้อมู ล
แผนการ เ รี ยน ศิล ป์ดนต รีใน ส่ื อ
อินเตอร์เน็ตเช่น Facebook,Youtube 

Between Groups 0.230 1 0.230 0.248 0.619 
Within Groups 369.267 398 0.928     

Total 369.498 399       

21. โรงเรียนมีการแนะแนวข้อมูล
ส าหรับการศึกษาต่อในสาขาวิชา
ดนตรีในระดบัอุดมศึกษา 

Between Groups 0.238 1 0.238 0.294 0.588 
Within Groups 321.700 398 0.808     

Total 321.938 399       

2 2 .  อ า จ า ร ย์ ผู ้ ส อ น มี ค ว า ม รู้ 
คว ามส าม า รถ  แล ะ มี คุณธรรม 
จริยธรรม เหมาะสมกบัหลกัสูตร 

Between Groups 3.668 1 3.668 5.329 0.021 
Within Groups 273.910 398 0.688     

Total 277.578 399       
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ตารางท่ี 20 การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
       ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม “เพศ” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

23. มีจ านวนอาจารย/์ครูผูส้อนในแต่
ละรายวชิาตามเคร่ืองดนตรี 

Between Groups 0.748 1 0.748 0.824 0.365 
Within Groups 361.190 398 0.908     
Total 361.938 399       

24. อาจารย์มีความเช่ียวชาญด้าน
ดนตรีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ 

Between Groups 8.055 1 8.055 9.700 0.002 
Within Groups 330.522 398 0.830     
Total 338.578 399       

25. อาจารยผ์ูส้อนมีบุคลิกภาพท่ี
น่าเช่ือถือและตั้งใจ 

Between Groups 1.412 1 1.412 1.987 0.159 
Within Groups 282.898 398 0.711     
Total 284.310 399       

26.  บุคลากรในโรงเ รียนมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการและ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูป้กครองและ
ผูเ้รียน 

Between Groups 0.660 1 0.660 0.791 0.374 
Within Groups 332.277 398 0.835     

Total 332.938 399       

27. นกัเรียนไดรั้บการสอนเฉพาะทาง
รายบุคคลตามเคร่ืองดนตรี 

Between Groups 3.743 1 3.743 4.155 0.042 
Within Groups 358.497 398 0.901     
Total 362.240 399       

28. นกัเรียนไดรั้บการประเมินดา้น
ดนตรีโดยอาจารยด์า้นดนตรีจาก
มหาวทิยาลยัเม่ือจบการศึกษา 

Between Groups 0.673 1 0.673 0.750 0.387 
Within Groups 357.024 398 0.897     

Total 357.698 399       

29. นกัเรียนไดรั้บการดูแลและเอาใจ
ใส่อย่างเหมาะสมตลอดทั้งหลกัสูตร
การเรียนการสอน 

Between Groups 2.012 1 2.012 2.405 0.122 
Within Groups 332.986 398 0.837     

Total 334.998 399       

30. มีกิจกรรมเสริมด้านดนตรีอย่าง
สม ่ า เสมอ เช่นมีพื้นท่ีให้นักเรียน
แสดงออก,การแข่งขนัทางดา้นดนตรี 

Between Groups 1.811 1 1.811 2.122 0.146 
Within Groups 339.627 398 0.853     

Total 341.438 399       
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ตารางท่ี 20 การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
       ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม “เพศ” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

31. มีการรายงานผลการศึกษาหลงัจบ
ภาคการศึกษา 

Between Groups 5.636 1 5.636 7.947 0.005 
Within Groups 282.274 398 0.709     
Total 287.910 399       

32 .  ภายในโรงเ รียนมีความเป็น
ระเบียบ สะอาดเรียบร้อย 

Between Groups 5.917 1 5.917 6.847 0.009 
Within Groups 343.980 398 0.864     
Total 349.898 399       

33. ห้องซ้อมดนตรีมีความสะอาด 
ความสวา่ง เหมาะสมแก่การซอ้ม 

Between Groups 2.959 1 2.959 3.613 0.058 
Within Groups 325.919 398 0.819     
Total 328.878 399       

34. ความเหมาะสมของการแต่งกาย
ของอาจารย ์

Between Groups 0.016 1 0.016 0.019 0.891 
Within Groups 331.344 398 0.833     
Total 331.360 399       

35. ห้องเรียนมีความสว่าง อากาศ
ถ่ายเทเหมาะสมแก่การเรียนรู้ 

Between Groups 0.629 1 0.629 0.884 0.348 
Within Groups 283.121 398 0.711     
Total 283.750 399       

3 6 .  ส่ิ ง แ ว ดล้ อ ม รอบๆบ ริ เ วณ
โ ร ง เ รี ย น มี ค ว า ม ร่ ม ร่ื น  ส ร้ า ง
บรรยากาศแก่การเรียนรู้และการ
ฝึกฝนดา้นดนตรีของเด็กนกัเรียน 

Between Groups 1.724 1 1.724 1.906 0.168 
Within Groups 360.026 398 0.905     

Total 361.750 399       

ภาพรวม 
Between Groups 0.742 1 0.742 2.192 0.139 
Within Groups 134.746 398 0.339     
Total 135.488 399       

จากตารางท่ี 20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี  ระดับชั้ นมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร            
ไม่ต่างกนั (0.139) 
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ตารางท่ี 21 การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
       ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม “อาย”ุ 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1.โรงเรียนมีปรัชญา ว ัตถุประสงค ์
และวิสัยทศัน์ ในการจดัการเรียนการ
สอนแผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ีชดัเจน 

Between Groups 4.126 3 1.375 1.829 0.141 
Within Groups 297.834 396 0.752     
Total 301.960 399       

2. ผูป้กครองสนใจและตอ้งการให้
นกัเรียนศึกษาในหลกัสูตรแผนศิลป์
ดนตรี 

Between Groups 12.684 3 4.228 4.380 0.005 
Within Groups 382.253 396 0.965     
Total 394.938 399       

3.โรงเรียนมีหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอนท่ีทนัสมยั  

Between Groups 3.428 3 1.143 1.844 0.139 
Within Groups 245.450 396 0.620     
Total 248.878 399       

4 .  เ น้ือหาด้านวิชาการทางดนตรี
เหมาะสมส าหรับนกัเรียน 

Between Groups 2.042 3 0.681 0.949 0.417 
Within Groups 283.896 396 0.717     
Total 285.938 399       

5. โรงเรียนมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ
ของนกัเรียนและผูป้กครอง 

Between Groups 4.135 3 1.378 1.788 0.149 
Within Groups 305.302 396 0.771     
Total 309.438 399       

6.มีคณาจารย์นักวิชาการด้านดนตรี
จากสถาบันอุดมศึกษา เข้ามา ร่วม
พฒันาหลกัสูตร 

Between Groups 4.342 3 1.447 1.787 0.149 
Within Groups 320.655 396 0.810     
Total 324.998 399       

7 .โรง เ รียนก าหนดค่ าธรรมเนียม
การศึกษาโดยค านึงถึงความเหมาะสม
กบัสภาพเศรษฐกิจ 

Between Groups 0.372 3 0.124 0.147 0.931 
Within Groups 333.805 396 0.843     
Total 334.178 399       

8 .โรง เ รียนก าหนดค่ าธรรมเนียม
การศึกษาแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
โด ย ค า นึ ง ถึ ง ก า รบ ริก า รก า รจัด
การศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Between Groups 1.653 3 0.551 0.738 0.530 
Within Groups 295.824 396 0.747     

Total 297.478 399       
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ตารางท่ี 21  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน     

       ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม “อาย”ุ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

9. โรงเรียนจดัสวสัดิการเก่ียวกบั
กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษาส าหรับ
นกัเรียน 

Between Groups 2.346 3 0.782 0.875 0.454 
Within Groups 354.044 396 0.894     
Total 356.390 399       

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถ
แบ่งช าระได ้

Between Groups 6.686 3 2.229 2.207 0.087 
Within Groups 399.792 396 1.010     
Total 406.478 399       

11 .  มีการแจ้งให้ผู ้ปกครองและ
นกัเรียนทราบทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณา
ปรับค่าเทอม 

Between Groups 3.848 3 1.283 1.633 0.181 
Within Groups 311.050 396 0.785     
Total 314.898 399       

12. ค่าครองชีพของบุตรหลานภายใน
สถานศึกษามีความเหมาะสม  

Between Groups 4.322 3 1.441 1.717 0.163 
Within Groups 332.276 396 0.839     
Total 336.598 399       

13.โรงเรียนมีสถานท่ีตั้งท่ีสะดวกแก่
การเดินทาง  

Between Groups 13.955 3 4.652 5.224 0.002 
Within Groups 352.643 396 0.891     
Total 366.598 399       

14.โรงเรียนมีห้องเรียนดนตรี และ
หอ้งฝึกซอ้มอยา่งเหมาะสม เพียงพอ 

Between Groups 6.395 3 2.132 2.753 0.042 
Within Groups 306.605 396 0.774     
Total 313.000 399       

15. โรงเ รียนมีอุปกรณ์ท่ี เพียงพอ
ส าหรับนักเ รียนและอยู่ในสภาพ
พร้อมใชง้าน 

Between Groups 15.921 3 5.307 6.634 0.000 
Within Groups 316.776 396 0.800     

Total 332.698 399       

16. มาตรการรักษาความปลอดภยั มี
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจ า
อยูต่ลอดเวลาท าการ รวมถึงกลอ้ง
วงจรปิด 

Between Groups 14.702 3 4.901 5.067 0.002 
Within Groups 382.976 396 0.967     

Total 397.678 399       
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ตารางท่ี 21  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน 

        ศิลป์ดนตรีระดบัชั้นมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม “อาย”ุ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

17. โรงเรียนมีโควตา้ในการศึกษาต่อ
ระดบัอุดมศึกษา 

Between Groups 12.030 3 4.010 4.282 0.005 
Within Groups 370.847 396 .936     
Total 382.878 399       

18.โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์
หลกัสูตรแผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ี
ต่อเน่ืองและน่าสนใจ 

Between Groups 2.204 3 0.735 0.807 0.490 
Within Groups 360.436 396 0.910     

Total 362.640 399       

19. มีการประชาสัมพนัธ์แผนการ
เรียนศิลป์ดนตรีในรูปแบบ โปสเตอร์
,แผน่พบั 

Between Groups 3.330 3 1.110 1.127 0.338 
Within Groups 389.968 396 0.985     

Total 393.298 399       

20 . มี ก า รประชาสั มพัน ธ์ ข้อมู ล
แผนการ เ รี ยน ศิล ป์ดนต รี ใน ส่ื อ
อินเตอร์เน็ตเช่น Facebook,Youtube 

Between Groups 7.703 3 2.568 2.811 0.039 
Within Groups 361.794 396 0.914     

Total 369.498 399       

21. โรงเรียนมีการแนะแนวข้อมูล
ส าหรับการศึกษาต่อในสาขาวิชา
ดนตรีในระดบัอุดมศึกษา 

Between Groups 1.318 3 0.439 0.542 0.654 
Within Groups 320.620 396 0.810     

Total 321.938 399       

2 2 .  อ า จ า ร ย์ ผู ้ ส อ น มี ค ว า ม รู้ 
คว ามส าม า รถ  แล ะ มี คุณธรรม 
จริยธรรม เหมาะสมกบัหลกัสูตร 

Between Groups 14.210 3 4.737 7.122 0.000 
Within Groups 263.367 396 0.665     

Total 277.578 399       

23. มีจ านวนอาจารย/์ครูผูส้อนในแต่
ละรายวชิาตามเคร่ืองดนตรี 

Between Groups 14.872 3 4.957 5.656 0.001 
Within Groups 347.066 396 0.876     
Total 361.938 399       

24. อาจารย์มีความเช่ียวชาญด้าน
ดนตรีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ 

Between Groups 15.719 3 5.240 6.426 0.000 
Within Groups 322.859 396 0.815     
Total 338.578 399       

25. อาจารยผ์ูส้อนมีบุคลิกภาพท่ี
น่าเช่ือถือและตั้งใจ 

Between Groups 3.870 3 1.290 1.822 0.143 
Within Groups 280.440 396 0.708     
Total 284.310 399       
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ตารางท่ี 21  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน 

        ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม “อาย”ุ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

26.  บุคลากรในโรงเ รียนมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการและ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูป้กครองและ
ผูเ้รียน 

Between Groups 10.701 3 3.567 4.384 0.005 
Within Groups 322.236 396 0.814     

Total 332.938 399       

27. นกัเรียนไดรั้บการสอนเฉพาะทาง
รายบุคคลตามเคร่ืองดนตรี 

Between Groups 8.540 3 2.847 3.187 0.024 
Within Groups 353.700 396 0.893     
Total 362.240 399       

28. นกัเรียนไดรั้บการประเมินดา้น
ดนตรีโดยอาจารยด์า้นดนตรีจาก
มหาวทิยาลยัเม่ือจบการศึกษา 

Between Groups 5.235 3 1.745 1.960 0.119 
Within Groups 352.463 396 0.890     
Total 357.698 399       

29. นกัเรียนไดรั้บการดูแลและเอาใจ
ใส่อย่างเหมาะสมตลอดทั้งหลกัสูตร
การเรียนการสอน 

Between Groups 17.784 3 5.928 7.400 0.000 
Within Groups 317.213 396 0.801     
Total 334.998 399       

30. มีกิจกรรมเสริมดา้นดนตรีอยา่ง
สม ่าเสมอ เช่นมีพื้นท่ีให้นกัเรียน
แสดงออก,การแข่งขนัทางดา้นดนตรี 

Between Groups 6.234 3 2.078 2.455 0.063 
Within Groups 335.203 396 0.846     
Total 341.438 399       

31. มีการรายงานผลการศึกษาหลงัจบ
ภาคการศึกษา 

Between Groups 8.563 3 2.854 4.046 0.007 
Within Groups 279.347 396 0.705     
Total 287.910 399       

32 .  ภายในโรง เ รียนมีความ เป็น
ระเบียบ สะอาดเรียบร้อย 

 

Between Groups 4.573 3 1.524 1.748 0.157 
Within Groups 345.324 396 0.872     
Total 349.898 399       

33. หอ้งซอ้มดนตรีมีความสะอาด 
ความสวา่ง เหมาะสมแก่การซอ้ม 

Between Groups 4.987 3 1.662 2.033 0.109 
Within Groups 323.890 396 0.818     
Total 328.878 399       
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ตารางท่ี 21  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน 

        ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม “อาย”ุ (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

34. ความเหมาะสมของการแต่งกาย
ของอาจารย ์

Between Groups 14.768 3 4.923 6.157 0.000 
Within Groups 316.592 396 0.799     
Total 331.360 399       

35. หอ้งเรียนมีความสวา่ง อากาศ
ถ่ายเท เหมาะสมแก่การเรียนรู้ 

Between Groups 15.407 3 5.136 7.579 0.000 
Within Groups 268.343 396 0.678     
Total 283.750 399       

3 6 .  ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม รอบๆบ ริ เ วณ
โ ร ง เ รี ย น มี ค ว า ม ร่ ม ร่ื น  ส ร้ า ง
บรรยากาศแก่การเรียนรู้และการ
ฝึกฝนดา้นดนตรีของเด็กนกัเรียน 

Between Groups 20.156 3 6.719 7.789 0.000 
Within Groups 341.594 396 0.863     

Total 361.750 399       

ภาพรวม 
Between Groups 3.552 3 1.184 3.554 0.015 
Within Groups 131.936 396 0.333     
Total 135.488 399       

จากตารางท่ี 21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรีระดับชั้ นมัธยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร          
แตกต่างกนั (0.015) 

 
ตารางท่ี 22  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
         ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม 
        “ระดบัการศึกษาสูงสุด” 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1.โ ร ง เ รี ย น มี ป รั ช ญ า 
วตัถุประสงค์และวิสัยทศัน์ 
ในการจดัการเรียนการสอน
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ี
ชดัเจน 

Between Groups 4.710 4 1.178 1.565 0.183 
Within Groups 297.250 395 0.753     

Total 301.960 399       
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ตารางท่ี 22  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน 

        ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม  
        “ระดบัการศึกษาสูงสุด” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

2 .  ผู ้ปกครองสนใจและ
ตอ้งการให้นกัเรียนศึกษาใน
หลกัสูตรแผนศิลป์ดนตรี 

Between Groups 2.800 4 0.700 0.705 0.589 
Within Groups 392.137 395 0.993     

Total 394.938 399       

3.โรงเรียนมีหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยั  

Between Groups 4.331 4 1.083 1.749 0.138 
Within Groups 244.547 395 0.619     

Total 248.878 399       

4. เน้ือหาด้านวิชาการทาง
ดนต รี เหมาะสมส าห รับ
นกัเรียน 

Between Groups 1.657 4 0.414 0.576 0.681 
Within Groups 284.281 395 0.720     

Total 285.938 399       

5. โรงเรียนมีช่ือเสียงและ
เป็นท่ียอมรับของนักเรียน
และผูป้กครอง 

Between Groups 0.797 4 0.199 0.255 0.906 
Within Groups 308.640 395 0.781     

Total 309.438 399       

6.มีคณาจารยน์กัวชิาการดา้น
ดนตรีจากสถาบนัอุดมศึกษา
เขา้มาร่วมพฒันาหลกัสูตร 

Between Groups 5.691 4 1.423 1.760 0.136 
Within Groups 319.307 395 0.808     

Total 324.998 399       

7 . โ ร ง เ รี ย น ก า ห น ด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ 

Between Groups 3.332 4 0.833 0.994 0.410 
Within Groups 330.846 395 0.838     

Total 334.178 399       

8 . โ ร ง เ รี ย น ก า ห น ด
ค่ าธรรม เ นี ยมการศึ กษา
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี โดย
ค านึงถึงการบริการการจัด
การศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Between Groups 4.765 4 1.191 1.607 0.172 
Within Groups 292.713 395 0.741     

Total 297.478 399       

 
 



111 

 

ตารางท่ี 22  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน 

        ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม  
        “ระดบัการศึกษาสูงสุด” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

9.  โรงเ รียนจัดสวัสดิการ
เ ก่ียวกับกองทุนกู้ยืม เพื่ อ
การศึกษาส าหรับนกัเรียน 

Between 
Groups 

3.650 4 0.912 1.022 0.396 

Within Groups 352.740 395 0.893     
Total 356.390 399       

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สามารถแบ่งช าระได ้

Between 
Groups 

7.414 4 1.853 1.835 0.121 

Within Groups 399.064 395 1.010     
Total 406.478 399       

11. มีการแจ้งให้ผูป้กครอง
และนักเรียนทราบทุกคร้ังท่ี
มีการพิจารณาปรับค่าเทอม 

Between 
Groups 

1.442 4 0.361 0.454 0.769 

Within Groups 313.455 395 0.794     
Total 314.898 399       

12 .  ค่ าครองชีพของบุตร
หลานภายในสถานศึกษามี
ความเหมาะสม  

Between 
Groups 

2.413 4 0.603 0.713 0.583 

Within Groups 334.185 395 0.846     
Total 336.598 399       

13. โรงเรียนมีสถานท่ีตั้ งท่ี
สะดวกแก่การเดินทาง  

Between Groups 4.349 4 1.087 1.186 0.317 
Within Groups 362.248 395 0.917     
Total 366.598 399       

14 .  โรง เ รียนมีห้อง เ รียน
ดนตรีและห้องฝึกซ้อมอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ 

Between Groups 4.739 4 1.185 1.518 0.196 
Within Groups 308.261 395 0.780     

Total 313.000 399       

15 .  โรง เ รียนมี อุปกรณ์ ท่ี
เพียงพอส าหรับนกัเรียนและ
อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

Between Groups 12.857 4 3.214 3.969 0.004 
Within Groups 319.841 395 0.810     

Total 332.698 399       
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ตารางท่ี 22  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน 

       ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม  
       “ระดบัการศึกษาสูงสุด” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 6 .  ม า ต ร ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภยั มีเจา้หน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัประจ าอยู่ตลอดเวลาท า
การ รวมถึงกลอ้งวงจรปิด 

Between Groups 4.351 4 1.088 1.092 0.360 
Within Groups 393.327 395 0.996     

Total 397.678 399       

17.โรงเรียนมีโควต้าในการศึกษา
ต่อระดบัอุดมศึกษา 

Between Groups 4.280 4 1.070 1.116 0.348 
Within Groups 378.597 395 0.958     
Total 382.878 399       

18.โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์
หลัก สูตรแผนการ เ รียนศิล ป์
ดนตรีท่ีต่อเน่ืองและน่าสนใจ 

Between Groups 2.184 4 0.546 0.598 0.664 
Within Groups 360.456 395 0.913     

Total 362.640 399       

19. มีการประชาสัมพนัธ์แผนการ
เ รี ยน ศิ ล ป์ ดนต รี ใน รูปแบบ 
โปสเตอร์,แผน่พบั 

Between Groups 4.347 4 1.087 1.104 0.354 
Within Groups 388.951 395 0.985     

Total 393.298 399       

20.มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีในส่ือ
อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต เ ช่ น Facebook 
,Youtube 

Between Groups 8.474 4 2.118 2.318 0.057 
Within Groups 361.024 395 0.914     

Total 369.498 399       

21 .  โรง เ รียนมีการแนะแนว
ข้อมูลส าหรับการศึกษาต่อใน
ส า ข า วิ ช า ด น ต รี ใ น
ระดบัอุดมศึกษา 

Between Groups 5.641 4 1.410 1.761 0.136 
Within Groups 316.296 395 0.801     

Total 321.938 399       

22 .  อาจ า รย์ผู ้ส อน มีคว าม รู้ 
ความสามารถ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม เหมาะสมกบัหลกัสูตร 

Between Groups 6.168 4 1.542 2.244 0.064 
Within Groups 271.409 395 0.687     

Total 277.578 399       
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ตารางท่ี 22  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน 

       ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม  
       “ระดบัการศึกษาสูงสุด” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

2 3 .  มี จ า น ว น อ า จ า ร ย์ /
ครูผู ้สอนในแต่ละรายวิชา
ตามเคร่ืองดนตรี 

Between Groups 17.101 4 4.275 4.897 0.001 
Within Groups 344.836 395 0.873     

Total 361.938 399       

24. อาจารยมี์ความเช่ียวชาญ
ดา้นดนตรีมีช่ือเสียงและเป็น
ท่ียอมรับ 

Between Groups 2.955 4 0.739 0.869 0.482 
Within Groups 335.623 395 0.850     

Total 338.578 399       

2 5 . อ า จ า ร ย์ ผู ้ ส อ น มี
บุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือและ
ตั้งใจ 

Between Groups 7.026 4 1.757 2.502 0.042 
Within Groups 277.284 395 0.702     

Total 284.310 399       

26. บุคลากรในโรงเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการและแก้ปัญหาท่ี
เ กิด ข้ึนกับผู ้ปกครองและ
ผูเ้รียน 

