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งานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน์

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างคือผูป้กครองของนกัเรียนท่ีใชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการ
เรยีนเปียโนออนไลนจ์ านวน 400 ตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอ้มลู ซึ่ง
การศึกษานี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor analysis: EFA) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple Linear 
Regression) เพื่อจัดกลุ่มองค์ประกอบและหาปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโน
ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลนอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ผูป้กครองท่ีมี อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ย 
และผลการวิเคราะหส์ามารถจัดองคป์ระกอบใหม่ได้ 5 องคป์ระกอบ โดยองคป์ระกอบท่ี 1 คือ 
ดา้นการรบัรูข้่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน ์องคป์ระกอบท่ี 2 คือ ดา้นการเสรมิสรา้งพฒันาการและ
สติปัญญา องคป์ระกอบท่ี 3 คือ ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ องคป์ระกอบท่ี 4 คือ ดา้น
การไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น องคป์ระกอบท่ี 5 คือ  ดา้นการประหยัดเวลา และ ผลการศึกษา
พบว่า องคป์ระกอบท่ี 2 องคป์ระกอบท่ี 3 องคป์ระกอบท่ี 4 และ องคป์ระกอบท่ี 5 มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครผลท่ีไดจ้ากการศึกษานีจ้ะเป็นขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชนแ์ก่ผูป้ระกอบการไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงคณุภาพการใหบ้รกิาร 
เพื่อการเติบโตของธุรกิจโรงเรยีนสอนดนตรใีหมี้คณุภาพมากยิ่งขึน้ 

 
ค าส าคญั : การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ, การตดัสินใจ, การเรยีนเปียโนออนไลน ์
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This research presents an analysis of the factors affecting decisions to study 

piano online in the Bangkok metropolitan area. A questionnaires was used as a method 
to collect data from 400 samples, consisting of the parents of students who were 
currently studying or used to study piano online in the Bangkok metropolitan area.  In 
terms of the analysis, the various basic variables were tested with Exploratory Factor 
Analysis and Multiple Linear Regression Analysis in order to predict decisions to study 
piano online in the Bangkok metropolitan area.  The results of this research were as 
follows: the parents of the students, in terms of age, education, job and average Income 
influencing different decisions to study piano online at a statistically significant level. The 
results of Exploratory Factor analysis found five elements.  The first element was 
receiving news from social media.  The second element was body and intelligence 
enhancement. The third element was talent shows. The fourth element was to get advice 
from other people. The fifth element was time-saving. The second, third, fourth and fifth 
elements affected decisions to study piano online in the Bangkok metropolitan area. The 
results of the study can be useful for developing and improving service quality and the 
growth and efficiency of music schools. 

 
Keyword : Exploratory Factor Analysis, Decision Making, Piano Online Class 
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บทที ่1  
บทน า 

ภมิูหลัง 
การศกึษาดนตรใีนประเทศไทยนบัไดว้่ามีการพฒันากา้วหนา้กว่าในอดีตมาก และ เป็นท่ี

ยอมรบัของสงัคมมากขึน้ โรงเรยีนดนตรเีอกชน จึงเกิดขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการ ของพ่อแม ่
ผูป้กครอง และนกัเรยีนท่ีมีความสนใจเรยีนวิชาการดนตรนีี ้(ตรรีตัน ์อปุถมัภโ์พธิวฒัน,์ 2552, 53)
ธรรมชาติมอบ ของขวญัสดุพิเศษใหก้บัโลกใบนีน้ั่นก็คือ ดนตร ีเน่ืองจากการเรยีนดนตรมีีสว่นช่วย
ในการพฒันาจิตใจมนุษยใ์หแ้จ่มใสทัง้เป็นกิจกรรมท่ีก่อเกิดประโยชนใ์นการพฒันาทกัษะ สรา้ง
สมาธิ และสรา้งความคิดท่ีเป็นระบบ (บณัฑิต อึง้รงัสี, 2551, 100) 

ดังนั้นโรงเรียนดนตรีท่ีไม่ได้จดทะเบียนได้ก าเนิดเป็นสถานท่ีท าให้การเรียนดนตรีมี
ความส าคญั และ สงัคมใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีความสะดวกและมีความพรอ้มใน
การเรียนการสอนท่ีมีอปุกรณใ์หส้  าหรบัการเรียน ส าหรบัการสนองความตอ้งการของผูป้กครองท่ี
ท าใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสท่ีดีในการเริ่มเรียนในสถานท่ี ท่ีสมบูรณ์กว่าการเรียนดนตรีในระบบของ
โรงเรียน สาเหตุดังกล่าวนีท้  าใหผู้ค้นสนใจการเรียนดนตรีมากยิ่งขึน้  วิชาดนตรีนั้นมีหลายกลุ่ม 
หลายวยั ผูท่ี้สนใจศึกษาวิชานีมี้มากมายหลากหลาย ในวนันีโ้ลกไดพ้ัฒนาไปสู่ยุคดิจิตอล การ
สรา้งคุณค่าทางดนตรีเป็นพลังในการขับเคลื่อนความสรา้งสรรค ์และส่งเสริมการสรา้งสมาธิ 
สติปัญญา และพฒันาการในดา้นอารมณ ์รา่งกาย และจิตใจ (จตรุงค ์ทองเชือ้, 2547) 

ผลจากการส ารวจโรงเรียนดนตรีในประเทศไทยโดย(ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน , 2556)พบว่ามีโรงเรียนดนตรีท่ีจดทะเบียนเป็นโรงเรียนดนตรีเอกชนใน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 มากกว่า 300 แห่งในประเทศไทย แบ่งเป็น
โรงเรียนดนตรีเอกชนแบบเครือข่ายและโรงเรียนดนตรีเอกชนทั่วไป ทัง้นีย้งัมีผูเ้ปิดสอนดนตรีเอง
ตามอธัยาศยัหรือเป็นการเปิดสอนแบบไม่จดทะเบียน อาทิ บา้นของครูผูส้อน สตดูิโอสอนดนตรี
เป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีมีแนวโนม้เพิ่มจ านวนมากขึน้ สง่ผลใหธุ้รกิจโรงเรยีนดนตรมีีการแข่งขนัสงูขึน้ 
ซึ่งมีทัง้โรงเรียนท่ีประสบความส าเรจ็และโรงเรยีนท่ีไม่ประสบความส าเรจ็ซึ่งโรงเรียนสอนดนตรีท่ี
ไดร้บัการยอมรบัจากนกัเรยีนและผูป้กครองจนกลายเป็นโรงเรยีนท่ีมีช่ือเสียงมีเพียงไมก่ี่ราย 

จากวิกฤติ โควิด-19 เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้ารศกึษาตอ้งพฒันาและปรบัเปลี่ยนไป แต่
ว่าเราจะตั้งรบัไดอ้ย่างไร แนวโน้มของการศึกษาไทยในอนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างไรบา้ง จาก
ผลกระทบของการระบาดครัง้ใหญ่นี ้จึงไดเ้กิดการเรยีนออนไลนข์ึน้มา เรยีนออนไลนน์ัน้ มีเง่ือนไข
มากมายในการเขา้ถึง โดยเฉพาะในโรงเรียนท่ีอยู่ต่างจังหวัดท่ีคุณครูก็ยังไม่มีความคุน้ชินกับ
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โปรแกรมต่าง ๆ นกัเรียนก็ไม่มีอปุกรณ ์รวมถึงสญัญาณอินเทอรเ์น็ตท่ีไม่ดีนกั เป้าหมายท่ีแทจ้รงิ
ของการศกึษา ก็คือการพฒันาผูเ้รยีน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถกเถียง การมีปฏิสมัพนัธ์
กัน (BBC Thai, 2563) ทั้งนีก้ารคาดการณ์ต่าง ๆ เพียงเพื่อให้อุดรอยรั่ว กับการเปลี่ยนแปลง
การศึกษา การศึกษาจะคงอยู่ไดแ้ละมีประสิทธิภาพ ก็ขึน้อยู่กับการปรบัตวั ทักษะ รวมถึงการ
คิดคน้พัฒนาการเรียนรูส้ิ่งใหม่ โควิด-19 อาจจะไม่โหดรา้ยต่อการศึกษาเสมอไป แต่เป็นการ
กระตุ้นให้การศึกษา ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคสมัยใหม่ เข้าถึงการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีมากยิ่งขึน้ เพื่อท าใหเ้กิดความสมดลุในการศกึษามากขึน้ (The potential, 2563) 

จากสถิติการเปลี่ยนแปลงทางประชากร จ านวนการเกิดของประชากรไทย มีอตัราการเกิด
ท่ีต ่าลง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนการเกิด 736,352 คน พ.ศ. 2559 มีจ านวนการเกิด 704,058 
คน พ.ศ. 2560 มีจ านวนการเกิด 702,755 คน พ.ศ. 2561 มีจ านวนการเกิด 666,109 คน และ 
พ.ศ. 2562 มีจ านวนการเกิด 618,193 คน และสถิติจ านวนการเกิดของประชากรไทยใน
กรุงเทพมหานคร ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนการเกิด 95,551 คน พ.ศ. 2559 มีจ านวนการเกิด 
92,030 คน พ.ศ. 2560 มีจ านวนการเกิด 90,904 คน พ.ศ. 2561 มีจ านวนการเกิด 84,477 คน 
และ พ.ศ. 2562 มีจ านวนการเกิด 77,312 คน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2563a) ซึ่งแตกต่างจาก
สถิติของสถานศึกษานอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี เพิ่มขึ ้น ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2558 มี
สถานศกึษานอกระบบ 1,997 แห่ง พ.ศ. 2559 มีสถานศกึษานอกระบบ 1,976 แห่ง พ.ศ. 2560 มี
สถานศึกษานอกระบบ 1,871 แห่ง และ พ.ศ. 2561 มีสถานศึกษานอกระบบ 2,892 แห่ง 
(ส  านักงานสถิติแห่งชาติ, 2563b) ซึ่งท าใหก้ารแข่งขันของสถาบันการศึกษาเพิ่มสูงขึน้ เพราะ
จ านวนของผูเ้รยีนลดต ่าลง 
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ภาพประกอบ 1 แสดงจ านวนการเกิดของประชากรไทย 

ท่ีมา: ส  านกังานสถิติแหง่ชาติ. (2563) 

 

 
ภาพประกอบ 2 แสดงจ านวนการเกิดของประชากรไทยในกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา: ส  านกังานสถิติแหง่ชาติ. (2563) 
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ภาพประกอบ 3 แสดงจ านวนสถาบนัการศกึษานอกระบบ 

ท่ีมา: ส  านกังานสถิติแหง่ชาติ. (2563) 

เม่ือมองกลบัมาท่ีธุรกิจตา่ง ๆ เริม่มีการแข่งขนักนัมากมายไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ และ บรกิาร
ตอ้งมีการสรา้งตราสินคา้เพื่อใหส้ินคา้ และบริการเป็นท่ีจดจ า และสามารถยืนหยดัอยู่ในวงการ
การแข่งขนัในธุรกิจไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสิ่งส  าคญัอย่างหนึ่งท่ีจะเป็นตวักระตุน้ใหส้ินคา้ 
หรือบรกิารประสบความส าเรจ็นั้น คือการสรา้งการจดจ าในตราสินคา้และบริการใหอ้ยู่ในใจของ
ลกูคา้ ส าหรบัการท่ีจะท าใหล้กูคา้นึกถึง และน าตราสินคา้เขา้สู่จิตใจของลกูคา้ ตอ้งประกอบกับ
หลายสิ่ง ทัง้สินคา้และบริการ ซึ่งลูกคา้สามารถสมัผสัไดจ้ากการซือ้สินคา้ และใชบ้รกิารนัน้ดว้ย
ตนเอง หรือการสื่อสารการตลาดท่ีธุรกิจไดจ้ดัท าขึน้โดยเฉพาะการสื่อสารการตลาด ท าใหล้กูคา้
จดจ าตราสินคา้ และบรกิารของธุรกิจได ้จนน าไปสู่การเลือกซือ้สินคา้ และบรกิารนัน้จากขอ้มลูท่ี
ไดร้บัจากการสื่อสารการตลาด ซึง่วตัถปุระสงคส์ว่นส าคญัในการสื่อสารการตลาดก็คือ การเขา้ถึง
ของลกูคา้ในการรบัรูต้ราสินคา้ได ้(กนกพร ตนัติเสาวภาพ, 2544) สถาบนัอดุมศกึษาจึงกลายเป็น
การแข่งขนัธุรกิจในดา้นการศึกษา และใชแ้นวทางเหมือนกับการตลาดในดา้นธุรกิจอ่ืน แต่การ
ใหบ้รกิารทางการศึกษามีความซบัซอ้นกว่าธุรกิจดา้นอ่ืน การศึกษามีลกัษณะเป็นนามธรรมและ
สามารถคาดการณถ์ึงผลลพัธใ์นอนาคตไดค้อ่นขา้งมากจึงตอ้งพยายามสรา้วกลยทุธท์างธุรกิจ มา
ใชโ้ดยเฉพาะ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ไดน้  ามาใชก้ับ ธุรกิจดา้นการศึกษาซึ่งเป็นท่ี
นิยมกนัมาก เพราะมุง่เนน้สื่อสารโดยใชเ้ครื่องมือหลายรูปแบบในการสรา้งการน าสารสง่ไปถึงผูร้บั 
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เช่น การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์การตลาดโดยตรง การส่งเสริมการขาย การตลาดเนน้กิจกรรม 
ฯลฯ เป็นการสรา้งการสื่อสารใหถ้ึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยใหผ้ลของการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ เพื่อใชข้อ้มูลในการดึงดดูใหก้ลุ่มเป้าหมาย ไดแ้สดงพฤติกรรมการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อ 
หรอืแสดงแนวความคดิของตนเอง (นนัธิการ ์จิตรงีาม, 2560) 

 จากเหตผุลดงักล่าวผูว้ิจยัสนใจศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยศกึษาถึง  แรงจงูใจ สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภค การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ น าไปวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของการตดัสินใจเรียน
เปียโนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยในครัง้นีจ้ ะเป็นประโยชน์ในการ สรา้ง
แรงจูงใจต่อผูบ้ริโภค และพฒันากลยุทธท์างการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
เพื่อใหต้อบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไว ้ดงันี ้
1. เพื่อศกึษาและวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรียน

เปียโนออนไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาแรงจงูใจของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคของการตัดสินใจเรียน

เปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศกึษาการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์น

เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร จะก่อใหเ้กิดประโยชนด์งันี ้
1. ผลของการวิจัยในครัง้นี ้สามารถเป็นแนวทางในการสรา้งแรงจูงใจใหเ้หมาะสมกับ

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลน ์
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2. ผลของการวิจัยในครัง้นี ้สามารถใชเ้ป็นแนวทางใหก้ับผูป้ระกอบการพัฒนากลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ในการท าธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีและการสอน
เปียโนออนไลน ์

3. ผลของการวิจยัในครัง้นี ้สามารถใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการในการพฒันาและ
ปรบัปรุง ปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ในการท าธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีและ
การสอนเปียโนออนไลน ์

4. ผูท่ี้สนใจศกึษาเก่ียวกบัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจสามารถน าผลการศกึษาไป
เป็นแหลง่ขอ้มลู พฒันาตอ่ยอดหรอืเป็นแนวทางในการศกึษาตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ผูป้กครองของนักเรียนท่ีใชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการ 
เรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูป้กครองของนกัเรยีนท่ีใชบ้รกิารหรอืเคยใชบ้รกิาร

เรียนเปียโนออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
ดงันัน้จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชส้ตูรค านวณหาขนาดตวัอย่างท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% และ
ใหค้วามผิดพลาดไม่เกิน 5% ( กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556) ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอยา่ง 
และจากค่าความผิดพลาดจึงเพิ่มอีก 15 ตวัอย่าง รวมกลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัทัง้สิน้ 400 คน
ซึง่การเก็บขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่งใชว้ิธีการสุม่ตวัอยา่งดงันี ้

วิธีการสุ่มตวัอย่าง มีดงัตอ่ไปนี ้
ขั้นท่ี 1 การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling ) โดยท าการ

คัดเลือกโรงเรียนสอนดนตรี ท่ีใช้มาตรฐานการสอบเปียโน Associated Board of the Royal 
Schools of Music (ABRSM) , Trinity College London , YAMAHA และเปิดมานานมากกว่า 5 
ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร สาเหตท่ีุเลือกเพราะว่า เป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานการสอบท่ีไดร้บัการ
ยอมรบัจากสากล ซึง่เป็นตวัแทนประชากรท่ีดีในการเก็บรวบรวมขอ้มลูส าหรบังานวิจยัในครัง้นี ้

ขั้น ท่ี  2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา ( Quota Sampling ) โดยท าการเก็บ
แบบสอบถามท่ีโรงเรยีนท่ีใชม้าตรฐานการสอบเปียโนทัง้ 3 แบบ จนครบจ านวนรวมทัง้สิน้ 400 คน 
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ขั้น ท่ี  3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก ( 
Convenience Sampling ) โดยท าการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ใน
ขัน้ตอนท่ี 2 ใหค้รบจ านวน 400 คน 
 
ตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ตวัแปรอิสระ ( Independent Variables ) แบง่เป็นดงันี ้
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

1.1. เพศ 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุ
1.2.1 20 – 29 ปี 
1.2.2 30 – 39 ปี 
1.2.3 40 – 49 ปี 
1.2.4 50 ปีขึน้ไป 

1.3 สถานภาพสมรส 
1.3.1 โสด 
1.3.2 สมรส / อยูด่ว้ยกนั 
1.3.3 หยา่รา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู ่

1.4 ระดบัการศกึษา 
1.4.1 ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
1.4.2 ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า 
1.4.3 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

1.5 อาชีพ 
1.5.1 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
1.5.2 พนกังานบรษัิทเอกชน 
1.5.3 ธุรกิจสว่นตวั / คา้ขาย / อาชีพอิสระ 
1.5.4 แม่บา้น / พอ่บา้น / เกษียณอาย ุ
1.5.5 อ่ืนๆ 
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1.6 รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 
1.6.1 ต  ่ากวา่หรอืเท่ากบั 30,000 บาท 
1.6.2 30,001 – 45,000 บาท 
1.6.3 45,001 – 60,000 บาท 
1.6.4 มากกวา่ 60,001 บาทขึน้ไป 

2. ปัจจยัดา้นแรงจงูใจ 
2.1 ดา้นอารมณ ์
2.2 ดา้นเหตผุล 

3. ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค 
3.1 ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
3.2 ตน้ทนุของผูบ้รโิภค 
3.3 ความสะดวกในการซือ้ 
3.4 การสื่อสาร 
3.5 การดแูลเอาใจใส ่
3.6 ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ 
3.7 ความสบาย 

4. การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ ( IMC ) 
4.1 การโฆษณา ( Advertising ) 
4.2 การประชาสมัพนัธ ์( Public relations ) 
4.3 การสง่เสรมิการขาย ( Sales promotion ) 
4.4 การขายโดยการใชพ้นกังาน ( Personal selling ) 
4.5 การตลาดทางตรง ( Direct marketing ) 
4.6 การตลาดเชิงกิจกรรม ( Event marketing ) 

ตัวแปรตาม ( Dependent Variable ) ได้แก่ การตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ ขัน้ตอนการเสาะแสวงหา
ข่าวสาร ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ และ พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

 



  9 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ผู้ปกครอง หมายถึง บดิา มารดา ญาติ ท่ีเป็นผูด้แูลผูเ้รยีนและรบัสง่บตุรหลาน ในการ

เรยีนเปียโนในกรุงเทพมหานคร 
2. โรงเรียนดนตรี หมายถึง โรงเรยีนดนตรเีอกชน นอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีได้

ใชม้าตรฐานการสอบเปียโนของ Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) , 
Trinity College London , YAMAHA 

3. วิชาเปียโน หมายถึง การเรยีนการสอนในเครือ่งดนตรปีระเภทลิ่มนิว้ 
4. เรียนออนไลน์ หมายถึง การเรียนการสอนวิชาเปียโนผ่านระบบออนไลน์ในเวลา

เดียวกนั โดยท่ีผูเ้รียนและผูส้อนไม่ไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดียวกนัโดยใชโ้ปรแกรมการสื่อสารผ่านระบบ
ออนไลนต์า่งๆเช่น Line , Zoom 

5. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค หมายถึง สิ่งท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการเลือกใช้บริการเรียนเปียโนออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ย 

5.1 ความต้องการของผู้บริโภค หมายถึง ความตอ้งการ ความอยากได ้ในการ
ไดร้บัการบรกิารเรยีนเปียโนออนไลนแ์ก่บตุรหลาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.2 ต้นทุนของผู้บริโภค หมายถึง สิ่งท่ีผูบ้ริโภคตอ้งเสียไปเพื่อแลกกับการ
บรกิารเรยีนเปียโนออนไลน ์ท่ีตอ้งการไดม้า โดยพิจารณาถึงราคาท่ีผูบ้รโิภคยอมรบัได ้คุม้ค่าและ
เหมาะสมกบัคณุภาพท่ีไดร้บั 

5.3 ความสะดวกในการซื้อ  หมายถึง การท าให้ผู้บริโภคได้รับความ
สะดวกสบายมากขึน้ในการไดร้บัการบรกิารเรยีนเปียโนออนไลน ์

5.4 การส่ือสาร หมายถึง การสื่อความหมายต่างๆทั้ง การพูด การเขียน หรือ
สญัลกัษณ ์ใหส้ง่ไปถึงผูป้กครองไดต้ดัสินใจใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลน ์

5.5 การดูแลเอาใจใส่ หมายถึง การดแูลเอาใจใส่ผูป้กครองและนกัเรียน ท่ีใช้
บรกิาร เช่นครูผูส้อนคอยสอบถามถึงวนัเรยีน วนัลา และพฒันาการทางดา้นเปียโนออนไลน ์

5.6 ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ  หมายถึง การบริการท่ี
ผูป้กครองไดร้บัตรงกับความตอ้งการเช่น บุตรหลาน สามารถสอบวดัระดบัได ้สามารถขึน้แสดง
ความสามารถในเวทีตา่งๆ 
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5.7 ความสบาย หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกในสถาบนั หรือ การตกแต่ง
ความสวยงามท่ีสรา้งความน่าเช่ือถือใหก้บัสถาบนั ท่ีสรา้งความน่าเช่ือถือและความสบายใจใหก้บั
ผูใ้ชบ้รกิาร 

6. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการน าเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดหลายๆ รูปแบบมาผสมผสานใชใ้หส้อดคลอ้งกับผูใ้ชบ้ริการ โดยการสื่อสารการตลาด
แบบบรูณาการ (IMC) ประกอบดว้ย 

6.1 การโฆษณา หมายถึง การใชส้ื่อประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ ดนตรีและ
เปียโน โดยสามารถน าข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได ้เช่น ทางโทรทัศน ์หนังสือพิมพ ์วิทยุ ป้าย
โฆษณา การใชบ้คุคลท่ีมีช่ือเสียง การแนะน าจากบคุคลอ่ืน เป็นตน้ 

6.2 การขายโดยใช้พนักงาน หมายถึง การใชบุ้คคลเป็นผูส้ื่อสารโดยตรงแบบ
ตวัตอ่ตวัระหวา่งพนกังานของโรงเรยีนดนตร ีกบั ผูป้กครอง โดยจะพยายามชกัจงูใหผู้ป้กครองเกิด
ความตอ้งการใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลน ์

6.3 การส่งเสริมการขาย หมายถึง สิ่งจูงใจท่ีใชร้ะยะเวลาสัน้ๆ ท่ีจะกระตุน้ให้
ผูป้กครองเกิดความอยากใชบ้รกิาร เรยีนเปียโนออนไลน ์เช่น การลดราคา การผอ่นช าระ โปรโมชั่น
ราคาเครือ่ง การแถมสินคา้ 

6.4 การประชาสัมพันธ ์หมายถึง การเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบั โรงเรียน
ดนตรี การเรียนเปียโนไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ข่าวสารเก่ียวกับประโยชน์ของการเรียนดนตร ี
ข่าวสารเก่ียวกบัการขายและบรกิาร 

6.5 การตลาดทางตรง หมายถึง การสื่อสารโดยตรงกับผ็ปกครองท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดการตอบสนองในทนัทีทนัใด เช่น โทรศพัท ์SMS อีเมลลส์่วนบุคคลและ
สื่ออีเลก็ทรอนิกส ์ประเภท Social network ตา่งๆ 

6.6 การตลาดเชิงกิจกรรม หมายถึง การจดักิจกรรมพิเศษทางดา้นดนตรี เช่น 
การจดัคอนเสิรต์ของนักเรียน การจดังานแสดงสินคา้ การจัดอบรมทางดนตรี การสอบวดัระดบั 
การประกวด การแข่งขนั เพราะเป็นการสื่อสารการตลาดท่ีสามารถท าใหผู้ป้กครองสามารถรบัรูไ้ด้
ถึงพฒันาการของบตุรหลาน 

7. การตัดสินใจ  หมายถึง การตัดสินใจใช้บริการเรียนเปียโนออนไลน์ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ของผูป้กครอง โดยผ่านขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ ขัน้ตอนการเสาะ
แสวงหาข่าวสาร ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ 
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7.1 ขั้นตอนการตระหนักถึงความต้องการ หมายถึง การตระหนักถึงความ
ตอ้งการของผูป้กครอง ท่ีตอ้งการส่งบุตรหลานเรียนเปียโนออนไลน ์เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางดา้นดนตร ี

7.2 ขั้นตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร หมายถึง การสืบค้นข้อมูลของ
ผูป้กครองเก่ียวกบัการเรียนเปียโนออนไลนห์รือ โรงเรียนท่ีมีการเปิดสอนเปียโนออนไลน ์ทัง้เรื่อง
ราคาคอรส์คา่เรยีน วิธีการเรยีน และความสะดวกตอ่การเรยีน 

7.3 ขั้นตอนการประเมินทางเลือก หมายถึง การคิดวิเคราะหถ์ึงทางเลือกท่ีมี
อยู่ในการเลือกเรียนเปียโนออนไลน ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ช่ือเสียงของโรงเรียนท่ีเปิดท าการสอน
ออนไลน ์คณุภาพการสอน ความรูค้วามช านาญของครูผูส้อน ผลงานท่ีผา่นมา ราคาคอรส์ค่าเรยีน 

7.4 แนวโน้มในการซือ้ซ า้ หมายถึง การเลือกใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนข์อง
ผูป้กครอง ตดัสินจากความสะดวกสบาย วนัเวลาท่ีตรงกบัความตอ้งการ หรอืช่ือเสียงของโรงเรยีน
ท่ีเป็นท่ียอมรบั ท าใหผู้ป้กครองไวว้างใจในการเลือกใชบ้รกิาร 

7.5 พฤตกิรรมหลังการซือ้ หมายถึง เมื่อผูป้กครองไดร้บัการบรกิารเรยีนเปียโน
ออนไลนแ์ลว้ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ และยินดีท่ีจะแนะน าและบอกต่อใหก้ับผูอ่ื้นไดส้นใจการ
เรยีนเปียโนออนไลนม์ากยิ่งขึน้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการวิจยันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

การส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการ 

การตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
ส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผู้บริโภค 

การตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมตฐิานของการวิจัย 
1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์มีความแตกตา่งตอ่การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตา่งกนั 
2. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ใน

เขตกรุงเทพมหานครมีองคป์ระกอบมากกวา่ 1 องคป์ระกอบ 
3. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจยัดา้นแรงจงูใจ สว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง

ของผูบ้รโิภค การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาวิจัยหัวเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค 
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 
5. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
6. ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัดนตรแีละการเรยีนออนไลน ์
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคดิเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ์
1.1 ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร ์
(วิไลพร สตุนัไชยนนท,์ 2556) ไดก้ลา่วถึงความหมายของประชากรศาสตรว์่า เป็นศาสตร์

ท่ีศึกษาเก่ียวกบัคนหรือจ านวนนบัแทนตวัเลขท่ีมีอยู่ในแต่ละกลุ่ม ตามภาพขนาดของภมูิภาคแต่
ละแบบ นอกจากนีย้งัศึกษาเก่ียวกับตวัเลขของประชากรท่ีไดท้  าการเพิ่มขึน้และขยายไปยงัพืน้ท่ี
สว่นตา่งๆ และปัจจยัท่ีใชใ้นการรวมกลุม่ของประชากร 

(ฉัตยาพ ร เสมอใจ , 2550 , 39) กล่ าวว่า  การแบ่ งส่ วนตลาดตาม ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร ์สามารถแบง่ไดต้ามสว่นตา่งๆ ท่ีท าใหช้่วยแบง่กลุม่ตลาดท่ีส าคญัได ้เพราะความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค จะมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทางประชากรศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย เพศตาม
ตวับุคคล อายขุองผูต้อบ ระดบัการศึกษาท่ีผูต้อบส าเรจ็สงูสดุ อาชีพของผูต้อบท่ีไดป้ระกอบหรือ
ท าธุรกิจต่างๆ รายได้ท่ีไดร้บัจากการท างานหรือจากการส่วนต่างๆ เชือ้ชาติของผู้ตอบท่ีมีมา 
ศาสนาท่ีไดน้บัถือ สีผิวของผูต้อบอาจแบง่ตามเชือ้ชาติ ขนาดของครอบครวั วงจรชีวิตครอบครวัใน
การด ารงชีวิต 

(ยุบล เบ็ญจรงคกิ์จ, 2542) ไดใ้หค้วามหมาย ประชากรศาสตรว์่า ประชากรศาสตรใ์น 
ภาษากรีก คือ Demo มีความหมายเดียวกับค าว่า People ซึ่งหมายถึง ประชากร ส่วนค าว่า 
Graphy มีความหมายเดียวกบั Description ซึง่มีความหมายวา่ลกัษณะ หรอืรวมกนัแปลวา่ วิชาท่ี
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เก่ียวกบั เรือ่งของประชากรค าว่า ประชากรศาสตร ์หมายถึง วิชาท่ีมีเนือ้หาของประชากร ทัง้ขนาด
ของโครงสรา้ง รวมไปถึงการขยายตวัและการผันแปรเก่ียวกับ ประชากร ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และ วฒันธรรม 

สรุปจากความหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร ์คือศาสตรท่ี์ศกึษาเก่ียวกบัการแบ่ง
กลุ่มเป้าหมาย และองคป์ระกอบต่างๆ เพื่อใหใ้ชใ้นการวดัผูบ้รโิภคไดง้่ายและใชเ้ป็นการจดักลุ่ม
ตลาดใหส้ามารถแยกกลุม่ไดอ้ยา่งชดัเจน เพื่อการใชเ้ครือ่งทางการตลาดท่ีตรงกบักลุม่เปา้หมาย 
 

1.2 องคป์ระกอบของลักษณะทางประชากรศาสตร ์
(ศิรวิรรณ เสรีรตัน,์ 2550) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะประชากรศาสตรซ์ึ่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุรวมถึง 

สภาพครอบครวั อาชีพ รายได ้และการศกึษา นิยมใชเ้ป็นมาตรฐานท่ีแบง่ส่วนตลาดใชเ้ป็นเกณฑ์
ท่ีดี และไดใ้ชส้  าหรบัช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย สามารถใชห้ากลุ่มตลาดและมีประสิทธิผลต่อ
การหากลุม่ตลาดโดยรวม ซึง่มีประสิทธิภาพมาก สามารถแบง่ไดด้งันี ้

1. อาย ุเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการเฉพาะกลุม่เปลี่ยนไปตามอาย ุจึงเป็นตวัแปรท่ีสามารถ
วดัความแตกตา่งของสว่นแบง่ตลาดไดดี้ 

2. เพศ เป็นตวัแปรท่ีดีในการใชส้  าหรบัแบง่กลุม่ เพราะในปัจจบุนัตวัแปรดา้นเพศสง่ผลตอ่
การกระท าของผูบ้รโิภค  

3. ลกัษณะครอบครวัเป็นตวัแปรท่ีส าคญั ท่ีใชล้กัษณะของบุคคลในครอบครวัท่ีใชส้ินคา้
และอ านาจในการตดัสินใจ ตอ่การเลือกใชส้นิคา้ชนิดใดชนิดหนึ่ง   

4. รายได้ การศึกษา อาชีพ เป็นตัวแปรในการก าหนดความสามารถของการตลาด
โดยทั่วไปแลว้จะสนใจผูบ้รโิภคท่ีมีความสามารถในการซือ้สงู 

(กอบกาญจน ์เหรียญทอง, 2556) กล่าวว่า มีอิทธิพลต่อการรบัข่าวสารของผูร้บัสารดว้ย
เช่นกนั โดยลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายรุายได ้และสภาพครอบครวั ซึง่ มี
ความสมัพนัธก์นัระหวา่งการรบัข่าวสารกบัประชากรศาสตร ์ดงันี ้

1. เพศ ในความแตกตา่งทางดา้นเพศก็จะมีอิทธิพลในการรบัและสง่ขา่วสารเป็นอยา่งมาก 
กล่าวคือ โดยปกติประชากรเพศหญิงมักจะมีการสื่อสาร ส่งต่อข่าวสารกันอย่างมากมาย แต่
ในขณะท่ีประชากรเพศชายการท่ีจะรบัข่าวสารใดนัน้ ส่วนใหญ่มกัจะมีการสรา้งความสมัพนัธก์บั
ข่าวสารนัน้ดว้ย 

2. อาย ุเป็นลกัษณะทางประชากรท่ีจะสะทอ้นออกมาตามกาลเวลา โดยจะส่งผลถึงการ
ตดัสินใจและความเขา้ใจในการรบัข่าวสาร 
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3. รายได ้การศึกษาและอาชีพ เป็นปัจจัยหนึ่งในการรบัข่าวสารของประชากร ซึ่งท าให้
ประชากรมีความคดิและสามารถแยกแยะขอ้มลูข่าวสารได ้

4. สภาพครอบครวั ก็จะมีส่วนในการตดัสินใจและอิทธิพลต่อการวิเคราะหข์อ้มลูข่าวสาร 
โดยจะมีผลมาจากอิทธิพลจ านวนคนในครอบครวัและพืน้ฐานของครอบครวั 

(ภาวิณี กาญจนาภา, 2554, 72) กล่าวว่าประชากรประกอบดว้ย ครอบครวั อาย ุรายได ้
เพศ การศกึษา ลกัษณะท่ีไดก้ลา่วมามีความส าคญักบันกัการตลาดเพราะมนัเปน้เรือ่งของอปุสงค ์
ของสินคา้หลากหลายประเภท การเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตรไ์ดก้่อให้เกิดขึน้ของตลาด
และสามารถท าใหล้ดลงได ้สามารถแบง่ไดด้งันี ้

1. อายุ เป็นตวัแปรในการ แยกสินคา้ท่ีหลากหลาย เช่น เสือ้ผา้ อาหารเป็นตน้ อาย ุท่ีไม่
เท่ากันจะสนใจในสิ่งต่างๆท่ีแตกต่างกันตามแต่ละช่วงอายุจะใหค้วามสนใจกันคนละเรื่อง แต่
บางครัง้ความสนใจไม่สามารถแบง่ไดด้ว้ยอายเุช่นกนั ดงันัน้ธุรกิจจะเลือกท าการตลาดแต่ละกลุ่ม
จะตอ้งเขา้ถึงบคุคลในวยัตา่งๆก็จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะช่วงอายขุองบคุคลดงันี ้

1.1 วยัเด็กบุคคลอาจมีความสนใจในผลิตภณัฑป์ระเภทขนม และของเล่น วยั
เด็กจะสนใจในเรื่องของความสนุก สีสนัตอ้งสวยงามสามารถดึงดูดความสนใจใหก้ับวยัเด็กได ้
การต์นูเป็นอีกสิ่งท่ีไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมาก การน าการต์นูมาใชร้ว่มกบัสินคา้จะช่วยท าให้
เด็กเกิดความสนใจมากยิ่งขึน้ 

1.2 วยัรุน่มีแนวโนม้ท่ีจะมีความสนใจในผลิตภณัฑท่ี์ใหค้วามสนุกแต่จะมีราคา
คา่ใชจ้่ายท่ีสงูขึน้มาและผลติภณัฑท่ี์มีความแปลกใหม่จะช่วยสรา้งความตื่นตวัใหก้บักลุม่นี ้เพราะ
ยิ่งสินคา้มีความใหม่ ผสานกบัเทคโนโลยีเขา้ดว้ยกนั จะยิ่งท าใหส้ินคา้ดมีูความน่าสนใจ และยิ่ง
สินคา้มีราคาท่ีควา้มาได ้กลุ่มนีก็้สามารถมีก าลงัซือ้ได ้เพราะยงัเป็นกลุม่ท่ีมีรายไดไ้ม่มาก แต่เริ่ม
สนใจในการซือ้สินคา้ส าหรบัสิ่งท่ีตนเองสนใจ 

1.3 วยัรุน่ตอนปลายถึงวยักลางคน กลุม่นีเ้ริม่มีรายได้ของตนเองท่ีสามารถซือ้สิ่ง
ท่ีตนเองสนใจ เพื่อสนองความตอ้งการได ้โดยกลุม่นีจ้ะสามารถซือ้สินคา้ท่ีมีราคาระดบัปานกลาง 
ถึงระดบัสูงไดห้ากสินคา้ชนิดนัน้ สามารถตอบสนองความตอ้งการได ้และการสรา้งเป้าหมายท่ี
ใหญ่ขึน้จะท าใหส้นใจในสิ่งท่ีสามารถสรา้งความมั่นคงใหก้บัชีวิตและครอบครวัได ้อย่างเช่นการ
ซือ้ บา้น การซือ้รถยนต ์

1.4 วยัเกษียณอายุหรือวยัชรา คนกลุ่มนีมี้รายไดไ้ม่มากนิยมใชเ้งินเม่ือมีความ
จ าเป็นเท่านัน้ การท่องเท่ียวหรอืผลิตภณัฑท่ี์ช่วยในเรื่องสขุภาพ หรอืสินคา้ประเภทธรรมะ จะช่วย
สรา้งความสนใจใหก้บักลุ่มนี ้สื่อท่ีจะเขา้ถึงได ้ก็จะตอ้งไม่มีความซบัซอ้นอย่างเช่นโทรทศัน ์หรือ 
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วิทย ุจะสามารถเขา้ถึงคนกลุ่มนีไ้ดง้่ายกว่า การใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพราะความซบัซอ้นจะยิ่ง
ท าใหค้วามสนใจของคนกลุม่นีล้ดนอ้ยลง 

2. เพศ บุคคลท่ีมีเพศต่างกันมีความสนใจท่ีแตกต่างกันเช่นเพศชายจะสนใจในกีฬา
มากกว่า อย่างเช่นกีฬาท่ีมีความทา้ทาย อย่างการปีนเขา การเล่นกีฬาทางน า้ จึงเป็นโอกาสท่ีดี
ส  าหรบัการผลิตผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการในดา้นของกีฬา และสินคา้บางประเภท
สามารถแบ่งการใชโ้ดยการแบ่งจากเพศไดอ้ย่างชัดเจน อย่างเช่นของเครื่องส าอาง ท่ีเพศหญิง
มกัจะสนใจมากกว่าเพศชาย หรอืสินคา้เก่ียวกบักลิ่นตา่งๆ เพราะความชอบของแตล่ะเพศมีความ
แตกตา่งกนั 

3. เชือ้ชาติ สามารถใชแ้บ่งไดโ้ดยการน าวฒันธรรมเขา้มาผสมผสานกบัวิธีชีวิต การสรา้ง
สนิคา้ท่ีเจาะกลุม่เชือ้ชาติท่ีตา่งกนั การแบง่สว่นตลาดของสินคา้บางชนิด ก็จะมีการแบง่แยกอย่าง
ชัดเจน อย่างเช่นเสือ้ผา้หรืออาหาร เป็นตน้ บุคคลท่ีมีเชือ้ชาติเดียวกันจะมีวฒันธรรมในการใช้
สินคา้ท่ีมีความคลา้ยคลึงกันเป็นมาจากวิธีชีวิตท่ีมีความคลา้ยกันในสภาพแวดลอ้มสงัคมของ
บคุคลนัน้ท่ีพบเจอ ท าใหเ้กิดเป็นการเลือกสินคา้ท่ีมีความเหมาะสมกบัตนเอง 

4. รายได ้เป็นสิ่งท่ีนกัการตลาดใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบง่ท่ีนิยมมากท่ีสดุ เพราะสามารถวดั
ไดง้่าย การแบง่สว่นการตลาดยงัเป็นปัจจยัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการซือ้สินคา้ รายไดก็้
ยงัมีผลต่อประเภทของสินคา้อีกดว้ย เพราะเม่ือมีก าลงัในการใชจ้่ายมาก สินคา้ท่ีมีราคาสูงจะ
สามารถสรา้งความดึงดดูใจใหก้ับผูท่ี้มีก าลงัซือ้ การแข่งขนัจึงยิ่งสงู การท าการตลาดของสินคา้
จะตอ้งสรา้งความหรูหรา และสินคา้นั้นตอ้งเป็นท่ียอมรบัของสงัคม ซึ่งถา้สินคา้สามารถสนอง
ความตอ้งการได ้ความสามารถในการซือ้ก็มีมากกวา่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยกวา่ 

5. วงจรชีวิตครอบครวั ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถท าให้ครอบครวัสนใจอาจเป็นผลิตภัณฑ์
ส าหรบัเด็ก การใชชี้วิตคู่ตอ้งค านึงถึง การซือ้สินคา้ท่ีสามารถ ใหค้วามพึงพอใจไดก้ับทุกบุคคล 
สนิคา้นัน้อาจจะเป็นส าหรบั สามี ภรรยา บตุร พอ่ แม ่ก็มีความเก่ียวโยงกนั 

6. ชนชัน้ทางสงัคม มีผลกระทบอย่างมากต่อการเลือกใช้สินคา้ เช่น รถยนตท่ี์จะตอ้งหรู 
เหมาะสมกับฐานะและเป็นหน้าเป็นตาให้กับภาพลักษณ์ของตน การใช้เสือ้ผ้าเครื่องประดับ 
จะตอ้งเป็นของท่ีผูค้นในสงัคมยอมรบั และไดร้บัการยกย่อง ท่ีอยู่อาศยัตอ้งใหญ่โตสามารถสรา้ง
ความมั่นคงใหก้บัครอบครวัได ้ดงันัน้การออกแบบสนิคา้และบรกิารท่ีแบง่ทางชนชัน้ของแตล่ะกลุม่
โดยส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กบัความชอบสว่นบคุคล รวมกบัรสนิยมของชนชัน้ทางสงัคมท่ีบคุคลนัน้อยู ่
เพราะสามารถมีการเปลี่ยนไปได ้
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สรุปองค์ประกอบของลักษณะทางประชากรศาสตร ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์ กอบกาญจน ์
เหรียญทอง และ ภาวิณี กาญจนาภา ได้แยกองค์ประกอบด้าน เพศ อายุ ครอบครวั รายได ้
การศึกษา ท่ีเหมือนกัน ส่วนในดา้นอาชีพ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และ กอบกาญจน ์เหรียญทอง ท่ี
เหมือนกัน ซึ่ง ภาวิณี กาญจนาภา ไดแ้ยกองคป์ระกอบดา้น เชือ้ชาติ และ ชนชัน้ทางสงัคม ซึ่ง
แตกตา่งจากทัง้ 2 ท่าน 

จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชท้ฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์อง ศิ
รวิรรณ เสรีรตัน ์กอบกาญจน ์เหรียญทองและภาวิณี กาญจนาภา ท่ีไดก้ล่าวว่า ประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย อาย ุเพศ อาชีพ รายได ้สถานภาพ ระดบัการศกึษา เชือ้ชาติ ชนชัน้ทางสงัคม ซึง่ใน
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช ้ดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได ้ถกูเลือก
ส าหรบัองคป์ระกอบในการวิจยั ส่วนในดา้น เชือ้ชาติ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นคนไทย 
และดา้นชนชัน้ทางสงัคม เน่ืองจากราคาคา่เรยีนไม่ไดส้งู ถึงขัน้สามารถแยกชนชัน้ทางสงัคมได ้ท า
ให้ดา้นเชือ้ชาติและดา้นชนชั้นทางสังคม ไม่สามารถน ามาใชใ้นการแบ่งกลุ่มในการวิจัยเรื่อง 
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
2.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543b, 149) ไดก้ล่าวว่า การจูงใจ บางอย่างท่ีเก่ียวกับร่างกายซึ่ง

เกิดจากความตงึเครยีด เช่น ความตอ้งการเก่ียวกบัจิตวิทยา ท่ีท าใหอ้ยากไดร้บั การยอมรบัหรอืมี
ส่วนร่วมกับผูอ่ื้น ความตอ้งสิ่งเหล่านีโ้ดยปรกติจะไม่มีความเขม้ขน้พอท่ีจะจูงใจบุคคลให้ก่อ
ปฏิกิรยิาในเวลาใดเวลาหนึ่ง ความตอ้งการจะกลายเป็นสิ่งจงูใจ ไดเ้ม่ือมนัถกูเรา้อย่างแรงกลา้ ใน
ระดบัหนึ่ง สิ่งจูงใจ คือความตอ้งการท่ีท าใหบ้คุคลแสวงหา ความตอ้งการ เพื่อรบัการสรา้งความ
พงึพอใจใหก้บัตนเองท่ีช่วยท าใหค้วามตงึเครยีดลดลง 

การจูงใจ หรือสิ่งจูงใจ หมายถึง แรงกระตุน้ภายใน แต่ละบุคคลซึ่งไดก้ระท าลงไปตาม
ความรูส้กึ (Schiffman และ Kanuk, 1994, 663) สิ่งท่ีกระตุน้มีประกอบไปดว้ยพลงัความตงึเครยีด
ท่ีมาจากความตอ้งการ ท่ีมีอยู่และไม่ไดท้  าในสิ่งนัน้ท่ีอยู่ในความตอ้งการของตนเอง ท่ีมาจากทาง
กายและภายในจิตใตส้  านึกจะช่วยลดความตงึเครยีดได ้ท าสิ่งท่ีช่วยตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค และท าใหผ้อ่นคลายความรูส้กึตงึเครยีด 

(สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2540, 78-84) บอกว่า สิ่งท่ีกระท ามักจะมีเหตุผลท่ีมาเสมอ แต่
บางครัง้เราไม่รูต้วัว่าการกระท าของเราท าโดยไม่รูท่ี้มาอาจเกิดค าถามว่าท าไมจึงกระท า โดยผล
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ของการศกึษาทางดา้นจิตวิทยา พบวา่ สว่นใหญ่แลว้มีความตอ้งการในสิ่งท่ีมีอยู่มากมาย โดยการ
ถูกกระตุน้ท าให้เกิดความตอ้งการเพื่อมาบรรเทาความตอ้งการในจิตใจ เช่น ตอ้งการอาหาร 
ตอ้งการเสือ้ผา้มาท าใหอ้บอุ่นร่างกาย ตอ้งการท่ีสถานท่ีอยู่อาศัย สะดวกสบายและปลอดภัย 
ตอ้งการเป็นท่ียอมรบัของสงัคม แต่หากเม่ือไม่ตอ้งการมาก จะไม่แสดงอาการของความตอ้งการ
ออกมา จนก่อใหเ้กิดกบัความตอ้งการท่ีจะลดระดบัความตอ้งการ เพื่อสรา้งความพงึพอใจ และสิ่ง
ท่ีท าใหเ้กิดขึน้นัน้เรียกว่าแรงจูงใจ ดงันัน้ผูบ้รโิภคหรือผูป้ระกอบการ เม่ือไดเ้ริ่มคิดท่ีจะซือ้สินคา้ 
จะมีการเกิดการกระตุน้หรือเกิดแรงจูงใจเช่นกัน สิ่งนัน้เรียกว่า แรงจูงใจในการซือ้ ผูท่ี้ดูแลเรื่อง
การตลาดก็จะพยายามท่ีจะหาสาเหตุของแรงจูงใจท่ีจะเกิดขึน้ของผู้ซือ้ และน ามาใช้ให้เป็น
ประโยชนใ์นการใชใ้นการขายใหแ้ก่ลกูคา้ และเพื่อสรา้งความพอใจใหก้บัลกูคา้ อีกทัง้น าความรู ้
ดา้น จิตวิทยาท่ีว่าแรงจูงใจเป็นตวักระตุน้หรือท าใหเ้กิดพฤติกรรมเพิ่มขึน้จนท าใหเ้กิดพฤติกรรม
ร่วมกับแรงผลักดนัหรือตวักระตุน้ท่ีมาจากตวับุคคล เพราะฉะนัน้ผูท่ี้ดูแลเรื่องของการตลาดจึง
อาศยักลยทุธท์างการตลาดท่ีมาจากปัจจยัทางการตลาดส าหรบัการท าใหเ้กิดการซือ้ขึน้ได ้

สรุปความหมายของแรงจงูใจ คือ ความตอ้งการสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมาช่วยลดความตึงเครียด
หรอืช่วยเพิ่มความสขุใหก้บัตนเองหรือผูอ่ื้น ซึง่บางครัง้เราจะรูด้ีว่าท าไมถึงตอ้งการเช่นนัน้ และใน
บางครัง้เราไม่สามารถอธิบายไดว้่าท าไม ซึง่เม่ือมีสิ่งเรา้กระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ ก็จะแสวงหา
สิ่งท่ีจะมาบ าบดัความตอ้งการนัน้ เพื่อท าใหเ้กิดความพงึพอใจ 

2.2 องคป์ระกอบของแรงจูงใจ 
(อดุลย์ จาตุรงคกุล , 2543a, 149) โมเดลของกระบวนการจูงใจประกอบไปด้วย 

ความเครยีดท่ีไดเ้กิดขึน้มาซึง่จะเกิดจากความจ าเป็น ผสมกบัความตอ้งการความอยาก ท่ียงัไม่ได้
รบัการ ตอบสนอง ซึง่เป็นแรงท่ีท าใหบ้คุคลนัน้ๆ เกิดพฤติกรรมท่ีจะท าใหถ้ึงจดุมุ่งหมาย คือ ความ
ตอ้งการท่ีจะไดท้ าตามความตอ้งการของตนเองและ ช่วยลดความเครยีดได ้ซึง่ลกัษณะของการจงู
ใจของผูบ้รโิภคท่ีน ามาพิจารณาในบางสว่นของงานวิจยัในท่ีนีค้ือ 

สิ่งจูงใจดา้นเหตุผลและอารมณ์ ซึ่งศึกษาถึง สิ่งจูงใจดา้นเหตุผลและอารมณ์ซึ่งมีการ
น าไปใชง้านรวมกนัดงันี ้

1. สิ่งจูงใจดา้นเหตผุล คือแรงจูงใจ เป็นสิ่งท่ีมาจูงใจใชเ้กณฑเ์ก่ียวกับเศรษฐกิจ หรือใช้
หลกัของเหตผุล เช่น การประหยดั ราคาของสินคา้รวมถึงการบรกิารและคณุภาพ (Schiffman และ 
Kanuk, 1994, 665) ตามทฤษฏีการตัดสินใจซือ้ ได้สมมุติว่าผู้ซือ้หรือผู้ใช้จะมีใช้เหตุผลเม่ือ
ผูบ้รโิภคไดน้ึกถึงการใชต้วัเลือกท่ีมีอยู่ และไดต้ดัสินใจใชส้ิ่งท่ีท าใหเ้กิดประโยชนม์ากท่ีสดุ หรอืว่า
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ความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุด ความมีเหตุผล หมายถึง การท่ีผู้บริโภคเลือกสิ่งท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล เช่น คณุภาพ ราคา เป็นตน้ 

2. การจูงใจดา้นอารมณ์ หมายถึง สิ่งต่างๆท่ีเลือกโดยใช้ความรูส้ึกหรือความคิดเห็น
ส่วนตวั (Schiffman และ Kanuk, 1994, 660) เช่น ประโยชน์ท่ีมากท่ีสุดตามความตอ้งการของ
ตนเอง เป็นสิ่งสมเหตสุมผลท่ีผูบ้รโิภคจะคดิจาดประสบการณท่ี์ผา่นมาของผูบ้รโิภคเพื่อท าใหต้นมี
ความสขุ ดงันัน้จึงเป็นโมเดลท่ีสะทอ้นถึง ความเป็นอดุมคติมากเกินไป โดยใชอ้ารมณแ์ละความ
เขา้ใจในการตัดสินใจในการตอบสนองความพึงพอใจส่วนบุคคลซึ่งเกิดเป็นความตอ้งการของ
บุคคลเช่นเดียวกบัพฤติกรรมในอดีต โดยไดใ้ชป้ระสบการณ์ส่วนบุคคล ท่ีเกิดจากการเรียนรูส้ิ่งท่ี
ปรากฏวา่ไมมี่ 

(สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2540, 78-84) ลักษณะของแรงจูงใจแบ่งออกเป็น 2 ดา้นไดแ้ก่
แรงจูงใจขัน้พืน้ฐานและแรงจูงใจเลือกเฟ้น แรงจูงใจทางอารมณแ์ละแรงจูงใจท่ีมีเหตุผล โดยได้
อธิบายไวด้งันี ้

1. แรงจงูใจขัน้พืน้ฐานและแรงจงูใจเลือกเฟน้  
แรงจูงใจขัน้พืน้ฐาน สามารถก าเนิดเกิดขึน้ไดจ้ากความอยากไดส้ินคา้รวมถึงการไดร้บั

บรกิารโดยตรง ซึง่รวมถึงเป็นแรงจงูใจที่จะน าไปสูก่ารซือ้ สิ่งนีมี้ขึน้มา โดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีอะไรมี
กระทบ 

แรงจูงใจขัน้เลือกเฟ้น จะมีความเขม้ขน้มากกว่าแรงจูงใจขัน้พืน้ฐาน โดยแรงจูงใจของ
ผูบ้รโิภคท่ีเกิดขึน้ไดข้า้มผ่านขัน้พืน้ฐานมาแลว้ ขัน้ต่อไปก็จะพฒันาเป็นขัน้แรงจูงใจเลือกเฟ้น  จึง
แสดงออกไดว้่าความตอ้งการท่ีจะไดข้องหรือบริการท่ีดีและเป็นสิ่งท่ีเหมาะส าหรบัตนเอง และ
นกัการตลาดจะตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้รโิภค รวมถึงตอ้งท าใหผู้ท่ี้สนใจหรอืตอ้งการเขา้ใจ
วา่ของท่ีผลิตแตล่ะอยา่งนัน้ ผูบ้รโิภคเหน้วา่เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสดุแลว้ 

2. แรงจงูใจทางอารมณแ์ละแรงจงูใจท่ีมีเหตผุล 
แรงจูงใจดา้นอารมณ์ เป็นสิ่งท่ีมีขึน้มา ท าใหผู้บ้ริโภคไม่ตอ้งค านึงถึงเหตุผลท่ีตวัสินคา้

และบรกิาร ไม่ตอ้งค านึงถึงความจ าเป็น ซึง่แตกตา่งกบัดา้นเหตผุล ผูซ้ือ้จะใชเ้วลาในการตดัสินใจ
ไดก็้ต่อไดค้ิดอย่างถ่ีถว้น สินคา้หรือบริการท่ีอยู่ในตลาดต่อไปไดอ้าจจ าเป็นท่ีจะใชแ้รงจูงใจดา้น
เหตผุลหรอือารมณ ์หรอืทัง้หมด เพื่อใชใ้นการพิจารณารว่มกนัในการซือ้สินคา้หรอืบรกิารในแตล่ะ
ครัง้ 

2.1 ประเภทของแรงจงูใจในการซือ้สินคา้โดยใชอ้ารมณ ์
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2.1.1. เพื่อท าใหรู้ส้ึกพอใจในดา้นรา่งกาย หมายถึง สิ่งท่ีท าใหเ้กิดความพึง
พอใจแก่ประสาทสมัผสัทัง้หมดของรา่งกาย 

2.1.2. เพื่ อด ารงรักษาเผ่าพันธุ์ของตนไว้ แรงจูงใจท่ีจะอยากสืบทอด
ครอบครวัลูกหลานของตนเอาไวด้งันั้น ดงันั้น ความส าคญัของการตลาดจะตอ้งพยายามสรา้ง
ความน่าสนใจ ใหก้บัผูบ้รโิภคเกิดความตอ้งการเพราะว่าผูป้กครอง พยายามหาสิ่งท่ีดีใหแ้ก่ลกูจึง
ไดเ้กิดแรงจงูใจขึน้ 

2.1.3. ความกลวั คนทกุคนมกัจะมีแรงจงูใจท่ีอยากท าใหพ้น้จาก อนัตรายไม่
อยากเจอกบัปัญหาและปกปอ้งใหพ้น้จากภยัตา่งๆ 

2.1.4. การพักผ่อนและการบันเทิง การแสวงหา ความบันเทิงเป็นความ
ตอ้งการของมนษุยเ์พื่อการพกัผอ่นในช่วงท่ีมีเวลาวา่ง เช่น การดหูนงั การท าสวน ฯลฯ 

2.1.5. ความภาคภมูิใจ คือตอ้งการใหต้นเป็นท่ียอมรบั เป็นท่ีประทบัใจของ
ผูอ่ื้น จึงตอ้งคน้หาสินคา้ท่ีตอบสนองความพอใจชของตวัเองได้ เช่น การใชเ้ครื่องส าอาง เพราะ
เป็นสิ่งท่ีจะท าใหเ้กิดความมั่นใจใหก้บัผูใ้ชไ้ด ้

2.1.6. การเป็นท่ียอมรบัของสงัคม บคุคลท่ีอยากจะมีสงัคม ซึง่จะปฏิบตัิโดย
การซือ้สินคา้หรอืมีพฤตกิรรมคลอ้ยตามกลุม่เพื่อนหรอืสงัคมท่ีตนอยูจ่ะไดร้บัการยอมรบั 

2.2 ประเภทของแรงจงูใจในการซือ้สินคา้โดยใชเ้หตผุล 
2.2.1.ความสะดวก ผู้บริโภคก็จะอยากซือ้สินค้าเพราะ อยากได้ความ

สะดวกสบาย เช่น ไม่ตอ้งเสียเวลา เป็นตน้ 
2.2.2. เป็นสินคา้ท่ีมีบริการน่าเช่ือถือได ้เม่ือผูบ้รโิภคซือ้สินคา้นัน้ไปแลว้ท า

ใหผู้บ้รโิภคเช่ือมั่นไดว้า่ สนิคา้ดีไม่มีต  าหนิและน่าเช่ือถือ 
2.2.3. เป็นสินคา้ท่ีซือ้ไปแลว้ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มขึน้ การท าใหเ้กิดประโยชน์

อยา่งอื่นท าใหเ้พิ่มพนูรายไดจ้ากสิ่งของท่ีมี จนสามารถสรา้งรายได ้
2.2.4. สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายทาง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

หลายๆอย่าง หรอืมีวิธีใชไ้ดห้ลายรูปแบบ 
2.2.5. ประหยดัจ านวนในการใชแ้ละซือ้ การประหยดัโดยซือ้สินคา้ในราคาท่ี

ต ่าและถูก ประหยดัในการใชค้ือการลดการซือ้สินคา้ท่ีมีโอกาสไดใ้ชน้อ้ยหรือหาโอกาสในการใช้
ยาก 
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2.2.6. แรงจูงใจท่ีรูต้วัหรือไม่รูต้วัในการซือ้สินคา้ แรงจูงใจท่ีเกิดขึน้โดยรูต้วั
หรอืไม่รูต้วั หมายความว่า ตนเองรูว้่ามีความตอ้งการในสินคา้ ทัง้นีผู้บ้รโิภคจะพยายาม แสวงหา
สนิคา้เอง โดยไม่ตอ้งกระตุน้หรอืตอ้งใชก้ารโฆษณามากระตุน้ใหผู้บ้รโิภคน้นัเกิดความตอ้งการ 

ทฤษฎีล าดบัความตอ้งการ 5 ขัน้ ของมาสโลว ์
ทฤษฎีล าดับความตอ้งการ 5 ขั้น ของมาสโลว ์จัดอยู่ในประเภททฤษฎีการจูงใจ โดย

ทฤษฎีดงักล่าวเกิดปี ค.ศ.1950 มีจุดเริ่มตน้มาจากการพยายามสรา้งแรงจูงใจใหก้ับคนงานใน
อุตสาหกรรมโรงงานต่างๆ เพื่อกระตุน้พวกเขาใหมี้ก าลงัใจในการท างาน และจูงใจพวกเขาให้
ท างานออกมาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล จนกระทั่งทฤษฎีดงักลา่วนีไ้ดร้บัการพฒันา
อย่างต่อเน่ือง จนเกิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจ 3 ทฤษฎีส าคญั (กรรณิการ ์เฉกแสงรตัน์, 2560) 
ไดแ้ก่ 

1. ทฤษฎีล าดบัความตอ้งการ 5 ขัน้ ของมาสโลว ์
2. ทฤษฎีภาวะผูน้  า ของดกัลาส แมคเกรเกอร ์คือทฤษฎี ตอ้งการสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ี

เอือ้อ านวยในการสรา้งแรงจงูใจในการท างานแก่พนกังานผา่นทางการบรหิารจดัการท่ีดี 
3. ทฤษฎีปัจจยัจูงใจ-ปัจจยัสขุวิทยา ของเฟรเดอรกิ เฮิรซ์เบิรก์ คือ ทฤษฎีการท างานท่ีมี

ความพอใจ ประกอบดว้ย 2 แนวคดิ คือ  
3.1.แนวคิดท่ีมีขอบเขตจากความพึงพอใจ ไปท่ีความพงึพอใจ ไดร้บัอิทธิพลจาก

ปัจจยัการจงูใจ  
3.2.แนวคิดท่ีมีขอบเขตจากความไม่พงึพอใจ ไปท่ีความไม่พงึพอใจ คือการไดร้บั

ไม่ตรงกบัความพอใจ 
ส าหรบัทฤษฎีล าดบัความตอ้งการ 5 ขัน้ ของอบัราฮมั มาสโลว ์เป็นทฤษฎีท่ีเขาไดอ้ธิบาย

ผา่นทางงานเขียนของเขาช่ือ แรงจงูใจและบคุลกิภาพ ไดร้บัการตีพิมพค์รัง้แรกในปี ค.ศ.1970 (ศรี
เรอืน แกว้กงัวาล, 2554) 

โดยทฤษฎีดงักล่าว เป็นทฤษฎีท่ีแสดงใหเ้ห็นระดบัความตอ้งการตามแรงจงูใจของมนษุย ์
5 ขัน้ ซึ่งเรียงล าดบัตัง้แต่ขัน้ท่ีต  ่าท่ีสดุไปจนถึงขัน้ท่ีสงูท่ีสดุ โดยระดบัความตอ้งการทัง้ 5 ขัน้นีจ้ะ
สามารถพัฒนามนุษย์ไปสู่จุดสูงสุด เป็นไปตามแนวความคิดของมาสโลว ์เขาไดก้ าหนดระดับ
ความตอ้งการของมนษุย ์5 ขัน้ ไดแ้ก่ 

ขัน้ท่ี 1 ความตอ้งการดา้นรา่งกาย คือ ความตอ้งการทางสรรีวิทยาหรอืความตอ้งการดา้น
ร่างกาย มาสโลวอ์ธิบายว่า มนุษยจ์ะตอ้งไดร้บัการตอบสนองต่อความตอ้งการดังกล่าวนีเ้ป็น
พืน้ฐานก่อน โดยระดบัความตอ้งการในขั้นนี ้ไดแ้ก่ อากาศ อาหาร เสือ้ผา้ ความตอ้งการทางเพศ 



  22 

ตอ้งการขจดัความเจ็บป่วยและตอ้งการด ารงชีวิตอยู่ มนษุยท์กุคนตอ้งการสิ่งเหลา่นีเ้หมือนกนั แต่
อาจแตกตา่งกนัเป็นรายบคุคล ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเพศ วยัและสถานการณ ์

ขัน้ท่ี 2 ความตอ้งการความมั่นคงปลอดภัย คือ การท่ีมนุษยช์อบอยู่อย่างสงบไม่สรา้ง
ปัญหา ความตอ้งการในระดบันีอ้าจแยกยอ่ยได ้ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ความมั่นคงในครอบครวั เช่น การมีบา้นท่ีแข็งแรงปลอดภยัและมีความรกั
ใครป่รองดองกนัในครอบครวั เป็นตน้ 

2.2 ความมั่นคงในอาชีพ เช่น มีรายไดแ้น่นอน งานไมเ่สี่ยงอนัตราย ผลตอบแทน
ดีและผูห้วัหนา้มีความยตุิธรรม เป็นตน้ 

2.3 การมีหลกัประกันชีวิต เช่น เม่ืออายุมากขึน้จะยังมีความสามารถในการใช้
ชีวิตอยูไ่ด ้เป็นตน้ 

ขัน้ท่ี 3 ความตอ้งการความรกั คือแรงจงูใจท่ีมนษุยต์อ้งการจะแสดงความเป็นเจา้ของ ทัง้
จากสถานะของผูม้อบความรกัและผูท่ี้ไดร้บัความรกั ความรกัในท่ีนี ้คือ ความรกั ความเอ็นด ู
ความเอาใจใส่ท่ีไดร้บัจากบคุคลรอบขา้ง ไดแ้ก่ พ่อ แม่ เพื่อน ภรรยา สามี รวมทัง้จากคนรอบขา้ง 
เป็นตน้ 

