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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียน โรงเรียนสอน
ดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนระดับการตัดสินใจ
เลือกเรียนดนตรีสากล 2) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของ
โรงเรียนสอนดนตรีสากล ใน เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของประชากร
3) ทราบแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการและตอบสนองทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลื อกเรี ย นดนตรี ส ากลของนั กเรี ย นให้ มากที่สุ ด กลุ่ มตั ว อย่ างที่ใ ช้ ในการวิ จั ย คือ กลุ่ มนั กเรีย น/
นักศึกษา, พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ทีต่ ัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล ของโรงเรียนสอนดนตรีสากล ใน เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครจานวน
400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น แบบสอบถามชนิดมาตราส่ว นประมาณค่า 5
ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าทีและทดสอบค่าเอฟ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (  =3.95) เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้ง 7 ด้าน พบว่า ทุกๆ ด้านมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (  =4.03) ด้านกระบวนการ (  =3.98) ด้านบุคลากร
(  =3.98) ด้านสถานที่ (  =3.93) ด้านภาพลั กษณ์ท างกายภาพ (  =3.92) ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (  =3.91) ด้านราคา (  =3.90) ตามลาดับ ผลการเปรียบเที ยบปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลจาแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลไม่แตกต่างกัน

ABSTRACT
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The objectives of this research were: 1) to study the characteristics of
students at music schools in Thung Khru District, Bangkok, as well as the level of
choice in their decision to study international music. 2) To compare between factors
that influence the decision to study international music at music schools in Thung
Khru District, Bangkok based different personal characteristics. 3.) To come up with
guidelines on improving the service and responding to the market to maximize
influence on students’ decision to study international music. The sample consisted of
400 students, government and private employees, and entrepreneurs who have
chosen to study international music at music schools in Thung Khru District, Bangkok.
The tools used to collect data are questionnaires with a 5 point rating scale.
Statistics used to analyze the data were Frequency, Percentage, Average Mean,
Standard Deviation, t-test and the One-Way ANOVA f-test.
The results revealed that factors that affect the decision to study
international music had an overall high level of influence (  = 3.95). Separately,
each factor also had high level of influences, ranked in descending order as follows:
Product (  = 4.03), Process (  = 3.98), Personnel (  = 3.98), Place (  = 3.93),
Physical Evidence (  = 3.92), Promotion (  = 3.91), and Price (  = 3.90). The
comparison between factors based on personal characteristics showed that
respondents with different genders, age, education level, occupation, and income did
not have different opinions on the decision to study international music.

ภูมิหลัง
การกาเนิดของเครื่องดนตรีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมนุษย์รู้จักการสร้างเครื่องดนตรี
ง่ายๆ จากธรรมชาติรอบข้างคือ เริ่มจากการปรบมือผิวปาก เคาะหิน หรือนากิ่งไม้มาตีกันซึ่งต่อมาได้มี
การสร้างเครื่องดนตรีที่มีรูป ทรงลักษณะต่างๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมและลักษณะเครื่องดนตรีของชนชาติ ต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องดนตรีสากลที่เป็นเครื่อง
ดนตรีของชาวตะวันตกที่นามาเล่นกัน แพร่หลายในปัจจุบัน สาหรับการกาเนิดของดนตรีตะวันตกนั้น
มาจากเครื่องดนตรีของชนชาติ กรีกโบราณที่ สร้างเครื่องดนตรีขึ้นมา 3 ชนิดคือ ไลรา คีธารา และออ
โรสจนต่อมามีการพัฒนาสร้ างเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งประเภทเครื่องสายเครื่องเป่า เครื่อง
ทองเหลือง เครื่องตี และเครื่องดีดหรือเครื่องเคาะ เช่นไวโอลิน ฟลุต ทรัมเป็ต กลองชุด กีตาร์ ฯลฯ
โดยพบเครื่องดนตรีสากลได้ในวงดนตรีสากลประเภทต่างๆ