Between Groups 6.999 4 1.750 2.120 0.078 
Within Groups 325.939 395 0.825     

Total 332.938 399       

27. นักเรียนได้รับการสอน
เฉพาะทางรายบุคคลตาม
เคร่ืองดนตรี 

Between Groups 5.887 4 1.472 1.632 0.165 
Within Groups 356.353 395 0.902     

Total 362.240 399       

2 8 . นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร
ประ เ มิ นด้ า นดนต รี โดย
อ า จ า ร ย์ ด้ า น ดนต รี จ า ก
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ม่ื อ จ บ
การศึกษา 

Between Groups 7.271 4 1.818 2.049 0.087 
Within Groups 350.427 395 0.887     

Total 357.698 399       
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ตารางท่ี 22  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน 

       ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม  
       “ระดบัการศึกษาสูงสุด” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

29. นักเรียนได้รับการดูแล
และเอาใจใส่อย่างเหมาะสม
ตลอดทั้งหลักสูตรการเรียน
การสอน 

Between Groups 15.551 4 3.888 4.807 0.001 
Within Groups 319.447 395 0.809     

Total 334.998 399       

30 .  มี กิ จกรรม เส ริมด้าน
ดนตรีอย่างสม ่าเสมอ เช่นมี
พื้นท่ีให้นักเรียนแสดงออก,
การแข่งขนัทางดา้นดนตรี 

Between Groups 6.256 4 1.564 1.843 0.120 
Within Groups 335.182 395 0.849     

Total 341.438 399       

3 1 .  มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล
ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ง จ บ ภ า ค
การศึกษา 

Between Groups 13.399 4 3.350 4.820 0.001 
Within Groups 274.511 395 0.695     

Total 287.910 399       

32. ภายในโรงเรียนมีความ
เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ  ส ะ อ า ด
เรียบร้อย 

Between Groups 5.187 4 1.297 1.486 0.206 
Within Groups 344.710 395 0.873     

Total 349.898 399       

33. ห้องซ้อมดนตรีมีความ
ส ะ อ า ด  ค ว า ม ส ว่ า ง 
เหมาะสมแก่การซอ้ม 

Between Groups 4.279 4 1.070 1.302 0.269 
Within Groups 324.598 395 0.822     

Total 328.878 399       

34. ความเหมาะสมของการ
แต่งกายของอาจารย ์

Between Groups 3.093 4 0.773 0.930 0.446 
Within Groups 328.267 395 0.831     
Total 331.360 399       

35. ห้องเรียนมีความสว่าง 
อากาศถ่ายเท เหมาะสมแก่
การเรียนรู้ 

Between Groups 4.443 4 1.111 1.571 0.181 

Within Groups 279.307 395 0.707     

Total 283.750 399       
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ตารางท่ี 22  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน 

       ศิลป์ดนตรีระดบัชั้นมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม  
       “ระดบัการศึกษาสูงสุด” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

36. ส่ิงแวดลอ้มรอบๆบริเวณ
โรงเรียนมีความร่มร่ืน สร้าง
บรรยากาศแก่การเรียนรู้และ
การฝึกฝนดา้นดนตรีของเด็ก
นกัเรียน 

Between Groups 14.134 4 3.534 4.015 0.003 
Within Groups 347.616 395 0.880     

Total 361.750 399       

ภาพรวม 
Between Groups 2.076 4 0.519 1.537 0.191 
Within Groups 133.412 395 0.338     
Total 135.488 399       

จากตารางท่ี 22 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี  ระดับชั้ นมัธยมศึกษาในเขตพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั (0.191) 

 
ตารางท่ี 23 การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
       ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม “อาชีพ” 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. โ ร ง เ รี ย น มี ป รั ช ญ า 
วตัถุประสงค์ และวิสัยทศัน์ 
ในการจัดการเรียนการสอน
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ี
ชดัเจน 

Between Groups 3.625 5 0.725 0.958 0.444 
Within Groups 298.335 394 0.757     

Total 301.960 399       

2 .  ผู ้ปกครองสนใจและ
ตอ้งการให้นกัเรียนศึกษาใน
หลกัสูตรแผนศิลป์ดนตรี 

Between Groups 4.752 5 0.950 0.960 0.442 
Within Groups 390.186 394 .990     

Total 394.938 399       
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ตารางท่ี 23  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน 
        ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม “อาชีพ” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยั  

Between Groups 3.299 5 0.660 1.058 0.383 
Within Groups 245.579 394 0.623     

Total 248.878 399       

4. เน้ือหาด้านวิชาการทาง
ดนต รี เหมาะสมส าห รับ
นกัเรียน 

Between Groups 2.634 5 0.527 0.733 0.599 
Within Groups 283.303 394 0.719     

Total 285.938 399       

5. โรงเรียนมีช่ือเสียงและ
เป็นท่ียอมรับของนักเรียน
และผูป้กครอง 

Between Groups 1.920 5 0.384 0.492 0.782 
Within Groups 307.517 394 0.781     

Total 309.438 399       

6.มีคณาจารยน์กัวิชาการดา้น
ดนตรีจากสถาบนัอุดมศึกษา
เขา้มาร่วมพฒันาหลกัสูตร 

Between Groups 4.528 5 0.906 1.113 0.353 
Within Groups 320.470 394 0.813     

Total 324.998 399       

7 . โ ร ง เ รี ย น ก า ห น ด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ 

Between Groups 3.375 5 0.675 0.804 0.547 
Within Groups 330.803 394 0.840     

Total 334.178 399       

8.โรงเรียนก าหนดค่าธรรมเนียม
การศึกษาแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี โดยค านึงถึงการบริการ
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

Between Groups 4.015 5 0.803 1.078 0.372 
Within Groups 293.462 394 0.745     

Total 297.478 399       

9. โรงเรียนจดัสวสัดิการเก่ียวกบั
กอ ง ทุนกู้ ยื ม เ พ่ื อก า ร ศึ กษ า
ส าหรับนกัเรียน 

Between Groups 2.755 5 0.551 0.614 0.689 
Within Groups 353.635 394 0.898     
Total 356.390 399       

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สามารถแบ่งช าระได ้

Between Groups 3.391 5 0.678 0.663 0.652 
Within Groups 403.086 394 1.023     
Total 406.478 399       
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ตารางท่ี 23  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน 
        ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม “อาชีพ” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

11. มีการแจ้งให้ผูป้กครอง
และนกัเรียนทราบทุกคร้ังท่ี
มีการพิจารณาปรับค่าเทอม 

Between Groups 8.467 5 1.693 2.177 0.056 
Within Groups 306.431 394 0.778     

Total 314.898 399       

12 .  ค่ าครองชีพของบุตร
หลานภายในสถานศึกษามี
ความเหมาะสม  

Between Groups 5.302 5 1.060 1.261 0.280 
Within Groups 331.295 394 0.841     

Total 336.598 399       

13.โรงเรียนมีสถานท่ีตั้ งท่ี
สะดวกแก่การเดินทาง  

Between Groups 6.457 5 1.291 1.413 0.219 
Within Groups 360.141 394 0.914     
Total 366.598 399       

14 . โรง เ รี ยน มีห้อง เ รี ยน
ดนตรี และห้องฝึกซ้อมอยา่ง
เหมาะสมเพียงพอ 

Between Groups 1.933 5 0.387 0.490 0.784 
Within Groups 311.067 394 0.790     

Total 313.000 399       

15 .  โรง เ รียนมี อุปกรณ์ ท่ี
เพียงพอส าหรับนกัเรียนและ
อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

Between Groups 2.365 5 0.473 0.564 0.728 
Within Groups 330.333 394 0.838     

Total 332.698 399       

16. มาตรการรักษาความ
ปลอดภัย มีเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยประจ าอยู่
ตลอดเวลาท าการ รวมถึง
กลอ้งวงจรปิด 

Between Groups 3.808 5 0.762 0.762 0.578 

Within Groups 393.869 394 1.000     

Total 397.678 399       

17.  โรงเ รี ยนมี โควต้าใน
การศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา 

Between Groups 3.455 5 0.691 0.718 0.611 

Within Groups 379.423 394 0.963     

Total 382.878 399       
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ตารางท่ี 23  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน 
        ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม “อาชีพ” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 8 . โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร
ประชาสั มพันธ์หลักสู ตร
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ท่ี
ต่อเน่ืองและน่าสนใจ 

Between Groups 3.087 5 0.617 0.677 0.641 

Within Groups 359.553 394 0.913     

Total 362.640 399       

19. มีการประชาสัมพันธ์
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีใน
รูปแบบ โปสเตอร์,แผน่พบั 

Between Groups 1.928 5 0.386 0.388 0.857 
Within Groups 391.370 394 0.993     

Total 393.298 399       

20 . มีการประชาสัมพัน ธ์
ข้อมูลแผนการเ รียนศิลป์
ดนตรีในส่ืออินเตอร์เน็ตเช่น 
Facebook,Youtube 

Between Groups 6.234 5 1.247 1.352 0.242 

Within Groups 363.263 394 0.922     

Total 369.498 399       

21. โรงเรียนมีการแนะแนว
ข้อมูลส าหรับการศึกษาต่อ
ใ น ส า ข า วิ ช า ด น ต รี ใ น
ระดบัอุดมศึกษา 

Between Groups 13.321 5 2.664 3.401 0.005 
Within Groups 308.616 394 0.783     

Total 321.938 399       

22. อาจารย์ผูส้อนมีความรู้ 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  แ ล ะ มี
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
เหมาะสมกบัหลกัสูตร 

Between Groups 3.726 5 0.745 1.072 0.375 
Within Groups 273.852 394 0.695     

Total 277.578 399       

2 3 .  มี จ า น ว น อ า จ า ร ย์ /
ครูผู ้สอนในแต่ละรายวิชา
ตามเคร่ืองดนตรี 

Between Groups 5.798 5 1.160 1.283 0.270 
Within Groups 356.140 394 0.904     

Total 361.938 399       

24. อาจารยมี์ความเช่ียวชาญ
ดา้นดนตรีมีช่ือเสียงและเป็น
ท่ียอมรับ 

Between Groups 4.619 5 0.924 1.090 0.365 
Within Groups 333.959 394 0.848     

Total 338.578 399       
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ตารางท่ี 23  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน 
        ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม “อาชีพ” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

2 5 .  อ า จ า ร ย์ ผู ้ ส อ น มี
บุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือและ
ตั้งใจ 

Between Groups 3.516 5 0.703 0.987 0.426 

Within Groups 280.794 394 0.713     

Total 284.310 399       

26. บุคลากรในโรงเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการและแก้ปัญหาท่ี
เกิด ข้ึนกับผู ้ปกครองและ
ผูเ้รียน 

Between Groups 6.830 5 1.366 1.650 0.146 

Within Groups 326.108 394 0.828     

Total 332.938 399       

27. นักเรียนได้รับการสอน
เฉพาะทางรายบุคคลตาม
เคร่ืองดนตรี 

Between Groups 2.504 5 0.501 0.548 0.740 
Within Groups 359.736 394 0.913     

Total 362.240 399       

2 8 .  นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร
ประ เ มินด้ า นดนต รีโดย
อ า จ า ร ย์ ด้ า น ดนต รี จ า ก
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ม่ื อ จ บ
การศึกษา 

Between Groups 2.039 5 0.408 0.452 0.812 

Within Groups 355.659 394 0.903     

Total 357.698 399       

29. นักเรียนได้รับการดูแล
และเอาใจใส่อยา่งเหมาะสม
ตลอดทั้งหลกัสูตรการเรียน
การสอน 

Between Groups 5.220 5 1.044 1.247 0.286 
Within Groups 329.778 394 0.837     

Total 334.998 399       

30 .  มี กิ จกรรมเส ริมด้าน
ดนตรีอย่างสม ่าเสมอ เช่นมี
พื้นท่ีให้นักเรียนแสดงออก,
การแข่งขนัทางดา้นดนตรี 

Between Groups 4.597 5 0.919 1.075 0.373 
Within Groups 336.841 394 0.855     

Total 341.438 399       
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ตารางท่ี 23  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน 
        ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม “อาชีพ” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

3 1 .  มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล
ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ง จ บ ภ า ค
การศึกษา 

Between Groups 4.028 5 0.806 1.118 0.350 

Within Groups 283.882 394 0.721     

Total 287.910 399       

32. ภายในโรงเรียนมีความ
เป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อย 

Between Groups 6.405 5 1.281 1.469 0.199 
Within Groups 343.493 394 0.872     
Total 349.898 399       

33. ห้องซ้อมดนตรีมีความ
ส ะ อ า ด  ค ว า ม ส ว่ า ง 
เหมาะสมแก่การซอ้ม 

Between Groups 5.662 5 1.132 1.381 0.231 

Within Groups 323.215 394 0.820     

Total 328.878 399       

34. ความเหมาะสมของการ
แต่งกายของอาจารย ์

Between Groups 3.108 5 0.622 0.746 0.589 
Within Groups 328.252 394 0.833     
Total 331.360 399       

35. ห้องเรียนมีความสว่าง 
อากาศถ่ายเท เหมาะสมแก่
การเรียนรู้ 

Between Groups 5.885 5 1.177 1.669 0.141 
Within Groups 277.865 394 0.705     

Total 283.750 399       

3 6 .  ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ร อบ ๆ
บริเวณโรงเรียนมีความร่ม
ร่ืน สร้างบรรยากาศแก่การ
เรียนรู้และการฝึกฝนด้าน
ดนตรีของเด็กนกัเรียน 

Between Groups 2.631 5 0.526 0.577 0.717 

Within Groups 359.119 394 0.911     

Total 361.750 399       

ภาพรวม 
Between Groups 1.401 5 0.280 0.823 0.534 
Within Groups 134.087 394 0.340     
Total 135.488 399       

จากตารางท่ี 23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี  ระดับชั้ นมัธยมศึกษาในเขตพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั (0.191) 
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ตารางท่ี 24 การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
       ศิลป์ดนตรีระดบัชั้นมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม      
       “รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน” 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1.โ ร ง เ รี ย น มี ป รั ช ญ า 
วตัถุประสงค์ และวิสัยทศัน์ 
ในการจดัการเรียนการสอน
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ี
ชดัเจน 

Between Groups 19.221 4 4.805 6.713 0.000 

Within Groups 282.739 395 0.716     

Total 301.960 399       

2 .  ผู ้ปกครองสนใจและ
ตอ้งการให้นกัเรียนศึกษาใน
หลกัสูตรแผนศิลป์ดนตรี 

Between Groups 4.263 4 1.066 1.078 0.367 
Within Groups 390.674 395 0.989     

Total 394.938 399       

3.โรงเรียนมีหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยั  

Between Groups 7.819 4 1.955 3.203 0.013 
Within Groups 241.058 395 0.610     

Total 248.878 399       

4. เน้ือหาด้านวิชาการทาง
ดนต รี เหมาะสมส าห รับ
นกัเรียน 

Between Groups 12.885 4 3.221 4.660 0.001 
Within Groups 273.052 395 0.691     

Total 285.938 399       

5. โรงเรียนมีช่ือเสียงและ
เป็นท่ียอมรับของนักเรียน
และผูป้กครอง 

Between Groups 12.503 4 3.126 4.158 0.003 
Within Groups 296.935 395 0.752     

Total 309.438 399       

6.มีคณาจารยน์กัวิชาการดา้น
ดนตรีจากสถาบนัอุดมศึกษา
เขา้มาร่วมพฒันาหลกัสูตร 

Between Groups 21.576 4 5.394 7.022 0.000 
Within Groups 303.421 395 0.768     

Total 324.998 399       

7 . โ ร ง เ รี ย น ก า ห น ด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ 

Between Groups 9.384 4 2.346 2.853 0.024 
Within Groups 324.794 395 0.822     

Total 334.178 399       
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ตารางท่ี 24 การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
       ศิลป์ดนตรีระดบัชั้นมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม      
       “รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

8 . โ ร ง เ รี ย น ก า ห น ด
ค่ าธรรม เ นียมการ ศึกษา
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
โดยค านึงถึงการบริการการ
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

Between Groups 5.887 4 1.472 1.994 0.095 

Within Groups 291.590 395 0.738     

Total 297.478 399       

9.  โรงเ รียนจัดสวัสดิการ
เ ก่ียวกับกองทุนกู้ยืม เพื่ อ
การศึกษาส าหรับนกัเรียน 

Between Groups 7.781 4 1.945 2.204 0.068 
Within Groups 348.609 395 0.883     

Total 356.390 399       

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สามารถแบ่งช าระได ้

Between Groups 5.748 4 1.437 1.417 0.228 
Within Groups 400.729 395 1.015     
Total 406.478 399       

11. มีการแจ้งให้ผูป้กครอง
และนกัเรียนทราบทุกคร้ังท่ี
มีการพิจารณาปรับค่าเทอม 

Between Groups 4.324 4 1.081 1.375 0.242 
Within Groups 310.573 395 0.786     

Total 314.898 399       

12 .  ค่ าครองชีพของบุตร
หลานภายในสถานศึกษามี
ความเหมาะสม  

Between Groups 1.924 4 0.481 0.568 0.686 

Within Groups 334.673 395 0.847     

Total 336.598 399       

13.โรงเรียนมีสถานท่ีตั้ งท่ี
สะดวกแก่การเดินทาง  

Between Groups 10.837 4 2.709 3.008 0.018 
Within Groups 355.761 395 0.901     
Total 366.598 399       

14 . โรง เ รี ยน มีห้อง เ รี ยน
ดนตรี และห้องฝึกซ้อมอยา่ง
เหมาะสมเพียงพอ 

Between Groups 3.530 4 0.883 1.126 0.344 
Within Groups 309.470 395 0.783     

Total 313.000 399       
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ตารางท่ี 24 การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
       ศิลป์ดนตรีระดบัชั้นมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม      
       “รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

15 .  โรง เ รียนมี อุปกรณ์ ท่ี
เพียงพอส าหรับนกัเรียนและ
อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

Between Groups 11.677 4 2.919 3.592 0.007 

Within Groups 321.020 395 0.813     

Total 332.698 399       

16. มาตรการรักษาความ
ปลอดภัย มีเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยประจ าอยู่
ตลอดเวลาท าการ รวมถึง
กลอ้งวงจรปิด 

Between Groups 8.829 4 2.207 2.242 0.064 

Within Groups 388.849 395 0.984     

Total 397.678 399       

17 .  โรงเ รียนมีโควต้าใน
การศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา 

Between Groups 4.894 4 1.223 1.279 0.278 

Within Groups 377.984 395 0.957     

Total 382.878 399       

1 8 . โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ี
ต่อเน่ืองและน่าสนใจ 

Between Groups 12.078 4 3.019 3.402 0.009 

Within Groups 350.562 395 0.887     

Total 362.640 399       

19. มีการประชาสัมพันธ์
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีใน
รูปแบบ โปสเตอร์,แผน่พบั 

Between Groups 3.913 4 0.978 0.992 0.412 

Within Groups 389.385 395 0.986     

Total 393.298 399       

20 . มีการประชาสัมพัน ธ์
ข้อมูลแผนการเ รียนศิลป์
ดนตรีในส่ืออินเตอร์เน็ตเช่น 
Facebook,Youtube 

Between Groups 2.857 4 0.714 0.770 0.545 

Within Groups 366.640 395 0.928     

Total 369.498 399       
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ตารางท่ี 24 การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
       ศิลป์ดนตรีระดบัชั้นมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม      
       “รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

21. โรงเรียนมีการแนะแนว
ข้อมูลส าหรับการศึกษาต่อ
ใ น ส า ข า วิ ช า ด น ต รี ใ น
ระดบัอุดมศึกษา 

Between Groups 8.701 4 2.175 2.743 0.028 

Within Groups 313.236 395 0.793     

Total 321.938 399       

22. อาจารย์ผู ้สอนมีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณธรรม 
จ ริ ยธรรม  เหมาะสมกับ
หลกัสูตร 

Between Groups 11.044 4 2.761 4.092 0.003 

Within Groups 266.534 395 0.675     

Total 277.578 399       

2 3 .  มี จ า น ว น อ า จ า ร ย์ /
ครูผู ้สอนในแต่ละรายวิชา
ตามเคร่ืองดนตรี 

Between Groups 13.556 4 3.389 3.842 0.004 

Within Groups 348.382 395 0.882     

Total 361.938 399       

24. อาจารยมี์ความเช่ียวชาญ
ดา้นดนตรีมีช่ือเสียงและเป็น
ท่ียอมรับ 

Between Groups 5.152 4 1.288 1.526 0.194 

Within Groups 333.426 395 0.844     

Total 338.578 399       

2 5 .  อ า จ า ร ย์ ผู ้ ส อ น มี
บุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือและ
ตั้งใจ 

Between Groups 9.578 4 2.395 3.443 0.009 
Within Groups 274.732 395 0.696     

Total 284.310 399       

26. บุคลากรในโรงเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการ
ให้บริการและแก้ปัญหาท่ี
เกิด ข้ึนกับผู ้ปกครองและ
ผูเ้รียน 

Between Groups 5.628 4 1.407 1.698 0.150 

Within Groups 327.310 395 0.829     

Total 332.938 399       

27. นักเรียนได้รับการสอน
เฉพาะทางรายบุคคลตาม
เคร่ืองดนตรี 

Between Groups 8.271 4 2.068 2.307 0.058 
Within Groups 353.969 395 0.896     

Total 362.240 399       
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ตารางท่ี 24  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
        ศิลป์ดนตรีระดบัชั้นมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม      
        รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

2 8 .  นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ด้ า น ดน ต รี โ ด ย
อ า จ า ร ย์ ด้ า น ด น ต รี จ า ก
มหาวทิยาลยัเม่ือจบการศึกษา 

Between Groups 10.687 4 2.672 3.041 0.017 
Within Groups 347.011 395 0.879     

Total 357.698 399       

29. นักเรียนได้รับการดูแล
และเอาใจใส่อย่างเหมาะสม
ตลอดทั้ งหลักสูตรการเรียน
การสอน 

Between Groups 16.071 4 4.018 4.976 0.001 
Within Groups 318.926 395 0.807     

Total 334.998 399       

30. มีกิจกรรมเสริมดา้นดนตรี
อยา่งสม ่าเสมอ เช่นมีพื้นท่ีให้
นั ก เ รี ย นแสด ง ออก , ก า ร
แข่งขนัทางดา้นดนตรี 

Between Groups 12.500 4 3.125 3.753 0.005 
Within Groups 328.937 395 0.833     

Total 341.438 399       

31. มีการรายงานผลการศึกษา
หลงัจบภาคการศึกษา 

Between Groups 6.270 4 1.567 2.198 0.069 
Within Groups 281.640 395 0.713     
Total 287.910 399       

32. ภายในโรงเรียนมีความ
เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย 

 

Between Groups 4.120 4 1.030 1.177 0.321 
Within Groups 345.777 395 0.875     
Total 349.898 399       