3.1 โดยความรกัจากพ่อและแม่ คือ ความรกั ความห่วงใย ความเอาใจใส่ การ
อบรมสั่งสอนการใหอ้ภยัและความเมตตาท่ีมีตอ่ลกู 

3.2 ความรกัจากเพื่อน คือ ความรกัท่ีช่วยเหลือกัน เขา้ใจในทุกเรื่องโดยไม่มี
ปัญหาเรือ่งช่องวา่งระหวา่งวยัเดียว 

ส่วนความรกัของภรรยาและสามี คือ ความรกัท่ีพรอ้มท่ีจะดูแลคนท่ีใชชี้วิตดว้ยเป็นคู่
รว่มกนั ซึ่งความรกัในท่ีนีแ้ตกต่างจากความรกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศ หากเป็นเรื่องเพศ จะเป็นความ
ตอ้งการทางสรีระระหว่างหญิงชาย ชายชายและหญิงหญิง อีกทัง้มนุษยย์งัมีความต้องการไดร้บั
การยกย่องจากผูอ่ื้นเพื่อความมั่นคงในชีวิต ความตอ้งการการยอมรบัจากกลุ่มรวมทั้งตอ้งการ
แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม ว่าสามารถท าประโยชนใ์หก้บัผูอ่ื้นไดม้ากเพียงใด และความตอ้งการมี
เพื่อน 

ขัน้ท่ี 4 ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงและความภาคภูมิใจ คือ แรงจูงใจท่ีจะแสวงหา
และเกียรติยศศกัดิ์ศรีทัง้โดยตนเองส านึกและผูอ่ื้นกล่าวยกย่องเชิดชู เช่น การไดร้บัยกย่อง การมี
ช่ือเสียง ไดร้บัความสนใจจากคนในสังคม มีสถานภาพท่ีดีทางสังคม มีช่ือเสียง และมีความ
ตอ้งการท่ีจะไดร้บัค าชมเชยจากสิ่งท่ีตนกระท า เป็นตน้ 
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สิ่งเหลา่นีท้  าใหม้นษุยรู์ส้กึถึงการมีคณุคา่ในความสามารถท่ีตนไดร้บัการยอมรบัจากผูอ่ื้น
ซึง่เป็นไปตามธรรมชาติของล าดบัขัน้เรื่องความตอ้งการดา้นแรงจงูใจตามหลกัทฤษฎีของมาสโลว์
ท่ีแต่ละบุคคลมกัจะแสวงหาความตอ้งการไดร้บัการยกย่องจากผูอ่ื้น เม่ือท าสิ่งท่ีตนเองพึงพอใจ 
น าเสนอผลงานของตนใหผู้อ่ื้นไดเ้ห็น ไดส้มัผสัจนปราศจากค าติในท่ีสดุ ส่งผลใหก้ลายเป็นมนษุย์
ท่ีมีความสขุทางใจมากคนหนึ่ง เพราะไดร้บัความยอมรบัจากผูอ่ื้นในสงัคม ในขณะเดียวกนัมาส
โลวไ์ดก้ล่าวว่า ศักดิ์ศรีท่ีส  าคัญต่อความมีสุขภาพจิตดีคือ ความรูส้ึกนับถือและเคารพตนเอง
รวมทัง้การไดร้บัการนบัถือจากผูอ่ื้น 

ขัน้ท่ี 5 ความตอ้งการตระหนกัในตนเอง  คือแรงจงูใจเพื่อรูถ้ึงการสรา้งขีดจ ากดัใหส้งู และ
ท าใหต้นพฒันาความสามารถ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องส่วนรวมเป็นสิ่งส  าคญัดว้ย เช่น รูจ้กั
ตนเอง ยอมรบัตนเองเปิดใจรบัฟังค าวิจารณโ์ดยไม่ไม่มีอคติกบัผูว้ิจารณรู์จ้กัแกไ้ขตนเองในส่วนท่ี
ยงับกพรอ่ง ตอ้งการพฒันาตนเอง พรอ้มท่ีจะรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเก่ียวกบัตนเอง ตอ้งการ
คน้พบความจรงิ ตอ้งการเป็นตวัเองและประสบความส าเรจ็ดว้ยตวัเองเป็นตน้ 

มาสโลวเ์ช่ือว่า มนุษยท์ุกคนมีความมุ่งหมายในชีวิต เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ
สงูสดุในขัน้ท่ี 5 ซึง่เป็นไปตามแนวความคิดของเขา แตก่ารท่ีมนษุยท์กุคนจะบรรลคุวามปรารถนา
ในระดบันีน้ัน้ จะตอ้งไดร้บัการตอบสนองของความตอ้งการในล าดบัขัน้ตา่งๆ ทัง้ 4 ล าดบัเบือ้งตน้
อยา่งเพียงพอก่อน 

อย่างไรก็ตาม มาสโลวย์อมรบัว่าทฤษฎีล าดบัความตอ้งการ 5 ขัน้ของเขานัน้มีขอ้ยกเวน้
อยู่บางประการ บุคคลท่ีมีบุคลิกเขม้แข็ง มีคุณสมบัติสรา้งสรรคส์ูง และมีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนา
ตนเองใหม้าถึงจุดความเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ ์บุคคลเหล่านี ้แมว้่าจะไดร้บัการตอบสนองความ
พึงพอใจในระดบัเบือ้งตน้อย่างไม่สมบูรณ ์เช่น อาจตอ้งเผชิญหนา้กบัการดถูกูและเหยียดหยาม
ตลอดจนไม่มีความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน เป็นตน้ แต่ก็สามารถพฒันาตนมาถึงจุด
ความเป็นมนษุยโ์ดยสมบรูณไ์ด ้

สรุปองคป์ระกอบของแรงจูงใจ มาสโลว ์ไดแ้ยกล าดบัความตอ้งการออกเป็น 5 ขัน้ คือ 
ความตอ้งการดา้นรา่งกาย ความตอ้งการความมั่นคงปลอดภยั ความตอ้งการความรกัและความ
เป็นเจา้ของ ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงและความภาคภมูิใจ ความตอ้งการตระหนกัในตนเอง
ส่วนในดา้นของ อดุลย ์จาตุรงคกุล และ สดุาดวง เรืองรุจิระ ไดแ้ยกองคป์ระกอบดา้น แรงจูงใจ
ด้านเหตุผล แรงจูงใจด้านอารมณ์ ท่ีเหมือนกัน ส่วนทางด้าน สุดาดวง เรืองรุจิระ ได้แยก
องคป์ระกอบของแรงจูงใจ ในดา้นแรงจูงใจขัน้พืน้ฐานและแรงจูงใจเลือกเฟ้น และไดอ้ธิบายถึง
แรงจงูใจในการซือ้สินคา้โดยใชอ้ารมณ ์และแรงจงูใจในการซือ้สินคา้โดยใชเ้หตผุล ซึง่ทัง้ 2 ท่านได้
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อธิบายว่าแรงจงูใจดา้นเหตผุล ผูซ้ือ้จะคิดไตรต่รองอย่างรอบคอบเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุหรือ
เพื่อความพึงพอใจสงูสดุ ส่วนแรงจูงใจดา้นอารมณ ์ผูซ้ือ้จะไม่ท าการคิดไตรต่รองอย่างรอบคอบ 
การซือ้จะเกิดขึน้โดยเรว็โดยพิจารณาจากดลุยพินิตและทศันคติส่วนตวัเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ
สงูสดุ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชท้ฤษฎีดา้นแรงจงูใจของ สดุาดวง เรอืงรุจิระ กล่าว
ว่าแรงจูงใจประกอบดว้ย แรงจูงใจขัน้พืน้ฐานและแรงจูงใจเลือกเฟ้น แรงจูงใจทางอารมณ์และ
แรงจูงใจท่ีมีเหตุผล โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษา แรงจูงใจดา้นเหตุผล และแรงจูงใจดา้นอารมณ์ ใน
การศึกษาวิจยั เน่ืองจากตอ้งการศึกษาถึงดา้นเหตผุลและดา้นอารมณท่ี์ท าใหผู้บ้รโิภคเกิดความ
ตอ้งการใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลน ์ซึง่สามารถน าไปพฒันาตอ่เพื่อเพิ่มการใชบ้รกิารเรยีนเปียโน
ออนไลนท่ี์มีมากขึน้ในอนาคต 

 

แนวความคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 
3.1 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 
(เสรี วงษ์มณฑา, 2542, 9) กล่าวว่า การตลาด คือการท าให้บริษัทมีผลก าไรท่ีท าให้

สามารถคงอยูต่อ่ได ้โดยเกิดจากความพงึพอใจของผูบ้รโิภคท่ีไดส้นบัสนนุในสินคา้และบรกิารของ
บรษัิทท่ีท าใหเ้กิดการซือ้ซ  า้ของสนิคา้และบรกิาร 

ฟิลิป คอทเลอร ์(Philip และ Keller K. L., 2010, 22-23) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด เป็นสิ่งท่ีท าใหส้ามารถก าหนดทิศทางของบริษัทในการท าใหถ้ึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
โดยไดเ้จาะไปยงักลุ่มตลาดเป้าหมาย โดยจ าแนกเครื่องมือนีอ้อกเป็น 4 กลุ่ม เรียกว่า 4Ps ของ
การตลาด ซึ่งประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps คือในมมุมองของผูข้าย ซึ่งใชเ้ป็นสิ่งท่ีท าการกระตุน้ผูซ้ือ้ ส่วนใน
มุมมองของผูซ้ือ้เครื่องมือทางการตลาดถูก ออกแบบเพื่อส่งมอบประโยชน์ ให้กับผูใ้ช้บริการ 
Robert Lauterborn ไดก้ลา่ววา่ 4Ps จะเป็นสว่นกลบัของผูซ้ือ้เกิดเป็น 4Cs 
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4Ps 4Cs 
Product 
Price 
Place 
Promotion 

ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
การจดัจ าหน่าย 
การสง่เสรมิการตลาด 

Customer Solution 
Customer Cost 
Convenience 
Communication 

การแกปั้ญหาของลกูคา้ 

ตน้ทนุของลกูคา้ 
ความสะดวก 
การตดิตอ่สื่อสาร 

 
ภาพประกอบ 4 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง 4Ps กบั 4Cs 

ท่ีมา: Philip และ Keller K. L. (2010: 22-23) 

 
สรุปความหมายของส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค คือ แนวคิดใหม่ท่ี

ได้รบัการยอมรบัจากนักการตลาดทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ ท่ีปรบัเปลี่ยนเพิ่มจากส่วนประสมทาง
การตลาด 4Ps มาเป็น 4Cs โดยจากเดิมท่ีมองในมุมของผู้ขาย กลายมาเป็นมองในมุมของ
ผูบ้รโิภคเป็นหลกั 
 
3.2 องคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 

(บรุมิ โอทกานนท,์ 2555)  ไดก้ลา่วถึงแนวคิดการตลาดแบบ 4Cs ไดว้า่ แนวคิดการตลาด 
แบบ 4Cs ซึง่เขียนโดย บ๊อบ ลเูทอเบรน์ โดยท่ีบ๊อบ ไดเ้สนอการท าการตลาดในรูปแบบ 4Cs ไวว้า่ 

1. ความตอ้งการของผูบ้รโิภค อะไรท่ีผูบ้รโิภคตอ้งการเราตอ้งใหค้วามสนใจมากกว่าการ
ผลิตอะไรตามท่ีอยากจะขาย สินคา้ท่ีไดส้รา้งออกมาขายสู่ทอ้งตลาดควรจะเป็นสินคา้ท่ีช่วยให้
ผูบ้รโิภค ผูบ้ริโภคจะซือ้สินคา้ท่ีไดแ้กไ้ขปัญหาการใชชี้วิตของพวกเขา แทนท่ีจะเป็นการขายของ
ตามใจของผูผ้ลิตเพียงอยา่งเดียว 

2. ตน้ทุนของผูบ้รโิภค แนวคิดการตัง้ราคาเพื่อใหผู้ผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายอยู่รอดนัน้ตอ้ง
เปลี่ยนไปเป็นการตัง้ราคาโดยการพิจารณาถึงสิ่งท่ีตอ้งเสียไปของผูบ้รโิภคท่ีตอ้งแลกมาเพื่อท่ีจะให้
ไดส้ินคา้นัน้ และการตัง้ราคาของจะตอ้งค านวณถึงค่าใชจ้่ายต่าง ท่ีผูบ้ริโภคจะตอ้งจ่ายออกไป 
ก่อนท่ีเขาจะยอมซือ้ ไม่วา่จะเป็นคา่ใชจ้่ายในเรือ่งการเดนิทาง คา่จอดรถ คา่เสียเวลา เป็นตน้ 

3. ความสะดวกในการซือ้ การท่ีสินคา้สามารถหาซือ้ไดง้่าย โดยคิดว่าหากจดุขายสินคา้มี
มาก แต่นั่นก็เป็นสิ่งท่ีไม่ตอบโจทยก์ับการท าการตลาดในยุคสมัยใหม่แลว้  ซึ่งช่องทางการจัด
จ าหน่ายสมยัใหมน่ัน้ ตอ้งคดิวา่จะท าอยา่งไรใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถึงการซือ้ไดท้กุวินาที 



  26 

4.  การสื่อสาร วิธีการสื่อสารนัน้แทนท่ีจะใชส้ื่อเพื่อกระตุน้การตดัสินใจ ซือ้แบบในอดีตท่ี
เคยประสบความส าเร็จ แต่วนันีก้ารสื่อสารตอ้งมองว่าทั้งสื่อและสารใดท่ีผูบ้ริโภค เลือกท่ีจะฟัง
หรือไม่ฟัง เช่ือหรือไม่เช่ือ ดงันั้นการส่งเสริมการตลาดจึงควรหันมาใหค้วามส าคญัใน เรื่องการ
สื่อสารมากกว่า ลดแลกแจกแถม ควรใหค้วามส าคญัในการสรา้งเรื่องราว สรา้งความ ไวว้างใจ
ผา่นสื่อผูบ้รโิภครบัฟังมากกวา่ 

(ชวนะ ภวกานันท์, 2549, 50) สื่อในปัจจุบนัมีความหลากหลายมากมาย ต่างก็มุ่งเนน้
เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคด์ว้ย กลยุทธว์ิธีต่างๆ การตลาดแบบ 4Ps ไม่ตอบโจทยก์ับยุคสมยัใหม่
แลว้ นั่นเพราะวิวัฒนาการของโลกไดเ้ปลี่ยนแปลงไปไกลกว่ายุคก่อนเป็นอย่างมาก และการ
สื่อสารยคุใหม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญั ก็คือระบบการสื่อสารไรส้ายท่ีสามารถเช่ือมตอ่เขา้กบัคน
ทกุคนในโลก ซึ่งหากมองยอ้นกลบัไปในอดีต จะมีใครคิดบา้งว่าการสื่อสารไรส้ายจะมีบทบาทใน
การใชชี้วิตของคนยคุใหม่ไดข้นาดนี ้เพราะเม่ือรเิริ่มการใชย้งัถกูใชอ้ยู่ในวงจ ากัด แต่ยคุนี ้ทุกคน
สามารถเขา้ถึงไดแ้ละกลายเป็นเครื่องมือจ าเป็นอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจไปแลว้ เม่ือส าคญั
เช่นนี ้การติดตอ่สื่อสารท่ีรวดเร็วและสะดวกสบายจึงจดัใหอ้ยู่ในสิ่งท่ีส  าคญัมาก ในภาคการตลาด
และการสื่อสารการตลาด และเป็นท่ีมาของ การเกิดกลยุทธใ์หมท่ีน ามาใช้ร่วมควบคู่ไปกับ 4Ps 
นั่นคือ 4Cs ประกอบดว้ย ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ตน้ทนุ ความสะดวก การสื่อสาร ทัง้ 4 ตวัมี
หัวใจส าคัญต่อลูกค้า หรือโฟกัสลูกคา้เป็นส าคัญ โดยทั้ง 4 ตัวมีความหมายและความส าคัญ
ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เนน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นหลัก เขา้ถึงผูบ้ริโภค
มากท่ีสุด และยังรวมไปถึงการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า ท่ีต้องสรา้งสรรค์สินค้าให้กับ
ผูบ้รโิภค และบรกิารใหด้ีในทกุกลุม่ 

2.  ตน้ทนุ ท าใหต้น้ทนุต ่าท่ีสดุ เพื่อใหก้ าหนดราคาขายถึงมือผูบ้รโิภคต ่าไปดว้ยซึง่จะเป็น
ท าใหไ้ดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ดา้นราคากบัคูแ่ข่ง   

3.  ความสะดวก ช่องทางการจดัจ าหน่ายตอ้งอ านวยให้ผูบ้รโิภคสะดวกซือ้มากท่ีสดุ ยิ่งมี
ช่องทางหรอืหนา้รา้นมากเทา่ไหร ่โอกาสท่ีผูบ้รโิภคจะซือ้มากเท่านัน้ เพราะผูบ้รโิภคในปัจจบุนัมิได ้
ยดึติดกบัสถานที่เดิมสกัเท่าไหร ่  

4.  การสื่อสาร แปลว่าการสื่อสาร จึงรวมตัง้แต่การติดต่อสื่อสารท่ีตอ้งสะดวกและใชง้าน
ง่าย ไม่มีความซับซอ้น ท่ีสามารถสรา้งการรบัรูใ้ห้ผู้บริโภคและตลาด ซึ่งได้แก่ การโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขาย รวมถึงการสื่อสารแบบกระตุน้ตลาด ไดแ้ก่ การจดังานแสดง
สนิคา้ การจดันิทรรศการงานโชว ์การตลาดเชิงรุก หรอืการตลาดแบบตรง และเขา้ถึงลกูคา้รายคน 
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(ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และ คณะ, 2551) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดถูกใชเ้พื่อการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค สามารถแบง่ไดด้งันี ้  

1.คณุคา่ท่ีลกูคา้จะไดร้บั ผูท่ี้ใชจ้ะเลือกสิ่งท่ีจะตอ้งใชส้  าหรบัการค านึงถึงสิ่งแรกคือคณุคา่
หรอืคณุประโยชน ์ท่ีจะไดร้บัเม่ือเทียบกบัสิ่งท่ีตอ้งเสีย ธุรกิจจึงไดใ้หบ้รกิารท่ีใหค้วามตอ้งการของ
ลกูคา้ได ้  

2.ตน้ทุน ตน้ทุนลกูคา้ท่ีจ่ายไป ถา้การบริการนัน้มีราคาท่ีสงูแสดงว่าความคาดหวงัตอ้ง
เพิ่มขึน้เช่นกนั ดงันัน้การตัง้ราคาในการรบัการบรกิารของลกูคา้นัน้ ธุรกิจจะตอ้งหาราคาท่ีลกูคา้
รูส้กึพอใจที่ีจะจ่ายเพ่ือน าราคา ท่ีลกูคา้พงึพอใจไปตอ่ยอดในการใหส้ทิธิพิเศษในการลดคา่ใชจ้่าย
ท าใหเ้สนอการบรกิารแบบท่ีลกูคา้ยอมรบัได ้

3.ความสะดวก ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งไดร้บัความสะดวกสบายตอ่การใชบ้รกิารมากท่ีสดุ เพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพราะฉะนัน้ธุรกิจต่างๆ จะตอ้งใหบ้ริการและสามารถ
เขา้ถึงผูบ้รโิภคไดด้ว้ย ไม่ใช่เพียงแต่การรอใหล้กูคา้เขา้รบัการบรกิาร แต่การบรกิารตอ้งสามารถ
สง่ไปถึงลกูคา้ไดโ้ดยตรง  

4.การติดต่อสื่อสาร การใหข้่าวสารจะเป็นประโยชนอ์ย่างมากกบัธุรกิจในขณะเดียวกนัก็
ตอ้งสามารถติดต่อเพื่อใหข้อ้มูลความเห็นกลบัสู่ธุรกิจได ้ลูกคา้จะตอ้งสามารถรบัขอ้มูลและให้
ขอ้มลูกบัทางธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเรว็และไม่ก่อใหเ้กิดความบกพรอ่งในการสื่อสาร  

5.การดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการในทุกๆอย่าง ทั้งท่ีจ าเป็นหรือไม่จ าเป็น เช่น 
รา้นอาหารลกูคา้ตอ้งการท่ีจะไดร้บัการเอาใจใสด่แูลเป็นอยา่งดีจากผูใ้หบ้รกิาร ตัง้แตต่น้บรกิารไป
จนหลงัจากจบการบรกิาร 

6.ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ ผูร้บัย่อมหวงัว่าจะไดร้บัการ บรกิารอย่าง
สมบูรณแ์บบในทกุรูปแบบการบรกิาร เช่น การท าสปา จะตอ้งไดร้บัความสบายและผ่อนคลายได้
เยอะท่ีสดุ 

7.ความสบาย สิ่งแวดล้อมต่างๆทุกอย่างภายนอกและภายใน ท่ีจะสามารถท าให้
ผูร้บับรกิารท่ีมารบัการบรกิารรูส้กึสะดวกสบาย ทัง้สบายกายและสบายใจ และถา้เป็นธุรกิจท่ีผูร้บั
การบริการตอ้งจ่ายค่าบริการเยอะ การบริการและภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจจะตอ้งสรา้งความ
ประทบัใจใหผู้ร้บัสามารถรูส้กึถึงความคุม้คา่กบัท่ีไดจ้่ายไป 
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สามารถเปรยีบเทียบสว่นประสมทางการตลาดของธุรกิจและของลกูคา้ไดด้งัภาพประกอบ
ดงันี ้

สว่นประสมทางการตลาดของธุรกิจ สว่นประสมทางการตลาดของลกูคา้ 
ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การสง่เสรมิการตลาด 
พนกังาน 
กระบวนการใหบ้รกิาร 
สิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ 

ผลิตภณัฑ ์
ตน้ทนุ 
ความสะดวก 
การตดิตอ่สื่อสาร 
การดแูลเอาใจใส ่
ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ 
ความสบาย 

 
ภาพประกอบ 5 การเปรยีบเทียบสว่นประสมทางการตลาดของธุรกิจและของลกูคา้ 

ท่ีมา: ศิรวิรรณ เสรรีตัน ์และ คณะ. (2551) 

สว่นประสมทางการตลาดทัง้ 7 ตวั ทกุตวัท าหนา้ท่ีส  าคญัในการเช่ือมโยงส่วนประสมทาง
การตลาดตวัอ่ืนๆใหผ้สมผสานกนัส าหรบัผูร้บั 

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ ของ คอทเลอร ์อา้งใน(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543a, 
312-443) เป็นการตลาดท่ีธุรกิจจะตอ้งใชใ้นการตดัสินใจทางการตลาดเพื่อสนองความพึงพอใจ
ของตลาดเป้าหมาย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด  บคุคล ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ โดยสว่นประกอบทกุตวัมีความเก่ียวพนั
กนัและเท่าเทียมกนั ซึง่มีสว่นประกอบดงันี ้

1. ดา้นผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเสนอใหก้ับลูกคา้ โดยทั่วไปแลว้นั้นตัวสินคา้และ
บริการ สถานท่ีองคก์ร หรือบุคลากรตลอดจนความคิดท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยท่ีส าคญัก็คือ สินคา้หรือ
บรกิารจะตอ้งมีคณุคา่และมีประโยชนส์  าหรบัผูท่ี้จะไดร้บั ดงันัน้ผลิตภณัฑห์มายถึงทกุสิ่งท่ีนกัการ
ตลาดไดเ้สนอใหก้บัตลาด เพื่อเสนอขาย ซึง่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด โดยทั่วไป
ผลิตภณัฑ ์มีองคป์ระกอบดงันี ้

1.1 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ประโยชน์ของสินค้าแต่ละชนิดท่ีสามารถท าให้เกิด
ประโยชน์กับผูใ้ช้ได้ ซึ่งประโยชน์พืน้ฐานนั้นจะตอ้งสามารถสนองความตอ้งการท่ีแท้จริงของ
ผูบ้รโิภคได ้
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 1.2 รูปลกัษณผ์ลติภณัฑ ์คือ เปลือกของสินคา้ท่ีผูบ้รโิภครบัรูไ้ดด้ว้ยการมองเหน้ 
หรือจบัตอ้งได ้ซึ่งเป็นตวัช่วยท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑเ์กิดความน่าสนใจมากขึน้ อย่างเช่น รูปรา่ง บรรจุ
ภณัฑ ์ตราสนิคา้ เป็นตน้ 

 1.3 ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั ประกอบกับการรวมถึงคณุสมบตัิและเง่ือนไขในการ
ซือ้ท่ีต  ่าท่ีสุดซึ่งผูบ้ริโภคคิดว่ามีความจ าเป็นส าหรบัเขาและคาดหวงัว่าจะไดร้บัเม่ือซือ้สินคา้นัน้
ดว้ยการเสนอผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงัและการตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้ใหด้ีท่ีสดุ 

1.4 ผลิตภณัฑเ์สรมิ คือผลประโยชนเ์พิ่มเติมท่ีผูบ้รโิภคไดร้บัควบคู่ไปกบัการซือ้
สนิคา้ท่ีมีความพิเศษและแตกตา่งไปจากสินคา้ของคู่แข่งขนั โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดม้ากกว่า เรียกว่า มลูค่าเพิ่ม ท่ีช่วยเสริมผลิตภณัฑห์ลกั ส่วนมากมกัอยู่ในรูปของ
ความเช่ือถือได ้และการยอมรบัของผูบ้รโิภค 

1.5 ผลิตภัณฑท่ี์เพิ่มมูลค่าเป็นพิเศษ คือ ความเป็นไปไดใ้นการเพิ่มคุณสมบตัิ
พิเศษ หรอืผลประโยชนท่ี์ผูบ้รโิภคควรไดร้บัจากสนิคา้ท่ีเกินความคาดหวงัของผูบ้รโิภค 

2. ดา้นราคา คือ สิ่งท่ีลกูคา้ตอ้งแลกกบัสินคา้หรอืบรกิาร รวมถึงเวลา และความสะดวกใน
การเข้าถึงตัวสินค้าหรือบริการ ราคา เป็นสิ่งส  าคัญท่ีท าให้กิจการมีรายได้ ราคาจึงเป็นสิ่ง
แลกเปลี่ยนท่ีเป็นตวักลางในการท าธุรกิจ เพื่อท่ีลกูคา้จะไดร้บัสินคา้หรือบริการนัน้มา หากราคา
สินคา้ใกลเ้คียงกัน การซือ้ขายก็เกิดขึน้ดว้ยเหตุนีอ้าจถือว่าราคาเป็นตัวกลางท่ีท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ท าใหกิ้จการเกิดรายไดแ้ละผูบ้ริโภคไดร้บัประโยชนจ์ากการแลกเปลี่ยนของสินคา้
อย่างไรก็ตามการตัง้ราคาสินคา้ตอ้งนึกถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพราะเม่ือราคาและความ
ตอ้งการไม่สมดุลกัน จะท าใหเ้กิดความซบัซอ้นในตลาด สินคา้นัน้อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์
ความตอ้งการของลกูคา้ได ้รวมไปถึงตน้ทนุ การแข่งขนัในตลาด ส าหรบัธุรกิจทั่วไป มีกลยทุธก์าร
ก าหนดราคา ดงันี ้

2.1 การตัง้ราคาโดยการก าหนดส่วนลด เป็นวิธีพืน้ฐานในการจดัส่วนลดใหก้ับ
สนิคา้ โดยมีการแบง่หลายวิธีไม่วา่จะเป็นการลดปรมิาณ ลดราคาสนิคา้ เป็นตน้ 

2.2 การตัง้ราคาเชิงจิตวิทยา เป็นวิธีการตัง้ราคาท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความรูส้กึท่ี
ดีตอ่สินคา้ แลว้ท าใหผู้บ้รโิภคเกิดการตดัสินใจซือ้สินคา้นัน้ ๆ ไดแ้ก่ การตัง้ราคาพิเศษ เป็นตน้ 

2.3 การตัง้ราคาเพื่อส่งเสริมการขาย เป็นการตัง้ราคาถูกลง เพื่อท าใหผู้บ้ริโภค
สนใจซือ้สินคา้นัน้ โดยปกติมกัก าหนดระยะเวลาในการใชร้ะดบัราคาท่ีปรับใหต้  ่าลง เพื่อเรง่การ
ขายควบคูไ่ปดว้ย เช่น การลดราคาขาย เป็นตน้ 
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2.4 การตัง้ราคาตามคู่แข่ง เป็นการตัง้ราคาสินคา้เม่ือคู่แข่งมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาสินคา้ จึงจ าเป็นตอ้งปรบัราคาตามเพราะหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาตาม สามารถท าให้
เกิดผลกระทบตอ่ยอดขายก าไร และส่วนแบ่งทางการตลาดของกิจการไดจ้ึงตอ้งมีการศกึษาราคา
ของคู่แข่งขนัหลกั เพื่อเปรียบเทียบราคากันอยู่เสมอ แนวทางในการปรบัไดแ้ก่ การคงราคาเดิม
เอาไว ้การลดราคา การเพิ่มราคา หรอืการตัง้ราคาใหต้  ่ากวา่สนิคา้ประเภทเดียวกนัเป็นตน้ 

3. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด คือ การสื่อสารการตลาดท่ีตอ้งมั่นใจในตลาดเป้าหมาย ว่า
สามารถใหค้ณุค่าแก่สิ่งท่ีเสนอขายได ้อย่างเช่น การใชพ้นกังานขายและการใชเ้ครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีหลายประเภท โดยจะเลือกใชป้ระเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลาย ๆ ประเภท
รว่มกนัก็ได ้แตส่ว่นส าคญัคือตอ้งสามารถสรา้งการรบัรูท่ี้เขา้ใจตรงกนัระหว่างผูซ้ือ้กบัผูข้าย สว่นท่ี
ส าคญัอีกอย่างก็คือ ตอ้งเลือกใชเ้ครื่องสื่อสารแบบบูรณาการ ท่ีมีความเหมาะสมกับ ผูบ้ริโภค 
สามารถแข่งขนัในตลาดได ้ส าหรบัเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญัไดแ้ก่ การโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย การขายโดยใชพ้นักงานขาย และการบอกกล่าวแบบปากต่อปาก เป็นตน้ 
ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่า การส่งเสริมการตลาดเป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารทางการตลาดโดยใช้
มนษุยแ์จง้ขา่วสารและจงูใจผูซ้ือ้ท่ีมีศกัยภาพเก่ียวกบัสินคา้ของตน โดยมีองคป์ระกอบ ดงันี ้

3.1 การโฆษณา ไดแ้ก่ สิ่งตีพิมพแ์ละสื่อกระจายเสียง โฆษณาท่ีติดอยู่ภายนอก
บรรจภุณัฑ ์ปา้ยโฆษณา เป็นตน้ 

3.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย ไดแ้ก่ การขายโดยตรง การจัดแสดงสินค้า
ตวัอยา่งสนิคา้ท่ีจะขาย เป็นตน้ 

3.3 การส่งเสรมิการขาย ไดแ้ก่ การแข่งขนั เกม ชิงโชค ของแถม ของรางวลั การ
แจกตวัอยา่ง การสาธิตสินคา้ การใหค้วามบนัเทิง เป็นตน้ 

3.4 การใหข้่าวสารและการประชาสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ การใหส้มัภาษณ ์การสมัมนา 
การบรจิาคเพื่อการกศุล การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัชมุชนเป็นตน้ 

3.5 การบอกกล่าวแบบปากต่อปาก ได้แก่  การบอกกล่าวการถ่ายทอด
ประสบการณต์อ่ไปยงัผูอ่ื้นเพื่อแนะน าใหใ้ชส้นิคา้ 

3.6 การตลาดทางตรง ไดแ้ก่แคตตาล็อก จดหมายตรง การเลือกซือ้ทางโทรทศัน ์
การเลือกซือ้ทางอิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ 

4. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ การน าสินคา้เขา้ตลาด เพื่อใหล้กูคา้ไดบ้รโิภคสินคา้
หรือบริการตามท่ีตอ้งการ ซึ่งรวมถึง การเลือกท่ีตัง้ เน่ืองจากท่ีตัง้เป็นสิ่งก าหนดเป้าหมาย ท่ีจะ
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เลือกซือ้ผลิตภณัฑด์งันัน้สถานท่ีตัง้จึงตอ้งสามารถครอบคลมุพืน้ท่ี ท่ีสอดคลอ้งกบัความต้องการ
ของกลุม่เปา้หมาย และจ าเป็นท่ีจะส ารวจท่ีตัง้ของคนอ่ืนดว้ย 

4.1 ท าเลท่ีตัง้ ความส าคญัของแหลง่ท่ีตัง้หรอืสถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ขึน้อยูก่บั
การเลือกท่ีตัง้การจดัสถานท่ีจ าหน่าย ซึ่งไดแ้ก่สิ่งท่ีผูบ้รโิภคสามารถสมัผสัได ้และเป็นส่วนท่ีเพิ่ม
ความมั่ นใจให้แก่ผู้บริโภค การเลือกท่ีตั้งจึงมีความส าคัญ  สามารถครอบคลุมพื ้นท่ีรองรับ
กลุ่มเปา้หมายไดม้ากท่ีสดุนอกจากท าเลท่ีตัง้ในความหมายของแหล่งท่ีตัง้แลว้ ยงัหมายถึง การมี
สถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ในรูปหา้งรา้นหรอืบรษัิทซึง่เป็นเครอืข่ายสาขาดว้ย เน่ืองจากการมีสาขา
เป็นจ านวนมากและครอบคลมุพืน้ท่ีมากเท่าใดแลว้ ก็ยอ่มสง่ผลดีตอ่กิจการเป็นอยา่งมาก 

4.2 ช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ การท าสินคา้ไปยงัตลาดโดยสามารถแบ่งได ้3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ลกัษณะของการจ าหน่าย คนกลางในการจดัจ าหน่าย และลกูคา้เปา้หมาย ซึง่
ช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยทั่วไปมี 3 ช่องทาง ไดแ้ก่ 

4.2.1 การจ าหน่ายโดยตรง เป็นการจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคโดยตรงซึ่ง
ไม่ผ่านคนกลาง 

4.2.2 ผ่านตวัแทน เป็นการจ าหน่ายสินคา้ผ่านคนกลางซึ่งเป็นตวัแทน เช่น
ตวัแทนทางการคา้ 

4.2.3 ผ่านตัวแทนของทั้งสองฝ่าย เป็นการจ าหน่ายสินค้าโดยฝ่ายผู้จัด
จ าหน่ายและผูบ้ริโภคต่างมีคนกลางของตัวเองและท าหน้าท่ีตกลงกัน การเขา้ร่วมระบบการ
จ าหน่ายโดยการซือ้สิทธ์จากบริษัทแม่และสญัญาการจัดจ าหน่าย โดยผูบ้ริโภคติดต่อผ่านทาง
ธุรกิจท่ีไดร้บัสทิธ์ิ 

5. ดา้นบคุคล หมายถึงทกุคนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงทัง้ลกูคา้บคุลากรท่ีจ าหน่าย และบคุลากร
ท่ีใหบ้รกิารหลงัการขาย บคุลากรผูใ้หบ้รกิารจ าเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกมาเพื่อสามารถสรา้งความพึง
พอใจให้กับลูกค้าได้ และจะต้องแตกต่างจาก คู่แข่งขัน  โดยจะต้องมีความสามารถ มี
ความสามารถในการแกปั้ญหา และสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหก้ับองคก์ร ดงันัน้ บุคลากรตอ้งแสดง
ความยิม้แยม้ ตื่นตวัท่ีจะใหค้  าแนะน าช่วยเหลือลกูคา้ ใชท้่าทางท่ีเป็นมิตรและน า้เสียงท่ีนุ่มนวล 
และการเอาใจใสก่บัลกูคา้ เพื่อท่ีจะสรา้งความจงรกัภกัดีตอ่กิจการตลอดไป 

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ คือ สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีขององคก์ร การออกแบบ
ตกแต่ง การแบ่งส่วนหรือแผนกของพืน้ท่ี ท่ีใชใ้นการใหบ้ริการท่ีสามารถตอบสนองผูบ้ริโภค การ
สรา้งหลกัฐานทางกายภาพเป็นการสรา้งความเช่ือมั่นแก่ลูกคา้ใหส้ามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม
มากท่ีสุด เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการบริการท่ีไม่อาจจับตอ้งได้ เพราะฉะนั้นเจา้ของธุรกิจจึง
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จ าเป็นตอ้งท าใหล้กูคา้สามารถเขา้ใจ และสามารถรบัรูถ้ึงความแตกต่างของการบรกิาร หลกัฐาน
ทางกายภาพแบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

6.1 หลักฐานท่ีจ าเป็น คืออุปกรณ์เครื่องมือ ท่ีใชเ้พื่อสรา้งความสะดวกสบาย
ใหก้บัผูใ้ช ้และรวมไปถึงการตกแตง่ภายในของสถานท่ี การออกแบบอาคาร หรอื สถานท่ีตัง้ท่ีใช ้

6.2 หลักฐานประกอบ เป็นสิ่งท่ีช่วยสรา้งเอกลักษณ์ให้กับการบริการได ้เป็น
จดุเดน่ท่ีช่วยเสรมิใหก้ารบรกิารโดดเดน่กวา่ของคูแ่ข่ง 

7. ดา้นกระบวนการ คือ ขัน้ตอนในการจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารท่ีท าใหเ้ป็นท่ี
พอใจและประทับใจในความรูส้ึกของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการอาศัยการท าบางอย่างส าหรบัจัดส่ง
ผลิตภัณฑ ์หรือบริการ เพื่อใหเ้กิดความแตกต่างโดยนักการตลาดไดพ้ิจารณาทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความซบัซอ้น ความหลากหลาย ในเรื่องของความซบัซอ้นจะตอ้งสามารถอธิบายรูปแบบขัน้ตอน
ของความตอ่เน่ืองในงานและกระบวนการ เช่น ความสะดวกรวดเรว็ ความถกูตอ้ง เป็นตน้ 

สรุปองคป์ระกอบส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะเลือกใช้
บริการอะไรท่ีผูบ้ริโภคใชจ้ะตอ้งพิจารณาประโยชนท่ี์จะไดร้บัเป็นหลกัคือ และยินยอมท่ีจะจ่าย
เพื่อใหไ้ดร้บัมา แต่การท่ีผูบ้รโิภคเลือกใชบ้รกิาร จากบริการนัน้จะตอ้งมอบความสบายในการใช้
บรกิาร และง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร สามารถดแูลเอาใจใส่ผูบ้ริโภคไดต้ัง้แต่เริ่มรบัการบรกิารจน
จบ และตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งครบถว้น 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัไดใ้ชท้ฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผู้บริโภค ของ บุริม โอทกานนท์ และศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ  มีส่วนประกอบด้วย ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซือ้ การสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ 
ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ ความสบาย  ดงันัน้ในการวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัจะใชต้วั
แปรดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
ดา้นตน้ทุน ดา้นการสื่อสาร การดแูลเอาใจใส่ ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ ความ
สบาย ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 



  33 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
4.1 ความหมายของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(เสร ีวงษม์ณฑา, 2547, 90) บอกไวว้า่ คือการใชค้วามหลากหลายของวิธีการสง่ขา่วสารท่ี

มีอยู่มากมาย ไดถ้กูเลือกใชอ้ย่างเหมาะสม เพื่อท าใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายของการตลาด และ
มุ่งเน้นท่ีเครื่องมือในการสื่อสารท่ีหลากหลายส่งไปสู่ผู้บริโภค รวมถึงบ่งบอกถึงลักษณะของ
รูปแบบของสิ่งท่ีจะอธิบายได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อในการตอบสนองลูกค้าท่ี
หลากหลายตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้

(วิกรานต ์มงคลจันทร ,์ 2556) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดมีความส าคัญอย่างมาก 
เพราะต่อใหมี้ผลิตภณัฑท่ี์ดี การบรกิารท่ีดี ราคาท่ีเหมาะสม สถานท่ีจดัจ าหน่ายดีแต่ ถา้ไม่มีการ
สื่อสารการตลาดท่ีดีคนก็จะไม่รูจ้ัก ไม่รูบ้รษัิทเป็นใคร ขายอะไร ท าตราสินคา้มาแต่ท าการสื่อสาร
การตลาดไม่เป็นการสรา้งตราสินคา้ใหส้  าเรจ็จะค่อนขา้งยาก การสื่อสารการตลาด ปัจจบุนัจึงมา
ใชห้ลกั IMC ท่ียอ่มาจาก Integrated Marketing Communication หรอื การสื่อสารการตลาดแบบ
ครบวงจร 

(Philip และ Keller K. L., 2009) การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ คือ การใชก้าร
สื่อสารการตลาดแบบใหม่ท่ีต่างจากการโฆษณาทั่วไป เป็นการตอบสนองต่อตลาดโดยตรง กล
ยุทธ์เหล่านี ้ท  าเพื่อให้เกิดการส่งสารไปยังผูร้บัท่ีเขา้ใจตรงกัน เป็นการสื่อสารท่ีไดผ้ลดีกว่ารูป
แบบเดิม การท่ีบรษัิทท่ีจะกา้วไปสูก่ารสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ จะตอ้งสรา้งการเขา้ถึง
สื่อของผูบ้รโิภคในทกุดา้น จากช่องทางที่หลากหลายเพื่อใหก้ารสื่อสารสามารถสง่ผลตอ่พฤตกิรรม
ของผู้บริโภคได้ ท าให้เกิดพฤติกรรมการคลอ้ยตามและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม นั่นคือ การใช้
เครือ่งมือการสื่อสารการตลาดหลายรูปแบบในการสื่อสาร 

(Philip และ Armstrong Gary, 2006, 496) การวางแผนการสื่อสารการตลาดทัง้ทางตรง 
และทางออ้ม ไปสู่ผูบ้รโิภค อีกทัง้เพื่อเป็นการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีใหก้บัผูบ้รโิภค ดว้ยการสื่อสาร
ทางการตลาดแบบบูรณาการ เช่น ขยายข่าวการส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูและ
แนะน าการสื่อสารแบบต่างๆ มารวมเพื่อสรา้งการสื่อสารท่ีชดัเจน สอดคลอ้งและไดผ้ลมากท่ีสดุ 
โดยผา่นการแจง้ขา่วสาร 

(ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล , 2553, 18)  บอกว่า เป็นรูปแบบความคิดของสื่อ
การตลาดของนกัการตลาดท่ีไดค้ิดขึน้มาโดยการน าเครื่องมือของการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ
น ามาปรบัใชใ้หเ้หมาะตามแต่ละธุรกิจ เพื่อใหเ้กิดการส่งข่าวสารทางธุรกิจท่ีมีคณุภาพมากไปยงั
กลุม่ลกูคา้เปา้หมาย เพื่อใหเ้กิดผลลพัธต์ามท่ีธุรกิจไดต้ัง้ความคาดหวงัไว ้หรอืกลา่วอีกนยัหนึ่งคือ 
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การสื่อสารการตลาดแบบูรณาการคือ วิ ธีสรา้งภาพขนาดใหญ่ จ าเป็นตอ้งมีการวางแผนทาง
การตลาด การจดัการสง่เสรมิการตลาดและรูปแบบการสื่อสารการตลาดในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

วตัถปุระสงคส์  าคญัของการใช ้IMC กบัสว่นผสมทางการตลาด มีแนวคดิหลกั ๆ ดงันี ้
1. น าเครื่องมือการสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การ

ประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขาย การตลาดแบบตรง การตลาดเนน้กิจกรรม เพื่อใหผู้บ้รโิภคถึง
ตวัสินคา้หรือบริการ และประโยชนท่ี์จะไดร้บั รบัรูถ้ึงราคา และวิธีการไดร้บัสินค้า สถานท่ีจัดตัง้
และ ขอ้มลูตา่งๆท่ีท าใหเ้กิดความสนใจตอ่ตวัสนิคา้และบรกิาร 

2. เป็นการสรา้งการรบัรูท่ี้เกิดขึน้ซ  า้ๆจนผูบ้รโิภคสามารถจดจ าสินคา้นัน้ๆได ้ซึ่งในระยะ
ยาว จะช่วยลดคา่ใชจ้่ายในการท าการโฆษณาสินคา้ เม่ือผูบ้รโิภคสามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจตวัสินคา้
ไดจ้ากเพียงตราสนิคา้ท่ีไดร้บั  

3. เป็นการจูงใจใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจหรือซือ้สินคา้ ความส าเร็จในตอนสดุทา้ยของ IMC 
จะตอ้งท าใหเ้กิดการขาย คือผูบ้ริโภครบัรูเ้พียงอย่างเดียวนัน้ไม่เพียงพอต่อการท าธุรกิจ ผูบ้รโิภค
จะตอ้งเกิดความสนใจจนไปถึงขัน้การซือ้สินคา้ และซือ้จนเกิดความจงรกัภักดีและไม่สามารถ
ทดแทนไดด้ว้ยสนิคา้อ่ืน (ดนยั เทียนพฒุ, 2551)   

สรุปความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ แนวความคิดของสื่อ
การตลาด ท่ีสรา้งขึน้มาดว้ยจากการใช้เครื่องมือในการส่งสาร หลายวิ ธีการมาผสมกันอย่าง
เหมาะสม เพื่อบรรลจุดุประสงคใ์นการสง่ข่าวสารท่ีเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ และสรา้ง
การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมใหก้บัผูบ้รโิภคไดห้นัมาสนใจสนิคา้หรอืบรกิารของธุรกิจ 
 

4.2 องคป์ระกอบของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(ธีรพนัธ ์โล่หท์องค า, 2544, 34-35) การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีแนวคิดหลกั 4 

ประการ คือ 
1. การสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ จะรวมการติดตอ่สื่อสารทกุรูปแบบท่ีเหมาะสมของ 

ลกูคา้ ขอ้มลูไดถ้กูสรา้งขึน้และไดถ้กูบนัทึกอยู่ตลอดและขอ้มลูนัน้ควรมีความเหมาะสมท่ีจะท าให้
เกิดผลกระทบตอ่พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค การสื่อสารการตลาดจะมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

1.1 การโฆษณา     
1.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
1.3 การสง่เสรมิการขาย 
1.4 การประชาสมัพนัธ ์
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1.5 การตลาดโดยตรง 
1.6 การจดักิจกรรมพิเศษ 
1.7 การจดัแสดงสนิคา้ 
1.8 การจดัโชวรู์ม 
1.9 การจดัศนูยส์าธิตการท างานของสนิคา้ 
1.10 การจดัสมัมนา 
1.11 การจดันิทรรศการ  
1.12 การจดัการฝึกอบรม 
1.13 การใหบ้รกิาร 
1.14 การใชพ้นกังาน 
1.15 การใชบ้รรจภุณัฑ ์
1.16 การใชย้านพาหนะ 
1.17 การใชป้า้ย 
1.18 การใชเ้ครอืข่ายการสื่อสารทางอิเลก็ทรอนิกส ์
1.19 การใชส้ื่อจากตวัสนิคา้ 
1.20 การใหส้มัปทาน 
1.21 คูมื่อ 

2. การสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ ไม่ใช่คิดจากตวัสินคา้แต่จะเริม่คิดจากผูใ้ช ้นกัการ
ตลาดจะเริ่มตน้จากการคิดถึงการคน้หาวิธีการท่ีจะใชต้ิดต่อสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวกับ
ประโยชนข์องสินคา้ท่ีลกูคา้จะไดร้บั ซึง่จะตอ้งเริม่จากการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และ
หาจากความตอ้งการท่ีแสดงออกถึงสิ่งท่ีมีคณุค่าในความคิดของลกูคา้แลว้จึงยอ้นกลบัมาศึกษา
คณุสมบตัิของสนิคา้ 

3. การสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ จะคิดวิธีการใชส้ื่อใหล้กูคา้ไดเ้ขา้ถึงการรบัรูท่ี้บ่อย
ท่ีสุด โดยเริ่มตน้จากการหาเอกลกัษณ์ของลกูคา้ ลกูคา้ทุกคนจะมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกันและ
จะตอ้งตอบสนองโดยใชส้ื่อท่ีสามารถเขา้ถึงเอกลกัษณน์ัน้ได ้

4. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ สามารถท าใหเ้กิดการติดต่อสื่อสารกบัลกูคา้แบบ
หลายทาง และตอ้งสามารถรบัความคิดเห็นจากลูกคา้ไดแ้ละใหข้อ้มูลกลบัคืนสู่ลูกคา้ไดอ้ย่าง
ครบถว้น เพื่อใหไ้ดส้ิ่งท่ีตอ้งการมากท่ีสดุ 

เครือ่งมือท่ีใชใ้นการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ 
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1. การโฆษณา เป็นรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารการตลาดท่ีมุ่งหวังในการโน้มน้าวใจ
ผูบ้รโิภคกลุม่เปา้หมายใหท้ าการซือ้และใชส้นิคา้โดยใชข้่าวสาร และช่วยเตือนความทรงจ าจงูใจให้
เกิดความตอ้งการใหผ้่านสื่อ และเป็นการใหข้่าวสารแก่ผูร้บั เพื่อเป็นสื่อท่ีใชส้รา้งความสนใจ และ
สามารถบอกจุดยืนของสินคา้ แต่ก็มีค่าใชจ้่ายส าหรบัการโฆษณาท่ีสงู และไม่สามารถรบัประกนั
ไดว้า่จะสามารถใหข้อ้มลูไดอ้ยา่งครบถว้น และการเขา้ถึงของผูร้บัสารมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

วิทย ุเป็นสื่อท่ีไม่สามารถบอกรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ไดห้มด แต่มีราคาท่ีถกูมากกว่า
โทรทศัน ์จงึเป็นสิ่งท่ียากกวา่ เพราะผูร้บัสารไม่สามารถเห็นภาพของสนิคา้ได ้

หนงัสือพิมพ ์เป็นสื่อท่ีสามารถบอกถึงรายละเอียด สินคา้ไดม้าก แตห่นงัสือพิมพ ์มีเนือ้หา
อยู่มากมาย ซึง่ยากตอ่การเจาะกลุม่เปา้หมาย การท าใบแทรกนิตยสารคลา้ยกบัหนงัสือพิมพ ์ช่วย
ใหมี้ชิน้งานโฆษณามากมาย มีความคลา้ยกนักบั หนงัสือพิมพ ์การท าใบแทรกหรือการโฆษณาท่ี
ออกแบบมา และเลือกนิตยสารท่ีตรงกบั กลุม่เปา้หมายมากท่ีสดุ ดจูากความนิยม และบคุลิกของ
นิตยสารวา่ตรงกบัสินคา้ของเราหรอืไม่ (เสร ีวงษม์ณฑา, 2547, 109-119) 

ขอ้ดีของการโฆษณา 
1. สนิคา้ใหม ่การโฆษณาช่วยใหผู้บ้รโิภครูจ้กัสนใจ พิจารณา และ ทดลองใชส้นิคา้ 
2. สนิคา้ท่ีผูค้นรูจ้กัแลว้ การโฆษณาช่วยท าให ้กลุม่เปา้หมายท่ีใชส้นิคา้อ่ืนอยูห่นัมาสนใจ 

และเปลี่ยนมาใชส้นิคา้นัน้มากขึน้    
3. สินคา้ท่ีอยู่ในตลาดเป็นเวลานานแลว้ การโฆษณาช่วยย า้เตือนใหผู้บ้ริโภคมีความ 

จงรกัภกัดีตอ่ผลิตภณัฑ ์และมีความภมูิใจท่ีไดใ้ชส้นิคา้    
4. การโฆษณาช่วยตอกย า้ช่ือเสียงของตราย่ีหอ้สินคา้ เพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ ผูบ้รโิภค 
5. การโฆษณามีผลท าให้ผู้บริโภคเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับสินค้า เช่น การโฆษณา 

สามารถกระตุน้ใหเ้กิดการเปลี่ยนใจ ท าใหเ้ห็นมมุมองใหม่ๆในตวัของสินคา้และจะช่วยกระตุน้ให้
เกิดความตอ้งการมากยิ่งขึน้หากไดเ้ห็นถึงประโยชนท่ี์จะไดร้บั โดยใหพ้ิจารณาถึงความส าคญัของ
ลกัษณะเดน่ของสนิคา้วา่มีประโยชนต์อ่ผูบ้รโิภคอย่างไร (เสร ีวงษม์ณฑา, 2547, 99) 

2. การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสื่อสารท่ีมีผลกระทบต่อ ความส าเร็จใน
ภาพรวมท่ีใหญ่ขึน้ ไม่วา่จะเป็นผูข้าย ผูท่ี้มีปัจจยัการผลติ ผูถื้อหุน้หรอืลกูคา้ ซึง่การประชาสมัพนัธ์ 
จะมีรูปแบบคลา้ยงานโฆษณาในดา้นการสง่สารไปสู่ผูร้บัในขนาดท่ีใหญ่กวา่การโฆษณา อีกทัง้สื่อ
ท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธมี์แบบท่ีตอ้งจ่ายเงิน และท่ีไม่ตอ้งจ่ายเงิน ทัง้นีก้ารประชาสมัพนัธช์่วย
สรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีและสรา้งความน่าเช่ือถือท่ีดีใหก้บัองคก์รธุรกิจซึง่ความแตกตา่งของคณุคา่ใน
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ผลิตภณัฑห์รือบรกิารท่ีเกิดขึน้ ท าใหผู้บ้รโิภคมีความรูส้ึกว่าสารท่ีส่งไปมีความน่าเช่ือถือมากกว่า
และคณุภาพสงูกวา่การโฆษณา บทบาทของการประชาสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ 

2.1 ประกาศแจง้ความ เพื่อสรา้งการรบัรูถ้ึงขอ้มลูท่ีตอ้งการจะสง่ใหก้บัผูร้บัสาร    
2.2 ใหข้อ้มูลข่าวสาร เพื่อใหค้วามรูใ้นขอ้มูลท่ีตอ้งการจะอธิบายและสามารถ

เขา้ใจไดอ้ยา่งครบถว้น   
2.3 จูงใจ เพื่อสรา้งความคิดใหม่ใหเ้กิดความสนใจกับผูท่ี้สรา้งแรงจูงใจ ท าให้

พฤตกิรรมเปลี่ยนแปลงไป 
2.4 สรา้งการยอมรบั ท าใหผู้ร้บัสามารถเขา้ใจและยอมรบัถึงสินคา้หรือบรกิารท่ี

เกิดขึน้    
2.5 สรา้งความคาดหวงั การสรา้งจินตนาการในจิตใจของผูร้บัเพื่อท าใหเ้กิดมโน

ภาพท่ีดีเก่ียวกบัสินคา้หรอืบรกิารท่ีจะไดร้บั  
2.6 เพิ่มความน่าเช่ือถือ เพิ่มความน่าเช่ือถือใหก้บัตวัสินคา้ท าใหเ้กิดการยอมรบั

ในตวัสนิคา้มากยิ่งขึน้ 
2.7 ให้การศึกษา เป็นการสรา้งแนวคิด หรือรูปแบบในวิถีใหม่ท่ีเกิดขึน้ เปิด

ประสบการณใ์นเรือ่งราวตา่งๆ เทคโนโลยีใหม ่คา่นิยมใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้ 
2.8 สรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัสินคา้ ดว้ยการสรา้งเรือ่งราวของแหลง่ท่ีมาของการเกิด

สิ่งท่ีมีอยู ่หรอืการเลา่ถึงความมานะอตุสาหะกวา่จะเกิดสินคา้ขึน้มา 
2.9 สรา้งภาพพจนท่ี์ดี โดยการสรา้งคณุธรรมความดีใหก้บัตวัสินคา้และบรกิาร

ขององคก์รเพื่อสรา้งความน่าเช่ือถือ (เสร ีวงษม์ณฑา, 2547, 227-228) 
3. การสง่เสรมิการขาย การสง่เสรมิการขายคือเครือ่งมือสื่อสารการตลาด ไดร้บัความนิยม

สงู เพราะสามารถในการกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้รโิภค และช่วยลดระยะเวลาในการตดัสินใจ
ใหเ้รว็มากยิ่งขึน้ ความส าคญัของการสง่เสรมิการขาย 

3.1 สินคา้ท่ีมีความแตกตา่ง หรอืประโยชนใ์นการใชส้อยนอ้ย เมื่อเทียบกบัคู ่แข่ง
แลว้ความส าคญัของตราสินคา้จะมีนอ้ยลง ดงันัน้การสง่เสรมิการขายจะสรา้งแรงจงูใจใหผู้บ้รโิภค 
ตดัสินใจซือ้สินคา้ท่ีมีการสง่เสรมิการขาย 

3.2 การสง่เสรมิการขาย ช่วยท าใหเ้กิดการตดัสินใจซือ้สินคา้ไดร้วดเรว็มากยิ่งขึน้ 
เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัประโยชนจ์ากขอ้เสนอพิเศษ ผูบ้รโิภคตอ้งรบีตดัสินใจซือ้ 

3.3 การส่งเสริมการขายช่วยเสริมแผนงานโฆษณาในการสรา้งการเขา้ถึงและ
กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคสนใจสนิคา้ใหด้ียิ่งขึน้ 
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3.4 ช่วยรกัษาลกูคา้ในช่วงท่ีสินคา้มีการแข่งขนัรุนแรงจากคู่แข่งขนั การส่งเสรมิ
การขายจงึเป็นกิจกรรมท่ีท าใหล้กูคา้หลกัของบรษัิทไมเ่ปลี่ยนใจไปทดลองใชส้นิคา้ของคูแ่ข่ง 

3.5 เพิ่มจ านวนการซือ้สินคา้มากขึน้ เพราะกิจกรรมส่งเสริมการขายมีขอ้เสนอ 
พิเศษท่ีช่วยกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคซือ้มากขึน้ 

4. การขายโดยใชพ้นกังาน คือการติดต่อสื่อสารจากบุคคล หรือท่ีเรียกว่าการสื่อสารจาก
ผูข้ายไปยงัลกูคา้โดยตรง และผูข้ายสามารถประเมินแนวโนม้ในการซือ้จากลกูคา้ไดโ้ดยทนัที 

5. การตลาดทางตรง การมุ่งเจาะตลาดโดยตรงก่อใหเ้กิดการตอบสนองโดยตรงการเจาะ
ตลาดมีลกัษณะ ดงันี ้

5.1 มีผลกระทบทนัทีในการเขา้ถึงกลุม่เปา้หมาย   
5.2 มีการวดัการตอบสนองกลบัท่ีสามารถวดัผลได ้ 
5.3 ข่าวสารท่ีสง่ออกไปมีคณุภาพและตรวจสอบได ้ 
5.4 ยืดหยุน่ไดดี้เพราะขา่วสารท่ีสง่ไปสามารถปรบัปรุงแกไ้ขได ้   
5.5 เขา้ถึงทกุกลุม่เปา้หมายได ้   
5.6 สามารถเขา้ถึงกลุม่เปา้หมายไดเ้ฉพาะเจาะจง แต่ตอ้งอาศยัการตลาดโดยใช้

ฐานขอ้มลู 
6. การจดักิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมท่ีท าขึน้เพื่อสรา้งประสบการณร์ว่มกนัของตวัสินคา้

และผูบ้ริโภค และสามารถดึงความสนใจใหก้บัผูค้นได ้แต่การจดักิจกรรมทางการตลาดจะไดร้บั
ผลลพัธช์า้ แตกตา่งจากการสง่เสรมิการขาย แตใ่นระยะยาวจะท าใหผู้บ้รโิภคไม่หนัไปใชข้องคูแ่ข่ง 
และยงัเป็นการสรา้งความภกัดี ระหวา่งสนิคา้กบัผูบ้รโิภคอีกดว้ย (เสร ีวงษม์ณฑา, 2547, 135) 

การจัดกิจกรรมทางการตลาดให้ไดผ้ลใช้วิธีเหมือนการแจ้งข่าว คือ  กิจกรรมท่ีเราท า
จะตอ้งแปลกใหม ่ยิ่งใหญ่ นอกจากนัน้แลว้ตอ้งยดึหลกัตอ่ไปนี ้ 

6.1 งานของบรษัิทตอ้งเก่ียวกบัสินคา้หรอืบรกิารของบรษัิท   
6.2 ช่ืองานท่ีใชจ้ะตอ้งสามารถบง่บอกช่ือของบรษัิทได ้  
6.3 เครือ่งหมายของงาน ตอ้งมีความเก่ียวพนักบัเครือ่งหมายของตราสนิคา้ 
6.4 ของใชใ้นงาน ควรมีตราสินคา้ปรากฎอยูด่ว้ย    
6.5 ตอ้งตดิปา้ยช่ือหรอืโลโกข้องสินคา้ในบรเิวณงานอยา่งทั่วถึง    
6.6 กิจกรรมท่ีท าตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจของกลุม่เปา้หมาย และสื่อมวลชน    
6.7 ตอ้งเชิญสื่อมวลชนมารว่มงานดว้ย    
6.8 การเผยแพรข่่าวสารอาจตอ้งมีการซือ้สื่อประชาสมัพนัธด์ว้ย   
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6.9 ควรจะมีสญัลกัษณป์ระจ างาน    
6.10 มีการสรา้งใหมี้จดุสนใจ และสามารถเห็นไดง้่าย   
6.11 มีการสง่เสรมิการขายดว้ยขอ้เสนอตา่งๆ    
6.12 ตอ้งมีการประชาสมัพนัธท์ัง้ก่อนวนังาน และหลงังาน 
6.13 การจดังานพิเศษตอ้งใชร้ว่มกบัการสง่เสรมิการตลาด  
6.14 กิจกรรมมีผูท่ี้มีช่ือเสียงใชเ้พื่อการประชาสมัพนัธ ์  
6.15 จะตอ้งฟรใีนการประชาสมัพนัธใ์นสื่อตา่งๆ 

7. การจดัแสดงสนิคา้    
วตัถปุระสงคใ์นการจดัแสดงสนิคา้แบง่ไดเ้ป็น 2 ขอ้คือ 

7.1 เพื่อใหผู้บ้รโิภคสนใจ และสรา้งการขายท่ีชดัเจน 
7.2 เป็นการแสดงจดุขาย ของสินคา้โดยเฉพาะสนิคา้ท่ีเพิ่งน ามาสู่ตลาดใหม ่

8. การจัดโชวรู์ม เป็นการติดต่อสื่อสารทั้งทางเดียวและสองทาง การใช้โชวรู์มเปรียบ
เหมือนการใชป้า้ยโฆษณา แตด่ีกวา่ตรงท่ีสามารถพบเห็นไดง้่ายกวา่ปา้ยโฆษณา 

9. การจดัศนูยส์าธิตการท างานของสินคา้ สินคา้บางชนิดจะตอ้งท าการทดลองแสดงการ
ใชง้านก่อนเพื่อใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน 

10. การจดัสมัมนา เป็นเครือ่งมือในการตดิตอ่สื่อสารตราสนิคา้ซึง่ใชใ้นกรณีตอ่ไปนี ้
10.1 ตอ้งการสนบัสนนุโดยใชผู้ท่ี้มีความรู ้
10.2 สง่มอบความรูเ้ก่ียวกบัสินคา้ 
10.3 สรา้งความภกัดีใหก้บัลกูคา้ 

11. การจดันิทรรศการ เป็นเครื่องมือการติดต่อการสื่อสารตราสินคา้ เหตผุลท่ีนิยมใชก้าร
จดันิทรรศการคือ 

11.1 เม่ือรายละเอียดของสินคา้ไมส่ามารอธิบายไดเ้พียงพอจากการโฆษณา 
11.2 เมื่อสินคา้นัน้สรา้งความประทบัใจใหก้บัผูบ้รโิภคได ้
11.3 เมื่อการสาธิตสนิคา้ ท าใหเ้กิดความสนใจ และซือ้สินคา้ได ้
11.4 เม่ือสินคา้นัน้ สามารถท าใหเ้กิดการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง ซึ่งในกรณีนี ้

ตอ้งมีพนกังานขายอยู่ประจ าท่ีจดุแสดงนิทรรศการดว้ย 
12. การจดัศนูยฝึ์กอบรม เป็นการสื่อสารตราสินคา้ ผ่านการฝึกอบรมโดยใชก้ารทดลอง

ฝึกกบัอปุกรณห์รอืสินคา้จรงิแฝงดว้ยความรูข้องตวัสินคา้ ธุรกิจบางชนิดท าใหส้ินคา้แข็งแกรง่ขึน้
โดยการ จดัตัง้ศนูยฝึ์กอบรม 
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13. การใหบ้ริการ เป็นการสื่อสารท่ีส าคญั เป็นการสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้และ
จะช่วยท าใหล้กูคา้กลบัมาใชบ้รกิารอีก จะตอ้งพฒันาในทกุจดุท่ีตอ้งพบลกูคา้ 

14. การใชพ้าน เป็นผูใ้หก้ารประชาสมัพนัธท่ี์ดีท่ีสดุ ดงันัน้พนกังานท่ีดีจะช่วยสรา้งความ
ประทบัใจใหก้บัลกูคา้ได ้

15. การบรรจภุณัฑ ์การใชบ้รรจภุณัฑเ์ป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ซึ่งช่วยใหเ้กิดการจดจ า
ในตราสินคา้ไดด้ียิ่งขึน้โดยการใสร่ายละเอียดลงไปในบรรจภุณัฑ ์

16. การใชย้านพาหนะ ตราของสินคา้กับยานพาหนะผสมกัน เพื่อสรา้งการรบัรูใ้นตรา
สนิคา้ และเพิ่มความถ่ีของการรบัรูต้ราสินคา้ 