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ในระยะแรก ดนตรีมีเพียงเสียงเดียวและแนวเดียวเท่านั้นเรียกว่า Melody ไม่มีการประสาน
เสียง จนถึงศตวรรษที่ 12 มนุษย์เราเริ่มรู้จักการใช้เสียงต่างๆ มาประสานกันอย่างง่ายๆ เกิดเป็น
ดนตรีหลายเสียงขึ้นมาในประวัติดนตรีตะวันตกหลายคนคงคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกิน และมักมี
คาถามเสมอว่าจะศึกษาไปทาไมคาตอบก็คือ ดนตรีตะวันตกเป็นรากเหง้าของดนตรีที่เราได้ยินได้ฟังกัน
ทุกวันนี้ ความเป็นมาของดนตรีหรือประวัติศาสตร์ดนตรีนั้นหมายถึงการมองย้อนหลังไปใน อดีตเพื่อ
พยายามทาความเข้าใจกับแง่มุมต่างๆ ของอดีตในแต่ละสมัยนับเวลาย้อนกลับไปเป็นเวลาหลายพันปี
จากสภาพสังคมที่แวด ล้อมทัศนะคติและรสนิยมของผู้สร้างสรรค์และผู้ฟังดนตรีในแต่ละสมัยนั้นแตก
ต่างกันอย่างไรจากการลองผิดลองถูกลองแล้วลองอีกการจินตนาการตามแนวคิดของผู้ ประพันธ์เพลง
จนกระทั่งกลั่นกรองออกมาเป็นเพลงให้ผู้คนได้ฟังกันจนถึง ปัจจุบันนี้ในทางประวัติศาสตร์หรือการ
มองย้อนกลับไปในอดีตนั้นนอกจาก เป็นไปเพื่อความสุขใจในการได้ศึกษาเรียนรู้และรับทราบเรื่องราว
ของอดี ตโดย ตรงแล้ ว ยั งเป็ น การศึ ก ษา เป็ น แนวทางเพื่ อท าความเข้ าใจดนตรีที่ เ กิด ขึ้ นและการ
เปลี่ยนแปลงในแง่ของ ดนตรีในปัจจุบันและเพื่อนามาใช้ในการทานายหรือคาดเดาถึงแนวโน้มของ
ดนตรีใน อนาคตด้วย กล่าวถึงประวัติดนตรีตะวันตกซึ่งแบ่งออกเป็นสมัยต่างๆ ได้ 9 สมัย ดังนี้ (ณรุทธ์
สุทธจิตต์,2534 : 133)
1. สมัยกรีก (Ancient Greek music)
2. สมัยโรมัน (Roman)
3. สมัยกลาง (The Middle Ages)
4. สมัยรีเนซองส์ (The Renaissance)
5. สมัยบาโรก (The Baroque Age)
6. สมัยคลาสสิก (The Classical Period)
7. สมัยโรแมนติก (The Romantic Period)
8. สมัยอิมเพรชชั่นนิสติค (The Impressionistic)
9. สมัยศตวรรษที่ 20 และปัจจุบัน (The Twentieth century)
ความเป็นมาของดนตรีตั้งแต่สมัยโบราณมา นับว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้ได้เรื่องราว สมัยของ
การรู้จักใช้อักษรหรือสัญลักษณ์อื่นๆ พึ่งจะมีปรากฏและเริ่มนิยมใช้กันในสมัยเริ่มต้นของยุค Middle
age คือระหว่างศตวรรษที่ 5-6 และการบันทึกมีเพียงเครื่องหมายแสดงเพียงระดับของเสียง และ
จังหวะ (Pitch and time) ดนตรีเกิดขึ้นมาในโลกพร้อมๆกับมนุษย์เรานั่นเอง ในยุคแรกๆมนุษ ย์อาศัย
อยู่ในป่าดง ในถ้า ในโพรงไม้ แต่ก็รู้จักการร้องราทาเพลงตามธรรมชาติ เช่นรู้จักปรบมือ เคาะหิ น
เคาะไม้ เป่าปาก เป่าเขา และเปล่งเสียงร้องตามเรื่อง การร้องราทาเพลงไปเพื่ออ้อนวอนพระเจ้าเพื่อ
ช่ว ยให้ ตนพ้น ภัย บั นดาลความสุ ขความอุดมสมบูรณ์ต่างๆให้ แก่ตน หรือเป็ นการบูช าแสดงความ
ขอบคุณพระเจ้าที่บันดาลให้ตนมีความสุข
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โลกได้ ผ่ า นหลายยุ ค หลายสมั ย ดนตรี ไ ด้ วิ วั ฒ นาการไปตามความเจริ ญ และความคิ ด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ เครื่องดนตรีที่เคยใช้ในสมัยเริ่มแรกก็มีการวิวัฒนาการมาเป็นขั้นๆ กลายเป็น
เครื่องดนตรี ที่เราเห็นอยู่ทุกวัน เพลงที่ร้ องเพื่ออ้อนวอนพระเจ้า ก็กลายมาเป็นเพลงสวดทางศาสนา
และเพลงร้องโดยทั่วๆ ไป
ในระยะแรก ดนตรีมีเพียงเสียงเดียวและแนวเดียวเท่านั้นเรียกว่า Melody ไม่มีการประสาน
เสียง จนถึงศตวรรษที่ 12 มนุษย์เราเริ่มรู้จักการใช้เสียงต่างๆ มาประสานกันอย่างง่ายๆ เกิดเป็นดนตรี
หลายเสียงขึ้นมา
ยุคต่างๆ ของดนตรีสากล
นักปราชญ์ทางดนตรีได้แบ่งดนตรีสากลออกเป็นยุคต่างๆดังนี้
1. Polyphonic Perio (ค.ศ. 1200-1650) ยุคนี้เป็นยุคแรก วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนมี
แบบฉบับและหลักวิชการดนตรีขึ้น วงดนตรีอาชีพตามโบสถ์ ตามบ้านเจ้านาย และมีโรงเรียนสอน
ดนตรี
2. Baroque Period (ค.ศ. 1650-1750) ยุคนี้วิชาดนตรีได้เป็นปึกแผ่น มีแบบแผนการ
เจริญด้านนาฏดุริยางค์ มีมากขึ้น มีโรงเรียนสอนเกี่ยวกับอุปรากร (โอเปร่า) เกิดขึ้น มีนักดนตรีเอกของ
โลก 2 ท่านคือ J.S. Bach และ G.H. Handen
3. Classical Period (ค.ศ. 1750-1820) ยุคนี้เป็นยุคที่ดนตรีเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ มีความ
รุ่งเรืองมากขึ้น มีนักดนตรีเอก 3 ท่านคือ HaydnGluck และMozart
4. Romantic Period (ค.ศ. 1820-1900) ยุคนี้มีการใช้เสียงดนตรีที่เน้นถึงอารมณ์อย่าง
เด่นชัดเป็นยุคที่ดนตรีเจริญถึงขีดสุด เรียกว่ายุคทองของดนตรี นักดนตรีเช่น Beetoven และคนอื่น
อีกมากมาย
5. Modern Period (ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน) เป็นยุคที่ดนตรีเปลี่ยนแปลงไปมาก ดนตรี
ประเภทแจ๊ส (Jazz) กลับมามีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน
ขนบธรรมเนี ยมประเพณีของแต่ล ะชาติ ศาสนา โดยเฉพาะทางดนตรีตะวันตก นับว่ามี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศาสนามาก บทเพลงที่เกี่ยวกับศาสนาหรือเรียกว่าเพลงวัดนั้น ได้แต่งขึ้นอย่าง