33. ห้องซ้อมดนตรีมีความ
สะอาด ความสว่าง เหมาะสม
แก่การซอ้ม 

Between Groups 1.928 4 0.482 0.582 0.676 
Within Groups 326.950 395 0.828     

Total 328.878 399       

34. ความเหมาะสมของการ
แต่งกายของอาจารย ์

Between Groups 12.671 4 3.168 3.926 0.004 
Within Groups 318.689 395 0.807     
Total 331.360 399       
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ตารางท่ี 24  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
        ศิลป์ดนตรีระดบัชั้นมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม      
        “รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

35. ห้องเรียนมีความสว่าง 
อากาศถ่ายเท เหมาะสมแก่
การเรียนรู้ 

Between Groups 1.580 4 0.395 0.553 0.697 
Within Groups 282.170 395 0.714     

Total 283.750 399       

3 6 .  ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ร อบ ๆ
บริเวณโรงเรียนมีความร่ม
ร่ืน สร้างบรรยากาศแก่การ
เรียนรู้และการฝึกฝนด้าน
ดนตรีของเด็กนกัเรียน 

Between Groups 1.837 4 0.459 0.504 0.733 
Within Groups 359.913 395 0.911     

Total 361.750 399       

ภาพรวม 
Between Groups 3.841 4 0.960 2.881 0.023 
Within Groups 131.647 395 0.333     
Total 135.488 399       

จากตารางท่ี 24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนของครอบครัว
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรีระดับชั้นมธัยมศึกษา       
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั (0.023) 

 
ตารางท่ี 25  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
        ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม      
        “จ านวนบุตรหลานในความปกครอง” 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1.โ ร ง เ รี ย น มี ป รั ช ญ า 
วตัถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ 
ในการจัดการเรียนการสอน
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ท่ี
ชดัเจน 

Between Groups 2.893 3 0.964 1.277 0.282 
Within Groups 299.067 396 0.755     

Total 301.960 399       
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ตารางท่ี 25  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
        ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม      
        “จ านวนบุตรหลานในความปกครอง” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

2 .  ผู ้ป ก ค รอ งสน ใ จแล ะ
ตอ้งการให้นักเรียนศึกษาใน
หลกัสูตรแผนศิลป์ดนตรี 

Between Groups 11.587 3 3.862 3.990 0.008 
Within Groups 383.351 396 0.968     

Total 394.938 399       

3. โรงเรียนมีหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยั  

Between Groups 2.955 3 0.985 1.586 0.192 
Within Groups 245.922 396 0.621     

Total 248.878 399       

4. เ น้ือหาด้านวิชาการทาง
ดนต รี เ หม า ะสมส า ห รั บ
นกัเรียน 

Between Groups 7.378 3 2.459 3.496 0.016 
Within Groups 278.560 396 0.703     

Total 285.938 399       

5. โรงเรียนมีช่ือเสียงและเป็น
ท่ียอมรับของนักเรียนและ
ผูป้กครอง 

Between Groups 2.115 3 0.705 0.909 0.437 
Within Groups 307.322 396 0.776     

Total 309.438 399       

6.มีคณาจารยน์กัวิชาการดา้น
ดนตรีจากสถาบนัอุดมศึกษา
เขา้มาร่วมพฒันาหลกัสูตร 

Between Groups 1.580 3 0.527 0.645 0.587 
Within Groups 323.417 396 0.817     

Total 324.998 399       

7 . โ ร ง เ รี ย น ก า ห น ด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ 

Between Groups 4.116 3 1.372 1.646 0.178 
Within Groups 330.062 396 0.833     

Total 334.178 399       

8 . โ ร ง เ รี ย น ก า ห น ด
ค่ า ธ ร รม เ นี ย ม ก า ร ศึ กษ า
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี โดย
ค านึงถึงการบริการการจัด
การศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Between Groups 1.758 3 0.586 0.785 0.503 
Within Groups 295.720 396 0.747     

Total 297.478 399       
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ตารางท่ี 25 การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
       ศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม      
       “จ านวนบุตรหลานในความปกครอง” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

9 .  โรง เ รียนจัดสวัส ดิการ
เ ก่ี ย วกับกองทุนกู้ ยืม เพื่ อ
การศึกษาส าหรับนกัเรียน 

Between Groups 3.459 3 1.153 1.294 0.276 
Within Groups 352.931 396 0.891     

Total 356.390 399       

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สามารถแบ่งช าระได ้

Between Groups 0.225 3 0.075 0.073 0.974 
Within Groups 406.252 396 1.026     
Total 406.478 399       

12 .  ค่ าครอง ชีพของบุตร
หลานภายในสถานศึกษามี
ความเหมาะสม  

Between Groups .153 3 0.051 0.060 0.981 
Within Groups 336.444 396 0.850     

Total 336.598 399       

13. โรงเรียนมีสถานท่ีตั้ งท่ี
สะดวกแก่การเดินทาง  

Between Groups 1.383 3 0.461 0.500 0.683 
Within Groups 365.214 396 0.922     
Total 366.598 399       

14 .  โรง เ รี ยนมีห้อง เ รียน
ดนตรี และห้องฝึกซ้อมอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ 

Between Groups .900 3 0.300 0.380 0.767 
Within Groups 312.100 396 0.788     

Total 313.000 399       

15 .  โรง เ รี ยนมี อุปกรณ์ ท่ี
เพียงพอส าหรับนกัเรียนและ
อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

Between Groups 5.797 3 1.932 2.341 0.073 
Within Groups 326.900 396 0.826     

Total 332.698 399       

16 .  มาตรการรักษาความ
ปลอดภัย มีเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยประจ าอยู่
ตลอดเวลาท าการ รวมถึง
กลอ้งวงจรปิด 

Between Groups 1.570 3 0.523 0.523 0.667 
Within Groups 396.107 396 1.000     

Total 397.678 399       
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ตารางท่ี 25  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
        ศิลป์ดนตรีระดบัชั้นมธัยมศึกษา  ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม      
        “จ านวนบุตรหลานในความปกครอง” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

17 .  โรง เ รียนมีโควต้า ใน
การศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา 

Between Groups 1.891 3 0.630 0.655 0.580 
Within Groups 380.987 396 0.962     
Total 382.878 399       

18.โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์
หลักสูตรแผนการเรียนศิลป์
ดนตรีท่ีต่อเน่ืองและน่าสนใจ 

Between Groups 2.830 3 0.943 1.038 0.375 
Within Groups 359.810 396 0.909     

Total 362.640 399       

19 .  มีการประชาสัมพันธ์
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีใน
รูปแบบ โปสเตอร์,แผน่พบั 

Between Groups 6.391 3 2.130 2.180 0.090 
Within Groups 386.906 396 0.977     

Total 393.298 399       

20 .  มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแผนการ เ รียนศิล ป์
ดนตรีในส่ืออินเตอร์เน็ตเช่น 
Facebook,Youtube 

Between Groups 4.994 3 1.665 1.808 0.145 
Within Groups 364.504 396 0.920     

Total 369.498 399       

21. โรงเรียนมีการแนะแนวขอ้มูล
ส าหรับการศึกษาต่อในสาขาวิชา
ดนตรีในระดบัอุดมศึกษา 

Between Groups 3.060 3 1.020 1.267 0.285 

Within Groups 318.877 396 0.805     

Total 321.938 399       

22.  อาจารย์ผู ้สอนมีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณธรรม 
จ ริ ยธ รรม  เหมาะสมกั บ
หลกัสูตร 

Between Groups 4.420 3 1.473 2.136 0.095 

Within Groups 273.157 396 0.690     

Total 277.578 399       

2 3 .  มี จ า น ว น อ า จ า ร ย์ /
ครูผู ้สอนในแต่ละรายวิชา
ตามเคร่ืองดนตรี 

Between Groups 2.166 3 0.722 0.795 0.497 

Within Groups 359.772 396 0.909     

Total 361.938 399       
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ตารางท่ี 25  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
        ศิลป์ดนตรีระดบัชั้นมธัยมศึกษา  ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม      
        “จ านวนบุตรหลานในความปกครอง” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

24. อาจารยมี์ความเช่ียวชาญ
ดา้นดนตรีมีช่ือเสียงและเป็น
ท่ียอมรับ 

Between Groups 0.197 3 0.066 0.077 0.972 
Within Groups 338.380 396 0.854     

Total 338.578 399       

2 5 . อ า จ า ร ย์ ผู ้ ส อ น มี
บุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือและ
ตั้งใจ 

Between Groups 1.659 3 0.553 0.775 0.509 
Within Groups 282.651 396 0.714     

Total 284.310 399       

26. บุคลากรในโรงเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการและแกปั้ญหาท่ีเกิด
ข้ึนกบัผูป้กครองและผูเ้รียน 

Between Groups 0.583 3 0.194 0.232 0.874 
Within Groups 332.354 396 0.839     

Total 332.938 399       

27. นักเรียนได้รับการสอน
เฉพาะทางรายบุคคลตาม
เคร่ืองดนตรี 

Between Groups 7.510 3 2.503 2.795 0.040 
Within Groups 354.730 396 0.896     

Total 362.240 399       

2 8 .  นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร
ป ระ เ มิ นด้ า นดนต รี โ ด ย
อ า จ า ร ย์ ด้ า น ด น ต รี จ า ก
มหาวทิยาลยัเม่ือจบการศึกษา 

Between Groups 6.512 3 2.171 2.448 0.063 
Within Groups 351.185 396 0.887     

Total 357.698 399     
  
 

29. นักเรียนได้รับการดูแล
และเอาใจใส่อย่างเหมาะสม
ตลอดทั้ งหลักสูตรการเรียน
การสอน 

Between Groups 8.942 3 2.981 3.620 0.013 
Within Groups 326.055 396 0.823     

Total 334.998 399     
  
 

30 .  มี กิ จกรรม เส ริมด้าน
ดนตรีอย่างสม ่าเสมอ เช่นมี
พื้นท่ีให้นักเรียนแสดงออก,
การแข่งขนัทางดา้นดนตรี 

Between Groups 4.889 3 1.630 1.918 0.126 
Within Groups 336.549 396 0.850     

Total 341.438 399       
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ตารางท่ี 25  การคิดวเิคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน  
        ศิลป์ดนตรีระดบัชั้นมธัยมศึกษา  ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม      
        จ านวนบุตรหลานในความปกครอง” (ต่อ) 

ความคิดเห็น 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

31. มีการรายงานผลการศึกษา
หลงัจบภาคการศึกษา 

Between Groups 3.604 3 1.201 1.673 0.172 
Within Groups 284.306 396 0.718     
Total 287.910 399       

32. ภายในโรงเรียนมีความ
เป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย 
 

Between Groups 4.288 3 1.429 1.638 0.180 
Within Groups 345.610 396 0.873     

Total 349.898 399       

33. ห้องซ้อมดนตรีมีความ
สะอาด ความสวา่ง เหมาะสม
แก่การซอ้ม 

Between Groups 7.773 3 2.591 3.195 0.024 
Within Groups 321.104 396 0.811     

Total 328.878 399       

34. ความเหมาะสมของการ
แต่งกายของอาจารย ์

Between Groups 5.757 3 1.919 2.334 0.074 
Within Groups 325.603 396 0.822     
Total 331.360 399       

35. ห้องเรียนมีความสว่าง 
อากาศถ่ายเท เหมาะสมแก่
การเรียนรู้ 

Between Groups 4.326 3 1.442 2.044 0.107 
Within Groups 279.424 396 0.706     

Total 283.750 399       

36. ส่ิงแวดลอ้มรอบๆบริเวณ
โรงเรียนมีความร่มร่ืน สร้าง
บรรยากาศแก่การเรียนรู้และ
การฝึกฝนดา้นดนตรีของเด็ก
นกัเรียน 

Between Groups 5.288 3 1.763 1.958 0.120 
Within Groups 356.462 396 0.900     

Total 361.750 399       

ภาพรวม 
Between Groups 1.330 3 0.443 1.308 0.271 
Within Groups 134.158 396 0.339     
Total 135.488 399       
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จากตารางท่ี 25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนบุตรหลานในความปกครอง
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาใน
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีไม่ต่างกนั (0.271) 

 
ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน

ศิลป์ดนตรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาใน เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกแผนการ

เรียนศิลป์ดนตรี เป็นขอ้มูลส าคญัในการท างานวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงผลการวิเคราะห์การด าเนินงานและ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในโรงเรียนท าให้ทราบถึงความ
ตอ้งการของกลุ่มผูป้กครองท่ีตอ้งการให้บุตรหลานเขา้รับบริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาใน เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยอิงจากปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ (7 P’s) ซ่ึง
ขอ้มูลส่วนน้ีเป็นส่วนประกอบส าคญั ท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การสร้างศกัยภาพเชิง
การแข่งขันของผู ้ให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับชั้ นมัธยมศึกษาใน เขตพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานคร ใหบ้ริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด  

งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันา มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทฤษฎี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการน าไปใช้งานจริง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติขั้นสูง 
ซ่ึงจะช่วยในการสร้างองค์ประกอบและเป็นการก าหนดตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันไว้ใน
องคป์ระกอบเดียวกนั 

เทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบขั้นสูง (Factor Analysis) ในงานวิจยัคร้ังน้ี จะใช้
วิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบในรูปแบบของ “การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ” (Exploratory 
Factor Analysis : EFA) ในการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร เน่ืองจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ส ารวจ เป็นวิธีท่ีเหมาะกับการพฒันาทฤษฎีท่ีสุด ซ่ึงจะท าการวิเคราะห์ปัจจัยด้วยวิธี Principle 
Component Analysis (PCA) และใช้การหมุนแกนปัจจยั (Factor Rotation) แบบมุมฉากดว้ยวิธี 
Othogonal Rotation แบบ Varimax โดยใชเ้กณฑ์ในการตดัสินใจเลือกตวัแปรท่ีมีความส าคญั ท่ีเกิด
จากการหมุนแกนจะตอ้งมีค่าสัมประสิทธ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Coefficients) ตั้งแต่ 0.30 
ข้ึนไป จึงจะถือวา่ตวัแปรดงักล่าวนั้นมีความส าคญัเช่ือถือได ้
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ตารางท่ี 26  การก าหนดตวัแปรเพื่อใชใ้นการจดักลุ่มปัจจยั 

ล าดับ
ที่ 

ตัวแปร 
รหัสตัว
แปร 

1.  
โรงเรียนมีปรัชญา วตัถุประสงค์ และวิสัยทศัน์ ในการจดัการเรียนการสอน
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ีชดัเจน 

I1.  

2.  ผูป้กครองสนใจและตอ้งการใหน้กัเรียนศึกษาในหลกัสูตรแผนศิลป์ดนตรี I2.  
3.  โรงเรียนมีหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  I3.  
4.   เน้ือหาดา้นวชิาการทางดนตรีเหมาะสมส าหรับนกัเรียน I4.  
5.  โรงเรียนมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของนกัเรียนและผูป้กครอง I5.  

6.  
 มีคณาจารย์นักวิชาการด้านดนตรีจากสถาบนัอุดมศึกษาเขา้มาร่วมพฒันา
หลกัสูตร 

I6.  

7.  
โรงเรียนก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจ 

I7.  

8.  
โรงเรียนก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาแผนการเรียนศิลป์ดนตรี โดยค านึงถึง
การบริการการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

I8.  

9.  โรงเรียนจดัสวสัดิการเก่ียวกบักองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษาส าหรับนกัเรียน I9.  
10.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถแบ่งช าระได ้ I10.  
11.  มีการแจง้ใหผู้ป้กครองและนกัเรียนทราบทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณาปรับค่าเทอม I11.  
12.  ค่าครองชีพของบุตรหลานภายในสถานศึกษามีความเหมาะสม I12.  
13.  โรงเรียนมีสถานท่ีตั้งท่ีสะดวกแก่การเดินทาง I13.  
14.  โรงเรียนมีหอ้งเรียนดนตรี และหอ้งฝึกซอ้มอยา่งเหมาะสม เพียงพอ I14.  
15.  โรงเรียนมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอส าหรับนกัเรียนและอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน I15.  

16.  
มาตรการรักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าอยู่
ตลอดเวลาท าการ รวมถึงกลอ้งวงจรปิด 

I16.  

17.  โรงเรียนมีโควตา้ในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา I17.  

18.  
โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรแผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ีต่อเน่ืองและ
น่าสนใจ 

I18.  

19.  มีการประชาสัมพนัธ์แผนการเรียนศิลป์ดนตรีในรูปแบบ โปสเตอร์,แผน่พบั I19.  
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ตารางท่ี 26  การก าหนดตวัแปรเพื่อใชใ้นการจดักลุ่มปัจจยั (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

ตัวแปร 
รหัสตัว
แปร 

20.  
มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในส่ืออินเตอร์เน็ต เช่น 
Facebook,Youtube 

I20.  

21.  
โรงเรียนมีการแนะแนวข้อมูลส าหรับการศึกษาต่อในสาขาวิชาดนตรีใน
ระดบัอุดมศึกษา 

I21.  

22.  
อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกบั
หลกัสูตร 

I22.  

23.  มีจ านวนอาจารย/์ครูผูส้อนในแต่ละรายวชิาตามเคร่ืองดนตรี I23.  
24.  อาจารยมี์ความเช่ียวชาญดา้นดนตรีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ I24.  
25.  อาจารยผ์ูส้อนมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือและตั้งใจ I25.  

26.  
บุคลากรในโรงเรียนมีความกระตือรือร้นในการให้บริการและแกปั้ญหาท่ีเกิด
ข้ึนกบัผูป้กครองและผูเ้รียน 

I26.  

27.  นกัเรียนไดรั้บการสอนเฉพาะทางรายบุคคลตามเคร่ืองดนตรี I27.  

28.  
นกัเรียนไดรั้บการประเมินดา้นดนตรีโดยอาจารยด์า้นดนตรีจากมหาวิทยาลยั
เม่ือจบการศึกษา 

I28.  

29.  
นกัเรียนไดรั้บการดูแลและเอาใจใส่อยา่งเหมาะสมตลอดทั้งหลกัสูตรการเรียน
การสอน 

I29.  

30.  นกัเรียนไดรั้บการสอนเฉพาะทางรายบุคคลตามเคร่ืองดนตรี I30.  

31.  
นกัเรียนไดรั้บการประเมินดา้นดนตรีโดยอาจารยด์า้นดนตรีจากมหาวิทยาลยั
เม่ือจบการศึกษา 

I31.  

32.  
นกัเรียนไดรั้บการดูแลและเอาใจใส่อยา่งเหมาะสมตลอดทั้งหลกัสูตรการเรียน
การสอน 

I32.  

33.  
มีกิจกรรมเสริมดา้นดนตรีอย่างสม ่าเสมอ เช่นมีพื้นท่ีให้นักเรียนแสดงออก,
การแข่งขนัทางดา้นดนตรี 

I33.  

34.  มีการรายงานผลการศึกษาหลงัจบภาคการศึกษา I34.  
35.  ภายในโรงเรียนมีความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย I35.  
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ตารางท่ี 26  การก าหนดตวัแปรเพื่อใชใ้นการจดักลุ่มปัจจยั (ต่อ) 

 
ตารางท่ี 27 การตรวจสอบความเหมาะสมขอ้มูล ผา่นการแสดงค่า KMO and Bartltt’s Test 

 KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  0.945 

Bartlett's Test of Sphericity 
Approx. Chi-Square 8610.810 

df 630 
Sig. 0.000 

   
ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปรว่ามีความ

เหมาะสมท่ีจะใชว้ิเคราะห์องคป์ระกอบหรือไม่ โดยทัว่ไปจะใชค้่า KMO มากกวา่ 0.50 จึงจะถือวา่
ตวัแปรนั้น ๆ มีความเหมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis มาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

จากตารางท่ี 27 พบวา่ ค่า KMO มีผลลพัทเ์ท่ากบั 0.945 และค่า  Bartlett's Sphericity 
แสดงผลลพัท์เท่ากบั 0.000 ซ่ึงถือว่าเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้ คือ ค่า KMO จากการทดสอบ
มากกวา่ 0.50 และค่า Bartlett's Sphericity ตอ้งมีผลลพัท ์เท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 0.05 ดงันั้นจึงสรุปได้
วา่ ชุดตวัแปรในงานวจิยัคร้ังน้ี มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของการวิเคราะห์
ขอ้มูลปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) 

จากนั้น ได้ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจยัหลกัด้วยวิธี Principle Component Analysis 
(PCA) และใชก้ารหมุนแกนปัจจยั (Factor Rotation) แบบมุมฉากดว้ยวิธี Othogonal Rotation แบบ 

ล าดับ
ที่ 

ตัวแปร 
รหัสตัว
แปร 

36.  หอ้งซอ้มดนตรีมีความสะอาด ความสวา่ง เหมาะสมแก่การซอ้ม I36.  
37.  ความเหมาะสมของการแต่งกายของอาจารย ์ I37.  
38.  หอ้งเรียนมีความสวา่ง อากาศถ่ายเท เหมาะสมแก่การเรียนรู้ I38.  

39.  
ส่ิงแวดลอ้มรอบๆบริเวณโรงเรียนมีความร่มร่ืน สร้างบรรยากาศแก่การเรียนรู้
และการฝึกฝนดา้นดนตรีของเด็กนกัเรียน 

I39.  