17. การใชป้้ายโฆษณา ป้ายขนาดใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการโฆษณา ประชาสมัพันธ์
เก่ียวกบัธุรกิจท่ีสามารถพบเห็นไดง้่าย 

18. การใช้เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ดว้ยความทันสมัยของ เทคโนโลยี 
อินเทอรเ์น็ตมีบทบาทในปัจจบุนั จึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก ท่ีควรมีเว็บไซตห์รือการโฆษณา
ในอินเทอรเ์น็ต เพื่อบอกเล่าข่าวสารใหก้บัผูบ้รโิภคและ ผูข้ายเองก็จะไดป้ระหยดังบประมาณใน
การจ่ายโฆษณาผา่นสื่ออ่ืน เพราะสื่ออินเทอรเ์น็ตมีราคาถกูกวา่สื่ออ่ืนๆ 

19. การใชส้ินคา้เป็นสื่อ เป็นการจดัท าวสัดสุิ่งของขึน้มาซึ่งวสัดสุิ่งของเหล่านัน้มีข่าวสาร
เก่ียวกบัสินคา้อยูด่ว้ย ผลิตภณัฑเ์หล่านีจ้ะเป็นเหมือนสื่อเคลื่อนท่ี 

20. การใหส้มัปทาน ผูร้บัจะมีสิทธ์ิในการใชส้ินคา้แค่เพียงตราเดียวโดยท่ีการใหส้มัปทาน
เป็นการขายตราสนิคา้ใหผู้เ้ดียว 

21. คู่มือ เป็นสิ่งท่ีบอกถึงวิธีการใชง้านสินคา้ขอ้มลูต่างๆ ซึ่งมกัใหค้วบคู่ไปกับตวัสินคา้ 
(เสร ีวงษม์ณฑา, 2547, 100-101) 

สรุปองคป์ระกอบของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ธีรพันธ ์ โล่ทองค า และ เสรี
วงษ์มณฑา ไดแ้ยกองคป์ระกอบ ออกมาทัง้ 21 ดา้นเหมือนกัน คือ การโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์ การตลาดโดยตรง การจัดกิจกรรมพิเศษ 
การจดัแสดงสินคา้ การจดัโชวรู์ม การจดัศนูยส์าธิตการท างานของสินคา้ การจดัสัมมนา การจดั
นิทรรศการ การจดัศนูยฝึ์กอบรม การใหบ้รกิาร การใชพ้นกังาน การบรรจภุณัฑ ์การใชย้านพาหนะ 
การใชป้า้ย การใชเ้ครอืข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส ์การใชส้ื่อจากตวัสินคา้ การใหส้มัปทาน 
คูมื่อ ซึง่ เสรวีงษม์ณฑา ไดใ้หอ้ธิบายความหมายของแตล่ะเครือ่งมือไวท้ัง้หมด 

จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช ้ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการของ เสร ี
วงษ์มณฑา ทีไดก้ล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ ประกอบดว้ย 21 เครื่องมือ แตท่าง
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ผูว้ิจยัไดท้  าการใช ้6 เครื่องมือไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การสง่เสรมิการขาย การขาย
โดยใชพ้นกังาน การตลาดทางตรง และการตลาดเชิงกิจกรรม ซึ่งสามารถครอบคลมุการสื่อสาร
การตลาดไปยงัผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งครบทว้น ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชเ้ป็นปัจจยัในการวิจยัเรือ่ง ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่
การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตดัสินใจ 
5.1 ความหมายของการตดัสินใจ 
(Needham และ T. & Laforge R.W., 2005, 58-61) ไดใ้หค้วามหมาย เก่ียวกับแนวคิด

การตดัสินใจว่า การตดัสินใจนัน้ถือเป็นกระบวนการหาทางเลือกของผูบ้รโิภค โดยเริ่มจากตวัของ
ผู้บริโภคเกิดความตระหนักถึงความต้องการ หรือตระหนักถึงปัญหา ซึ่งอาจเกิดจากความ
ปรารถนาภายใน หรือเกิดจากอิทธิพลภายนอกเขา้มามีอิทธิพล เช่น การโฆษณา การรบัรูข้อ้มลูท่ี
ไดจ้ากสื่อ 

(ศิริวรรณ เสรีรตัน์, 2539, 470) กล่าวว่า การท่ีจะซือ้หรือไม่ซือ้ นั่นคือการตัดสินใจใน
ทา้ยท่ีสดุของผูบ้รโิภค ดงันัน้ควรท่ีจะใหค้วามส าคญัว่าในขัน้ตอนไหนท่ีเป็นส่วนในการท าใหร้บัรู ้
ไดถ้ึงกลยทุธท์างการตลาดมีคณุภาพหรอืไม ่ดงันัน้ขัน้ตอนก่อนท่ีจะเกิดการซือ้นัน้ ก็ส  าคญัไม่นอ้ย
ไปกว่าการตดัสินใจซือ้ท่ีเกิดไปแลว้ เพราะว่าสามารถบอกไดว้่าจะเกิดขึน้ไดท้ัง้การซือ้และไม่ซือ้
เช่นกนั 

(ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550, 46) การตดัสินใจ หมายถึง การท าสิ่งใดจากสิ่งท่ีมีใหค้ิดถึงอยู่
ภายในและแยกออกมาหลากหลายทางเลือก ซึง่มกัจะตอ้งคิดค านึงถึงก่อนท่ีจะตดัสินใจในการรบั
สินคา้หรือบริการก่อนเสมอ โดยการคิดรว่มกับการพิจารณาก่อนการตดัสินใจว่าจะเลือกสิ่งใดท่ี
ส าคญัมากกวา่  

(เสมอใจ และ มทันียา สมมิ, 2545, 23) ใหค้วามหมายวา่ ผูบ้รโิภคท่ีจะเลือกกระท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งจากทางเลือกอีกหลายๆทาง ซึ่งผูบ้ริโภคจะพบเรื่องราว เช่นนีทุ้กวนัทัง้การเลือกซือ้สินคา้
และบริการ โดยท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซือ้สินคา้หรือบริการ ตามท่ีไดค้ิดมา หรือตามสถานการณท่ี์มี
เวลาจ ากัด สิ่งเหล่านีจ้ะท าให้นักการตลาด เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ย่างง่าย และยังสามารถน าไป
ปรบัปรุงและพฒันาในเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

สรุปความหมายของการตดัสินใจ คือ การตดัสินใจท่ีเริ่มจากตวัของผูบ้รโิภครบัรูถ้ึงความ
ตอ้งการหรอืปัญหา ท่ีอาจเกิดจากภายในหรอืจากการรบัสื่อต่างๆเขา้มามีอิทธิพลในการตดัสินใจ 
เพื่อท่ีจะสืบคน้ขอ้มลู ข่าวสาร เพื่อใชป้ระเมินทางเลือกใน ก่อนท่ีจะท าการตดัสินใจซือ้ และเม่ือ
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ผูบ้รโิภคไดท้ าการซือ้แลว้ ผูบ้รโิภคจะชอบหรือไม่ และจะน าไปสู่พฤติกรรมหลงัการซือ้ก็ขึน้อยู่กบั
ความพใจของผูบ้รโิภค 
 

5.2 องคป์ระกอบของการตดัสินใจ 
(อดุลย ์จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล, 2550, 112-117)กล่าวว่า ประกอบไปดว้ย 

หลายขัน้ตอน ผูซ้ือ้จะตอ้งผ่านการคิดหลายขัน้ตอนก่อนท่ีจะตดัสินใจ ท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจซือ้ 
ซึง่มีทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงัภาพ การซือ้เริม่ตน้ก่อนท่ีการซือ้จรงิจะเกิดขึน้ขึน้หลายกระบวนการทาง
ความคิด และก็เกิดติดตอ่กนัไป จนท าใหผู้บ้รโิภคอาจท าทัง้ 5 ขัน้ตอน หากเกิดขึน้นัน้เราเรยีกการ
เกิดความคิดนี ้ว่า เป็นคนท่ีมีความรอบคอมในทุกขั้นตอนทางความคิด แต่ว่าในการซือ้ท่ีเป็น
ประจ า ผูบ้ริโภคจะซือ้ไดโ้ดยไม่ตอ้งคิดค านึงมาก สามารถซือ้โดยไม่ตอ้งหาขอ้มูลก่อน การซือ้
บางครัง้ไม่จ าเป็นท่ีตอ้งมีความคิดหลายขัน้ตอน ดงันัน้ผูซ้ือ้จึงสามารถขา้มไปขัน้ตอนสดุทา้ยได้
เลยนั่นคือการตดัสินใจซือ้โดยทนัที 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 กระบวนการตดัสินใจของผูบ้รโิภค 

ท่ีมา: อดลุย ์จาตรุงคกลุ และดลยา จาตรุงคกลุ. (2550: 112-117) 

กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 
กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคมีองคป์ระกอบ ดงันี ้
1.การตระหนักถึงความต้องการ ขั้นตอนแรกคือ รูว้่าตอ้งการสิ่งใด ซึ่งผูซ้ือ้จะตอ้งรูถ้ึง

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ และสามารถแยกระหว่างความแตกตา่งกบัความตอ้งการท่ีผูซ้ือ้รูส้กึในตอนนัน้กบั
ความตอ้งการท่ีอยากจะไดส้ินคา้มา บางครัง้ก็มกัจะเกิดจากการกระตุน้ โดยเกิดจากการกระตุน้
จากภายใน ท าให้มากยิ่งขึน้ เช่น ความหิว หรือความตอ้งการดา้นร่างกาย ท่ีค่อนข้างสูง ได้
กลายเป็นแรงกระตุน้ นัน้ไดส้นองความตอ้งการและถกูกระตุน้จากตวักระตุน้ภายนอก เช่น การได้
เห็นอาหารท่ีน่ารบัประทานท าใหเ้กิดความตอ้งการท่ีอยากจะไดร้บัประทานอาหารท่ีอร่อยเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ 

การตระหนกัถงึ

ความตอ้งการ 
การเสาะ

แสวงหาข่าวสาร 

การประเมิน

ทางเลือก 
การตดัสินใจซือ้ 

พฤติกรรมหลงั

การซือ้ 
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2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร เม่ือความตอ้งการไดเ้กิดการกระตุน้ก็จะเกิดความตอ้งการหา
ข่าวสาร หรอืไม่หาขา่วสารเพิ่มเติมก็ได ้ถา้แรงผลกัดนัมากพอและสินคา้ท่ีก าลงักระตุน้ผูบ้รโิภคอยู่
ใกลแ้ละหาไดง้่าย ผูบ้รโิภคก็จะท าการซือ้โดยทนัที 

3. การประเมินทางเลือก แนวความคิดเบือ้งตน้ท่ี จะช่วยอธิบายกระบวนการประเมิน
ผูบ้รโิภค มีดงันี ้

3.1 เรามีสมมติฐานว่าผูบ้ริโภคแต่ละรายมองภาพรวมของผลิตภณัฑ ์ลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ ์ใชง้่าย ขนาดของสิ่งของ ราคา และลกัษณะอ่ืนๆ ผูบ้รโิภคแตกต่างกนัย่อมมองสิ่ง
เหลา่นี ้วา่เก่ียวขอ้งกบัตนเพียงใด และตรงกบัความตอ้งการของตนเองหรอืไม่ 

3.2 ผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจกบัรูปลกัษณข์องสิ่งท่ีแตกตา่งกนัตามความตอ้งการ 
3.3 ผูบ้ริโภคจะสรา้งความเช่ือในตรายี่หอ้ขึน้ โดยค านึงถึงลกัษณะแต่ละอย่าง

ของตรายี่หอ้ โดยเรยีกว่าเป็นภาพพจนข์องตรายี่หอ้ ท่ีส่งไปยงัผูบ้รโิภคโดยมีการใชป้ระสบการณ์
และผลท่ีไดร้บัจากการรบัรู ้และความเช่ือของผูบ้ริโภคเอง ดงันัน้จึงแตกต่างไปจากลกัษณะจริง
ของผลิตภณัฑ ์

3.4 ความพอใจในตวัผลิตภณัฑท์ัง้หมดท่ีผูบ้รโิภคคาดว่าจะไดร้บัแตกต่างกนัไป
ตามความแตกตา่งของลกัษณะตวัสนิคา้ 

3.5 ผูบ้รโิภคเกิดมีทศันคติต่อตราทัง้หลายโดยวิธีการประเมินบางวิธี ผูบ้รโิภคใช้
วิธีตามการตดัสินใจของตนเอง และไดใ้ชก้ารตดัสินใจซือ้ของตวัเองเช่นกนั  

4.การตัดสินใจซือ้ ความคิดท่ีจะซือ้จะถูกสรา้งขึน้มาก่อนท าการซือ้ แลว้ค่อยเกิดการ
ตัดสินใจขึน้มาซึ่งความตั้งใจนั้น จะสรา้งการตัดสินใจจากแรงกระตุน้ท่ีไดร้บัจากภายในและ
ภายนอก แตจ่ะมี ปัจจยั 2 ประการ ท่ีเขา้มาระหวา่งความตัง้ใจซือ้กบัการตดัสินใจซือ้ (อดลุย ์จาตุ
รงคกลุ และ ดลยา จาตรุงคกลุ, 2550, 120) 
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ภาพประกอบ 7 ขัน้ตอนระหวา่งการประเมนิทางเลือกและการตดัสินใจซือ้ 

ท่ีมา: อดลุย ์จาตรุงคกลุ และ ดลยาจาตรุงคกลุ. (2550: 120) 

ปัจจยัแรก คือ ทศันคติของผูอ่ื้น เช่น ถา้ผูท่ี้ก าลงัซือ้คือ นายเอ ไดค้ิดแลว้ว่า ตอนนีค้วรจะ
ซือ้ของท่ีราคาถกูท่ีสดุดงันัน้โอกาสท่ี นายเอ อยากจะซือ้ของราคาแพงก็จะลดนอ้ยลง  

ปัจจยัท่ีสอง คือ ปัจจยัทางสถานการณท่ี์คาดไม่ถึง ผูบ้รโิภคน าปัจจยัต่างๆมาคิดและท า
ใหเ้กิดความตอ้งการขึน้ เช่น ราคาของสินคา้ รายรบัท่ีมีอยู่ และรวมไปถึงประโยชนข์องผลิตภณัฑ์
ท่ีจะไดร้บั และเหตกุารณท่ี์มากระทบกบัความคิดอาจจะท าใหเ้กิดการเปลี่ยนใจในการตดัสินใจซือ้
ไดอี้กดว้ย การตดัสินใจซือ้ ผูบ้รโิภคจพแบง่การตดัสินใจยอ่ยออกเป็น 5 ขอ้เพื่อการซือ้สินคา้ ไดแ้ก่ 

1.การเลือกแบรนด ์
2.การเลือกจากผูข้าย  
3.คิดถึงจ านวนท่ีจะซือ้  
4.ค านงึถึงเวลาท่ีเหมาะสมในการซือ้ 
5.การเลือกประเภทในการช าระเงิน  

แตก่ารซือ้สนิคา้ท่ีใชท้กุวนัเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซือ้นอ้ยกว่านี ้เช่น การซือ้น า้ปลา นาย
เอ อาจใชเ้วลาในการตดัสินใจซือ้ไม่นานและ ดเูพียงเรือ่งของผูข้าย และวิธีการจ่ายเงิน 

5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ เม่ือไดซ้ือ้สินคา้แลว้จะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจ ปัญหาอยู่
ท่ีว่าผูซ้ือ้พอใจหรือไม่พอใจในการซือ้ของสิ่งนัน้ มนัขึน้อยู่กบัความคาดหวงัของผูบ้รโิภคกบัความ
ประทบัใจของสินคา้ ถา้สนิคา้ท าใหเ้กิดความประทบัใจนอ้ยกว่าความคาดหวงัท่ีคิดไว ้ผูบ้รโิภคจะ

ทศันคติของ

ผูใ้ช ้

การประเมิน

เลือกซือ้ 

 

ความตัง้ใจ

ซือ้ 
ปัจจยัทาง

สถานการณท่ี์

คาดไมถ่งึ 

การประเมิน

ทางเลือก 
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ผิดหวงั ถา้ตรงกบัความคาดหวงัผูบ้รโิภคจะพอใจ ถา้ดีเกินความคาดหวงันัน้แลว้ ผูบ้รโิภคจะเกิด
ความประทบัใจมากและจะก่อใหเ้กิดพฤตกิรรมหลงัการซือ้ขึน้ 

จากแนวคิดของนกัวิชาการท่ีไดก้ลา่วถึงขา้งตน้ไดมี้การพฒันาทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ
ของผู้บริโภค (Schiffman L.G. และ Kanuk L.L., 2007, 560-580)ได้กล่าวถึง ตัวแบบการ
ตดัสินใจของผูบ้รโิภค ตวัแบบนีจ้ะน าความคิดเรือ่งของการตดัสนิใจซือ้และพฤติกรรมของผูบ้รโิภค
ซึง่มีสว่นส าคญั 3 สว่นคือ 

1.การน าเขา้ขอ้มลู เกิดมาจากอิทธิพลตอ่ความคดิของผูบ้รโิภคจากภายนอกโดยแยกเป็น 
1.1  กิจกรรมทางการตลาด ท่ีไดจู้งใจผูบ้ริโภคและก่อใหเ้กิดการตดัสินใจใหซ้ือ้

หรือใชผ้ลิตภณัฑ ์โดยไดเ้ลือกใชก้ลยทุธท์างการตลาดต่างๆ เช่น ใชว้สัดกุารห่อ ประกนัและดา้น
อ่ืนๆ 

1.2  ปัจจัยน าเขา้ดา้นสงัคมวฒันธรรม เป็นปัจจัยท่ีไม่เก่ียวโดยตรงเช่น ความ
คิดเห็นของเพื่อน ซึง่เกิดจากความคดิของบคุคล ท่ีมีผลตอ่การยอมรบัหรอืปฏิเสธผลติภณัฑ ์

2.กระบวนการ เราพิจารณาปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีผลตอ่ความคิด ซึง่เป็นสิ่งท่ีอยู่ภายในท่ี
มีผลตอ่กระบวนการการตดัสินใจของผูบ้รโิภค รวมถึงปัจจยัอีก 2 ประการ คือ 

2.1 การรบัรูถ้ึงความเสี่ยง คอืสิ่งท่ีผูบ้รโิภคตอ้งเผชิญ ผูบ้รโิภคไมส่ามารบัรบัรูไ้ด้
ถึงอนาคตขา้งหนา้ท่ีจะเกิดขึน้ดงันัน้ ผูบ้รโิภคเลือกจากความเคยชินหรอืสิ่งท่ีไดใ้ชก้่อนแลว้ จะท า
ใหส้ามารถหลบความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ ถา้ผูบ้รโิภคไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑช์นิดนี ้เขาจะเช่ือในสิ่งท่ี
คุน้เคยก่อนหนา้ 

2.2 กลุ่มท่ียอมรบัได้ หมายถึง สินคา้จ านวนนอ้ยท่ีผูบ้ริโภคคุน้เคย จ าได ้และ
ยอมรบั จากตราสนิคา้และท าการซือ้ 

การตดัสินใจของผูบ้รโิภคประกอบดว้ย 3 สว่น คือ 
1. ขั้นความรบัรูค้วามตอ้งการ ขั้นนีเ้กิดเม่ือผู้บริโภคพบปัญหา เช่น การซือ้ของท่ีพบ

ปัญหาซับซอ้นคือ การพัฒนาระบบท่ีทันสมัยแต่ท าให้เกิดความซับซอ้นขึน้การใช้สินค้าเป็น
เวลานาน อาจท าให้กิดค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืนเพิ่มเติมเข้ามาท าให้ รูส้ึก เม่ือใช้จักรยานยนต์เป็น
เวลานาน ก็เกิดความคดิท่ีจะเปลี่ยนใหมเ่พื่อลดคา่ซอ่มท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต เป็นตน้ 

2.การค้นหาขอ้มูลก่อนการซือ้ ในขั้นนีจ้ะเริ่มก็ต่อเม่ือผู้บริโภค มีสิ่งท่ีตอ้งการ ดังนั้น
ผูบ้รโิภคจงึหาขอ้มลูเพื่อใชใ้นการเลือก ถา้มีประสบการณม์าก่อนก็ใชไ้ดเ้ลย แตถ่า้ไมมี่ก็ตอ้งคน้หา 
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3.การประเมินทางเลือก เป็นขัน้ตอนในกระบวนซึง่ผูบ้รโิภคสามารถรบัรูไ้ดถ้ึงผลประโยชน์
ท่ีจะไดร้บัจากทางเลือกท่ีมีอยู่ของสินคา้ท่ีก าลงั พิจารณาจะใช ้2 รูปแบบ คือ ใชร้ายช่ือตราท่ีเลือก
ไวแ้ลว้ และเลือกเอาจากทัง้หมดท่ีมีในตลาด 

กฎการตดัสินใจ หมายถึง กฎการตดัสินใจ ซึ่งผูบ้รโิภคเลือกจากประสบการณโ์ดยตรงท่ี
ผูบ้ริโภคเคยไดส้มัผัสมา มากกว่าจะพิจารณาจากคุณสมบัติของตัวสินคา้  การแบ่งส่วนตลาด
ผูบ้รโิภคโดยอาศยัการเลือกซือ้มี 4 แบบคือ 

1.การปฏิบตัิดว้ยความซื่อสตัย ์ซือ้ตราท่ีซือ้บอ่ยครัง้และชนิดเดมิ 
2.ผูซ้ือ้ท่ีนิยมราคาต ่าสดุ ซือ้ราคาต ่าสดุโดยไม่สนใจตรา 
3.ผูซ้ือ้ท่ีเปลี่ยนการซือ้ตามโอกาส ใชค้ปูองแลกซือ้หรอืซือ้ท่ีลดราคา 
4.นกัลา่อยา่งแทจ้รงิ ซือ้ท่ีมีเง่ือนไขท่ีดีท่ีสดุ ไม่มีความภกัดีสินคา้ 
โมเดลการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคเป็นการแสดงผลหรอืพฤตกิรรมท่ีแสดงออก 
คือ พฤติกรรมการซือ้และการประเมินหลงัการซือ้วตัถปุระสงคท์ัง้สองกิจกรรมนีเ้พื่อท่ีจะ

เพิ่มความพอใจ ของผูบ้รโิภคในการตดัสินใจซือ้ของพวกเขา 
1.พฤติกรรมการซือ้ ผูบ้รโิภคมีประเภทการซือ้อยู่ 2 ประเภทคือ ทดลองซือ้ และซือ้ซ  า้ การ

ซือ้สินคา้เป็นครัง้แรกและซือ้นอ้ยๆ เป็นการทดลองซือ้ การทดลองซือ้ คือ การซือ้ท่ีผูบ้รโิภคจะไดใ้ช้
จรงิแตเ่พียงจ านวนนอ้ย ถา้ตราใหม่เป็นสนิคา้ประเภทเดียวกบัสินคา้ท่ีมีอยู่แลว้ หากสินคา้นัน้เป็น
ตราสินคา้ท่ีคุน้เคย จะท าใหส้นใจมากกว่าตราสินคา้อ่ืน และจะท าใหซ้ือ้ซ  า้ โดยท่ียงัไม่ไดท้ดลอง
ซือ้ตราสินคา้อ่ืน พฤติกรรมการซือ้ซ  า้นีใ้กลเ้คียงกับความภักดีในตราสินคา้ เม่ือผูบ้ริดภคซือ้ซ  า้
แสดงวา่พงึพอใจตอ่สินคา้ ซึง่ทกุบรษัิทจะพยายามสรา้งความภกัดีขึน้กบัตราสินคา้ของตนเอง 

2.การประเมินหลังการซือ้ เม่ือผูบ้ริโภคใชผ้ลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในระหว่างการลองใช ้
ลกูคา้จะรูส้กึจากความพอใจท่ีคิดไว ้ซึง่ผลจากการประเมินนัน้เป็นไปไดท่ี้จะออกมาใน 3 รูปแบบ 

2.1  สนิคา้นัน้ตรงกบัความคาดหมาย หวงัน าไปสูค่วามรูส้กึดี 
2.2  สนิคา้นัน้ดีเกินความคาดหมาย ซึ่งท าใหเ้กิดความรูส้กึท่ีประทบัใจมาก 
2.3  สนิคา้นัน้ไมด่ีเท่ากบัความคาดหมาย จะรูส้กึแย่ 

ส าหรบัผลท่ีจะออกมาในแตล่ะขอ้ของ 3 ขอ้นี ้แสดงถึงความคาดหวงัและความพอใจ ของ
ผูบ้รโิภคและมีแนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจท าการประเมินหลงัการซือ้วา่จะซือ้ซ  า้หรอืไม่ 

สรุปองคป์ระกอบของการตดัสินใจซือ้ จากทฤษฎีการตดัสินใจสรุปไดว้่า เกิดจากอิทธิพล
จากภายนอก เช่น คา่นิยม ทศันคต ิและพฤติกรรมของผูบ้รโิภค อิทธิพลภายใน เช่น แรงจงูใจ การ
รบัรู ้การเรียนรู ้ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ ผูบ้ริโภคท่ีมีปัญหาในการคิดถึงการหาสิ่งของมา
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สรา้งความพึงพอใจให้ตน หรือการเลือกใช้บริการ อาจมาจากวคามรู ้สึกของตัวบุคคลท่ีมี
ความชอบท่ีแตกต่างกันรวมถึงสิ่งท่ีมากระตุน้จากหลายช่องทางท่ีแตกต่างกันจึงจะเกิดเป็นการ
ตดัสินใจในการเลือกสิ่งใดขึน้ ดงันัน้กระบวนการตดัสินใจเป็นหนทางหนึ่งท่ีท าใหรู้ไ้ดว้่าขาดอะไร 
และสิ่งใดจะช่วยเติมเต็มใหก้บัความรูส้กึได ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจัยไดเ้ลือกใชท้ฤษฎีของ อดุลย ์จาตรุงคกุล และ Schiffman & 
Kanuk ท่ีกล่าวว่ากระบวนการตดัสินใจของผูซ้ือ้ว่าการซือ้สินคา้นัน้ ประกอบไปดว้ยขัน้ตอนต่างๆ 
หลายขั้นตอน ผูซ้ือ้จะตอ้งผ่านขั้นตอน ดังกล่าว ทีไดน้  าไปสู่การตัดสินใจซือ้ ขั้นตอนเหล่านีมี้
ทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ พฤติกรรมหลงัการซือ้ ซึ่งผูว้ิจยัไดน้  ามาใชใ้น
งานวิจยัเรือ่ง ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีและการเรียนออนไลน ์
การเรียนเปียโน 
การฝึกเล่นเปียโนก่อนอาย ุ7 ขวบอาจจะช่วยชารจ์สมองแบบเทอรโ์บ งานวิจยัพบว่าการ

เรียนรูเ้ครื่องดนตรีดเูหมือนจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงใหส้มอง โดยเฉพาะผูท่ี้เริ่มเรียนตัง้แต่ยงัเด็ก
จะไดร้บัประโยชนส์งูสดุการฝึกฝนดา้นดนตรีเป็นผลดีในวยัเด็กมากกว่าเน่ืองจากช่วยท าใหพ้วก
เขาสนกุไปกบัดนตรไีดง้่ายขึน้ การฝึกฝนจะน าไปสูก่ารพฒันาการเรยีนรูด้ว้ยเช่นกนันกัวิจยัชาวจีน
ศึกษาสมองของผูช้าย และผูห้ญิง 48 คน อายุระหว่าง 19 ถึง 21 ปี ท่ีไดร้บัการฝึกฝนดา้นดนตรี
อย่างนอ้ย 1 ปี ดว้ยการเริม่ตน้ตัง้แตอ่าย ุ3 ขวบ บางสว่นของสมองจะเป็นกญุแจสูก่ารพฒันาดา้น
ภาษา การวางแผน และการจดัการเวลาส าหรบัผูท่ี้เริ่มตัง้แต่วยัเยาว ์นอกจากนีย้งัมีขอบเขตดา้น
การไดย้ินเสียง และการรูจ้ักตน้เองนั้นดีกว่านักวิจัยกล่าวว่าขอบเขตของสมองบางส่วนไดร้บั
อิทธิพลจากการพฒันาดา้นดนตรีตัง้แต่ช่วงอายุยังนอ้ยของชีวิต พวกเขายงัเปิดเผยว่าการเรียน
ดา้นดนตรีไม่ใช่การสูญเสียท่ีเปล่าประโยชน ์ส าหรบัผูใ้หญ่ท่ีห่างหายจากการเล่นเครื่องดนตรี
ตัง้แต่วยัเด็กก็ยงัไดร้บัประโยชนจ์ากการฝึกฝนถึงแมจ้ะผ่านมาเป็นสิบๆปีการศึกษาของอเมริกา
แสดงใหเ้ห็นว่ายิ่งผูใ้หญ่ท่ีไดใ้ชเ้วลาฝึกฝนเครื่องดนตรีในวยัรุน่มากเท่าไหร ่เซลลข์องสมองก็จะมี
การตอบสนองเสียงไดเ้รว็ขึน้ การประมวลผลของเสียงท่ีเรว็กว่าและจะท าใหไ้ดย้ินง่ายขึน้เมื่อมีการ
พดูคยุในระหว่างท่ีมีเสียงรบกวนอยู่รอบๆ หรอืไดย้ินชดัเจนในขณะท่ีคยุโทรศพัทถ์ึงแมว้่าคณุหยดุ
ระงบัการไปเรียนเปียโนหลงัจากมธัยม สมองของคณุอาจจะยงัเก็บเก่ียวประโยชนต์่างๆท่ีไดจ้าก
สมัยแรกๆท่ีฝึกฝน การคน้ควา้ล่าสุดแนะน าว่าเพียงแค่ไม่ก่ีปีในการฝึกฝนดา้นดนตรีในวยัเด็ก
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สามารถพฒันาการประมวลผลของสมองท่ีไดร้บัเสียงในวยัผูใ้หญ่ น าไปสู่ทกัษะการฟัง และการ
เรียนรูท่ี้ดีกว่ามหาวิทยาลยันอรท์เวสเทิรน์ศึกษาเก่ียวกบับนัทึกประสาทวิทยาศาสตร ์โดยมุ่งเนน้
สิ่งท่ีเกิดขึน้หลังจากคนๆหนึ่งเลิกเล่นเครื่องดนตรีหลังจากผ่านการฝึกฝนมาสองสามปี เป็น
ประสบการณท์ั่วไปในวยัเด็ก จากการคน้ควา้ก่อนหนา้นี ้ท าใหพ้บว่าผูใ้หญ่ท่ีมีอายมุากหน่อยซึง่มี
ประสบการณด์า้นดนตรีปฏิบตัิไดด้ีกว่าในการทดสอบการรบัรูม้ากกว่าคนท่ีไม่เคยเรยีนดา้นดนตรี
มาก่อนคนวยัหนุ่มสาวจ านวน 45 คนเขา้รว่มการทดลองนี ้และถกูแบง่เป็นสามกลุม่ กลุม่ท่ีไม่เคย
เรยีนดา้นดนตร ีกลุ่มท่ีเรยีนมา 1-5 ปี และกลุ่มท่ีฝึกฝนมา 6-11 ปี การคน้ควา้วดัสญัญาณไฟฟ้า
จากโสตประสาทของแกนสมอง ในขณะท่ีพวกเขาฟังเสียงแต่ละแบบ กลุ่มท่ีไดร้บัการฝึกฝนดา้น
ดนตรทีัง้สองมีการประมวลผลเสน้ประสาทท่ีตอบสนองตอ่เสียงท่ีซบัซอ้น เม่ือเทียบกบัอีกกลุม่ท่ีไม่
เคยไดร้บัการฝึกฝนดา้นดนตรีตัง้แต่วยัเด็กจากการศึกษานี ้คณุสามารถเห็นไดว้่าดนตรีสามารถ
ช่วยหลอ่หลอมสมอง และการเรยีนดนตรสีองสามปียงัใหค้วามไดเ้ปรยีบในการรบัรู ้แตข่ณะท่ีการ
เรียนดนตรีโดยทั่วไปดเูหมือนจะมีประโยชน ์แต่ก็เป็นสิ่งส  าคญัท่ีจะเพลิดพลาดไปกับการเรียนรู ้
เครือ่งดนตร ีสิ่งนีจ้ะท าใหเ้ก็บเก่ียวประโยชนไ์ดม้ากท่ีสดุ (Megan gannon, 2012) 

การเรยีนเปียโนมีงระดบัการแบง่ความสามารถออกเป็น 3 ระดบัคือ ระดบัชัน้ตน้ ระดบัชัน้
กลางและระดบัชัน้สงู (Martha Beth Lewis, 2014) ไดก้ล่าวว่าการเรียนเปียโนในชัน้ตน้เป็นการ
เรยีนพืน้ฐาน เริ่มตัง้แตก่ารวางมือ การนั่งท่ีถกูตอ้ง การอ่านโนต้และจงัหวะ การเลน่โนต้แบบเสียง
ต่อเน่ือง การเล่นเสียงใหส้ัน้กว่าค่าโนต้ปรกติ การเล่นขัน้คู่เสียง ทรยัแอด ฝึกความแข็งแรง ความ
สมดลุระหวา่งมือ และการฝึกเทคนิคสัน้ๆท่ีนกัเรยีนไดจ้บในแตล่ะสปัดาห ์

(Max W.Came, 2014)อธิบายเพิ่มเตมิวา่การเรยีนเปียโนในระดบัชัน้ตน้ผูเ้รยีนจะเริม่ รูจ้กั 
เขา้ใจสญัลกัษณ์ต่างๆ ทางดนตรี การเรียนเปียโนในระดับชัน้กลาง นกัเรียนจะมีความเขา้ใจใน
องคป์ระกอบทางดนตรี และสามารถปฏิบตัิดนตรีท่ี มีความซบัซอ้นมากยิ่งขึน้ เช่น การท าเสียง
ตอ่เน่ือง การใชเ้พเดิล การแสดงรายละเอียดของการบรรเลงโนต้แตล่ะตวัทางดนตร ีการปรบัระดบั
ความเขม้ของเสียง รูปแบบโครงสรา้งหนา้ท่ีขององคป์ระกอบทางดนตรี วรรณกรรมทางดนตรีใน
ยคุตา่งๆผูเ้รยีนควรมีความสรา้งสรรคแ์ละสามารถปฎิบตัิดนตรไีดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

(Martha Beth Lewis, 2014) ส าหรบัการเรียนเปียโนในขัน้สงู ผูเ้รียนควรมุ่งความส าคญั 
ในด้านความเป็นดนตรี ตลอดจนการตีความบทเพลง ผู้เรียนควรบอกรายละเอียดของเสียง
ประสาน และมีความสามารถในการวิเคราะหบ์ทเพลงไดส้ามารถปฏิบตัิเพลงท่ีสื่ออารมณ์และ
ความหมายของเพลงได ้อย่างสมบูรณร์ะหว่างผูเ้ล่นและผูฟั้ง ผูเ้รียนในระดบันีค้วรเรียนดา้นการ
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ฝึก การฟัง การบันทึกโน้ต ทั้งในเรื่องจังหวะ ท านอง เสียงประสาน ไดรู้แ้ละเขา้ใจทฤษฎีดนตรี
ระดบัสงูขึน้ตอ่ไป 

สรุปไดว้่า วิชาเปียโน แบ่งระดบัการสอนออกเป็น 3 ระดับ ไดแ้ก่ระดบัชั้นตน้ ระดบัชั้น
กลางและระดบัชัน้สงูหรอืระดบัชัน้การแสดง ซึง่ในแตล่ะระดบัชัน้ มีการเรยีนเทคนิคการเลน่เปียโน
ท่ีซบัซอ้นมากขึน้ และตอ้งใชเ้วลาในการฝึกซอ้มเพื่อพฒันาความสามารถในแตล่ะขัน้ 

 
การสอบวัดระดับ 
การวดัระดบัความสามารถทางดา้นการเลน่เปียโนหรอืการสอบ เทียบเกรดในประเทศไทย

นัน้ไดมี้สถาบนัการศึกษาทางดา้นดนตรีของต่างประเทศ เขา้มาท าการสอบเทียบเกรดดนตรีเพื่อ
วดัระดับความรูก้ับสถาบันการศึกษา ต่างประเทศจ านวนหลายสถาบันซึ่งการสอบเทียบเกรด
ดนตรีนีไ้ดร้บัความนิยม จากพ่อแม่ผูป้กครองคนไทยเป็นอย่างมากการสอบเทียบเกรดดนตรีของ
สถาบนั การศึกษาทางดา้นดนตรีของต่างประเทศท่ีเป็นท่ีนิยมไดแ้ก่  The Associated Board of 
The Royal Schools of Music และ Trinity College London และ YAMAHA  

The Associated Board of The Royal Schools of Music (ABRSM) สถาบันการศึกษา
ดนตรท่ีีใหญ่ท่ีสดุในสหราชอาณาจกัรก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1889 ในการส่งเสรมิมาตรฐานการศกึษา
และการประเมินดนตรีท่ีมีมาตรฐานสงู โดยมีผูส้มคัรมากกว่า 600,000 รายใน 90 ประเทศทุกปี
เพื่อเป็นการสนบัสนนุ การเรียนการสอนดนตรท่ีมีคณุภาพสงูจากทั่วโลก (ABRSM, 2560) โดยใน
ปัจจบุนัโรงเรยีนดนตรจีไุรรตันไ์ดร้บัเกียรติใหเ้ป็นตวัแทนแตผู่เ้ดียวในประเทศไทยของ สถาบนัสอบ
เกรดดนตรAีBRSM (โรงเรยีนดนตรจีไุรรตัน,์ 2560) 

Trinity College London เป็นบอรด์สอบดนตรสีากลจากสหราช อาณาจักรโดยมีการสอบ
เทียบเกรดดนตรีเทียบกบัหลกัสตูรของสหราชอาณาจักร และสหภาพยโุรปในสาขาวิชาดนตรโีดย
การสอบเทียบเกรดนีค้รอบคลมุเครื่อง ดนตรีคลาสสิกทุกชนิดรวมถึงการขบัรอ้งและทฤษฎีดนตรี
ปัจจุบันมีการด าเนินการสอบกว่า 70 ประเทศทั่วโลกและมีผูส้อบกว่า600,000คน/ปีการสอบ 
ดนตรีของTrinity College London เริ่มขึน้โดยมหาวิทยาลยัดนตรีTrinity College of Music กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปีค.ศ.1877มีจุดประสงค์เปิดรับทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ความสามารถทางดนตรีให้แก่บุคคลภายนอก โดยเทียบกับระดับมาตรฐานขอ งภายใน
มหาวิทยาลยัหลกัสตูรการสอบ Trinity College London ตอบสนองความตอ้งการในการเรยีนการ
สอนดนตรีเพื่อ สนับสนุนใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างมีทิศทางสามารถวัดผลการเรียนรูไ้ดอ้ย่างชดัเจน 
และมีมาตรฐานสากลน าไปสู่การศึกษาท่ีมีคณุภาพอย่างยั่งยืนปัจจุบนัด าเนินการโดยบริษัทเอดู
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โพรเกรสจ ากัดและมีศูนย์สอบหลักอยู่ ท่ี อาคารศิวาเทลถนน เพลิ น จิตลุมพิ นีปทุมวัน
กรุงเทพมหานครในแต่ละปีมีผูส้อบวิชาดนตรีสาขา ต่างๆเป็นจ านวนมากกว่า4พันคน (Trinity 
College London ประเทศไทย, 2559; สกุร ีเจรญิสขุ และคนอ่ืนๆ, 2551) 

โรงเรียนดนตรียามาฮ่าเป็นโรงเรียนดนตรีแห่งแรกของประเทศไทย มีระบบการสอบท่ีได้
มาตรฐาน สามารถใชไ้ดอ้ย่างกวา้งขวาง และไดร้บัการรบัรองโดย ยามาฮ่า มิวสิค ฟาวเดชั่น และ
ทุกหลกัสตูรของโรงเรียน จะมีการสอบวดัผลในแต่ละหลกัสตูรท่ีเรียน เป็นการสอบท่ีไดร้บัความ
นิยมมากท่ีสดุในประเทศไทย ปัจจบุนัมีสาขามากกว่า 90 สาขา โดยเริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ.2509 และมี
นักเรียนมากกว่า 35,000 คน นักเรียนท่ีผ่านการสอบถือว่าเป็นนักเรียนท่ีผ่านการวัดระดับท่ีมี
มาตรฐานสากลแลว้สามารถน าไปตอ่ยอดได ้(สถาบนัดนตรยีามาฮ่า, 2563) 
 

โมเดลธรุกิจ Business Model 
ปัจจบุนัความรูด้า้นการจดัท าแผนธุรกิจ ถกูใหค้วามส าคญัจากหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีพยายาม

พฒันาและผลกัดนัใหอ้งคก์รหรือผูป้ระกอบการรูจ้กัมีการวางแผนและสามารถน าไปจดัท าแผน
ธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้โมเดลธุรกิจ จึงถือเป็นแนวความคิดเริ่มตน้และเป็นแกนหลกั
ส าคญัในการจดัท าแผนธุรกิจท่ีดีและมีความสมบรูณค์รบถว้น 

(Osterwalder A., Pigneur Y., และ Tucci C., 2005) ผู้ท่ีคิดค้น The Business Model 
Canvas ขึน้มาไดก้ล่าวไวว้่า องคป์ระกอบของ Business Model Canvas ท่ีส  าคัญไดถู้กน าไป
สรา้งนวตักรรมโมเดลธุรกิจ นอกจากนี ้แต่ละองคป์ระกอบของ Business Model Canvas ยังมี
ความเป็นกลางและสามารถน าไปใช้ได้กับทุกรูปแบบทางธุรกิจอีกด้วย ต่อมาในปี 2009 
Osterwalder and Pigneur ไดใ้หค้  าจ ากัดความของ Business Model Canvas เพิ่มขึน้ไปอีกว่า 
Business Model Canvas นีเ้ป็นเสมือนเครื่องมือท่ีช่วยในการวางแผนธุรกิจซึง่จะช่วยใหเ้ห็นภาพ 
ไดอ้ย่างครบถว้นทกุมมุ ช่วยในการก าหนดแนวทางในการประเมินความส าเร็จของแผนงาน ใหมี้
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ โดย Business Model Canvas แบ่งโครงสรา้งในการ
วางแผนและก าหนดกลยทุธอ์อกเป็น 9 กลอ่ง (Building Block) 

สว่นประกอบทัง้ 9 สว่นของโดเมล สามารถอธิบายได ้ดงัตอ่ไปนี ้
1. คุณค่าของสินคา้/บริการท่ีน าเสนอ คือ การระบุว่าธุรกิจของเราสามารถสรา้งคุณค่า

ใหก้บัลกูคา้ไดอ้ย่างไร ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีลกูคา้เลือกสินคา้หรือผลิตภณัฑข์องเราแทนท่ีจะเลือกของ
คู่แข่ง คุณค่าของสินคา้และบริการ อาจเป็นนวัตกรรมหรือการน าเสนอสิ่งใหม่หรือมีการเพิ่ม
คณุสมบตัิพิเศษท่ีท าใหค้ณุคา่เพิ่มขึน้ (Hassan M. และ Akhter T., 2012) 
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2. กลุ่มลกูคา้หลกั คือ การก าหนดกลุ่มเปา้หมายท่ีตอ้งการเขา้ถึง การระบุกลุ่มเปา้หมาย
ไดถ้กูตอ้งเป็นสิ่งท่ีส  าคญัของการท า โมเดลธุรกิจ เปา้หมายท่ีถูกตอ้งจะเป็นกลุ่มท่ีท าเงินใหธุ้รกิจ 
กลุม่เปา้หมายท่ีชดัเจนท าใหธุ้รกิจสามารถน าเสนอสนิคา้ไดด้ีถกูใจผูบ้รโิภคมากท่ีสดุ 

3. สายสมัพนัธล์กูคา้ คือ การท่ีธุรกิจระบรูุปแบบของสมัพนัธภ์าพท่ีตอ้งการมีกบัลกูคา้ซึ่ง
มีระดับท่ีแตกต่างกัน ตัง้แต่การใชเ้ครื่องตอบรบัหรือเครื่องท างานอัตโนมัติ การใชบุ้คลากรท่ีมี
ความใส่ใจและให้ความส าคัญกับลูกคา้ นอกจากนั้นตอ้งมีการสรา้งกลยุทธ์ดา้นการสื่อสาร
การตลาดไปยงักลุม่เปา้หมาย เพื่อใหเ้กิดการรบัรูแ้ละจดจ าตราสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 

4. ช่องทางการเขา้ถึง คือ ช่องทางในการสื่อสาร ช่องทางการจดัจ าหน่าย ช่องทางการขาย 
ช่องทางการตลาด ท่ีบริษัทใชใ้นการสื่อสารและติดต่อกบัลกูคา้ ช่องทางเหล่านีเ้ป็นประโยชนต์่อ
ธุรกิจในการ 

4.1 สรา้งความตระหนกัรู ้
4.2 ลกูคา้สามารถประเมินคณุคา่ได ้
4.3 ลกูคา้สามารถระบคุวามตอ้งการเองได ้
4.4 บรษัิทสามารถถ่ายทอดคณุคา่ของสนิคา้ 
4.5 บรษัิทสามารถใหบ้รกิารหลงัการขายกบัลกูคา้ 

ดงันัน้ การเลือกส่วนผสมของช่องทางท่ีลงตวัและเขา้ถึงลกูคา้เปา้หมายจึงมีความส าคญั
และเป็นประโยชนอ์ย่างมากตอ่ธุรกิจ นอกจากนัน้ช่องทางการท าตลาดควรมีทัง้แบบออฟไลนแ์ละ
ออนไลน ์เพื่อจะสามารถเขา้ถึงลกูคา้ไดม้ากท่ีสดุ 

5. รูปแบบรายได ้คือ เงินสดท่ีธุรกิจจะไดร้บัหลังหักค่าใชจ้่ายแลว้ ในแผนธุรกิจลูกคา้
เปรยีบเสมือนฟันเฟืองส าคญัในการท าใหธุ้รกิจสามารถด าเนินกิจการตอ่ไปไดห้รอืไม่ 

6. ทรัพยากรท่ีมี คือ ทรัพยากรท่ีส าคัญช่วยให้การท าให้แผนธุรกิจสัมฤทธ์ิผล เช่น 
ทรพัยากรมนษุย ์หรอื ทรพัยากรทางปัญญา 

7. กิจกรรมหลกัท่ีท า คือ การระบุกิจกรรมส าคัญๆ ท่ีธุรกิจตอ้งด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงค ์กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ การผลิต การใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

8. หุน้สว่นหลกั ในการท าธุรกิจทกุวนันีก้ารสรา้งหุน้สว่นทางธุรกิจเป็นสิ่งส  าคญัและจ าเป็น 
ขอ้ดีของการมีหุน้ส่วนทางธุรกิจ คือ เพื่อประโยชนส์ูงสุดของธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อให้
ไดม้าซึง่ทรพัยากรในทางธุรกิจ 

9. โครงสรา้งตน้ทนุ หมายถึงตน้ทนุทัง้หมดท่ีจะเกิดขึน้ในการด าเนินธุรกิจท่ีบรษัิทก าหนด 
ทัง้ตน้ทุนส าหรบัรกัษาลกูคา้ ตน้ทุนดา้นทรพัยากร ตน้ทุนส าหรบัการใหบ้รกิาร เป็นตน้ซึ่งจะตอ้ง
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ค านวนตน้ทุนสามารถค านวนไดจ้ากกิจรรมต่างๆ ตามระบุในทรพัยากรท่ีมี กิจกรรมหลักและ
หุน้สว่นหลกั 
 

โรงเรียนดนตรีเอกชน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 4  ถูกบันทึกข้อความเรื่อง

การศึกษาไวค้ือ การพัฒนาความสามารถดว้ยขัน้ตอนและวิธีการต่างๆเพื่อสรา้งประสิทธิภาพ
ใหก้บัชุมชนและตวัผูเ้รียน เพื่อความกา้วหนา้ในการเรียนรู ้การสรา้งสงัคม และความเป็นอยู่ใหด้ี
ขึน้ ประกอบกบัการช่วยเหลือใหบุ้คคลนัน้ไดเ้รียนรูต้ามความตอ้งการและสรา้งความสามารถให้
พัฒนามากยิ่งขึน้เพื่อการด ารงคชี์วิตในอนาคต และมาตรา 15 ไดก้ าหนดระบบของการสรา้ง
การศกึษามีสามรูปแบบ คือ การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  มาตราท่ี 4 ได้กล่าวว่าไว้ โรงเรียน หมายถึง 
สถานศึกษาของเอกชนโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือโรงเรยีนในระบบและโรงเรียนนอกระบบ ท่ีมิใช่
เป็น สถาบนัอดุมศกึษาของเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยอดุมศกึษาเอกชน โดยโรงเรยีนดนตรนีัน้จดั
อยูใ่น โรงเรยีนนอกระบบซึง่ โรงเรยีนนอกระบบ ตามพระราชบญัญตัินัน้ หมายความวา่ โรงเรยีนท่ี
จดั การศกึษาโดยมีการก าหนดจดุมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจดัการศกึษา ระยะเวลาของการศกึษา 
การวดัและประเมินผล ซึง่เป็นเง่ือนไขส าคญัของการส าเรจ็การศกึษา โดยไดก้ าหนดไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประเภทสอนศาสนา โรงเรยีนท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการสอนเก่ียวกบัศาสนา 
2. ประเภทศิลปะและกีฬา เป็นโรงเรยีนท่ีจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงคใ์หก้ารศกึษาเก่ียวกบั 

ดนตร ีศลิปะ และกีฬา 
3. ประเภทวิชาชีพ เป็นโรงเรยีนท่ีจดัตัง้ขึน้ ส  าหรบัการสรา้งงาน สรา้งอาชีพใหก้บันกัเรยีน 

เพื่อท่ีจะน าไปพฒันาเป็นอาชีพส าหรบัการหารายได ้
4. ประเภทกวดวิชา เป็นโรงเรียนท่ีช่วยพฒันาความรูข้องวิชานัน้ๆ ใหมี้ความเขม้ขน้มาก

ยิ่งขึน้ นอกเหนือจากเวลาเรยีนปรกติท่ีโรงเรยีน 
5. ประเภทเสริมสรา้งทักษะชีวิต เป็นโรงเรียนท่ีมีเพื่อพฒันาความสามารถ ทางปัญญา 

ทางกระบวนการความคดิ และทกัษะตา่งๆในการด ารงคชี์วิต 
(ณิชา ชาญสิทธิโชค, 2556) ไดใ้หน้ิยามความหมายของโรงเรยีนดนตรตีามอธัยาศยัไวว้่า 

โรงเรียนดนตรีตามอัธยาศัยหมายถึง โรงเรียนท่ีมีผู้เรียนและผูส้อนโดยจัดเป็นการศึกษาตาม
อธัยาศยั ตามพระราชบญัญตัิสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พ.ศ. 2551 
และไม่ได ้จัดตั้งเป็นโรงเรียนนอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ตาม
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ความหมายของ ผูว้ิจยั คือ โรงเรยีนดนตรท่ีีเปิดสอนขึน้โดยไม่ไดท้  าการจดทะเบียน เป็นโรงเรยีนท่ี
เปิดเป็นสตดูิโอ หรือ เปิดสอนตามบา้นของครูผูส้อน โดยโรงเรียนดนตรีตามอธัยาศยันัน้จดัอยู่ใน
ประเภทของศิลปะและ กีฬาซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีจัดตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษาเก่ียวกับ
ดนตรี ศิลปะ และกีฬา ซึ่งแต่ละ วิชาจะมุ่งเนน้สอนภาคปฏิบตัิเพื่อใหเ้กิดความช านาญของวิชา
นัน้ๆ โดยมีขอ้ก าหนดวา่ จะตอ้งมีจ านวนนกัเรยีนไมเ่กิน 7 คนตอ่วนั 

พระราชบญัญตัิการสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั พ.ศ.  2551 
โดยมีมาตราท่ีไดก้ล่าวถึงการศึกษาตามอธัยาศยัไวด้งันี ้มาตรา ๔ ในพระราชบญัญัติ การศึกษา
นอกระบบ หมายความว่า การศึกษาท่ีไดใ้ชก้ลุ่มเป้าหมายใหไ้ดร้บัการปรบัเปลี่ยนวิธีการเรียน 
ตามแบบของตวัผูเ้รยีน ซึ่งจะมีการตัง้จดุประสงคข์องการเรยีนไวส้  าหรบั การพฒันาความรูใ้หต้รง
กบัความตอ้งการ และมีการสอบเพื่อวดัองคค์วามรูท่ี้ไดร้บัว่าตรงกับความตอ้งการท่ีตัง้ไวห้รือไม ่
และการศึกษาตามอธัยาศยั จึงอธิบายไดว้่า การศึกษาท่ีไดเ้ปิดรบัการเรียนรูต้ลอดชีวิต ผูเ้รียน
สามารถเลือกเวลาเรียนไดเ้องและมีความยืดหยุ่นในการจดัเวลาเรยีนและคน้ควา้ในสิ่งท่ีสนใจได้
เอง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บังบประมาณในการใชจ้่ายส าหรบัคา่ความรูท่ี้จะไดร้บัคืนมาดว้ย 

มาตรา 6 การศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั ใหย้ดึหลกัดงัตอ่ไปนี ้

1. สามารถเลือกท่ีจะเรียนในสิ่งท่ีตนสนใจ เขา้กับชีวิตความเป็นอยู่เป็นประโยชน์แก่
ตนเองและสงัคม 

2. การใชเ้นคโนโลยีเพื่อการพฒันาความสามารถในการเขา้ถึงการเรยีนรู ้ทัง้ส่วนภมูิภาค 
ทอ้งถ่ิน หรอื สว่นใหญ่ในระดบัประเทศ  

3. การแนะแนวแนวทางการเรยีนรูท่ี้เป็นประโยชนใ์หก้บัผูเ้รยีน  
มาตรา 8 การส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาตามอธัยาศยั ใหด้  าเนินการเพื่อเป้าหมาย 

ในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้
1. ผู้เรียนได้รบัสิ่งท่ีช่วยให้สามารถพัฒนาความรูไ้ด้ตลอดชีวิตจนท าให้เกิดความรู ้

ความสามารถ 
2. ผูเ้รยีนไดรู้ถ้ึงสิ่งท่ีส  าคญัและยงัสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นท่ีจะช่วยให ้สามารถพฒันา

คณุภาพชีวิต รวมถึงในดา้นอ่ืนๆ เช่น สภาพแวดลอ้ม ครอบครวั สงัคม 
มาตรา 9 ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยั ไดใ้สใ่จกบัผูท่ี้สนใจและเก่ียวขอ้งตามหนา้ท่ีของแตล่ะบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
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1. บุคคลท่ีรบัประโยชนใ์นดา้นความรู ้ควรจะมีส่วนรว่มในการด าเนินกิจกรรม และเลือก
รบัไดต้ามความประสงคข์องตนเอง 

2. ผู้ให้ความรู ้ ควรมีความรู ้ความสามารถ ท่ีจะแฝงด้วยข้อคิดในหลายๆแง่มุม 
นอกเหนือจากความรูใ้นดา้นวิชาการ เพื่อสรา้งความหลากหลายและตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูเ้รยีน 

3. ผูท่ี้สนบัสนุนใหก้บัผูเ้รียน ควรจะมีการด าเนินการท่ีหลากหลาย เพื่อสรา้งความสนใจ
ใหก้บัผูเ้รยีน และเปิดอากาสในการเลือกรบัสิ่งใหม่ 
 

รูปแบบของโรงเรียนเอกชน 
โรงเรียนดนตรีตามอธัยาศยั ตามความหมายของผูว้ิจยัหมายถึงโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ี

เปิดขึน้ โดยท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนหรือโรงเรียนดนตรีท่ีเปิดเป็นสตูดิโอ หรือการมาเรียนดนตรีท่ีบ้าน
ของครูผูส้อน ซึง่การเปิดโรงเรยีนสอนดนตรตีามอธัยาศยันัน้จะตอ้งมีคณุภาพท่ีสามารถสรา้งความ
น่าเช่ือถือให้กับผู้ปกครองและจะต้องพัฒนาโรงเรียนดนตรีอยู่ เสมอ โดย Beth Gigante 
Klingenstein 2009 อา้งถึง ใน (ณิชา ชาญสิทธิโชค, 2556) ไดก้ลา่วถึงโรงเรยีนดนตรตีามอธัยาศยั
ท่ีมีคณุภาพไวด้งันี ้

1. โรงเรียนดนตรีตามอธัยาศยัตอ้งมีการพฒันาและรกัษามาตรฐานอยู่เสมอโดยไดแ้บ่ง 
ออกเป็นหลายๆดา้น 

1.1 ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการสอนดนตรีของครูผูส้อน ครูผูส้อนนัน้ตอ้งมีการ 
เตรียมตวัในหลายๆดา้นเพื่อใหเ้กิดความน่าเช่ือถือสรา้งความมั่นใจต่อนกัเรียนและผูป้กครองว่า 
สามารถท่ีจะด าเนินการสอนนกัเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายท่ีเหมาะสม 
การพูดจาท่ีสภุาพเหมาะสม ความเขา้ใจในตวัของนกัเรียนว่านกัเรียนตอ้งการอะไร มีความชอบ
อะไรต่อ การเรียนดนตรี ครูผูส้อนตอ้งพฒันาการสอน พฒันาฝีมือของและประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของ ตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 

1.2 ความพรอ้มของขอ้มลูและเอกสารต่างๆในการด าเนินงาน เช่น ช่ือโรงเรียน 
นามบัตรของโรงเรียน อุปกรณ์เครื่องดนตรี อุปกรณ์ส านักงาน ประวัติการศึกษาของผู้สอน
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของโรงเรยีนดนตรตีามอธัยาศยั ใบสมคัรเรยีนเอกสารขอ้มลูของนกัเรยีนและ
ผูป้กครอง ระเบียบการช าระเงินคา่เรยีน แฟม้ประวตัิ 

1.3 พืน้ท่ีในการเรียนการสอน จะตอ้งมีความปลอดภัย มีเครื่องดนตรี มีความ
พรอ้มทัง้อปุกรณใ์นหอ้งเรยีน มีท่ีนั่งรอส าหรบัผูป้กครอง ท่ีจอดรถ หอ้งน า้  
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1.4 สื่อท่ีใชใ้นการประกอบการเรยีนการสอน เช่น คอมพิวเตอร ์อินเตอรเ์น็ต เพื่อ
ใช ้ในการคน้ควา้หาขอ้มลู หรอืหาโนต้เพลงท่ีใชใ้นการประกอบการเรยีน เป็นตน้ 

2. การบรหิารดา้นการเงิน 
2.1 การคิดค่าเล่าเรียน ควรก าหนดและแบ่งเป็นรายชั่วโมงและรายครึ่งชั่วโมง 

โดยค่าเล่าเรียนนัน้จะก าหนดขึน้โดยตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆท่ีเหมาะสมกบัค่าเล่าเรยีน เช่น ดคู่า
เรยีนของโรงเรยีนดนตรบีรเิวณใกลเ้คียง วฒุิการศกึษาของครู ประสบการณก์ารสอนของครู 

2.2 การตัง้กฎระเบียบกรณีลาเรยีนหรอืขาดเรยีนวา่จะมีการคืนเงินหรอืไม่   
2.3 การก าหนดวนัช าระคา่เลา่เรยีน  
2.4 รายได้ของครู โดยต้องประเมินรายได้โดยเฉลี่ ย เพื่ อน าไปใช้ในผล

ประกอบการของโรงเรยีน    
2.5 จดัท าบญัชีรายรบัรายจ่ายในโรงเรยีนเพื่อใหเ้ห็นถึงผลก าไรขาดทนุเพื่อน ามา 

ค านวณผลก าไรท่ีคาดวา่จะไดร้บัจากรายได ้        
2.6 การจดัโปรโมชั่นต่างๆเช่นส่วนลดคา่เล่าเรยีนในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการจงู

ใจ ผูเ้รยีนเก่าและผูเ้รยีนใหม่ 
2.7 การประชาสมัพนัธข์องโรงเรียน เช่นการลงโฆษณาในเว็บไซตต์่างๆ การลง

ประกาศในหนงัสือพิมพห์รอืการแจกใบปลิวเพ่ือแนะน าโรงเรยีนใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้  
3. การจดัการชัน้เรยีน 

3.1 ควรมีการสมัภาษณน์กัเรยีนและผูป้กครองการรบัเขา้เรยีน เพื่อท าความรูจ้กั 
สรา้งความคุย้เคยกบันกัเรยีน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัผูเ้รยีนวา่มีความตอ้งการแบบใด 

3.2 การจัดตารางเรียนให้กับนักเรียน ทั้งการเรียนแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว 
ครูผูส้อน อาจจะจดัสลบักันเป็นบางครัง้เพื่อใหน้ักเรียนไดรู้จ้กักับเพื่อนกลุ่มใหม่เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรูป้ระสบการณท์างดา้นดนตร ี

3.3 การชดเชยเวลาให้กับนักเรียนท่ีไม่สามารถมาเรียนในเวลาท่ีก าหนดได้
จ าเป็นต้องมีกฎท่ีตายตัวเพื่ อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง เช่นครูผู้สอนอาจจะนัดหมาย
นอกเหนือจาก เวลาเรยีนเพื่อท าการสอนชดเชยใหก้บันกัเรยีน 

4. ภาพลกัษณข์องโรงเรยีน 
ครูผูส้อนเป็นสว่นท่ีช่วยในการสรา้งภาพลกัษณข์องโรงเรยีนตอ้งอาศยัครูผูส้อนท่ีมีความรู ้

ความเช่ียวชาญประสบการณท์างดา้นดนตรโีดยครูผูส้อนตอ้งค านงึถึงสิ่งตา่งๆตอ่ไปนี ้
4.1 การเตรยีมการสอน จดัเตรยีมเนือ้หาท่ีจะสอนในแตล่ะชั่วโมง 
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4.2 ประเมินพัฒนาการของนักเรียนโดยในแต่ละคาบตอ้งจดบันทึกถึงความ
คืบหนา้ ของบทเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ 

4.3 หาอปุกรณท่ี์น ามาใชใ้นการเรยีนใหเ้หมาะสมกบันกัเรยีนแตล่ะคน 
4.4 แนะน าการเรยีนดนตรใีนระดบัท่ีสงูขึน้หรอืการศกึษาตอ่ทางดา้นดนตรใีหก้บั

นกัเรยีน 
4.5 ครูผูส้อนควรเขา้รว่มการเวิรก์ช็อปการประชุมพูดคยุเก่ียวกบัทางดา้นดนตรี

เพื่อ เพิ่มความรูใ้หก้บัครูผูส้อน 
4.6 ครูผูส้อนควรสอนนอกเหนือจากการเล่นและการอ่านโนต้ ควรสอนการนับ 

จงัหวะทกัษะการฟังหรือสอนนอกเหนือจากหนงัสืออาจจะสอนเพลงสัน้ๆ ท่ีมีความใกลเ้คียงกับ
บทเรยีนในหนงัสือ เพื่อใหผู้เ้รยีนสนกุกบัการเรยีนมากขึน้ 

4.7 การบรหิารจดัการโรงเรียน เช่นการประชาสมัพนัธ ์การเก็บค่าเล่าเรียนและ
การวางกฎในโรงเรยีน 

4.8 พดูคยุกบัผูป้กครองอย่างสม ่าเสมอ พดูคยุถึงความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและ
แนะน าเก่ียวกบัการซอ้มดนตรหีรอืการบา้นท่ีผูเ้รยีนตอ้งท า 

5. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและจริยธรรมในการท าโรงเรียน ครูผูส้อนตอ้งค านึงถึงเรื่องท่ีมี
ผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้นใหน้้อยท่ีสุดเช่น การดูแลเรื่อง ลิขสิทธ์ิหนังสือ สถานท่ีเสียงท่ีไม่
รบกวนผูอ่ื้น เป็นตน้  

6. การรกัษาคณุภาพการเรยีนการสอนใหมี้มาตราฐาน 
6.1 ครูผูส้อนตอ้งหากิจกรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการสอนเพื่อสรา้งความสนุกความ 

กระตือรือรน้ใหก้ับนักเรียน เช่นการแสดงคอนเสิรต์แสดงเดี่ยวและแสดงกลุ่ม การสอบวดัระดบั 
การหาบทเพลงท่ีแปลกใหมห่รอืบทเพลงท่ีผูเ้รยีนตอ้งการท่ีจะเลน่ 

6.2 ทักษะการเล่นของครูผูส้อนตอ้งมีความช านาญและความรูเ้ก่ียวกับประวตัิ
ทางดา้นดนตร ีเช่นประวตัิเพลงประวตัิผูแ้ตง่  