ถูกหลักเกณฑ์ ตามหลักวิชาการดนตรี ผู้แต่งเพลงวัดต้องมีความรู้ความสามารถสูง เพราะต้องแต่งขึ้น
ให้สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังให้นิยมเลื่อมใสในศาสนามากขึ้น ดังนั้นบทเพลงสวดในศาสนาคริสต์จึงมี
เสียงดนตรีประโคมประกอบการสวดมนต์ เมื่อมีบทเพลงเกี่ยวกับศาสนามากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกัน
การลืมจึงได้มีผู้ประดิษฐ์สัญลักษณ์ต่างๆ แทนทานอง เมื่อประมาณ ค.ศ. 1000 สัญลักษณ์ดังกล่าวคือ
ตัวโน้ต (Note) นั่นเอง โน้ตเพลงที่ใช้ในหลักวิชาดนตรีเบื้องต้นเป็นเสียงโดเรมี นั้น เป็นคาสวดในภาษา
ละติน จึงกล่าวได้ว่าวิชาดนตรีมีจุดกาเนิดมาจากวัดหรือศาสนา ซึ่งในยุโรปนั้นถือว่าเพลงเกี่ยวกับ
ศาสนานั้นเป็นเพลงชั้นสูงสุด
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ในปั จ จุบั น การยอมรั บ การเรียนดนตรี และการเห็ นคุณค่าของดนตรีที่มีส่ วนช่ว ยในการ
พัฒนาการด้านต่างๆ รวมทั้งทางด้านสมองและร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการโดยสมบูรณ์ ในด้าน
การเรียนดนตรีได้มีศึกษา ค้นคว้าพัฒนาการ และมีการวิจัยหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้เกิดธุรกิจ
ทางด้านดนตรีหลายรูปแบบทั้งโรงเรียนสอนดนตรี สถาบันการสอนดนตรีต่างๆ ห้องซ้อมดนตรี ห้อง
บันทึกเสียง และโรงเรียนสอนการบั นทึกเสียง ทาให้ดนตรีได้แพร่หลายในกับสังคมไทยทุกชนชั้น ซึ่ง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้จักดนตรี ดังคากล่าวที่ว่า “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก อีกใคร
ฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบ อัประลักษณ์ หรืออุบายมุ่งร้ายฉมังนัก มโนหนักมืดมัว
เหมือนราตรี” (สุนทรภู่จิตกวีเอกของไทย) “อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป ย่อมใช้ได้ดังจินดาค่าบุรินทร์
ถึงมนุษย์ครุเทวาราช จัตุบาทกลาง ป่าพนาสิน แม้นปี่เราเป่าไปให้ได้ยิน ก็สินสุดโทโสที่โกรธา” (ทวี
มุขธระโกษา 2529: 4)
ถ้าหากโลกเราปราศจากดนตรีแล้วไซร้ แน่นอนเหลือเกินว่า มวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายคงพบแต่
ความมืด มน ความเงี ย บเหงาเปล่ าเปี ยวอ้ างว้ างจิ ตใจคงมี แต่ค วามแข็ง กร้า ว อารมณ์วู่ว ามจะหา
บรรยากาศแห่งมิตรภาพได้ยากเต็มที่ มนุษย์เราจะประหัตประหารกันมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้อย่าง
เหลือหลาย มนุษย์เรานี้ก็นับว่าฉลาดลึกล้าอยู่มากที่เดียว ที่สามารถคิดประดิษฐ์เสียงต่างๆ ให้เป็น
เสียงดนตรี โดยนามาเรียบเรียงร้อยกรองถ่ายทอดออกเป็นเสียงเพลงอันดื่มด่าไพเราะจับใจ มีอิทธิพล
ต่ออารมณ์ของคนเราเป็นอย่างมาก ดนตรีจึงเข้าไปบทบาทอันสาคัญต่อวงสังคมมนุษย์โดยทั่วไป จึง
อาจกล่ าวได้ว่ามีคนอยู่ ที่ไหนมัก จะมีดนตรีอยู่ที่นั้ น มนุษย์เรามี สั ญชาตญาณในการดนตรีอยู่มาก
คนเรารักดนตรีทุกเพศทุกวัย ก็มีความพอใจและชอบในเสียงเพลงแล้ว จะเห็นได้จากเด็กเล็กๆ ที่ขี้อ้อน
โยเยกวนแม่หรือพี่เลี้ยงไม่ยอมหลับนอน แต่พอไกวเปลเห่กลอมอยู่สักพักเดียวเท่านั้นก็หลับปุ๋ยแทบ
ทุกราย
ดนตรีมีส่วนช่วยให้ความสามารถในการทางานของสมองเพิ่มสูงขึ้น เมื่อไหร่ก็ตามที่เราฟัง
เพลงพร้อมๆ ไปกับการเคาะจังหวะตามแห่งท่วงทานองนั้นๆ เสียงที่ก้องเข้าไปยังสมองจะช่วยให้คลื่น
ความถี่สมองที่เปล่งออกมามีความสัมพันธ์ในระดับที่เรียกว่า ”คลื่นเอลฟา” และ”คลื่นทีตา” ซึ่งเป็น
ช่ ว งจั ง หวะที่ ค ลื่ น สมองมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นรู้ นอกจากนี้ ด นตรี ยั ง มี ผ ลดี ต่ อ การพั ฒ นา
ความสามารถด้านการจา เสริมสร้างสติปัญญา นาไปสู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อไป (ไพฑูรย์ รัตนคม
2542: 4)
การเรียนการสอนดนตรีนั้น ต้องทาตามระเบียบ วิถีทางการศึกษา จึงจะสัมฤทธิ์ผล วิชา
ดนตรีจึงเป็นวิชาที่ประมวลเนื้อหาทางศิลปะด้านดนตรี การดาเนินการเพื่อให้วิชานี้บรรลุจุดมุ่งหมาย
จาเป็นต้องใช้ความร่วมมือ และการประสานงานระหว่างบุคลากรหลายฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ผู้สอบผู้เรียน
และผู้ปกครอง ปรัชญาของการจัดการหลักสูตรวิชาดนตรีในโรงเรียน (สมชายรัศมี 2537: 2)
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จะเห็นได้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล ประกอบด้วยเนื้อหาสาระด้านความรู้ ความคิด ด้าน
ทักษะ กระบวนการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ การคิด
ที่เป็นเหตุเป็นผลถึงวิธีการ ความเป็นมา ภูมิปัญญาและรากฐานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ การ
จินตนาการ และการแสดงออกเพื่อสื่อความหมาย ค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตน พัฒนาเจตคติ