รวมทั้งส้ิน 36 ตัวแปร 
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Varimax และไดเ้ป็นตารางองคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ โดยเรียงล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิจากมากไป
นอ้ยดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 28  ค่าสัมประสิทธ์ิ คะแนนองคป์ระกอบการหมุนแกน Othogonal Rotation แบบ Varimax 
        จากความคิดเห็นของกลุ่มผูป้กครองต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี   
        ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 รหัสตัว
แปร 

Component 

1 2 3 4 5 6 

I23 0.745      
I22 0.734      
I24 0.694      
I25 0.693      
I21 0.643      
I14 0.641      
I15 0.634      
I27 0.548      
I26 0.531      
I17 0.527      
I16 0.488      
I29 0.405      
I9  0.740     

I10  0.706     
I19  0.655     
I8  0.630     

I12  0.608     
I11  0.546     
I20  0.526     
I18  0.519     
I2  0.480     



137 

 

ตารางท่ี 28  ค่าสัมประสิทธ์ิ คะแนนองคป์ระกอบการหมุนแกน Othogonal Rotation แบบ Varimax 
        จากความคิดเห็นของกลุ่มผูป้กครองต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี   
        ระดบัชั้นมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
 รหัสตัว
แปร 

Component 

1 2 3 4 5 6 

I5   0.694    
I4   0.686    
I1   0.670    
I6   0.630    
I3   0.610    
I7   0.537    

I32    0.707   
I33    0.680   
I31    0.648   
I13    0.407   
I34     0.813  
I36     0.663  
I35     0.655  
I30      0.586 
I28      0.544 

 
จากตารางท่ี 28 พบว่าจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 

Analysis: EFA) สามารถแบ่งกลุ่มตวัแปรทั้ง 36 ตวั ออกเป็น 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1. องค์ประกอบท่ี 1 บุคลากรครอบคลุม มีความช านาญน่าเช่ือถือ (Professional 

Educator) 
ประกอบด้วย 12 ตวัแปร มีค่าสัมประสิทธ์ิองค์ประกอบระหว่าง 0.745 - 0.405 

ปัจจยัน้ีอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ไดร้้อยละ 17.543 
เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า (Eigen Values) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 40.985 จึงท าให้องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญั
เป็นอนัดบัท่ี 1 โดยเรียงตามน ้าหนกัองคป์รกอบ (Factor Loading) จากค่ามากไปหานอ้ยดงัน้ี 
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1.1  มีจ  านวนอาจารย/์ครูผูส้อนในแต่ละรายวชิาตามเคร่ืองดนตรี(0.745) 
1.2  อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกบั

หลกัสูตร(0.734) 
1.3  อาจารยมี์ความเช่ียวชาญดา้นดนตรีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ (0.694)  
1.4  อาจารยผ์ูส้อนมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือและตั้งใจ (0.693) 
1.5 โรงเรียนมีการแนะแนวข้อมูลส าหรับการศึกษาต่อในสาขาวิชาดนตรีใน

ระดบัอุดมศึกษา (0.643) 
1.6  โรงเรียนมีหอ้งเรียนดนตรี และหอ้งฝึกซ้อมอยา่งเหมาะสม เพียงพอ (0.641) 
1.7  โรงเรียนมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอส าหรับนักเรียนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

(0.634) 
1.8  นกัเรียนไดรั้บการสอนเฉพาะทางรายบุคคลตามเคร่ืองดนตรี (0.548) 
1.9  บุคลากรในโรงเรียนมีความกระตือรือร้นในการให้บริการและแกปั้ญหาท่ีเกิด

ข้ึนกบัผูป้กครองและผูเ้รียน (0.531)  
1.10 โรงเรียนมีโควตา้ในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา (0.527) 
1.11 มาตรการรักษาความปลอดภยั มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าอยู่

ตลอดเวลาท าการ รวมถึงกลอ้งวงจรปิด (0.488) 
1.12 นกัเรียนได้รับการดูแลและเอาใจใส่อย่างเหมาะสมตลอดทั้งหลกัสูตรการ

เรียนการสอน (0.405) 
2. องคป์ระกอบท่ี 2 ค่าธรรมเนียมเหมาะสมและการส่งเสริมสนบัสนุนบริการ (Service 

Promotion) 
ประกอบด้วย 9 ตวัแปร มีค่าสัมประสิทธ์ิองค์ประกอบระหว่าง 0.740 - 0.480 

ปัจจยัน้ีอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ไดร้้อยละ 30.364 
เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า (Eigen Values) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 5.943 จึงท าให้องค์ประกอบน้ีมีความส าคญั
เป็นอนัดบัท่ี 2 โดยเรียงตามน ้าหนกัองคป์รกอบ (Factor Loading) จากค่ามากไปหานอ้ยดงัน้ี 

2.1 โรงเรียนจดัสวสัดิการเก่ียวกบักองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษาส าหรับนกัเรียน (0.740) 
2.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถแบ่งช าระได ้(0.706) 
2.3 มีการประชาสัมพนัธ์แผนการเรียนศิลป์ดนตรีในรูปแบบโปสเตอร์, แผน่พบั (0.655) 
2.4 โรงเรียนก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาแผนการเรียนศิลป์ดนตรี โดยค านึงถึงการ

บริการการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม (0.630) 
2.5 ค่าครองชีพของบุตรหลานภายในสถานศึกษามีความเหมาะสม (0.608) 
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2.6  มีการแจง้ให้ผูป้กครองและนกัเรียนทราบทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณาปรับค่าเทอม
(0.546) 

2.7  มีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในส่ืออินเตอร์เน็ต เช่น 
Facebook, Youtube (0.526) 

2.8 โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรแผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ีต่อเน่ืองและ
น่าสนใจ (0.519)  

2.9 ผูป้กครองสนใจและตอ้งการใหน้กัเรียนศึกษาในหลกัสูตรแผนศิลป์ดนตรี (0.480) 
3. องคป์ระกอบท่ี 3  สถานศึกษาโดดเด่น หลกัสูตรเหมาะสม (Brand and Facility) 

 ประกอบด้วย 6 ตวัแปร มีค่าสัมประสิทธ์ิองค์ประกอบระหว่าง 0.694 - 0.537 
ปัจจยัน้ีอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ไดร้้อยละ 41.096 
เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า (Eigen Values) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.858 จึงท าให้องค์ประกอบน้ีมีความส าคญั
เป็นอนัดบัท่ี 3 โดยเรียงตามน ้าหนกัองคป์รกอบ (Factor Loading) จากค่ามากไปหานอ้ยดงัน้ี 

3.1 โรงเรียนมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของนกัเรียนและผูป้กครอง (0.694) 
3.2  เน้ือหาดา้นวชิาการทางดนตรีเหมาะสมส าหรับนกัเรียน (0.686) 
3.3  โรงเรียนมีปรัชญา วตัถุประสงค์ และวิสัยทศัน์ ในการจดัการเรียนการสอน

แผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ีชดัเจน (0.670)  
3.4  มีคณาจารยน์ักวิชาการด้านดนตรีจากสถาบนัอุดมศึกษาเข้ามาร่วมพฒันา

หลกัสูตร (0.630) 
3.5  โรงเรียนมีหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั (0.610) 
3.6  โรงเรียนก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัสภาพ

เศรษฐกิจ (0.537) 
4. องคป์ระกอบท่ี 4 สถานท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการเดินทาง (Location Support  Learning) 

ประกอบด้วย 4 ตวัแปร มีค่าสัมประสิทธ์ิองค์ประกอบระหว่าง 0.707 - 0.407 
ปัจจยัน้ีอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ไดร้้อยละ 50.928 
เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า (Eigen Values) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.022 จึงท าให้องค์ประกอบน้ีมีความส าคญั
เป็นอนัดบัท่ี 4 โดยเรียงตามน ้าหนกัองคป์รกอบ (Factor Loading) จากค่ามากไปหานอ้ยดงัน้ี 

4.1 ภายในโรงเรียนมีความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย (0.707) 
4.2 หอ้งซอ้มดนตรีมีความสะอาด ความสวา่ง เหมาะสมแก่การซอ้ม (0.680) 
4.3 มีการรายงานผลการศึกษาหลงัจบภาคการศึกษา (0.648) 
4.4 โรงเรียนมีสถานท่ีตั้งท่ีสะดวกแก่การเดินทาง (0.407) 
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5.  องค์ประกอบท่ี 5 สภาพแวดล้อม บรรยากาศเหมาะสม (Right Environment and 
Atmosphere) 

ประกอบด้วย 3 ตวัแปร มีค่าสัมประสิทธ์ิองค์ประกอบระหว่าง 0.813 - 0.655 
ปัจจยัน้ีอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ไดร้้อยละ 57.191 
เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า (Eigen Values) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.310 จึงท าให้องค์ประกอบน้ีมีความส าคญั
เป็นอนัดบัท่ี 5 โดยเรียงตามน ้าหนกัองคป์รกอบ (Factor Loading) จากค่ามากไปหานอ้ยดงัน้ี 

5.1 ความเหมาะสมของการแต่งกายของอาจารย ์(0.813) 
5.2 ส่ิงแวดลอ้มรอบๆบริเวณโรงเรียนมีความร่มร่ืน สร้างบรรยากาศแก่การเรียนรู้

และการฝึกฝนดา้นดนตรีของเด็กนกัเรียน (0.663) 
5.3 หอ้งเรียนมีความสวา่ง อากาศถ่ายเท เหมาะสมแก่การเรียนรู้ (0.655) 

6 .  อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ ท่ี  6  กิ จ ก ร รม แล ะ ก า ร ว ัด ผ ล อ ย่ า ง มี คุ ณภ าพ  (Activity                         
and Measurement) 

ประกอบด้วย 2 ตวัแปร มีค่าสัมประสิทธ์ิองค์ประกอบระหว่าง 0.586 - 0.544 
ปัจจยัน้ีอธิบายความแปรปรวนของการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ไดร้้อยละ 62.041 
เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า (Eigen Values) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 2.923 จึงท าให้องค์ประกอบน้ีมีความส าคญั
เป็นอนัดบัท่ี 6 โดยเรียงตามน ้าหนกัองคป์รกอบ (Factor Loading) จากค่ามากไปหานอ้ยดงัน้ี 

6.1 มีกิจกรรมเสริมดา้นดนตรีอย่างสม ่าเสมอ เช่นมีพื้นท่ีให้นกัเรียนแสดงออก, 
การแข่งขนัทางดา้นดนตรี (0.586) 

6.2 นกัเรียนไดรั้บการประเมินดา้นดนตรีโดยอาจารยด์า้นดนตรีจากมหาวิทยาลยั
เม่ือจบการศึกษา (0.544) 

4. ผลส ารวจข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 
ตารางท่ี 29  จ  านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการ 
        ใหบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

ผลการตอบแบบสอบถาม Frequency Percent 
ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม 77 19.2 
ผูท่ี้ไม่ตอ้งแบบสอบถาม 323 80.8 

รวม 400 100 
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จากตารางท่ี 29 พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทั้งส้ิน 400 ราย มีผูต้อบแบบสอบถามในส่วนน้ี 
คิดเป็นร้อยล่ะ 19.2 

 
ตารางท่ี 30 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
       ต่อการใหบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรีระดบัชั้นมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ี       
       กรุงเทพมหานคร โดยแยกตามประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

ความคิดเห็น Frequency Percent 

แผนการเรียนน้ีท าใหเ้กิดผลดีกบันกัเรียนท่ีสนใจมากข้ึน 11 2.8 
ค่าใชจ่้ายในการเรียนอาจจะสูงมากเกินไป 4 1.0 

ควรมีห้องซอ้มดนตรีเพิ่มข้ึน 3 0.8 

 
ตารางท่ี 30  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
       ต่อการใหบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ี       
       กรุงเทพมหานคร โดยแยกตามประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น (ต่อ) 

ความคิดเห็น Frequency Percent 

ควรจะมีการแนะแนวอาชีพ ท่ีนกัเรียนสามารถน าดนตรีไปประกอบ
เป็นอาชีพได ้หลงัจากเรียนจบมธัยมหรือมหาวทิยาลยัแลว้ และให้
ทุนการศึกษาแก่นกัเรียน 

19 4.8 

ใหมี้อาจารยท่ี์ช านาญเฉพาะดา้นและมีคนสอนท่ีดีมากข้ึน 7 1.8 
ควรมีการปลูกพื้นฐานทางดนตรีให้มากข้ึน โดยคุณครูสอนทาง
ดนตรีท่ีช านาญ และจดักิจกรรมในทางดนตรี 

19 4.8 

ควรปรับปรุง พฒันา อุปกรณ์ สถานท่ีและรักษาความสะอาด เพื่อ
ดึงดูดใหน้กัเรียนมีความตอ้งการอยากเรียนในวชิาดนตรีศิลป์ 

14 3.5 

รวม 77 100 
จากตารางท่ี 30 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามเห็นทั้งส้ิน 7 ประเด็นโดยประเด็นท่ี

แสดงความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ 2 ประเด็นคือ ควรจะมีการแนะแนวอาชีพ ท่ีนักเรียนสามารถน า
ดนตรีไปประกอบเป็นอาชีพได ้หลงัจากเรียนจบมธัยมหรือมหาวิทยาลยัแลว้  และให้ทุนการศึกษา
แก่นักเรียน และควรมีการปลูกพื้นฐานทางดนตรีให้มากข้ึน โดยคุณครูสอนทางดนตรีท่ีช านาญ 
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และจดักิจกรรมในทางดนตรี ประเด็นละจ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.8  รองลงมาตามล าดบั 
ควรปรับปรุง พฒันาอุปกรณ์ สถานท่ีและรักษาความสะอาด เพื่อดึงดูดให้นกัเรียนมีความตอ้งการ
อยากเรียนในวิชาดนตรีศิลป์ จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.5 และแผนการเรียนน้ีท าให้เกิดผลดี
กบันกัเรียนท่ีสนใจมากข้ึน จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.8 และให้มีอาจารยท่ี์ช านาญเฉพาะดา้น
และมีคนสอนท่ีดีมากข้ึน จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.8  ค่าใช้จ่ายในการเรียนอาจจะสูงมาก
เกินไป จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 และควรมีห้องซ้อมดนตรีเพิ่มข้ึน จ านวน 3 รายคิดเป็นร้อย
ละ 0.8 ตามล าดบั 

4.1 การก าหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

งานวจิยัศึกษาแนวทางความตอ้งการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจรับบริการในแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงคสู์งสุด
คือ สร้างกลยทุธ์ตามแนวทางความตอ้งการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกรับบริการในแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี ระดับมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเพื่อ สร้างกลยุทธ์ให้
สถานศึกษาท่ีสนใจจะเปิดให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ให้พฒันาศกัยภาพการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายไดต้รงตามความตอ้งการมาก
ท่ีสุด ซ่ึงหมายถึงการพฒันาวงการธุรกิจบริการการศึกษา และจะน ามาซ่ึงผลประกอบการท่ีดีข้ึนและ
สามารถอยูร่อดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

กลยุทธ์ท่ีจะน าเสนอต่อไปน้ี ไดจ้ากการวิเคระห์และสังเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของ
เชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ ซ่ึงจะน าขอ้มูลทั้งสองส่วนน้ีมาวิเคราะห์ร่วมกนั กระทัง่ไดเ้ป็น
แบบการให้บริการและการด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายของการใหบ้ริการ 

การก าหนดกลยุทธ์ในงานวิจัยน้ี จะแบ่งขั้ นตอนออกเป็น 2 ขั้ นตอน ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

4.1.1  น าผลขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมาท าการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการ
ก าหนดกลยุทธ์การสร้างศกัยภาพเชิงการแข่งขนัของผูใ้ห้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบั
มธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4.1.2  วิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดบริการของผู ้
ใหบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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5. การก าหนดแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดบริการของผู้ให้บริการ
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการก าหนดและวิเคราะห์ประเด็นท่ีส าคัญ เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์และสร้างกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของการ
ให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ให้ได้เป็น
รูปแบบการให้บริการและการด าเนินธุรกิจบริการการศึกษาแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับ
มธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
ของการใหบ้ริการ ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยขั้นตอนท่ี 1 จะน าผลขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัและการส ารวจ
ความคิดเห็นและความคาดหวงั รวมไปถึงความตอ้งการในการเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบั
มธัยมศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานและน ามาซ่ึงการก าหนดกลยทุธ์การสร้างศกัยภาพเชิงการแข่งขนัของผู ้
ใหบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

1. การสรุปขอ้มูลจากการใหส้ัมภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนวิเคราะห์แนวคิดและท่ีมาของการให้บริการทางด้าน

การศึกษาแผนการเรียนสายศิลป์ดนตรีชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน  และการด าเนินการ
จดัการหลกัสูตรรวมถึงมีรูปแบบการเรียนการสอน  อิทธิพลของแผนการเรียนดนตรีโรงเรียนอ่ืน ๆ  
ส่งผลต่อการการด าเนินแผนการเรียน สภาพการแข่งขันของธุรกิจบริการการศึกษา ระดับ
มธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครในอนาคตและความเห็นต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
กระบวนการใหบ้ริการซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1.1 การวิเคราหะห์แนวคิดและท่ีมาของการให้บริการทางด้านการศึกษา
แผนการเรียนสายศิลป์ดนตรีชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน  และการด าเนินการจดัการ
หลกัสูตรรวมถึงมีรูปแบบการเรียนการสอน   

แนวคิดของการให้บริการจากการสัมภาษณ์โรงเรียนทั้งหมดส่วนใหญ่
ต่างมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งตรงตามศกัยภาพและความสนใจของผูเ้รียน  รองรับกลุ่ม
นกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงมีความโดดเด่นและสนใจดา้นทกัษะดนตรี อนั
ท าให้เกิดแผนการเรียนน้ีข้ึนให้ตรงตามความสนใจ โดยมีด าเนินจดัแผนการเรียนศิลป์ดนตรีใน
รูปแบบการศึกษาในระบบ มีเน้ือหาวิชาในดา้นดนตรีท่ีมีให้ครอบคลุมตามความตอ้งการตามพื้น
ฐานความรู้ท่ีควรมีของผูเ้รียนก่อนเขา้รู้ในระดบัมหาวทิยาลยั ตามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการของสถาบนั
ดา้นดนตรีในระดบัมหาวยิาลยั 
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การด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรีจดัในรูปแบบการศึกษาในระบบ 
ด าเนินหลกัสูตร ตามหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยในส่วนเน้ือรายวิชา
ดนตรีจดัอยู่ในส่วนของวิชาเพิ่มเติม ซ่ึงมีวิชาการทั้ งด้านเน้ือหาวิชาทฤษฎี และการปฏิบติัใน
เคร่ืองมือเอกตามถนัดของนักเรียน รวมถึงการรวมวงอีกด้วย  ท่ีควรมีการสอนจากอาจารย์
ผูเ้ช่ียวชาญดูแลโดยตรง 

รูปแบบการเรียนนกัเรียนจะไดเ้รียนโดยจากอาจารยม์หาวิทยาลยัทางดา้น
ดนตรีโดยตรงหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านในแต่ละเคร่ืองดนตรี สร้างผูเ้รียนให้มีความพร้อมใน
การศึกษาต่อดา้นดนตรีอย่างมีความสามารถ ตรงตามวิชาท่ีจ าเป็นในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา 
ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าใหก้ารเรียนดนตรีมีความน่าสนใจตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นอยา่งยิ่ง 
อีกทั้งยงัควรจดักิจกรรมการแสดงดนตรีต่าง  ๆ รวมถึงการแสดงความสามารถจากการไดเ้รียนใน
แผนการเรียนดว้ย 

1.2  ความเหมาะสมต่อเน้ือหาการใหบ้ริการ การจดัการเรียนรู้ในแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี มีความเหมาะสมแก่ผูเ้รียนมากนอ้ยเพียงใด 

จากการสัมภาษณ์ความเห็นต่อเน้ือหาการให้บริการการเรียนรู้ในแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรี มีความเหมาะสมแก่ผูเ้รียนเป็นอย่างมากและเหมาะสมกบันกัเรียนท่ีมีความสนใจ
ในการศึกษาดา้นดนตรีอยา่งจริงจงั ดว้ยเน้ือหาวิชาในดา้นดนตรีท่ีมีความเข็มขน้ พร้อมส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถน าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อนัสามารถเป็นแนวทางในการท างานใน
อนาคตภายภาคหน้า ส่งผลต่อความ ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการไดท้  าในส่ิงท่ีนักเรียนสนใจและถนดัน้ี 
นบัเป็นแผนการเรียนท่ีส่งเสริมต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งยิง่อีกดว้ย 

1.3  การวิเคราะห์หลักสูตรดนตรีในระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมี       
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อโรงเรียน 

จุดแข็ง ของหลกัสูตร หลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสม แผนการเรียนตรงตาม
ความสนใจของนกัเรียน คณาจารยแ์ละผูส้อนมีความเช่ียวชาญดา้นดนตรี มาจากสถาบนัทางดา้น
ดนตรีในระดบัมหาวิทยาลยั การมีโควตา้เรียนต่อในระดบัมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน สถานท่ีและ
อุปกรณ์ท่ีมีความพร้อมในการจดัการเรียนรู้ดา้นดนตรี การเดินทางท่ีสะดวก สามารถเลือกศึกษาต่อ
ในสาขาวชิาอ่ืนหลงัจากจบม.6 ไดแ้ละควรมีกิจกรรมการแสดงและเวทีแสดงออกแก่นกัเรียน 

จุดอ่อน ของหลกัสูตรเกิดในด้านจ านวนนักเรียนท่ีเลือกเขา้เรียนมีน้อย 
โดยภายนอกไม่ทราบข้อมูลของแผนการเรียนศิลป์ดนตรี อุปกรณ์และห้องซ้อมไม่เพียงพอ 
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ครูผูส้อนท่ีเช่ียวชาญมีไม่เพียงพอ อีกทั้งหลกัสูตรยงัมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง รวมถึงนกัเรียนมีความเขา้ใจท่ี
ไม่ดีพอต่อการเรียนต่อการเรียนดนตรีท่ีควรมีวนิยัและฝึกฝน 

โอกาส ของหลักสูตร ส่งเสริมนักเรียนให้มีโอกาสได้เลือกเรียนใน
แผนการเรียนท่ีตรงตามความตอ้งการมากข้ึน ส่งผลให้มีนกัเรียนสามารถเขา้ศึกษาต่อในดา้นดนตรี
ไดอ้ย่างมีศกัยภาพ แผนการเรียนมีโอกาสเป็นท่ีรู้จกัแก่การเลือกเรียนและให้ความส าคญัมากข้ึน 
หลกัสูตรมีการพฒันาไดม้ากข้ึน 

อุปสรรค ของหลักสูตร เกิดกับจ านวนนักเรียนท่ีมีน้อยและลดลง 
ผลกระทบจากการปรับเวลาเรียนใหม่ของสถาบนัอุดมศึกษา ส่งผลต่อการจัดคาบเรียนให้กับ
อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัท่ีมาสอน และดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีนอ้ยท าให้ผูป้กครองมีทศันคติต่อ
แผนการเรียนดนตรีว่าไม่มีประโยชน์ ฝ่ายบริหารของโรงเรียนขาดความเขา้ใจในการเรียนดา้น
ดนตรี นกัเรียนมีความเขา้ใจต่อการเรียนวา่เรียนดนตรีแลว้ง่ายกวา่วชิาอ่ืน  

1.4  ปัจจัยส าคัญจากท่ีจัดการเรียนการสอนมาระยะเวลาหน่ึงท่ีจะท าให้
ผูป้กครองนักเรียน ตัดสินใจเข้ารับบริการแผนการเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน 

1. ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจในสถาบนั 
  โรงเรียนจ าเป็นตอ้งมีหลกัสูตรและการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีพอเพื่อสร้าง

ความเช่ือมัน่ในการเลือกศึกษาต่อของผูเ้รียน โดยความเช่ือมัน่น้ีพบได้ในโรงเรียนท่ีมีการได้รับ
ความไวว้างใจในดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมีความเด่นดา้นวิชาดนตรี หรือไดรั้บ
การดูแลอยา่งดีจากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นดนตรี  

2. อนาคตในการศึกษาต่อและโอกาสทางการท างาน  
  นกัเรียนท่ีเรียนในแผนการเรียนดนตรีสามารถศึกษาต่อในดา้นดนตรี

ได้อย่างมีความพร้อมหรือสามารถเลือกศึกษาต่อในสายวิชาการด้านอ่ืนนอกจากดา้นดนตรีก็ได ้
และแนวทางในการท างานประกอบอาชีพท่ีชดัเจนท่ีทศันคติอนัดีแก่เรียนและผูป้กครองจะเลือกน า
เป้าหมายมาประกอบการตดัสินใจ  