6.3 สื่อประกอบการเรียนท่ีน ามาใช้ในการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
นกัเรยีน เช่น ซีดีเพลง ดีวีดี โปรแกรมดนตรบีทคอมพิวเตอร ์อินเตอรเ์น็ต 
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การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การจดัการศกึษาของประเทศไทยในปัจจบุนั ไดด้  าเนินการตามพระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 แนวทางการจดัการศกึษา มาตรา 
22 และมาตรา 24 เนน้การจดัการศกึษาท่ียดึผูเ้รยีนเป็นหลกั ช่วยใหผู้เ้รยีน สามารถพฒันาตนเอง
ตรงกบัความชอบเพื่อพัฒนาความสามารถ โดยฝึกจากการคิดวิเคราะห ์ท าใหเ้กิดการความอยาก
ท่ีจะพฒันาต่อไป โดยท่ีเกิดการเรียนรูร้ะหว่างผู้ใหค้วามรู ้กบัผูร้บัความรู ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546) ดงันัน้ การเรยีนการสอนแบบเนน้ผูเ้รยีนเป็นหลกั จึงเป็นแนวคิดท่ีใหค้วามส าคญักบัผูเ้รยีน
มีส่วนรว่มในการลงมือท า ผูเ้รียนจึงไดเ้กิด การเรียนรูโ้ดยการไดก้ระท าการแกปั้ญหา หรือศึกษา
คน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง ทั้งนีผู้เ้รียน สามารถเช่ือมโยงการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ ความ
เขา้ใจ และไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัผูส้อนและ เพื่อนรว่มหอ้งเรยีน ลกัษณะการเรยีนการสอนแบบนี้
จะท าให้ผูเ้รียนสามารถพัฒนาตนเองไดอ้ย่าง เต็มศักยภาพและสามารถน าความรูไ้ปใช้เป็น
ประโยชนต์อ่ตนเองได ้

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 
2551) ไดก้ าหนดลกัษณะกระบวนการจดัการเรยีนรูท่ี้เนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญัไว ้9 ประการ คือ  

1. ท าใหผู้เ้รยีนรูจ้กัศกึษาหาความรู ้และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง  
2. การการปลกูฝังใหร้กัโรงเรยีนและสรา้งความตอ้งการท่ีจะไดร้บัความรู ้ 
3. ส่งเสรมิการเป็นประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริง ดว้ยการท างานรว่มกนักบัผูอ่ื้น และความ

รบัผิดชอบตอ่สว่นรวมรว่มกนั 
4. น าภมูิปัญญาชาวบา้น การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการเรยีนการสอน ใหเ้กิดการพฒันา

จากแรกเริม่ 
5. ช่วยเสรมิสรา้งคณุธรรม และจรยิธรรมของผูเ้รยีน  
6. ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาทัง้ดา้นดนตร ีศลิปะและกีฬา  
7. มีการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รยีนคอยปรบัเปลี่ยนใหเ้หมาะสม 
8. สรา้งใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิวิเคราะห ์และฝึกแกปั้ญหา 
9. ประเมินพฒันาผูเ้รยีนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและตอ่เน่ือง 
(ทิศนา แขมณี, 2550, 119-123) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนเป็น

ศนูยก์ลาง เป็นการค านึงถึงผูเ้รียนตอ้งส าคญัท่ีสดุ ผูส้อนจะตอ้งคิดหาวิธีสอนท่ีลงตวักับผูเ้รียน 
เพื่อใหไ้ดร้บัประโยชน ์และมีการจ าลองเหตกุารณเ์พื่อใหผู้เ้รียนไดล้องลงมือปฎิบตัิจริง เพื่อท่ีจะ
ไดร้บัไปในการเรยีนรู ้และไดใ้ชค้วามคดิเพ่ือสรา้งการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นีท้างท่ีดีควรเป็น การ



  58 

กระตุ้นผู้เรียนให้พัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งร่างกาย สมอง การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และความคิด
ความรูส้ึก เพราะพฒันาการทัง้ 4 ดา้น มีความสมัพันธ์กันและจะส่งผลต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การมีสว่นรว่มอย่างตื่นตวัทางกาย คือมีการขยบัตวั ขยบัสว่นตา่งๆ ไดพ้ฒันาศกัยภาพ
ทางรา่งกาย ท าใหเ้กิดพฒันาการท่ีสมควร และเหมาะสมตามวยัวฒุิ และเพื่อช่วยใหร้า่งกายและ
ประสาทตื่นตวัช่วยเสรมิสรา้งพฒันาการ และการพฒันาในดา้นอ่ืนๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2. การมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวทางสติปัญญา คือการคิดโจทยส์  าหรบัผูเ้รียน ท่ีจะไดใ้ช้
สติปัญญาในการแกไ้ขปัญหา และไดท้ ารว่มกับการใชก้ระบวนการทางความคิดของตนเอง เพื่อ
พฒันาความสามารถทางดา้นสติปัญญาของตนเองใหเ้กิดการเรยีนรูใ้หม่ๆ 

3. การมีสว่นรว่มอยา่งตื่นตวัทางอารมณ ์คือการให ้ผูเ้รยีนมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรยีนรู ้
ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้การเคลื่อนไหวทางอารมณห์รือความรู ้สึก เกิดความรูส้ึกต่างๆ เกิดการเรียนรู ้
ทางดา้นอารมณแ์ละความรูส้กึ 

4. การมีส่วนรว่มอย่างตื่นตวัทางสงัคม คือการใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กัการเขา้สงัคม โดยการจดั
กิจกรรมตามท่ีไดร้บัมอบหมายยิ่งพฒันาความสามารถของผูเ้รยีนในการท างานรว่มกบัคนอ่ืน การ
ตอบสนองตอ่บคุคลท่ีแตกต่าง อนัเน่ืองมาจากการอยู่รว่มกนักบัผูอ่ื้นท่ีแตกตา่งกนั เกิดจากการได้
ถ่ายทอดความรูส้ึกซึ่งกันและกัน ท าใหก้ารเรียนรูก้วา้งขวางมากยิ่งขึน้ ทัง้นีย้งัท าใหก้ารเรียนรูมี้
กิจกรรมท่ีไดท้  ารว่มกบัผูอ่ื้น และท าความรูจ้กัการอยูร่ว่มกนัและไดฝึ้กการท ารว่มกนัผูอ่ื้นท่ีมีความ
คิดเห็นแตกตา่งกนัไปเพื่อสรา้งความสมดลุใหก้บัความคดิ 

(สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544) ได้สรุปหลักส าคัญของการเรียนรูท่ี้ยึดผู้เรียนเป็น
ศนูยก์ลางหรอืเนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญัแยกเป็นขอ้ๆ รวม 7 ขอ้ ดงันี ้

1. ผูเ้รยีนจะเป็นสว่นส าคญัท่ีสดุในการตอบสนองความสนใจท่ีจะพฒันาในดา้นตา่งๆ  
2. ผูเ้รยีนไดท้ ากิจกรรมกบัผูอ่ื้น 
3. เกิดการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง หมายความว่า สามารถเรยีนรู ้ไดจ้ากเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้จรงิ 

น าไปใชไ้ดจ้รงิ และวิเคราะหปั์ญหาและสืบคน้หาไดเ้อง เพื่อน าความรูไ้ปไขขอ้สงสยัท่ีตนเองสงสยั
ไดด้ว้ย  

4. ช่วยเหลือตนเองได ้ท าใหเ้กิดทกัษะท่ีจะน าสิ่งท่ีเรยีนรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนัและ
ไม่ใช่อยู่แต่ในต ารา สามารถเอาไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ เกิดจากกระบวนการทางความคิดท่ีไดเ้ลือก
องคค์วามรูห้ลากหลายดา้นมาประสานกนั  
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5.การให้คะแนนตัวเอง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดถึงความสามารถของตนเอง 
เพื่อท่ีจะช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจตนเองไดว้า่ความสามารถของตนเองพฒันาไปในทางไหน และพรอ้มท่ี
จะพฒันาตนเองใหด้ีมากยิ่งขึน้ และสามารถใชไ้ดเ้หมาะสมยิ่งขึน้ การประเมินในส่วนนีเ้ป็นการ
ประเมินตามสภาพจรงิและตอ้งเห็นเป็นรูปธรรม  

6. เนน้ความรว่มมือ ซึง่เป็นสิ่งส  าคญัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั  
7. เนน้รูปแบบการเรยีนรู ้ซึง่อาจเป็นไดท้ัง้การเรยีนรูด้ว้ยตนเองหรอืแบบเป็นกลุม่  
(สบุิน ยรุะรชั, 2556, 15-18) ไดก้ล่าวถึงการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นศนูยกล์าง จะ

เป็นการสอนแบบเนน้กิจกรรมการเรยีนการสอนเป็นหลกั ไดแ้ก่ 
1.การสอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลัก เป็นการจัดการเรียนการ สอนโดยใหผู้เ้รียนท่ีตอ้งการ

เรยีนรูไ้ดส้รา้งโจทยข์ึน้มา ผูเ้รยีนจะเริม่วิเคราะหถ์ึงปัญหาและหาค าตอบของปัญหา ผูเ้รยีนจะตอ้ง
สามารถคิดถึงวิธีการแกไ้ขปัญหา และหากระบวนการแกไ้ขปัญหาใหไ้ด ้หากไม่สามารถคิดหาวิธี
ได ้ผูเ้รยีนจงึจะตอ้งคน้ควา้หาความรูเ้พิ่มเตมิดว้ยตนเอง 

2. การสอนแบบนิรมิตวิทยา เป็นการจดัการเรยีนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รยีนสรา้งองคค์วามรู ้
ใหม่ของตนเอง โดยการใช้ความรูใ้หม่ท่ีเกิดขึน้กับความรูเ้ดิมท่ีผูเ้รียนมีอยู่ การสรา้งองคค์วามรู ้
ใหมข่องผูเ้รยีนท าไดจ้ากการท ากิจกรรมการสอนท่ีใหผู้เ้รยีนศกึษา คน้ควา้ ดว้ยตนเอง 

3. การสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกิดความคิดรวบยอด เป็นการจดัการเรยีนการสอนท่ีมุง่ใหผู้เ้รยีน
ทราบถึงคุณลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง โดย
สามารถระบุลักษณะเด่น ลักษณะรองของสิ่งนั้นๆ ได้ สามารถน าความรูท่ี้  เกิดขึน้ไปใช้ใน
สถานการณอ่ื์น 

4. การสอนแบบรว่มมือประสานใจ เป็นการจดัการเรยีนการสอน ท่ีมุ่งใหผู้เ้รยีนรว่มมือกนั
ท างานช่วยเหลือกนั สรา้งการมีส่วนรว่มในการท างาน และประสานงานกนั เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู ้
ในเรือ่งท่ีก าลงัศกึษา 

5. การสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูจ้ากกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการ
สอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดเป็นหลัก พิจารณาตัดสินเรื่องราว และแก้ปัญหาอย่าง
รอบคอบ และมีเหตผุล ครูจะเป็นผู้น  าเสนอปัญหา และดแูลใหค้  าแนะน าในการท ากิจกรรมของ
ผูเ้รยีน 

สรุปได้ว่าการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น เป็นการเรียนรูแ้บบใหม่ ท่ีมี
ลกัษณะแตกตา่งจากการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบดัง้เดมิทั่วไป คือ 
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1. ผูเ้รียนมีบทบาทสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตวัเองโดยผูส้อนเป็นเพียงผูส้นับสนุน และให้
ความคดิเห็น 

2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการพฒันา ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเนือ้หา
และเทคนิควิธีการน าไปใช ้

3. การเรียนรูจ้ะประสบผลส าเร็จ จะตอ้งใหผู้ร้บัมีการร่วมกันท าเพื่อใหเ้กิดการท างาน
รว่มกนัพบเจอสิ่งใหม ่และสรา้งความบนัเทิงใหก้บัผูเ้รยีนหากผูเ้รยีนมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรยีน
การสอนดว้ยความสนกุสนานท่ีไดท้  างานรว่มกบัเพื่อนๆ 

4. ให้ผูเ้รียนสามารถพิจารณาตนเองไดใ้นหลากหลายดา้น ผูเ้รียนจะมีความมั่นใจใน
ตนเอง และควบคมุตนเองไดม้ากขึน้สามารถเป็นในสิ่งท่ีอยากเป็น มีวฒุิภาวะสงูมากขึน้ 
 

ความหมายของ E-Learning 
(มนตช์ยั เทียนทอง, 2544, 51) ไดใ้หค้วามหมายของ อีเลิรน์นิ่ง ไวว้่าเกิดจากค าศพัท์ 2 

ค า ท่ีมีความหมายในตัวเองไดแ้ก่ อี ซึ่งเกิดมาจาก อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีความหมายในเชิงความ
รวดเรว็ท างาน ส่วนค าว่า เลินนิ่ง หมายถึง การเรียนรู ้หรือการเรยีนการสอนเม่ือรวมค ากนั จึงเกิด
เป็นค าว่า อีเล็กทรอนิคเลิรน์นิ่ง หรือ อีเลิรน์นิ่ง ความหมายว่า การเรียนรูด้ว้ยวิธีการเรียนจาก
ระยะทางท่ีไกลโดยใชร้ะบบอตัโนมัติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น เครือข่ายอินทราเน็ต เครือข่าย
อินเทอรเ์น็ต เครอืข่ายเสมือนจรงิ 

(ถนอมพร เลาหจรัสแสง , 2547) ได้กล่าวถึง อีเลิรน์นิ่ง ว่าเป็นการเรียนท่ีใช้ระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนรูข้องผู้เรียน ใช้ระบบการสื่อสารท่ีทันสมัย 
สามารถติดต่อสื่อสารกนัไดอ้ย่างรวดเรว็ และมีระบบการสอนท่ีชดัเจน เขา้ใจไดง้่าย ท าใหผู้เ้รียน
เกิดความสนใจในการเรียนรูม้ากยิ่งขึน้ จากสื่อการสอนท่ีเขา้ใจไดง้่ายทัง้ภาพและเสียง รวมถึง
ความแปลกใหมท่ าใหเ้กิดความน่าตื่นเตน้ส าหรบัการเรยีน 

(ปัทมา นพรตัน,์ 2548) ไดอ้ธิบายวา่ การเรยีนรูแ้บบออนไลน ์หรอื อีเลริน์นิ่ง วา่เป็นการใช้
ระบบสื่อสาร อินเทอรเ์น็ต  หรอือินทราเน็ต มาเป็นตวัช่วยในการเรยีนรูแ้ละยงัสามารถท าใหผู้เ้รยีน
สามารถศึกษาไดด้ว้ยตวัเองอีกดว้ย ผูเ้รียนเลือกเรียนตามสนใจและสามารถเรียนรูไ้ด ้โดยเม่ือ
ผูเ้รยีน เริม่ศกึษาถึงการเรยีนรูจ้ากระบบสื่อสาร ซึง่ไดป้ระกอบดว้ย การขยบัของสื่อ เสียงขอ้ความ 
การน าเสนอต่างๆ ท่ีส่งไปให้ผูท่ี้เรียน โดยท่ีทุกคนพูดคยุกันไดต้ลอดเวลา และถามกันไดเ้หมือน
การเรยีนปกติ โดยอาศยัการตดิตอ่สื่อสารรูปแบบใหมท่ี่ทนัสมยั จงึสะดวกสบายเป็นอย่างมากท่ีจะ
เรยีนไดท้กุท่ีทกุเวลา 
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(ปรชัญนันท์ นิลสุข, 2546) บอกว่า อีเลิรน์นิ่ง คือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อให้เกิด
ประโยชนข์ึน้มา เม่ือใชร้ว่มกนักบัคอมพิวเตอรท่ี์เช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ต ท่ีใชร้ะบบการเรยีนการสอนที่
ไดถ้กูคิดมา เพื่อใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดท้กเม่ือ และสามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดตามความตอ้งการของผูท่ี้
เรยีน 

(บุญเลิศ อรุณพิบูลย,์ 2548) กล่าวว่า อีเลิรน์นิ่ง เป็นระบบท่ีพฒันามาจาก Web Based 
Instruction มีส่วนเพิ่มเติมระบบการจัดการบริหารหลกัสูตร ช่วยเรื่องของสิ่งท่ีเรียนรูข้องผูเ้รียน 
น าเสนอไดท้ัง้แบบออนไลน ์และ ออฟไลน ์สามารถน าเสนอไดท้ัง้ระบบ Synchronus หรือจะเป็น 
Asynchronus 

(Krutus, 2000) กล่าวว่า อีเลิรน์นิ่ง การช่วยใหบ้ทเรียนสามารถส่งต่อไดง้่ายโดยใชแ้ผ่น
ซีดีรอม ในการส่งต่อความรู ้หรือใช้เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตในการส่ง อาจจะอยู่ในรูปแบบ
คอมพิวเตอรจ์  าลองการฝึก และการใชเ้ว็บจ าลองการฝึก หรอืการเรียนการสอนท่ีไรร้ะยะทาง ดว้ย
ระบบการเรยีนผา่นดาวเทียมก็สามารถท าได ้
 

ความส าคัญของการจัดการสอนแบบ E-Learning 
ในโลกยคุปัจจบุนั อีเลิรน์นิ่ง เริม่มีความส าคญัมากขึน้ จนสามารถท าใหเ้กิดการเรยีนรูไ้ด้

ทกุเวลา ทกุสถานท่ี ไมจ่  ากดัอยูแ่ตใ่นหอ้งเรยีน หรอืในโรงเรยีนเท่านัน้ โดยสว่นใหญ่แลว้ อีเลริน์นิ่ง 
มีความส าคญัตอ่ไปนี ้

1. เป็นแหลง่ความรูข้องผูเ้รยีน โดยท่ีอินเทอรเ์น็ตถือเป็นแหล่งความรูท่ี้ยิ่งใหญ่กวา้งขวาง
ท่ีสดุในโลก ท่ีผูเ้รยีนควรไดรู้จ้กัศกึษา เพื่อการวิเคราะหแ์ละสรา้งองคค์วามรูไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

2. เป็นหอ้งปฏิบตัิการของผูเ้รยีน ในโลกของอินเทอรเ์น็ตผูเ้รียนสามารถฝึกความสามารถ
ไดต้ามความตอ้งการ โดยมีแหลง่ความรูม้ากมาย แตอ่ยา่งไรก็ตามการท่ีผูเ้รยีนจะไดฝึ้กฝน แตอ่าจ
ตอ้งอยู่ในความดแูลของครูผูส้อนดว้ยจงึจะท าใหกิ้จกรรมนัน้ ไดมี้สว่นช่วยในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เป็นส่วนของหอ้งปฏิบตัิการจ าลองสภาพต่าง ๆ คอมพิวเตอรส์ามารถกระท าขึน้ไดใ้น
ขณะท่ีโลกท่ีเป็นจรงิไม่สามารถกระท าได ้เช่น การจ าลองปรากฏการณธ์รรมชาติต่างๆ ท าใหก้าร
เรยีนรู ้ไม่มีขอ้จ ากดั 

4. น าผูเ้รยีนออกไปสู่โลกกวา้ง เป็นการศกึษาสิ่งท่ีเป็นอยู่จรงิ ไม่ใช่จากตวัหนงัสือแต่เป็น
การศกึษาความรูท่ี้เป็นอยู่จรงิ ท าใหรู้เ้ท่าทนัความเป็นไป การเปลี่ยนแปลงของโลก และรูจ้กัโลกท่ี
เราอยูม่ากขึน้ 
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5. น าโลกกวา้งมาสู่หอ้งเรียน เป็นการดึงเอาเรื่องท่ีอยู่ไกลตัว ไกลจากประสบการณ์ท่ี
ผูเ้รยีนจะสมัผสัไดจ้รงิ ๆ มาสูห่อ้งเรยีน ท าใหมี้ความรูก้วา้งขวางและรูจ้กัขอ้มลูท่ีมีอยู่และสามารถ
น าขอ้มลูไปใชจ้งึจะเกิดประโยชนส์งูสดุ 

6. เป็นเวทีการแสดงออก ระบบอินเทอรเ์น็ตเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงโลกทัง้หมดเขา้ดว้ยกนัท า
ใหก้ารติดตอ่สื่อสารไรข้อบเขต สามารถแสดงผลงาน แสดงทกัษะ ความรู ้ไปสูก่ารรบัรูข้องผูค้นได้
อยา่งไรข้อบเขต และไดร้บัการยอมรบัมากขึน้ รวมถึงมีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้และประสบความส าเรจ็
ไดม้ากขึน้ 

เป็นการจัดการเรียนรูท่ี้ตอบสนองผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ซึ่งความมุ่งหมายของการสอน
รายบุคคลนัน้จะยึดหลกัว่า ผูเ้รียนตอ้งมีความรบัผิดชอบในการเรียนดว้ยตนเอง จะตอ้งเป็นการ
สนบัสนนุ ผูเ้รยีนใหมี้ความยืดหยุ่นทางการเรยีน สรา้งความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลตามความ
สนใจ ความต้องการของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญอันดับแรก และผู้เรียนได้รับการประเมิน
ความกา้วหนา้ดว้ยตนเอง 

เป็นการจดัการเรียนรูท่ี้ครูผูส้อนเปลี่ยนบทบาทจาก ผูส้อน เป็น ผูแ้นะน า ท าใหช้ัน้เรียน
เป็นกิจกรรมท่ีสรา้งขึน้ตามผูเ้รียน นอกจากนีผู้เ้รียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งท่ีตนเองสนใจ ไม่ใช่
เพียงแตร่บัจากผูส้อนเพียงอย่างเดียว ดงันัน้บทบาทของครูในการสอนจะเปลี่ยนไป โดยครูจะเป็น
ผูแ้นะน าวิธีการเรยีน เสนอแนะแนวทางการเรยีนรูต้ลอดจนใหค้  าปรกึษาถึงการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

เป็นการเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนเปลี่ยนบทบาทจาก ผูเ้รียน เป็น ผูแ้สวงหา เม่ือบทบาทของครู
เปลี่ยน บทบาทของผูเ้รยีนก็ควรเปลี่ยนตามไป โดยผูเ้รยีนจะมีบทบาทเป็นผูศ้กึษา ผูค้น้ควา้ และ
หาความรูด้ว้ยตนเอง และรบัค าแนะน าจากผูส้อน 
 

องคป์ระกอบการเรียนการสอนแบบ E-Learning 
การจัดการสอนแบบ อีเลิรน์นิ่ง ตอ้งอาศยัการด าเนินการอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากการ

ด าเนินการตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกันหลายฝ่าย ในการจัดการระบบ อีเลิรน์นิ่ง ประกอบไปดว้ย
สว่นประกอบท่ีส าคญั 7 สว่น คือ 

1. กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย การวิเคราะหห์ลกัสตูรก าหนดเนือ้หา ก าหนด
ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั ก าหนดกิจกรรมการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ซึ่งรวมถึงตวัหลกัสตูร
และการจดัการเรยีนรูข้องสถานศกึษานั่นเอง ในสว่นนีเ้ป็นหนา้ท่ีรบัผิดชอบของครูผูส้อนโดยตรง 

2. ระบบเครือข่าย ประกอบด้วยการวางระบบเครือข่ายภายใน และระบบเครือข่าย
ภายนอก ใหเ้ช่ือมโยงทั่วถึงกัน การจัดการเก่ียวกับระบบเครือข่ายของการศึกษาจะตอ้งมีความ
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สอดคลอ้งกับโครงสรา้งและระบบพืน้ฐาน ดา้น ICT ของประเทศนั้นดว้ย โดยจะมีผูท่ี้คอยดูแล
ระบบตอ้งคอยรบัผิดชอบเครอืข่าย 

3. สื่อการสอน คือสิ่งท่ีใชช้่วยใหก้ารสอนมีความทนัสมยั เพิ่มความน่าสนใจในการเรียนรู ้
และการสรา้งเนือ้หาใหมี้ความน่าใจมากขึน้ โดยใชร้ะบบสารสรเทศท่ีทนัสมยัมาเขา้รว่มกับการ
สอนซึง่สามารถหาความรูเ้พิ่มเตมิไดด้ว้ยตนเอง หรอืใหบ้คุคลท่ีมีความรูช้่วยสอนไดเ้ช่นกนั 

4. การติดตอ่สื่อสาร คือวิธีการติดตอ่สื่อสารหลากหลายรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั ท่ีใชร้ะหวา่ง
ผูเ้รียนส่งถึงผูส้อน การติดต่อสื่อสารมีหลากหลายระบบ ทัง้แบบทางเดียว หรือ สองทาง ท่ีมีอยู่
และการเลือกใชจ้ะตอ้งตรงกบัจดุประสงคเ์พื่อใหมี้คณุภาพมากท่ีสดุ 

5. บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง นั่นหมายถึง ผูจ้ัดการท างานทั้งหมดของโรงเรียน ซึ่งจะเป็นคน
ก าหนดทุกอย่าง เป็นผู้ท่ีคอยจัดหาและช่วยเสริมความสามารถให้กับทุกฝ่ายในการท าตาม
เปา้หมายท่ีไดก้ าหนดไว ้รวมถึงการใชบ้คุลากรท่ีมีประสิทธิภาพในงานแตล่ะประเภท 

6. ผูเ้รยีน จะตอ้งมีความพรอ้มท่ีจะเรยีนรูผ้่านระบบเครอืข่าย โดยมีความรูค้วามสามารถ
ดา้นคอมพิวเตอรเ์บือ้งตน้ ของการใชอ้ินเทอรเ์น็ตเพื่อหาขอ้มลู 

7. แหล่งเรียนรู ้ซึ่งครูผูส้อนจะจดัหาเตรียมไวใ้นระบบส าหรบัผูเ้รียนไดค้น้ควา้หาความรู ้
ในปัจจบุนัแหลง่เรยีนรูมี้อยูม่ากมายเพียงพอตอ่การเรยีนรู ้เพียงครูผูส้อนควรไปศกึษาแหลง่เรยีนรู ้
ไวก้่อนเพื่อท่ีจะน ามาแนะน าผูเ้รยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม แหลง่เรยีนรูต้า่งๆ แบง่ไดด้งันี ้

7.1 แหล่งเรยีนรูท่ี้เป็นสถานท่ี ไดแ้ก่ สถานศกึษาเฉพาะทาง พิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ 
อทุยานประวตัิศาสตร ์แหลง่โบราณคดี ศนูยอ์ตุสาหกรรม สถาบนัพฒันาฝีมือและแรงงาน ฯลฯ 

7.2 แหล่งเรียนรูท่ี้เป็นแหล่งศึกษาอา้งอิง ไดแ้ก่ หอ้งสมุด หนังสือ พงศาวดาร 
ต านาน ภาพถ่าย ภาพวาด ขอ้มลูท่ีถกูบนัทกึไวโ้ดยสื่อเทคโนโลยีตา่งๆ และอินเทอรเ์น็ต ฯลฯ 

7.3 แหล่งเรียนรูท่ี้เป็นบุคคล ไดแ้ก่ ผูรู้ ้ผูเ้ช่ียวชาญ นักวิชาการ ช่างฝีมือศิลปิน
พืน้บา้น นกัปกครอง คนในทอ้งถ่ิน ฯลฯ 

7.4 แหล่งเรียนรูท่ี้เป็นสถานการณจ์ริง ไดแ้ก่ เหตกุารณ์จริง ประเพณี พิธีกรรม
ขบวนแห่ งานเทศกาล ฯลฯ 
 

การออกแบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning 
(ฐาปนีย ์ธรรมเมธา, 2557) หมายความว่า เป็นวิธีการวางแผนขั้นตอนโดยไดค้ิดจาก

องคป์ระกอบของทฤษฎีการเรยีนการสอน การคิดวางแผนการเรยีนรู ้การใชส้ื่อ กิจกรรมการเรยีนรู ้
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รวมถึงการประเมินผล เพื่อให้ผูส้อนสามารถถ่ายทอดความรูสู้่ผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถรบัรู ้หรอืสมัผสัได ้ 

การเรียนการสอนในระบบสื่อการสอน ท่ีไดพ้ฒันาตามเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ผูส้อนควรท่ีจะน าเทคโนโลยีท่ีไดมี้การพฒันานัน้น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนท์างการ
เรยีนการสอนใหม้ากท่ีสดุ ผูส้อนเองก็มองวา่เทคโนโลยีเป็นเครือ่งมือทนัสมยัท่ีจ าเป็นตอ้งกา้วใหไ้ด้
รูเ้ท่าทนักบัเทคโนโลยีนัน้ เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดมี้ช่องทางท่ีจะศึกษาหาความรู ้
ไดม้ากขึน้ ผูส้อนในปัจจบุนัจ าเป็นตอ้งหนัมามองเทคโนโลยีปัจจบุนัใหม้าก ใหไ้ดรู้เ้ท่าทนัท่ีจะตอ้ง
สรา้งประสบการณ์กับช่องทางการเรียนรูท่ี้หลากหลายมากขึน้ เพื่อผูเ้รียนท่ีจะไดป้รบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมไปทางท่ีสรา้งสรรคต์อ่สงัคมประเทศชาตมิากท่ีสดุ 

 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
(ทรรศนีย ์ปราบอกัษร, 2542) ท าการศกึษาเรือ่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของบดิา

มารดาในการเลือกโรงเรยีนสอนดนตร ีพบว่ากลุม่ตวัอย่างมีทศันคติต่อการเรยีนดนตรมีากท่ีสดุใน
เรื่องการเรียนดนตรีสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผูเ้รียนและปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจของบิดามารดาในการเลือกโรงเรยีนสอนดนตรคีือบรรยากาศของโรงเรยีน 
เหตผุลอนัดบัหนึ่งในการสนบัสนุนใหบุ้ตรเรียนดนตรีคือการเรียนดนตรีท าใหเ้ด็กรูจ้กัการใชเ้วลา
วา่งใหเ้ป็นประโยชน ์เหตผุลท่ีกลุม่ตวัอย่างไม่สนบัสนนุใหบ้ตุรเรยีนดนตรคีือคา่ใชจ้่ายในการเรยีน
ดนตรีสูงมาก กลยุทธ์ทางการตลาดของโรงเรียนดนตรีดา้นสถานท่ีตัง้พบว่าโรงเรียนดนตรีตอ้ง
ตัง้อยู่ใกลท่ี้พกัอาศยัเดินทางสะดวกและมีสถานท่ีจอดรถสบาย กลยทุธท์างการตลาดของโรงเรยีน
ดนตรีดา้นการส่งเสรมิทางการตลาดคือการโฆษณาท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสดุ  นอกจากนี้
ผูว้ิจยัยงัพบว่าบิดามารดาท่ีมีอาชีพระดบัการศึกษาและรายไดต้่างกันจะมีทัศนคติต่อการเรียน
ดนตรีต่างกันคือคนเรียนดนตรีต้องเป็นคนท่ีมีฐานะทางการเงินดี การเรียนดนตรีตอ้งใชค้วาม
อดทนและความพยายามในการเรียนรวมทัง้การเรียนดนตรชี่วยส่งเสรมิใหส้ขุภาพจิตและสขุภาพ
กายของผูเ้รยีนใหด้ีขึน้ บิดามารดาท่ีมีอาชีพระดบัการศกึษาและรายไดต้า่งกนัท าใหเ้กิดปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจใหบ้ตุรเรยีนดนตรตีา่งกนัปัจจยัดงักลา่วคือช่ือเสียงของโรงเรยีนสอนดนตรี
ช่ือเสียงของผูส้อนดนตรีหลกัสตูรท่ีเปิดสอนในโรงเรียนสอนดนตรี สิ่งเหล่านีเ้ป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจของบดิามารดา 

(ชญัญา บูรณุปกรณ,์ 2546) ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเลือกใชบ้ริการดนตรีในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผูป้กครองนักเรียนท่ีศึกษา
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ดนตรกีบัโรงเรยีนดนตรีในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัด้านการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ คือดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ ดา้น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี และด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสดุไดแ้ก่ คณุภาพของเครือ่งดนตรท่ีีใชใ้นการเรยีนการสอน คือเครือ่งดนตรท่ีีอยู่
ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีส่วนใดช ารุด ด้านปัญหาของการใชบ้ริการโรงเรียนดนตรี ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ปัญหาเครื่องดนตรไีม่เพียงพอตอ่การเรยีนการสอน ปัญหาดา้นอตัราคา่เลา่
เรยีน ปัญหาสถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอ ปัญหาการขาดการประชาสมัพนัธแ์ละการแจง้ข่าวสารของ
โรงเรยีนมีไม่ทั่วถึง ปัญหาการท่ีพนกังานใหค้  าแนะน าปรกึษาไมช่ดัเจน ปัญหาเรื่องหอ้งเรยีนดนตรี
ท่ีคบัแคบเกินไป และปัญหาพนกังานไมเ่พียงพอตอ่การใหบ้รกิาร 

(จตุรงค์ ทองเชือ้, 2547) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครอง
นกัเรยีนในการเลือกโรงเรยีนดนตรีใหแ้ก่บตุรหลาน กรณีศกึษาโรงเรียนดนตรสียามกลการ ในเขต
ภาคตะวนัออก พบว่า ดา้นการเรยีนรู ้การจงูใจ และบคุลิกภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูป้กครอง
นักเรียนส าหรบัเลือกโรงเรียนดนตรี การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมของผูป้กครองนักเรียน
ส าหรบัเลือกโรงเรียนดนตรี พบว่า ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินเลือกเรียนดนตรี คือ ทั้งพ่อและแม่ วิชา
ดนตรีท่ีถูกเลือกใหน้กัเรียน คือ เปียโน เหตผุลท่ีผูป้กครองนกัเรียนเลือกใหบุ้ตรหลานเรียนดนตร ี
คือ เพื่อตอ้งการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์บคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่ การตดัสินใจเลือกเรยีนดนตรคีือ 
พอ่และแม่ เม่ือเด็กมีความพรอ้มทัง้ดา้นรา่งกายและจิตใจ อายมีุความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการ
เลือกโรงเรียนดนตรีในดา้นบุคคลท่ีเป็นผูต้ดัสินใจเลือกโรงเรียนดนตรี สถานภาพมีความสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมในการเลือกโรงเรยีนดนตร ีดา้นบคุคลท่ีเป็นผูต้ดัสินใจเลือกโรงเรยีนดนตร ีและบคุคล
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนดนตรี ทางดา้นจิตวิทยา ดา้นการจูงใจ มีความสมัพนัธก์ับ
พฤตกิรรมในการเลือกโรงเรยีนดนตร ี

(นวพร มสุิกทอง, 2549) ท าการศกึษาเรื่อง ทศันคติและแนวโนม้พฤติกรรมของผูป้กครอง
ท่ีมีต่อการเรียนดนตรีท่ีโรงเรียนดนตรีมีฟ้า สงักดับรษัิท จีเอ็มเอ็มแกรมม่ีจ ากดั มหาชน. ทศันคติ
โดยรวม พิจารณารายดา้นแนวโนม้ในการแนะน าญาติ และแนวโนม้ท่ีจะบอกต่อผูอ่ื้นใหส้นใจ 
แรงจูงใจโดย ดา้นแรงจูงใจดา้นเหตุผล และแรงจูงใจ ดา้นอารมณ์มีความส าคัญกับ แนวโน้ม
พฤติกรรมของผูป้กครองในการเรียนต่อ เม่ือเรียนจบแนวโน้มพฤติกรรมของผูป้กครองในการ
แนะน าญาติใหม้าเรยีน และแนวโนม้พฤติกรรมของผูป้กครองจะบอกต่อบคุคลอ่ืนใหม้าเรียนมีอยู่
ในทิศทางเดียวกนั 



  66 

(ณธีพัฒน ์วชิรชัยเกียรติ, 2552) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สาขาวิชาดนตรีท่ีเคย
เลือกเรียน คือ สาขาวิชาดนตรีคลาสสิค กลุ่มเครื่องดนตรีท่ีเลือกเรียนมากท่ีสดุ คือ เปียโน ความ
คิดเห็นของผูบ้รโิภคเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นหลกัสตูร ราคาค่าเรยีน สถานท่ี
หอ้งเรยีนและสื่อในการเรยีนการสอน ครูอาจารยผ์ู้สอนดนตรสีากล โฆษณาของโรงเรยีน บคุลากร
ท่ีใหบ้รกิาร กระบวนการของโรงเรียน คณุภาพของโรงเรียน อยู่ในระดบัมาก บุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลมากท่ีสุด คือ ผู้ปกครองและคนในครอบครวั สาเหตุท่ีทาให้
ตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลคือ ประทับใจจากการเขา้ชมแสดงดนตรีมากท่ีสุด ขอ้มูลการ
ตดัสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล มากท่ีสดุ คือ ดนตรีมีผลกระทบท่ีดีต่อการพฒันาทางดา้นสมอง 
ดา้นเหตผุลและดา้นอารมณ ์อยู่ในระดบัมาก ผูบ้รโิภคมีพฤติกรรมการตดัสินใจในการเลือกเรียน
ดนตรีสากลในอนาคต อยู่ในระดบัแนวโนม้ค่อนขา้งจะเรียนต่อแน่นอน ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
เพศ อาชีพ รายได ้ระดบัการศกึษา สาขาวิชาดนตรท่ีีเรียน ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกเรียนดนตรีสากลแตกต่างกันในการเรียนดนตรีในอนาคต ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดตอ่การเรยีนดนตรสีากล ดา้นหลกัสตูร ดา้นครูอาจารย ์ผูส้อนดนตรี สากล ดา้นโฆษณา
ของโรงเรียนดนตรี ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ด้านกระบวนการ ด้านคุณภาพของโรงเรียน มี
ความสัมพันธ์กับแนวโนม้ในการเลือกเรียนดนตรีสากลในอนาคต ปัจจัยดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดตอ่การเรยีนดนตรสีากล ดา้นราคาคา่เรยีนและดา้นสถานท่ี หอ้งเรยีนและสื่อในการเรยีน
มีความสมัพนัธก์ับแนวโนม้ในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล ปัจจยัแรงจูงใจของผูบ้ริโภค
โดยรวม และดา้นอารมณ ์มีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้ในการเรยีนดนตรสีากลในอนาคต ระดบัปาน
กลาง  ปัจจยัแรงจูงใจของผูบ้ริโภคดา้นเหตผุล มีความสมัพนัธก์ับแนวโน้มการเลือกเรียนดนตรี
สากลในอนาคต 

(พรทิพย ์ศิลปะรกัษ์, 2550) ท าศึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองใน
การส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติจากการศึกษาพบว่า จากการส ารวจปัจจัยส่วน
บคุคลของผูป้กครองท่ีมีบตุรหลานเรยีนท่ีโรงเรยีนนานาชาติไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศกึษา พบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 70.8 สว่นใหญ่มีอายอุยูร่ะหว่าง 31-40 ปี สว่นใหญ่
มีการศกึษาอยูร่ะดบัปรญิญาตร ีและมีอาชีพเป็นเจา้ของธุรกิจ/คา้ขาย 

(ธีราลกัษณ ์สจัจะวาที, 2537) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกโรงเรียนสอน
ดนตรขีองผูป้กครองนกัเรยีนในโรงเรยีนสอนดนตรใีนอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่พบวา่ ปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนดนตรี มีสิ่งกระตุ้นทางการตลาด 4 ด้าน คือ ด้าน
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ผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่วนปัญหาท่ีผูป้กครองมีต่อ
โรงเรียนสอนดนตรีท่ีพบเหมือนกน คือ อัตราค่าเล่าเรียนแพง สถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอและ
โรงเรยีนอยูห่่างจากบา้น 

(วนัวิสาข ์แกว้สมบูรณ์, 2553) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทักษิณพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยในการตดัสินใจ
เลือกเขา้ศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทักษิณ ความส าคญัเก่ียวกับปัจจัยในการ
ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษา เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยคือ ดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการจัดการ
เรยีนการสอน ดา้นอาจารายแ์ละบคุลากร ดา้นค่าใชจ้่ายในการศึกษา ดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร 
ดา้นกายภาพ และดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิการตลาด นิสิตระดบับณัฑิตศกึษาท่ีศกึษา
ในระดบัการศกึษาตา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศกึษาโดยรวมและ
รายดา้นไม่แตกตา่งกนัยกเวน้ ดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการตลาด ท่ี 0.001 

(เกวรนิทร ์ละเอียดดีนนัท ,์ 2557) ท าการศกึษาเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ผู้บริโภคทางออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าการยอมรบัเทคโนโลยีดา้นการน ามาใชง้านจริงส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้
หนังสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา คือ พฤติกรรม
ผูบ้รโิภคออนไลนด์า้นทศันคติท่ีมีตอ่สื่อออนไลนก์ารยอมรบัเทคโนโลยีดา้นความง่ายในการใชง้าน 
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ดา้นความบันเทิงทางออนไลน์ดา้นการรบัรูท้างออนไลน์และการ
ยอมรบัเทคโนโลยีดา้นความตัง้ใจท่ีจะใชต้ามล าดบั โดยรว่มกันพยากรณก์ารตดัสินใจซือ้หนงัสือ
อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

(สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล, 2555) ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซือ้สินคา้และบริการ
ออนไลนแ์บบรว่มกลุ่มกนัซือ้บนเว็บไซด ์ENSOGO ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรของเว็บไซต ์
ENSOGO ดา้นการโฆษณา ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการจดักิจกรรม
ทางการตลาดและดา้นการบอกต่อ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัการการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร ดา้นโฆษณาสามารถท านายพฤติกรรมการซือ้สินคา้และบรกิารดา้นราคาเฉลี่ยของ
สนิคา้ท่ีเคยซือ้ในแตล่ะครัง้บนเว็บไซตE์NSOGO โดยคา่ Adjusted R ท านายไดร้อ้ยละ 5.3 

(นิชาภา ภาปัทมาสน,์ 2555) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียน
กวดวิชาของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า 
นักเรียนจะให้ความ ส าคัญในขอ้การเลือกสถาบันกาดวิชาตามท่ีตนเองตอ้งการมากท่ีสุด ให้
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ความส าคัญในขอ้วัตถุประสงคใ์นการสมัครเรียนเพื่อเพิ่มผลการเรียนในโรงเรียนอยู่ในระดับ
รองลงมา และขอ้การเลือกภาพลกัษณแ์ละความน่าเช่ือถือท่ีเกิดจากการโฆษณาตามล าดบั ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นจิดวิทยามีความส าคญัอยู่ใน
ระดับปานกลาง และปัจจัยด้านสังคมมีความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ทิศทางบวกต่อ
พฤตกิรรมการตดัสินใจสมคัรเรยีนกวดวิชา 

(กาญจนา มกัเชียว, 2558) ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง
ในการส่งบตุรหลานเขา้ศกึษาในโรงเรียนโชติกาญจน ์เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศกึษา ผูป้กครองใหค้วามส าคญัในดา้นอาจารย์
และบุคลากรมากท่ีสุด การตัดสินใจเลือกศึกษาใหค้วามส าคญัในดา้นการสอนมากท่ีสุด อาย ุ
สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศกึษา ความสมัพนัธข์องเด็กในการปกครอง และจ านวนเด็กนกัเรยีนท่ี
มีการดแูลท่ีแตกต่างกบัไม่มีความแตกตา่งกนัในเรื่องการตดัสินใจเลือกศกึษา ส่วนเพศและรายได้
เฉลี่ยตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีความแตกตา่งในเรือ่งการตดัสินใจเลือกศกึษา ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
การตดัสินใจเลือกศึกษาโดยรวมกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสมัพนัธ์
เชิงบวกในระดบัปานกลาง 

(ธัญญน์รี วีณากร, 2557) ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการของผูป้กครอง
ท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนดนตรีเอกชน หลักสูตรวิชาขบัรอ้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษา พบว่าผูป้กครองส่วนใหญ่เคยส่งบุตรหลานเรียนปฏิบตัิเครื่องดนตรีเปียโนมาก่อนมาก
ท่ีสดุ และนอกจากการเรียนดนตรีแลว้ ผูป้กครองยงัตอ้งการส่งเสริมใหบุ้ตรหลานเรียนรูกิ้จกรรม
การเสรมิทกัษะเก่ียวกบัการแสดง ฝึกใหเ้ด็กกลา้แสดงออก ส่งเสริมบคุลิกภาพท่ีดี ผูป้กครองส่วน
ใหญ่ ตอ้งการใหมี้ความหลากหลาย ไม่ท าใหน้กัเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ใหไ้ดเ้รียนรูด้นตรีเพื่อ
ความสุขและความผ่อนคลายเป็นหลัก นอกจากนี้แต่ละโรงเรียนควรมีครูผู้สอนท่ีมีความรู ้
ความสามารถในการสอนไดห้ลากหลาย และรูจ้กัสงัเกตพฤติกรรมนกัเรยีน มีจิตวิทยาในการสอน 
อีกทัง้ผูป้กครองมีความสนใจ ท่ีจะใหบ้ตุรหลานไดเ้รยีนรูก้ารออกเสียงท่ีถกูตอ้งชดัเจนมากขึน้  คร
ผู้สอนและทางโรงเรียนดนตรีควรจัดให้มีความเฉพาะเจาะจง ตามความต้องของผู้เรียนท่ีมี
วัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันออกไป เม่ือหลักสูตรการเรียนการสอนมีคุณภาพและมีความ
หลากหลาย ก็จะสามารถดงึดดูและตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิารไดเ้ป็นอยา่งดี 

(ทิชากร เกษรบวั, 2559) ไดท้  าการศกึษาเรื่องการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ ปัจจยั
ท่ี มี อิท ธิพลต่อการตัดสิน ใจซื ้อบ ริการโท รทัศน์ผ่ านดาวเทียมของผู้ใช้บ ริการใน เขต 
กรุงเทพมหานคร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี อาชีพ
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พนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพสมรส มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-25,000 บาท ท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีสกัด
องคป์ระกอบหลกั และหมุนแกนองคป์ระกอบตัง้ฉากดว้ยวิธีแวริแมกซ ์ผลการวิจัยพบว่า ชุดตัว
แปรท่ีท าการศกึษา สามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบได ้4 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย การบรหิารให้
สนิคา้แตกตา่งจากคู่แข่ง การบรหิารคณุภาพการใหบ้รกิาร การสง่เสรมิการตลาด และภาพลกัษณ์
ของสินคา้  ซึง่สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได ้62.309 ผลการวิจยัแสดงใหปั้จจยัท่ีส  าคญั
ตอ่การตดัสินใจซือ้โทรทศัน ์

(ธมลชนก สเมธวรกุล , 2548) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบเก่ียวข้องกับ
สมรรถภาพของผูส้  าเร็จการศึกษา โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ ตาม
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ใชต้วัอย่าง 848 คน ตวัแปร 95 ตวัแปร มีคา่เฉลี่ยระหว่าง 2.85 – 
6.15 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.46 – 0.63 แสดงว่าตัวแปรส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อ
สมรรถภาพของผูส้  าเร็จการศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจตาม
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน จัดอยู่ในระดับค่อนขา้งน้อยถึงมาก และแต่ละตัวแปรมีการ
กระจายของขอ้มลูท่ีแตกต่างกนันอ้ย ประกอบไปดว้ยตวัแปรส าคญั 3 ดา้น คือ ดา้นความรู ้ดา้น
ทักษะ และด้านลักษณะนิสัย และสามารถได้องค์ประกอบในด้านความรูป้ระกอบด้วย 4 
องคป์ระกอบ คือ ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นธุรกิจ ความรูพ้ืน้ฐานดา้นคอมพิวเตอร ์ความรูท้ั่วไปใน
การด ารงชีวิต และ ความรูห้ลักการประกอบธุรกิจ ในด้านทักษะ มีองค์ประกอบทั้งหมด 3 
องคป์ระกอบ คือ การจดัการและการออกแบบระบบฐานขอ้มลู การพฒันาและประเมินผลระบบ
ฐานขอ้มลู และ การวิเคราะหร์ะบบฐานขอ้มลู และในดา้นลกัษณะนิสยั มีทัง้หมด 3 องคป์ระกอบ 
คือ ลกัษณะสว่นตวั ลกัษณะเฉพาะบคุคล และ ลกัษณะมนษุยส์มัพนัธ ์

(บญัชา โคตรแกว้, 2548) ไดศ้ึกษาการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียน
การสอนคอมพิวเตอรแ์บบบรูณาการของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครเพื่อวิเคราะหแ์ละอธิบาย
ลกัษณะองคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอรแ์บบบูรณาการของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าจากตัวแปรท่ีสังเกตได้ 48 ตัวแปร สามารถวิเคราะห์
องคป์ระกอบได ้6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การใชเ้ทคนิควิธีการทางคอมพิวเตอรอ์ย่างหลากหลายใน
การเรียนรู ้การจัดกิจกรรมการเรียนรูข้องครูผู้สอน การสนับสนุนการจัดการเรียนรูร้่วมกัน 
ประโยชนข์องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การเรียนรูข้องผูเ้รียน และ การสนับสนุน
ของสถานศึกษา ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์ององคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรแ์บบบรูณาการของโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร ระหว่าง 6 องคป์ระกอบกบั 48 ตวั
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แปร ท่ีมีค่าเท่ากับ 0.412 – 0.893 และค่าสัมประสิทธ์ิระหว่าง 6 องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการ
จดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอรแ์บบบูรณาการของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร มีค่าเท่ากบั 
0.549 – 0.822 ซึ่งมีความสมัพนัธก์นัในระดบัสงู ในขณะท่ีสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
ภายในมีคา่เท่ากบั 0.002 – 0.026 ซึง่มีความสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า 

(ปวีณา พานิชชยักลุ, 2562) ศกึษาเรื่อง รูปแบบคณุภาพการใหบ้รกิารของธุรกิจเครื่องดื่ม
ชานมไข่มุกกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
รายไดต้่อเดือน มากกว่า 35,000 บาท ดา้นพฤติกรรมท่ีมาใชบ้ริการพบว่าเครื่องดื่มลูกคา้ซือ้
รบัประทานส่วนใหญ่เป็นเมนูชานม ส่วนใหญ่ลูกคา้ซือ้เครื่องดื่มในห้างสรรพสินคา้ เหตุผลท่ี
เลือกใชบ้รกิารเน่ืองจากเครื่องดื่มมีรสชาติท่ีตรงกบัความซอบ รูปแบบการด าเนินชีวิตของลกูคา้ ผู้
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้มากท่ีสดุคือ ตนเอง ส่วนในดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร พบว่า
องคป์ระกอบท่ี 1 ตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนักมากท่ีสุด คือ สภาพแวดลอ้มบริเวณรา้นมีความสะอาด 
องคป์ระกอบท่ี 2 คือ พนกังานใหบ้รกิารไดอ้ย่างถกูตอ้งไม่ว่าจะเป็นการชงเครื่องดื่ม การเก็บเงิน
และทอนเงิน องคป์ระกอบท่ี 3 คือพนกังานใหค้  าแนะน าเครือ่งดื่มท่ีเหมาะสมกบัลกูคา้ไดเ้ช่นลกูคา้
ตอ้งการบริโภคเครื่องดื่มรสเปรีย้ว ก็สามารถแนะน าเมนูท่ีมีรสเปรีย้วได ้องคป์ระกอบท่ี 4 คือ 
พนกังานมีความรูท่ี้จะใหค้  าแนะน าและตอบขอ้สงสยัของลกูคา้ได ้และแจง้ถกูคา้ก่อนทกุครัง้เม่ือมี
เมนูท่ีหมด องคป์ระกอบท่ี 5 คือ พนักงานมีความค านึงถึงการบริการเป็นรายบุคคล เพื่อท่ีจะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้แตล่ะราย และทางรา้นมีช่องทางท่ีลกูคา้สามารถแสดง
ความคดิเห็นหรอืรอ้งเรยีนไดเ้ช่นกลอ่งรบัความคดิเห็น,คอลเซนเตอร ์

(จีระนนัท ์วงศแ์หลมทอง, 2554) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมของผูป้กครองใน
การเลือกโรงเรียนดนตรีมิวสิคคอนเนอร์ ผลการวิจัยพบว่า จากการวิจัยครัง้นี ้พบว่า ผูป้กครอง
นกัเรยีนท่ีตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพเป็นพนกังาน
บริษัทเอกชนหรือรบัจา้งทั่วไป มีรายไดต้่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาทมีการศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสรวมถึงหม้ายเหย่ารา้งหรือแยกกันอยู่มากกว่าโสด  ผู้ตอบให้
ความเห็นด้านการเรียนรู ้ด้านบุคลิกภาพ ด้านการจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบให้
ความเห็นกบัการบรหิารงานดา้นธุรการและการใหบ้รกิารว่า ดา้นวิชาการ ดา้นบคุคล ดา้นกิจกรรม
ของนกัเรียนและดา้นอาคารสถานท่ี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก จากการวิจยัครัง้นี ้พบว่า ผูป้กครอง
นกัเรยีนท่ีเป็นผูต้ดัสินใจเลือกเรยีนดนตรสี่วนใหญ่ คือ ทัง้พ่อและแม่ วิชาท่ีผูป้กครองเลือกใหบ้ตุร
หลานเรยีนคือ วิชาเปียโน เหตผุลในการเลือกเรยีนดนตร ีคือ เพื่อช่วยใหบ้ตุรหลานผ่อนคลายหรือ
ลดความตึงเครียด บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกเรียนดนตรี คือ พ่อและแม่ ช่วงท่ีใหบุ้ตรหลาน
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เรียนดนตรี คือ เม่ือเห็นความส าคญัและประโยชน์ของการเรียนดนตรี และวิธีการเลือกโรงเรียน
ดนตรี คือ โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอต่อการเรียน เพศ รายได ้
ระดบัการศกึษา สถานภาพ ปัจจยัทางดา้นการเรยีนรู ้อาคารสถานท่ี มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
ในการเลือกโรงเรยีนดนตรขีองผูป้กครองในดา้นการตดัสินใจเลือกโรงเรยีนดนตร ี
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บทที ่3  
วธีิการด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดด้  าเนินตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ ผูป้กครองของนักเรียนท่ีใชบ้ริการหรือเคยใช้

บรกิาร เรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูป้กครองของนกัเรยีนท่ีใชบ้รกิารหรอืเคยใชบ้รกิาร 

เรียนเปียโนออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
ดงันัน้จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชส้ตูรค านวณหาขนาดตวัอย่างท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% และ
ใหค้วามผิดพลาดไมเ่กิน 5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556) 

 

n = 
Z2pq

ⅇ2  

 
n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
e = ระดบัความคลาดเคลื่อน ซึง่ก าหนดใหมี้ความเบี่ยงเบนได ้5% ดงันัน้ e = 0.05 
Z = คา่มาตรฐานซึง่ขึน้อยูก่บัระดบัความเช่ือมั่น 
P = สดัสว่นประชากรท่ีสนใจศกึษาเท่ากบั 50% = 0.5 
Q = 1 – p 
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ในทางปฏิบัติเรานิยมใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั้น Z = 1.96 ฉะนั้นจึงได้ขนาด
ตวัอยา่งเท่ากบั 

n = 
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2
 

n = 
(3.8416)(0.25)

(0.0025)
 

n = 3.8416 หรอื 385 ตวัอยา่ง 
 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการศกึษา โดยแบง่การสุม่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
ขั้นท่ี 1 การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling ) โดยท าการ

คัดเลือกโรงเรียนสอนดนตรี ท่ีใช้มาตรฐานการสอบเปียโน Associated Board of the Royal 
Schools of Music (ABRSM) , Trinity College London , YAMAHA และเปิดมานานมากกว่า 5 
ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขั้น ท่ี  2  การเลื อกสุ่ มตัวอย่ างแบบโควตา ( Quota Sampling ) โดยท าการเก็บ
แบบสอบถามท่ีโรงเรยีนท่ีใชม้าตรฐานการสอบเปียโนทัง้ 3 แบบ โดยเก็บใหค้รบจ านวนตวัอย่างท่ี
ก าหนดไว ้รวมทัง้สิน้ 400 คน 

ขั้น ท่ี  3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก ( 
Convenience Sampling ) โดยท าการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ใน
ขัน้ตอนท่ี 2 ใหแ้บบสอบถามครบตามจ านวน 400 คน 

ระยะเวลาที่เก็บขอ้มลู 
การวิจยัในครัง้นี ้จะเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรยีนเปียโน

ออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ขณะเวลาท่ีท าการศึกษาวิจัย โดยเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน 
มิถนุายน พ.ศ. 2564 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
การวิจัยครัง้นีใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ส าหรบัการ

ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
แบง่ออกเป็น 5 สว่น ดงันีค้ือ 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 

ขอ้ท่ี 1 เพศ แบบสอบถามเป็นลักษณะค าถามแบบ ( Multiple Choice Question ) ใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 
ตวัเลือกดงันี ้

ชาย 
หญิง 

ขอ้ท่ี 2 อายุ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) ซึ่งก าหนดช่วง 
อายโุดยใชเ้กณฑต์ามรุน่อาย ุGeneration (กรมสขุภาพจิต, 2563) ของผูบ้รโิภคซึ่งในการวิจยัครัง้
นี ้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดช่วงอาย ุออกเป็นช่วง 4 ช่วงดงันี ้

20 - 29 ปี 
30 - 39 ปี 
40 - 49 ปี 
50 ปีขึน้ไป   

ขอ้ท่ี 3 สถานภาพสมรส เป็นแบบสอบถามลกัษณะค าถามเป็นแบบ (Multiple Choice 
Question) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ ( Nominal Scale ) โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 สถานภาพดงันี ้

โสด 
สมรส/อยูด่ว้ยกนั 
หยา่รา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 

ขอ้ท่ี 4 ระดบัการศกึษา เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale)  โดย
แบง่แบบสอบถามออกเป็น 3 ตวัเลือกดงันี ้

ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี
ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า 
สงูกวา่ปรญิญาตร ี

ขอ้ท่ี 5 อาชีพ เป็นแบบสอบถามลกัษณะค าถามเป็นแบบ (Multiple Choice Question) 
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ ( Nominal Scale ) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 
ตวัเลือกดงันี ้

ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
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พนกังานบรษัิทเอกชน 
ธุรกิจสว่นตวั / คา้ขาย / อาชีพอิสระ 
แม่บา้น / พอ่บา้น / เกษียณอาย ุ
อ่ืนๆ 

ขอ้ท่ี 6 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ซึง่การก าหนดช่วงรายได ้ผูว้ิจยัใชข้อ้มลูแบง่ช่วงรายได ้ตามการส ารวจรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตอ่คน 
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) สามารถแบ่งช่วงรายได ้เฉลี่ย 
ออกเป็น 4 ช่วง ดงันี ้

ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 30,000 บาท 
30,001 – 45,000บาท 
45,001 – 60,000 บาท 
มากกวา่ 60,001 บาทขึน้ไป 

 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจ แบ่งเป็น 2 ด้านได้แก่ ดา้น

อารมณ์ ดา้นเหตุผล ใช้ระดับการวัดขอ้มูลแบบอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) ก าหนดการให้
คะแนนระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดน า้หนกัระดบัความส าคญัแตล่ะระดบั ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง  ส  าคญัมากท่ีสดุ 
คะแนน 4 หมายถึง  ส  าคญัมาก 
คะแนน 3 หมายถึง  ส  าคญัปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง  ส  าคญันอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง  ส  าคญันอ้ยท่ีสดุ 

  
การก าหนดเกณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายผลค านวณ โดยใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของ 

อนัตรภาคชัน้ ดงันี ้(ศิรวิรรณ เสรรีตัน ์และ คณะ, 2548, 149) 
  

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =  
ขอ้มลูที่มีคา่สงูสดุ-ขอ้มลูที่มีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

  

=  
5-1

4
  

=  0.80 
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ดงันัน้เกณฑก์ารแปลผลระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจงูใจ มีดงันี ้
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง  ผูบ้รโิภคมีระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจงูใจ 

ในระดบั นอ้ยท่ีสดุ 
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง  ผูบ้รโิภคมีระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจงูใจ 

ในระดบั นอ้ย 
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง  ผูบ้รโิภคมีระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจงูใจ 

ในระดบัปานกลาง 
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง  ผูบ้รโิภคมีระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจงูใจ 

ในระดบั มาก 
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 

ในระดบั มากท่ีสดุ 

 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค 

แบ่งเป็น 7 ดา้นไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ตน้ทนุของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซือ้ การ
สื่อสาร การดแูลเอาใจใส ่ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ ความสบาย ใชร้ะดบัการวดั
ขอ้มูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ก าหนดการใหค้ะแนนระดบัความส าคญั ออกเป็น 5 
ระดบั โดยก าหนดน า้หนกัระดบัความส าคญัของแตล่ะระดบั ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง  ส  าคญัมากท่ีสดุ 
คะแนน 4 หมายถึง  ส  าคญัมาก 
คะแนน 3 หมายถึง  ส  าคญัปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง  ส  าคญันอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง  ส  าคญันอ้ยท่ีสดุ 

  
 การก าหนดเกณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายผลค านวณ โดยใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของ 

อนัตรภาคชัน้ ดงันี ้(ศิรวิรรณ เสรรีตัน ์และ คณะ, 2548, 149)  
  

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =  
ขอ้มลูที่มีคา่สงูสดุ-ขอ้มลูที่มีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
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=  
5-1

4
    

=  0.80 

  
ดงันัน้เกณฑก์ารแปลผลระดบัความส าคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมอง

ของผูบ้รโิภค มีดงันี ้
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีระดับความส าคัญเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ในระดบั นอ้ยท่ีสดุ 
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีระดับความส าคัญเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ในระดบั นอ้ย 
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีระดับความส าคัญเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ในระดบั ปานกลาง 
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีระดับความส าคัญเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ในระดบั มาก 
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีระดับความส าคัญเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ในระดบั มากท่ีสดุ 
 

ส่วนที ่4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ แบ่งเป็น 6 ดา้น
ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใชพ้นักงาน การตลาด
ทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม  ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
ก าหนดการใหค้ะแนนระดบัความส าคญั ออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดน า้หนกัระดบัความส าคญั
ของแตล่ะระดบั ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง  ส  าคญัมากท่ีสดุ 
คะแนน 4 หมายถึง  ส  าคญัมาก 
คะแนน 3 หมายถึง  ส  าคญัปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง  ส  าคญันอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง  ส  าคญันอ้ยท่ีสดุ 
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การก าหนดเกณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายผลค านวณ โดยใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของ 
อนัตรภาคชัน้ ดงันี ้(ศิรวิรรณ เสรรีตัน ์และ คณะ, 2548, 149) 

  

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =  
ขอ้มลูที่มีคา่สงูสดุ-ขอ้มลูที่มีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

  

=  
5-1

4
    

=  0.80 
 

ดงันัน้เกณฑก์ารแปลผลระดบัความส าคญัเก่ียวกบัการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ มี
ดงันี ้

คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง  ผูบ้รโิภคมีระดบัความส าคญัเก่ียวกบัการสื่อสารการตลาด
แบบบรูณาการ ในระดบั นอ้ยท่ีสดุ 

คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง  ผูบ้รโิภคมีระดบัความส าคญัเก่ียวกบัการสื่อสารการตลาด
แบบบรูณาการ ในระดบั นอ้ย 

คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง  ผูบ้รโิภคมีระดบัความส าคญัเก่ียวกบัการสื่อสารการตลาด
แบบบรูณาการ ในระดบั ปานกลาง 

คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง  ผูบ้รโิภคมีระดบัความส าคญัเก่ียวกบัการสื่อสารการตลาด
แบบบรูณาการ ในระดบั มาก 

คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีระดบัความส าคญัเก่ียวกบัการสื่อสารการตลาด
แบบบรูณาการ ในระดบั มากท่ีสดุ 
 

ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ แบ่งเป็น 5 ขอ้ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการ
ตระหนักถึงความต้องการ ขั้นตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร ขั้นตอนการประเมินทางเลือก 
แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ พฤติกรรมหลงัการซือ้ โดยลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ย ทัง้ค  าถาม
ปลายปิด (Close Ended Response Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) ก าหนดการใหค้ะแนนระดบัความส าคญั ออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดน า้หนกั
ระดบัความส าคญัของแตล่ะระดบั ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง  ส  าคญัมากท่ีสดุ 
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คะแนน 4 หมายถึง  ส  าคญัมาก 
คะแนน 3 หมายถึง  ส  าคญัปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง  ส  าคญันอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง  ส  าคญันอ้ยท่ีสดุ 

  
การก าหนดเกณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายผลค านวณ โดยใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของ 

อนัตรภาคชัน้ ดงันี ้(ศิรวิรรณ เสรรีตัน ์และ คณะ, 2548, 149) 
  

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =  
ขอ้มลูที่มีคา่สงูสดุ-ขอ้มลูที่มีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

  

=  
5-1

4
    

=  0.80 
 

ดงันัน้เกณฑก์ารแปลผลระดบัความส าคญัเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ มีดงันี ้
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง  ผูบ้รโิภคมีระดบัความส าคญัเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ ใน

ระดบั นอ้ยท่ีสดุ 
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง  ผูบ้ริโภคมีระดบัความส าคญัเก่ียวกับการตดัสินใจซือ้ใน

ระดบั นอ้ย 
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง  ผูบ้ริโภคมีระดบัความส าคญัเก่ียวกับการตดัสินใจซือ้ใน

ระดบั ปานกลาง 
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง  ผูบ้ริโภคมีระดบัความส าคญัเก่ียวกับการตดัสินใจซือ้ใน

ระดบั มาก 
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีระดบัความส าคญัเก่ียวกับการตดัสินใจซือ้ใน