สมาธิ รสนิยมส่วนตัว ตลอดจนเห็นคุณค่าและเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของดนตรีสากล ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรี ยนดนตรีสากล:
กรณีศึกษาโรงเรียนสอนดนตรีสากล ในเขตธนบุรี เพื่อนาผลที่ได้ไปพัฒนางานธุรกิจการให้บริการ
โรงเรียนสอนดนตรีสากลในการวางแผนกลยุทธ์และประยุกต์รูปแบบการนาเสนองานให้เข้าถึงกลุ่ม
นักเรียนและตอบโจทย์ที่นักเรียนกาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
ดนตรีสากลของโรงเรียนสอนดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ของโรงเรียนสอนดนตรีสากล ในเขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยทางด้านลักษณะส่วน
บุคคล
3. เพื่อทราบแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการและตอบสนองทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของนักเรียนให้มากที่สุด

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ทาการศึกษาคลอบคลุมพื้นใน เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร (Population) ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ กลุ่ ม นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา,
พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ตัดสินใน
เลือกเรียนดนตรีสากล ของโรงเรียนสอนดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจานวน
แน่นอน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา, พนักงานราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน และผู้ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ตัดสินในเลือกเรียนดนตรี
สากล ของโรงเรียนสอนดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
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ในการวิจัย จึงเลือกใช้สูตรของเครซี่มอร์แกน (K.V.Krejcie&D.W.Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง
เป็น จานวน 400 คน
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของ
โรงเรียนสอนดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ได้ทาการศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. ขอบเขตด้านเวลา
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา ครั้งนี้ ช่วงเดือน มกราคม 2561 ถึง เมษายน 2561
5. ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย
5.1 ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบสอบถาม คือ
5.1.1 เพศ
5.1.2 อายุ
5.1.3 ระดับการศึกษา
5.1.4 อาชีพ
5.1.5 รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนของท่าน
5.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของโรงเรียน
สอนดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยสอบถามจากปัจจัยทางการตลาดบริการทั้ง 7 ด้าน
ได้แก่
5.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
5.2.2 ด้านราคา (Price)
5.2.3 ด้านสถานที่ (Place)
5.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5.2.5 ด้านบุคลากร (People)
5.2.6 ด้านกระบวนการ (Process)
5.2.7 ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ (Physical)

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
ดนตรีสากลของโรงเรียนสอนดนตรีสากลในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องนามาประมวลสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบตามความเป็นจริง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเรียนดนตรีสากลของ
โรงเรี ย นสอนดนตรี ส ากลในเขตทุ่ ง ครุ กรุ ง เทพมหานคร ทั้ ง หมด 7 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่ (Place) ด้านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion) ด้าน
บุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ (Physical) โดยแต่
ละข้อคาถามเป็น การให้ ความส าคัญในแต่ล ะเรื่องที่มีคาตอบให้เลือกแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับตามแนวความคิดของลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale.ชูศรี วงศ์รัตนะ.2544)
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
คะแนน 5
หมายถึง มากที่สุด
คะแนน 4
หมายถึง มาก
คะแนน 3
หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 2
หมายถึง น้อย
คะแนน 1
หมายถึง น้อยที่สุด
เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผลคะแนนเฉลี่ยโดยได้กาหนดช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด
แนวทางการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากตารา เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถาม จากนั้นนาไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม และข้อเสนอแนะ จากนั้นนามาปรับปรุง แก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แนะ
3. นาแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ความสอดคล้องของข้อคาถามในแบบสอบถาม (Index of Item
Objective Congruency--IOC) (แสดงในภาคผนวก ก)
4. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา, พนักงานราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่อยู่ในเขตอื่นๆ จานวน 400
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คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient)
ของ Cronbach (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538: 132-133) ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .80

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยมีการรวบรวมดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเรียนดนตรีสากลของโรงเรียนสอนดนตรีสากลในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จากการสารวจ
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา, พนักงาน
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่เลือกเรียนดนตรี
สากล ของโรงเรียนสอนดนตรี อยู่ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จานวน 400 ชุด ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
เป็นข้อมูลช่วงเวลาเดียว (Cross Sectional Approach) โดยจะทาการกระจายแบบสอบถามไปตาม
พื้นที่ในเขตทุ่งครุ และสุ่มเลือกไว้ตามขนาดตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้กาหนดไว้แล้วดังกล่าวข้างต้น
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ข้อมูลหรือบทความทางเศรษฐกิจจากหนังสือพิมพ์ อิน เตอร์เน็ต ตารา
เรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ

สรุปผล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบสอบถาม
เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.50 และเป็นชาย คิดเป็นร้อยละ
40.50
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ ต่ากว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาอายุ
15–18 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.00 อายุ 22-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.30 อายุ19-21 ปี คิดเป็นร้อยละ
12.20 และอายุ 25 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.50 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็น
ร้อยละ 42.8 รองลงมาระดับการศึกษามัธ ยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 35.4 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 17.80 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
4.00 ตามลาดับ
อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมา
อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 15.0 อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ
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13.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น
ร้อยละ 7.00 ตามลาดับ
รายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือนต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 54.20 รองลงมารายได้ต่อเดือน10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.20
รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 รายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 3.80 และรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.80 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของโรงเรียนสอนดนตรีสากล
ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ระดั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นดนตรี ส ากลของโรงเรี ย นสอนดนตรี ส ากลในเขตทุ่ ง ครุ
กรุงเทพมหานคร นาเสนอในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของ
โรงเรียนสอนดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.95) เมื่อ
พิจารณาปัจจัยทั้ง 7 ด้าน พบว่า ทุกๆ ด้านมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไป
น้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( x = 4.03) รองลงมาด้านกระบวนการ ( x = 3.98) ด้านบุคลากร (People)
( x = 3.98) ด้านสถานที่ ( x = 3.93) ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ( x = 3.92) ด้านการส่งเสริม
การตลาด ( x = 3.91) ด้านราคา ( x = 3.90) ตามลาดับ
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของโรงเรียน
สอนดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.03) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ทุกๆ ข้อมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ หลักสูตร