3. กิจกรรมดา้นดนตรีและการส่งเสริมการแสดงทกัษะดา้นดนตรี 
  กิจกรรมถือเป็นส่วนส าคญัท่ีควรมีให้นกัเรียนท่ีมีความสนใจและชอบ

ในการเรียนด้านวิชาทกัษะปฏิบติัด้านดนตรี ซ่ึงนกัเรียนจะตดัสินใจจากการไดร่้วมกิจกรรมดา้น
ดนตรีท่ีไดรั้บการสนุน จากโรงเรียนโดยนกัเรียนและผูป้กครองจะไดมี้แหล่งขอ้มูลรับรู้ขอ้มูลจาก
กิจกรรมและการส่งเสริมการแสดงทกัษะดา้นดนตรีของนกัเรียนไดป้ระกอบการตดัสินใจมากข้ึน 
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1.5 ความคิดเห็นต่อแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
ของท่าน 

ด้านหลักสูตร หลักสูตรท่ีดีในการให้บริการในเน้ือหาหลักสูตรมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ ถือเป็นส่ิงส าคญัในการใหบ้ริการ มีผลต่อการตดัสินใจของนกัเรียนเป็นอยา่งยิ่ง 
ควรก าหนดกรอบรายวิชาท่ีชดัเจน ท าให้สามารถไดเ้ลือกเรียนต่อตรงตามความตอ้งการ  หลกัสูตร
ควรมุ่งเน้นตามความตอ้งการของการศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยัว่าควรมีคุณลกัษณะท่ีพร้อม
อยา่งไรหรือตรงตามการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อ โดย และนอกจากน้ียงัควรมีการปรับปรุงให้ทนัตาม
การปรับเปล่ียนของยคุสมยัอีกดว้ย 

ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา ในความเหมาะสมของค่าธรรมเนียม
การศึกษาถือว่ามีความเหมาะสม อนัควรแก่การจดัการในด้านแผนการเรียนน้ี ซ่ึงมีความจ าเป็น
จะตอ้งมีการจดัการในดา้นบุคลากรและอุปกรณ์เพิ่มเติม มากกว่าแผนการเรียนอ่ืน ๆ ซ่ึงโดยส่วน
ใหญ่แล้ว จะมีความเห็นว่าสมควรกบัค่าธรรมเนียม นอกจากน้ีปัจจยัจ านวนผูเ้รียนเป็นอีกปัจจยั
ส าคญัต่อค่าธรรมเนียมในหลกัสูตรดว้ย 

 ดา้นสถานท่ีตั้งโรงเรียน และช่องทางการให้บริการการศึกษา สถานท่ีตั้ง
ของโรงเรียนถือว่ามีผลต่อการเดินทาง โรงเรียนท่ีมีทางเลือกในการเดินทางโดยระบบขนส่ง
สาธารณะท่ีสะดวก ถือเป็นปัจจยัเอ้ือต่อการด าเนินการในโรงเรียนเป็นอยา่งมาก รวมถึงควรมีห้อง
ฝึกซอ้มและหอ้งเรียนท่ีเพียงพอ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพนัธ์ ถือเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน และควรให้ความส าคญัเป็นอย่างมากในการให้บริการ
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ควรไดรั้บการดูแลโดยผูมี้
ความเช่ียวชาญในการท าการประชาสัมพนัธ์ ควรอธิบายหลกัสูตรและแนะน าแนวทางการประกอบ
อาชีพ ใหผู้ป้กครองและบุคคลภายนอกไดเ้ขา้ใจต่อแผนการเรียนศิลป์ดนตรีมากข้ึน 

ด้านอาจารย์ผูส้อน บุคลากรในการด าเนินการเรียนการสอน อาจารย์
ผูส้อนและบุคลากรท่ีด าเนินการสอนในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ควรมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัเป็นอยา่งมาก และควรมีความน่าเช่ือถือในวชิาชีพทางดา้นดนตรี 

ด้านการด าเนินการเรียนการสอน การด าเนินการเรียนการสอน ควร
ส่งเสริมแนวทางความเขา้ใจการด าเนินการสอนใหเ้ขา้ใจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ใน
ส่วนของเน้ือหารายวชิาปฏิบติั นกัเรียนควรเรียนกบัผูเ้ช่ียวชาญถือวา่เป็นไปในทางท่ีดี และควรเนน้
ให้มีความตั้งใจในด้านวิชาการในวิชาพื้นฐานให้ครบถ้วน การจดัเวลาเรียนเน้ือหาดนตรี ด้าน
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วชิาการดนตรีควรจดัในช่วงเวลาเรียนภาคเชา้ และวิชาทกัษะปฏิบติั ควรจดัอยูใ่นช่วงเวลาเรียนภาค
บ่าย และควรมีกิจกรรมทางดา้นดนตรีเพิ่มเติมเสริมใหแ้ก่นกัเรียน 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนควรมีความสะอาดและความปลอดภยั มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมี
มาตรฐาน รวมถึงห้องเรียนศิลป์ดนตรี ควรมีห้องเรียนและห้องฝึกซ้อม รวมถึงอุปกรณ์ท่ีสามารถ
รองรับการฝึกฝนทกัษะส าหรับนกัเรียนในแผนการเรียนอยา่งครอบคลุม  

2. การน าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม มาท าการวิเคราะห์
หาความตอ้งการในการเลือกแผนการเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
ใหแ้ก่บุตรหลาน ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ เหตุส าคญัท่ีเป็นเหตุปัจจยัท่ีส่งผลให้ผูป้กครอง
ตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 3 อนัดบัแรกคือ 1. ตอ้งการให้นกัเรียนไดเ้รียนในแผนการ
เรียนท่ีชอบและมีความถนัด 2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการของนกัเรียน 3.คุณภาพ
ของผูส้อน/ความมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของผูส้อน จากการวิเคราะห์ผลลพัทข์า้งตน้สรุปไดว้า่ส่ิงท่ี
ผูป้กครองส าคญัคือการให้บุตรหลานได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีนักเรียนมีความชอบและสนใจ โดยควร
จะตอ้งอยูภ่ายในการดูแลของผูมี้ความเช่ียวชาญทางดา้นนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดการพฒันา และควร
ไดรั้บการท ากิจกรรมส่งเสริมการพฒันาใหแ้ก่นกัเรียนเสมอดว้ย 

ในส่วนของส่ิงท่ีผูป้กครองคาดหวงัจะได้รับจากแผนการเรียนดนตรีน้ีมาก
ท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ 1. นกัเรียนไดศึ้กษาในสาขาวิชาท่ีตนเองตอ้งการ 2. นกัเรียนมีความเข็มแข็ง
ทางวิชาการดา้นดนตรี 3. มีโควตา้ส าหรับนกัเรียนหลงัส าเร็จการศึกษา จากการวิเคราะห์ผลลพัท์
ขา้งตน้สรุปไดว้่าส่ิงท่ีผูป้กครองคาดหวงัท่ีจะให้นกัเรียนไดรั้บ คือ นกัเรียนไดเ้รียนแผนการเรียน
ตามท่ีตอ้งการ โดยมีความเข็มแข็งทางด้านวิชาการด้านดนตรีและมีโควตา้ส าหรับศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษา 

ส าหรับปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการเขา้รับบริการในระดบัมากท่ีสุด 4 อนัดบั
แรกคือ 1. อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกบัหลกัสูตร       
2. อาจารยผ์ูส้อนมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือและตั้งใจ 3. โรงเรียนมีห้องเรียนดนตรีและห้องฝึกซ้อม
อยา่งเหมาะสมเพียงพอ 4. ความเหมาะสมของการแต่งกายของอาจารย ์  

ส าหรับปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการเขา้รับบริการในระดบัมาก 4 อนัดบัแรก
คือ 1. โรงเรียนมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอส าหรับนกัเรียนและอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  2. ห้องเรียนมีความ
สว่าง อากาศถ่ายเท เหมาะสมแก่การเรียนรู้ 3. ส่ิงแวดล้อมรอบๆบริเวณโรงเรียนมีความร่มร่ืนสร้าง
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บรรยากาศแก่การเรียนรู้และการฝึกฝนดา้นดนตรีของเด็กนกัเรียน  4. ห้องซ้อมดนตรีมีความสะอาด 
ความสวา่ง เหมาะสมแก่การซอ้ม   

จากการสรุปขอ้มูลขา้งตน้พบวา่ ผูป้กครองใหค้วามส าคญัต่อการเขา้รับบริการ
ในดา้น โรงเรียนท่ีมีห้องเรียนทางดา้นดนตรีท่ีเหมาะสมและเพียงพอกบัการฝึกซ้อมและสะอาด 
อากาศถ่ายเท บรรยากาศเหมาะกับการเรียนรู้ อาจารย์ผูส้อนมีความสามารถ น่าเช่ือถือและมี
บุคลิกภาพการแต่งกายท่ีเหมาะสม 

การวิเคราะห์กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการของแผนการเรียนศิลป์ดนตรีไดน้ าผล
การศึกษาปัจจยัขอ้มูลเชิงคุณภาพในแนวทางท่ีส่งผลต่อการเลือกเขา้รับบริการแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี ซ่ึงมีผลออกมา  3 ด้านคือ 1.ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจในสถาบนั 2. อนาคตใน
การศึกษาต่อและโอกาสทางการท างาน 3. กิจกรรมดา้นดนตรีและการส่งเสริมการแสดงทกัษะดา้น
ดนตรีผสานรวมกบัขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัจจยัองค์ประกอบหลกัจากการ
คาดหวงัของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัความส าคญั โดยสรุปรวมออกมาไดเ้ป็น 6 ดา้นหลกัคือ    
1. บุคลากรครอบคลุม มีความช านาญน่าเช่ือถือ 2.ค่าธรรมเนียมเหมาะสมและการส่งเสริม
สนบัสนุนบริการ  3.สถานศึกษาโดดเด่น หลกัสูตรเหมาะสม 4. สถานท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
เดินทาง  5.  สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศเหมาะสม 6.กิจกรรมและการวดัผลอยา่งมีคุณภาพ โดยสรุป
รวมกลุ่มปัจจยัในแนวทางส าคญัเป็น 3 กลุ่มแนวทางตามปัจจยัเชิงคุณภาพสอดคลอ้งกบัทฤษฎีส่วน
ประสมการตลาดบริการ 7P’s ดงัตารางสรุปวิเคราะห์กลยุทธ์ประสมทางการตลาดบริการแผนศิลป์
ดนตรี 

 
ตารางท่ี 31 วเิคราะห์องคป์ระกอบกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดบริการแผนศิลป์ดนตรี 

ปัจจจัยข้อมูลเชิงคุณภาพ ปัจจัยหลกัข้อมูลเชิงปริมาณ สรุปองค์ประกอบ 7P’s สรุปกลยุทธ์ 

1.ความเช่ือมัน่และความ
ไวว้างใจในสถาบนั 
2. อนาคตในการศึกษา
ต่อและโอกาสทางการ
ท างาน  
3. กิจกรรมด้านดนตรี
และการส่ง เส ริมการ
แสดงทกัษะดา้นดนตรี 

ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการ
เขา้รับบริการจากการวิเคราะห์
ปัจจยัหลกั (PCA) 
1. บุคลากรครอบคลุม มีความ
ช านาญน่าเช่ือถือ 
2.ค่าธรรมเนียมเหมาะสมและ
การส่งเสริมสนบัสนุนบริการ 
3 . ส ถ า น ศึ ก ษ า โ ด ด เ ด่ น 
หลกัสูตรเหมาะสม 
4. สถานท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
และการเดินทาง 

กลุ่มท่ี 1 
1. บุคลากรครอบคลุม มีความ
ช านาญน่าเช่ือถือ 
(People) 

1.S(Smart) คือ บุคลากรมี
ความเป็นมืออาชีพ   
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ตารางท่ี 31 วเิคราะห์องคป์ระกอบกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดบริการแผนศิลป์ดนตรี (ต่อ) 
ปัจจจัยข้อมูลเชิงคุณภาพ ปัจจัยหลกัข้อมูลเชิงปริมาณ สรุปองค์ประกอบ 7P’s สรุปกลยุทธ์ 

 5.  สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ
เหมาะสม 
6.กิจกรรมและการวดัผลอยา่ง
มีคุณภาพ 

กลุ่มท่ี 2 
1 . ส ถ า น ศึ ก ษ า โ ด ด เ ด่ น 
หลกัสูตรเหมาะสม (Product) 
2. สถานท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
และการเดินทาง (Place) 
3. สภาพแวดล้อม บรรยากาศ
เหมาะสม (Physical Environment) 

2.S(Serve) คือสถานท่ีและ
อุปกรณ์พร้อมให้บริการ
อยา่งครบครัน ควรมีพร้อม
แก่การให้บริการ 

กลุ่มท่ี 3 
1.ค่าธรรมเนียมเหมาะสมและ
การส่งเสริมสนับสนุนบริการ 
(Price,Promotion)  
2.กิจกรรมและการวดัผลอยา่ง
มีคุณภาพ(Process) 

3. S(Service Solution) คือการ
บริการท่ีมีความยืดหยุน่ ใส่ใจ
ผู ้ รั บบริการโดยสามารถ
ให้บริการจดัสรรแนวทางตาม
สิ น ค้ า บ ริ ก า ร (Service 
Solution) ตรงตามความ
ตอ้งการลูกคา้ได ้

 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทุกส่วนพบวา่ ขอ้มูลทุกส่วนมีความสอดคลอ้งกนัจึงสรุปเป็น 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อแนวทางความตอ้งการ การตดัสินใจรับบริการ
ในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ 1.S 
(Smart) คือ บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 2. S (Serve) คือสถานท่ีและอุปกรณ์พร้อมให้บริการอยา่ง
ครบครัน ควรมีพร้อมแก่การให้บริการ 3. S (Service Solution) คือการบริการท่ีมีความยืดหยุน่ใส่ใจ
ผูรั้บบริการโดยสามารถให้บริการจดัสรรแนวทางตามสินคา้บริการ (Service Solution) ตรงตาม
ความตอ้งการลูกคา้ได ้

โดยพยญัชนะตน้ขององค์ประกอบ “3S” ไดจ้ากการน าเอาขอ้มูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ น ามาวเิคราะห์หาประเด็นส าคญัดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ โดยจะมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 32  องคป์ระกอบกลยทุธ์ “3S” 

องค์ประกอบ ความหมาย 
Smart บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
Serve สถานท่ีและอุปกรณ์พร้อมให้บริการอยา่งครบครัน 

Service Solution  การบริการท่ีมีความยดืหยุน่ ใส่ใจผูรั้บบริการ 
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บทสรุปกลยุทธ์  
1. กลยุทธ์ S = Smart  
“Smart” คือ กลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ ให้มีความเหมาะสม

กบัการให้บริการในแผนการเรียนดนตรี ซ่ึงเป็นการก าหนดคุณลกัษณะส าคญัของบุคลากรท่ีควรมี 
เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งมีความรอบครอบในการก าหนดมาตรฐานให้เหมาะสมกบัคุณภาพของ
บริการ  

โรงเรียนท่ีให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี องคป์ระกอบท่ีส าคญัล าดบัแรกในการ
ให้บริการเกิดข้ึนอยู่กบับุคลากรท่ีควรมีความพร้อม โดยควรมีครูผูส้อนครบในแต่ละรายวิชาตาม
เคร่ืองดนตรี ผูส้อนควรมีความเช่ียวชาญดา้นดนตรีและเป็นท่ียอมรับมีความตั้งใจและน่าเช่ือถือ 
นกัเรียนควรไดเ้รียนเฉพาะทางตามเคร่ืองดนตรีกบัผูส้อนรายบุคคล นอกเหนือจากความสามารถ
แลว้ ครูผูส้อนควรมี คุณธรรม จริยธรรมอนัดีให้เหมาะกบัคุณภาพบุคคลากร รวมถึงบุคลากรใน
โรงเรียนควรมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูป้กครองและผูเ้รียน 

แนวทางในการส่งเสริมกลยุทธ์ดา้น S = Smart ท่ีท  าให้เกิดความโดดเด่นทางดา้น
บุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ และมีความพร้อม คือโรงเรียนควรมีการท าความร่วมมือทางดา้น
ดนตรีร่วมกับสถาบนัทางการศึกษาด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดความพร้อมของ
บุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีความพร้อม อีกทั้งควรมีผูดู้แลคอยท าหน้าท่ีรับผิดชอบประสานงาน
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีอย่างชัดเจน รวมถึงความพร้อมของวิสัยทศัน์ผูบ้ริหารอนัดีต่อแผนการ
เรียน ท่ีท าให้เกิดแนวทางอนัดีต่อความกระตือรือร้นในการให้บริการและแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั
ผูป้กครองและผูเ้รียนได ้  

2. กลยุทธ์ S = Serve 
“S = Serve” คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพร้อมของรูปแบบการให้บริการท่ีมีการ

รองรับการน าเสนอทั้งอุปกรณ์และบริการท่ีมีคุณภาพ ให้มีความเหมาะสมกับการให้บริการใน
แผนการเรียนดนตรี ซ่ึงเป็นการก าหนดคุณลกัษณะส าคญัของสถานท่ี ท่ีควรมีซ่ึงนบัเป็นส่ิงจ าเป็น
อยา่งยิง่ล าดบัรองมาท่ีตอ้งมีความพร้อมในการก าหนดมาตรฐานใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของบริการ 

โรงเรียนท่ีให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี องค์ประกอบท่ีส าคญัรองมาในการ
ให้บริการเกิดข้ึนอยู่กบัสถานท่ี ท่ีควรมีความพร้อม คือโรงเรียนควรมีห้องเรียนดนตรีและห้อง
ฝึกซ้อมอย่างเหมาะสม เพียงพอต่อนักเรียนท่ีเป็นสัดส่วน รวมถึงมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอส าหรับ
นักเรียนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และควรมีความพร้อมในมาตรการรักษาความปลอดภยั        
มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าอยูต่ลอดเวลาท าการ รวมถึงระบบกลอ้งวงจรปิด 
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แนวทางในการส่งเสริมกลยทุธ์ดา้น S = Serve ท่ีท  าให้เกิดความโดดเด่นทางดา้นความ
พร้อมของรูปแบบการให้บริการท่ีมีการรองรับการน าเสนอทั้งอุปกรณ์และบริการท่ีมีคุณภาพ คือ 
โรงเรียนควรจดัสรรพื้นท่ีและปรับปรุงใหมี้หอ้งเรียนและหอ้งฝึกซอ้มพร้อมรองรับบริการอนัพร้อม
แก่นกัเรียน ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนให้เกิดเต็มประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้ง
อุปกรณ์ในการเรียนทางดา้นดนตรีท่ีควรมีและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และส่วนส าคญัคือความ
ปลอดภยั ในพื้นท่ีบริการหอ้งเรียนดนตรีควรมีการดูแลรักษาความปลอดภยัเป็นอยา่งดี 

3. กลยุทธ์ S = Service Solution  
“S = Service Solution” คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีมี

ความยืดหยุ่น ใส่ใจผูเ้ขา้รับบริการพร้อมแก้ปัญหาจากการรับบริการ  ทั้งในดา้นปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) และค่าธรรมเนียมการศึกษา (Price) การบริการ ร่วมกนัให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าได้  น าเสนอบริการท่ีมีความราบร่ืน ให้มีความเหมาะสมกับในการ
ใหบ้ริการแผนการเรียนดนตรีท่ีไม่เกิดปัญหาและมีความดึงดูดน่าสนใจน าพาเขา้สู่การรับบริการ ซ่ึง
เป็นการก าหนดคุณลกัษณะส าคญัของความพร้อมต่อการใหบ้ริการ ท่ีควรมีซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่ง 
ท่ีตอ้งมีความพร้อมในการน าเสนอการบริการใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของบริการ 

โรงเรียนท่ีใหบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี องคป์ระกอบท่ีส าคญัรองมาอีกล าดบัใน
การให้บริการเกิดข้ึนอยู่กับ การแนะแนวข้อมูลส าหรับการศึกษาต่อในสาขาวิชาดนตรีใน
ระดบัอุดมศึกษา และมีโควตา้ในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถแบ่ง
ช าระได้หรือมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาส าหรับนักเรียน และควรด าเนินการประชาสัมพนัธ์
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีในรูปแบบ โปสเตอร์, แผน่พบัอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความเขา้
ในอนัดีและเขา้ถึงขอ้มูลการใหบ้ริการ 

แนวทางในการส่งเสริมกลยุทธ์ดา้น S = Service Solution ท่ีท  าให้เกิดความโดดเด่น
ทางดา้นการส่ือสารการตลาดประชาสัมพนัธ์และราคา ใหเ้กิดความเขา้ใจและความราบร่ืนกลยุทธ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีมีความยืดหยุน่ ใส่ใจผูเ้ขา้รับบริการพร้อมแกปั้ญหาจากการรับบริการ คือ 
โรงเรียนควรจดัการแนะน าแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตหลงัจากส าเร็จ
การศึกษาจากการเรียนในดา้นดนตรี และแนวทางการจดัการค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีแบ่งช าระได ้
รวมถึงมีความพร้อมในการแกปั้ญหาดา้นอ่ืน ๆ โดยมีความพร้อมของโรงเรียนท่ีใหบ้ริการ 
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บทที ่5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจยัคร้ังน้ี มีลกัษณะของงานวิจยัเป็นการวิจยัแบบผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิง

คุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ โดยขอ้มูลเชิงคุณภาพไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน
หรืออาจารย์ผู ้ดูแลแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรง เรียนในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 8 ราย และข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณจะใช้วิธีการส ารวจ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลซ่ึงกลุ่มประชากรตวัอย่าง จะเป็นกลุ่มผูป้กครอง
นัก เ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ในโรงเ รียนท่ีให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย ซ่ึงจ านวนกลุ่มประชากรไดจ้ากการก าหนดจากตารางส าเร็จรูป
ของ Taro Yamane โดยใชว้ธีิการเลือกแบบสุ่ม โดยใชค้วามน่าจะเป็นและในส่วนของการวิเคราะห์
ขอ้มูล จะใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี (Frequencies 
Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) แลว้ท าการคน้หาปัจจยัส าคญัเพื่อใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ ดว้ยวิธีวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 

จากวตัถุประสงค์และวิธีในการด าเนินงานวิจัย สามารถสรุปผลการอภิปรายและ
ขอ้เสนอแนะของงานวจิยัดงัน้ี 

 
สรุป 

การวิจยัเร่ือง “ศึกษาแนวทางความตอ้งการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างกลยุทธ์ส่งเสริม
การตลาดบริการ” ไดแ้บ่งขั้นตอนการท างานอยูเ่ป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1. การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
2. การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ 
3. ก าหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการโรงเรียนท่ีให้บริการแผนการเรียน   

ศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
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ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ในการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ จะใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีผูอ้  านวยการโรงเรียน

หรืออาจารย์ผู ้ดูแลแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั โดยประเด็นค าถามท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล และเพื่อให้เห็น
ประเด็นค าตอบอย่างชัดเจน จึงได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดยจะ
น าเสนอตามล าดบัประเด็นค าถามดงัน้ี 