ระดบั มากท่ีสดุ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหลง่ขอ้มลูประกอบดว้ย 2 สว่น   
1.  ขอ้มลูทตุิยภมูิ คน้หาขอ้มลูท่ีมีอยูจ่ากเอกสารท่ีไดมี้การบนัทกึไวก้่อนหนา้อยู่แลว้ ดงันี ้

1.1  วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ ์งานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้ง  หนงัสือทางวิชาการ วารสาร 
บทความ  

1.2  ขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ต   
2.  ขอ้มลูปฐมภมูิ เก็บขอ้มลูจากผูบ้รโิภคท่ีตอบแบบสอบถามเพื่อน ามาวิเคราะห ์

 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 
1.  ตรวจสอบขอ้มูล ผูว้ิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดมี้การตอบ

ครบถว้นแลว้และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สามารถใชไ้ดอ้อก    
2.  การลงรหสั น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้น ามาลงรหสัตามท่ีไดก้ าหนดไว ้  
3.  การประมวลผลขอ้มลูท่ีลงรหสัแลว้โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพื่อการประมวลผล

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
 
สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

การหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิ 

อลัฟ่า (α – Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) 
 

α=
k covariance/variance

1+(k-1)covariance/variance
 

 

เม่ือ α แทน คา่ความเช่ือมนั่ หรอื Alpha Coefficient 
k แทน จ านวนค าถาม 

covariance   แทน คา่เฉลี่ยของคา่ความแปรปรวนรว่มระหวา่งค าถามตา่งๆ 

variance   แทน คา่เฉลี่ยของคา่ความแปรปรวนของค าตอบ 
การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 
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ค่ารอ้ยละ (Percentage) เป็นการน าเสนอในรูปแบบของค่ารอ้ยละ เพื่อ เปรียบเทียบ
ความถ่ีของข้อมลูในแต่ละกลุ่มกับจ านวนของมูลทั้งหมดท่ีเทียบเป็น 100 โดยมีสตูรในการ 
ค านวณ ดงันี ้(ชศูร ีวงศร์ตันะ, 2541, 40) 

P= 
f ×100

n
 

 

  P  แทน คา่รอ้ยละหรอืเปอรเ์ซน็ต ์
  f แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการเปลี่ยนแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 

n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
   ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เป็นการหาค่ากลางของขอ้มูลทั้งหมด โดยมี

สตูรในการค านวณ ดงันี ้(ชศูร ีวงศร์ตันะ, 2541, 40) 

ⅇ̄ =  
∑ ⅇ

ⅇ
 

 
 ⅇ̅ แทน คา่คะแนนเฉลี่ย 

  ∑ n แทน ผลรวมของคา่คะแนนทัง้หมด 
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

   คา่ความเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviations: SD) โดยมีสตูรใน
การค านวณ ดงันี ้(ชศูร ีวงศร์ตันะ, 2541, 66) 

  

S.D. = √
n ∑ x2- ( ∑ x )2

n(n-1)
 

 
 S.D. แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
 n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง     

  ∑ x2 แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

  (∑ x)
2

 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ใชท้ดสอบสมมติฐาน ประกอบดว้ย 
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 สถิติ Independent Sample t-test ใชใ้นการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งคา่เฉลี่ยของตวัแปรอิสระท่ีมีการแบง่เป็น 2 กลุม่ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2548, 108) 

  กรณีท่ีมีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั (s1
2 = s2

2) 
 

t =  
x̅1 − x̅2

√
(n1 − 1)S1

2(n2 − 1)S2
2

n1 −  n2 − 2
 [

1
n1

+
1

n2
]

  

 
  t แทน คา่สถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาใน t-distribution 

  x̅1 แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่ 1 

x̅2 แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่ 2 

  S1
2 แทน คา่ความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งที่ 1 

  S2
2 แทน คา่ความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งที่ 2 

  n1 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งที่ 1 

  n2 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งที่ 2 
กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ท่ากนั (S1

2  ≠  S2
2) 

 

t =  
x̅1 −  x̅2

√
S1

2

n1
+  

S2
2

n2

 

โดยท่ี 

df =   
[
S1

2

n1
+  

S2
2

n2
]

[
S1

2

n1
]

2

n1 − 1
+

[
S2

2

n2
]

n2 − 1

 

 
  t แทน คา่สถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาใน t-distribution 

 x̅1 แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่ 1 

x̅2 แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่งที่ 2 
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 S1
2 แทน คา่ความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งที่ 1 

 S2
2 แทน คา่ความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งที่ 2 

 n1 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งที่ 1 

 n2 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งที่ 2 
 df แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ 
 
 สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) แบบการ

ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป เพื่อทดสอบ 
สมมติฐาน มีสตูรดงันี ้(ชศูร ีวงศร์ตันะ, 2550, 176-200) 

 

F      =              
MSb

MSw
 

 
 F แทน คา่สถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาใน F-distribution 
 MSb แทน คา่าประมาณความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

MSw แทน คา่าประมาณความแปรปรวนภายในกลุม่ 
 

    MSW       =              
SSw

(n−k)
 

 
SSb แทน    ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุม่ 

 SSW แทน    ผลรวมก าลงัสองในกลุม่ 
 k แทน จ านวนกลุม่ 
 n แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 (k-1) แทน Degree of freedom ส าหรบัการแปรผนัระหวา่งกลุม่ (dfb) 

 (n-k) แทน Degree of freedom ส าหรบัการแปรผนัภานในกลุม่ (dfw) 
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สตูรการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว Brown - forsythe (B) โดยท่ีใชใ้นกรณีมี ค่า
ความแปรปรวนไม่เท่ากนั (Hartung, 2001, 300)สามารถเขียนไดด้งันี ้

 

B       =       
MBS

MSWt
 

  

โดยคา่  MSWt   =     ∑ (1 −
nt

N
) S 1

 2K
i=1   

 
 B แทน คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน Brown – forythe 
 MBS แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
 K แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 n แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 

  N แทน ขนาดประชากร 

  S 1
 2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ตอ้งท าการทดสอบเป็นราย

คูต่อ่่ไป เพื่อดวู่ามีคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนั โดยใชว้ิธี Dunnett T3 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, 333) 
มีสตูร ดงันี ้

 

dD
̅̅̅̅        =              

qD√2(MSs /A)

√S
 

 
  dD

̅̅̅̅  แทน คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณา Dunnett T3 
 qD แทน คา่จากตาราง Critical Value of Dunnett T3 

 MSs /A แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
 S แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 หรอืระดบัความเช่ือมั่น 90% โดยใชส้ตูรตามวิธี Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรยีบเทียบคา่เฉลี่ย (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, 332-
333) 
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LSD   =     t
1−

∝
2

;n−k
√MSE (

1

ni
+

1

nj
) 

 โดยท่ี ni   ≠   nj 

  r       =    n – k 

 LSD แทน ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณไดส้  าหรบัประชากรกลุม่ i และ j 
 MSE แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่  
 ni แทน จ านวนขอ้มลูของกลุม่ i 

nj แทน จ านวนขอ้มลูของกลุม่ j 
 k แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งที่ใชท้ดสอบ 
 n แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

  แทน ระดบันยัส าคญั 
 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ (ExploratoryFactor Analysis: EFA) 
การศึกษาวิจัยได้ท าการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงส า รวจ (Exploratory Factor 

Analysis:EFA) นั้น เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) เพื่อ
ท าการศกึษาหาความสมัพนัธข์องตวัแปรตามโครงสรา้งท่ีมี โดยใชก้ารลดตวัแปร ใหอ้ยู่ในกลุม่ท่ีมี
ความสมัพนัธก์นั การน าขอ้มลูจากแบบสอบถามท่ีมีทฤษฎีอา้งอิงในการสรา้งขอ้ค าถามอยู่ดงันัน้
การศึกษาวิจยัจึงไดส้รา้งเครื่องมือตามแบบสอบถามดงันัน้ โดยน าวิธีการสกดัองคป์ระกอบแบบ
การหาองคป์ระกอบมขุส าคญั ซึ่งการใชว้ิธีการนีอ้ยู่ในกลุ่มวิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (นง
ลกัษณ ์วิรชัชยั, 2542) และใชว้ิธีการหมนุแกนองคป์ระกอบท่ีท าใหปั้จจยันัน้หมนุแบบตัง้ฉากกนั 
เป็นแบบ แวรแิมค โดยท าใหต้วัแปรท่ีไมมี่ความสมัพนัธก์บักลุม่หรอืมีความสมัพนัธน์อ้ยจะถกูสกดั
ออกและใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด และค่าน า้หนักองคป์ระกอบ นั้นมีค่ามาก (กริช แรงสูงเนิน, 2554; 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556, 2557; ธานินทร ์ศลิป์จารุ, 2560) 

สถิติการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ มีขอ้ตกลงเบือ้งตน้ (เพชรนอ้ย สงิหช์่างชยั, 2549) 
1.  ตวัแปรท่ีคดัเลือกมาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ ตอ้งเป็นตวัแปรท่ีมีค่าในมาตราระดบัช่วง  

และมาตราอัตราส่วน เน่ืองจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ตัวแปรท่ีคัดเลือกมาวิเคราะห์
องคป์ระกอบควรมีความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร  
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2. ตัวแปรท่ีคัดเลือกมาวิเคราะห์องคป์ระกอบ ควรมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน
ระดบัสงู  (r = 0.30 – 0.70) รูปแบบความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบและตวัแปรท่ีอยู่ในรูปเชิง
เสน้ เท่านัน้  

3. จ านวนตวัแปรท่ีคดัเลือกมาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ ควรมีจ านวนมากกวา่ 30 ตวัแปร 
4. กลุม่ตวัอย่าง ควรมีขนาดใหญ่และควรมีมากกว่าจ านวนตวัแปร ซึ่งมกัมีค าถามว่าควร

มากกว่าก่ีเท่า มีบางแนวคิดท่ีเสนอแนะใหใ้ชจ้  านวนขอ้มลูมากกว่าจ านวนตวัแปรอย่างนอ้ย 5 – 
10 เท่า หรอือยา่งนอ้ยท่ีสดุ สดัสว่นจ านวนตวัอยา่ง 3 ราย ตอ่ 1 ตวัแปร  

5. กรณีท่ีใชเ้ทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั ตวัแปรแต่ละตวัหรือขอ้มลู ไม่จาเป็น
ตอ้งมีการแจกแจงแบบปกติ แต่ถา้ตวัแปรบางตวัมีการแจกแจงเบค้่อนขา้งมาก และมีค่าต ่าสุด 
และคา่สงูสดุผิดปกติ ผลลพัธท่ี์ไดอ้าจจะไมถ่กูตอ้ง 

 
ขัน้ตอนในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจอาจแบ่งไดค้รา่วๆ 5 ขัน้ตอน คือ (ฉัตรศิร ิ

ปิยิพิมลสทิธ์ิ, 2551) 
1. เก็บข้อมูลและสรา้งเมตริกสหสัมพันธ์ อันดับแรกในขั้นตอนของการวิเคราะห์

องคป์ระกอบคือการเก็บรวบรวมขอ้มลูและน าขอ้มลูท่ีไดม้าหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต่าง ๆ 
ท่ีตอ้งการวิเคราะห ์และน าเสนอในรูปของเมตรกิสหสมัพนัธ ์

2. การสกดัองคป์ระกอบ ขัน้ตอนท่ีสองในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ คือ การคน้หาจ านวน
องคป์ระกอบท่ีมีความสามารถเพียงพอในการอธิบายความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรท่ีสงัเกตได ้ซึง่มี
วิธีการต่างๆ ให้เลือกใช้ดังนี ้ 1. Maximum Likelihood Method 2. Least-Squares Method 3. 
Alpha Factoring 4.  Image Factoring 5.  Principal Components Analysis ผู้ วิ จั ย จ ะ ต้ อ ง
เลือกใชว้ิธีใดวิธีหนึ่งหรือใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรเ์ลือกให ้ถา้เป็นโปรแกรม SPSS โปรแกรมจะ
เลือกวิธี Principal Component Analysis ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์องคป์ระกอบจะให้ขอ้มูลท่ี
หลากหลาย กฎท่ีดีท่ีสุดส าหรับการก าหนดจ านวนขององค์ประกอบคือ eigenvalue > 1 ค่า 
Eigenvalue เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความสามารถขององคป์ระกอบว่าจะอธิบายความแปรปรวนของ
กลุ่มตัวแปรไดม้ากน้อยเพียงไดโดยปกติถ้าองคป์ระกอบนั้นอธิบายความแปรปรวนของกลุ่ม
ตวัอย่างไดน้อ้ยกว่า 1 Eigenvalue แลว้ก็ไม่มีประโยชนท่ี์จะน าองคป์ระกอบนัน้มาใช ้หากตวัแปร
ท่ีน ามาวิเคราะหมี์จ านวนนอ้ย การวิเคราะหอ์าจจะใหผ้ลเป็นองคป์ระกอบแค่ 2 - 3 องคป์ระกอบ
เท่านั้น ถา้หากตวัแปรท่ีน ามาวิเคราะหมี์จ านวนมากอาจจะไดจ้ านวนองคป์ระกอบมาก แต่เรา
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อาจจะก าหนดเกณฑอ่ื์น ๆ ส าหรบัเลือกจ านวนองคป์ระกอบได ้แต ่eigenvalue > 1 นีเ้ป็นเกณฑท่ี์
ถกูก าหนดไวใ้นโปรแกรมคอมพิวเตอรท์กุโปรแกรม 

3. เลือกวิธีการหมุนแกน ซึ่งมี 2 วิธีคือ วิธี Onthogonal จะให้ผลเป็นองคป์ระกอบท่ีไม่
สัมพันธ์กัน  ซึ่ งการหมุนแกนวิ ธี นี ้มี ให้เลือก 3 แบบ คือ 1. Varimax 2. Equamax และ 3. 
Quartimax ชุ ด ขอ งน ้ า ห นั ก อ งค์ป ระก อบ ท่ี อ งค์ป ระก อบ ไม่ สั ม พั น ธ์กั น จ ะ เรีย ก ว่ า 
Orthogonalsolution และวิธี Obique จะใหผ้ลเป็นองคป์ระกอบท่ีสมัพนัธก์ัน ซึ่งมีแบบ Oblimin 
และ DirecQuartimin และชุดของน ้าหนักองค์ประกอบท่ีองค์ประกอบสัมพันธ์กันจะเรียกว่า 
Oblique Solution โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ว่นมากจะเลือกการหมนุแกนดว้ยวิธี Orthogonal แบบ 
Varimax 

4. เลือกคา่ Loading เพื่อจะไดท้ราบวา่ตวัแปรใดบรรจอุยูใ่นองคป์ระกอบใดใหพ้ิจารณาท่ี
ค่า Ioading โดยปกติในงานวิจยัส่วนใหญ่จะใชเ้กณฑท่ี์ 0.3 - 0.4 เพราะในงานวิจยันัน้มกัจะใช้
กลุ่มตวัอย่างมีจ านวนมาก ไดเ้สนอตารางแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค่า Loading ท่ีมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตอ่จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

5. การตัง้ช่ือองคป์ระกอบ เม่ือเรารูค้วามหมายของ loading แลว้ ถดัมาคือตัง้ช่ือใหแ้ต่ละ
องคป์ระกอบ มีกฎในการตัง้ช่ือ คือ ช่ือขององคป์ระกอบควรจะสัน้ อาจตัง้ช่ือเพียง 1 – 2 ค า และมี
ความหมายสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งขององคป์ระกอบ โดยพิจารณาความคลา้ยคลงึกนัระหว่างตวั
แปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบ ถา้ผูว้ิจยัคนัควา้มาตามโครงสรา้งของทฤษฎี ผูว้ิจยัอาจจะตอ้งการใชช่ื้อ
องคป์ระกอบตามทฤษฎีท่ีไดค้น้ควา้มา หรือผูว้ิจยัอาจจะตัง้ช่ือใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ของผูว้ิจยัเอง 

สรุปไดว้า่ขัน้ตอนในการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ EFA มี 6 ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ท่ี 1 ก าหนดปัญหาการวิจยั ทบทวนองคป์ระกอบตวัแปรจากทฤษฎี เก็บขอ้มูล และ

เลือกวิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั  
ขัน้ท่ี 2  ตรวจสอบขอ้มูลท่ีใชว้ิเคราะหว์่าเป็นไปตามขอ้ตกลงหรือไม่ และสรา้งเมทริกซ ์

สหสมัพนัธ ์ 
ขัน้ท่ี 3 สกดัองคป์ระกอบ คือการแยกองคป์ระกอบรว่มใหมี้จ านวนองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสดุ 

ท่ีสามารถน าค่าน า้หนักองคป์ระกอบไปค านวณค่าเมตริกสหสมัพันธ์ไดค้่าใกลเ้คียงกับเมตริก
สหสมัพนัธข์องตวัแปรสงัเกตไดอ้นัเป็นขอ้มลูเชิงประจกัษ์มี 2 วิธีไดแ้ก่ วิธีวิเคราะหส์่วนประกอบ
ส าคญั และวิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม ซึ่งวิธีวิเคราะหอ์งคประกอบรว่มนีส้ามารถแบ่งออกย่อย
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ไดอี้ก 5 วิธี คือ วิธีการหาองคป์ระกอบแกนมขุส าคญั วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสดุ วิธีไลดล์ิฮูค้สงูสดุ วิธี
วิเคราะหภ์าพ และวิธีการหาองคป์ระกอบแบบแอลฟ่า 

ขัน้ท่ี 4 เลือกวิธีหมุนแกน ซึ่งมี 2 วิธีคือ Orthogonal วิธีนีมี้ใหเ้ลือก 3 แบบคือ Varimax 
Equamax และ Quartimax และวิธี Oblique ซึง่มีแบบ Oblimin และ Direc Quartimin 

ขัน้ท่ี 5 เลือกค่าน า้หนกัขององคป์ระกอบ เลือกค่า Loading เพื่อจะไดท้ราบว่าตวัแปรใด
บรรจอุยูใ่นองคป์ระกอบใด 

ขั้นท่ี 6 ตั้งช่ือองค์ประกอบท่ีวิเคราะห์มาได้ การตั้งช่ือองค์ประกอบ จะตั้งสั้นๆ ให้มี
ความหมายสอดคลอ้งกบัโรงสรา้งขององคป์ระกอบ 

 
ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Coefficients) สถิติ วิเคราะห์

ความถดถอยเชิงเสน้ เป็นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลหรือตัวแปรตามหลาย ๆ ปัจจัยจาก 
สมการความถดถอยเชิงซอ้น ซึ่งมีพารามิเตอร ์k+1 ตวั คือ ⅇβ0, β1, β2, β3,….. βⅇ𝛽𝛽 การ
ป ระม าณ คื อ  ⅇ β0 , β1 , β2 , β3 ,… ..  βⅇ จ ะต้ อ ง ใช้ ข้ อ มู ล ตั ว อ ย่ า ง ข อ งตั ว แป ร 

Y,ⅇ1,ⅇ2,……ⅇⅇ 

โดยใชต้วัอยา่งขนาด n จากสมการถดถอยเชิงซอ้น  

ⅇ =  ⅇ0 + ⅇ1ⅇⅇ1 + ⅇ2ⅇⅇ2 + ⋯ ⅇⅇⅇⅇⅇ          ⅇ ≠ 1,2, … 3  
 
 Y แทน ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  
 X แทน ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 
 β0 แทน สว่นตดัแกน  y หรอืคา่ของ  y เม่ือ x มีคา่เท่ากบัศนูย ์ 

β1 แทน ความชันของเสน้ตรงและจะเรียกว่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย
สมการ 
น าขอ้มลูตวัอยา่งมาประมาณคา่ตวัอยา่งจะไดเ้ป็น  

ⅇ =  α + ⅇ1X1 + b2X2+. . . + bkXk 
 
โดยใชส้ตูรการวิเคราะหด์งันี ้
คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณู (R) โดยใชส้ตูร 

Ry1,2,…3 =  √B1r1 + B2r2 + ⋯ + Bkryk 
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ⅇⅇ1,2,..ⅇ  แทน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคณูระหว่างตวัแปรอิสระ
ท่ี1 ถึง K กบัตวัแปรตาม 

ⅇ1,2,…..ⅇⅇ แทน คา่น า้หนกัความส าคญัของตวัแปรอิสระตวัท่ี 1 ถึง K 
ry1, ry2..ryk แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณูระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปร

อิสระตวัท่ี 1,2,….k 
k แทน จ านวนตัวแปรอิสระค่าน า้หนักความส าคัญของตัวแปรอิสระ 

โดยใชส้ตรู 

ⅇⅇ    =     ⅇⅇ
ⅇⅇ

ⅇⅇ
 

 ⅇⅇ แทน  คา่น า้หนกัความส าคญัของตวัแปรอิสระท่ี i ในรูปคะแนนดบิ 
 ⅇⅇ แทน ค่าน ้าหนักความส าคัญของตัวแปรอิสระท่ี i ในรูปคะแนน

มาตรฐาน  
 ⅇⅇ แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากตวัแปรอิสระตวัท่ี i 
 ⅇⅇ แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนตามตวัแปรตาม 
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บทที ่4  
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

การวิจัยครั้งนี ้มุ่งศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผูท้  าการวิจยัไดท้  าการก าหนดสญัลกัษณต์า่งๆ ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี  ้

การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจัยไดน้  าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 9 ขัน้ตอน ดงันี ้
ตอนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ของผูป้กครองท่ีใชบ้รกิารเรยีน

เปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นแรงจูงใจของผูป้กครองท่ีใชบ้รกิารเรียน

เปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
ตอนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของ

ผูบ้รโิภคของผูป้กครองท่ีใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการของ

ผูป้กครองท่ีใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 5 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับการตดัสินใจของผูป้กครองท่ีใชบ้ริการเรียนเปียโน

ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 6 การวิเคราะหข์อ้มลูองคป์ระกอบเชิงส ารวจ ของแบบสอบถาม ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อ

การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามีทั้งหมดก่ีองคป์ระกอบ อะไรบา้ง 
และใชเ้หตผุลอธิบายความหมายขององคป์ระกอบ 

ตอนที่ 7 การวิเคราะหข์อ้มูลของการจัดองคป์ระกอบใหม่ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ตอนที ่8 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ตอนที ่9 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 
 



  91 

สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
 

n   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

x ̅   แทน คา่คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D.   แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t   แทน คา่ท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
F-Ratio  แทน คา่ท่ีใชพ้ิจารณาใน F-distribution  
SS   แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน 
MS   แทน คา่คะแนนเฉลี่ยของผลบวกกา้ลงัสองของคะแนน 
df   แทน ระดบัชัน้แห่งความเป็นอิสระ 
r   แทน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ ์
B   แทน คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอย 

RAdj2   แทน คา่สมัประสทิธ์ิการตดัสนิใจของสถิตวิิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู 
Prob.   แทน คา่ความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ 
P-value  แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติจากการทดสอบใช้ในการสรุปผลการ

ทดสอบสมมติฐาน  
*   แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**   แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
H0   แทน สมมติฐานหลกั 
H1   แทน สมมติฐานรอง 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลูของปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเรยีนเปียโน

ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบง่ขัน้ตอนออกเป็นทัง้หมด 9 ขัน้ตอนดงันี ้
 
ตอนที ่1 การวิเคราะหข้์อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ์ของผู้ปกครองทีใ่ช้บริการเรียน
เปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ของผู้ปกครองท่ีใช้บริการเรียนเปียโนออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน น าเสนอโดยแจกแจงเป็นความถ่ีและคา่รอ้ยละ ไดด้งัตารางท่ี 1 
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ตาราง 1 แสดงจ านวนและคา่รอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม 

n = 400  

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
1. เพศ   
ชาย 129 32.2 
หญิง 271 67.8 
2. อาย ุ   
20 – 29 ปี 12 3.0 
30 – 39 ปี 68 17.0 
40 – 49 ปี 167 41.8 
มากกวา่ 50 ปี 153 38.2 
3.สถานภาพสมรส   
โสด 84 21.0 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั 298 74.5 
หยา่รา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 18 4.5 
4. ระดบัการศกึษา   
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 24 6.0 
ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า 255 63.7 
สงูกวา่ปรญิญาตร ี 121 30.3 
5. อาชีพ   
ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 45 11.2 
พนกังานบรษัิทเอกชน 141 35.3 
ธุรกิจสว่นตวั / คา้ขาย / อาชีพอิสระ 162 40.5 
แม่บา้น / พอ่บา้น / เกษียณอาย ุ 52 13.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 
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ตาราง 1 (ตอ่)   

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน(คน) รอ้ยละ  
6. รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน   
ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 30,000 บาท 84 21.0 
30,001 – 45,000 บาท 113 28.2 
45,001 – 60,000 บาท 117 29.3 
มากกวา่ 60,001 บาทขึน้ไป 86 21.5 

รวม 400 100.0 
 

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูป้กครองท่ีใช้
บรกิารเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี ้

1. เพศ พบว่า ผูป้กครองท่ีใชบ้รกิารเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเพศ
ชาย จ านวน 129 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.2 และเพศหญิง จ านวน 271 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.8 เป็น
เพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

2. อาย ุพบวา่ ผูป้กครองท่ีใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร สว่นใหญ่
มีอาย ุ40 – 49 ปี จ านวน 167 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.8 รองลงมามีอาย ุ50ปีขึน้ไป จ านวน 153 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 38.2 อายุ 30 – 39 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.0 และ อายุ 20 – 29 ปี 
จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0 ตามล าดบั 

3. สถานภาพสมรส พบว่า  ผู้ปกครองท่ี ใช้บ ริการเรียน เปียโนออนไลน์ใน เขต
กรุงเทพมหานคร มีสถานภาพ สมรส / อยูด่ว้ยกนั จ านวน 298 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.5 รองลงมามี
สถานภาพ โสด จ านวน 84 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.0 และมีสถานภาพ หยา่รา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ 
จ  านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 ตามล าดบั 

4. ระดับการศึกษา พบว่า  ผู้ปกครองท่ี ใช้บ ริการเรียน เปีย โนออนไลน์ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 255 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 63.7 รองลงมามีการศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตรี จ านวน 121 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.3 
และมีการศกึษาระดบัต ่ากวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 ตามล าดบั 

5. อาชีพ พบว่า ผูป้กครองท่ีใชบ้ริการเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ส่วน
ใหญ่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย / อาชีพอิสระ จ านวน 162 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.5 รองลงมา
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 141 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.3 อาชีพแม่บา้น / พ่อบ้าน / 
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เกษียณอาย ุจ านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.0 อาชีพขา้ราชการ / พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 
45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.2 และอาชีพ อื่นๆ จ านวน 0 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.0 ตามล าดบั 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า  ผู้ปกครองท่ีใช้บริการเรียนเปียโนออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร สว่นใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 45,001 – 60,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 29.3 รองลงมามีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 30,001 – 45,000 บาท จ านวน 113 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 28.2 รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือนมากกวา่ 60,001 บาทขึน้ไป จ านวน 86 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.5 และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ,000 บาท จ านวน 84 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.0 
ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจของผู้ปกครองที่ใช้บริการเรียน
เปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ในการศึกษานีผู้ว้ิจยัไดท้  าการศึกษาระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 2 ดา้นคือ ดา้นอารมณ์ และ ดา้น
เหตผุล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ตาราง 2 แสดงคา่เฉลี่ย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นแรงจงูใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

n = 400 

ปัจจัยดา้นแรงจูงใจ x̅ S.D. แปลผล 
ดา้นอารมณ ์ 3.82 0.549 มาก 
ดา้นเหตผุล 4.06 0.557 มาก 

รวม 3.94 0.513 มาก 

 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลปัจจัยดา้นแรงจูงใจของผูป้กครองท่ีใชบ้ริการเรียน

เปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปร พบว่าเม่ือพิจารณาใน
ภาพรวมของระดับความส าคัญท่ีมีต่อปัจจัยดา้นแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโน
ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบั มาก โดยพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่าดา้นเหตผุลโดยรวม มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีคะแนน
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เฉลี่ยเท่ากบั 4.06 และ พบว่าดา้นอารมณโ์ดยรวม มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 3.82 ตามล าดบั 

 
ตาราง 3 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นแรงจงูใจ ดา้นอารมณ ์ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

n = 400 

ด้านอารมณ ์ ⅇ̅ S.D. แปล
ผล 

1. การเรยีนเปียโนช่วยพฒันาความสามารถในวิชาดนตรท่ีีโรงเรยีน 3.89 0.715 มาก 
2. การเรยีนเปียโนของบตุรหลานชว่ยสรา้งความน่าเช่ือถือใหก้บั
ผูป้กครองในการเลีย้งดบูตุรหลาน 

3.44 0.833 มาก 

3. เม่ือเห็นเด็กคนอ่ืนมีความสามารถทางดา้นเปียโนจึงอยากใหบ้ตุร
หลานของท่านมีเช่นกนั 

3.26 0.816 ปาน
กลาง 

4. ตอ้งการใหบ้ตุรหลานของทา่นใชเ้ปียโนเป็นการสรา้งความบนัเทิง 
เพื่อการพกัผอ่น 

4.04 0.761 มาก 

5. การเรยีนเปียโนช่วยใหบ้ตุรหลานของทา่นใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน ์พน้จากยาเสพตดิตา่งๆ 

4.35 0.744 มาก
ท่ีสดุ 

6. การเรยีนเปียโนสามารถพฒันาจนก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มขึน้ในอนาคต 
เช่นเป็นนกัดนตร ีเป็นครูสอนดนตร ี

3.94 0.771 มาก 

ด้านอารมณโ์ดยรวม 3.82 0.549 มาก 
 

ด้านอารมณ์ ผลการวิเคราะหปั์จจยัดา้นแรงจูงใจของผูป้กครองท่ีใชบ้ริการเรียนเปียโน
ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นอารมณโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 
3.82 

เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสดุในขอ้ การเรยีนเปียโนช่วยใหบ้ตุรหลาน
ของท่านใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์พน้จากยาเสพตดิตา่งๆ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.35 

เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่าอยู่ในระดับมากในขอ้ ตอ้งการให้บุตรหลานของท่านใช้
เปียโนเป็นการสรา้งความบนัเทิง เพื่อการพักผ่อน การเรียนเปียโนสามารถพัฒนาจนก่อใหเ้กิด
รายได้เพิ่มขึน้ในอนาคต เช่นเป็นนักดนตรี เป็นครูสอนดนตรี  การเรียนเปียโนช่วยพัฒนา
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ความสามารถในวิชาดนตรีท่ีโรงเรียน การเรียนเปียโนของบุตรหลานช่วยสรา้งความน่าเช่ือถือ
ให้กับผู้ปกครองในการเลีย้งดูบุตรหลาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 , 3.94, 3.89 และ 3.44 
ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณารายข้อจะพบว่าอยู่ ในระดับปานกลางในข้อ เม่ือเห็น เด็กคนอ่ืนมี
ความสามารถทางดา้นเปียโนจงึอยากใหบ้ตุรหลานของท่านมีเช่นกนั โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.26 
 
ตาราง 4 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นแรงจงูใจ ดา้นเหตผุล ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

n = 400 

ด้านเหตุผล ⅇ̅ S.D. แปล
ผล 

1. ท่านตอ้งการใหบ้ตุรหลานมีความสามารถทางดา้นเปียโน 3.77 0.798 มาก 
2. ท่านตอ้งการใหบ้ตุรหลานพฒันาความสามารถทางดา้นรา่งกาย เชน่ 
การพฒันากลา้มเนือ้นิว้มือ 

3.94 0.771 มาก 

3. ดนตรชี่วยใหบ้ตุรหลานของท่านพน้จากปัญหาดา้นพฒันาการในเดก็
ตา่งๆ เชน่ สมาธิสัน้ พฒันาการลา่ชา้ 

4.20 0.707 มาก 

4. การเรยีนเปียโนช่วยเสรมิสรา้งสนุทรยีภาพทางดา้นดนตร ีพฒันา
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ 

4.37 0.689 มาก
ท่ีสดุ 

5. การเรยีนเปียโนเป็นพืน้ฐานท่ีดีในการตอ่ยอดไปยงัเครือ่งดนตรอ่ืีนๆ 4.03 0.709 มาก 
ด้านเหตุผลโดยรวม 4.06 0.557 มาก 

 
ด้านเหตุผล ผลการวิเคราะหปั์จจัยดา้นแรงจูงใจของผูป้กครองท่ีใชบ้ริการเรียนเปียโน

ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นเหตผุลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 
4.06 

เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสดุในขอ้ การเรียนเปียโนช่วยเสริมสรา้ง
สนุทรยีภาพทางดา้นดนตร ีพฒันาความคดิสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.37 

เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่าอยู่ในระดบัมากในขอ้ ดนตรีช่วยใหบุ้ตรหลานของท่านพน้
จากปัญหาดา้นพฒันาการในเดก็ตา่งๆ เช่น สมาธิสัน้ พฒันาการลา่ชา้ การเรยีนเปียโนเป็นพืน้ฐาน
ท่ีดีในการต่อยอดไปยงัเครื่องดนตรอ่ืีนๆ ท่านตอ้งการใหบ้ตุรหลานพฒันาความสามารถทางดา้น
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รา่งกาย เช่น การพฒันากลา้มเนือ้นิว้มือ ท่านตอ้งการใหบ้ตุรหลานมีความสามารถทางดา้นเปียโน 
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.20, 4.03, 3.94 และ 3.77 ตามล าดบั 
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู้บริโภคของผู้ปกครองทีใ่ช้บริการเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ในการศึกษานีผู้ว้ิจัยไดท้  าการศึกษาระดับความส าคัญต่อปัจจัยดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อกา รตัดสินใจเรียน เปียโนออนไลน์ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ทัง้ 7 ดา้นคือ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวกใน
การซือ้ การสื่อสาร การดแูลเอาใจใส ่ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ ความสบาย โดย
มีรายละเอียดดงันี ้

 
ตาราง 5 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภค 

n = 400 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ⅇ̅ S.D. แปลผล 
1. ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 4.21 0.476 มากท่ีสดุ 
2. ตน้ทนุของผูบ้รโิภค 4.05 0.566 มาก 
3. ความสะดวกในการซือ้ 3.99 0.630 มาก 
4. การสื่อสาร 3.96 0.553 มาก 
5. การดแูลเอาใจใส ่ 4.33 0.553 มากท่ีสดุ 
6. ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ 4.03 0.667 มาก 
7. ความสบาย 4.13 0.559 มาก 

รวม 4.10 0.416 มาก 

 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน จ าแนกตามตวั
แปร พบว่าเม่ือพิจารณาในภาพรวมของระดบัความส าคญัท่ีมีตอ่ปัจจยัดา้นประสมทางการตลาด
ในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครโดย
รวมอยู่ในระดบั มาก โดยพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า 
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ดา้นการดแูลเอาใจใส ่มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 รองลงมาคือ
ดา้น ความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
ดา้นความสบาย มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ดา้นตน้ทุนของ
ผูบ้ริโภค มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ดา้นความส าเร็จในการ
ตอบสนองความตอ้งการ มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  ดา้นความ
สะดวกในการซือ้ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.99 และดา้นการสื่อสาร มี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 ตามล าดบั 

 
ตาราง 6 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภค ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

n = 400 

ความตอ้งการของผู้บริโภค ⅇ̅ S.D. แปล
ผล 

1. ประเภทของการเรยีนการสอน ตรงกบัความตอ้งการของท่าน เชน่ 
การเรยีนเดี่ยว เรยีนคู ่เรยีนกลุม่ 

4.02 0.677 มาก 

2. ช่ือเสียงของโรงเรยีนมีความนา่เช่ือถือ 4.07 0.678 มาก 
3. โรงเรยีนมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรบั 4.17 0.631 มาก 
4. ครูผูส้อนมีความรูค้วามสามารถในดา้นเปียโนเป็นอยา่งดี 4.50 0.566 มาก

ท่ีสดุ 
5. ครูผูส้อนมีประสบการณใ์นการสอนมาอยา่งยาวนาน 4.31 0.641 มาก

ท่ีสดุ 
ความตอ้งการของผู้บริโภคโดยรวม 4.21 0.476 มาก

ทีสุ่ด 

 
ความต้องการของผู้บริโภค ผลการวิเคราะหส์่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้รโิภคของผูป้กครองท่ีใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ ความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.21 
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ไดพ้บว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสุดในขอ้ ครูผูส้อนมีความรูค้วามสามารถในดา้นเปียโนเป็น
อยา่งดี ครูผูส้อนมีประสบการณใ์นการสอนมาอย่างยาวนาน โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.50 และ 4.31 
ตามล าดบั 

ไดพ้บว่าอยู่ในระดบัมากในขอ้ โรงเรียนมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรบั ช่ือเสียงของโรงเรียนมี
ความน่าเช่ือถือ ประเภทของการเรียนการสอน ตรงกบัความตอ้งการของท่าน เช่น การเรียนเดี่ยว 
เรยีนคู ่เรยีนกลุม่ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.17, 4.07 และ 4.02 ตามล าดบั 
 

ตาราง 7 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค 

n = 400 

ตน้ทุนของผู้บริโภค ⅇ̅ S.D. แปลผล 
1. ราคาคอรส์เรยีนเปียโนเหมาะสมคุม้คา่กบัความรูแ้ละทกัษะท่ีไดร้บั 4.15 0.606 มาก 
2. ราคาคอรส์เรยีนเปียโนไมมี่การเพิ่มหรอืลดอย่างรวดเรว็ 4.07 0.651 มาก 
3. ราคาคอรส์เรยีนเปียโนออนไลนถ์กูกวา่การเรยีนแบบปรกติ 3.85 0.841 มาก 

ตน้ทุนของผู้บริโภคโดยรวม 4.02 0.566 มาก 

 
ต้นทุนของผู้บริโภค ผลการวิเคราะหส์่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค

ของผูป้กครองท่ีใชบ้ริการเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ตน้ทุนของผูบ้ริโภค
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.02 

ไดพ้บว่าอยู่ในระดับมากในขอ้ ราคาคอรส์เรียนเปียโนเหมาะสมคุม้ค่ากับความรูแ้ละ
ทักษะท่ีไดร้บัราคาคอรส์เรียนเปียโนไม่มีการเพิ่มหรือลดอย่างรวดเร็วราคาคอรส์เรียนเปียโน
ออนไลนถ์กูกวา่การเรยีนแบบปรกติโดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.15, 4.07 และ 3.85 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ 

n = 400 

ความสะดวกในการซือ้ ⅇ̅ S.D. แปลผล 
1. ท่านสามารถเลือกเวลาเรยีนไดต้รงตามความตอ้งการ 4.27 0.615 มาก

ท่ีสดุ 
2. การเรยีนออนไลนช์่วยประหยดัเวลาในการเดนิทางไปยงัโรงเรยีน
ดนตร ี

4.11 0.783 มาก 

3. การเรยีนออนไลนช์่วยใหท้่านประหยดัเวลาในการรอบตุรหลานเรยีน
เปียโน 

3.89 0.870 มาก 

4. ท่านสามารถเรยีนเปียโนออนไลนไ์ดม้ากกวา่ 1 ครัง้ตอ่สปัดาห ์ 3.71 0.889 มาก 
ความสะดวกในการซือ้โดยรวม 3.99 0.630 มาก 

 
ความสะดวกในการซื้อ ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้รโิภคของผูป้กครองท่ีใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ความสะดวก
ในการซือ้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.99 

ไดพ้บวา่อยู่ในระดบัมากท่ีสดุในขอ้ ท่านสามารถเลือกเวลาเรยีนไดต้รงตามความตอ้งการ 
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.27 

ไดพ้บว่าอยู่ในระดบัมากในขอ้ การเรียนออนไลนช์่วยประหยดัเวลาในการเดินทางไปยงั
โรงเรียนดนตรี การเรียนออนไลนช์่วยใหท้่านประหยดัเวลาในการรอบุตรหลานเรียนเปียโน  การ
เรยีนออนไลนช์่วยใหท้่านประหยดัเวลาในการรอบตุรหลานเรยีนเปียโน โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.11, 
3.89 และ 3.71 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภค ดา้นการสื่อสาร 

n = 400 

การส่ือสาร ⅇ̅ S.D. แปล
ผล 

1. ท่านไดร้บัค าแนะน า ขอ้มลูตา่งๆ อยา่งถกูตอ้งจากทางโรงเรยีน เช่น 
คอรส์เรยีนเปียโนออนไลน ์

3.94 0.652 มาก 

2. ท่านไดร้บัขอ้มลูของประโยชนจ์ากการเรยีนเปียโนในระยะสัน้และ
ระยะยาว 

3.90 0.643 มาก 

3. ท่านสามารถเขา้ใจถึงรูปแบบการเรยีนเปียโนออนไลน ์ท่ีแตกตา่งจาก
การเรยีนเปียโนแบบปรกติ เช่น นกัเรยีนจะตอ้งมีเปียโน อปุกรณท่ี์ใชใ้น
การสื่อสาร และวิธีการตัง้กลอ้ง 

3.98 0.701 มาก 

4. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ตอ่การเรยีนการสอนใหก้บัโรงเรยีนได ้ 4.02 0.660 มาก 
การส่ือสารโดยรวม 3.96 0.553 มาก 

 
การส่ือสาร ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคของ

ผูป้กครองท่ีใชบ้รกิารเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครพบว่า การสื่อสารโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.96 

ไดพ้บว่าอยู่ในระดับมากในขอ้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการเรียนการสอน
ใหก้ับโรงเรียนได ้ท่านสามารถเขา้ใจถึงรูปแบบการเรียนเปียโนออนไลน ์ท่ีแตกต่างจากการเรียน
เปียโนแบบปรกติ เช่น นกัเรยีนจะตอ้งมีเปียโน อปุกรณท่ี์ใชใ้นการสื่อสาร และวิธีการตัง้กลอ้ง ท่าน
ไดร้บัค าแนะน า ขอ้มูลต่างๆ อย่างถูกตอ้งจากทางโรงเรียน เช่น คอรส์เรียนเปียโนออนไลน์ ท่าน
ไดร้บัขอ้มลูของประโยชนจ์ากการเรยีนเปียโนในระยะสัน้และระยะยาว โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.02, 
3.98, 3.94 และ 3.90 ตามล าดบั 
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ตาราง 10 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภค ดา้นการดแูลเอาใจใส่ 

n = 400 

การดแูลเอาใจใส่ ⅇ̅ S.D. แปล
ผล 

1. ครูผูส้อนหมั่นดแูลเอาใจใสบ่ตุรหลานของท่านในดา้นการเรยีนเปียโน 
เช่น อธิบายความคืบหนา้หลงัจบคาบเรยีน ใหก้ารบา้นในการฝึกซอ้ม 

4.59 0.568 มาก
ท่ีสดุ 

2. ครูผูส้อนคอยสอบถาม ถงึวนัเรยีนวนัหยดุของผูป้กครอง 4.24 0.706 มาก
ท่ีสดุ 

3. ครูผูส้อนแจง้ขา่วสารเก่ียวกบั กิจกรรม การประกวด หรอืการสอบ
เปียโน 

4.15 0.733 มาก 

การดแูลเอาใจใส่โดยรวม 4.33 0.553 มาก
ทีสุ่ด 

 
การดแูลเอาใจใส่ ผลการวิเคราะหส์ว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคของ

ผูป้กครองท่ีใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครพบว่า การดแูลเอาใจใส่โดยรวม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.33 

ไดพ้บว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสดุในขอ้ ครูผูส้อนหมั่นดแูลเอาใจใสบ่ตุรหลานของท่านในดา้น
การเรียนเปียโน เช่น อธิบายความคืบหนา้หลงัจบคาบเรียน ใหก้ารบา้นในการฝึกซอ้ม ครูผูส้อน
คอยสอบถาม ถึงวนัเรยีนวนัหยดุของผูป้กครอง โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.59 และ 4.24 ตามล าดบั 

ไดพ้บว่าอยู่ในระดบัมากในขอ้ ครูผูส้อนแจง้ข่าวสารเก่ียวกบั กิจกรรม การประกวด หรือ
การสอบเปียโน โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.15 
 
ตาราง 11 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภค ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ 

n = 400 

 

 



  103 

ความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ ⅇ̅ S.D. แปล
ผล 

1. บตุรหลานของท่านสามารถพฒันาความสามารถดา้นเปียโน จน
สามารถสอบวดัระดบัได ้

4.13 0.753 มาก 

2. บตุรหลานของท่านสามารถพฒันาความสามารถดา้นเปียโน จนขึน้
แสดงความสามารถในเวทีตา่งๆ 

3.98 0.754 มาก 

3. บตุรหลานของท่านสามารถบรรเลงเพลงท่ีท่านรูจ้กัไดเ้ช่น เพลงแฮปป้ี
เบริด์เดย ์เพลงพระราชนิพนธ ์

4.00 0.748 มาก 

ความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการโดยรวม 4.03 0.667 มาก 

 
ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผู้บริโภคของผู้ปกครอง ท่ีใช้บริการเรียนเปียโนออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่า ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.03 

ไดพ้บว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสดุในขอ้ บตุรหลานของท่านสามารถพฒันาความสามารถดา้น
เปียโน จนสามารถสอบวดัระดบัได ้บตุรหลานของท่านสามารถบรรเลงเพลงท่ีท่านรูจ้กัไดเ้ช่น เพลง
แฮปป้ีเบิรด์เดย ์เพลงพระราชนิพนธ์ บตุรหลานของท่านสามารถพฒันาความสามารถดา้นเปียโน 
จนขึน้แสดงความสามารถในเวทีตา่งๆ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.13, 4.00 และ 3.98 ตามล าดบั 

 
ตาราง 12 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภค ดา้นความสบาย 

n = 400 

ความสบาย ⅇ̅ S.D. แปล
ผล 

1. จ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้รกิารมีจ านวนเพียงพอ 4.06 0.602 มาก 
2. ท่านสามารถติดตอ่ทางโรงเรยีนไดห้ลายช่องทาง เช่น โทรศพัท ์Line 
Facebook 

4.18 0.657 มาก 

3. ท่านสามารถช าระเงินไดห้ลายช่องทาง 4.15 0.679 มาก 
ความสบายโดยรวม 4.13 0.559 มาก 
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ความสบาย ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคของ

ผูป้กครองท่ีใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ความสบายโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.13 

ไดพ้บว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสดุในขอ้ ท่านสามารถติดตอ่ทางโรงเรยีนไดห้ลายช่องทาง เช่น 
โทรศพัท ์Line Facebook ท่านสามารถช าระเงินไดห้ลายช่องทาง จ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการมี
จ านวนเพียงพอ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.18, 4.15 และ 4.06 ตามล าดบั 
 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของ
ผู้ปกครองทีใ่ช้บริการเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ในการศกึษานีผู้ว้ิจยัไดท้  าการศกึษาระดบัความส าคญัตอ่ปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาด
แบบบรูณาการ ท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ 6 ดา้นคือ 
การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสรมิการขาย การขายโดยใชพ้นกังาน การตลาดทางตรง 
การตลาดเชิงกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ตาราง 13 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 

n = 400 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ⅇ̅ S.D. แปลผล 
1. การโฆษณา 3.68 0.573 มาก 
2. การประชาสมัพนัธ ์ 4.10 0.582 มาก 
3. การสง่เสรมิการขาย 3.87 0.652 มาก 
4. การขายโดยใชพ้นกังาน 4.15 0.647 มาก 
5. การตลาดทางตรง 4.06 0.677 มาก 
6. การตลาดเชิงกิจกรรม 3.88 0.571 มาก 

รวม 3.96 0.475 มาก 

 
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการของผู้

ท่ีใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปร พบว่า
เม่ือพิจารณาในภาพรวมของระดบัความส าคัญท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
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การท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบั มาก 
โดยพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า การขายโดยใช้
พนักงาน มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 รองลงมาคือ การ
ประชาสมัพนัธ์ มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 การตลาดทางตรง มี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 การตลาดเชิงกิจกรรม มีความส าคญัอยู่
ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 การส่งเสริมการขาย มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.87 และการโฆษณา มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
3.68 ตามล าดบั 

 
ตาราง 14 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ ดา้น
การโฆษณา 

n = 400 

การโฆษณา ⅇ̅ S.D. แปล
ผล 

1. การโฆษณาทางสื่อออนไลนเ์ก่ียวกบัการเรยีนเปียโนออนไลนจ์าก
ช่องทางตา่งๆ เช่น Line, Facebook, Twitter, Instagram 

3.74 0.756 มาก 

2. การแนะน าจากคนรูจ้กัหรอืคนใกลชิ้ด 4.00 0.694 มาก 
3. การโฆษณาจากปา้ยโฆษณาในหา้งสรรพสินคา้ 3.31 0.713 ปาน

กลาง 
การโฆษณาโดยรวม 3.68 0.573 มาก 

 
การโฆษณา ผลการวิเคราะห์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของผูป้กครองท่ีใช้

บรกิารเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ การโฆษณาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.68 

เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่าอยู่ในระดบัมากในขอ้ การแนะน าจากคนรูจ้กัหรอืคนใกลชิ้ด 
การโฆษณาทางสื่อออนไลน์เก่ียวกับการเรียนเปียโนออนไลน์จากช่องทางต่างๆ เช่น Line, 
Facebook, Twitter, Instagram โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.00 และ 3.74 ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่าอยู่ในระดบัปานกลางในขอ้ การโฆษณาจากปา้ยโฆษณาใน
หา้งสรรพสนิคา้ โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.31 



  106 

ตาราง 15 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ ดา้น
การประชาสมัพนัธ ์

n = 400 

การประชาสัมพันธ ์ ⅇ̅ S.D. แปล
ผล 

1. การแจง้ขา่วสารจากทางโรงเรยีนถึงการเรยีนเปียโนออนไลนค์รบถว้น 4.09 0.635 มาก 
2. การแจง้ขา่วสารจากทางโรงเรยีนถึงการเรยีนเปียโนออนไลนถ์กูตอ้ง 4.11 0.630 มาก 
3. การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัประโยชนข์องการเรยีนเปียโนออนไลนจ์ากทาง
โรงเรยีน 

4.06 0.663 มาก 

4. การอธิบายถึงรูปแบบของการเรยีนเปียโนออนไลนท่ี์แตกตา่งจากการ
เรยีนแบบปรกติจากทางโรงเรยีน 

4.13 0.659 มาก 

การประชาสัมพันธโ์ดยรวม 4.10 0.582 มาก 

 
การประชาสัมพันธ ์ผลการวิเคราะหก์ารสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการของผูป้กครองท่ี

ใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ การประชาสมัพนัธโ์ดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.10 

เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่าอยู่ในระดบัมากในขอ้ การอธิบายถึงรูปแบบของการเรียน
เปียโนออนไลน์ท่ีแตกต่างจากการเรียนแบบปรกติจากทางโรงเรียน การแจง้ข่าวสารจากทาง
โรงเรียนถึงการเรียนเปียโนออนไลนถ์ูกตอ้ง การแจง้ข่าวสารจากทางโรงเรียนถึงการเรียนเปียโน
ออนไลนค์รบถว้น การใหค้วามรูเ้ก่ียวกับประโยชนข์องการเรียนเปียโนออนไลนจ์ากทางโรงเรียน 
โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.13, 4.11, 4.09 และ 4.06 ตามล าดบั 
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ตาราง 16 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ ดา้น
การสง่เสรมิการขาย 

n = 400 

การส่งเสริมการขาย ⅇ̅ S.D. แปล
ผล 

1. โปรโมชั่นเลือกเรยีนมากกวา่ 1 วิชาจะไดล้ดราคา 3.73 0.794 มาก 
2. โปรโมชั่นของการเรยีนเปียโนออนไลน ์เช่นเรยีน 2 ครัง้ตอ่สปัดาหจ์ะ
ไดล้ดราคา 

3.89 0.713 มาก 

3. การทดลองเรยีนเปียโนออนไลนฟ์ร ี 4.00 0.798 มาก 
การส่งเสริมการขายโดยรวม 3.87 0.652 มาก 

 
การส่งเสริมการขาย ผลการวิเคราะหก์ารสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการของผูป้กครอง

ท่ีใชบ้รกิารเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครพบว่า การส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.87 

เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่าอยู่ในระดบัมากในขอ้ การทดลองเรียนเปียโนออนไลนฟ์ร ี
โปรโมชั่นของการเรียนเปียโนออนไลน ์เช่นเรียน 2 ครัง้ต่อสปัดาหจ์ะไดล้ดราคา โปรโมชั่นเลือก
เรยีนมากกวา่ 1 วิชาจะไดล้ดราคา โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.00, 3.89 และ 3.73 ตามล าดบั 

 
ตาราง 17 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ ดา้น
การขายโดยใชพ้นกังาน 

n = 400 

การขายโดยใช้พนักงาน ⅇ̅ S.D. แปล
ผล 

1. พนกังานขายพดูจาสภุาพขณะเสนอขายคอรส์เรยีนเปียโนออนไลน ์ 4.13 0.670 มาก 
2. พนกังานขายแนะน าถึงประโยชนข์องการเรยีนเปียโนออนไลนไ์ด้
อยา่งเขา้ใจ 

4.13 0.772 มาก 

3. การเอาใจใสข่องพนกังานขายระหวา่งท าการเสนอขาย 4.19 0.699 มาก 
การขายโดยใช้พนักงานโดยรวม 4.15 0.647 มาก 
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การขายโดยใช้พนักงาน ผลการวิเคราะห์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ
ผูป้กครองท่ีใชบ้ริการเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครพบว่า การขายโดยใชพ้นกังาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.15 

เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบวา่อยูใ่นระดบัมากในขอ้ การเอาใจใสข่องพนกังานขายระหว่าง
ท าการเสนอขาย พนกังานขายพดูจาสภุาพขณะเสนอขายคอรส์เรยีนเปียโนออนไลน ์พนกังานขาย
แนะน าถึงประโยชนข์องการเรียนเปียโนออนไลนไ์ดอ้ย่างเขา้ใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19, 4.13 
และ 4.13 ตามล าดบั 
 

ตาราง 18 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ ดา้น
การตลาดทางตรง 

n = 400 

การตลาดทางตรง ⅇ̅ S.D. แปล
ผล 

1. การแจง้สทิธิพิเศษ หรอืมอบสว่นลดใหผ้า่นทางสื่อออนไลน ์เช่น Line, 
Facebook, Twitter, Instagram 

4.02 0.744 มาก 

2. การแจง้วนัหยดุลว่งหนา้ผ่านทางสื่อออนไลน ์เช่น Line, Facebook, 
Twitter, Instagram 

4.11 0.727 มาก 

3. การแจง้ขา่วสารของทางโรงเรยีนผา่นทางสื่อออนไลน ์เช่น Line, 
Facebook, Twitter, Instagram 

4.05 0.723 มาก 

การตลาดทางตรงโดยรวม 4.06 0.677 มาก 

 
การตลาดทางตรง ผลการวิเคราะหก์ารสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการของผูป้กครองท่ี

ใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครพบว่า การตลาดทางตรงโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.68 

เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่าอยู่ในระดบัมากในขอ้ การแจง้วนัหยดุล่วงหนา้ผ่านทางสื่อ
ออนไลน ์เช่น Line, Facebook, Twitter, Instagram การแจง้ข่าวสารของทางโรงเรียนผ่านทางสื่อ
ออนไลน ์เช่น Line, Facebook, Twitter, Instagram การแจง้สิทธิพิเศษหรือมอบส่วนลดใหผ้่าน
ทางสื่อออนไลนเ์ช่นLine,Facebook,Twitter,Instagramโดยมีคา่เฉลี่ย4.11,4.05, 4.02 ตามล าดบั 
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ตาราง 19 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ ดา้น
การตลาดเชิงกิจกรรม 

n = 400 

การตลาดเชงิกิจกรรม ⅇ̅ S.D. แปล
ผล 

6.1 การจดัสอบเปียโนตามมาตรฐานสากล ABRSM,  TRINITY, 
YAMAHA เพิ่มความสนใจใหก้บัท่าน 

4.21 0.656 มาก
ท่ีสดุ 

6.2 การจดังานแสดงเปียโนของโรงเรยีนเพิ่มความสนใจใหก้บัท่าน เช่น 
ทกุๆ 6 เดือนมีการแสดง 1 ครัง้ 

4.04 0.747 มาก 

6.3 การออกบธูตามสถานท่ีตา่งๆ เพื่อใหท้ดลองเลน่เปียโน เพิ่มความ
สนใจใหก้บัท่าน 

3.41 0.766 มาก 

การตลาดเชงิกิจกรรมโดยรวม 3.88 0.571 มาก 

 
การตลาดเชิงกิจกรรม  ผลการวิเคราะห์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของ

ผูป้กครองท่ีใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ การตลาดเชิงกิจกรรมโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.88 

เม่ือพิจารณารายข้อจะพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดในข้อ การจัดสอบเปียโนตาม
มาตรฐานสากล ABRSM,  TRINITY, YAMAHA เพิ่มความสนใจใหก้บัท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.21 

เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบว่าอยู่ในระดบัมากในขอ้ การจดังานแสดงเปียโนของโรงเรียน
เพิ่มความสนใจให้กับท่าน เช่น ทุกๆ 6 เดือนมีการแสดง 1 ครัง้ การออกบูธตามสถานท่ีต่างๆ 
เพื่อใหท้ดลองเลน่เปียโน เพิ่มความสนใจใหก้บัท่าน มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.04 และ 3.41 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 5 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ปกครองที่ใช้บริการเรียนเปียโน
ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ในการศึกษานีผู้้วิจัยไดท้  าการศึกษาระดับความส าคัญของการตัดสินใจเรียนเปียโน
ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครของผูต้อบแบบสอบถาม ทัง้ 5 ดา้นคือ ขัน้ตอนการตระหนักถึง
ความตอ้งการ ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก แนวโนม้ในการซือ้
ซ  า้ พฤตกิรรมหลงัการซือ้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 20 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร 

n = 400 

การตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร 

ⅇ̅ S.D. แปลผล 

1. ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ 3.98 0.674 มาก 
2. ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร 3.00 0.879 ปานกลาง 
3. ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก 3.96 0.592 มาก 
4. แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ 4.16 0.644 มาก 
5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ 3.76 0.744 มาก 

รวม 3.78 0.512 มาก 

 
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูการตดัสินใจของผูท่ี้ใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนใ์น

เขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปร พบว่าเมื่อพิจารณาในภาพรวมของระดบั
ความส าคญัท่ีมีต่อการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบั 
มาก โดยพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า แนวโนม้ในการ
ซือ้ซ  า้ มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือ ขั้นตอนการ
ตระหนกัถึงความตอ้งการ มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.98 ขัน้ตอนการ
ประเมินทางเลือก มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 พฤติกรรมหลงัการ
ซือ้ มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และ ขัน้ตอนการเสาะแสวงหา
ข่าวสาร มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.00 ตามล าดบั 
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ตาราง 21 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ 
n = 400 

ขั้นตอนการตระหนักถงึความตอ้งการ ⅇ̅ S.D. แปล
ผล 

1. ท่านตอ้งการใหบ้ตุรหลานมีความสามารถทางดา้นเปียโนตัง้แตเ่ด็ก 3.93 0.784 มาก 
2. ท่านตอ้งการฟังบตุรหลานเลน่เปียโนในบทเพลงท่ีไพเราะ 4.00 0.793 มาก 
3. ท่านตอ้งการใหบ้ตุรหลานเรยีนเปียโนออนไลน ์เพ่ือลดความเสี่ยงตอ่
การตดิเชือ้โควิด-19 

4.01 0.839 มาก 

ขั้นตอนการตระหนักถงึความตอ้งการโดยรวม 3.98 0.674 มาก 

 
ขั้นตอนการตระหนักถึงความตอ้งการ ผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจของผูป้กครองท่ีใช้

บริการเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.98 

เม่ือพิจารณาจึงพบว่าอยู่ในระดับมากในข้อ ท่านต้องการให้บุตรหลานเรียนเปียโน
ออนไลน ์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้โควิด-19 ท่านตอ้งการฟังบุตรหลานเล่นเปียโนในบท
เพลงท่ีไพเราะ ท่านตอ้งการใหบุ้ตรหลานมีความสามารถทางดา้นเปียโนตัง้แต่เด็ก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.01, 4.00 และ 3.93 ตามล าดบั 
 

ตาราง 22 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร 
n = 400 

ขั้นตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร ⅇ̅ S.D. แปลผล 
1. ท่านเคยคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัโรงเรยีนดนตร ีท่ีมีการสอนเปียโน
ออนไลน ์

3.03 0.935 ปาน
กลาง 

2. ท่านเคยคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัราคาคอรส์เรยีนเปียโนออนไลน ์ 2.99 0.905 ปาน
กลาง 

3. ท่านเคยคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัการเรยีนเปียโนออนไลน ์เช่นวิธีการ
เรยีนเปียโนออนไลน ์

2.98 0.904 ปาน
กลาง 

ขั้นตอนการเสาะแสวงหาข่าวสารโดยรวม 3.00 0.879 ปาน
กลาง 
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ขั้นตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร ผลการวิเคราะหก์ารตัดสินใจของผูป้กครองท่ีใช้

บริการเรียนเปียโนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ขั้นตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.00 

เม่ือพิจารณาจึงพบว่าอยู่ในระดบัปานกลางในขอ้ ท่านเคยคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัโรงเรียน
ดนตรี ท่ีมีการสอนเปียโนออนไลน์ ท่านเคยคน้หาขอ้มลูเก่ียวกับราคาคอรส์เรียนเปียโนออนไลน์ 
ท่านเคยคน้หาขอ้มูลเก่ียวกับการเรียนเปียโนออนไลน์ เช่นวิธีการเรียนเปียโนออนไลน์  โดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.03, 2.99 และ 2.98 ตามล าดบั 

 
ตาราง 23 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของขัน้ตอนการประเมินทางเลือก 

n = 400 

ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ⅇ̅ S.D. แปล
ผล 

1. ท่านใหน้ า้หนกักบัช่ือเสยีงของโรงเรยีนท่ีท่านเลือกเรยีนเปียโน
ออนไลน ์

4.01 0.704 มาก 

2. ท่านใหน้ า้หนกักบัความสะดวกสบายของการเรยีนเปียโนออนไลน ์ 4.03 0.677 มาก 
3. ท่านเลือกเรยีนเปียโนออนไลนจ์ากราคาคอรส์เรยีนท่ีถกูกวา่การเรยีน
เปียโนแบบปรกติ 

3.84 0.776 มาก 

4. ท่านเลือกสง่บตุรหลานเรยีนเปียโนออนไลนใ์นโรงเรยีนท่ีท่านเคยใช้
บรกิารมาแลว้ ทัง้แบบปรกติและแบบออนไลน ์

3.99 0.863 มาก 

ขั้นตอนการประเมินทางเลือกโดยรวม 3.96 0.592 มาก 

 
ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจของผูป้กครองท่ีใชบ้รกิาร

เรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ขัน้ตอนการประเมินทางเลือกโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.96 

เม่ือพิจารณาจงึพบวา่อยูใ่นระดบัมากในขอ้ ท่านใหน้ า้หนกักบัความสะดวกสบายของการ
เรียนเปียโนออนไลน ์ท่านใหน้ า้หนกักบัช่ือเสียงของโรงเรยีนท่ีท่านเลือกเรียนเปียโนออนไลน์ ท่าน
เลือกส่งบุตรหลานเรียนเปียโนออนไลนใ์นโรงเรียนท่ีท่านเคยใชบ้ริการมาแลว้ ทัง้แบบปรกติและ



  113 

แบบออนไลน์ ท่านเลือกเรียนเปียโนออนไลนจ์ากราคาคอรส์เรียนท่ีถูกกว่าการเรียนเปียโนแบบ
ปรกต ิโดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.03, 4.01, 3.99 และ 3.84 ตามล าดบั 

 
ตาราง 24 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ 

n = 400 

แนวโน้มในการซือ้ซ า้ ⅇ̅ S.D. แปล
ผล 

1. ท่านตดัสนิใจใชบ้รกิารเรยีนออนไลนใ์นวนัและเวลาท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของทา่น 

4.14 0.729 มาก 

2. ท่านตดัสนิใจใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนจ์ากโรงเรยีนท่ีท่านให้
ความเช่ือถือ 

4.16 0.694 มาก 

3. ท่านตดัสนิใจใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนจ์ากครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณก์ารสอนมาอยา่งยาวนาน 

4.20 0.721 มาก 

แนวโน้มในการซือ้ซ า้โดยรวม 4.16 0.644 มาก 

 
แนวโน้มในการซือ้ซ า้ ผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจของผูป้กครองท่ีใชบ้รกิารเรยีนเปียโน

ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า แนวโน้มในการซือ้ซ  า้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.16 

เม่ือพิจารณาจึงพบว่าอยู่ในระดบัมากในขอ้ ท่านตดัสินใจใชบ้ริการเรียนเปียโนออนไลน์
จากครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน ท่านตัดสินใจใช้บริการเรียนเปียโน
ออนไลนจ์ากโรงเรียนท่ีท่านใหค้วามเช่ือถือ ท่านตดัสินใจใชบ้รกิารเรยีนออนไลนใ์นวนัและเวลาท่ี
ตรงกบัความตอ้งการของท่าน โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.20, 4.16 และ 4.14 ตามล าดบั 
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ตาราง 25 แสดงคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมหลงัการซือ้ 
n = 400 