เป็นตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมจากสากล ( x = 4.15) รองลงมาหลักสูตร ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน ( x = 4.06) หลักสูตรชัดเจน สามารถแบ่งระดับการเรียนได้ ( x = 4.04) ชื่อเสียงของโรงเรียน/
สถาบัน ( x = 4.01) และสามารถนาความรู้จากการเรียน นาไปศึกษาต่อในขั้นสูงได้ ( x = 3. 89)
ตามลาดับ
ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของโรงเรียนสอน
ดนตรีสากลในเขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.90) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกๆ ข้อมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ
ส่วนลดพิเศษ เมื่อเรียนต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น ( x = 3.94) รองลงมาลดราคาค่าเรียน ถ้าพาคนอื่นมา
เรียน ( x = 3.92) ไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบได้กับสถาบันอื่นๆ ( x = 3.91) ไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นๆ ( x = 3.88) และการผ่อนชาระเป็นรายงวด ( x = 3.87) ตามลาดับ
ด้านสถานที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของโรงเรียน
สอนดนตรี ส ากล ในเขตทุ่ ง ครุ กรุ ง เทพมหานคร ด้ า นสถานที่ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
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( x = 3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกๆ ข้อมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจาก
มากไปน้อย คือ สถานที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เดินทางไปมาสะดวก ( x = 3.97) รองลงมาภายใน
ห้องเรียนมีอุปกรณ์ประกอบการเรียนครบเช่น กระจกบานใหญ่ ระบบเสียง เป็นต้น ( x = 3.96) การ
จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ เฉพาะนักเรียนกลุ่มใหญ่ๆ ( x = 3.95) ระบบรักษาความปลอดภัย
บริเวณรอบๆ สถานที่เรียน ( x = 3.92) และสถานที่เรียนกว้างขวาง เหมาะสมกับการฝึก ( x = 3.87)
ตามลาดับ
ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ของโรงเรียนสอนดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( x = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกๆ ข้อมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ รับงานแสดงต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีรายได้พิเศษ ( x = 3.95) รองลงมา
แจกอุปกรณ์การสอน เช่น DVD ให้ไปฝึกที่บ้าน ( x = 3.93) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ
( x = 3.92) ครูนานักเรียนออกเผยแพร่ดนตรีสากลนอกโรงเรียน เช่น ศูนย์วัฒนธรรม ( x = 3.91) ให้
นักเรียนทดลองเรียนก่อนตัดสินใจเรียนจริง ( x = 3.86) ตามลาดับ
ด้านบุคลากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล ของโรงเรียน
สอนดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ด้านบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.98)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกๆ ข้อมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย
คือ ครูผู้สอนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีสากล ( x = 4.06) รองลงมาครูผู้สอนมีทักษะในการ
ถ่ายทอดดนตรีสากล ทาให้จาได้ง่ายขึ้น ( x = 4.03) ความรับผิดชอบของครูผู้สอน และครูผู้ช่วย( x =
4.00) การตรงต่อเวลา บุคลิกภาพ และการแต่งกายของครูผู้สอน ( x = 3.93) และครูผู้สอนมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอนดนตรีสากล ( x = 3.89) ตามลาดับ
ด้า นกระบวนการพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ างมี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจเลื อ กเรีย นดนตรี ส ากล ของ
โรงเรียนสอนดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( x = 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกๆ ข้อมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจาก
มากไปน้อย คือ การนาสื่อการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการสอน ( x = 4.07)
รองลงมาการทดสอบและวัดผลการเรียนเป็นระยะๆ ( x = 4.04) ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการ
สอน ( x = 3.97) ขั้นตอนการรับสมัครเรียนสะดวก รวดเร็ว ( x = 3.92) การจัดกลุ่มผู้เรียนตามความรู้
ความสามารถของผู้เรียน ( x = 3.91) ตามลาดับ
ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ของโรงเรียนสอนดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกๆ ข้อมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก
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โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ โรงเรียนมีภาพพจน์ และชื่อเสียงทางดนตรีสากลที่ดี ( x = 3.96)
รองลงมามุมสาหรับให้ผู้ปกครองนั่งพักรอ ( x = 3.94) สภาพบรรยากาศรอบๆ สถานที่เรียนสวยงาม