1.1 การวเิคราหะห์ แนวคิดและท่ีมาของการให้บริการทางดา้นการศึกษาแผนการเรียน
สายศิลป์ดนตรีชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน  และการด าเนินการจดัการหลกัสูตรรวมถึงมี
รูปแบบการเรียนการสอน   

แนวคิดของการให้บริการจากการสัมภาษณ์โรงเรียนทั้งหมดส่วนใหญ่ต่างมุ่งเน้น
ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งตรงตามศกัยภาพและความสนใจของผูเ้รียน  รองรับกลุ่มนกัเรียนท่ี
ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงมีความโดดเด่นและสนใจดา้นทกัษะดนตรี อนัท าให้เกิด
แผนการเรียนน้ีข้ึนให้ตรงตามความสนใจ โดยมีด าเนินจดัแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในรูปแบบ
การศึกษาในระบบ มีเน้ือหาวชิาในดา้นดนตรีท่ีมีใหค้รอบคลุมตามความตอ้งการตามพื้นฐานความรู้
ท่ีควรมีของผูเ้รียนก่อนเขา้รู้ในระดบัมหาวิทยาลยั ตามคุณลกัษณะท่ีตอ้งการของสถาบนัดา้นดนตรี
ในระดบัมหาวยิาลยั 

การด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรีจัดในรูปแบบการศึกษาในระบบ ด าเนิน
หลกัสูตร ตามหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยในส่วนเน้ือรายวิชาดนตรีจดัอยู่
ในส่วนของวิชาเพิ่มเติม ซ่ึงมีวิชาการทั้งดา้นเน้ือหาวิชาทฤษฎี และการปฏิบติัในเคร่ืองมือเอกตาม
ถนดัของนกัเรียน รวมถึงการรวมวงอีกดว้ย ท่ีควรมีการสอนจากอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดูแลโดยตรง 

รูปแบบการเรียนนกัเรียนจะไดเ้รียนโดยจากอาจารยม์หาวิทยาลยัทางด้านดนตรี
โดยตรงหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในแต่ละเคร่ืองดนตรี สร้างผูเ้รียนให้มีความพร้อมในการศึกษา
ต่อดา้นดนตรีอยา่งมีความสามารถ ตรงตามวิชาท่ีจ าเป็นในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีท าใหก้ารเรียนดนตรีมีความน่าสนใจตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นอยา่งยิ่ง อีกทั้งยงั
ควรจดักิจกรรมการแสดงดนตรีต่าง  ๆ รวมถึงการแสดงความสามารถจากการไดเ้รียนในแผนการ
เรียนดว้ย 

1.2 ความเหมาะสมต่อเน้ือหาการให้บริการ การจดัการเรียนรู้ในแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี มีความเหมาะสมแก่ผูเ้รียนมากนอ้ยเพียงใด 
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จากการสัมภาษณ์ความเห็นต่อเน้ือหาการให้บริการการเรียนรู้ในแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี มีความเหมาะสมแก่ผูเ้รียนเป็นอย่างมากและเหมาะสมกบันกัเรียนท่ีมีความสนใจใน
การศึกษาด้านดนตรีอย่างจริงจงั ด้วยเน้ือหาวิชาในด้านดนตรีท่ีมีความเข็มขน้ พร้อมส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถน าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อนัสามารถเป็นแนวทางในการท างานใน
อนาคตภายภาคหน้า ส่งผลต่อความ ซ่ึงจะเกิดข้ึนจากการไดท้  าในส่ิงท่ีนักเรียนสนใจและถนดัน้ี 
นบัเป็นแผนการเรียนท่ีส่งเสริมต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งยิง่อีกดว้ย 

1.3 การวเิคราะห์หลกัสูตรดนตรีในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมี จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อโรงเรียน 

จุดแข็ง ของหลกัสูตร หลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสม แผนการเรียนตรงตามความ
สนใจของนกัเรียน คณาจารยแ์ละผูส้อนมีความเช่ียวชาญดา้นดนตรี มาจากสถาบนัทางดา้นดนตรี
ในระดบัมหาวิทยาลยั การมีโควตา้เรียนต่อในระดบัมหาวิทยาลยัท่ีชดัเจน สถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีมี
ความพร้อมในการจดัการเรียนรู้ดา้นดนตรี การเดินทางท่ีสะดวก สามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชา
อ่ืนหลงัจากจบม.6 ไดแ้ละควรมีกิจกรรมการแสดงและเวทีแสดงออกแก่นกัเรียน 

จุดอ่อน ของหลักสูตรเกิดในด้านจ านวนนักเรียนท่ีเลือกเข้าเรียนมีน้อย โดย
ภายนอกไม่ทราบขอ้มูลของแผนการเรียนศิลป์ดนตรี อุปกรณ์และห้องซ้อมไม่เพียงพอ ครูผูส้อนท่ี
เช่ียวชาญมีไม่เพียงพอ อีกทั้งหลกัสูตรยงัมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง รวมถึงนกัเรียนมีความเขา้ใจท่ีไม่ดีพอต่อ
การเรียนต่อการเรียนดนตรีท่ีควรมีวนิยัและฝึกฝน 

โอกาส ของหลกัสูตร ส่งเสริมนกัเรียนให้มีโอกาสไดเ้ลือกเรียนในแผนการเรียนท่ี
ตรงตามความต้องการมากข้ึน ส่งผลให้มีนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในด้านดนตรีได้อย่างมี
ศกัยภาพ แผนการเรียนมีโอกาสเป็นท่ีรู้จกัแก่การเลือกเรียนและให้ความส าคญัมากข้ึน หลกัสูตรมี
การพฒันาไดม้ากข้ึน 

อุปสรรค ของหลกัสูตร เกิดกบัจ านวนนกัเรียนท่ีมีนอ้ยและลดลง ผลกระทบจาก
การปรับเวลาเรียนใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลต่อการจัดคาบเรียนให้กับอาจารย์จาก
มหาวิทยาลยัท่ีมาสอน และด้านการประชาสัมพนัธ์ท่ีน้อยท าให้ผูป้กครองมีทศันคติต่อแผนการ
เรียนดนตรีว่าไม่มีประโยชน์ ฝ่ายบริหารของโรงเรียนขาดความเขา้ใจในการเรียนด้านดนตรี 
นกัเรียนมีความเขา้ใจต่อการเรียนวา่เรียนดนตรีแลว้ง่ายกวา่วชิาอ่ืน  

1.4 ปัจจยัส าคญัจากท่ีจดัการเรียนการสอนมาระยะเวลาหน่ึงท่ีจะท าให้ผูป้กครอง /
นกัเรียน ตดัสินใจเขา้รับบริการแผนการเรียนแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในโรงเรียน 
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1. ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจในสถาบนั 
โรงเรียนจ าเป็นตอ้งมีหลกัสูตรและการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีพอเพื่อสร้างความ

เช่ือมัน่ในการเลือกศึกษาต่อของผูเ้รียน โดยความเช่ือมัน่น้ีพบไดใ้นโรงเรียนท่ีมีการได้รับความ
ไวว้างใจในดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและมีความเด่นดา้นวิชาดนตรี หรือไดรั้บการ
ดูแลอยา่งดีจากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นดนตรี  

2. อนาคตในการศึกษาต่อและโอกาสทางการท างาน  
นกัเรียนท่ีเรียนในแผนการเรียนดนตรีสามารถศึกษาต่อในดา้นดนตรีไดอ้ยา่ง

มีความพร้อมหรือสามารถเลือกศึกษาต่อในสายวิชาการด้านอ่ืนนอกจากด้านดนตรีก็ได้ และ
แนวทางในการท างานประกอบอาชีพท่ีชัดเจนท่ีทศันคติอนัดีแก่เรียนและผูป้กครองจะเลือกน า
เป้าหมายมาประกอบการตดัสินใจ  

3. กิจกรรมดา้นดนตรีและการส่งเสริมการแสดงทกัษะดา้นดนตรี 
กิจกรรมถือเป็นส่วนส าคญัท่ีควรมีให้นกัเรียนท่ีมีความสนใจและชอบในการ

เรียนดา้นวิชาทกัษะปฏิบติัดา้นดนตรี ซ่ึงนกัเรียนจะตดัสินใจจากการไดร่้วมกิจกรรมดา้นดนตรีท่ี
ไดรั้บการสนุน จากโรงเรียนโดยนกัเรียนและผูป้กครองจะไดมี้แหล่งขอ้มูลรับรู้ขอ้มูลจากกิจกรรม
และการส่งเสริมการแสดงทกัษะดา้นดนตรีของนกัเรียนไดป้ระกอบการตดัสินใจมากข้ึน 

1.5 ความคิดเห็นต่อแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายของท่าน 
ดา้นหลกัสูตร หลกัสูตรท่ีดีในการให้บริการในเน้ือหาหลกัสูตรมีความส าคญัอยา่ง

ยิ่ง ถือเป็นส่ิงส าคญัในการให้บริการ มีผลต่อการตดัสินใจของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ควรก าหนด
กรอบรายวิชาท่ีชดัเจน ท าให้สามารถไดเ้ลือกเรียนต่อตรงตามความตอ้งการ  หลกัสูตรควรมุ่งเน้น
ตามความตอ้งการของการศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยัวา่ควรมีคุณลกัษณะท่ีพร้อมอย่างไรหรือ
ตรงตามการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อ และนอกจากน้ียงัควรมีการปรับปรุงให้ทนัตามการปรับเปล่ียน
ของยคุสมยัอีกดว้ย 

ดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ในความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการศึกษาถือวา่มี
ความเหมาะสม อนัควรแก่การจดัการในดา้นแผนการเรียนน้ี ซ่ึงมีความจ าเป็นจะตอ้งมีการจดัการ
ในด้านบุคลากรและอุปกรณ์เพิ่มเติม มากกว่าแผนการเรียนอ่ืน ๆ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้ว จะมี
ความเห็นว่าสมควรกับค่าธรรมเนียม นอกจากน้ีปัจจัยจ านวนผูเ้รียนเป็นอีกปัจจัยส าคัญต่อ
ค่าธรรมเนียมในหลกัสูตรดว้ย 

ด้านสถานท่ีตั้ งโรงเรียนและช่องทางการให้บริการการศึกษา สถานท่ีตั้ งของ
โรงเรียนถือวา่มีผลต่อการเดินทาง โรงเรียนท่ีมีทางเลือกในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะท่ี
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สะดวก ถือเป็นปัจจยัเอ้ือต่อการด าเนินการในโรงเรียนเป็นอยา่งมาก รวมถึงควรมีห้องฝึกซ้อมและ
หอ้งเรียนท่ีเพียงพอ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์ ถือเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน และควรให้ความส าคญัเป็นอย่างมากในการให้บริการ
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ควรไดรั้บการดูแลโดยผูมี้
ความเช่ียวชาญในการท าการประชาสัมพนัธ์ ควรอธิบายหลกัสูตรและแนะน าแนวทางการประกอบ
อาชีพ ใหผู้ป้กครองและบุคคลภายนอกไดเ้ขา้ใจต่อแผนการเรียนศิลป์ดนตรีมากข้ึน 

ดา้นอาจารยผ์ูส้อน บุคลากรในการด าเนินการเรียนการสอน อาจารยผ์ูส้อนและ
บุคลากรท่ีด าเนินการสอนในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ควรมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ซ่ึงเป็นส่ิง
ส าคญัเป็นอยา่งมาก และควรมีความน่าเช่ือถือในวชิาชีพทางดา้นดนตรี 

ด้านการด าเนินการเรียนการสอน การด าเนินการเรียนการสอน ควรส่งเสริม
แนวทางความเขา้ใจการด าเนินการสอนให้เขา้ใจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ในส่วน
ของเน้ือหารายวชิาปฏิบติั นกัเรียนควรเรียนกบัผูเ้ช่ียวชาญถือวา่เป็นไปในทางท่ีดี และควรเนน้ให้มี
ความตั้งใจในดา้นวิชาการในวิชาพื้นฐานให้ครบถว้น การจดัเวลาเรียนเน้ือหาดนตรี ดา้นวิชาการ
ดนตรีควรจดัในช่วงเวลาเรียนภาคเช้า และวิชาทกัษะปฏิบติั ควรจดัอยู่ในช่วงเวลาเรียนภาคบ่าย 
และควรมีกิจกรรมทางดา้นดนตรีเพิ่มเติมเสริมใหแ้ก่นกัเรียน 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการส่งเสริม
การเรียนรู้ โรงเรียนควรมีความสะอาดและความปลอดภยั มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมีมาตรฐาน 
รวมถึงห้องเรียนศิลป์ดนตรี ควรมีห้องเรียนและห้องฝึกซ้อม รวมถึงอุปกรณ์ท่ีสามารถรองรับการ
ฝึกฝนทกัษะส าหรับนกัเรียนในแผนการเรียนอยา่งครอบคลุม  

 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ปกครอง 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 36 – 45 มีระดบัการศึกษา

สูงสุดระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพกิจการส่วนตวั/อาชีพอิสระ มีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนของ
ครอบครัว 10, 001- 30,000 บาท และมีจ านวนบุตรหลานในความปกครอง 2 คน  

2. พฤติกรรมการเข้ารับบริการ ความต้องการ และความคาดหวงัในการเลอืกเข้ารับบริการ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาวิชาดนตรีจากโรงเรียน

ดนตรีเอกชนมาก่อน และผูป้กครองส่วนใหญ่รู้จกัแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
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ตอนปลายมาก่อน โดยผูป้กครองรู้จกัแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
จากช่องทาง 3 อนัดบัหลกัส าคญัไดแ้ก่ 1. โรงเรียน  2. ทางนักเรียน  3. จากทางอินเตอร์เน็ต/ส่ือ
สังคมออนไลน์ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในแผนการเรียนศิลป์ดนตรีส่วนใหญ่ใน 3 
ล าดบัแรกคือ 1. ตอ้งการให้นกัเรียนไดเ้รียนในแผนการเรียนท่ีชอบและมีความถนตั 2. รองลงมา 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการของนกัเรียน 3.คุณภาพของผูส้อน/ความมีช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับของผูส้อน  

3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.90 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.58 จากท่ีกล่าวมาวา่
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี อยูใ่นระดบั มาก 

จึงสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียในแต่ละระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรี จากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 

3.1 ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี   ใหแ้ก่นกัเรียนในระดบัมากท่ีสุด 4 อนัดบัแรก ดงัน้ี 

3.1.1 อาจารย์ผู ้สอนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม 

เหมาะสมกบัหลกัสูตร โดยมีค่าเฉล่ีย 4.09 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.834 

3.1.2 อาจารยผ์ูส้อนมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือและตั้งใจ โดยมีค่าเฉล่ีย 4.07 ส่วน
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.844 

3.1.3 โรงเรียนมีหอ้งเรียนดนตรี และหอ้งฝึกซอ้มอยา่งเหมาะสม เพียงพอ โดย
มีค่าเฉล่ีย 4.05 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.886 

3.1.4   ความเหมาะสมของการแต่งกายของอาจารย ์โดยมีค่าเฉล่ีย 4.04 ส่วนค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.911 

3.2 ความคิดเห็นในระดบัมาก สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี   ใหแ้ก่นกัเรียนในระดบัมากท่ีสุด 4 อนัดบัแรก  

3.2.1 โรงเรียนมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอส าหรับนกัเรียนและอยูใ่นสภาพพร้อมใช้
งาน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.913   
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3.2.2 ห้องเรียนมีความสว่าง อากาศถ่ายเท เหมาะสมแก่การเรียนรู้ โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.843 

3.2.3 ส่ิงแวดลอ้มรอบๆบริเวณโรงเรียนมีความร่มร่ืน สร้างบรรยากาศแก่การ
เรียนรู้และการฝึกฝนด้านดนตรีของเด็กนกัเรียนโดยมีค่าเฉล่ีย 4.03 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.952 

3.2.4 ห้องซ้อมดนตรีมีความสะอาด ความสวา่ง เหมาะสมแก่การซ้อม โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.02 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.908 

4. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ 

4.1 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือก
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั (F = 2.192 
Sig = 0.139) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อ
ปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับชั้น
มธัยมศึกษาท่ีไม่แตกต่างกนั 

4.2 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือก
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั (F = 3.554 
Sig = 0.015) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อ
ปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับชั้น
มธัยมศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

4.3 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่
ต่างกนั (F = 1.537 Sig = 0.191) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แล้ว พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเลือกแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาท่ีไม่แตกต่างกนั 

4.4 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือก
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาใน  เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั (F = 0.823 

Sig = 0.534) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อ
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ปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับชั้น
มธัยมศึกษาท่ีไม่แตกต่างกนั 

4.5 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนของครอบครัวแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั (F = 2.881 Sig = 0.023) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
เลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาท่ีแตกต่างกนั 

4.6 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนบุตรหลานในความปกครองแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ท่ีไม่ต่างกนั (F = 2.881 Sig = 0.271) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แล้ว พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจยัทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
เลือกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาท่ีไม่แตกต่างกนั 

5. สรุปผลการวเิคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเชิงส ารวจ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ สามารถแบ่งกลุ่มตวัแปรทั้ง 36 ตวัแปร

และสามารถสกดัองคป์ระกอบไดท้ั้งส้ิน 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1. องค์ประกอบท่ี 1 บุคลากรครอบคลุม มีความช านาญน่าเช่ือถือ (Professional 

Educator) 
2. องค์ประกอบท่ี 2 ค่าธรรมเนียมเหมาะสมและการส่งเสริมสนับสนุนบริการ 

(Service Promotion) 
3. องคป์ระกอบท่ี 3 สถานศึกษาโดดเด่น หลกัสูตรเหมาะสม (Brand and Facility) 
4. องคป์ระกอบท่ี 4  สถานท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการเดินทาง (Location Support 

Learning) 
5. องคป์ระกอบท่ี 5 สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศเหมาะสม (Right Environment 

and Atmosphere) 
6. องค์ประกอบท่ี 6   กิจกรรมและการวดัผลอย่างมีคุณภาพ (Activity and 

Measurement) 
 

ก าหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะห์กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการของแผนการเรียนศิลป์ดนตรีไดน้ าผล
การศึกษาปัจจยัขอ้มูลเชิงคุณภาพในแนวทางท่ีส่งผลต่อการเลือกเขา้รับบริการแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี ซ่ึงมีผลออกมา  3 ด้านคือ 1.ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจในสถาบนั 2. อนาคตใน
การศึกษาต่อและโอกาสทางการท างาน 3. กิจกรรมดา้นดนตรีและการส่งเสริมการแสดงทกัษะดา้น
ดนตรีผสานรวมกบัขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัจจยัองค์ประกอบหลกัจากการ
คาดหวงัของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีระดบัความส าคญั โดยสรุปรวมออกมาไดเ้ป็น 6 ดา้นหลกัคือ    
1. บุคลากรครอบคลุม มีความช านาญน่าเช่ือถือ 2.ค่าธรรมเนียมเหมาะสมและการส่งเสริม
สนบัสนุนบริการ 3.สถานศึกษาโดดเด่น หลกัสูตรเหมาะสม 4. สถานท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
เดินทาง 5.  สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศเหมาะสม 6.กิจกรรมและการวดัผลอยา่งมีคุณภาพ โดยสรุป
รวมกลุ่มปัจจยัในแนวทางส าคญัเป็น 3 กลุ่มแนวทางตามปัจจยัเชิงคุณภาพสอดคลอ้งกบัทฤษฎีส่วน
ประสมการตลาดบริการ 7P’s ดงัตารางสรุปวิเคราะห์กลยุทธ์ประสมทางการตลาดบริการแผนศิลป์
ดนตรี 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทุกส่วนพบวา่ ขอ้มูลทุกส่วนมีความสอดคลอ้งกนัจึงสรุปเป็น 
กลยทุธ์ท่ีส่งผลต่อแนวทางความตอ้งการ การตดัสินใจรับบริการในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบั
มธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ 

S (Smart)        คือ  บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ  
S (Serve)         คือ  สถานท่ีและอุปกรณ์พร้อมใหบ้ริการอยา่งครบครัน   
S (Service Solution)  คือ  การบริการท่ีมีความยดืหยุน่ ใส่ใจผูรั้บบริการ 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปส่วนต่าง ๆ ของกลยทุธ์ไดด้งัน้ี 
“กลยุทธ์การสร้างศกัยภาพเชิงการแข่งขนัการ ให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงในการท่ีจะให้บริการแผนการเรียนศิลป์
ดนตรีให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัและสามารถอยู่รอดได้ จะตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของลูกค้า 
เพื่อให้เกิดความประทบัใจและสามารถให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด ซ่ึง
ประกอบดว้ย S (Smart)  คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ ให้มีความ
เหมาะสมกบัการใหบ้ริการในแผนการเรียนดนตรีในรอบดา้น ซ่ึงเป็นการก าหนดคุณลกัษณะส าคญั
ของบุคลากรท่ีควรมี เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีความรอบครอบในการก าหนดมาตรฐานให้
เหมาะสมกบัคุณภาพของบริการ  S (Serve) คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพร้อมในการรองรับการ
น าเสนอบริการท่ีมีคุณภาพ ใหมี้ความเหมาะสมกบัการให้บริการในแผนการเรียนดนตรี ซ่ึงเป็นการ
ก าหนดคุณลกัษณะส าคญัของสถานท่ี อุปกรณ์และปัจจยัแวดล้อมร่วม ท่ีควรมีซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็น
อยา่งยิง่ล าดบัรองมาท่ีตอ้งมีความพร้อมในการก าหนดมาตรฐานใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของบริการ 
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S (Service Solution)  คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพร้อมของบริการ ท่ีมีความยืดหยุน่ใส่ใจ
ผูรั้บบริการทั้งในดา้นปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และราคา (Price) การบริการ 
ร่วมกนัใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ได ้ น าเสนอบริการท่ีมีความราบร่ืน ให้มีความเหมาะสม
กบัในการใหบ้ริการแผนการเรียนดนตรีท่ีไม่เกิดปัญหาและมีความดึงดูดน่าสนใจน าพาเขา้สู่การรับ
บริการ ซ่ึงเป็นการก าหนดคุณลักษณะส าคญัของความพร้อมต่อการให้บริการ ท่ีควรมีซ่ึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีตอ้งมีความพร้อมในการน าเสนอการบริการใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของบริการ 

1. การจัดกจิกรรมกลยุทธ์ 
1.1 กลยุทธ์ S (Smart) 

1.1.1 แนวคิดกลยทุธ์  
“Smart” คือกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ ให้มี

ความเหมาะสมกบัการให้บริการในแผนการเรียนดนตรีทุกด้าน ซ่ึงเป็นการก าหนดคุณลกัษณะ
ส าคญัของบุคลากรท่ีควรมี เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีความรอบครอบในการก าหนดมาตรฐาน
ใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของบริการ 

1.1.2 ขั้นตอนการด าเนินการ  
 ในการก าหนดบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพและมีความเหมาะสมต่อ

การให้บริการส าหรับแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัล าดบัแรกท่ีผูเ้ขา้รับบริการ จะ
ตดัสินใจเขา้รับบริการ เพราะบุคลากรท่ีมีศกัยภาพและเช่ียวชาญในทกัษะความช านาญสามารถ
สร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจในการเขา้รับบริการได ้โดยการให้บริการแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครน้ี การสร้างบริการท่ีมีคุณภาพถือเป็นการสร้าง
ความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั ท่ีผูรั้บบริการจะใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรก 

 
ตารางท่ี 33 ขั้นตอนการก าหนดบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ  

ขั้นตอนและกจิกรรมด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

พ.ค. 
–  

ก.ค. 