พฤตกิรรมหลังการซือ้ ⅇ̅ S.D. แปลผล 
1 ท่านไดร้บัความพงึพอใจตอ่การเรยีนเปียโนออนไลน ์ 3.84 0.772 มาก 
2 ในอนาคตท่านจะใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนอี์ก 3.73 0.816 มาก 
3 ท่านจะแนะน าใหผู้อ่ื้นใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลน ์ 3.73 0.786 มาก 

พฤตกิรรมหลังการซือ้โดยรวม 3.76 0.744 มาก 

 
พฤติกรรมหลังการซื้อ ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของผูป้กครองท่ีใชบ้ริการเรียน

เปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครพบว่า พฤติกรรมหลงัการซือ้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.76 

เม่ือพิจารณาจึงพบว่าอยู่ในระดบัมากในขอ้ ท่านไดร้บัความพึงพอใจต่อการเรียนเปียโน
ออนไลน ์ในอนาคตท่านจะใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนอี์ก ท่านจะแนะน าใหผู้อ่ื้นใชบ้รกิารเรยีน
เปียโนออนไลน ์โดยมีคา่เฉลียเท่ากบั 3.84, 3.73 และ 3.73 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 6 การวิเคราะหข้์อมูลองคป์ระกอบเชิงส ารวจของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

การตรวจสอบข้อมูลเบื ้องต้นก่อนการวิ เคราะห์องค์ประกอบว่าข้อมูล ท่ี มีอยู่ มี
ความสมัพันธ์เพียงพอ ส าหรบัการการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบไดห้รือไม่ ใชว้ิธีพิจารณาค่าความ
เหมาะสมของขอ้มูล ค่าสถิติของไคเซอร -์ไมเยอร-์โอลคิน (KMO) และค่าสถิติของบารท์เลทท ์
(Bartlett’s Test of Sphericity) ดงัตารางท่ี 26 

 
ตาราง 26 คา่สถิติของไคเซอร-์ไมเยอร-์โอลคิน (KMO) และคา่สถิติของบารท์เลทท ์(Bartlett’s 
Test of Sphericity) ของปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

n = 400 

Kaiser-Meyer-Olkin Bartlett’s Test of Sphericity 
Measure of 

Sampling Adequacy 
Approx. Chi-Square 

(ⅇⅇ) 

df P-value 

0.909 15072.467 1485 <0.001 
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จากตาราง 26  พบว่า ค่าสถิติของไคเซอร-์ไมเยอร-์โอลคิน (KMO) มีค่าเท่ากบั 0.909 ซึ่ง

ควรมีค่า >0.800 แสดงใหเ้ห็นว่า ขอ้มลูทัง้หมดและตวัแปรนัน้ มีความสมัพนัธก์นัดีมาก สามารถ
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยได้ และค่าสถิติของบารท์เลทท ์

(Bartlett’s Test of Sphericity) พบว่า ค่าสถิติไค-สแควร ์(ⅇ2) ท่ีใชใ้นการทดสอบมีค่าเท่ากับ 
15072.467 ซึ่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นว่า เมตริกซส์หสมัพันธ์ของตวัแปร
ต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น เมตริกซ์สหสัมพันธ์ จึงเหมาะสมท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบตอ่ไปได ้
การสกดัองคป์ระกอบ ดว้ยวิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบส าคญั (Principal Component Analysis: 
PC) ดงัตารางท่ี 27 
 
ตาราง 27 จ านวนองคป์ระกอบ คา่ไอเกน คา่รอ้ยละของความแปรปรวน และคา่รอ้ยละของความ
แปรปรวนสะสมในแตล่ะองคป์ระกอบของ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์น
เขตกรุงเทพมหานคร 

n = 400 
องคป์ระกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความ

แปรปรวน 
ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 

1 16.529 30.053 30.053 
2 5.047 9.177 39.230 
3 2.487 4.522 43.752 
4 2.271 4.130 47.882 
5 1.969 3.580 51.462 
6 1.897 3.449 54.911 
7 1.627 2.958 57.869 
8 1.421 2.584 60.453 
9 1.242 2.258 62.712 
10 1.209 2.199 64.910 
11 1.073 1.952 66.862 
12 1.017 1.850 68.712 
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จากตาราง 27 การสกัดองคป์ระกอบ ไดท้ าการสกัดองคป์ระกอบดว้ยวิธีการวิเคราะห์

อ งค์ป ระกอบส าคัญ  (Principal Component Analysis: PC) ซึ่ งผู้ วิ จัยท าการหมุน แกน
องคป์ระกอบและพบว่า ไดอ้งคป์ระกอบทัง้หมด 12 องคป์ระกอบ มีพิสยัของค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 
1.017 – 16.529 และมีคา่ความแปรปรวนสะสมรอ้ยละ 68.712 
การหมนุแกนองคป์ระกอบ และอธิบายความหมายขององคป์ระกอบ โดยผูว้ิจยัไดท้  าการหมนุแกน
องคป์ระกอบ เพื่อใหต้วัแปรมีลกัษณะท่ีชดัเจนมากขึน้ โดยท าการหมนุแกนแบบมมุฉาก 
(Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธีแวรแิมกซ ์(Varimax Method) ดงัตาราง 28 
 
ตาราง 28 คา่น า้หนกัองคป์ระกอบของแบบสอบถาม ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเรยีนเปียโน
ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลงัจากการหมนุแกนแบบมมุฉาก (Orthogonal Rotation) 
ดว้ยวิธีแวรแิมกซ ์(Varimax Method) 

n = 400 

ข้อที ่ ค่าน า้หนักองคป์ระกอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EM1  .509           
EM2            .713 
EM3            .658 
EM4  .720           
EM5  .702           
EM6  .584           
RE1  .611           
RE2  .763           
RE3  .683           
RE4  .763           
RE5  .626           
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ตาราง 28 (ตอ่) 
ข้อที ่ ค่าน า้หนักองคป์ระกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
WA1  .421           
WA2      .772       
WA3      .826       
WA4      .658       
WA5      .683       
CO1           .661  
CO2           .679  
CO3     .491        
CV1          .320   
CV2     .773        
CV3     .808        
CV4     .694        
CM1       .705      
CM2       .735      
CM3       .549      
CM4       .535      
CA1          .684   
CA2          .602   
CA3   .519          
SC1   .746          
SC2   .811          
SC3   .700          
CF1        .579     
CF2        .656     
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ตาราง 28 (ตอ่) 
ข้อที ่ ค่าน า้หนักองคป์ระกอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
CF3        .694     
AD1    .542         
AD2    .379         
AD3    .504         
PB1    .805         
PB2    .793         
PB3    .721         
PB4    .543         
SA1 .670            
SA2 .711            
SA3 .578            
SP1         .660    
SP2         .635    
SP3         .638    
DM1 .774            
DM2 .775            
DM3 .780            
EV1   .630          
EV2   .712          
EV3 .339            

 
สญัลกัษณแ์ทนหวัขอ้ของขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบใหม่ 
EM  แทน ดา้นอารมณ ์
RE   แทน ดา้นเหตผุล 
WA  แทน ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
CO   แทน ตน้ทนุของผูบ้รโิภค 
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CV   แทน ความสะดวกในการซือ้ 
CM   แทน การสื่อสาร 
CA   แทน การดแูลเอาใจใส ่
SC   แทน ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ 
CF   แทน ความสบาย 
AD   แทน การโฆษณา 
PB   แทน การประชาสมัพนัธ ์
SA   แทน การสง่เสรมิการขาย 
SP   แทน การขายโดยใชพ้นกังาน 
DM   แทน การตลาดทางตรง 
EV   แทน การตลาดเชิงกิจกรรม 
 

ตาราง 29 คา่น า้หนกัของแตล่ะตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 1 
n = 400 

ล าดบั ตัวแปร 
(ข้อ) 

รายละเอียดตัวแปร ค่า
น า้หนัก 

1 DM3 การแจง้ขา่วสารของทางโรงเรยีนผา่นทางส่ือออนไลน ์เช่น Line, 
Facebook, Twitter, Instagram 

.780 

2 DM2 การแจง้วนัหยดุลว่งหนา้ผา่นทางสื่อออนไลน ์เช่น Line, 
Facebook, Twitter, Instagram 

.775 

3 DM1 การแจง้สทิธิพิเศษ หรอืมอบสว่นลดใหผ้า่นทางสื่อออนไลน ์เช่น 
Line, Facebook, Twitter, Instagram 

.774 

4 SA2 โปรโมชั่นของการเรยีนเปียโนออนไลน ์เช่นเรยีน 2 ครัง้ตอ่
สปัดาหจ์ะไดล้ดราคา 

.711 

5 SA1 โปรโมชั่นเลือกเรยีนมากกวา่ 1 วิชาจะไดล้ดราคา .670 
6 SA3 การทดลองเรยีนเปียโนออนไลนฟ์ร ี .578 
7 EV3 การออกบธูตามสถานท่ีตา่งๆ เพื่อใหท้ดลองเลน่เปียโน เพิ่ม

ความสนใจใหก้บัท่าน 
.339 
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จากตาราง 29 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 1 ของปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าองคป์ระกอบท่ี 1 มี
จ านวนตวัแปรทัง้หมด 7 ตวัแปร ตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุ คือ การแจง้ข่าวสาร
ของทางโรงเรียนผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น Line, Facebook, Twitter, Instagram รองลงมาคือ 
การแจ้งวันหยุดล่วงหน้าผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น Line, Facebook, Twitter, Instagram และ
ล าดบัท่ี 3 คือ การแจง้สิทธิพิเศษ หรือมอบส่วนลดใหผ้่านทางสื่อออนไลน ์เช่น Line, Facebook, 
Twitter, Instagram หากพิจารณารายละเอียดของตวัแปรทัง้ 7 ตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 1 
พบวา่ สว่นใหญ่เก่ียวขอ้งกบั การรบัข่าวสาร การรบัทราบโปรโมชั่น ความสนใจตอ่สิทธิพิเศษตา่งๆ 
จงึตัง้ช่ือองคป์ระกอบนีว้า่ ดา้นการรบัรูข้่าวสารผา่นทางสื่อออนไลน ์

 
ตาราง 30 คา่น า้หนกัของแตล่ะตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 2 

n = 400 

ล าดบั ตัว
แปร 
(ข้อ) 

รายละเอียดตัวแปร ค่า
น า้หนัก 

1 RE2 ท่านตอ้งการใหบ้ตุรหลานพฒันาความสามารถทางดา้น
รา่งกาย เช่น การพฒันากลา้มเนือ้นิว้มือ 

.763 

2 RE4 การเรยีนเปียโนช่วยเสรมิสรา้งสนุทรยีภาพทางดา้นดนตร ี
พฒันาความคดิสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ 

.763 

3 EM4 ตอ้งการใหบ้ตุรหลานของทา่นใชเ้ปียโนเป็นการสรา้งความ
บนัเทิง เพื่อการพกัผอ่น 

.720 

4 EM5 การเรยีนเปียโนช่วยใหบ้ตุรหลานของท่านใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน ์พน้จากยาเสพตดิตา่งๆ 

.702 

5 RE3 ดนตรชี่วยใหบ้ตุรหลานของทา่นพน้จากปัญหาดา้น
พฒันาการในเดก็ตา่งๆ เชน่ สมาธิสัน้ พฒันาการลา่ชา้ 

.683 

6 RE5 การเรยีนเปียโนเป็นพืน้ฐานท่ีดีในการตอ่ยอดไปยงัเครือ่ง
ดนตรอ่ืีนๆ 

.626 

7 RE1 ท่านตอ้งการใหบ้ตุรหลานมีความสามารถทางดา้นเปียโน .611 
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ตาราง 30 (ตอ่)    

ล าดบั ตัว
แปร 
(ข้อ) 

รายละเอียดตัวแปร ค่า
น า้หนัก 

8 EM6 การเรยีนเปียโนสามารถพฒันาจนก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มขึน้
ในอนาคต เช่นเป็นนกัดนตร ีเป็นครูสอนดนตรี 

.584 

9 EM1 การเรยีนเปียโนช่วยพฒันาความสามารถในวิชาดนตรท่ีี
โรงเรยีน 

.509 

10 WA1 ประเภทของการเรยีนการสอน ตรงกบัความตอ้งการของ
ท่าน เช่น การเรยีนเดี่ยว เรยีนคู ่เรยีนกลุม่ 

.421 

 
จากตาราง 30 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 2 ของปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าองคป์ระกอบท่ี 2 มี
จ านวนตวัแปรทัง้หมด 10 ตวัแปร ตวัแปรท่ีมีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุ คือ ท่านตอ้งการให้
บุตรหลานพฒันาความสามารถทางดา้นร่างกาย เช่น การพัฒนากลา้มเนือ้นิว้มือ  รองลงมาคือ 
การเรียนเปียโนช่วยเสริมสรา้งสุนทรียภาพทางด้านดนตรี พัฒนาความคิดสรา้งสรรค์และ
จินตนาการ และอนัดบัท่ี 3 คือตอ้งการใหบุ้ตรหลานของท่านใชเ้ปียโนเป็นการสรา้งความบนัเทิง 
เพื่อการพักผ่อน หากพิจารณารายละเอียดของตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 2 
พบว่า ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับ การพัฒนาร่างกาย ความสามารถ ความคิดสรา้งสวรรค์ และ 
เสรมิสรา้งการเรยีนรู ้จงึตัง้ช่ือองคป์ระกอบนีว้า่ ดา้นการเสรมิสรา้งพฒันาการและสติปัญญา 

 
 
 
 
 
 

 
 



  122 

ตาราง 31 คา่น า้หนกัของแตล่ะตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 3 
n = 400 

ล าดบั ตัวแปร 
(ข้อ) 

รายละเอียดตัวแปร ค่า
น า้หนัก 

1 SC2 บตุรหลานของทา่นสามารถพฒันาความสามารถดา้นเปียโน 
จนขึน้แสดงความสามารถในเวทีตา่งๆ 

.811 

2 SC1 บตุรหลานของทา่นสามารถพฒันาความสามารถดา้นเปียโน 
จนสามารถสอบวดัระดบัได ้

.746 

3 EV2 การจดังานแสดงเปียโนของโรงเรยีนเพิ่มความสนใจใหก้บัท่าน 
เช่น ทกุๆ 6 เดอืนมีการแสดง 1 ครัง้ 

.712 

4 SC3 บตุรหลานของทา่นสามารถบรรเลงเพลงท่ีท่านรูจ้กัไดเ้ชน่ เพลง
แฮปป้ีเบริด์เดย ์เพลงพระราชนิพนธ ์

.700 

5 EV1 การจดัสอบเปียโนตามมาตรฐานสากล ABRSM,  TRINITY, 
YAMAHA เพิ่มความสนใจใหก้บัท่าน 

.630 

6 CA3 ครูผูส้อนแจง้ขา่วสารเก่ียวกบั กิจกรรม การประกวด หรอืการ
สอบเปียโน 

.519 

 
จากตาราง 31 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 3 ของปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าองคป์ระกอบท่ี 3 มี
จ านวนตวัแปรทัง้หมด 6 ตวัแปร ตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุ คือ บุตรหลานของ
ท่านสามารถพฒันาความสามารถดา้นเปียโน จนขึน้แสดงความสามารถในเวทีตา่งๆ รองลงมาคือ 
บุตรหลานของท่านสามารถพัฒนาความสามารถดา้นเปียโน จนสามารถสอบวดัระดบัได้ และ
อนัดบัท่ี 3 คือ การจดังานแสดงเปียโนของโรงเรียนเพิ่มความสนใจใหก้บัท่าน เช่น ทกุๆ 6 เดือนมี
การแสดง 1 ครัง้ หากพิจารณารายละเอียดของตวัแปรทัง้ 6 ตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 3 พบว่า 
ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบั การแสดงความสามารถ และการสอบวดัระดบั จึงตัง้ช่ือองคป์ระกอบนีว้่า 
ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ 
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ตาราง 32 คา่น า้หนกัของแตล่ะตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 4 
n = 400 

ล าดบั ตัวแปร 
(ข้อ) 

รายละเอียดตัวแปร ค่า
น า้หนัก 

1 PB1 การแจง้ขา่วสารจากทางโรงเรยีนถงึการเรยีนเปียโนออนไลน์
ครบถว้น 

.805 

2 PB2 การแจง้ขา่วสารจากทางโรงเรยีนถงึการเรยีนเปียโนออนไลน์
ถกูตอ้ง 

.793 

3 PB3 การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัประโยชนข์องการเรยีนเปียโนออนไลนจ์าก
ทางโรงเรยีน 

.721 

4 PB4 การอธิบายถงึรูปแบบของการเรยีนเปียโนออนไลนท่ี์แตกตา่งจาก
การเรยีนแบบปรกติจากทางโรงเรยีน 

.543 

5 AD1 การโฆษณาทางสื่อออนไลนเ์ก่ียวกบัการเรยีนเปียโนออนไลนจ์าก
ช่องทางตา่งๆ เช่น Line, Facebook, Twitter, Instagram 

.542 

6 AD3 การโฆษณาจากปา้ยโฆษณาในหา้งสรรพสินคา้ .504 
7 AD2 การแนะน าจากคนรูจ้กัหรอืคนใกลชิ้ด .379 

 
จากตาราง 32 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 4 ของปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าองคป์ระกอบท่ี 4  มี
จ านวนตวัแปรทัง้หมด 7 ตวัแปร ตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุ คือ การแจง้ข่าวสาร
จากทางโรงเรียนถึงการเรียนเปียโนออนไลน์ครบถ้วน รองลงมาคือ การแจ้งข่าวสารจากทาง
โรงเรยีนถึงการเรยีนเปียโนออนไลนถ์กูตอ้ง และล าดบัท่ี 3 คือ การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัประโยชนข์อง
การเรียนเปียโนออนไลนจ์ากทางโรงเรียน หากพิจารณารายละเอียดของตวัแปรทัง้ 7 ตวัแปรท่ีอยู่
ในองคป์ระกอบท่ี 4 พบว่า ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกับ การรบัข่าวสารและสื่อโฆษณา การรบัรูถ้ึง
ประโยชนข์องการเรยีน และความเขา้ใจถึงรูปแบบวิธีการเรยีนการสอน จึงตัง้ช่ือองคป์ระกอบนีว้่า 
ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น 
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ตาราง 33 คา่น า้หนกัของแตล่ะตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 5 
n = 400 

ล าดบั ตัวแปร 
(ข้อ) 

รายละเอียดตัวแปร ค่า
น า้หนัก 

1 CV3 การเรยีนออนไลนช์่วยใหท้่านประหยดัเวลาในการรอบตุร
หลานเรยีนเปียโน 

.808 

2 CV2 การเรยีนออนไลนช์่วยประหยดัเวลาในการเดินทางไปยงั
โรงเรยีนดนตร ี

.773 

3 CV4 ท่านสามารถเรยีนเปียโนออนไลนไ์ดม้ากกวา่ 1 ครัง้ตอ่
สปัดาห ์

.694 

4 CO3 ราคาคอรส์เรยีนเปียโนออนไลนถ์กูกวา่การเรยีนแบบปรกติ .491 

 
จากตาราง 33 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 5 ของปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าองคป์ระกอบท่ี 5 มี
จ านวนตวัแปรทัง้หมด 4 ตวัแปร ตวัแปรท่ีมีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุ คือ การเรยีนออนไลน์
ช่วยใหท้่านประหยัดเวลาในการรอบุตรหลานเรียนเปียโน รองลงมาคือ การเรียนออนไลนช์่วย
ประหยัดเวลาในการเดินทางไปยังโรงเรียนดนตรี และล าดับท่ี 3 คือ ท่านสามารถเรียนเปียโน
ออนไลนไ์ดม้ากกว่า 1 ครัง้ต่อสปัดาห ์หากพิจารณารายละเอียดของตวัแปรทัง้ 4 ตวัแปรท่ีอยู่ใน
องคป์ระกอบท่ี 5 พบว่า สว่นใหญ่เก่ียวขอ้งกบั เรื่องของเวลาท่ีไดใ้ช ้การลดทอนเวลาท่ีตอ้งเสียไป 
จงึตัง้ช่ือองคป์ระกอบนีว้า่ ดา้นการประหยดัเวลา 

 
ตาราง 34 คา่น า้หนกัของแตล่ะตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 6 

n = 400 

ล าดบั ตัวแปร (ข้อ) รายละเอียดตัวแปร ค่าน า้หนัก 
1 WA3 โรงเรยีนมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรบั .826 
2 WA2 ช่ือเสียงของโรงเรยีนมีความน่าเช่ือถือ .772 
3 WA5 ครูผูส้อนมีประสบการณใ์นการสอนมาอยา่งยาวนาน .683 
4 WA4 ครูผูส้อนมีความรูค้วามสามารถในดา้นเปียโนเป็นอยา่งดี .658 
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จากตาราง 34 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 6 ของปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าองคป์ระกอบท่ี 6 มี
จ านวนตัวแปรทั้งหมด 4 ตัวแปร ตัวแปรท่ีมีค่าน ้าหนักองคป์ระกอบมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรบั รองลงมาคือ ช่ือเสียงของโรงเรียนมีความน่าเช่ือถือ และล าดบัท่ี 3 คือ
ครูผูส้อนมีประสบการณใ์นการสอนมาอย่างยาวนาน หากพิจารณารายละเอียดของตวัแปรทัง้ 4 
ตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 6 พบว่า เป็นการจดักลุ่มองคป์ระกอบเดิม คือ ดา้นความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภค ผูว้ิจยัจงึตดัองคป์ระกอบท่ี 6 ออกไป ดงังานวิจยัของ (ปวีณา พานิชชยักลุ, 2562) 
 

ตาราง 35 คา่น า้หนกัของแตล่ะตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 7 
n = 400 

ล าดบั ตัวแปร 
(ข้อ) 

รายละเอียดตัวแปร ค่า
น า้หนัก 

1 CM2 ท่านไดร้บัขอ้มลูของประโยชนจ์ากการเรยีนเปียโนในระยะสัน้และ
ระยะยาว 

.735 

2 CM1 ท่านไดร้บัค าแนะน า ขอ้มลูตา่งๆ อยา่งถกูตอ้งจากทางโรงเรยีน 
เช่น คอรส์เรยีนเปียโนออนไลน ์

.705 

3 CM4 ท่านสามารถแสดงความคดิเห็น ตอ่การเรยีนการสอนใหก้บั
โรงเรยีนได ้

.549 

4 CM3 ท่านสามารถเขา้ใจถึงรูปแบบการเรยีนเปียโนออนไลน ์ท่ีแตกตา่ง
จากการเรยีนเปียโนแบบปรกต ิเช่น นกัเรยีนจะตอ้งมีเปียโน 
อปุกรณท่ี์ใชใ้นการสื่อสาร และวิธีการตัง้กลอ้ง 

.535 

 
จากตาราง 35 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 7 ของปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าองคป์ระกอบท่ี 7 มี
จ านวนตวัแปรทัง้หมด 4 ตวัแปร ตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุ คือ ท่านไดร้บัขอ้มลู
ของประโยชนจ์ากการเรียนเปียโนในระยะสัน้และระยะยาว รองลงมาคือ ท่านไดร้บัค าแนะน า 
ขอ้มลูตา่งๆ อย่างถกูตอ้งจากทางโรงเรยีน เช่น คอรส์เรยีนเปียโนออนไลน์ และล าดบัท่ี 3 คือ ท่าน
สามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการเรียนการสอนให้กบัโรงเรียนได ้หากพิจารณารายละเอียดของ
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ตวัแปรทัง้ 4 ตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 7 พบว่า เป็นการจดักลุม่องคป์ระกอบเดิม คือ ดา้นการ
สื่อสาร ผูว้ิจยัจงึตดัองคป์ระกอบท่ี 7 ออกไป ดงังานวิจยัของ (ปวีณา พานิชชยักลุ, 2562) 

 
ตาราง 36 คา่น า้หนกัของแตล่ะตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 8 

n = 400 

ล าดบั ตัวแปร 
(ข้อ) 

รายละเอียดตัวแปร ค่า
น า้หนัก 

1 CF3 ท่านสามารถช าระเงินไดห้ลายช่องทาง .694 
2 CF2 ท่านสามารถติดตอ่ทางโรงเรยีนไดห้ลายชอ่งทาง เช่น 

โทรศพัท ์Line Facebook 
.656 

3 CF1 จ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้รกิารมีจ านวนเพียงพอ .579 

 
จากตาราง 36 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 8 ของปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าองคป์ระกอบท่ี 8 มี
จ านวนตวัแปรทั้งหมด 3 ตวัแปร ตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนักองคป์ระกอบมากท่ีสุด คือ ท่านสามารถ
ช าระเงินไดห้ลายช่องทาง รองลงมาคือ ท่านสามารถติดต่อทางโรงเรียนไดห้ลายช่องทาง เช่น 
โทรศพัท ์Line Facebook และล าดบัท่ี 3 คือ จ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการมีจ านวนเพียงพอ หาก
พิจารณารายละเอียดของตัวแปรทั้ง 3 ตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 8 พบว่า เป็นการจัดกลุ่ม
องคป์ระกอบเดิม คือ ดา้นความสบาย ผู้วิจัยจึงตัดองคป์ระกอบท่ี 8 ออกไป ดังงานวิจัยของ 
(ปวีณา พานิชชยักลุ, 2562) 
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ตาราง 37 คา่น า้หนกัของแตล่ะตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 9 
n = 400 

ล าดบั ตัวแปร 
(ข้อ) 

รายละเอียดตัวแปร ค่า
น า้หนัก 

1 SP1 พนกังานขายพดูจาสภุาพขณะเสนอขายคอรส์เรยีนเปียโน
ออนไลน ์

.660 

2 SP3 การเอาใจใสข่องพนกังานขายระหวา่งท าการเสนอขาย .638 
3 SP2 พนกังานขายแนะน าถึงประโยชนข์องการเรยีนเปียโน

ออนไลนไ์ดอ้ยา่งเขา้ใจ 
.635 

 
จากตาราง 37 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 9 ของปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าองคป์ระกอบท่ี 9 มี
จ านวนตวัแปรทัง้หมด 3 ตวัแปร ตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนักองคป์ระกอบมากท่ีสุด คือ พนักงานขาย
พดูจาสภุาพขณะเสนอขายคอรส์เรียนเปียโนออนไลน ์รองลงมาคือ การเอาใจใสข่องพนกังานขาย
ระหว่างท าการเสนอขาย และล าดบัท่ี 3 คือ พนกังานขายแนะน าถึงประโยชนข์องการเรียนเปียโน
ออนไลนไ์ดอ้ย่างเขา้ใจ หากพิจารณารายละเอียดของตวัแปรทัง้ 3 ตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 9 
พบว่า เป็นการจดักลุม่องคป์ระกอบเดิม คือ ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน ผูว้ิจยัจึงตดัองคป์ระกอบ
ท่ี 9 ออกไป ดงังานวิจยัของ (ปวีณา พานิชชยักลุ, 2562) 

 
ตาราง 38 คา่น า้หนกัของแตล่ะตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 10 

n = 400 

ล าดบั ตัวแปร 
(ข้อ) 

รายละเอียดตัวแปร ค่า
น า้หนัก 

1 CA1 ครูผูส้อนหมั่นดแูลเอาใจใสบ่ตุรหลานของทา่นในดา้นการเรยีน
เปียโน เช่น อธิบายความคบืหนา้หลงัจบคาบเรยีน ใหก้ารบา้นใน
การฝึกซอ้ม 

.684 

2 CA2 ครูผูส้อนคอยสอบถาม ถึงวนัเรยีนวนัหยดุของผูป้กครอง .602 
3 CV1 ท่านสามารถเลือกเวลาเรยีนไดต้รงตามความตอ้งการ .320 
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จากตาราง 38 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 10 ของปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าองคป์ระกอบท่ี 10  มี
จ านวนตวัแปรทัง้หมด 3 ตวัแปร ตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนักองคป์ระกอบมากท่ีสุด คือ ครูผูส้อนหมั่น
ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของท่านในดา้นการเรียนเปียโน เช่น อธิบายความคืบหนา้หลงัจบคาบ
เรียน ให้การบ้านในการฝึกซอ้ม รองลงมาคือ ครูผูส้อนคอยสอบถาม ถึงวันเรียนวันหยุดของ
ผูป้กครอง และล าดบัท่ี 3 คือ ท่านสามารถเลือกเวลาเรยีนไดต้รงตามความตอ้งการ หากพิจารณา
รายละเอียดของตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรท่ีอยู่ในองค์ประกอบท่ี 10 พบว่า การจัดกลุ่มใหม่ของ
องคป์ระกอบ เนือ้หาขององคป์ระกอบไม่มีความสมัพนัธก์นั และการจดัองคป์ระกอบใหม่มีจ านวน
นอ้ยเกินไป ผูว้ิจยัจงึตดัองคป์ระกอบท่ี 10 ออกไป ดงังานวิจยัของ (ปวีณา พานิชชยักลุ, 2562) 

 
ตาราง 39 คา่น า้หนกัของแตล่ะตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 11 

n = 400 

ล าดบั ตัวแปร 
(ข้อ) 

รายละเอียดตัวแปร ค่า
น า้หนัก 

1 CO2 ราคาคอรส์เรยีนเปียโนไม่มีการเพิ่มหรอืลดอยา่งรวดเรว็ .679 
2 CO1 ราคาคอรส์เรยีนเปียโนเหมาะสมคุม้คา่กบัความรูแ้ละทกัษะ

ท่ีไดร้บั 
.661 

 
จากตาราง 39 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 11 ของปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าองคป์ระกอบท่ี 11 มี
จ านวนตวัแปรทัง้หมด 2 ตวัแปร ตวัแปรท่ีมีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุ คือ ราคาคอรส์เรยีน
เปียโนไม่มีการเพิ่มหรือลดอย่างรวดเร็ว และ รองลงมาคือ ราคาคอรส์เรยีนเปียโนเหมาะสมคุม้ค่า
กับความรู ้และทักษะท่ีได้รับ  หากพิจารณารายละเอียดของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรท่ีอยู่ใน
องคป์ระกอบท่ี 11 เป็นการจัดกลุ่มองคป์ระกอบเดิม คือ ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ผูว้ิจัยจึงตัด
องคป์ระกอบท่ี 11 ออกไป ดงังานวิจยัของ (ปวีณา พานิชชยักลุ, 2562) 
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ตาราง 40 คา่น า้หนกัของแตล่ะตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 12 
n = 400 

ล าดบั ตัวแปร 
(ข้อ) 

รายละเอียดตัวแปร ค่า
น า้หนัก 

1 EM2 การเรยีนเปียโนของบตุรหลานชว่ยสรา้งความน่าเช่ือถือใหก้บั
ผูป้กครองในการเลีย้งดบูตุรหลาน 

.713 

2 EM3 เม่ือเห็นเด็กคนอื่นมีความสามารถทางดา้นเปียโนจงึอยากให้
บตุรหลานของทา่นมีเช่นกนั 

.658 

 
จากตาราง 40 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 12 ของปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าองคป์ระกอบท่ี 12 มี
จ านวนตวัแปรทัง้หมด 2 ตวัแปร ตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุ คือ  การเรยีนเปียโน
ของบตุรหลานช่วยสรา้งความน่าเช่ือถือใหก้บัผูป้กครองในการเลีย้งดบูตุรหลาน และรองลงมาคือ 
เม่ือเห็นเด็กคนอ่ืนมีความสามารถทางดา้นเปียโนจึงอยากใหบุ้ตรหลานของท่านมีเช่นกัน  หาก
พิจารณารายละเอียดของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรท่ีอยู่ในองค์ประกอบท่ี 12 เป็นการจัดกลุ่ม
องคป์ระกอบเดิม คือ ดา้นอารมณ ์ผูว้ิจยัจึงตดัองคป์ระกอบท่ี 12 ออกไป ดงังานวิจยัของ (ปวีณา 
พานิชชยักลุ, 2562) 

 
ตาราง 41 สรุปผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน์
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

n = 400 

องคป์ระกอบที ่ ชื่อองคป์ระกอบ จ านวนตัวแปร 
1 ดา้นการรบัรูข้่าวสารผา่นทางสื่อออนไลน ์ 7 
2 ดา้นการเสรมิสรา้งพฒันาการและสติปัญญา 10 
3 ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ 6 
4 ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น 7 
5 ดา้นการประหยดัเวลา 4 
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จากตาราง 41 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเรยีนเปียโน
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามีองค์ประกอบใหม่ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดทั้งหมด 5 
องคป์ระกอบไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูข้่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ ดา้นการเสริมสรา้งพฒันาการและ
สติปัญญา ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น และดา้นการ
ประหยดัเวลา 

 
ตอนที่ 7 การวิเคราะหข้์อมูลของการจัดองคป์ระกอบใหม่ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดองค์ประกอบใหม่ได้ทั้งหมด 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูข้่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ ดา้นการเสรมิสรา้งพฒันาการและ
สติปัญญา ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น ดา้นการ
ประหยัดเวลา ซึ่งได้น ามาหาค่าความมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ตาราง 42 แสดงคา่เฉลี่ย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานขององคป์ระกอบใหม ่

n = 400 

องคป์ระกอบใหม่ ⅇ̅ S.D. ระดับความส าคัญ 
ดา้นการรบัรูข้่าวสารผา่นทางสื่อออนไลน ์ 3.89 0.57 มาก 
ดา้นการเสรมิสรา้งพฒันาการและสตปัิญญา 4.05 0.51 มาก 
ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ 4.09 0.58 มาก 
ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น 3.92 0.51 มาก 
ดา้นการประหยดัเวลา 3.89 0.69 มาก 

รวม 3.97 0.42 มาก 

 
จากตาราง 42  พบว่า เม่ือพิจารณาในภาพรวมของการจัดองค์ประกอบใหม่ ระดับ

ความส าคญัท่ีมีต่อการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบั 
มาก พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ซึ่งจดัอยู่ในระดบัความส าคญัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นแลว้ พบว่าดา้นการแสดงออกทางความสามารถ มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.09 รองลงมา ดา้นการเสริมสรา้งพฒันาการและสติปัญญา มีความส าคญัอยู่ใน
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ระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น มีความส าคญัอยูใ่นระดบั
มาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ด้านการรับรูข้่ าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์และด้านกระ
ประหยดัเวลา มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากนัอยูท่ี่ 3.89 ตามล าดบั 

 
ตอนที ่8 การวิเคราะหข้์อมูลเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 
 
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกัน 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน์
แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ไดด้งันี ้

H0: เพศแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: เพศแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์แตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหผ์ูว้ิจยัใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง

ประชากร 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มเป็นอิสระจากกัน (Independent Sample t-test) 
ใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฎิเสธสมตติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือคา่ระดบัความส าคญัทาง
สถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ส าหรบัสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ในขั้นแรกจะท าการทดสอบความ
แตกตา่งระหว่างความแปรปรวนของกลุม่เพศทัง้ 2 กลุม่ โดยใชส้ถิติ Levene’s test ซึง่หากผลการ
ทดสอบพบว่าค่าความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน (ค่า P-value มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.05) ก็จะใชค้่า F-test Equal Variances Assumed ส าหรบัการทดสอบความแตกต่าง
ของการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนข์องผูใ้ชบ้ริการทัง้ 2 กลุ่ม แต่หากผลการทดสอบพบว่าค่า
ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน (ค่า P-value มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใชค้่า F-test 
Equal Variances not Assumed ส าหรบัการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลน์ของผู้ใช้บริการกลุ่มเพศทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความ
แปรปรวนของกลุม่เพศทัง้ 2 กลุม่โดยใชส้ถิติ Levene’s test 
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ตาราง 43 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนจ์ าแนก
ตามเพศ 

n = 400 

การตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลน ์

Levene’s test for Equality of Variances 

 F P-value 
1. ขัน้ตอนการตระหนกัถึง
ความตอ้งการ 

4.387 0.037 

2. ขัน้ตอนการเสาะแสวงหา
ข่าวสาร 

11.787** 0.001 

3. ขัน้ตอนการประเมิน
ทางเลือก 

5.802* 0.016 

4. แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ 6.955** 0.009 
5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ 10.536** 0.001 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 43 ผลการทดสอบ Levene’s test พบวา่การตดัสนิใจเรยีนเปียโนออนไลนด์า้น  
ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร และ ดา้น พฤติกรรมหลงัการซือ้ มีค่า P-value เท่ากับ 0.001 
ดา้น แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ มีค่า P-value เท่ากบั 0.009  ซึ่งมีค่า <0.01 ดา้น ขัน้ตอนการประเมิน
ทางเลือก มีค่า P-value เท่ากับ 0.016 และดา้น ขัน้ตอนการตระหนักถึงความตอ้งการ มีค่า P-
value เท่ากบั 0.037 ซึ่งมีค่า <0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนมีความแตกต่างกนัจึงใช ้t-
test กรณี  Equal Variances not  Assumed ดังนั้นผู้วิจัยจึงทดสอบความแตกต่างของการ
ตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนก์บัเพศทัง้ 2 กลุ่ม โดยใชส้ถิติ t-test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% ผล
การทดสอบจะยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า P-value มากกว่า 0.05 และจะยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือค่า P-value นอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างของการ
ตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์โดยใชส้ถิติ t-test  
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ตาราง 44 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศ 

n = 400 

การตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลน ์

 t-test for Equality of Means 

 เพศ N ⅇ̅ S.D. t df P-value 
(2-talid) 

1. ขัน้ตอนการตระหนกัถึง
ความตอ้งการ 

ชาย 129 3.9354 0.55914 -1.017 317.038 0.310 

 หญิง 271 4.0025 0.72179    
2. ขัน้ตอนการเสาะ
แสวงหาข่าวสาร 

ชาย 129 2.9483 0.70150 -0.931 330.410 0.353 

 หญิง 271 3.0271 0.95198    
3. ขัน้ตอนการประเมิน
ทางเลือก 

ชาย 129 3.9264 0.49352 -1.031 315.399 0.304 

 หญิง 271 3.9862 0.63322    
4. แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ ชาย 129 4.1085 0.58802 -1.304 283.133 0.193 
 หญิง 271 4.1943 0.66848    
5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ ชาย 129 3.7752 0.61118 0.191 320.766 0.849 
 หญิง 271 3.7614 0.79998    

 
จากตาราง 44 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของ การตดัสินใจเรียนเปียโน

ออนไลนจ์ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติทดสอบคา่ (Independent t-test) สามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้
1. ขัน้ตอนการตระหนักถึงความตอ้งการ มีค่า P-value เท่ากับ 0.310 ซึ่ง >0.05 นั่นคือ 

ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ
แตกต่างกัน มีขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนียส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

2. ขั้นตอนการเสารแสวงหาข่าวสาร มีค่า P-value เท่ากับ 0.353 ซึ่ง >0.05 นั่ นคือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ
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แตกต่างกัน มีขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนียส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

3. ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก มีค่า P-value เท่ากับ 0.304 ซึ่ง >0.05 นั่นคือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 
มีขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนียส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4. แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ มีคา่ P-value เท่ากบั 0.193 ซึง่ >0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีขัน้ตอน
การตระหนกัถึงความตอ้งการ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนียส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ มีคา่ P-value เท่ากบั 0.849 ซึง่ >0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีขัน้ตอน
การตระหนกัถึงความตอ้งการ ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนียส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน์
แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ไดด้งันี ้

H0: อายแุตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: อายแุตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์แตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์นขัน้ตอนแรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ความแปรปรวนของกลุม่อายโุดยใชส้ถิติ Levene Statsitic ซึง่หากผลการทดสอบพบวา่กลุม่อายมีุ
ความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนัทกุกลุม่ (คา่ P-value มีคา่มากกวา่หรอืเท่ากบั 0.05) ก็จะใชค้า่สถิติ 
F-test ในการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนข์องกลุม่อาย ุแตห่ากผล
การทดสอบพบว่ากลุ่มอายมีุค่าความแปรปรวน แตกต่างกนั อย่างนอ้ย 2 กลุ่ม (ค่า P-value มีค่า
นอ้ยกว่า 0.05) ก็จะใชค้่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจ
เรียนเปียโนออนไลนข์องกลุ่มอายุ ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของ
กลุม่อายโุดยใชส้ถิติ Levende Statsitic  
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ตาราง 45 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนจ์ าแนก
ตามอาย ุ

n = 400 

การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ Levene Statistic Df1 Df2 P-
value 

1. ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ 5.192** 3 396 0.002 
2. ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร 2.818* 3 396 0.039 
3. ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก 4.390** 3 396 0.005 
4. แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ 1.406 3 396 0.240 
5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ 7.773** 3 396 0.000 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 45 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุ่มอายุกับการ
ตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์พบว่า การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ดา้น พฤติกรรมหลงัการซือ้ 
ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก และ ขัน้ตอนการเสาะแสวงหา
ข่าวสาร มีค่า P-value เท่ากับ 0.000 , 0.002 , 0.005 , 0.039 ซึ่งมีค่า <0.05 หมายความว่าค่า
ความแปรปรวนของกลุ่มอาย ุมีความแตกต่างกนั ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติ Brown Forsythe ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ย 1 คู่ ท่ีแตกต่างกนัจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใช้
วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 แสดงดงัตาราง 46 

ส าหรบั ดา้นแนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ มีคา่ P-value เท่ากบั 0.240 ซึง่มีคา่ >0.05 หมายความ
ว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มอายไุม่แตกต่างกนัดงันัน้ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบสมตติฐานโดยใช้
สถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า P-value มีค่า
นอ้ยกวา่ 0.05 และถา้สมมตติฐานขอ้ใดปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) จะยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
ท่ีมีคา่เฉลี่ยอยา่งนอ้ย 1 คู ่ท่ีแตกตา่งกนัจะน าไปเปรยีบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 แสดงดงัตาราง 49 
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ตาราง 46  แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ ดา้นขัน้ตอนการ
ตระหนกัถึงความตอ้งการ ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร  ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก และ 
พฤตกิรรมหลงัการซือ้ จ าแนกตามอาย ุ

n = 400 

การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ Brown-
Forsythe 

Statistic Df1 Df2 P-
value 

1. ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความ
ตอ้งการ 

ระหวา่งกลุม่ 6.811** 3 190.129 0.000 

2. ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร ระหวา่งกลุม่ 2.758 3 120.704 0.45 
3. ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ระหวา่งกลุม่ 3.144 3 142.842 0.27 
5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ ระหวา่งกลุม่ 5.309** 3 176.882 0.002 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตาราง 46 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลน ์จ าแนกตามอาย ุโดยใช ้Brown-Forsythe Test พบว่า ดา้นขัน้ตอนการตระหนกัถึงความ
ตอ้งการ และ พฤติกรรมหลงัการซือ้ มีคา่ P-value เท่ากบั 0.000 และ 0.002 ซึง่ <0.01 นั่นคือ ปฎิ
เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผู้ใช้บริการท่ีมีอายุ
แตกต่างกันมีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนท่ี์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยจ าแนกตามกลุม่อายท่ีุมีความแตกตา่งกนั จึงท าการทดสอบดว้ยวิธี Dunnett’s T3 แสดง
ดงัตาราง 47 
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ตาราง 47 แสดงผลการเปรยีบเทียบรายคูข่อง การตดัสนิใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ดา้นขัน้ตอนการ
ตระหนกัถึงความตอ้งการ จ าแนกตามอาย ุโดยวิธี Dunnett’s T3 

n = 400 

ระดับอายุ ⅇ̅ 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึน้ไป 
  4.2778 3.9363 4.1138 3.8322 

20-29 ปี 4.2278 - 0.34 0.16 0.45* 
   (0.184) (0.784) (0.035) 

30-39 ปี 3.9363  - -0.18 0.10 
    (0.294) (0.884) 
      

40-49 ปี 4.1138   - 0.28** 
     (0.001) 

50 ปีขึน้ไป 3.8322    - 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 47 ผลเปรียบเทียบรายคู่ของการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ดา้นขัน้ตอน
การตระหนกัถึงความตอ้งการ จ าแนกตามอาย ุพบว่าผูบ้รโิภคท่ีมีอาย ุ20-29 ปี กบั อาย ุ50ปีขึน้
ไป มีค่า P-value เท่ากับ 0.035 ซึ่ง <0.05 หมายความว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ  20-29ปี มีขัน้ตอน
การตระหนกัถึงความตอ้งการแตกต่างเป็นรายคู่กับ อายุ 50ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุ 20-29 ปีมีขั้นตอนการตระหนักถึงความตอ้งการมากกว่า 
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.45 

ผลเปรียบเทียบรายคู่ของการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ดา้นขัน้ตอนการตระหนกัถึง
ความตอ้งการ จ าแนกตามอาย ุพบว่าผูบ้รโิภคท่ีมีอาย ุ40-49 ปี กบั อาย ุ50ปีขึน้ไป มีคา่ P-value 
เท่ากับ 0.001 ซึ่ง <0.01 หมายความว่าผู้ใชบ้ริการท่ีมีอายุ  40-49 ปี มีขัน้ตอนการตระหนักถึง
ความตอ้งการแตกต่างเป็นรายคู่กบั อาย ุ50ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ40-49 ปีมีขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการมากกวา่ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ50 
ปีขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.28 
สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 48 แสดงผลการเปรยีบเทียบรายคูข่อง การตดัสนิใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ดา้นพฤตกิรรม
หลงัการซือ้ จ าแนกตามอาย ุโดยวิธี Dunnett’s T3 

n = 400 

ระดับอายุ ⅇ̅ 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึน้ไป 
  4.2778 3.9363 4.1138 3.8322 

20-29 ปี 4.2278 - 0.40 0.38 0.60* 
   (0.153) (0.164) (0.012) 

30-39 ปี 3.9363  - -0.28 0.20 
    (1.000) (0.328) 

40-49 ปี 4.1138   - 0.23* 
     (0.047) 

50 ปีขึน้ไป 3.8322    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง  48  ผลเปรียบเทียบรายคู่ของการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ ด้าน
พฤตกิรรมหลงัการซือ้จ าแนกตามอาย ุพบวา่ผูบ้รโิภคท่ีมีอาย ุ20-29 ปี กบั อาย ุ50ปีขึน้ไป มีคา่ P-
value เท่ากบั 0.012 ซึง่ <0.05 หมายความวา่ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ 20-29ปี มีพฤตกิรรมหลงัการซือ้
แตกต่างเป็นรายคู่กบั อาย ุ50ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้รกิารท่ีมี
อาย ุ20-29 ปีมีพฤติกรรมหลงัการซือ้มากกวา่ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ย
เท่ากบั 0.60 

ผลเปรียบเทียบรายคู่ของการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้
จ าแนกตามอาย ุพบว่าผูบ้รโิภคท่ีมีอาย ุ40-49 ปี กบั อาย ุ50ปีขึน้ไป มีคา่ P-value เท่ากบั 0.047 
ซึ่ง <0.05 หมายความว่าผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ 40-49 ปี มีพฤติกรรมหลงัการซือ้แตกต่างเป็นรายคู่
กับ อายุ 50ปีขึน้ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 40 -49 ปีมี
พฤตกิรรมหลงัการซือ้มากกวา่ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.23 
สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 49  แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนด์า้นแนวโนม้ใน
การซือ้ซ  า้จ  าแนกตามอาย ุ

n = 400 

การตดัสินใจเรียน
เปียโนออนไลน ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F P-
value 

4. แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ ระหวา่งกลุม่ 6.078 3 2.026 5.030** 0.002 
 ภายในกลุม่ 159.478 396 0.403   
 รวม 165.556 399    

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตาราง 49 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์
จ าแนกตามอายโุดยใชส้ถิติ F-test พบวา่ การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนด์า้น แนวโนม้ในการซือ้
ซ  า้ มีค่า Sig 0.002 ซึ่ง <0.01 นั่นคือปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอายแุตกตา่งกนั  มีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ดา้นแนวโนม้ใน
การซือ้ซ  า้ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึท าการทดสอบความ
แตกตา่งรายคูโ่ดยใชส้ถิติ LSD ซึง่ไดผ้ลลพัธด์งัตาราง 50 
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ตาราง 50 แสดงผลการเปรยีบเทียบรายคูข่องการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ดา้นแนวโนม้ใน
การซือ้ซ  า้จ าแนกตามอาย ุโดยวิธี LSD 

n = 400 

ระดับอายุ ⅇ̅ 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึน้ไป 
  4.3611 4.1127 4.2954 4.0349 

20-29 ปี 4.3611 - 0.29 0.07 0.33 
   (0.212) (0.729) (0.087) 
30-39 ปี 4.1127  - -0.18* 0.08 
    (0.046) (0.400) 
40-49 ปี 4.2954   - 0.26** 
     (0.000) 
50 ปีขึน้ไป 4.0349    - 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 50 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิาร
เรียนเปียโนออนไลนท่ี์มีอายุแตกต่างกัน กับแนวโนม้ในการซือ้ซ  า้โดยเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี 
LSD พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 30-39 ปี กับ 40-49 ปี มีค่า P-value เท่ากับ 0.046 ซึ่ง <0.05 
หมายความวา่ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ30-39 ปีมีการตดัสนิใจเรยีนเปียโนออนไลนด์า้นแนวโนม้ในการ
ซือ้ซ  า้ แตกตา่งเป็นรายคูก่บั อาย ุ40-49 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย ผูใ้ชบ้รกิาร
ท่ีมีอาย ุ30-39 ปีมีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนด์า้นแนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ โดยเฉลี่ยนอ้ยกว่า 
อาย ุ40-49 ปี โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.18 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ช้บริการเรียนเปียโน
ออนไลนท่ี์มีอายแุตกตา่งกนั กบัแนวโนม้ในการซือ้ซ  า้โดยเปรยีบเทียบรายคูด่ว้ยวิธี LSD พบวา่ 
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ40-49 ปี กบั 50 ปีขึน้ไป มีคา่ P-value เท่ากบั 0.000 ซึง่ <0.01 หมายความวา่ 
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ40-49 ปีมีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนด์า้นแนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ แตกตา่ง
เป็นรายคูก่บั อาย ุ50 ปีขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 โดย ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ40-
49 ปีมีการตดัสนิใจเรยีนเปียโนออนไลนด์า้นแนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ โดยเฉลี่ยมากกวา่ อาย ุ50 ปีขึน้
ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.26 



  141 

สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการตัดสินใจเรียน
เปียโนออนไลนแ์ตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ไดด้งันี ้

H0: สถานภาพสมรสแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: สถานภาพสมรสแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์แตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์นขัน้ตอนแรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ความแปรปรวนของกลุ่มสถานภาพสมรสโดยใชส้ถิติ Levene Statsitic ซึ่งหากผลการทดสอบ
พบว่ากลุ่มสถานภาพสมรสมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทุกกลุ่ม (ค่า P-value มีค่ามากกว่า
หรอืเท่ากบั 0.05) ก็จะใชค้า่สถิติ F-test ในการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเรยีนเปียโน
ออนไลนข์องกลุ่มสถานภาพสมรส แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มสถานภาพสมรสมีค่าความ
แปรปรวน แตกตา่งกนั อยา่งนอ้ย 2 กลุม่ (คา่ P-value มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05) ก็จะใชค้า่สถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลนข์องกลุ่มสถานภาพ
สมรส ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างความแปรปรวนของกลุ่มสถานภาพสมรสโดยใช้
สถิติ Levende Statsitic 

 
ตาราง 51 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนจ์ าแนก
ตามสถานภาพสมรส 

n = 400 

การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ Levene Statistic Df1 Df2 P-
value 

1. ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ 0.062 2 397 0.940 
2. ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร 6.523** 2 397 0.002 
3. ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก 2.362** 2 397 0.001 
4. แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ 0.343 2 397 0.710 
5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ 0.142 2 397 0.868 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 51 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุ่มสถานภาพสมรส
กับการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์พบว่า การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ดา้นขัน้ตอนการ
ประเมินทางเลือก และ ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร มีคา่ P-value เท่ากบั 0.001 , 0.002 ซึ่ง
มีคา่ <0.05 หมายความวา่คา่ความแปรปรวนของกลุม่สถานภาพสมรส มีความแตกตา่งกนั ดงันัน้
ผูว้ิจัยจึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ Brown Forsythe ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดย
จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ ท่ี
แตกตา่งกนัจะน าไปเปรยีบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าคา่เฉลี่ยคู่
ใดบา้งแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงดงัตาราง 52 

ส าหรบั ดา้นขัน้ตอนในการตระหนกัถึงความตอ้งการ พฤติกรรมหลงัการซือ้ และแนวโนม้
ในการซือ้ซ  า้ มีคา่ P-value เท่ากบั 0.940 , 0.868 , 0.710 ซึง่มีคา่ >0.05 หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนของกลุ่มสถานภาพสมรสไม่แตกต่างกนัดงันัน้ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบสมตติฐานโดยใช้
สถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า P-value มีค่า
นอ้ยกวา่ 0.05 และถา้สมมตติฐานขอ้ใดปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) จะยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
ท่ีมีคา่เฉลี่ยอยา่งนอ้ย 1 คู ่ท่ีแตกตา่งกนัจะน าไปเปรยีบเทียบเชิงซอ้น โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 แสดงดงัตาราง 53 
 
ตาราง 52 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ ดา้นขัน้ตอนการ
เสาะแสวงหาขา่วสาร  และขัน้ตอนการประเมินทางเลือก จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

n = 400 

การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ Brown-Forsythe Statistic Df1 Df2 P-
value 

2. ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร ระหวา่งกลุม่ 0.591 2 44.546 0.558 
3. ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ระหวา่งกลุม่ 0.589 2 44.552 0.559 

 
จากตาราง 52 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจเรียนเปียโน

ออนไลน ์จ าแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช ้Brown-Forsythe Test พบว่า ดา้นขัน้ตอนการเสาะ
แสวงหาข่าวสาร และขัน้ตอนการประเมินทางเลือก มีค่า P-value เท่ากับ 0.558 และ 0.559 ซึ่ง 
>0.05 นั่ นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า
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ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนท่ี์ ไม่แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ตาราง 53 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนด์า้นขัน้ตอนการ
ตระหนกัถึงความตอ้งการ แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ และพฤติกรรมหลงัการซือ้จ าแนกตามสถานภาพ
สมรส 

n = 400 

การตดัสินใจเรียน
เปียโนออนไลน ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F P-
value 

1.ขัน้ตอนการตระหนกั
ถึงความตอ้งการ 

ระหวา่งกลุม่ 2.424 2 1.212 2.694 0.069 

 ภายในกลุม่ 178.651 397 0.450   
 รวม 181.075 399    
4. แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ ระหวา่งกลุม่ 0.632 2 0.316 0.760 0.468 
 ภายในกลุม่ 164.924 397    
 รวม 165.556 399    
5. พฤติกรรมหลงัการ
ซือ้ 

ระหวา่งกลุม่ 0.968 2 0.484 0.875 0.418 

 ภายในกลุม่ 219.654 397    
 รวม 220.622 399    

 
จากตาราง 53 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์

จ าแนกตามอายุโดยใช้สถิติ F-test พบว่า การตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ดา้น ขั้นตอนการ
ตระหนักถึงความตอ้งการ แนวโน้มในการซือ้ซ  า้ และพฤติกรรมหลังการซือ้ มีค่า Sig 0.069 , 
0.468 , 0.418 ซึ่ง >0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  มีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์
ดา้น ขัน้ตอนการตระหนักถึงความตอ้งการ แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ และพฤติกรรมหลงัการซือ้ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมตฐิานข้อที ่1.4 ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโน
ออนไลนแ์ตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ไดด้งันี ้

H0: ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์แตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์นขัน้ตอนแรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ความแปรปรวนของกลุ่มระดับการศึกษาโดยใช้สถิติ Levene Statsitic ซึ่งหากผลการทดสอบ
พบวา่กลุม่ระดบัการศกึษามีความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนัทกุกลุม่ (คา่ P-value มีคา่มากกว่าหรอื
เท่ากับ 0.05) ก็จะใชค้่าสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลนข์องกลุ่มระดบัการศึกษา แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มระดบัการศึกษามีค่าความ
แปรปรวน แตกตา่งกนั อยา่งนอ้ย 2 กลุม่ (คา่ P-value มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05) ก็จะใชค้า่สถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ของกลุ่มระดับ
การศกึษา ซึง่ผลการทดสอบความแตกตา่งระหว่างความแปรปรวนของกลุม่ระดบัการศกึษาโดยใช้
สถิติ Levende Statsitic 

 
ตาราง 54 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนจ์ าแนก
ตามระดบัการศกึษา 

n = 400 

การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ Levene Statistic Df1 Df2 P-
value 

1. ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ 2.775 2 397 0.064 
2. ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร 5.099** 2 397 0.007 
3. ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก 0.361 2 397 0.697 
4. แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ 0.467 2 397 0.627 
5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ 1.303 2 397 0.273 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตาราง 54 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุ่มระดบัการศึกษา
กับการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์พบว่า การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ดา้นขัน้ตอนการ
เสาะแสวงหาข่าวสาร มีค่า P-value เท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่า <0.01 หมายความว่าค่าความ
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แปรปรวนของกลุ่มระดบัการศึกษา มีความแตกต่างกนั ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบสมมติฐาน
โดยใชส้ถิติ Brown Forsythe ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ย 1 คู่ ท่ีแตกต่างกนัจะน าไปเปรยีบเทียบเชิงซอ้น 
โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงดงัตาราง 55 

ส าหรบั ด้านขั้นตอนในการตระหนักถึงความตอ้งการ ขั้นตอนการประเมินทางเลือก 
แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ และพฤติกรรมหลงัการซือ้ มีค่า P-value เท่ากับ 0.064 , 0.697 , 0.627 , 
0.273  ซึ่งมีค่า >0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มระดบัการศึกษาไม่แตกต่างกัน
ดงันั้นผูว้ิจัยจึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฎิเส
ธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า P-value มีค่านอ้ยกว่า 0.05 และถา้สมมติฐานขอ้ใดปฎิเสธสม
มติฐานหลกั (H0) จะยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ย 1 คู่ ท่ีแตกต่างกนัจะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่า
คา่เฉลี่ยคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงดงัตาราง 56 

 
ตาราง 55 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ ดา้นขัน้ตอนการ
เสาะแสวงหาขา่วสาร จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

n = 400 

การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ Brown-Forsythe Statistic Df1 Df2 P-
value 

2. ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร ระหวา่งกลุม่ 2.218 2 127.528 0.113 

 
จากตาราง 55 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจเรียนเปียโน

ออนไลน ์จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใช ้Brown-Forsythe Test พบว่า ดา้นขัน้ตอนการเสาะ
แสวงหาข่าวสาร มีค่า P-value เท่ากับ 0.113 ซึ่ง >0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีการ
ตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนท่ี์ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 56 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนด์า้นขัน้ตอนการ
ตระหนกัถึงความตอ้งการ ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ และพฤติกรรมหลงั
การซือ้จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

n = 400 

การตดัสินใจเรียน
เปียโนออนไลน ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F P-
value 

1.ขัน้ตอนการตระหนกั
ถึงความตอ้งการ 

ระหวา่งกลุม่ 0.491 2 0.245 0.539 0.583 

 ภายในกลุม่ 180.584 397 0.455   
 รวม 181.075 399    
3. ขัน้ตอนการประเมิน
ทางเลือก 

ระหวา่งกลุม่ 2.522 2 1.261 3.648* 0.027 

 ภายในกลุม่ 137.226 397 0.346   
 รวม 139.749 399    
4. แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ ระหวา่งกลุม่ 0.827 2 0.414 0.997 0.370 
 ภายในกลุม่ 164.729 397 0.415   
 รวม 165.556 399    
5. พฤติกรรมหลงัการ
ซือ้ 

ระหวา่งกลุม่ 0.090 2 0.045 0.081 0.922 

 ภายในกลุม่ 220.532 397 0.555   
 รวม 220.622 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 56 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์
จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ F-test พบว่า การตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ดา้น 
ขัน้ตอนการประเมินทางเลือกมีค่า Sig 0.027 ซึ่ง <0.05 นั่นคือปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีการ
ตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ดา้นขัน้ตอนการประเมินทางเลือก แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบความแตกตา่งรายคูโ่ดยใชส้ถิติ LSD ซึง่ไดผ้ลลพัธ์
ดงัตาราง 57 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสิน ใจเรียนเปียโนออนไลน์จ าแนกตาม
สถานภาพสมรสโดยใชส้ถิติ F-test พบว่า การตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ดา้น ขั้นตอนการ
ตระหนักถึงความตอ้งการ แนวโน้มในการซือ้ซ  า้ และพฤติกรรมหลังการซือ้ มีค่า Sig 0.583 , 
0.370 , 0.922 ซึ่ง >0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  มีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์
ดา้น ขัน้ตอนการตระหนักถึงความตอ้งการ แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ และพฤติกรรมหลงัการซือ้ ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตาราง 57 แสดงผลการเปรยีบเทียบรายคูข่องการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ดา้นขัน้ตอนการ
ประเมินทางเลือกจ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยวิธี LSD 

n = 400 
ระดับการศึกษา ⅇ̅ ต ่ากว่าปริญญา

ตรี 
ปริญญาตรีหรือ

เทยีบเทา่ 
สูงกว่าปริญญา

ตรี 
  3.8333 4.0265 3.8678 

ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 3.8333 - -0.19 -0.03 
   (0.125) (0.793) 

ปรญิญาตรหีรอื
เทียบเท่า 

4.0265  - 0.16* 

    (0.015) 
สงูกวา่ปรญิญาตร ี 3.8678   - 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 57 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิาร
เรียนเปียโนออนไลน์ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน กับขั้นตอนการประเมินทางเลือกโดย
เปรยีบเทียบรายคูด่ว้ยวิธี LSD พบวา่ 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า กับสงูกว่าปริญญาตรี มีค่า P-
value เท่ากับ 0.015 ซึ่ง <0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือ
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เทียบเท่ามีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนด์า้นขัน้ตอนการประเมินทางเลือก แตกตา่งเป็นรายคู่
กบั สงูกว่าปรญิญาตร ีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีระดบัการศกึษา 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนด์า้นขัน้ตอนการประเมินทางเลือก 
โดยเฉลี่ยมากกวา่ สงูกวา่ปรญิญาตร ีโดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.16 
สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อที ่1.5 ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน์
แตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ไดด้งันี ้

H0: อาชีพแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: อาชีพแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์แตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์นขัน้ตอนแรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ความแปรปรวนของกลุ่มอาชีพโดยใชส้ถิติ Levene Statsitic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่ากลุ่ม
อาชีพมีความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนัทกุกลุม่ (คา่ P-value มีคา่มากกวา่หรอืเท่ากบั 0.05) ก็จะใช้
ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนข์องกลุ่มระดบั
การศึกษา แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มระดับการศึกษามีค่าความแปรปรวน แตกต่างกัน 
อย่างน้อย 2 กลุ่ม (ค่า P-value มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการ
ทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนข์องกลุ่มระดบัการศึกษา ซึ่งผลการ
ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งความแปรปรวนของกลุม่อาชีพโดยใชส้ถิติ Levende Statsitic 

 
ตาราง 58 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนจ์ าแนก
ตามอาชีพ 

n = 400 

การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ Levene Statistic Df1 Df2 P-
value 

1. ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ 1.770 3 396 0.152 
2. ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร 1.045 3 396 0.373 
3. ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก 1.087 3 396 0.354 
4. แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ 0.587 3 396 0.624 
5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ 0.801 3 396 0.494 
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จากตาราง 58 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุ่มอาชีพกับการ

ตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์พบวา่ การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ดา้นขัน้ตอนในการตระหนกั
ถึงความตอ้งการ ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก แนวโนม้ในการ
ซือ้ซ  า้ และพฤติกรรมหลงัการซือ้ มีคา่ P-value เท่ากบั 0.152 , 0.373 , 0.354 , 0.624 , 0.494  ซึง่
มีคา่ >0.05 หมายความว่า คา่ความแปรปรวนของกลุม่อาชีพไม่แตกตา่งกนัดงันัน้ผูว้ิจยัจึงท าการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็
ต่อเม่ือค่า P-value มีค่านอ้ยกว่า 0.05 และถา้สมมติฐานขอ้ใดปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) จะ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ย 1 คู่ ท่ีแตกต่างกนัจะน าไปเปรยีบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่า
คา่เฉลี่ยคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงดงัตาราง 59 

 
ตาราง 59 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนด์า้นขัน้ตอนการ
ตระหนกัถึงความตอ้งการ ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก 
แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ และพฤติกรรมหลงัการซือ้จ าแนกตามอาชีพ 

n = 400 

การตดัสินใจเรียน
เปียโนออนไลน ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F P-
value 

1.ขัน้ตอนการตระหนกั
ถึงความตอ้งการ 

ระหวา่งกลุม่ 0.976 3 0.325 0.716 0.543 

 ภายในกลุม่ 180.099 396 0.455   
 รวม 181.075 399    
2. ขัน้ตอนการเสาะ
แสวงหาข่าวสาร 

ระหวา่งกลุม่ 7.921 3 2.640 3.482* 0.016 

 ภายในกลุม่ 300.300 396 0.758   
 รวม 308.221 399    
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ตาราง 59 (ตอ่)       
การตดัสินใจเรียน
เปียโนออนไลน ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F P-
value 