น่าเรียน ( x = 3.93) สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ห้องอาหาร มุมนันทนาการ มุมอ่านหนังสือ เป็น
ต้น( x = 3.91) มีผลงานของผู้เรียนมาแสดง เช่น ผู้เรียนชนะการประกวดดนตรีสากล ( x = 3.88)
ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นดนตรี ส ากลของ
โรงเรียนสอนดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล ของโรงเรียนสอนดนตรี
สากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเพศต่างกัน ส่งผลต่อต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนดนตรีสากล ของโรงเรียนสอนดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
จาแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุต่างกัน ส่งผลต่อต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลของโรงเรียนสอนดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อต่อการ
ตัดสิ น ใจเลื อกเรี ย นดนตรี ส ากล ของโรงเรี ยนสอนดนตรีส ากล ในเขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานครใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน
จาแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพต่างกัน ส่งผลต่อต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ของโรงเรียนสอนดนตรีสากลในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน จาแนกตาม
รายได้ต่อเดือนพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อต่อการตัดสินใจเลือก เรียนดนตรี
สากลของโรงเรียนสอนดนตรีสากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของโรงเรียนสอนดนตรี
สากล ในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนักเรียน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านสถานที่ ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ตามลาดับ
1.1 ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product) พบว่า ภาพรวมมีผ ลต่อการตัดสินใจในระดับมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของ วราภรณ์ นาโควงศ์ (2552) ที่ทาการศึกษาปัจจัยและแนว ทางพัฒนาการ
สอนวิช านาฏศิล ป์ ของครู โ รงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุ ง เทพมหานคร เขต 1 ซึ่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ นที่นี้ ห มายถึง สิ่ ง ต่า งๆ ที่เ กี่ย วข้ องกั บการเรีย นการสอน
นาฏศิลป์ ประกอบด้วย หลักสูตรที่สอน คุณภาพหลักสูตร วิธีการสอน อาจารย์ผู้สอน ขั้นตอนและ
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กระบวนการเรียนการสอน สื่อประกอบการสอน สอดคล้องกับผลการศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์นักเรียนให้ความสาคัญกับขั้นตอนและกระบวนการสอนของครูเป็นลาดับแรก ซึ่งการเรียน
นาฏศิลป์ไทยไม่เหมือนการเรียนในสาขาวิชาอื่น เพราะผู้เรียนต้องชอบและมีใจรักในศิลปวัฒนธรรม
เพราะนาฏศิลป์ไทยเป็นการแสดงที่มีท่าราที่จายาก แต่ถ้าผู้สอนมีขั้นตอนและกระบวนการสอนที่เป็น
ระบบอาจจะทาให้นักเรียนจาท่าราได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ (Motive) เกี่ยวกับ
ตัวผลิตภัณฑ์ที่ทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ (ศุภร เสรีรัตน์. 2544)
1.2 ด้านราคา (Price) พบว่า ภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ณธีพัฒน์ วชิรเกียรติ (2552) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
เรียนดนตรีสากลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนให้ความ
สาคัญกับเรื่องอัตราค่าเรียนแต่ละหลักสูตรต้องไม่แพงเกินไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูง แต่ถ้าค่าเรียนนาฏศิลป์ไทยมีราคาต่อหลักสูตรไม่แพงมาก นักเรียนก็สามารถ
เรียนได้โดยไม่ทาให้ผู้ปกครองเดือดร้อน
1.3 ด้านสถานที่ (Place) พบว่า ภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจในระดับระดับมากที่สุด ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 คือศึกษาอยู่ชั้นประถมปีที่ 4
ประถมปีที่ 5 และประถมปีที่ 6 ซึ่งยังเป็นเด็กอยู่ ดังนั้น สถานที่เรียนหากอยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้บ้าน
ปลอดภัย และกว้างขวางพอสาหรับการเรียนนาฏศิลป์ไทย สิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลให้นักเรียนตัดสินใจ
เรี ย นนาฏศิล ป์ ไทยกัน มากขึ้น สอดคล้ องกับทฤษฎีค วามต้ องการพื้นฐานของมาสโลว์ ด้า นความ
ต้องการปลอดภัย (Safety Needs) และผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า นักเรียนให้ความสาคัญกับสถานที่
เรียนต้องกว้างขวาง เหมาะสมกับการฝึกท่ารานาฏศิลป์ ทั้งนี้เป็นเพราะการเรียนนาฏศิลป์ต้องใช้
สถานที่กว้างๆ เนื่องจากต้องฝึกท่ารา ซึ่งถ้าสถานที่คับแคบอาจทาให้ไม่สะดวกในขณะฝึก
1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจในระดับ
มาก เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า นักเรียนให้ ส าคัญกับ เรื่องการที่ครูนานั กเรียนออกเผยแพร่
นาฏศิลป์ ไทยนอกโรงเรียน และครูรับงานแสดงเพื่อให้นักเรียนมีรายได้พิเศษ สอดคล้ องกับผล
การศึกษาของ พิเศษ เกตุวรสุนทร ที่ศึกษาการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษาโขน
รามคาแหง ที่พบว่า มูล เหตุจู งใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมโขนก็เพื่อนาความรู้จากการฝึ กซ้อมไป
ประกอบอาชีพ และการศึกษาของ สิรินิตย์ ถิรมงคล (26548) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เรียนวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่พบว่า การ
เรียนคหกรรมเป็นค่านิยมในการทางาน ซึ่ง กาญจนา อินทรสุนานนท์ (2553) กล่าวไว้ว่า นาฏศิลป์
ไทยนอกจากจะแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติแล้ว นาฏศิลป์ยังเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่บริการ
สังคมในด้านความบันเทิงอีกด้วย สอดคล้องที่ สมจิตร ล้วนจาเริญ (2546) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550)
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ที่กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสินใจของผู้โภคว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลมาจาก
โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน
1.5 ด้านบุคลากร (People) ภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ พัชชา สุวรรณพาณิชย์ (2550) และ ณธีพัฒน์ วชิรชัยเกียรติ (2552) ที่พบว่า
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านครูอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า นักเรียนให้สาคัญกับเรื่องครูผู้สอนต้องมีทักษะในการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทย ทั้งนี้เนื่องจากการ
เรีย นนาฏศิลป์มีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ท่ารา ดนตรี จังหวะ ทานองเพลง บทร้อง เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง ซึ่งถ้าครูผู้สอนมีทักษะในการถ่ายทอด นักเรียนจะได้
จดจาได้ง่ายขึ้น และสนใจเรียนนาฏศิลป์มากขึ้นด้วย
1.6 ด้านกระบวนการ ภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก กระบวนการให้บริการ
เป็นส่วนประสมทางการตลาดที่ มีความสาคัญ เพราะต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่
ทันสมัยเพื่อการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค ดังนั้น ขั้นตอนต้อง สะดวกรวดเร็ว เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค (อุไรวรรณ แย้มนิยม. 2549) ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนให้
ความสาคัญกับการนาสื่อการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะจะทาให้การเรียนการสอนน่าสนใจมากขึ้น
1.7 ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ (Physical) ภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก
( x = 3.60) ภาพลักษณ์ทางกายภาพเกี่ยวข้องกั บภาพพจน์ ชื่อเสียง และบรรยากาศรอบๆ สถานที่
เรียน การมีผลงานรองรับ ซึ่งผลจากการศึกษา พบว่า นักเรียนให้ความสาคัญกับการนาผลงานของ
นักเรียนมาแสดง เช่น นักเรียนชนะการประกวดนาฏศิลป์ไทย หรือการแสดงของนักเรียนในโอกาส
ต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนในการตัดสินใจเลือกเรียนนาฏศิลป์ไทย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรพัฒนาสามารถนาความรู้จากการเรียน นาไปศึกษาต่อในขั้นสูงได้
1.2 อัตราค่าเล่าเรียนต้องไม่แพงเกินไป เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ประสงค์จะเรียน
สามารถเรียนได้โดยไม่ทาให้ผู้ปกครองเดือดร้อนสามารถการผ่อนชาระเป็นรายงวดได้
1.3 สถานที่เรียนดนตรีสากลต้องกว้างพอกับการฝึกท่าราและสถานที่เรียนกว้างขวาง
เหมาะสมกับการฝึก
1.4 ด้ า นบุ ค ลากร
ควรพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ ครู ผู้ ส อนมี ค วามรู้ ค วามสามารถ และ
ประสบการณ์ในการสอนดนตรีสากล
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1.5 ด้านกระบวนการ ครูควรนานักเรียนออกเผยแพร่ดนตรีสากลและรับงานแสดง
ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและการจัดกลุ่มผู้เรียนตามความรู้ความสามารถของผู้เรียน
1.6 ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ควรมีผลงานของผู้เรียนมาแสดง เช่น ผู้เรียนชนะการ
ประกวดดนตรีสากลที่ดี
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนดนตรีสากล เช่น การ
สนับสนุนจากผู้ปกครอง มูลเหตุจูงใจที่ตัดสินใจเรียนดนตรีสากล เป็นต้น
2.2 ควรทาการศึกษาพฤติกรรมกลุ่มนักศึกษาในการตัดสินในเลือกดนตรีสากล ในเขต
ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