ส.ค.  
– 

ต.ค. 

พ.ย. 
–  

ม.ค. 

ก.พ.  
–  

เม.ย. 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่
บุคลากรเพื่อสร้างความเป็นมือ
อาชีพในกลยทุธ์บริการ Smart 

ผูบ้ริหารหลกัสูตร     
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ตารางท่ี 33 ขั้นตอนการก าหนดบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ (ต่อ) 

ขั้นตอนและกจิกรรมด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

พ.ค. 
–  

ก.ค. 

ส.ค.  
– 

ต.ค. 

พ.ย. 
–  

ม.ค. 

ก.พ.  
–  

เม.ย. 

2. จดัอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรส่วน
ส าคัญให้มีความสามารถในการ
น าเสนอหลักสูตรอย่างมืออาชีพ 
พร้อมกบัมีบุคลิกภาพอนัดี 

ผูเ้ ช่ียวชาญทางด้าน
การขายและพัฒนา
บุคลิกภาพ 

    

10,000 

3. สัมมนาอบรมครูผู ้สอนเสริม
ทกัษะการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้
และการปฏิบติัต่อผูเ้รียนตามช่วงวยั
ของการใหบ้ริการหลกัสูตรอยา่งมือ
อาชีพ 

ผูเ้ ช่ียวชาญทางด้าน
การสอนวยัรุ่นและ 
นกัจิตวทิยาวยัรุ่น 

    

10,000 

4.  จัดสรรพนักงานรักษาความ
สะอาด 
4.1 ท าความสะอาดหอ้งเรียน วนัละ 
2 คร้ัง (เชา้ – บ่าย) ในวนัท าการ 
4.2 มีเคร่ืองแบบการแต่งกาย 
4.3  มีมารยาทและส่ือสารอย่าง
สุภาพ 

ผูค้วบคุม     

20,000 

5. ส่งผูบ้ริหารเขา้อบรมการบริหาร
บุคคลเพื่อสร้างความจงรักภกัดี ต่อ
องคก์รและหลกัสูตร 

ผูเ้ช่ียวชาญอบรมดา้น
การบริหารบุคคล 

    
10,000 

งบประมาณ 50,000 
 
ในขั้นตอนขา้งตน้น้ีคือขั้นตอนท่ีใช้ในการก าหนดบุคลากรคุณภาพท่ีมี

ความเป็นมืออาชีพ และมีความน่าเช่ือถือท่ีโดดเด่น 
บุคลากร มีความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของนักเรียนในการเรียน

แผนการเรียนท่ีอาศยัความรอบดา้น ส่งเสริมต่อความเขา้ใจทั้งทางดา้นองค์ความรู้และการปฏิบติั
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ทางดา้นดนตรี บุคลากรครูจะต้องความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการไดรั้บการแนะน าหรือดูแลสถาบนั
ระดบัอุดมศึกษาท่ีมีความพร้อมทางดา้นดนตรี เป็นผูเ้ช่ียวชาญให้ค าแนะน าในการประเมินศกัยภาพ
ของบุคลากรครู เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิแก่ผูเ้รียนอย่างแท้จริง นอกจากนั้นระหว่างขั้นตอนการ
ด าเนินงานควรไดรั้บการส่ือระหวา่งการด าเนินการจดัการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ได้
แนวทางท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียน รวมถึงครูผูส้อนจะตอ้งมีคุณวุฒิและวยัวุฒิท่ีเหมาะสม มีบุคลิกภาพ
และความน่าเช่ือถือในการใหบ้ริการและท าใหผู้ป้กครองเกิดความไวว้างใจ 

1.2  กลยุทธ์ S (Serve)  
1.2.1 แนวคิดกลยทุธ์ 

“Serve” คือ กลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพร้อมของรูปแบบการให้บริการท่ี
มีการรองรับการน าเสนอทั้งอุปกรณ์และบริการท่ีมีคุณภาพ ใหมี้ความเหมาะสมกบัการให้บริการใน
แผนการเรียนดนตรี ซ่ึงเป็นการก าหนดคุณลกัษณะส าคญัในการส่งเสริมการตลาดและการส่ือสาร
การบริการแก่ผูรั้บบริการ ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีความพร้อมในการก าหนดมาตรฐานให้
เหมาะสม ต่อการน าเสนอบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

1.2.2 ขั้นตอนการด าเนินการ  
ในการด าเนินแผนการเรียนทางด้านดนตรี ควรด าเนินการจดัส่งเสริม

การตลาดและส่ือสารการบริการแก่ผูรั้บบริการให้เหมาะสมพร้อมรองรับแก่การบริการ รวมถึงมี
กิจกรรมสร้างความพร้อมคอยรองรับสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูรั้บบริการใน
แผนการเรียน ในพื้นท่ีการให้บริการร่วมกบัปัจจยัส่ิงแวดล้อม อีกทั้งควรมีการส่ือสารรับความ
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะสร้างให้เกิดความพร้อมและตรงต่อความตอ้งการ รองรับในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนลกัษณะบรรยายและการเรียนในลกัษณะทางการปฏิบติั ซ่ึงเป็นปัจจยัสนบัสนุน
ต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการซ่ึงมีขั้นตอนโดยอธิบายตามตารางดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 34 ขั้นตอนการก าหนดความพร้อมของรูปแบบการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 

ขั้นตอนและกจิกรรม
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
พ.ค. 
– 

ก.ค. 

ส.ค. 
– 

ต.ค. 

พ.ย. 
– 

ม.ค. 

ก.พ.  
– 

เม.ย. 

1. ประชุมเตรียมความพร้อม
สถานท่ีและอุปกรณ์เพื่อสร้าง
ความพร้อมในคุณภาพบริการ  

ผูบ้ริหารหลกัสูตร      
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ตารางท่ี 34 ขั้นตอนการก าหนดความพร้อมของรูปแบบการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ (ต่อ) 

ขั้นตอนและกจิกรรม
ด าเนินงาน 

ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
พ.ค. 
– 

ก.ค. 

ส.ค. 
– 

ต.ค. 

พ.ย. 
– 

ม.ค. 

ก.พ.  
– 

เม.ย. 

2. จดัสรรห้องเรียนและห้อง
ฝึกซ้อมส าหรับการให้บริการ 
รวมถึงอุปกรณ์ดนตรีส าหรับ
สอนดนตรี 

ผูบ้ริหารหลกัสูตร
ทีมฝ่ายสถานท่ี 

    
200,000  ถึง 

1 ลา้น 

3. จดัท าระบบออนไลน์ในการ
ให้คะแนนการสอนของครูใน
รายสัปดาห์หอ้ง 

ผูบ้ริหารหลกัสูตร 
และวชิาการ 

    
10,000 

4. ส ารวจความต้องการของ
นักเรียนและความเห็นความ
พร้อมในบริการ 

ผูบ้ริหารหลกัสูตร 
 

    
 

5. ให้บริการส่งข้อความ SMS 
ถึงผูป้กครองในแจง้ก าหนดการ
และช่องทางการติดตามการ
สอน 

ผูบ้ริหารหลกัสูตร 
ฝ่ายเทคโนโลย ี

    

10,000 

งบประมาณ 200,000 ข้ึนไป 
 
ในขั้นตอนข้างต้นน้ีคือขั้นตอนท่ีใช้ในการก าหนดความพร้อมของ

สถานท่ีในการรองรับการน าเสนอบริการท่ีมีคุณภาพ ให้มีความเหมาะสมกับการให้บริการใน
แผนการเรียนดนตรี 

สถานท่ีตั้ง อุปกรณ์และความพร้อมในการด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
ควรด าเนินการเตรียมความพร้อมรับขอ้มูลความเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูป้กครองและนกัเรียน 
สร้างความให้พร้อมรองรับการให้บริการท่ีเต็มประสิทธิภาพ ผูรั้บบริการให้ความส าคญักบัความ
พร้อมของสถานท่ีและอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์และห้องมีเพียงพอและไดรั้บการดูแลอยา่งดี ห้องซ้อม
ดนตรีมีความสะอาด ความสวา่ง เหมาะสมแก่การซ้อมควรมีความสวา่ง อากาศถ่ายเท เหมาะสมแก่
การเรียนรู้ ท าให้นกัเรียนไดมี้สถานท่ีไดฝึ้กฝนอยา่งเต็มท่ี ควรมีอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีเปียโนอย่าง
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เพียงพอ ซ่ึงถือมีส าคญัท่ีใชใ้นการฝึกฝนของนกัเรียน ท่ีนกัเรียนควรมีไวฝึ้กซ้อมและฟังเสียง โดย
ถือวา่มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ นบัเป็นอุปกรณ์พื้นฐานส าคญัและเป็นอุปกรณ์ยากแก่การขนยา้ย รวมถึง
ภายในโรงเรียนควรมีความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย ส่ิงแวดลอ้มรอบๆบริเวณโรงเรียนมีความ
ร่มร่ืน สร้างบรรยากาศแก่การเรียนรู้และการฝึกฝนดา้นดนตรีของเด็กนกัเรียน  

1.3  กลยุทธ์ S (Service Solution)     
1.3.1 แนวคิดกลยทุธ์ 

“Service Solution” คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีมีความยืดหยุน่ 
ใส่ใจผูเ้ขา้รับบริการพร้อมแกปั้ญหาจากการรับบริการ  ทั้งในดา้นปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) และค่าธรรมเนียมการศึกษา (Price) การบริการ ร่วมกนัให้ตรงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ได ้ น าเสนอบริการท่ีมีความราบร่ืน ให้มีความเหมาะสมกบัในการให้บริการแผนการเรียน
ดนตรีท่ีไม่เกิดปัญหาและมีความดึงดูดน่าสนใจน าพาเข้าสู่การรับบริการ ซ่ึงเป็นการก าหนด
คุณลกัษณะส าคญัของความพร้อมต่อการให้บริการ ท่ีควรมีซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีตอ้งมีความ
พร้อมในการน าเสนอการบริการใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของบริการ 

1.3.2 ขั้นตอนการด าเนินการ  
 โรงเรียนควรมีเตรียมความยืดหยุ่นและแนวทางแก้ไขปัญหาของ

ผูรั้บบริการพร้อมจัดการสร้างความราบร่ืนของบริการอย่างครอบคลุมให้เหมาะสมแก่การ
ด าเนินการแผนการเรียนศิลป์ดนตรีทั้งในดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงโรงเรียนจ าเป็นตอ้งมีการ
ประชาสัมพนัธ์และการจดัสรรทุนสนับสนุนให้แก่นักเรียนท่ีมีความสามารถ นอกจากนั้นควร
ก าหนดค่าธรรมให้มีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีการให้บริการหรืออตัราค่าธรรมเนียมของโรงเรียนท่ี
เป็นส่วนในส าคญัในการตดัสินใจ โดยอาศยัการจดัการท่ีค านึงถึงปัจจยัสภาพอตัราค่าครองชีพหรือ
ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีนั้น ๆ รวมถึงการจดัหาอุปกรณ์ส าหรับการฝึกซอ้ม  
 
ตารางท่ี 35 ขั้นตอนการก าหนดบริการท่ีมีความยดืหยุน่ 

ขั้นตอนและกจิกรรมด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
พ.ค.  

–   
ก.ค. 

ส.ค.  
– 

 ต.ค. 

พ.ย. 
–  

ม.ค. 

ก.พ.  
–  

เม.ย. 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมบริการ
ท่ีมีความยดืหยุน่ Service Solution  

ผูบ้ริหารหลกัสูตร      

 



166 

 

ตารางท่ี 35 ขั้นตอนการก าหนดบริการท่ีมีความยดืหยุน่ (ต่อ) 

ขั้นตอนและกจิกรรมด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
พ.ค.  

–   
ก.ค. 

ส.ค.  
– 

 ต.ค. 

พ.ย. 
–  

ม.ค. 

ก.พ.  
–  

เม.ย. 

2.ประชาสัมพันธ์และน า เสนอ
ทุนการศึกษาแก่ผูมี้ทกัษะโดดเด่น
ตาม ส่ืออินเตอร์ เ น็ต , ส่ือสั งคม
ออนไลน ์

ผูบ้ริหารหลกัสูตร
ประชาสัมพนัธ์ 
 

    50,000  

3. ก าหนดฝ่ายค าปรึกษาในปัญหา
การรับบริการเช่นค่าธรรมเนียม,
การซอ้มฯ 

ผูบ้ริหารหลกัสูตร 
และฝ่ายการเงิน 

     

4. จัดการแนะแนวการศึกษาต่อ
และแนวทางการประกอบอาชีพ 

ผูบ้ริหารหลกัสูตร 
 

    5,000 

5. จัดหาร้านค้าเคร่ืองดนตรีใน
ความร่วมมือมอบส่วนลดแก่การ
ซ้ือหาอุปกรณ์ดนตรีแก่นักเรียน/
รวมถึงบตัรการแสดงดนตรีต่าง ๆ 
โดยเฉพาะนักเรียนในแผนการ
เรียนดนตรี 

ผูบ้ริหารหลกัสูตร 
ห้าง ร้านอุปกรณ์
ดนตรี/ค่ายเพลง/
ผู ้ ส นั บ ส นุ น
ภายนอก 

     

งบประมาณ 55,000 
 
ในขั้นตอนข้างต้นน้ีคือขั้นตอนท่ีใช้ในการก าหนดความพร้อมการ

ให้บริการตามความยืดหยุ่นและแนวทางแก้ไขปัญหาของผูรั้บบริการ พร้อมจดัการสร้างความ
ราบร่ืนของบริการของการเขา้ถึงขอ้มูลและรายละเอียดของการให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
การก าหนดค่าธรรมเนียมท่ีมีความเหมาะเหมาะ และการให้ความพร้อมในการแก้ปัญหาในการ
บริการอยา่งย ัง่ยืน ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม
กบัการให้บริการในแผนการเรียนดนตรี เช่น มีการประชาสัมพนัธ์แผนการเรียนศิลป์ดนตรีใน
รูปแบบโปสเตอร์, แผ่นพบัท่ีสามารถให้ขอ้มูลสร้างความเขา้ใจถึงการให้บริการแผนการเรียนมี
รายละเอียดและเน้ือหาการให้บริการอย่างไร ในลกัษณะเป็นเอกสารท่ีสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างง่าย 
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นอกเหนือจากนั้น ควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในส่ืออินเตอร์เน็ต เช่น 
Facebook, Youtube เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลและภาพลกัษณะท่ีมีคอยน าเสนอแก่
ผูบ้ริโภคและผูป้กครองท่ีให้ความสนใจในการเรียนในแผนการเรียนดนตรี และในส่วนของ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนควรก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาแผนการเรียนศิลป์ดนตรี โดย
ค านึงถึงการบริการการจดัการศึกษาไดอ้ย่างเหมาะสม หรือควรจดัหาแนวทางส าหรับปัญหาการ
บริการ เช่นโรงเรียนจดัสวสัดิการเก่ียวกบักองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษาส าหรับนกัเรียน เพื่อเป็นการ
คล่ีคลายปัญหาในด้านอุปสรรคทางด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา
สามารถแบ่งช าระได ้ก็ถือไดว้า่เป็นหนทางสู่การแกปั้ญหาบริการท่ีเป็นปัจจยัส าคญัตามกลยุทธ์ใน
ดา้นน้ี 

ทั้งน้ีการแกไ้ขปัญหาทางดา้นบริการก็ควรมีการส่ือสารและพิจารณาตาม
ความเหมาะสมท่ีควรมี เพื่อให้เกิดการบริการท่ีมีความราบร่ืนและเป็นกลยุทธ์ท่ีสามารถเป็นส่วน
หน่ึงในการน ามาเป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 
อภิปรายผล 

 การวจิยัเร่ือง “ศึกษาแนวทางความตอ้งการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างกลยุทธ์ส่งเสริม
การตลาดบริการ” ท าใหท้ราบขอ้มูลส าคญัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และประมวลผลในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมธัยมศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถน าเสนอโดยเรียงตามล าดบัวตัถุประสงค์ของการ
วจิยัดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษา
ตามโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2. ศึกษาพฤติกรรมของผูป้กครองในการตดัสินใจให้นักเรียนเลือกเขา้รับบริการ
แผนการเรียนดนตรีในระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียน 

3. ศึกษาความคาดหวงัของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนท่ีให้บริการแผนการดนตรี
แก่ผูเ้รียน 

4. เพื่อสร้างกลยทุธ์ส่งเสริมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรีระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับ
มัธยมศึกษาในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

ประเด็นปัญหาในการด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ได้
จากการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน อาจารยผ์ูดู้แลหลกัแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรีในเขตกรุงเทพมหานครและขอ้มูลเชิงปริมาณไดจ้ากการตอบแบบสอบถามในส่วน
ของแบบสอบถามปลายเปิด  

จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการด าเนินแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับ
มธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน อาจารยผ์ูดู้แลหลกั
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีปัญหาต่อหลกัสูตรเกิดในดา้นจ านวนนกัเรียนท่ีเลือกเขา้เรียนมีนอ้ย โดย
ผูป้กครองยงัไม่ทราบขอ้มูลของแผนการเรียนศิลป์ดนตรี มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีนอ้ย ผูป้กครองมี
ทศันคติต่อแผนการเรียนดนตรีว่าไม่มีประโยชน์ ควรอธิบายหลกัสูตรและแนะน าแนวทางการ
ประกอบอาชีพ ให้ผูป้กครองและบุคคลภายนอกได้เข้าใจต่อแผนการเรียนศิลป์ดนตรีมากข้ึน 
สอดคลอ้งกบั ปนิตา อุบลนอ้ย (2554 : 100) เหตุผลหลกัในการสนบัสนุนคือการสร้างให้เขา้ใจถึง
คุณค่าของการส่งเสริมแนวทางการเลือกเรียนหลกัสูตรพิเศษ อีกทั้งหลกัสูตรยงัมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง ควร
ดูถึงความเหมาะสมท่ีส่งผลต่ออุปกรณ์การเรียนและห้องซ้อม ในดา้นบุคลากรครูผูส้อนท่ีเช่ียวชาญ
มีผูเ้ช่ียวชาญรองรับให้มากพอ รวมถึงสร้างความเขา้ใจแก่นกัเรียนให้มีความเขา้ใจท่ีมาพอต่อการ
เรียนต่อการเรียนดนตรีท่ีควรมีวินยัและฝึกฝน นกัเรียนมีความเขา้ใจต่อการเรียนวา่เรียนดนตรีแลว้
ง่ายกวา่วชิาอ่ืน นอกจากน้ีฝ่ายบริหารของโรงเรียนขาดความเขา้ใจในการเรียนดา้นดนตรี  

2. ศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองในการตัดสินใจให้นักเรียนเลือกเข้ารับบริการ
แผนการเรียนดนตรีในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน 

ในการด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการบริการจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งทราบถึงความ
ตอ้งการในการตดัสินใจเลือกเขา้รับบริการ เพื่อให้ธุรกิจบริการนั้น ๆ  ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคและเกิดความพึ่งพอใจในการรับบริการ และมีการให้บริการท่ีสอดคล้องกบัความ
ต้องการ เกิดความไวว้างใจและเกิดการใช้บริการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงท าให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบ
สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในดา้นบริการประเภทเดียวกนัได ้แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ก็เป็นธุรกิจ
หน่ึงท่ีเก่ียวกบัการบริการ การท่ีทราบถึงความตอ้งการในการส่งบุตรหลานเขา้รับบริการในแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรี จึงเป็นหวัใจส าคญัในการให้บริการ เพื่อสามารถปรับกระบวนการส่งมอบบริการ 
ๆ ภายในโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองมากท่ีสุด  
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จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า เหตุผลส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลให้ผูป้กครองตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 3 อนัดบัคือ 1. ตอ้งการให้นกัเรียนไดเ้รียนในแผนการเรียน
ท่ีชอบและมีความถนดั 2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการของนกัเรียน 3.คุณภาพของ
ผูส้อน,ความมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของผูส้อน สอดคลอ้งกบั เจนจิรา ทนโกจารย ์(2553 : 96) ใน
การตดัสินใจของผูป้กครองท่ีมีผลอยา่งยิง่คือการใหน้กัเรียนไดรั้บประการณ์ สร้างความสามารถใน
การเล่นดนตรี โดยประสบการณ์ในการเรียนดนตรีท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้ความคิดเห็นของ
ผูป้กครองท่ีมีต่อปัจจยัในการให้บุตรหลานเรียนดนตรีและส่ิงท่ีผูป้กครองคาดหวงัมีผลต่อการ
ตดัสินใจยิ่งข้ึน ผลต่อการตดัสินใจท่ีได้รับจากแผนการเรียนดนตรีน้ีมากท่ีสุด 3 อนัดับแรกคือ       
1. นกัเรียนไดศึ้กษาในสาขาวิชาท่ีตนเองตอ้งการ 2. นกัเรียนมีความเข็มแข็งทางวิชาการดา้นดนตรี 
3. มีโควตา้ส าหรับนกัเรียนหลงัส าเร็จการศึกษา 

3. ศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนที่ให้บริการแผนการดนตรี
แก่ผู้เรียน 

ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราห์ขอ้มูลปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกโรงเรียนท่ีให้บริการ
แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมธัยมศึกษาของผูป้กครองในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายรุะหวา่ง 36 – 45 มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพกิจการส่วนตวั/อาชีพ
อิสระ มีรายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนของครอบครัว 10,001- 30,000 บาท และมีจ านวนบุตรหลานใน
ความปกครอง 2 คน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในแผนการเรียนศิลป์ดนตรีส่วนใหญ่ใน 3 
ล าดบัแรกคือ 1. ตอ้งการให้นกัเรียนไดเ้รียนในแผนการเรียนท่ีชอบและมีความถนัด 2. รองลงมา 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการของนกัเรียน 3.คุณภาพของผูส้อน/ความมีช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับของผูส้อน  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเขา้รับบริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรีมากท่ีสุดคือ อาจารย์
ผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกบัหลกัสูตร  นอกจากนั้นผูส้อน
ควรมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือและตั้งใจมีความเหมาะสมของการแต่งกาย  รวมถึงโรงเรียนมีห้องเรียน
ดนตรีและห้องฝึกซ้อมอย่างเหมาะสมเพียงพอและมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอส าหรับนกัเรียนและอยู่ใน
สภาพพร้อมใชง้าน ห้องเรียนมีความสวา่ง อากาศถ่ายเท เหมาะสมแก่การเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ
บริเวณโรงเรียนมีความร่มร่ืนสอดคลอ้งกบั ปนิตา อุบลนอ้ย (2554 : 100) ท่ีมีความคาดหวงัในเร่ือง
สภาพแวดลอ้ง ความปลอดภยัและความสะดวกในการเดินทาง สร้างบรรยากาศแก่การเรียนรู้และ
การฝึกฝนดา้นดนตรีแก่นกัเรียน และควรความสะอาด ความสวา่งเหมาะสมแก่การใชฝึ้กซอ้ม  
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4. เพือ่สร้างกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียน
ศิลป์ดนตรีตามโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