3. ขัน้ตอนการประเมิน
ทางเลือก 

ระหวา่งกลุม่ 0.816 3 0.272 0.775 0.508 

 ภายในกลุม่ 138.933 396 0.351   
 รวม 139.749 399    
4. แนวโนม้ในการซือ้
ซ  า้ 

ระหวา่งกลุม่ 0.904 3 0.301 0.725 0.538 

 ภายในกลุม่ 164.651 396 0.416   
 รวม 165.556 399    
5. พฤติกรรมหลงัการ
ซือ้ 

ระหวา่งกลุม่ 1.224 3 0.408 0.736 0.531 

 ภายในกลุม่ 219.398 396 0.554   
 รวม 220.622 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 59 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์
จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนด์า้น ขัน้ตอนการ
เสาะแสวงหาข่าวสาร มีค่า Sig 0.016 ซึ่ง <0.05 นั่นคือปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน  มีการตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลน ์ดา้นขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึท าการทดสอบความแตกต่างรายคูโ่ดยใชส้ถิติ LSD ซึง่ไดผ้ลลพัธด์งัตาราง 60 

ผลการวิเคราะหค์วามแตกต่างของการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนจ์ าแนกตามอาชีพ 
โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า การตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลนด์า้น ขัน้ตอนการตระหนักถึงความ
ตอ้งการ ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ และพฤติกรรมหลงัการซือ้ มีค่า Sig 
0.543 , 0.508 , 0.538 , 0.531 ซึ่ง >0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฎิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั  มีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์
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ดา้น ขัน้ตอนการตระหนักถึงความตอ้งการ ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ 
และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตาราง 60 แสดงผลการเปรยีบเทียบรายคูข่องการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ดา้นขัน้ตอนการ
เสาะแสวงหาขา่วสาร จ าแนกตามอาชีพ โดยวิธี LSD 

n = 400 

ระดับอาชีพ ⅇ̅ ข้าราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวสิาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอก

ชน 

ธุรกิจส่วนตวั / 
ค้าขาย / 

อาชีพอิสระ 

แม่บ้าน / 
พ่อบ้าน / 

เกษียณอายุ 
  2.9407 2.9551 2.9424 3.3654 

ขา้ราชการ / พนกังาน
รฐัวิสาหกิจ 

2.9407 - -0.01 -0.00 -0.42* 

   (0.923) (0.991) (0.017) 
พนกังานบรษัิทเอกชน 2.9551  - 0.01 -0.41** 

    (0.899) (0.004) 
ธุรกิจสว่นตวั / คา้ขาย 

/ อาชีพอิสระ 
2.9424   - -0.42** 

     (0.002) 
แม่บา้น / พอ่บา้น / 

เกษียณอาย ุ
3.3654    - 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 60 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของผูใ้ชบ้รกิาร
เรียนเปียโนออนไลนท่ี์มีอาชีพแตกต่างกัน กับขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสารโดยเปรียบเทียบ
รายคูด่ว้ยวิธี LSD พบวา่ 

ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ กบัแม่บา้น / พอ่บา้น / เกษียณอาย ุ
มีค่า P-value เท่ากบั 0.017 ซึง่ <0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ / พนกังาน
รฐัวิสาหกิจ มีการตดัสนิใจเรยีนเปียโนออนไลนด์า้นขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร แตกตา่งเป็น



  152 

รายคูก่บั แม่บา้น / พ่อบา้น / เกษียณอาย ุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย ผูใ้ชบ้รกิาร
ท่ีมีอาชีพ ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ มีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนด์า้นขัน้ตอนการ
เสาะแสวงหาข่าวสาร โดยเฉลี่ยนอ้ยกว่า แม่บา้น / พ่อบา้น / เกษียณอายุโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.42 

ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาชีพ พนกังานบรษัิทเอกชน กบัแม่บา้น / พ่อบา้น / เกษียณอายุ มีค่า P-
value เท่ากบั 0.004 ซึ่ง <0.01 หมายความว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาชีพ พนกังานบรษัิทเอกชน มีการ
ตดัสนิใจเรยีนเปียโนออนไลนด์า้นขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร แตกตา่งเป็นรายคูก่บั แม่บา้น 
/ พอ่บา้น / เกษียณอาย ุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาชีพ พนกังาน
บรษัิทเอกชน มีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนด์า้นขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร โดยเฉลี่ย
นอ้ยกวา่ แม่บา้น / พอ่บา้น / เกษียณอายโุดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.41 

ผู้ใช้บริการท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย / อาชีพอิสระ  กับแม่บ้าน / พ่อบ้าน / 
เกษียณอายุ มีค่า P-value เท่ากับ 0.002 ซึ่ง <0.01 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตวั / คา้ขาย / อาชีพอิสระ มีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนด์า้นขัน้ตอนการเสาะแสวงหา
ข่าวสาร แตกต่างเป็นรายคู่กบั แม่บา้น / พ่อบา้น / เกษียณอายุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดย ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย / อาชีพอิสระ มีการตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลนด์า้นขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร โดยเฉลี่ยนอ้ยกวา่ แม่บา้น / พ่อบา้น / เกษียณอายุ
โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.42 
สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อที่ 1.6 ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเรียน
เปียโนออนไลนแ์ตกตา่งกนั สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ไดด้งันี ้

H0: รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์แตกตา่งกนั 
ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหใ์นขัน้ตอนแรกจะท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ความแปรปรวนของกลุ่มอาชีพโดยใชส้ถิติ Levene Statsitic ซึ่งหากผลการทดสอบพบว่ากลุ่ม
อาชีพมีความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนัทกุกลุม่ (คา่ P-value มีคา่มากกวา่หรอืเท่ากบั 0.05) ก็จะใช้
ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนข์องกลุ่มระดบั
การศึกษา แต่หากผลการทดสอบพบว่ากลุ่มระดับการศึกษามีค่าความแปรปรวน แตกต่างกัน 
อย่างน้อย 2 กลุ่ม (ค่า P-value มีค่าน้อยกว่า 0.05) ก็จะใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการ
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ทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนข์องกลุ่มระดบัการศึกษา ซึ่งผลการ
ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งความแปรปรวนของกลุม่อาชีพโดยใชส้ถิติ Levende Statsitic 

 
ตาราง 61 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนจ์ าแนก
ตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 

n = 400 

การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ Levene Statistic Df1 Df2 P-
value 

1. ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ 7.590** 3 396 0.000 
2. ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร 0.808 3 396 0.490 
3. ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก 11.256** 3 396 0.000 
4. แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ 7.874** 3 396 0.000 
5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ 4.036** 3 396 0.008 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตาราง 61 ผลการทดสอบ Levene Statistic Test เปรียบเทียบกลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนกบัการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์พบว่า การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ดา้น ขัน้ตอน
การตระหนกัถึงความตอ้งการ ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ พฤติกรรมหลงั
การซือ้ มีค่า P-value เท่ากบั 0.000 และ 0.008 ซึ่งมีค่า <0.01 หมายความว่าค่าความแปรปรวน
ของกลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีความแตกต่างกนั ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติ Brown Forsythe ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ย 1 คู่ ท่ีแตกต่างกนัจะน าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น โดยใช้
วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 แสดงดงัตาราง 62 

ส าหรบั ดา้นขั้นตอนในการเสาะแสวงหาข่าวสาร มีค่า P-value เท่ากับ 0.490 ซึ่งมีค่า 
>0.05 หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนของกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน ไม่แตกตา่งกนั ดงันัน้ผูว้ิจยั
จึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-test ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฎิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ก็ต่อเม่ือคา่ P-value มีค่านอ้ยกว่า 0.05 และถา้สมมติฐานขอ้ใดปฎิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) จะยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉลี่ยอย่างนอ้ย 1 คู่ ท่ีแตกต่างกนัจะน าไปเปรยีบเทียบ
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เชิงซอ้น โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้ง
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงดงัตาราง 65 

 
ตาราง 62 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ ดา้นขัน้ตอนการ
ตระหนกัถึงความตอ้งการ ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้และพฤติกรรมหลงั
การซือ้ จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 

n = 400 

การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ Brown-
Forsythe 

Statistic Df1 Df2 P-
value 

1. ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ ระหวา่งกลุม่ 5.901** 3 319.745 0.001 
3. ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ระหวา่งกลุม่ 2.212 3 374.987 0.354 
4. แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ ระหวา่งกลุม่ 3.075* 3 297.879 0.028 
5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ ระหวา่งกลุม่ 0.983 3 352.870 0.401 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 62 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลน ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช ้Brown-Forsythe Test พบว่า ดา้นขัน้ตอนการ
ตระหนกัถึงความตอ้งการ มีค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซึ่ง <0.01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีการ
ตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนท่ี์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยจ าแนก
ตามกลุม่อายท่ีุมีความแตกตา่งกนั จงึท าการทดสอบดว้ยวิธี Dunnett’s T3 แสดงดงัตาราง 63 

ผลการวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช ้Brown-Forsythe Test พบว่า ดา้นแนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ มีค่า P-
value เท่ากบั 0.028 ซึง่ <0.05 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา่ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน แตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนท่ี์
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยจ าแนกตามกลุม่อายท่ีุมีความแตกตา่งกนั 
จงึท าการทดสอบดว้ยวิธี Dunnett’s T3 แสดงดงัตาราง 64 
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จากตาราง 62 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลน ์จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช ้Brown-Forsythe Test พบว่า ดา้นขัน้ตอนการ
ประเมินทางเลือก และพฤติกรรมหลงัการซือ้ มีค่า P-value เท่ากบั 0.354 , 0.401 ซึ่ง >0.05 นั่น
คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตาราง 63 แสดงผลการเปรยีบเทียบรายคูข่อง การตดัสนิใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ดา้นขัน้ตอนการ
ตระหนกัถึงความตอ้งการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน โดยวิธี Dunnett’s T3 

n = 400 

ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดอืน 

ⅇ̅ ต ่ากว่าหรือ
เทา่กับ 

30,000 บาท 

30,001 – 
45,000 บาท 

45,001 – 
60,000 บาท 

มากกว่า 
60,001 บาท

ขึน้ไป 
  3.9405 4.0826 4.0940 3.7326 

ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 
30,000 บาท 

3.9405 - -0.14 -0.15 0.21 

   (0.553) (0.405) (0.356) 
30,001 – 45,000 

บาท 
4.0826  - -0.01 0.35** 

    (1.000) (0.008) 
      

45,001 – 60,000 
บาท 

4.0940   - 0.36** 

     (0.004) 
มากกวา่ 60,001 
บาทขึน้ไป 

3.7326    - 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตาราง 63 ผลเปรียบเทียบรายคู่ของการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ดา้นขัน้ตอน
การตระหนกัถึงความตอ้งการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001 – 45,000 บาท กับ มากกว่า 60,001 บาทขึน้ไป มีค่า P-value เท่ากับ 0.008 ซึ่ง 
<0.01 หมายความว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท มีขัน้ตอนการ
ตระหนกัถึงความตอ้งการแตกตา่งเป็นรายคูก่บั มากกว่า 60,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท มีขัน้ตอนการ
ตระหนกัถึงความตอ้งการมากกวา่ 60,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.35 

ผลเปรียบเทียบรายคู่ของการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ดา้นขัน้ตอนการตระหนกัถึง
ความตอ้งการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 
60,000 บาท กบั มากกว่า 60,001 บาทขึน้ไป มีคา่ P-value เท่ากบั 0.004 ซึง่ <0.01 หมายความ
ว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาทมีขั้นตอนการตระหนักถึงความ
ตอ้งการแตกตา่งเป็นรายคูก่บั มากกว่า 60,001 บาทขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาท มีขัน้ตอนการตระหนักถึงความ
ตอ้งการมากกวา่ 60,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.36 
สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตาราง 64 แสดงผลการเปรยีบเทียบรายคูข่อง การตดัสนิใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ดา้นแนวโนม้ใน
การซือ้ซ  า้ จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน โดยวิธี Dunnett’s T3 

n = 400 

ระดับรายได้
เฉล่ียตอ่เดอืน 

ⅇ̅ ต ่ากว่าหรือ
เทา่กับ 30,000 

บาท 

30,001 – 
45,000 บาท 

45,001 – 
60,000 บาท 

มากกว่า 
60,001 บาท

ขึน้ไป 
  3.9405 4.0826 4.0940 3.7326 

ต ่ากวา่หรอื
เท่ากบั 30,000 

บาท 

3.9405 - -0.10 -0.11 0.14 

   (0.871) (0.817) (0.786) 
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ตาราง 64 (ตอ่)      
ระดับรายได้
เฉล่ียตอ่เดอืน 

ⅇ̅ ต ่ากว่าหรือ
เทา่กับ 30,000 

บาท 

30,001 – 
45,000 บาท 

45,001 – 
60,000 บาท 

มากกว่า 
60,001 บาท

ขึน้ไป 
  3.9405 4.0826 4.0940 3.7326 

30,001 – 
45,000 บาท 

4.0826  - -0.01 0.25 

    (1.000) (0.064) 
45,001 – 

60,000 บาท 
4.0940   - 0.26* 

     (0.046) 
มากกวา่ 

60,001 บาทขึน้
ไป 

3.7326    - 

*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 64 ผลเปรยีบเทียบรายคูข่องการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ดา้นแนวโนม้ใน
การซือ้ซ  า้ จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 
60,000 บาท กบั มากกว่า 60,001 บาทขึน้ไป มีคา่ P-value เท่ากบั 0.046 ซึง่ <0.05 หมายความ
ว่าผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 45,001 – 60,000 บาท มีแนวโนม้ในการซือ้ซ  า้แตกต่างเป็น
รายคู่กบั มากกว่า 60,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 – 60,000 บาทมีขั้นตอนการตระหนักถึงความตอ้งการมากกว่า 
60,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งคา่เฉลี่ยเท่ากบั 0.26 
สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตาราง 65 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนด์า้นขัน้ตอนการ
เสาะแสวงหาขา่วสาร จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 

n = 400 

การตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลน ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F P-
value 

2.ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร ระหวา่งกลุม่ 2.534 3 0.845 1.094 0.351 
 ภายในกลุม่ 305.687 396 0.772   
 รวม 308.221 399    

 
จากตาราง 65 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์

จ าแนกตามรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนด์า้น 
ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร มีค่า Sig 0.351 ซึ่ง >0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
การตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ดา้น ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สมมติฐานที่ 2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโน
ออนไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานครมีองคป์ระกอบมากกว่า 1 องคป์ระกอบ 
ตาราง 66 สรุปผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน์
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

องคป์ระกอบที ่ ชื่อองคป์ระกอบ จ านวนตัวแปร 
1 ดา้นการรบัรูข้่าวสารผา่นทางสื่อออนไลน ์ 7 
2 ดา้นการเสรมิสรา้งพฒันาการและสตปัิญญา 10 
3 ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ 6 
4 ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น 7 
5 ดา้นการประหยดัเวลา 4 

 



  159 

จากตาราง 66 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเรยีนเปียโน
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ามีองค์ประกอบใหม่ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดทั้งหมด 5 
องคป์ระกอบไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูข้่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน ์ดา้นการเสริมสรา้งพฒันาการและ
สติปัญญา ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น และดา้นการ
ประหยดัเวลา 
 
สมมติฐานที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยด้านแรงจูงใจ ส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภค การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีแ่ตกตา่งกัน 

สมมติฐานที่ 3.1 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบใหม่ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิติ ไดด้งันี ้

H0: การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบใหม่ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์น
เขตกรุงเทพมหานคร 

H1: การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบใหม่ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร 

การตรวจสอบปัญหาภาวะรว่มเสน้ตรงพหุ ท าการวิเคราะหข์อ้มูลหาความสมัพนัธร์่วม
หรือภาวะเสน้ตรงพหุ โดยการทดสอบจากการหาค่า Tolerance และ VIF ของตวัแปรพยากรณ ์
โดยพิจารณาตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว้ว่าค่า Tolerance ตอ้งมีค่ามากกว่า 0.10 และค่า VIF ตอ้งมี
คา่ท่ีไม่เขา้ใกลห้รอืเกิน 10 ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 67 
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ตาราง 67 แสดงคา่ Tolerance และ VIF ของตวัแปรพยากรณ ์
n = 400 

ตัวแปร Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

ดา้นการรบัรูข้่าวสารผา่นทาง
สื่อออนไลน ์(X1) 

0.509 1.965 

ดา้นการเสรมิสรา้งพฒันาการ
และสตปัิญญา (X2) 

0.769 1.300 

ดา้นการแสดงออกทาง
ความสามารถ (X3) 

0.633 1.579 

ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจาก
ผูอ่ื้น (X4) 

0.474 2.108 

ดา้นการประหยดัเวลา (X5) 0.655 1.526 
 

จากตาราง 67 การวิเคราะหห์าความสมัพันธร์่วม เพื่อตรวจสอบค่า Tolerance และค่า 
VIF ของตวัแปรพยากรณ ์พบวา่ คา่ Tolerance ของตวัแปรพยากรณท์กุตวั มีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.474 
ถึง 0.769 และค่า VIF มีค่าอยู่ระหว่าง 1.300 ถึง 2.108 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ระบุค่า Tolerance 
ตอ้งมีค่ามากกว่า 0.01 และค่า VIF ไม่เกิน 10 แสดงว่าตัวแปรทุกตัวไม่เกิดปัญหาภาวะร่วม
เสน้ตรงพหุ จะเห็นไดว้่าตวัแปรทุกตวัแปรเป็นไปตามขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ในการวิเคราะหถ์ดถอย
พหคุณู 

 
ส าหรบัสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู โดยเลือก

ตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฎิเสธสม
มติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ P-value มีคา่นอ้ยกวา่ 0.05 ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 68 
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ตาราง 68 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบใหม ่มีอิทธิพลตอ่
การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะห ์Linear Regression 

n = 400 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Square df Mean Square F P-
value 

Regression 58.148 5 11.630 98.699** 0.000 
Residual 46.425 394 0.118   
Total 104.573 399    

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตาราง 67 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูพบวา่ การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบใหม่ 
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่ P-value เท่ากบั 0.000 
ซึ่ง <0.01 นั่นคือปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบใหม่ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยาการณเ์ชิงเสน้ตรงได ้ซึง่จาก
การวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู สามารถค านวณหาคา่สมัประสทิธ์ิไดด้งัตาราง 69 
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ตาราง 69 แสดงผลการวิเคราะห ์การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบใหม ่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเรยีน
เปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณุ (Multiple 
Regression Analysis) 

          n = 400 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
ใหม่ 

Unstandardizes 
B 

SE t Sig. 

คา่คงท่ี (Constant) 0.27 0.175 0.155 0.877 
ดา้นการรบัรูข้่าวสารผา่นทางสื่อ
ออนไลน ์(X1) 

0.014 0.042 0.399 0.735 

ดา้นการเสรมิสรา้งพฒันาการ
และสตปัิญญา (X2) 

0.406 0.038 10.557** 0.000 

ดา้นการแสดงออกทาง
ความสามารถ (X3) 

0.219 0.038 5.837** 0.000 

ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจาก
ผูอ่ื้น (X4) 

0.194 0.049 3.971** 0.000 

ดา้นการประหยดัเวลา (X5) 0.101 0.031 3.292** 0.001 
 r = 0.746 Adjusted R2 = 

0.550 
R2 = 

0.556 
  

 F = 98.699 SE = 0.34326 Sig. = 
0.000 

  

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จากตาราง 68 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูพบวา่ การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบใหม ่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร คือ ดา้นการเสริมสรา้ง
พฒันาการและสติปัญญา (X2) ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ (X3) ดา้นการไดร้บัค าแนะน า
จากผู้อ่ืน (X4) ด้านการประหยัดเวลา (X5) โดยมีค่า P-value เท่ากับ 0.000 , 0.000 , 0.000 , 
0.001 ซึ่ง <0.01 นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่าการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบใหม่ ดา้นการเสริมสรา้งพัฒนาการและสติปัญญา (X2) ดา้นการ
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แสดงออกทางความสามารถ (X3) ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น (X4) ดา้นการประหยดัเวลา 
(X5) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่า Adjusted R2 เท่ากบั 0.550 หมายถึง การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบใหม ่
ดา้นการเสรมิสรา้งพฒันาการและสติปัญญา (X2)  ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ (X3) ดา้น
การไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น (X4) ดา้นการประหยัดเวลา (X5)  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรียน
เปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 55.0 และค่าคงท่ี (Constant) เท่ากบั 0.27 โดยมี
คา่ P-value = 0.877 ซึง่มีคา่ >0.05 ท าใหค้า่คงท่ีไม่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน์
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลมาเขียนสมการอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเรยีนเปียโนในเขตกรุงเทพมหานคร (y1) ไดด้งันี ้
 

  y1 = 0.27 + 0.406(X2)   + 0.219 (X3) + 0.194(X4)  + 0.101(X5) 
        (0.155)       (10.557)         (5.837)          (3.971)      (3.292) 
R2 = 0.641 SE = 0.34326 F = 98.699 Sig. = 0.000 

 
ผลการศึกษาสรุปไดด้งันี ้

ตัวแปรท่ี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ  การตัดสินใจเรียน เปียโน ออนไลน์ใน เขต
กรุงเทพมหานคร (y1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบใหม ่
ดา้นการเสริมสรา้ง พัฒนาการและสติปัญญา (X2)  ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ (X3) 
ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น (X4) ดา้นการประหยดัเวลา (X5)  เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด การ
ตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร (y1) ซึ่งจากค่าสมัประสิทธ์ิดงักล่าวสามารถ
อภิปรายผลไดด้งันี ้

หากไม่พิจารณาการวิเคราะห์องค์ประกอบใหม่ ด้านการเสริมสรา้งพัฒนาการและ
สติปัญญา (X2)  จะพบว่าการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร (y1) มีค่าอยู่ท่ี
ระดบั 0.27 หน่วย 

หากผูใ้ชบ้รกิารมีค่า การเสริมสรา้งพฒันาการและสติปัญญา (X2)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมี
ผลท าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร มีการตดัสนิใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร (y1) เพิ่มขึน้ 0.406 
หน่วย 
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หากผูใ้ชบ้ริการมีค่า ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ (X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผล
ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการ มีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร (y1) เพิ่มขึน้ 0.219 
หน่วย 

หากผูใ้ชบ้รกิารมีคา่ ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น (X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผูใ้ชบ้รกิาร มีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร (y1) เพิ่มขึน้ 0.194 หน่วย 

หากผูใ้ชบ้รกิารมีคา่ ดา้นการประหยดัเวลา (X5)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร 
มีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร (y1) เพิ่มขึน้ 0.101 หน่วย 

ส่วนตัวแปรท่ี ไม่ มี ความสัมพันธ์กับการตัดสิน ใจ เรียน เปีย โนออนไลน์ใน เขต
กรุงเทพมหานคร (y1) คือ ดา้นการรบัรูข้่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน ์(X1) ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นตวั
ก าหนดการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร (y1) 
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ตอนที ่9 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 70 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน สถติทิีใ่ช้
ทดสอบ 

1. ผู้ใช้บริการทีมี่ลักษณะทางประชากรศาสตร ์
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา อาชพี และรายไดเ้ฉล่ียตอ่
เดอืน แตกต่างกันมกีารตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

  

1.1 เพศแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจเรยีนเปียโน
ออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

  

- ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ ปฏิเสธสมมตฐิาน t-test 
- ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร ปฏิเสธสมมตฐิาน t-test 
- ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ปฏิเสธสมมตฐิาน t-test 
- แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ ปฏิเสธสมมตฐิาน t-test 
- พฤตกิรรมหลงัการซือ้ ปฏิเสธสมมตฐิาน t-test 
1.2 อายแุตกตา่งกนั มีการตดัสินใจเรยีนเปียโน
ออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

  

- ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ ยอมรับสมมตฐิาน Brown-Forsythe 
- ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร ปฏิเสธสมมตฐิาน Brown-Forsythe 
- ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ปฏิเสธสมมตฐิาน Brown-Forsythe 
- แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ ยอมรับสมมตฐิาน F-test 
- พฤตกิรรมหลงัการซือ้ ยอมรับสมมตฐิาน Brown-Forsythe 
1.3 สถานภาพสมรสแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจ
เรยีนเปียโนออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

  

- ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ ปฏิเสธสมมตฐิาน F-test 
- ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร ปฏิเสธสมมตฐิาน Brown-Forsythe 
- ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ปฏิเสธสมมตฐิาน Brown-Forsythe 
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ตาราง 70 (ตอ่)   
สมมตฐิาน ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน 
สถติทิีใ่ช้
ทดสอบ 

- แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ ปฏิเสธสมมตฐิาน F-test 
- พฤตกิรรมหลงัการซือ้ ปฏิเสธสมมตฐิาน F-test 
1.4 ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจ
เรยีนเปียโนออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

  

- ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ ปฏิเสธสมมตฐิาน F-test 
- ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร ปฏิเสธสมมตฐิาน Brown-Forsythe 
- ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ยอมรับสมมตฐิาน F-test 
- แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ ปฏิเสธสมมตฐิาน F-test 
- พฤตกิรรมหลงัการซือ้ ปฏิเสธสมมตฐิาน F-test 
1.5 อาชีพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจเรยีนเปียโน
ออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

  

- ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ ปฏิเสธสมมตฐิาน F-test 
- ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร ยอมรับสมมตฐิาน F-test 
- ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ปฏิเสธสมมตฐิาน F-test 
- แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ ปฏิเสธสมมตฐิาน F-test 
- พฤตกิรรมหลงัการซือ้ ปฏิเสธสมมตฐิาน F-test 
1.6 รายไดเ้ฉลี่ยแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจเรยีน
เปียโนออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

  

- ขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ ยอมรับสมมตฐิาน Brown-Forsythe 
- ขัน้ตอนการเสาะแสวงหาขา่วสาร ปฏิเสธสมมตฐิาน F-test 
- ขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ปฏิเสธสมมตฐิาน Brown-Forsythe 
- แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ ยอมรับสมมตฐิาน Brown-Forsythe 
- พฤตกิรรมหลงัการซือ้ ปฏิเสธสมมตฐิาน Brown-Forsythe 
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ตาราง 70 (ตอ่)   
สมมตฐิาน ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน 
สถติทิีใ่ช้
ทดสอบ 

2. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจยัที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ใน
เขตกรุงเทพมหานครมีองคป์ระกอบมากกว่า 
1 องคป์ระกอบ 

  

- ดา้นการรบัรูข้่าวสารผา่นทางสื่อออนไลน ์ ยอมรับสมมตฐิาน EFA 
- ดา้นการเสรมิสรา้งพฒันาการและสตปัิญญา ยอมรับสมมตฐิาน EFA 
- ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ ยอมรับสมมตฐิาน EFA 
- ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น ยอมรับสมมตฐิาน EFA 
- ดา้นการประหยดัเวลา ยอมรับสมมตฐิาน EFA 
3. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจัยดา้น
แรงจูงใจ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของผู้บริโภค การส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีแ่ตกตา่ง
กัน 

  

3.1 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบใหม ่มีอิทธิพลตอ่
การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทาง
สถิติ 

  

- ดา้นการรบัรูข้่าวสารผา่นทางสื่อออนไลน ์ ปฏิเสธสมมตฐิาน Multiple 
Regression 

Analysis 
- ดา้นการเสรมิสรา้งพฒันาการและสตปัิญญา ยอมรับสมมตฐิาน Multiple 

Regression 
Analysis 
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ตาราง 70 (ตอ่)   

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สถติทิีใ่ช้
ทดสอบ 

- ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ ยอมรับสมมตฐิาน Multiple 
Regression 

Analysis 
- ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น ยอมรับสมมตฐิาน Multiple 

Regression 
Analysis 

- ดา้นการประหยดัเวลา ยอมรับสมมตฐิาน Multiple 
Regression 

Analysis 
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บทที ่5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์น
เขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยท่ีไดจ้ะน ามาช่วยใหผู้ท่ี้สนใจในธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรี 
น ามาใช้ในการหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ และพัฒนากลยุทธ์ในการด าเนินงานด้าน
การตลาด เพื่อใหส้ามารถรองรบัต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคและสามารถแข่งขนัในตลาดธุรกิจ
โรงเรยีนสอนดนตรไีด ้

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไว ้ดงันี ้
1. เพื่อศกึษาและวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรียน

เปียโนออนไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาแรงจงูใจของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคของการตัดสินใจเรียน

เปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศกึษาการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์น

เขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จะก่อใหเ้กิดประโยชนด์งันี ้

1. ผลของการวิจัยในครัง้นี ้สามารถเป็นแนวทางในการสรา้งแรงจูงใจใหเ้หมาะสมกับ
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลน ์

2. ผลของการวิจัยในครัง้นี ้สามารถใชเ้ป็นแนวทางใหก้ับผูป้ระกอบการพัฒนากลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ในการท าธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีและการสอน
เปียโนออนไลน ์
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3. ผลของการวิจยัในครัง้นี ้สามารถใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการในการพฒันาและ
ปรบัปรุง ปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ในการท าธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีและ
การสอนเปียโนออนไลน ์

4. ผูท่ี้สนใจศกึษาเก่ียวกบัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจสามารถน าผลการศกึษาไป
เป็นแหลง่ขอ้มลู พฒันาตอ่ยอดหรอืเป็นแนวทางในการศกึษาตอ่ไป 
 
สมมตฐิานของการวิจัย 

1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์มีความแตกตา่งตอ่การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตา่งกนั 

2. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ใน
เขตกรุงเทพมหานครมีองคป์ระกอบมากกวา่ 1 องคป์ระกอบ 

3. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจยัดา้นแรงจงูใจ สว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง
ของผูบ้รโิภค การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตา่งกนั 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ ผูป้กครองของนักเรียนท่ีใชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการ 
เรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูป้กครองของนกัเรยีนท่ีใชบ้รกิารหรอืเคยใชบ้รกิาร
เรียนเปียโนออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
ดงันัน้จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชส้ตูรค านวณหาขนาดตัวอย่างท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% และ
ใหค้วามผิดพลาดไม่เกิน 5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556) ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอย่าง 
และจากค่าความผิดพลาดจึงเพิ่มอีก 15 ตวัอย่าง รวมกลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัทัง้สิน้ 400 คน
ซึง่การเก็บขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการสุม่ตวัอยา่งดงันี ้
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นท่ี 1 การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling ) โดยท าการ

คัดเลือกโรงเรียนสอนดนตรี ท่ีใช้มาตรฐานการสอบเปียโน Associated Board of the Royal 
Schools of Music (ABRSM) , Trinity College London , YAMAHA และเปิดมานานมากกว่า 5 
ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร สาเหตท่ีุเลือกเพราะว่า เป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานการสอบท่ีไดร้บัการ
ยอมรบัจากสากล ซึง่เป็นตวัแทนประชากรท่ีดีในการเก็บรวบรวมขอ้มลูส าหรบังานวิจยัในครัง้นี ้

ขั้น ท่ี  2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา ( Quota Sampling ) โดยท าการเก็บ
แบบสอบถามท่ีโรงเรยีนท่ีใชม้าตรฐานการสอบเปียโนทัง้ 3 แบบ จนครบจ านวนรวมทัง้สิน้ 400 คน 

ขั้น ท่ี  3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก ( 
Convenience Sampling ) โดยท าการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ใน
ขัน้ตอนท่ี 2 ใหค้รบจ านวน 400 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ส าหรบั
การศกึษาวิจยัเรือ่ง ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
แบง่ออกเป็น 5 สว่น ประกอบดว้ย 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบค าถามหลายค าตอบ  ( Multiple Choice Question ) จ านวน 6 ข้อ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตัิ 
2. อาย ุใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั 
3. สถานภาพสมรส ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตัิ 
4. ระดบัการศกึษา ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั 
5. อาชีพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตัิ 
6. รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั 

 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจ แบ่งเป็น 2 ด้านได้แก่ ดา้น

อารมณ์ ดา้นเหตุผล ใช้ระดับการวัดขอ้มูลแบบอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) ก าหนดการให้
คะแนนระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบั จ านวน 11 ขอ้ 
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ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค 

แบ่งเป็น 7 ดา้นไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ตน้ทนุของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซือ้ การ
สื่อสาร การดแูลเอาใจใส ่ความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ ความสบาย ใชร้ะดบัการวดั
ขอ้มูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ก าหนดการใหค้ะแนนระดบัความส าคญั ออกเป็น 5 
ระดบั จ านวน 25 ขอ้ 
 

ส่วนที ่4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ แบ่งเป็น 6 ดา้น
ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใชพ้นักงาน การตลาด
ทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) 
ก าหนดการใหค้ะแนนระดบัความส าคญั ออกเป็น 5 ระดบั จ านวน 19 ขอ้ 
 

ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ แบ่งเป็น 5 ขอ้ไดแ้ก่ ขั้นตอนการ
ตระหนักถึงความต้องการ ขั้นตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร ขั้นตอนการประเมินทางเลือก 
แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ พฤติกรรมหลงัการซือ้ โดยลกัษณะแบบสอบถามประกอบดว้ย ทัง้ค  าถาม
ปลายปิด (Close Ended Response Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) ก าหนดการใหค้ะแนนระดบัความส าคญั ออกเป็น 5 ระดบั จ านวน 16 ขอ้ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

แหลง่ขอ้มลูประกอบดว้ย 2 สว่น   
1.  ขอ้มลูทตุิยภมูิ คน้หาขอ้มลูท่ีมีอยูจ่ากเอกสารท่ีไดมี้การบนัทกึไวก้่อนหนา้อยู่แลว้ ดงันี ้

1.1  วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ ์งานวิจยัท่ี เก่ียวขอ้ง  หนงัสือทางวิชาการ วารสาร 
บทความ  

1.2  ขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ต   
2.  ขอ้มลูปฐมภมูิ เก็บขอ้มลูจากผูบ้รโิภคท่ีตอบแบบสอบถามเพื่อน ามาวิเคราะห ์

 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 

1.  ตรวจสอบขอ้มูล ผูว้ิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดมี้การตอบ
ครบถว้นแลว้และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สามารถใชไ้ดอ้อก    

2.  การลงรหสั น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้น ามาลงรหสัตามท่ีไดก้ าหนดไว ้  
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3.  การประมวลผลขอ้มลูท่ีลงรหสัแลว้โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพื่อการประมวลผล
ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 

สรุปผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ผลการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยัขอสรุปผลการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงพรรณนา 

ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 271 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

67.8 และเพศชาย จ านวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.3 ตามล าดบั 
อาย ุพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ40 – 49 ปี จ านวน 167 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 41.8 รองลงมามีอาย ุ50ปีขึน้ไป จ านวน 153 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.3 อาย ุ30 – 39 ปี จ านวน 
68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.0 และ อาย ุ20 – 29 ปี จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0 ตามล าดบั 

สถานภาพสมรส พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส / อยู่ดว้ยกัน 
จ านวน 298 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.5 รองลงมามีสถานภาพ โสด จ านวน 84 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
21.0 และมีสถานภาพ หยา่รา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู ่จ  านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 ตามล าดบั 

ระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จ านวน 255 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.7 รองลงมามีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตร ี
จ านวน 121 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.3 และมีการศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 24 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 6.0 ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย / อาชีพอิสระ 
จ านวน 162 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.5 รองลงมาอาชีพพนกังานบรษัิทเอกชน จ านวน 141 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 35.3 อาชีพแม่บา้น / พ่อบา้น / เกษียณอาย ุจ านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.0 อาชีพ
ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.3 และอาชีพ อ่ืนๆ จ านวน 0 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.0 ตามล าดบั 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 45,001 
– 60,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.3 รองลงมามีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 
45,000 บาท จ านวน 113 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.2 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 60,001 บาทขึน้
ไป จ านวน 86 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.5 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30,000 บาท 
จ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.0 ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 40- 49ปี  มีสถานภาพ สมรส / อยู่
ดว้ยกัน ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย / 
อาชีพอิสระ และมีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือนอยูท่ี่ 45,001 – 60,000 บาท 
 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัแรงจงูใจของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีระดบัความส าคญัของการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์น
เขตกรุงเทพมหานครโดยรวม อยู่ ในระดับมาก โดยด้านอารมณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบั การเรยีนเปียโนช่วยใหบ้ตุรหลานของท่านใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์พน้จากยา
เสพติดต่างๆ มากท่ีสดุ และดา้นเหตผุล ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบั การเรียนเปียโน
ช่วยเสรมิสรา้งสนุทรยีภาพทางดา้นดนตร ีพฒันาความคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการ มากท่ีสดุ 
 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภคท่ี
สง่ผลตอ่การตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความต้องการของผู้บริโภค ผู้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัเรื่องของ ครูผูส้อนมีความรูค้วามสามารถในดา้นเปียโนเป็นอย่าง
ดี มากท่ีสุด ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักับเรื่องของ ราคาคอร์
สเรียนเปียโนเหมาะสมคุม้ค่ากับความรูแ้ละทกัษะท่ีไดร้บั มากท่ีสดุ ดา้นความสะดวกในการซือ้ 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักับเรื่องของ ท่านสามารถเลือกเวลาเรียนไดต้รงตามความ
ตอ้งการ มากท่ีสดุ ดา้นการสื่อสาร ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัเรื่องของ ท่านสามารถ
แสดงความคิดเห็น ต่อการเรียนการสอนใหก้บัโรงเรียนได ้มากท่ีสดุ ดา้นการดแูลเอาใจใส่ ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญักับเรื่องของ ครูผูส้อนหมั่นดแูลเอาใจใส่บุตรหลานของท่านในดา้น
การเรียนเปียโน เช่น อธิบายความคืบหนา้หลงัจบคาบเรียน ใหก้ารบา้นในการฝึกซอ้ม มากท่ีสดุ 
ดา้นความส าเรจ็ในการตอบสนองความตอ้งการ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัเรื่องของ 
บตุรหลานของท่านสามารถพฒันาความสามารถดา้นเปียโน จนสามารถสอบวดัระดบัได ้มากท่ีสดุ 
และดา้นความสบาย ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักับเรื่องของ ท่านสามารถติดต่อทาง
โรงเรยีนไดห้ลายช่องทาง เช่น โทรศพัท ์Line Facebook มากท่ีสดุ 
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ส่วนที่ 4  การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการท่ีส่งผลตอ่การ
ตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความส าคญัต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นการโฆษณา ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัเรื่องของ 
การแนะน าจากคนรูจ้กัหรือคนใกลชิ้ด มากท่ีสดุ ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักับเรื่องของ การอธิบายถึงรูปแบบของการเรียนเปียโนออนไลนท่ี์แตกต่างจากการ
เรียนแบบปรกติจากทางโรงเรียน มากท่ีสุด ดา้นการส่งเสริมการขาย ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับเรื่องของ การทดลองเรียนเปียโนออนไลน์ฟรี มากท่ีสุด ด้านการขายโดยใช้
พนกังาน ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัเรื่องของ การเอาใจใส่ของพนกังานขายระหว่าง
ท าการเสนอขาย มากท่ีสดุ ดา้นการตลาดทางตรง ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัเรือ่งของ 
การแจง้วนัหยดุลว่งหนา้ผา่นทางสื่อออนไลน ์เช่น Line, Facebook, Twitter, Instagram มากท่ีสดุ 
และดา้นการตลาดเชิงกิจกรรม ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัเรื่องของ การจดัสอบเปียโน
ตามมาตรฐานสากล ABRSM,  TRINITY, YAMAHA เพิ่มความสนใจใหก้บัท่าน มากท่ีสดุ 
 

ส่วนที่  5   การวิ เคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความส าคญัต่อการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน์
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นขัน้ตอนการตระหนกัถึงความตอ้งการ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัเรือ่งของ ท่านตอ้งการใหบ้ตุรหลานเรยีนเปียโนออนไลน ์เพื่อลดความเสี่ยงตอ่การ
ติดเชื ้อโควิด-19 มากท่ีสุด ด้านขั้นตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัเรื่องของ  ท่านเคยคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัโรงเรยีนดนตร ีท่ีมีการสอนเปียโนออนไลน์ 
มากท่ีสดุ ดา้นขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัเรือ่งของ  ท่าน
ใหน้ า้หนกักบัความสะดวกสบายของการเรยีนเปียโนออนไลน ์มากท่ีสดุ  ดา้นแนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัเรื่องของ ท่านตดัสินใจใชบ้ริการเรียนเปียโนออนไลนจ์าก
ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน มากท่ีสุด และดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับเรื่องของ ท่านไดร้บัความพึงพอใจต่อการเรียนเปียโน
ออนไลน ์มากท่ีสดุ 
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ตอนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุาน 
ผู้วิจัยไดท้  าการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานดว้ยการวิเคราะห์สถิติ  สามารถสรุปผลการ

ทดสอบสมมติฐานการวิจยัไดด้งันี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน แตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีน
เปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนั 
 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน์
แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบ ใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนดว้ยสถิติ T-Test ผลการทดสอบพบว่า 
ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์ไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน์
แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบ ใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนดว้ยสถิติ One Way ANOVA ผลการ
ทดสอบพบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์แตกตา่งกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่พบว่ามีความแตกต่างใน
ดา้นขัน้ตอนการตระหนักถึงความตอ้งการ แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้ และพฤติกรรมหลงัการซือ้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของดา้นการตระหนกัถึงความ
ตอ้งการพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ20-29ปี มีการตระหนกัถึงความตอ้งการมากกว่าผูท่ี้มีอาย ุ50ปี
ขึน้ไป และ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ40-49ปี มีการตระหนกัถึงความตอ้งการมากกว่าผูท่ี้มีอาย ุ50ปีขึน้
ไป ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของดา้นแนวโนม้ในการซือ้ซ  า้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ30 -
39ปี มีแนวโนม้ในการซือ้ซ  า้นอ้ยกว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ40-49ปี และ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ40-49ปี 
มีแนวโนม้ในการซือ้ซ  า้มากกว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ50ปีขึน้ไป และผลการเปรยีบเทียบคา่เฉลี่ยราย
คูข่องดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอายุ 20-29ปี มีพฤตกิรรมหลงัการซือ้มากกว่า
ผูท่ี้มีอาย ุ50ปีขึน้ไป และ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาย ุ40-49ปี มีพฤตกิรรมหลงัการซือ้มากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุ50
ปีขึน้ไป 
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สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการตัดสินใจเรียน
เปียโนออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบ ใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนดว้ยสถิติ One Way ANOVA ผลการ
ทดสอบพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

สมมตฐิานข้อที ่1.4 ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีนเปียโน
ออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบ ใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนดว้ยสถิติ One Way ANOVA ผลการ
ทดสอบพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูพ่บว่ามี
ความแตกต่างในดา้นขัน้ตอนการประเมินทางเลือก ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของดา้นขั้นตอนการประเมินทางเลือกพบว่า ผู้ใช้บริการท่ีมีระดับ
การศกึษา ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า มีขัน้ตอนการประเมินทางเลือก มากกวา่ผูท่ี้มีระดบัการศกึษา 
สงูกวา่ปรญิญาตร ี

สมมติฐานข้อที ่1.5 ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน์
แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบ ใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนดว้ยสถิติ One Way ANOVA ผลการ
ทดสอบพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่พบว่ามีความ
แตกต่างในดา้นขั้นตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของดา้นขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสารพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ 
ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ มีขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสารนอ้ยกว่า แม่บา้น / พ่อบา้น / 
เกษียณอายุ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาชีพ พนกังานบรษัิทเอกชน มีขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสารนอ้ย
กวา่ แม่บา้น / พ่อบา้น / เกษียณอาย ุและผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาชีพ ธุรกิจสว่นตวั / คา้ขาย / อาชีพอิสระ 
มีขัน้ตอนการเสาะแสวงหาข่าวสารนอ้ยกวา่ แม่บา้น / พอ่บา้น / เกษียณอาย ุ

สมมติฐานข้อที่ 1.6 ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเรียน
เปียโนออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบ ใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนดว้ยสถิติ One Way ANOVA ผลการ
ทดสอบพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์



  178 

แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูพ่บว่ามี
ความแตกต่างในด้านขั้นตอนการตระหนักถึงความต้องการและ แนวโน้มในการซือ้ซ  ้า ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ผลการเปรยีบเทียบคา่เฉลี่ยรายคู่ของดา้นขัน้ตอนการตระหนกัถึง
ความตอ้งการพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท มีขัน้ตอนการ
ตระหนักถึงความตอ้งการมากกว่า 60,001 บาทขึน้ไป และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
45,001 – 60,000 บาท มีขัน้ตอนการตระหนักถึงความตอ้งการมากกว่า 60,001 บาทขึน้ไป ผล
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของดา้นแนวโนม้ในการซือ้ซ  า้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 45,001 – 60,000 บาท มีขัน้แนวโนม้ในการซือ้ซ  า้มากกวา่ 60,001 บาทขึน้ไป 
 

สมมติฐานข้อที่ 2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเรียน
เปียโนออนไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานครมีองคป์ระกอบมากกวา่ 1 องคป์ระกอบ 

ผลการทดสอบ จากการทดสอบสถิติโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่ อหา
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสม
และสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้เน่ืองจากค่า Kaiser-Meyer-Olkin = 0.909 ซึ่ง 
>0.800 และจากผลการทดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s Test of Sphericity สรุปไดว้่า ตวัแปร
ทัง้หมด 55 ตวัแปรนัน้มีความสมัพนัธก์ัน โดนสามารถน าไปวิเคราะหอ์งคป์ระกอบได ้เน่ืองจาก 
ค่าประมาณการทางสถิติของ Chi-Square = 15072.467 และค่า Significant = 0.000 ซึ่ง <0.05 
จึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรทั้งหมด 55 ตัวนั้นมีความสัมพันธ์กัน สามารถน า ไปวิเคราะห์
องคป์ระกอบได ้

จากการหมนุแกนองคป์ระกอบนัน้ สามารถสรุปไดว้่า จากจ านวนตวัแปรทัง้หมด 55 ตวั
แปรนัน้ สามารถจดัไดเ้ป็นจ านวน 12 Factors โดยมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบท่ี 1 เท่ากับ รอ้ยละ 
30.053  องคป์ระกอบท่ี 2 เท่ากบั 9.177 องคป์ระกอบท่ี 3 เท่ากบั 4.522 องคป์ระกอบท่ี 4 เท่ากบั 
4.130 องคป์ระกอบท่ี 5 เท่ากบั 3.580 ตามล าดบั ซึง่สามารถสรุปความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ
ท่ีมีความส าคญัในแตล่ะกลุม่ไดโ้ดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

องคป์ระกอบที่ 1 คือ ดา้นการรบัรูข้่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน ์พบว่าองคป์ระกอบท่ี 1 
มีจ านวนตวัแปรทัง้หมด 7 ตวัแปร ตวัแปรท่ีมีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุ คือ การแจง้ขา่วสาร
ของทางโรงเรียนผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น Line, Facebook, Twitter, Instagram รองลงมาคือ 
การแจ้งวันหยุดล่วงหน้าผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น Line, Facebook, Twitter, Instagram และ
ล าดบัท่ี 3 คือ การแจง้สิทธิพิเศษ หรือมอบส่วนลดใหผ้่านทางสื่อออนไลน ์เช่น Line, Facebook, 
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Twitter, Instagram หากพิจารณารายละเอียดของตวัแปรทัง้ 7 ตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 1 
พบวา่ สว่นใหญ่เก่ียวขอ้งกบั การรบัข่าวสาร การรบัทราบโปรโมชั่น ความสนใจตอ่สิทธิพิเศษตา่งๆ 
จงึตัง้ช่ือองคป์ระกอบนีว้า่ ดา้นการรบัรูข้่าวสารผา่นทางสื่อออนไลน ์

องคป์ระกอบที ่2 คือ ดา้นการเสรมิสรา้งพฒันาการและสติปัญญา พบว่าองคป์ระกอบท่ี 
2 มีจ านวนตัวแปรทั้งหมด 10 ตัวแปร ตัวแปรท่ีมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด คือ ท่าน
ตอ้งการให้บุตรหลานพัฒนาความสามารถทางดา้นร่างกาย เช่น การพัฒนากลา้มเนือ้นิว้มือ 
รองลงมาคือ การเรยีนเปียโนช่วยเสรมิสรา้งสนุทรยีภาพทางดา้นดนตร ีพฒันาความคิดสรา้งสรรค์
และจินตนาการ และอันดบัท่ี 3 คือตอ้งการใหบุ้ตรหลานของท่านใชเ้ปียโนเป็นการสรา้งความ
บนัเทิง เพื่อการพกัผ่อน หากพิจารณารายละเอียดของตวัแปรทัง้ 10 ตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 
2 พบว่า ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกับ การพัฒนาร่างกาย ความสามารถ ความคิดสรา้งสวรรค ์และ 
เสรมิสรา้งการเรยีนรู ้จงึตัง้ช่ือองคป์ระกอบนีว้า่ ดา้นการเสรมิสรา้งพฒันาการและสติปัญญา 

องคป์ระกอบที่ 3 คือ ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ พบว่าองคป์ระกอบท่ี 3 มี
จ านวนตวัแปรทัง้หมด 6 ตวัแปร ตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุ คือ บุตรหลานของ
ท่านสามารถพฒันาความสามารถดา้นเปียโน จนขึน้แสดงความสามารถในเวทีตา่งๆ รองลงมาคือ 
บุตรหลานของท่านสามารถพัฒนาความสามารถดา้นเปียโน จนสามารถสอบวดัระดบัได ้และ
อนัดบัท่ี 3 คือ การจดังานแสดงเปียโนของโรงเรียนเพิ่มความสนใจใหก้บัท่าน เช่น ทกุๆ 6 เดือนมี
การแสดง 1 ครัง้ หากพิจารณารายละเอียดของตวัแปรทัง้ 6 ตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 3 พบว่า 
ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบั การแสดงความสามารถ และการสอบวดัระดบั จึงตัง้ช่ือองคป์ระกอบนีว้่า 
ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ 

องคป์ระกอบที ่4 คือ ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น พบวา่องคป์ระกอบท่ี 4 มีจ  านวน
ตวัแปรทัง้หมด 7 ตวัแปร ตวัแปรท่ีมีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุ คือ การแจง้ข่าวสารจากทาง
โรงเรยีนถึงการเรยีนเปียโนออนไลนค์รบถว้น รองลงมาคือ การแจง้ข่าวสารจากทางโรงเรยีนถึงการ
เรยีนเปียโนออนไลนถ์กูตอ้ง และล าดบัท่ี 3 คือ การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัประโยชนข์องการเรยีนเปียโน
ออนไลนจ์ากทางโรงเรยีน หากพิจารณารายละเอียดของตวัแปรทัง้ 7 ตวัแปรท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบท่ี 
4 พบว่า ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบั การรบัข่าวสารและสื่อโฆษณา การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการเรียน 
และความเขา้ใจถึงรูปแบบวิธีการเรยีนการสอน จึงตัง้ช่ือองคป์ระกอบนีว้า่ ดา้นการไดร้บัค าแนะน า
จากผูอ่ื้น 

องคป์ระกอบที่ 5 คือ ดา้นการประหยดัเวลา พบว่าองคป์ระกอบท่ี 5 มีจ านวนตวัแปร
ทัง้หมด 4 ตวัแปร ตวัแปรท่ีมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุ คือ การเรียนออนไลนช์่วยใหท้่าน
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ประหยดัเวลาในการรอบตุรหลานเรยีนเปียโน รองลงมาคือ การเรยีนออนไลนช์่วยประหยดัเวลาใน
การเดนิทางไปยงัโรงเรยีนดนตร ีและล าดบัท่ี 3 คือ ท่านสามารถเรยีนเปียโนออนไลนไ์ดม้ากกว่า 1 
ครัง้ต่อสปัดาห ์หากพิจารณารายละเอียดของตวัแปรทัง้ 4 ตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบท่ี 5 พบว่า 
สว่นใหญ่เก่ียวขอ้งกบั เรื่องของเวลาท่ีไดใ้ช ้การลดทอนเวลาท่ีตอ้งเสียไป จึงตัง้ช่ือองคป์ระกอบนี้
วา่ ดา้นการประหยดัเวลา 

องคป์ระกอบที่ 6 ถึง องคป์ระกอบที่ 12 พบว่าขอ้ค าถามมีความซ า้ซอ้นกับการจัด
องคป์ระกอบในหมวดหมู่อ่ืน องคป์ระกอบใหม่มีการจดัใหอ้ยู่ในหมวดหมู่เดิม และองคป์ระกอบ
ใหม่มีข้อค าถามท่ีน้อยเกินไปต่อการจัดองค์ประกอบใหม่  ผู้วิจัยจึ งขอท าการตัดการจัด
องคป์ระกอบท่ี 6 ถึง องคป์ระกอบท่ี 12 ออกไป ดงังานวิจยัของ ปวีณา พานิชชยักลุ (2562) 
 

สมมติฐานข้อที่ 3 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เรยีนเปียโนออนไลน ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบ การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบใหม่ ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูข้่าวสารผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ ด้านการเสริมสร้างพัฒนาการและสติ ปัญญา  ด้านการแสดงออกทาง
ความสามารถ ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น และดา้นการประหยัดเวลา มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู ผลการ
ทดสอบพบวา่ ดา้นการเสรมิสรา้งพฒันาการและสติปัญญา ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ 
ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น และดา้นการประหยดัเวลา มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจเรยีนเปียโน
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้

อภปิรายผล 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยการศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ดน้  าผลสรุปการศกึษามาท าการอภิปาย ไดด้งันี ้
เพศ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนไ์ม่แตกต่างกัน  ท่ี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจาก กลุม่ตวัอยา่ง
เป็นผูห้ญิงมากกว่าผูช้าย ในปัจจุบนั สอดคลอ้งกับรายงานสถานการณ์สตรีในปี 2554 เจตคติ 
ความเสมอภาคหญิงชายในสงัคมไทย (กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย.์
ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครวั, 2554) ดา้นเจตคติดา้นความเสมอภาคและบทบาท
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หญิงในครอบครวั โดยการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาททาง เพศชายและหญิงในครอบครวั
ต่อการท างานบ้าน อ านาจและการตัดสินใจ จากการส ารวจพบว่า การท างานบ้านหรือดูแล
ครอบครวั ผลส ารวจคิดว่าการดแูลครอบครวัและลกู ไมต่อ้งเป็นหนา้ท่ีของผูห้ญิงเพียงคนเดียว แต่
ผูช้ายตอ้งมีสว่นรว่มในการช่วยท างานบา้นดว้ย ส าหรบัการตดัสินใจที่ส  าคญัของครอบครวัในเรือ่ง
การตดัสินใจส่วนอ่ืน หรือการใชเ้งิน การออมเงิน ผลส ารวจส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยว่าควรขึน้อยู่กับ
การตดัสินใจของฝ่ายชายมากกว่าฝ่ายหญิง ซึ่งรวมถึงการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนว์่า การให้
ความส าคญักบัการเลีย้งดบูตุรหลาน เพื่อสง่เสรมิความสามารถทางดา้นดนตร ีไม่ไดข้ึน้อยู่กบัการ
ตดัสินใจของเพศใดเพศหนึ่ง สอดคลอ้งกบับทความ บทบาทหนา้ท่ีของพ่อแม่ (ไวยดุ๊ะ เหตเุหล๊าะ, 
2012) ท่ีกล่าวว่า พ่อแม่มีหน้าท่ีเลีย้งดูลูกให้เจริญเติบโตทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สังคมท่ีดีและ
สมบรูณ ์โดยใหค้วามรกัความอบอุ่น ความมั่นคงปลอดภยั มีการส่งเสรมิประสบการณชี์วิตใหล้กู 
สง่เสรมิใหล้กูไดร้บัการศกึษาในวยัท่ีเหมาะสม สิ่งส  าคญัท่ีสดุของช่วงเวลาท่ีมีคณุภาพก็คือ พ่อแม่
ตอ้งท าตวัเป็นตวัอย่างท่ีดีใหลู้กไดเ้ห็น และเลียนแบบได้ ทุกคนสามารถส่งเสริมบุตรหลานใหมี้
ความสามารถทางด้านดนตรีได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (จตุรงค์ ทองเชื ้อ , 2547) 
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูป้กครองนักเรียนในการเลือกโรงเรียนดนตรี
ใหแ้ก่บตุรหลาน กรณีศกึษาโรงเรยีนดนตรสียามกลการ ในเขตภาคตะวนัออก พบว่า บคุคลท่ีเป็น
ผูต้ัดสินใจเลือกเรียนดนตรีให้กับบุตรหลาน คือ ทั้งพ่อและแม่ และขัดแยง้กับงานวิจัยของ (จี
ระนนัท ์วงศแ์หลมทอง, 2554) เรื่องปัจจยัท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมของผูป้กครองในการเลือกโรงเรยีน
ดนตรีมิวสิคคอนเนอร ์พบว่าปัจจยัดา้นเพศมีความสมัพนัธก์ับการตดัสินใจในดา้นบุคคลในการ
เลือกโรงเรียนดนตรี ดงันัน้นกัการตลาดจึงไม่ตอ้งท าการตลาดท่ีเจาะไปยงัเพศใดเพศหนึ่ง เพราะ
ทกุเพศ ลว้นส่งเสรมิใหบุ้ตรหลานของตนเองมีการพฒันาความสามารถ สติปัญญา ความเฉลียว
ฉลาด และเจรญิเติบโตไปในทางท่ีดี ทัง้นีก้ารอยู่รว่มกนัอย่างมีคณุภาพ ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัระยะเวลา
ว่าพ่อแม่ตอ้งอยู่กบัลกูยาวนานแค่ไหน แตข่ึน้อยู่กบัว่าพ่อแม่ปฏิบตัิ อย่างไรกบัลกู หรอือยู่รว่มกบั
ลกูอยา่งไร 

อายุ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลนแ์ตกต่างกัน  ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจาก ผูท่ี้มีอายมุากกว่า 
50 ปีขึน้ไป มีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนน์อ้ยกว่ากลุม่อ่ืน เพราะการตดัสินใจเรยีนดนตรอีาจ
ไม่ตอบโจทยก์บัความตอ้งการของกลุม่ผูท่ี้มีอายมุากกว่า 50 ปีขึน้ไปเน่ืองจากการเรยีนดนตร ีเป็น
กิจกรรมเสรมิท่ีแยกออกมาจากการเรยีนวิชาการทั่วไป ท าใหก้ารใหค้วามส าคญักบัการเรยีนดนตรี
นอ้ยกว่ากว่าตดัสินใจเรยีนดา้นอ่ืนๆ และเม่ือเปรยีบเทียบค่าใชจ้่ายในการเรียนดนตรีกบัการเรยีน
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ดา้นอ่ืนๆ ถือวา่คอ่นขา้งสงูกวา่และการเรยีนดนตรใีชเ้วลานานการในเรยีนและเห็นผลไดช้า้กวา่ ซึง่
สอดคลอ้งกบั งานของ (พรทิพย ์ศิลปะรกัษ์, 2550) ท่ีไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติ จากการศึกษา พบว่า ผูท่ี้มีการ
ตดัสินใจส่งบตุรหลานเขา้เรียน สว่นใหญ่มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี และสอดคลอ้งกบับทความ การ
ส ารวจอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2554) พบว่า ผลส ารวจ
หญิงไทยมีอายุแรกสมรสเฉลี่ย ลดลงเล็กนอ้ย คือ 23.1 ปี เป็น 22.2 ปี โดย ส่งผลใหมี้บุตรอายุ
เฉลี่ย 24 ปี ซึง่เม่ือบตุร หลาน อาย ุ6 – 7 ปี ผูป้กครองจะมีอายเุฉลี่ย 30 ปีขึน้ไป ดงันัน้จึงสง่ผลให้ 
ผูท่ี้คอยดแูลบตุรหลาน ส่วนใหญ่จะมีอาย ุ50 ปีขึน้ไป จะมีความสมัพนัธเ์ป็น ปู่  ย่า ตา ยายท่ีคอย
ดแูล และมีส่วนในการช่วยเหลือของค่าใชจ้่ายและส่งผลต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลานเรียนดนตรี  
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ทรรศนีย ์ปราบอกัษร, 2542) ท าการศกึษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจของบิดา มารดาในการเลือกโรงเรียนดนตรี พบว่า เหตุผลท่ีไม่สนับสนุนใหบุ้ตร
หลานเรียนดนตรี คือ ค่าใชจ้่ายในการเรียนดนตรีท่ีสูงมาก เป็นเหตุผลส าคัญมากท่ีสุด  ดังนั้น
นกัการตลาดจะตอ้งค านึกถึงการตัง้ราคาค่าเรียนท่ีสมเหตสุมผล อาจจะตอ้งเจาะกลุ่มไปยงัผูท่ี้มี
อายมุากกว่า 50 ปีขึน้ไป ใหส้ามารถเขา้ใจถึงวิธีการใชร้ะบบการสื่อสารออนไลน ์และความคุม้ค่า
ของการพฒันาความสามารถใหก้บับุตรหลานเม่ือเทียบกบัราคาค่าเรียน เพื่อกระตุน้ความสนใจ
ใหก้ับการเรียนเปียโนออนไลนม์ากยิ่งขึน้ ซึ่งตรงกับผลการส ารวจของ สดัส่วนของจ านวนคนท่ีมี
ความสามารถในการออม (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์, 2557) 
จ าแนกตามวตัถปุระสงค ์พบว่า ผูท่ี้มีความสามารถในการออม ประมาณกึ่งหนึ่ง มีวตัถุประสงค์
การออมเพื่อไวใ้ชจ้่ายในยามเจ็บป่วย รองลงมา เพื่อเป็นคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบับตุรหลาน 

สถานภาพสมรส ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลนไ์มแ่ตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว ้เน่ืองจาก ผูท่ี้มีสถานภาพ โสด หรอื สมรส / อยู่ดว้ยกนั หรอื หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่ ลว้น
แตมี่ความสมัพนัธเ์ป็นพอ่หรอืแม ่มากท่ีสดุ ซึง่เป็นความสมัพนัธท่ี์มีคณุคา่และส าคญัมาก ส าหรบั
พอ่แม่กบัลกู การยอมรบั การใหค้วามรกั และการสง่เสรมิบตุรหลานไปในทางท่ีดี ความรูส้กึเหลา่นี ้
จะกล่อมเกลาใหบุ้ตรหลาน รูส้ึกว่าตวัเองมีความส าคญั เป็นความรูส้ึกท่ีดีต่อการเติบโตของบุตร
หลาน เพื่อพัฒนาความคิดและความสามารถในดา้นต่างๆ ซึ่งผูป้กครองท่ีดูแลบุตรหลานในยุค
ปัจจบุนั พบว่าเป็น พ่อแม่เลีย้งเดี่ยวมากขึน้ จึงท าใหบ้ตุรหลานขาดการเอาใจใส่จากผูป้กครองไป
บา้ง และการฝากใหญ้าติพี่นอ้งดแูล เช่น ปู่  ย่า ตา ยาย ช่วยเลีย้งดบูุตรหลานแทน แต่ก็ไม่ท าให้
การดแูลเอาใจใส่บตุรหลานลดนอ้ยลงไป ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ธญัญน์ร ีวีณากร, 2557) 
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ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความตอ้งการของผูป้กครองท่ีสง่บตุรหลานเขา้โรงเรยีนดนตรเีอกชน
หลกัสตูรวิชาขบัรอ้งในเขตกรุงเทพมหานคร และขดัแยง้กบังานวิจยัของ (จีระนนัท ์วงศแ์หลมทอง, 
2554) เรื่องปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนดนตรีมิวสิคคอนเนอร์ 
พบว่าปัจจัยด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับการตดัสินใจในดา้นบุคคลในการเลือกโรงเรียน
ดนตรี ดงันัน้นกัการตลาดจึงตอ้งใหค้วามส าคญัในการท าการตลาดในดา้นอ่ืน เพราะสถานภาพ
สมรสไม่ไดมี้ส่วนในการเพิ่มการตดัสินใจใหก้ับการเรียนเปียโนออนไลน ์และ (กรมสุขภาพจิต, 
2562) จากผลการส ารวจการจดทะเบียนสมรสของคนไทยลดลง จาก 3.13 แสนในปี 2550 มาอยู่
ท่ี 2.98 แสนในปี 2560 และ การจดทะเบียนหย่าท่ีเพิ่มขึน้จาก 1.02 แสนในปี 2550 มาอยู่ท่ี 1.22 
แสนในปี 2560 นั่นแสดงวา่คนไทยมีการแตง่งานท่ีลดลงและการหยา่รา้งที่มากขึน้ ซึง่ท าใหค้นโสด
มีจ านวนมากขึน้เช่นกนั 