ในการสร้างกลยุทธ์กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
แผนการเรียนศิลป์ดนตรีตามโรงเรียนประเภทสามญัศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นการน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการให้บริการและขั้นตอน
ท่ี 2 ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจรับบริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรีของผูป้กครอง 
และประเด็นปัญหาท่ีผูป้กครองพบเจอจากการใช้บริการในโรงเรียนท่ีให้บริการแผนการเรียนศิลป์
ดนตรี และน าทั้ง 2 ส่วนมาวิเคราะห์ดว้ยทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s)พร้อมสรุป
สร้างเป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดบริการ ของผูใ้ห้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรีตามโรงเรียน
ประเภทสามญัศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีผลจากการร่วมกลุ่มองค์ประกอบผ่าน 
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) มาเป็นกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดบริการ S 
“Smart” คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ ให้มีความเหมาะสมกับการ
ให้บริการในแผนการเรียนดนตรีอยา่งครอบคลุมในรอบดา้น ซ่ึงเป็นการก าหนดคุณลกัษณะส าคญั
ของบุคลากรท่ีควรมี เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีความรอบครอบในการก าหนดมาตรฐานให้
เหมาะสมกบัคุณภาพของบริการ  S “Serve” คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพร้อมของสถานท่ีและ
อุปกรณ์ในการน าเสนอบริการท่ีมีคุณภาพ ให้มีความเหมาะสมกบัการให้บริการในแผนการเรียน
ดนตรี ซ่ึงเป็นการก าหนดคุณลกัษณะส าคญัของสถานท่ี ท่ีควรมีซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งล าดบัรอง
มา ท่ีต้อง มีความพร้อมในการก าหนดมาตรฐานให้ เหมาะสมกับ คุณภาพของบริการ                          
S “Service Solution ” คือ กลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพร้อมของ การบริการท่ีมีความยืดหยุน่ ใส่ใจผู ้
เขา้รับบริการพร้อมแกปั้ญหาจากการรับบริการ แกปั้ญหาจากการบริการ  ทั้งในดา้นปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) และราคา (Price) การบริการร่วมกนัให้ตรงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ได ้ น าเสนอบริการท่ีมีความราบร่ืน ให้มีความเหมาะสมกบัในการให้บริการแผนการเรียน
ดนตรีท่ีไม่เกิดปัญหาและมีความดึงดูดน่าสนใจน าพาเข้าสู่การรับบริการ ซ่ึงเป็นการก าหนด
คุณลกัษณะส าคญัของความพร้อมต่อการให้บริการ ท่ีควรมีซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีตอ้งมีความ
พร้อมในการน าเสนอการบริการใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของบริการ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าเอาผลการวิจยัท่ีคร้ังน้ีเป็นแนวทางในการให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 

ระดบัมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและจงัหวดัอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรวิจัยศึกษาในพื้นท่ีจังหวดัใกล้เคียงเพื่อให้เกิดการ
เปรียบเทียบในด้านต่าง  ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี         
ในระดบัมธัยมศึกษา 
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แบบสอบถามประกอบการศึกษาวทิยานิพนธ์ 
เร่ืองศึกษาแนวทางความต้องการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับบริการในแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 
แบบสอบถามน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการวิจยั เร่ือง ศึกษาแนวทางความต้องการที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจรับบริการในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานครเพื่อประกอบการศึกษาในหลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสังคีตวิจยั
และพฒันา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยแบบสอบถามชุดน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
ของผูอ้  านวยการโรงเรียน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรีระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร แก่โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาท่ี
ส่งเสริมแผนการเรียนศิลป์ดนตรีและผูท่ี้สนใจในการให้บริการหลกัสูตรดนตรี ในโรงเรียนระดบั
มธัยมศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และสามารถด าเนินการให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยการศึกษาน้ีจะใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ผสานกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณจาก
แบบสอบถามท่ีท่านจะเป็นผูห้น่ึงในการใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งน้ี เพื่อสนบัสนุนการวิจยัเชิงคุณภาพให้
สมบูรณ์ในแบบสอบถามชุดน้ีมีจ านวน 5 ขอ้  

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดให้ขอ้มูลครบถว้นตามความเป็นจริงทุกขอ้
โดยขอ้มูลท่ีท่านเปิดเผยจะไดรั้บการปกปิดเป็นความลับและมีการน าเสนอผลการศึกษาในภาพรวม
เท่านั้น  

ผูว้ิจ ัยใคร่ขอขอบพระคุณท่ีท่านได้กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการ
ศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี    

  
(นายณรงคฤ์ทธ์ิ ล้ิมรุ่งยนืยง) 

นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนทีจั่ดแผนการเรียนศิลป์ดนตรี (In-depth interview)  
เร่ืองศึกษาแนวทางความต้องการทีส่่งผลต่อการตัดสินใจรับบริการในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี  
ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  
ช่ือ........................................................................................ ต าแหน่ง................................................  
วนั/เดือน/ปี ท่ีใหส้ัมภาษณ์.........................................สถานท่ีใหส้ัมภาษณ์.........................................  
ประเด็นการสัมภาษณ์  
1.แนวคิดของการให้บริการทางด้านการศึกษาแผนการเรียนสายศิลป์ดนตรีชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ของโรงเรียนมีท่ีมาอย่างไร และมีการด าเนินการจดัการหลกัสูตรรวมถึงมีรูปแบบการเรียน
การสอนอยา่งไร  
.............................................................................................................................................................  
2. ท่านมีความเห็นว่าเน้ือหาการให้บริการการเรียนรู้ในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี มีความเหมาะสม
แก่ผูเ้รียนมากนอ้ยเพียงใด  
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ขอให้ท่านวิเคราะห์หลักสูตรดนตรีในระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายของท่านว่ามี จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคอยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………… 
4. จากท่ีจัดการเรียนการสอนมาระยะเวลาหน่ึงท่านคิดว่ามีปัจจัยส าคัญอะไรบ้างท่ีจะท าให้
ผูป้กครองและนกัเรียน ตดัสินใจเขา้รับบริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในโรงเรียนของท่าน 
………………………………………………………………………………………………………. 
5. ท่านมีความเห็นอยา่งไรต่อแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายของท่านกบั
องคป์ระกอบต่อไปน้ี  
5.1 หลกัสูตร........................................................................................................................................ 
5.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา.................................................................................................................. 
5.3 สถานท่ีตั้งโรงเรียน และช่องทางการใหบ้ริการการศึกษา.............................................................. 
5.4 การส่งเสริมการตลาด โฆษณาประชาสัมพนัธ์.............................................................................. 
5.5 อาจารยผ์ูส้อน บุคลากรในการด าเนินการเรียนการสอน................................................................ 
5.6 การด าเนินการเรียนการสอน......................................................................................................... 
5.7 ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน.......................................................................................................... 
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แบบสอบถามประกอบการศึกษาวทิยานิพนธ์ 
เร่ืองศึกษาแนวทางความต้องการทีส่่งผลต่อการตัดสินใจรับบริการในแผนการ
เรียนศิลป์ดนตรี ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 

แบบสอบถามน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการวิจยั เร่ือง ศึกษาแนวทางความตอ้งการท่ีส่งผล
ต่อการตดัสินใจรับบริการในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัมธัยมศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครเพื่อประกอบการศึกษาในหลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสังคีตวิจยั
และพฒันา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยแบบสอบถามชุดน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
ของผูป้กครองให้แก่บุตรหลานของตนเอง ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการ
ให้บริการแผนการเรียน ในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร แก่โรงเรียนระดบั
มธัยมท่ีส่งเสริมแผนการเรียนศิลป์ดนตรีและผูท่ี้สนใจในการให้บริการหลกัสูตรดนตรี ในโรงเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และสามารถด าเนินการให้บริการแผนการเรียนศิลป์
ดนตรีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยการศึกษาน้ีจะใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ผสานกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณจาก
แบบสอบถามท่ีท่านจะเป็นผูห้น่ึงในการใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งน้ี เพื่อสนบัสนุนการวิจยัเชิงปริมาณให้
สมบูรณ์ ในแบบสอบถามชุดน้ีมีจ านวน 48 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนมีหวัขอ้ส ารวจ ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้กครอง 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเขา้รับบริการ ความตอ้งการ และความคาดหวงัในการเลือกเขา้รับ

บริการ 
ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรีของโรงเรียน 
ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการใหบ้ริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดให้ขอ้มูลครบถว้นตามความเป็นจริงทุกขอ้ 

โดยขอ้มูลท่ีท่านเปิดเผยจะไดรั้บการปกปิดเป็นความลบั และมีการน าเสนอผลการศึกษาในภาพรวม
เท่านั้น ผูว้ิจยัใคร่ขอขอบพระคุณท่ีท่านไดก้รุณาสละเวลาให้ขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั
ในคร้ังน้ี    

(นายณรงคฤ์ทธ์ิ ล้ิมรุ่งยนืยง) 
นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1 : ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ทีต่รงกบัลักษณะทางประชากรศาสตร์ของท่าน 
1. เพศ 
 1.1 ชาย  1.2  หญิง 
2. อาย ุ
 2.1  ไม่เกิน 25 ปี 2.2  26 – 35 ปี 
 2.3  36 – 45 ปี 2.4  46 ปี ข้ึนไป  
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 3.1  ชั้นประถมศึกษา/มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 3.2  ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 3.3  ระดบัอนุปริญญา/ปวส. 
 3.4  ระดบัปริญญาตรี 
 3.5  สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
4. อาชีพ 
 4.1  รับราชการหรือพนกังานของรัฐ 
 4.2  พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 4.3  พนกังานในบริษทั/องคก์รธุรกิจเอกชน 
 4.4  เกษียณ/พอ่บา้น/แม่บา้น 
 4.5  กิจการส่วนตวั/อาชีพอิสระ เช่นคา้ขาย 
 4.6  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 
5. รายไดเ้ฉล่ียรวมต่อเดือนของครอบครัว 
 5.1  ต  ่ากวา่ 10,000 บาท 
 5.2  10,001- 30,000 บาท 
 5.3  30,001-50,000 บาท 
 5.4  50,001- 70,000 บาท 
 5.5  สูงกวา่ 100,000 บาท 
6. จ านวนบุตรหลานในความปกครอง 
 6.1  1 คน 6.2  2 คน  
 6.3  3 คน 6.4  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ........ คน 

ส าหรับผู้วจัิย 

IV 1 (     ) 
 

IV 2 (     ) 
 

IV 3 (     ) 
 
 
 
 
 

IV 4 (     ) 
 
 
 
 
 
 

IV 5 (     ) 
 
 
 
 
 

IV 6(     ) 
 



180 

 

ตอนที ่2 พฤตกิรรมการเข้ารับบริการ ความต้องการ และความคาดหวงัในการเลอืกเข้ารับบริการ  
1.ท่านเคยส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาวชิาดนตรีจากโรงเรียนดนตรีเอกชนมาก่อนหรือไม่ 
  1.1  เคย 
  1.2  ไม่เคย 
2.ท่านรู้จกัแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมาก่อน 
  2.1  รู้จกั 
  2.2  ไม่รู้จกั (ขา้มไปท าขอ้ 4) 
3.ท่านรู้จกัแผนการเรียนน้ีจากทางใด (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  3.1  ผูป้กครอง 
  3.2  นกัเรียน 
  3.3  โรงเรียน 
  3.4  อินเตอร์เน็ต/ส่ือสงัคมออนไลน์ 
  3.5  เอกสารจาก .................................... 
4.ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในแผนการเรียนศิลป์ดนตรี (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 4.1  ช่ือเสียงของสถานศึกษา 
 4.2  ค่าเทอมมีความเหมาะสม 
 4.3  ความสะดวกของการเดินทาง 
 4.4  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการของนกัเรียน 
 4.5  คุณภาพของผูส้อน/ความมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของผูส้อน 
 4.6  ขั้นตอนการติดต่อประสานงานกบัโรงเรียน/ผูส้อนมีความสะดวก รวดเร็ว 
 4.7  โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี เช่นหอ้งเรียนสะอาด มีการตกแต่งสวยงาม 
 4.8   ตอ้งการใหน้กัเรียนไดเ้รียนในแผนการเรียนท่ีชอบและมีความถนตั 

5. ท่านคาดหวงัอะไรจากจากแผนการเรียนดนตรีน้ี มากท่ีสุด(ใหท่้านเลือกเพียง 1 ขอ้) 
 5.1  มีโควตา้ส าหรับนกัเรียนหลงัส าเร็จการศึกษา 
 5.2  นกัเรียนมีความเขม็แขง็ทางวชิาการดา้นดนตรี 
 5.3  นกัเรียนไดศึ้กษาในสาขาวชิาท่ีตนเองตอ้งการ 
 5.4  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................... 

   
 

ส าหรับผู้วจิยั 
DV 1 (     ) 

 
 

DV 2 (     ) 
 
 

DV 3 (     ) 
 
 
 
 
 

DV 4 (     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

DV 5 (     ) 

 
 
 
 
 
 

แผนการเรียนศิลป์ดนตรี ในท่ีน้ี หมายถึง แผนการเรียนดา้นดนตรีท่ีจดัการเรียนการ
สอนในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สายสามญัการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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ตอนที ่3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย เพือ่แสดงระดับความคิดเห็นทีต่รงกบัพฤติกรรมการเข้ารับบริการ
ของท่าน ดังนี้ 

 ระดับคะแนน ระดับความคิดเห็น 

5 มากทีสุ่ด 

4 มาก 

3 ปานกลาง 

2 น้อย 

1 น้อยทีสุ่ด 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลอืกใช้บริการ 
ระดับความ
คิดเห็น 

ส า
หรั

บผู้
วจิั
ย 

5 4 3 2 1 
1. โรงเรียนมีปรัชญา วตัถุประสงค ์และวสิัยทศัน์ ในการจดัการเรียน
การสอนแผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ีชดัเจน 

     DV 6 
(     ) 

2. ผูป้กครองสนใจและตอ้งการใหน้กัเรียนศึกษาในหลกัสูตรแผน
ศิลป์ดนตรี 

     DV 7 
(     ) 

3.โรงเรียนมีหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั       DV 8 
(     ) 

4. เน้ือหาดา้นวชิาการทางดนตรีเหมาะสมส าหรับนกัเรียน      DV 9 
(     ) 

5. โรงเรียนมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของนกัเรียนและผูป้กครอง      DV10 
(     ) 

6. มีคณาจารยน์กัวชิาการดา้นดนตรีจากสถาบนัอุดมศึกษาเขา้มาร่วม
พฒันาหลกัสูตร 

     DV11 
(     ) 

7. โรงเรียนก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ 

     DV12 
(     ) 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลอืกใช้บริการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ส า
หรั

บผู้
วจิั
ย 

5 4 3 2 1 
8. โรงเรียนก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาแผนการเรียนศิลป์ดนตรี 
โดยค านึงถึงการบริการการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     DV13 
(     ) 

9. โรงเรียนจดัสวสัดิการเก่ียวกบักองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษาส าหรับ
นกัเรียน 

     DV14 
(     ) 

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถแบ่งช าระได ้      DV15 
(     ) 

11. มีการแจง้ใหผู้ป้กครองและนกัเรียนทราบทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณา
ปรับค่าเทอม 

     DV16 
(     ) 

12. ค่าครองชีพของบุตรหลานภายในสถานศึกษามีความเหมาะสม      DV17 
(     ) 

13.โรงเรียนมีสถานท่ีตั้งท่ีสะดวกแก่การเดินทาง      DV18 
(     ) 

14.โรงเรียนมีหอ้งเรียนดนตรี และหอ้งฝึกซอ้มอยา่งเหมาะสม 
เพียงพอ 

     DV19 
(     ) 

15. โรงเรียนมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอส าหรับนกัเรียนและอยูใ่นสภาพ
พร้อมใชง้าน 

     DV20 
(     ) 

16. มาตรการรักษาความปลอดภยั มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
ประจ าอยูต่ลอดเวลาท าการ รวมถึงกลอ้งวงจรปิด 

     DV21 
(     ) 

17. โรงเรียนมีโควตา้ในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา      DV22 
(     ) 

18.โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรแผนการเรียนศิลป์ดนตรีท่ี
ต่อเน่ืองและน่าสนใจ 

     DV23 
(     ) 

19. มีการประชาสัมพนัธ์แผนการเรียนศิลป์ดนตรีในรูปแบบ 
โปสเตอร์,แผน่พบั 

     DV24 
(     ) 

20. มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลแผนการเรียนศิลป์ดนตรีในส่ือ
อินเตอร์เน็ต เช่น Facebook,Youtube 

     DV25 
(     ) 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลอืกใช้บริการ 
ระดับความ
คิดเห็น 

ส า
หรั

บผู้
วจิั
ย 

5 4 3 2 1 
21. โรงเรียนมีการแนะแนวขอ้มูลส าหรับการศึกษาต่อในสาขาวชิา
ดนตรีในระดบัอุดมศึกษา 

     DV26 
(     ) 

22. อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
เหมาะสมกบัหลกัสูตร 

     DV27 
(     ) 

23. มีจ านวนอาจารย/์ครูผูส้อนในแต่ละรายวชิาตามเคร่ืองดนตรี      DV28 
(     ) 

24. อาจารยมี์ความเช่ียวชาญดา้นดนตรีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ      DV29 
(     ) 

25. อาจารยผ์ูส้อนมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือและตั้งใจ      DV30 
(     ) 

26. บุคลากรในโรงเรียนมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการและ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูป้กครองและผูเ้รียน 

     DV31 
(     ) 

27. นกัเรียนไดรั้บการสอนเฉพาะทางรายบุคคลตามเคร่ืองดนตรี      DV32 
(     ) 

28. นกัเรียนไดรั้บการประเมินดา้นดนตรีโดยอาจารยด์า้นดนตรีจาก
มหาวทิยาลยัเม่ือจบการศึกษา 

     DV33 
(     ) 

29. นกัเรียนไดรั้บการดูแลและเอาใจใส่อยา่งเหมาะสมตลอดทั้ง
หลกัสูตรการเรียนการสอน 

     DV34 
(     ) 

30. มีกิจกรรมเสริมดา้นดนตรีอยา่งสม ่าเสมอ เช่นมีพื้นท่ีใหน้กัเรียน
แสดงออก,การแข่งขนัทางดา้นดนตรี 

     DV35 
(     ) 

31. มีการรายงานผลการศึกษาหลงัจบภาคการศึกษา      DV36 
(     ) 

32. ภายในโรงเรียนมีความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อย 
 

     DV37 
(     ) 

33. หอ้งซอ้มดนตรีมีความสะอาด ความสวา่ง เหมาะสมแก่การซอ้ม      DV38 
(     ) 
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ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะเพิม่เติมต่อการให้บริการแผนการเรียนศิลป์ดนตรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาใน
เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีส่ละเวลาตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการเลอืกใช้บริการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

ส า
หรั

บผู้
วจิั
ย 

5 4 3 2 1 
34. ความเหมาะสมของการแต่งกายของอาจารย ์      DV39 

(     ) 
35. หอ้งเรียนมีความสวา่ง อากาศถ่ายเท เหมาะสมแก่การเรียนรู้      DV40 

(     ) 
36. ส่ิงแวดลอ้มรอบๆบริเวณโรงเรียนมีความร่มร่ืน สร้างบรรยากาศ
แก่การเรียนรู้และการฝึกฝนดา้นดนตรีของเด็กนกัเรียน 

     DV41 
(     ) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจัิย 
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ตารางท่ี 36 รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจยั 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
ดร.สันติธร  ภูริภกัดี อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการจดัการโรงแรม  

คณะการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ดร.นุกลู แดงภูมี นกัตรวจสอบภายใน ศาลปกครอง 
อาจารยพ์ิเศษ จียาศกัด์ิ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โฟโนไรทส์ (ไทยลนด ์จ ากดั) และ

ผูจ้ดัการทัว่ไปสมาคมผูป้ระกอบธุรกิจบนัเทิงไทย (TECA) 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขออนุญาตเกบ็ข้อมูลวจัิย 
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ตารางท่ี 37 รายช่ือผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวจิยัเชิงคุณภาพ 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
ดร.สุนนัทวทิย ์พลอยขาว  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสุทธิวราราม 
คุณทีนามารี ผลาดิกานนท ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั 
คุณรัชดาภรณ์  ใจกลา้  รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายวชิากาโรงเรียนศรีวกิรม ์
คุณกิตติศกัด์ิ  ประเสริฐกุล  หวัหนา้กลุ่มสาระดนตรีแผนการเรียนศิลป์ดนตรีโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ  หวัหนา้ศูนยด์นตรี โรงเรียนอสัสัมชนัธนบุรี 
คุณยงยทุธ วรรณสาธพ  ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียนสารสาสน์วเิทศบางบอน 

คุณสุทศัน์ แดงสวสัด์ิ  อาจารยพ์ิเศษดนตรี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
คุณภานุ อินอ่ิม  อาจารยแ์ผนการเรียนศิลป์ดนตรี โรงเรียนฐานปัญญา 
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ – สกุล   
ท่ีอยู ่
ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2546  
พ.ศ. 2551  
      
พ.ศ. 2556   

 
ประวติัการท างาน 
     พ.ศ. 2551 – 2559 
      
 
     พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั 
      
     พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั 
 

นายณรงคฤ์ทธ์ิ ล้ิมรุ่งยนืยง 
225/6 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
 
ส าเร็จการศึกษาโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   
ส าเร็จการศึกษามหาวทิยาลยันเรศวร หลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต  
สาขาดุริยางคศาสตร์สากล เกียรตินิยมอนัดบั 2 
ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาสังคีตและวจิยัพฒันา  
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร   
 
อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญและฝ่ายจดัการวงดุริยางคเ์ยาชนไทยในพระอุปถมัภ์
สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ กรมส่งเสริมวฒันธรรม 
อาจารยห์ลกัสูตรส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนผูมี้ความสามารถ  
ทางดา้นดนตรีโรงเรียนวดัสุทธิวราราม 
อาจารยส์อนท่ีโรงเรียนดนตรียามาฮ่า,Musical Art Studio, Agape Music 
Studio 

 