ระดับการศึกษา ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีการตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลน์แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
เน่ืองจาก ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาระดบัปรญิญาตรี จะมีการตดัสินใจเลือกเรียนดนตรีมากกว่ากลุ่ม
อ่ืน รวมทัง้การเรียนดนตรีสากลในปัจจบุนัจดัว่าเป็นการส่งเสรมิพฒันาการใหก้บับตุรหลานไดใ้น
หลากหลายดา้นและยังเป็นท่ีไดร้บัความนิยมอย่างมาก สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (ทรรศนีย ์
ปราบอกัษร, 2542) ท่ีไดท้  าการศกึษาเรือ่งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของบดิา มารดาในการ
เลือกโรงเรียนสอนดนตรี ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน จะมีผล
การตดัสนิใจตอ่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใหบ้ตุรหลานเรยีนดนตรตีา่งกนั และเน่ืองจากผูท่ี้
มีระดับการศึกษาท่ีสูงจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆได้ดีกว่า ดังนั้นบุคคลทั่ วไปจึง
พยายามท่ีจะศึกษาให้ถึงระดับสูงท่ีสุด ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (วันวิสาข ์แก้วสมบูรณ์, 
2553) เรื่องปัจจยัในการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (จีระนนัท ์วงศแ์หลมทอง, 2554) เรื่องปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
ของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนดนตรีมิวสิคคอนเนอร์ พบว่าปัจจัยดา้นระดับการศึกษามี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจในดา้นบุคคลในการเลือกโรงเรียนดนตรี เพราะฉะนัน้นกัการตลาด
จะตอ้งใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในดา้นของขอ้ดีของการเรยีนเปียโน ทัง้ทรงตรงและทางออ้ม เพื่อให้
เห็นถึงคุณประโยชนท่ี์สามารถน าไปประยุคใชไ้ดก้ับการเรียนในวิชาอ่ืนๆ ทั้งเรื่องสมาธิ ความ
อดทน การคิดอย่างเป็นระบบ จะยิ่งท าใหก้ารเรียนเปียโนเป็นอีกสิ่งท่ีผูป้กครองจะใหค้วามสนใจ
มากยิ่งขึน้ เพราะสามารถพฒันาไดห้ลายส่วน ซึ่งตรงกบับทความเรื่อง เรียนเปียโน มีดีอย่างไร 9 
ประโยชนท่ี์คณุจะไดเ้ม่ือเรียนเปียโน (Victoria Pianos Galleria co., 2020) ท่ีไดส้รุปว่า การเรียน
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เปียโนนอกจากจะช่วยใหเ้ด็ก หรอืผูใ้หญ่ ไดมี้สมาธิ ฝึกฝนทกัษะเเลว้ การเลน่เปียโนยงัช่วยพฒันา
กลา้มเนือ้ส่วนต่างๆ ในร่างกาย เเละช่วยพัฒนาสมองของผูเ้ล่นไดอี้กดว้ย หากพ่อเเม่ท่านไหน
ตอ้งการอยากใหล้กูมีทกัษะความสามารถ เเละสรา้งพฒันาการใหก้บัลกูของคณุ เปียโนถือว่าเป็น
อีกตวัเลือกหนึ่งท่ีมีสามารถช่วยคณุได ้ส าหรบัใครท่ีตอ้งการเรียนเปียโน เพื่อพฒันาทักษะ เเละ
บรหิารสมองของคณุ 

อาชีพ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนแ์ตกต่างกัน ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจาก ผูท่ี้มีอาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตวั / คา้ขาย / อาชีพอิสระ จะมีแนวโนม้ในการเลือกเรียนดนตรีสากลมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน 
ทัง้นีเ้น่ืองจากผูท่ี้มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย / อาชีพอิสระ นัน้โดยมากถือว่าเป็นผูท่ี้มีรายได้
มั่นคงในระดบัหนึ่ง และมีเวลาในการท ากิจกรรมอ่ืนๆ ดงันัน้การใหเ้วลากบัการเลีย้งดบูุตรหลาน 
และการไดพู้ดคุยกับคุณครูสอนเปียโน เพื่อการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน และยังท าใหมี้สงัคมท่ี
หลากหลายมากขึน้ รวมถึงการเพิ่มฐานลกูคา้หรอืหาช่อทางในการประกอบอาชีพไดม้ากยิ่งขึน้ ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ทรรศนีย ์ปราบอกัษร, 2542) ท่ีไดท้  าการศึกษาเรื่องปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การตดัสนิใจของบิดา มารดาในการเลือกโรงเรยีนสอนดนตร ีผลการวิจยัพบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมี
อาชีพแตกต่างกัน จะมีผลการตัดสินใจต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใหบุ้ตรหลานเรียน
ดนตรีต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (จีระนนัท ์วงศแ์หลมทอง, 2554) เรื่องปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนดนตรีมิวสิคคอนเนอร์ พบว่าปัจจยัดา้นอาชีพมี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจในดา้นบุคคลในการเลือกโรงเรยีนดนตรี ดงันัน้นกัการตลาดควรจะ
ใชป้ระโยชน ์จากการท่ีผูท่ี้มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย / อาชีพอิสระ ส่วนใหญ่จะตอ้งพบปะ
ผูค้นมากมาย ท าใหมี้เครอืข่ายในวงกวา้ง จึงควรมุ่งเนน้ในการขยายฐานลกูค้าในวงกวา้งออกไป
จากการบอกตอ่แนะน าจากผูใ้ชบ้รกิารจรงิ ดงับทความเรือ่ง การตลาดแบบปากตอ่ปาก ท าอยา่งไร
ใหค้นพดูถึง แบรนด ์คณุ (Amarin Academy, 2018) พบวา่การสง่ตอ่ขอ้มลูจากบคุคลหนึ่งไปสูอี่ก
คนหนึ่งหรอืสิ่งท่ีเรยีกว่า ปากตอ่ปาก เป็นหนทางหนึ่งท่ีทรงพลงัมากท่ีสดุในโลกธุรกิจทกุวนันี ้จาก
ผลการส ารวจของนีลเส็นบรษัิทท่ีใหข้อ้มลูและการประเมินผลชัน้น าของโลก บ่งชีว้่าผูบ้รโิภคกว่า 
92% เช่ือค าแนะน าจากเพื่อนและครอบครวัมากกวา่ค าโฆษณา 

รายได้เฉล่ียตอ่เดอืน ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจเรยีน
เปียโนออนไลนแ์ตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้
ไว ้เน่ืองจาก ผู้ท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท จะมีการตัดสินใจส่งบุตรหลานเรียน
เปียโนออนไลนน์อ้ยกว่ากลุ่มท่ีมีรายไดส้งูกว่า เน่ืองจากการเรียนดนตรีสากลนอกจากจะใหก้าร
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สนใจต่อการพฒันาความสามารถของบุตรหลานแลว้ จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายส าหรบัค่าเล่า
เรยีนและอปุกรณก์ารเรียนตา่งๆ ซึง่โดยคอรส์การเรยีนดนตรสีากลแต่ละประเภทจะมีคา่ใชจ้่ายใน
การเรียนสูง ดังนั้นผู้ ท่ี มี รายได้ต  ่ ากว่าหรือเท่ ากับ  30 ,000 บาท นอกจากการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวนั ภาระต่างๆท่ีมีในการจบัจ่ายใชส้อย หรือการส ารองในยามฉกุเฉินแลว้ จ าตอ้งจ่าย
ใหก้บัการส่งบตุรหลานเรยีนดนตรท่ีีมีคา่ใชจ้่ายตอ่เดือนค่อนขา้งสงู จึงส่งผลตอ่การตดัสินใจเรยีน
ดนตรีในอนาคตของบุตรหลานหากขาดความต่อเน่ืองในการพฒันาความสามารถ ซึ่งสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ (ทรรศนีย ์ปราบอักษร, 2542) ท่ีไดท้  าการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของบิดา มารดาในการเลือกโรงเรยีนสอนดนตร ีผลการวิจยัพบว่ากลุม่ตวัอย่างท่ีมีรายได้
แตกต่างกัน จะมีผลการตดัสินใจต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใหบุ้ตรหลานเรียนดนตรี
ต่างกัน และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (จีระนันท ์วงศแ์หลมทอง, 2554) เรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนดนตรีมิวสิคคอนเนอร์ พบว่าปัจจัยดา้นรายไดมี้
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจในดา้นบคุคลในการเลือกโรงเรยีนดนตรี ดงันัน้นกัการตลาดควรจะมี
การออกโปรโมชั่นส าหรบัราคาคอรส์ ใหมี้ความหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ และ
ความสามารถในการใชจ้่ายของแต่ละกลุ่ม ซึ่งผลการส ารวจรายไดข้องคนไทย (ลงทุนศาสตร ,์ 
2020) พบว่า คนในจงัหวดักรุงเทพฯ มีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือนอยู่ท่ี 37,751 บาท โดยหลกัมาจากการ
ท างานอยู่ท่ี 18,493 บาท รองลงมาคือ ก าไรจากการท าธุรกิจ 6,941 บาท และรวมถึงรายไดท่ี้ไม่
เป็นตวัเงิน เช่น สนิคา้และบรกิาร อาหารท่ีไดม้าโดยท่ีไม่ตอ้งซือ้ 
 
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบใหม่ 

ด้านการรับรู้ข่าวสารผ่านทางส่ือออนไลน ์ผูใ้ชบ้ริการไดต้ระหนักถึงการรบัรูข้่าวสาร
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Line, Facebook, Twitter, Instagram ท่ีสามารถเข้าถึงได้
อย่างรวดเร็วผ่านสื่อออนไลน ์เพื่อใหเ้ป็นท่ีสนใจกบักลุ่มเป้าหมาย ท าใหผู้บ้รโิภครูจ้กัและมีความ
สนใจตอ่การเรยีนเปียโนออนไลนม์ากยิ่งขึน้ เน่ืองจากการประชาสมัพนัธเ์ป็นการเผยแพร ่เรื่องราว 
อพัเดทขอ้มลูข่าวสาร และบรรยากาศการเรียน การสอน ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถสื่อสารกบัทาง
ผูป้ระกอบการไดท้นัที และการสื่อสารออนไลนส์ามารถท าใหผู้บ้รโิภคสามารถสอบถามขอ้มลูทัง้
เรื่องราคา วิธีการเรียน อปุกรณท่ี์ตอ้งใช ้จากทางผูป้ระกอบการ และเกิดการโตต้อบไดอ้ย่างทนัที
ระหวา่งผูป้ระกอบการกบัผูท่ี้สนใจใชบ้รกิาร ท าใหก้ารเขา้ถึงการเรยีนเปียโนออนไลนเ์ป็นไปไดง้่าย
ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั แนวความคดิของ (มนตช์ยั เทียนทอง, 2544) ไดอ้ธิบายความหมายของ อีเลิร ์
นนิ่ง ไวว้่าเกิดจากค าศพัท ์2 ค า ท่ีมีความหมายในตวัเองไดแ้ก่ อี ซึง่เกิดมาจาก อิเลก็ทรอนิกส ์ท่ีมี
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ความหมายเก่ียวกบัระบบอตัโนมตัิท่ีมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีรวดเรว็และ เลิรน์นิ่ง หมายถึง 
การเรียนรู ้หรือการเรียนการสอนเม่ือรวมกัน เป็น อีเลิรน์นิ่ง หมายถึง การเรียนรูด้ ้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งก็คือการเรียนรูท้างไกลอย่างอัตโนมัติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครือข่าย
อินเทอรเ์น็ต ระบบเสมือนจรงิและสื่อต่างๆ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ (เกวรนิทร ์ละเอียด
ดีนนัท,์ 2557)ท่ีพบว่า พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลนด์า้นการรบัรูค้วามบนัเทิงทางออนไลนส์ง่ผลต่อ
การตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สภุาวรรณ ชยั
ทวีวฒุิกุล, 2555) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซือ้สินคา้และบริการออนไลนแ์บบรวมกลุ่มกนัซือ้บน
เว็บไซด ์Ensogo ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบครบ
วงจร ดา้นการประชาสมัพนัธมี์ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สินคา้และบรกิารออนไลนบ์นเว็บ
ไซด ์Ensogo เน่ืองจากการประชาสมัพนัธเ์ป็นการเผยแพร ่เรื่องราว อพัเดทขอ้มลูข่าวสารของเว็บ
ไซดใ์นช่องทางต่างๆเช่น อีเมลล ์และ เฟสบุค ท าใหล้กูคา้รบัรูเ้รื่องราวของธุรกิจ เช่นการออกดีล
สินคา้และบริการของรา้น การแถลงการพัฒนาปรบัปรุงระบบความปลอดภัยรวมไปถึงการท า
ประโยชนใ์หแ้ก่สงัคม ซึง่เป็นวิธีกระตุน้และย า้เตือนลกูคา้ใหก้ลบัมาซือ้สินคา้และบรกิารอีกครัง้ 

ด้านการเสริมสร้างพัฒนาการและสติปัญญา ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบั
การพัฒนาร่างกาย ความสามารถ ความคิดสรา้งสวรรค ์และ เสริมสรา้งการเรียนรู ้ใหก้ับบุตร
หลาน และการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์จึงท าใหผู้ป้กครองสนบัสนนุและใหค้วามสนใจกบัการ
เรียนเปียโนออนไลน ์ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (ทิศนา แขมณี, 2550) ไดก้ล่าวว่า การจดัการ
เรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลาง เป็นการจดัการเรยีนการสอนท่ียึดผูเ้รยีนเป็นตวัตัง้ โดย
คิดถึงความเหมาะสมกบัผูเ้รยีน และประโยชนท่ี์ผูเ้รยีนจะตอ้งไดร้บัมากท่ีสดุ และควรท่ีจะมีการจดั
กิจกรรมการเรียนรูท่ี้สามารถเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้หนา้ท่ีต่างๆท่ีหลากหลาย เป็นการเสรมิการ
เรียนรู ้และไดมี้ส่วนรว่มในกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง ทัง้นีก้ารเรียนรูท่ี้แทจ้ริงไดด้ีควรเป็น 
การตื่นตวัท่ีเป็นอยา่งรอบดา้นทัง้ทางดา้นกาย สติปัญญา สงัคม และอารมณ ์เพราะพฒันาการทั้ง 
4 ดา้น มีความสมัพนัธต์อ่กนัและกนั และสง่ผลตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ (จตรุงค ์ทองเชือ้, 2547) พบว่าเหตผุลท่ีผูป้กครองของนกัเรียนเลือกใหบ้ตุรหลานเรียนดนตรี
คือ เพื่อตอ้งการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์

ด้านการแสดงออกทางความสามารถ เพื่อตอบสนองกบัความตอ้งการของผูป้กครอง
เม่ือบุตรหลานได้พัฒนาความสามารถทางด้านเปียโนจนถึงระดับนึงแล้ว จะต้องมีตัวชี ้วัด
ความสามารถท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถรบัรูไ้ดโ้ดยง่าย หนึ่งในวิธีท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูป้กครองไดค้ือ การแสดงความสามารถในเวทีดนตรี เพื่อเป็นการฝึกความกลา้
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แสดงออกทางความสามารถ และฝึกสมาธิเม่ืออยูภ่ายใตค้วามตื่นเตน้เม่ือตอ้งท าการแสดงตอ่หนา้
ผูช้มมากมาย หรอืจะเป็นการพฒันาความสามารถจนบตุรหลานของท่านสามารถสอบวดัระดบัได ้
เพื่อเป็นการยืนยนัความสามารถ พรอ้มประกาศนียบตัร เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาเพื่อบรรลุ
เป้าหมายท่ีตัง้ไวส้  าหรบัทัง้ครูผู้สอน ผูป้กครองและตวันกัเรียน ซึ่งสอดคลอ้งกบั (ณิชา ชาญสิทธิ
โชค, 2556) ไดก้ล่าวถึงโรงเรียนดนตรีตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพไว้ว่า ครูผูส้อนตอ้งหากิจกรรม
ใหม่ๆ มาใช้ในการสอนเพื่อสรา้งความสนุกความกระตือรือรน้ให้กับนักเรียน เช่นการแสดง
คอนเสิรต์แสดงเดี่ยวและแสดงกลุ่ม การสอบวดัระดบั การหาบทเพลงท่ีแปลกใหม่หรือบทเพลงท่ี
ผูเ้รียนตอ้งการท่ีจะเล่น และ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (นิชาภา ภาปัทมาสน์, 2555) ไดศ้ึกษา
เรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมัครเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมัธยมปลายท่ีเรียนกวดวิชาให้
ความส าคัญในดา้นบุคลากรมากท่ีสุด ซึ่งครูผูส้อนจะตอ้งมีความเป็นกันเอง เป็นผูท่ี้มีมนุษย์
สมัพนัธท่ี์ดี และมีความเขา้ใจเดก็ 

ด้านการได้รับค าแนะน าจากผู้อื่น การได้รบัค าแนะน าจากบุคคลอ่ืนถือเป็นการ
แลกเปลี่ยนมมุมอง ความคิดเห็นตา่งๆ ท าใหเ้กิดการโตต้อบกนัทัง้คู ่ซึ่งจะต่างจากการรบัข่าวสาร 
จากช่องทางโทรทัศน ์วิทยุหรือการอ่านจากนิตยสาร ท่ีผูป้กครองไม่สามารถสอบถามขอ้มูลได้
เพิ่มเติม รวมทัง้การไดร้บัค าแนะน าจากบคุคลท่ีเคยใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนแ์ลว้ จะสามารถ
สอบถามไดถ้ึงขอ้ดีหรอืขอ้ท่ีควรปรบัปรุงหลังจากไดใ้ชบ้รกิารเรียนเปียโนออนไลนแ์ลว้จากผูท่ี้เคย
ใชจ้ริง ดงันัน้สิ่งท่ีจะท าใหเ้กิดความสนใจในการท่ีจะส่งบุตรหลานเรียนเปียโนออนไลน ์ถา้ไดร้บั
ค าแนะน าจากคนใกลชิ้ด เพื่อน หรือญาติ ซึ่งสอดคลอ้งกับ (เสรี วงษ์มณฑา, 2547) ไดก้ล่าวว่า 
การขายโดยใชพ้นกังานเป็นรูปแบบการติดตอ่สื่อสารจากผูส้ง่สารไป ยงัผูร้บัสารโดยตรง อาจเรยีก
ไดว้่า เป็นการติดตอ่สื่อสารระหว่างบคุคล ผูส้ง่สารจะสามารถรบัรู ้และประเมินผลจากผูร้บัสารได้
ทนัที และสอดคลอ้งกบั (อาภา จนัทรสกุล, 2535) กล่าวว่า การใหค้  าปรกึษาเป็นกระบวนการให้
ความช่วยเหลือผูท่ี้มารบัค าปรกึษาไดพ้บปะกนัภายใตส้มัพนัธภาพท่ีช่วยใหผู้ร้บัค  าปรกึษาเขา้ใจ
เก่ียวกับตนเองสภาพแวดลอ้ม และปัญหาท่ีก าลงัเผชิญหนา้อยู่ไดด้ีขึ ้น ผูใ้หค้  าปรกึษาใชเ้ทคนิค
และวิธีการทางจิตวิทยาช่วยใหผู้ร้บัค  าปรกึษามีโอกาสส ารวจความรูส้ึก ค่านิยม ตลอดจนขอ้มลู
ตา่งๆ เก่ียวกบัตนเอง เพื่อน าไปสูท่กัษะในการแกปั้ญหาและตดัสินใจเลือกวิธีการในการแกปั้ญหา
และเปา้หมายในการด าเนินชีวิตของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั (Levy Allen E 
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and Dawning Lynn Synek, 1980)ไดใ้หค้  านิยามของการใหก้ารปรกึษาไวว้่า การใหก้าร
ปรึกษาเป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือบุคคลปรกติให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค ์หรือ
สามารถปฏิบตัิตนตอ่สิ่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ด้านการประหยัดเวลา เวลาเป็นสิ่งส  าคญัท่ีไม่สามารถหาซือ้ได ้ดงันัน้การเลือกเรียน
ออนไลนจ์ะช่วยท าให ้ผูป้กครองประหยดัเวลาในการเดินทางไปยงัโรงเรียนสอนดนตร ีรวมถึงการ
รอบุตรหลานเรียนดนตรีก็ตอ้งใชเ้วลา ซึ่งถา้หากสามารถประหยดัเวลาในการเดินทางหรือการรอ 
จะท าให้มีเวลาเพิ่มส าหรบัการท าสิ่งท่ีจ าเป็นมากกว่า ถ้าจะตอ้งรบับุตรหลานจากท่ีหนึ่งไปท่ี
โรงเรียนสอนดนตรีอีกท่ีหนึ่งจะตอ้งเสียเวลาค่าเดินทาง เสียเวลารอ แต่ถา้ผูป้กครองเลือกเรียน
เปียโนออนไลนท่ี์สามารถเลือกวนัและเวลาไดต้ามท่ีตอ้งการ ก็จะท าใหไ้ดเ้วลาในส่วนของการ
เดินทางและการรอนี้กลบัคืนมา ซึ่งตรงกับแนวคิดของ (บุริม โอทกานนท์, 2555) ท่ีไดก้ล่าวว่า 
ตน้ทนุของผูบ้รโิภคท่ีตอ้งจ่ายเพื่อท่ีจะใหไ้ดส้ินคา้มาใช ้ซึง่การตัง้ราคานัน้ตอ้งค านวณถึงคา่ใชจ้่าย 
ท่ีผูบ้รโิภคตอ้งจ่ายออกไปก่อนท่ีจะซือ้สินคา้ ไม่ว่าจะเป็นค่าใชจ้่ายในเรื่องการเดินทาง ค่าจอดรถ 
รวมถึงค่าเสียเวลาอีกดว้ย และสอดคลอ้งกับ (Johnson N.P., 1984) กล่าวว่า เวลาไม่สามารถ
หวนกลบัมา ถา้สญูเสียเวลาเปรียบเสมือนสญูเสียโอกาสในชีวิต ดงันัน้การ ควบคมุเวลาเหมือน
การควบคุมชีวิตไปในตัว และควรจะใช้เวลาอย่างไร และเวลาคือ ความสัมพันธ์ต่อเน่ืองของ
เหตุการณ์ ซึ่งแบ่งออกได ้3 ส่วน ไดแ้ก่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคตทุกคน ไม่สามารถหลีกเลี่ยง 
เหตกุารณด์งักล่าวได ้แต่เน่ืองจากความแตกตา่งของบคุลิกภาพ ความสนใจและความรบัผิดชอบ
ของแตล่ะบคุคล จงึกระท าตอ่เหตกุารณด์งักลา่วไดแ้ตกตา่งกนัไป 
 
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบใหม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ดา้นการรับรู้ข่าวสารผ่านทางส่ือออนไลน ์ดา้นการรบัรูข้่าวสารผา่นทางสื่อออนไลนไ์ม่
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน์ เน่ืองจาก การรบัรูข้่าวสารเก่ียวกบัการเรยีนเปียโน
ออนไลนไ์ม่ไดช้่วยกระตุน้ใหเ้กิดการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน์มากขึน้ เหตุผลในการส่งบุตร
หลานเรียนเปียโนส่วนใหญ่มาจากเหตุผลในดา้นอ่ืน อีกทั้งการเรียนเปียโนออนไลนผ์ูป้กครอง
สามารถเห็นพฒันาการของบุตรหลาน ไดด้ว้ยตนเองอย่างใกลชิ้ด และสามารถรบัรูถ้ึงพฒันาการ
ของบุตรหลานไดด้ว้ยตนเองโดยไม่จ าเป็นตอ้งหาข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์  สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ (ทรรศนีย ์ปราบอกัษร, 2542) กล่าวว่ากลยทุธท์างการตลาดของโรงเรยีนดนตรดีา้น
การส่งเสริมทางการตลาด คือการโฆษณาท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มตัวอย่างมากท่ีสุดคือ การใชส้ื่อทาง
หนงัสือพิมพ ์เป็นสื่อท่ีใกลต้วัมากท่ีสดุ และขดัแยง้กบัแนวคิดเก่ียวกบัการตลาดบรกิาร (กาญจนา 
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มักเชียว, 2558) ท่ีกล่าวว่า การตดัสินใจเลือกศึกษาในโรงเรียนโชติกาญจน ์เน่ืองจากสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองและนักเรียนในการเพิ่มพูนความรูค้วามสามารถ โดย
ผูบ้ริหารโรงเรียนโชติกาญจนต์อ้งจดัท าและพฒันาสื่อ นวตักรรม เทคโนโลยีเพื่อใชป้ระกอบการ
เรยีนรู ้และขดัแยง้กบัผลงานวิจยัของ (ณธีพฒัน ์วชิรชยัเกียรติ, 2552) ท่ีท าการศกึษาเรือ่งปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ดา้นโฆษณาของโรงเรยีนดนตร ีมีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้ในการเลือกเรยีนดนตรสีากลใน
อนาคต นกัการตลาดควรใหค้วามส าคญักับการเรียนการสอน และประสบการณท่ี์นักเรียนและ
ผูป้กครองไดร้บั มากกว่าการท าโฆษณาในสื่อออนไลน ์เพื่อเพื่มความสนใจใหก้ับผูท่ี้สนใจการ
เรียนเปียโนออนไลน ์เพราะการบอกต่อจากผูท่ี้ไดร้บัการบริการจรงิจะมีความน่าเช่ือถือมากกว่า 
สื่อโฆษณา ซึ่งตรงกับบทความเรื่อง การตลาดแบบปากต่อปาก ท าอย่างไรใหค้นพูดถึง แบรนด ์
คุณ (Amarin Academy, 2018) พบว่าการส่งต่อขอ้มูลจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งหรือสิ่งท่ี
เรียกว่า ปากต่อปาก เป็นหนทางหนึ่งท่ีทรงพลงัมากท่ีสดุในโลกธุรกิจทุกวนันี ้จากผลการส ารวจ
ของนีลเส็นบริษัทท่ีให้ขอ้มูลและการประเมินผลชั้นน าของโลก บ่งชีว้่าผูบ้ริโภคกว่า 92% เช่ือ
ค าแนะน าจากเพื่อนและครอบครวัมากกวา่ค าโฆษณา 

ด้านการเสริมสร้างพัฒนาการและสติปัญญา  ดา้นการเสริมสรา้งพัฒนาการและ
สติปัญญามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์เน่ืองจาก ผูป้กครองส่งบุตรหลานเรียน
ดา้นดนตร ีเช่ือวา่ ดนตรสีามารถเสรมิสรา้งพฒันาทางสมองของเด็กไดด้ี เสริมประสิทธิภาพในการ
เรียนพัฒนาความคิดท่ีเป็นระบบ ความคิดสร้างสรรค์และความจ า สภาพแวดล้อมและ
ประสบการณ์ และเป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ (ณธีพฒัน ์
วชิรชยัเกียรติ, 2552) พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่สนใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนเปียโนมากท่ีสดุ ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ว่า เปียโนเป็นเครื่องดนตรีท่ีผู้ปกครองให้ความนิยมมากท่ี สุด เพื่อพัฒนา
ความสามารถและสติปัญญา ดว้ยความไพเราะของเสียงเปียโนเป็นเกิดจากกลไกธรรมชาติ และ
รูปแบบการเล่นท่ีสามารถบรรเลงไดค้รบถว้นทั้งท านองและเสียงประสานในเวลาเดียวกัน  และ
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ (ธัญญน์รี วีณากร, 2557) ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัระดับความ
ตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามดา้นความตอ้งการของผูป้กครองท่ีส่งบตุรหลานเขา้เรยีนโรงเรยีน
ดนตรเีอกชน หลกัสตูรวิชาขบัรอ้งผูป้กครอง เห็นความส าคญัตอ่การพฒันาการเรยีนรูข้องเด็กมาก 
ดว้ยการส่งเสริมให้เด็กเรียนดนตรี เพื่อท่ีจะให้เด็กมีพัฒนาการเติบโตท่ีรวดเร็ว ส่งผล ให้เด็กมี
อารมณ์ท่ีดี มีความผ่อนคลาย เพราะดนตรี สามารถสื่อความหมายและถ่ายทอดเป็นอารมณ์
ความรูส้กึ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (จตรุงค ์ทองเชือ้, 2547) ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผล
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ตอ่พฤตกิรรมของผูป้กครองนกัเรยีนในการเลือกโรงเรยีนดนตรใีหแ้ก่บตุรหลาน กรณีศกึษาโรงเรยีน
ดนตรสียามกลการ ในเขตภาคตะวนัออก พบวา่ เหตผุลท่ีผูป้กครองของนกัเรยีนเลือกใหบ้ตุรหลาน
เรียนดนตรี คือ เพื่อตอ้งการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ นักการตลาดจึงควรปรบัหลกัสูตร ใหมี้
ความหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูป้กครองแต่ละแบบ อย่างเช่นการเรียน
เดี่ยว เรยีนกลุ่ม หรอืการปรบัเวลาเรยีนต่อครัง้ หากใชเ้วลานานเกินไปจะท าให ้สมาธิของเด็กเล็ก 
ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งท่ีเรียนไดจ้นครบเวลา ดงับทความ สมาธิพืน้ฐานส าคญัของการเรียนรูใ้น
อนาคต (สมาธิจดจ่อ, 2563) พบวา่ เด็กท่ีมีสมาธิจดจ่อดี ดไูดจ้ากการท่ีเขาสามารถท างานตา่งๆ ที่
ไดร้บัมอบหมายหรอืงานในความรบัผิดชอบไดเ้สรจ็และงานนัน้ออกมาเรยีบรอ้ย เช่น ตอ่บล็อกจน
เสรจ็แลว้ไปเลน่อย่างอ่ืน นั่งท าการบา้นจนเสรจ็ ไม่คา้งคา แตปั่จจบุนัดว้ยวิถีชีวิตท่ีรวดเรว็ อาจท า
ใหเ้ด็กถกูรบกวนจากสภาพแวดลอ้มรอบขา้ง ส่งผลใหมี้สมาธิจดจ่อนอ้ยลง เด็กไม่สามารถเรยีนรู ้
ไดอ้ย่างต่อเน่ืองหรือท างานท่ีไดร้บัมอบหมายให้เสร็จ เพราะวอกแวกไปกับสิ่งเรา้รอบขา้ง ไม่
สามารถอดทนตอ่สิ่งเรา้เหลา่นัน้ได ้จงึเป็นเรือ่งท่ีดีในการเสรมิสรา้งสมาธิใหก้บับตุรหลาน 

ด้านการแสดงออกทางความสามารถ ดา้นการแสดงออกทางความสามารถมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์เน่ืองจาก ผูป้กครองส่วนใหญ่ตอ้งการฝึกใหบุ้ตรหลานมี
พฒันาการทางดา้นอารมณแ์ละสติปัญญา โดยการใหบ้ตุรหลานเรยีนการแสดงออก เพื่อฝึกความ
กลา้แสดงออกอย่างเหมาะสมกบัวยั และการสรา้งทกัษะการแสดงออกท่ีดี จะช่วยท าใหส้ามารถ
สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี หรือเป็นการฝึกการเข้าสังคมในแต่ละวัย โดย
ผูป้กครองท่ีสนบัสนุนใหบุ้ตรหลานกลา้แสดงออก จะพฒันาบุคลิกภาพของเด็ก ใหด้ดูีอย่างเป็น
ธรรมชาติในแบบของเด็ก เน่ืองจากศักยภาพความกลา้แสดงออกของเด็กลว้นมีติดตัวมา แต่
อาจจะถูกสิ่งแวดลอ้มปิดกั้น เน่ืองจากการเลีย้งดูท่ีสอนว่า เด็กดีจะตอ้งเช่ือฟังผูใ้หญ่โดยหา้ม
โตแ้ยง้ เม่ือมีอารมณ์ความรูส้ึกก็จะไม่ไดแ้สดงออก ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีท าให้ไม่มั่นใจใน
ตวัเอง ขีอ้ายเวลาตอ้งการแสดงออกทางความรูส้ึก ซึ่งหากไดฝึ้กความกลา้แสดงออกและมีความ
มั่นใจมากขึน้ จะสามารถพฒันาไปสูก่ารสื่อสาร และการแสดงออกทางความรูส้กึเพื่อการเขา้สงัคม 
และสรา้งความมั่นใจช่วยผลกัดนัใหบ้ตุรหลาน สามารถแสดงศกัยภาพในตวัเองออกมาไดด้ีท่ีสดุ 
ดงันัน้การเรยีนดนตร ีการเรยีนเปียโน ก็เป็นการสง่เสรมิใหเ้ด็กกลา้คิด กลา้ท า และกลา้แสดงออก 
อีกวิธีหนึ่งเช่นกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั (ธัญญน์รี วีณากร, 2557) ท่ีกล่าวว่า นอกจากการเรียนดนตรี
ผูป้กครองส่วนใหญ่ตอ้งการส่งเสริมใหบุ้ตรหลานของท่านเรียนรูกิ้จกรรมอ่ืนเสริมเขา้ไปคือ การ
แสดงมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (ณธีพัฒน ์วชิรชยัเกียรติ, 2552) ท่ีท าการศึกษา
เรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบวา่ สาเหตท่ีุท าใหต้ดัสินใจเลือกเรยีนดนตรสีากล คือ ความประทบัใจจากการ
เขา้ชมการแสดงดนตรีมากท่ีสดุ ดงันัน้นกัการตลาดควรมีการจดัคอรส์ส าหรบันกัเรียนท่ีตอ้งการ
พฒันาความสามารถอยา่งจรงิจงั เพื่อฝึกการแสดง หรอืการแข่งขนั เป็นการสง่เสรมิท่ีจะช่วยท าให้
ความกลา้แสดงออกและความเป็นตวัตนของนักเรียนไดพ้ฒันามากยิ่งขึน้  ซึ่งตรงกับบทความ 5 
แรงผลักดันท่ีพาเราไปถึงเป้าหมายเร็วกว่าเดิม  (5 powers to boost you to the goals, 2564) 
กล่าวว่า การสรา้งเป้าหมายระยะสัน้และระยะยาว การประเมินผลงานตวัเอง การไม่กลวัท่ีจะ
เผชิญหน้ากับปัญหา การเติมพลังคิดบวก และการรักษาทีมเวิรก์  จะช่วยให้ทุกครั้งท่ี เรา
ตัง้เป้าหมายในการท างานและสามารถท าไดส้  าเรจ็ เม่ือเราไดล้องยอ้นกลบัมาดสูิ่งท่ีท าไปว่า จุด
ไหนท่ีเราควรปรบัใหด้ีขึน้ คนท่ีจะไปถึงจดุหมายปลายทางไดเ้รว็คือ คนท่ีรูจ้กัปรบัปรุงและพฒันา
ความสามารถใหเ้หมาะกบัสถานการณท่ี์จ าเป็นตอ้งใชท้กัษะดา้นนัน้ๆอยู่เสมอ เป็นการแสดงออก
ทางความสามารถ และยงัเป็นเทคนิคท่ีทุกคนเอาไปปรบัใชไ้ดต้ลอด เพราะนอกจากจะท าใหเ้รา
เรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆเพิ่มขึน้เเลว้ยงัท าใหเ้ราเก่งรอบดา้นอีกดว้ย 

ด้านการได้รับค าแนะน าจากผู้อื่น ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้นมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ เน่ืองจาก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ท าใหเ้กิดมมุมองหลาย
ด้าน ทั้งความคิดเห็นในส่วนของผู้ปกครองและส่วนของผู้ท่ีมาแนะน า อย่างเช่นการได้รับ
ค าแนะน าจากผูท่ี้ใชบ้รกิารจรงิ และสามารถอธิบายถึงประสบการณก์ารการเรยีนเปียโนออนไลน์
วา่มีขอ้ดี ขอ้เสียในดา้นใดบา้ง รวมถึงการแนะน าจากครูผูส้อนเองว่าการเรยีนออนไลนส์ะดวกและ
ดีกว่าอย่างไรบา้ง ดว้ยเรื่องของความสะดวกสบายในการเรียน ความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา ท่ี
สามารถปรบัเปลี่ยนได ้ซึ่งต่างจากการเรียนในโรงเรยีนดนตรีเอกชนท่ีจะตอ้งมีเวลาท่ีแน่นอนและ
ยากต่อการขยับเวลา ทั้งนีเ้พื่อให้ผูป้กครองน าไปประกอบกับการตดัสินใจในดา้นอ่ืน จึงท าให้
ผูป้กครองตัดสินใจใช้บริการเรียนเปียโนออนไลน์ ซึ่งจะต่างจากการรบัข่าวสาร จากช่องทาง
โทรทศัน ์วิทยหุรอืการอ่านจากนิตยสาร ท่ีผูป้กครองไม่สามารถสอบถามขอ้มลูไดเ้พิ่มเตมิได ้ดงันัน้
สิ่งท่ีจะท าใหเ้กิดความสนใจในการท่ีจะส่งบตุรหลานเรียนเปียโนออนไลน ์ถา้ไดร้บัค าแนะน าจาก
คนใกลชิ้ด เพื่อน หรือญาติ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (ธัญญ์นรี วีณากร, 2557) ท่ีกล่าวว่า 
ปัจจยัการตลาด ดา้นสง่เสรมิการตลาด เป็นการติดตอ่สื่อสารเก่ียวกบัขอ้มลูระหวา่งผูใ้หบ้รกิารกบั
ผูร้บับรกิาร เพื่อสรา้งทศันคติและพฤติกรรมการบรกิารโดยมีเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค ์เพื่อแจง้
ข่าวหรือจูงใจผูซ้อ้และการติดต่อสื่อสารใหเ้ขา้ใจตรงกนั การส่งเสรมิการขาย เป็นเครื่องมือระยะ
สัน้เพื่อกระตุน้การตอบสนองของผูใ้ชบ้รกิารใหเ้รว็ขึน้ ซึ่งจากผลการวิจยัพบว่า ผูป้กครองตอ้งการ
ใหค้รูผูส้อนสามารถใหค้  าแนะน านอกเวลาเรียนไดม้ากท่ีสดุ ทัง้นีห้ากนกัเรียนมีค าถามในการฝึก 
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หรือ ผูป้กครองตอ้งการค าแนะน าของโนต้หรือการบา้นท่ีนักเรียนไดร้บั ก็จะสามารถติดต่อกับ
ครูผูส้อนไดท้ันที และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (นวพร มุสิกทอง, 2549) พบว่า พฤติกรรมของ
ผูป้กครองในการเรยีนตอ่ท่ีโรงเรยีนดนตรมีีฟา้เมื่อเรยีนจบ แนวโนม้ของผูป้กครองจะบอกตอ่บคุคล
อ่ืนใหม้าเรยีนท่ีโรงเรยีนมีฟ้าและ แนวโนม้ของผูป้กครองในการแนะน าญาติใหม้าเรยีนท่ีโรงเรยีนมี
ฟ้าอยู่ในระดับดีในทิศทางเดียวกัน และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ (ชัญญา บูรณุปกรณ์, 2546) 
พบว่าปัญหาของการใช้บริการโรงเรียนดนตรีในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การ
ประชาสัมพันธ์และการแจ้งข่าวสารของโรงเรียนไม่ทั่ วถึง  นักการตลาดควรส่งเสริมให้มีการ
ติดตอ่สื่อสารกนั ระหว่าง ครูผูส้อนกบัผูป้กครองใหม้ากยิ่งขึน้ เพราะการสื่อสารเป็นสิ่งท่ีส  าคญั ท า
ใหผู้ป้กครองสามารถรบัรูถ้ึงแนวทางในการส่งเสริมบุตรหลาน ใหพ้ฒันาความสามารถไดด้ีมาก
ยิ่งขึน้ เป็นการช่วยกนัผลกัดนับตุรหลานทัง้ฝ่ายครูผู้สอนและผูป้กครอง ดงับทความเรื่อง เทคนิค
การสื่อสารกบัผูป้กครอง (เทคนิคการสื่อสารกบัผูป้กครอง) พบว่า เจตคติของผูท่ี้มีการสื่อสารท่ีดี
คือ ไม่อคติ ไม่ตดัสิน ไมแ่บง่แยก รบัรูแ้ละเขา้ใจผูอ่ื้น เป็นการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่าง ครู เด็ก 
และผูป้กครอง เพื่อท าใหรู้ถ้ึงปัญหาและช่วยผลกัดนัใหไ้ปถึงเปา้หมายไดช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ และยิ่ง
ท าใหเ้ห็นพฒันาการของบตุรหลานไดไ้ว สง่ผลตอ่การตดัสินใจเรยีนตอ่ของผูป้กครอง 

ด้านการประหยัดเวลา ดา้นการประหยัดเวลามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโน
ออนไลน ์เน่ืองจาก เวลาเป็นสิ่งส  าคญัในการใชชี้วิต หากผูป้กครองสามารถจดัการเวลาในส่วนท่ี
ตอ้งเดินทางไปรบั ไปส่ง บุตรหลานเรียนดนตรีท่ีหา้งสรรพสินคา้ ท่ีมีผูค้นหนาแน่น ท่ีจะเสี่ยงต่อ
การติดเชือ้โควิด-19 เพื่อเลี่ยงการไปในสถานท่ี ท่ีมีผูค้นมากมาย จึงท าใหก้ารเรยีนเปียโนออนไลน์
ท่ีสามารถท าไดเ้พียงแค่มีเปียโน หรอืคียบอรด์ไฟฟ้า และอินเทอรเ์น็ตก็สามารถเรยีนไดท้กุท่ีไม่ว่า
จะเป็นท่ีบา้น หรือท่ีพักอาศัยอ่ืนๆ แมก้ระทั่งเวลาท่ีบุตรหลาน รอผูป้กครองระหว่างท างาน ก็
สามารถเรยีนไดเ้ช่นกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ทรรศนีย ์ปราบอกัษร, 2542) ท าการศกึษา
เรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบิดา มารดาในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรี พบว่า 
ผูป้กครอง สะดวกใหบุ้ตรหลานเรียนท่ีบา้นของตวัเอง โดยใหเ้หตผุลว่า เน่ืองจากปัจจยัดา้นต่างๆ  
ผูป้กครองไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางไปรบั ส่งบุตรหลานและมีความใกลชิ้ดกบัครูผูส้อนมาก
ขึน้จากการมีเวลาพูดคยุ สอบถามเก่ียวกบับุตรหลานของตนไดม้ากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับการ
เรียนในโรงเรียนดนตรีเอกชนทั่วไป ซึ่งส่วนมากครูผูส้อนจะตอ้งมีชั่วโมงสอนนกัเรียนคนถดัไป จึง
ท าใหเ้วลาในการพูดคยุสอบถามเก่ียวกบัการเรียนและพฒันาการบุตรหลานของตนมีจ ากดั การ
เรยีนท่ีบา้นของตวัเอง จงึมีขอ้ดีกวา่ในสว่นนี ้อีกทัง้ยงัสามารถเลือกครูผูส้อน และเวลาเรยีนไดต้าม
ความตอ้งการของตัวเองอีกดว้ย และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (ชัญญา บูรณุปกรณ์, 2546) 
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ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้รกิารดนตรีในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม ่พบว่าดา้นปัญหาของการใชบ้รกิารโรงเรยีนดนตร ีไดแ้ก่ ปัญหาเครื่องดนตรี
ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ปัญหาการหาสถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอ ปัญหาเรื่องหอ้งเรียน
ดนตรีท่ีคับแคบเกินไป และปัญหาพนักงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการ  และสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ (ธีราลกัษณ ์สจัจะวาที, 2537) พบว่า ปัญหาท่ีผูป้กครองมีตอ่โรงเรยีนสอนดนตรท่ีี
พบเหมือนกนัคือ สถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอ และโรงเรยีนอยู่ห่างไกลจากบา้น นกัการตลาดควรใช้
ประโยชนจ์ากความสะดวกสบายในการเรียนเปียโนออนไลน ์และควรอธิบายถึงวิธีการเรียนการ
สอน และรูปแบบการเรียนท่ีต่างออกไป แต่จะต้องท าให้รูส้ึกถึงความสะดวกสบายและการ
ประหยัดเวลาในการเดินทาง และช่วยลดค่าใช้จ่ายในดา้นอ่ืนๆ เช่น ค่ารถ ค่าน า้มัน หรือค่า
เสียเวลาท่ีผูป้กครองจะตอ้งจ่าย ดงับทความเรือ่ง เจาะลกึ ขอ้ดี และ ขอ้เสีย ของการเรยีนออนไลน ์
รูปแบบการสอนแบบใหม่ในยคุใหม่ (LingoAce, 2021) พบว่า ขอ้ดีของการเรยีนออนไลน์คือ คณุ
พ่อคณุแม่สามารถช่วยเด็กๆ ในการวางแผนการเรียนไดต้ามความสนใจและระดบัความสามารถ
ของเด็กได ้หรอืท่ีเรยีกว่าการเรยีนรูโ้ดยมีเด็กเป็นศนูยก์ลาง ซึง่ไม่ตอ้งกงัวลเรื่องตารางในการเรยีน
เพราะเด็กๆ สามารถเลือกเวลาเรยีนท่ีสะดวกไดต้ามใจผูเ้รยีน นอกจากนีย้งัสามารถเลือกสถานท่ี
ในการเรยีนท่ีเด็ก รูส้กึสะดวก และมีสมาธิในการเรยีนไดอี้กดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะ เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลใหก้ับผูบ้ริหารโรงเรียน
ดนตรีเอกชน หรือครูดนตรีท่ีสอนออนไลน์ หรือผู้ท่ีสนใจการสอนดนตรีออนไลน์ เพื่อก าหนด
นโยบายในการพัฒนาสิ่งท่ีช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้ปกครองให้สนใจการเรียนเปียโน
ออนไลน ์อีกทัง้ยงัน าไป พฒันาการจดัเรียนการสอน รูปแบบวิธีการสอนท่ีน่าสนใจ น่าดงึดดูจงูใจ
ใหเ้กิดความสนกุสนานระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อนไดด้งันี ้

1. ผูใ้ชบ้รกิารทัง้เพศหญิงและเพศชาย ซึ่งผูป้ระกอบการไม่ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการท า
การตลาดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง เพราะ ผูป้กครองทกุเพศลว้นมีความใสใ่จในการเลีย้งดบูตุรหลาน 
อยากท่ีจะใหบ้ตุรหลานพฒันาความสามารถทางดา้นดนตร ีและรวมไปถึงการพฒันารา่งกายและ
สติปัญญา ความกลา้แสดงออก ซึง่ช่วยพฒันาสมองใหเ้จรญิเติบโตมากยิ่งขึน้ 

2. ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ  50 ปีขึน้ไป มีการตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนน์อ้ยกว่ากลุ่มช่วง
อายุอ่ืนๆ เน่ืองจากการเรียนดนตรี ไม่ตอบสนองความตอ้งการในการเลีย้งดบูุตรหลาน ท่ีมองว่า 
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การเรยีนวิชาการส าคญักว่าการเรยีนดนตร ีและดว้ยการเรยีนดนตรตีอ้งใชเ้วลานานและเห็นผลได้
ชา้ จึงไม่ท าใหเ้กิดความสนใจ อีกทัง้ การเรียนเปียโนออนไลนท่ี์ตอ้งใชเ้ทคโนโลยี ทัง้อปุกรณท่ี์ใช้
ในการเรียน การใชเ้ครื่องมือในการสื่อสารเช่น Line , Zoom ท่ีมีความยุ่งยากซบัซอ้น ท าใหล้ด
ความสนใจในการเรยีนเปียโนออนไลนล์งไป ดงันัน้ จึงควรแนะน าวิธีการใชเ้ครือ่งมือในการสื่อสาร 
และขัน้ตอนการสมคัรทีละขัน้ตอนใหก้ับผูท่ี้มีอายุ มากกว่า 50 ปีขึน้ไปเพื่อท่ีจะท าใหส้ามารถใช้
แอปพลิเคชั่นการสื่อสารได ้และใหค้  าแนะน าถึงความสะดวกสบายในการเรียนเปียโนออนไลน ์ท่ี
สามารถเรยีนไดท่ี้บา้น และไม่ตอ้งออกมาหา้งสรรพสนิคา้ท่ีมีผูค้นมากมาย 

3. ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีสถานภาพสมรสทกุแบบ ลว้นแลว้มีความสนใจในการดแูลบตุรหลาน ท่ี
อยากจะเห็นบุตรหลานของตนพัฒนาความสามารถทางดา้นร่างกาย ทั้งดา้นสติปัญญา ดา้น
อารมณ ์ความคิดสรา้งสรรค ์และรวมถึงความสามารถทางดา้นเปียโน ผูป้ระกอบการจึงไม่ตอ้งให้
ความส าคญักบัการเจาะกลุม่ตลาดเฉพาะสถานภาพใดเพียงอยา่งเดียว 

4. ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีการตดัสินใจเรียนเปียโน
ออนไลนม์ากท่ีสดุ ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีระดบัการศึกษาปรญิญาตรีหรอืเทียบเท่า นัน้ใหค้วามส าคญักบั
การศึกษา เป็นส าคญั การศึกษาจะช่วยใหบุ้ตรหลาน สามารถพัฒนาความคิดและสติปัญญา 
กระบวนการความคิด การตดัสนิใจ และการแสดงออกทางอารมณ ์องคป์ระกอบหลากหลายอย่าง
ท่ีแฝงมาเป็นขัน้เป็นตอน ทัง้การเรียนวิชาการ  การเรียนภาษา การเรียนความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
จะช่วยพัฒนาให้บุตรหลานเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพในอนาคต ดังนั้น ผูป้ระกอบการจึงควร ให้
ความรูเ้ก่ียวกบัประโยชนข์องการเรยีนเปียโน ทัง้ดา้นทกัษะเปียโน และทกัษะท่ีแฝงมากบัการเรยีน 
ทั้งเรื่องสมาธิ ความอดทน การท างานเป็นขั้นตอน การวางแผนในการซ้อม เพื่อกระตุ้นให้
ผูป้กครองเห็นถึงขอ้ดีของการเรยีนเปียโนที่มากกวา่ทกัษะทางดา้นดนตรเีพียงอยา่งเดียว 

5. ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีอาชีพ ธุรกิจสว่นตวั / คา้ขาย / อาชีพอิสระนัน้มีการตดัสินใจเรยีนเปียโน
ออนไลนม์ากท่ีสดุ  แสดงใหเ้ห็นว่า ธุรกิจสว่นตวั / คา้ขาย / อาชีพอิสระ นัน้ใหค้วามส าคญักบัการ
ดแูลบตุรหลานมาก ซึง่ท าใหเ้กิดความสนใจในการเรยีนเปียโนออนไลนม์ากขึน้ เพราะ ผูท่ี้มีอาชีพ 
ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย / อาชีพอิสระ นัน้มีฐานะมั่นคงและเม่ือรูส้ึกว่ามีเวลาว่างและเห็นว่าบุตร
หลาน จะไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชนม์ากท่ีสดุ และไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางออกไปขา้ง
นอก ซึ่งท าให้ง่ายต่อการตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน์ เพราะฉะนั้น นักการตลาดควรจะท า
การตลาดเจาะกลุ่มไปท่ี ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย / อาชีพอิสระ อย่างเช่นการท าโปรโมชั่นชักชวน
บอกต่อคนอ่ืน ใหส้นใจสมคัรแลว้จะไดร้บัส่วนลดเพิ่ม เพราะผูท่ี้มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั / คา้ขาย / 
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อาชีพอิสระ สว่นใหญ่จะตอ้งพบกบัผูค้นมากมาย ท าใหส้ามารถเกิดการขยายฐานลกูคา้ในวงกวา้ง
ออกไป เพราะการแนะน าจากคนใกลชิ้ด จะมีน า้หนกัมากกวา่การรบัข่าวสารจากช่องทางอื่น 

6. ผูใ้ชบ้รกิารท่ีมีรายได ้ต ่ากวา่ 30,000 บาท มีการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนน์อ้ยท่ีสดุ 
เน่ืองจากในปัจจบุนัค่าเรยีนวิชาดนตรี มีราคาต่อคอรส์ค่อนขา้งสงู เม่ือเทียบกบัการเรียนวิชาการ
ดา้นอ่ืน จึงท าให้ผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากว่า 30,000 บาท มองว่าเป็นค่าใชจ้่ายท่ียังไม่จ าเป็นตอ้งจ่าย 
ส าหรบัการพฒันาความสามารถใหก้บับตุรหลาน  ดงันัน้หากนกัการตลาดจะสามารถกระตุน้ความ
สนใจใหก้บัผูท่ี้มีรายได ้ต ่ากวา่ 30,000 บาท นัน้อาจจะตอ้งจดัโปรโมชั่นคา่เรยีนท่ีถกูลง โดยปรกติ
แลว้การเรียนวิชาเปียโนจะใชเ้วลา 1 ชั่วโมง ต่อครัง้ ซึ่งถา้หากจดัโปรโมชั่น  เรียนครึง่ชั่วโมง ต่อ
ครัง้ และลดราคาคา่เรยีนลง จะท าใหก้ระตุน้ความสนใจใหก้บัผูท่ี้มีรายได ้ต ่ากว่า 30 ,000 บาท ท่ี
ยงัไมอ่ยากรบัรายจ่ายของคา่เรยีนท่ีสงู 

7. ดา้นการรบัรูข้่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ ไม่มีสว่นในการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์
เน่ืองจากการรบัรูข้่าวสารเก่ียวกับการเรียนเปียโน ผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น Line Facebook 
Twitter Instagram ไม่สามารถกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะส่งบตุรหลานเรียนเปียโนออนไลน ์
ดงันัน้ผูบ้รหิารควรจะมุง้เนน้ไปท่ีการพฒันาส่วนประสมการตลาดในดา้นอ่ืน หรือพฒันาคณุภาพ
ของการเรียนการสอนให้ดีมากยิ่งขึน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ช่น การจัด
โปรโมชั่นดา้นราคา การลดราคาคอรส์ การเชิญชวนแนะน าให้กับคนใกลชิ้ด และการพัฒนา
หลกัสูตร และวิธีการสอน ทั้งนีค้วรแบ่งหลกัสูตรใหช้ัดเจนระหว่าง เด็กเล็ก และ เด็กโต เพื่อให้
ครูผูส้อนสามารถใชว้ิธีการสอนไดถ้กูตอ้งตามเดก็นกัเรยีนแตล่ะคน 

8. ดา้นการเสรมิสรา้งพฒันาการและสติปัญญา เป็นปัจจยัท่ีส  าคญัต่อการตดัสินใจเรียน
เปียโนออนไลน ์เพื่อพฒันาความสามารถใหก้ับบุตรหลาน ทัง้ดา้นรา่งกาย ดา้นทกัษะทางดนตร ี
ดา้นสติปัญญา ดา้นความคิดสรา้งสรรค ์ทางผูบ้ริหารควรพฒันาหลกัสตูรใหมี้ความหลากหลาย
เพื่อตอบสนองกับผูป้กครองและนักเรียนท่ีมีความหลากหลาย อย่างเช่นการจัดการเรียนดนตรี
ส  าหรบัผูป้กครองและนกัเรยีนส าหรบัเด็กเล็กเพื่อไม่ใหเ้กิดความวิตกกงัวลของเด็กเล็ก เมื่อตอ้งอยู่
กบัครูผูส้อน และช่วยท าใหผู้ป้กครองเขา้ใจวิธีการเรยีนการสอนดนตรี และสามารถน ากลบัไปท า
เป็นกิจกรรมในครอบครวัไดอี้กดว้ย หรือการจัดการเรียนเปียโนส าหรบัเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าชา้ 
หรอืการใชด้นตรบี  าบดัส าหรบันกัเรยีนท่ีตอ้งการ ซึง่จะตอ้งมีครูท่ีมีความเช่ียวชาญโดยเฉพาะ และ
จะยิ่งท าใหโ้รงเรยีนมีความแตกตา่งและโดดเดน่จากโรงเรยีนดนตรเีอกชนอื่นๆ 

9. ดา้นการแสดงออกทางความสามารถ ควรจะมีการแบ่งหลกัสูตรท่ีชดัเจนส าหรบัการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองและส าหรบัเด็กแต่ละคน เพราะความตอ้งการในการมา
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เรยีนเปียโนของผูป้กครองแตล่ะคนแตกตา่งกนั เช่น ผูป้กครองบางคน ตอ้งการใหบ้ตุรหลาน เรยีน
เพื่อเป็นความสขุ เป็นการผ่อนคลาย และช่วยพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์และไดแ้สดงในงานของ
โรงเรยีนซึง่ช่วยใหน้กัเรยีนไดฝึ้กความกลา้แสดงออกในการแสดงความสามารถ และผูป้กครองบาง
คน ตอ้งการใหบ้ตุรหลานเรยีนเพื่อสอบวดัระดบัเพื่อเป็นความสามารถพิเศษติดตวัในอนาคต หรอื
รวมไปถึงการฝึกฝนใหบ้ตุรหลานแข่งขนัทางดา้นดนตร ีซึง่โรงเรยีนดนตรไีมไ่ดมี้การแยกหลกัสตูรท่ี
ชดัเจนไวส้  าหรบันกัเรยีนแตล่ะคน ขึน้อยูก่บัการพดูคยุกนัระหวา่งผูป้กครองและครูผูส้อน ทัง้นีห้าก
ผูบ้รหิารไดจ้ดัท าหลกัสตูรการเรียนท่ีเขม้ข้นส าหรบันกัเรียนท่ีตอ้งการท่ีจะฝึกอย่างจรงิจงั และส่ง
นกัเรียนไปแข่งตามสถานท่ีต่างๆ และเม่ือไดร้างวลัก็จะสามารถโปรโมทโรงเรียนและครูได ้ท าให้
โรงเรยีนมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึน้และท าใหเ้กิดความสนใจของผูป้กครองมากยิ่งขึน้เช่นกนั 

10. ดา้นการไดร้บัค าแนะน าจากผูอ่ื้น ช่วยใหก้ารตดัสินใจเรียนเปียโนออนไลนง์่ายมาก
ยิ่งขึน้ ถา้หากมีบุคคลท่ีรูจ้ัก หรือมีคนแนะน าโรงเรียนท่ีมีความน่าเช่ือถือ หรือคุณครูผูส้อนท่ีมี
ความเช่ียวชาญในดา้นนัน้ๆ ก็จะยิ่งท าใหเ้กิดความสนใจและตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลนไ์ดง้่าย
กว่าการลองเขา้ไปสมคัรในโรงเรยีนดนตรเีอกชน ท่ีไม่สามารถรบัรูไ้ดถ้ึงวิธีการสอนของคณุครูและ
ไม่รูถ้ึงวิธีการจดัการกบันกัเรยีน ซึ่งอาจจะไม่ถกูใจกบัผูป้กครองก็เป็นได ้เพื่อลดความเสี่ยงในการ
เจอกบัคณุครูท่ีไม่ไดค้ณุภาพ การไดร้บัค าแนะน าจะช่วยใหผู้ป้กครองตดัสินใจเรียนเปียโนไดง้่าย 
เพราะฉะนัน้ผูบ้ริหารควรมุ่งเนน้ไปท่ีการจัดโปรโมชั่น การเชิญชวนใหผู้ป้กครองท่ีส่งบุตรหลาน
เรียนอยู่ ช่วยขยายฐานลกูคา้ในการหานกัเรียนใหม่มาเรียนเพิ่มจากคนในชุมชน คนใกลชิ้ด หรือ
คนสนิท ญาตพิี่นอ้งท่ีมีบตุรหลานเช่นเดียวกนั 

11. ดา้นการประหยดัเวลา ผูป้กครองใหค้วามส าคญักบัการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์
เน่ืองจาก การเรียนเปียโนออนไลนช์่วยเรื่องของการลดระยะเวลาในการเดินทาง หากผูป้กครอง
สามารถจดัการเวลาในสว่นท่ีตอ้งเดินทางไปรบั ไปส่ง บตุรหลานเรียนดนตรท่ีีหา้งสรรพสินคา้ ท่ีมี
ผูค้นหนาแน่น ตอ้งใชเ้วลาในการหาท่ีจอดรถ และรวมถึงเวลารอบตุรหลานเรยีนเปียโน เพื่อช่วยให้
เลี่ยงการไปในสถานท่ี ท่ีมีผูค้นมากมาย จึงท าใหก้ารเรยีนเปียโนออนไลนท่ี์สามารถท าได้ง่าย และ
สามารถเรียนได้ท่ีบ้าน หรือท่ีพักอาศัยอ่ืนๆ เพราะฉะนั้นผู้บริหารควรใช้ประโยชน์จากความ
ยืดหยุ่นดา้นเวลา ท่ีผูป้กครองสามารถเลื่อนเวลาไดห้ากเพียงตอ้งเรียนให้ครบชั่วโมงตามท่ีได้
ก าหนดไว ้เช่นการเรียนเพิ่มเวลามากกว่าเดิมต่อชั่วโมง หรือเพิ่มจ านวนครัง้ตามท่ีผูป้กครอง
สะดวก จะยิ่งท าใหส้ามารถกระตุน้การใชบ้ริการของผูป้กครองได ้และเป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้กิด
ประโยชน์มากยิ่งขึน้ส  าหรบับุตรหลาน และท าให้เวลาส าหรับการรอบุตรหลานเรียนเปียโน 
ผูป้กครองสามารถไปท าธุระอยา่งอื่นไดแ้ทนการรอเพื่อรบับตุรหลานกลบั 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอ่ไป 

1. ควรจะท าการวิจยัปัญหาและความตอ้งการของผูป้กครองในการเรียนเปียโนออนไลน์
เพื่อน าไปปรบัปรุงใหต้รงกบัความตอ้งการของผูป้กครอง เพื่อพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆท่ีเหมาะสม
กบัความตอ้งการ 

2. ควรจะท าการศึกษาปัญหาและความตอ้งการของครูผูส้อนเปียโนออนไลนเ์พื่อน าไป
ปรบัปรุงวิธีการสอนใหพ้ฒันายิ่งขึน้ และเพื่อพิจารณาวิธีการสอนใหเ้หมาะสมกบันกัเรยีนในแตล่ะ
ช่วงอาย ุ

3. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนดนตรีในเครื่องดนตรีชนิด อ่ืน เพื่อ
เปรยีบเทียบความแตกตา่งของแตล่ะเครื่องดนตร ีเพื่อน าไปปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ
ของแตล่ะเครือ่งดนตรนีัน้ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยทีส่่งผลตอ่การตัดสินใจเรียนเปียโนออนไลน ์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ค าชีแ้จงเก่ียวกบัแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการท าปรญิญานิพนธ ์ระดบัมหาบณัฑิต หลกัสตูร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนเปียโน

ออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

 แบบสอบถามฉบบันีมุ้่งศกึษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรยีนเปียโนออนไลน ์

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 5 สว่น ประกอบดว้ย 

 สว่นท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 สว่นท่ี 2 ปัจจยัดา้นแรงจงูใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

 สว่นท่ี 3 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค 

 สว่นท่ี 4 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 

 สว่นท่ี 5 การตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามฉบบันีจ้ัดท าขึน้เพื่อใชป้ระกอบการวิจยั โดยแบบสอบถามท่ีมาจากความ

คิดเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและน าไปใช้ต่อการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อประโยชน์ทาง

การศกึษาเท่านัน้ กรุณาตอบแบบสอบถามทกุขอ้ใหต้รงกบัความเป็นจรงิ 
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ส่วนที ่1 ลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดพิจารณาขอ้ความแตล่ะขอ้ตอ่ไปนี ้พรอ้มท าเครือ่งหมาย ( )  ลงหนา้ขอ้ความท่ีตรง

กบัท่าน 

1. เพศ 

(   )   ชาย    (   )   หญิง 

2. อาย ุ

(   )  20 – 29 ปี    (   )  30 – 39 ปี    (   )  40 – 49 ปี    (   )  50 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพสมรส 

(   )   โสด  (   )   สมรส / อยูด่ว้ยกนั    (   )   หยา่รา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู ่

4. ระดบัการศกึษา 

(   )   ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี  (   )   ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า   (   )   สงูกวา่ปรญิญาตร ี

5. อาชีพ 

(   )   ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ    (   )   พนกังานบรษัิทเอกชน 

(   )   ธุรกิจสว่นตวั / คา้ขาย / อาชีพอิสระ   (   )   แม่บา้น / พอ่บา้น / เกษียณอาย ุ

(   )   อ่ืนๆโปรดระบ ุ....................... 

6. รายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 

(   )   ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 30,000 บาท    (   )   30,001 – 45,000 บาท  

(   )   45,001 – 60,000 บาท     (   )   มากกวา่ 60,001 บาทขึน้ไป 
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ส่วนที ่2 ปัจจัยดา้นแรงจงูใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดพิจารณาขอ้ความแตล่ะขอ้ตอ่ไปนี ้พรอ้มท าเครือ่งหมาย ( )  ลงในช่องท่ีตรงกบั

ความคดิเห็นของท่าน 

ปัจจัยดา้นแรงจูงใจ ระดับความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

ด้านอารมณ ์

1. การเรยีนเปียโนช่วยพฒันาความสามารถในวิชา
ดนตรท่ีีโรงเรยีน 

     

2. การเรยีนเปียโนของบตุรหลานชว่ยสรา้งความ
น่าเช่ือถือใหก้บัผูป้กครองในการเลีย้งดบูตุรหลาน 

     

3. เม่ือเห็นเด็กคนอ่ืนมีความสามารถทางดา้นเปียโน
จงึอยากใหบ้ตุรหลานของทา่นมีเชน่กนั 

     

4. ตอ้งการใหบ้ตุรหลานของทา่นใชเ้ปียโนเป็นการ
สรา้งความบนัเทิง เพื่อการพกัผอ่น 

     

5. การเรยีนเปียโนช่วยใหบ้ตุรหลานของทา่นใชเ้วลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน ์พน้จากยาเสพตดิตา่งๆ 

     

6. การเรยีนเปียโนสามารถพฒันาจนก่อใหเ้กิดรายได้
เพิ่มขึน้ในอนาคต เช่นเป็นนกัดนตร ีเป็นครูสอน
ดนตร ี

     

ด้านเหตุผล 

1. ทา่นตอ้งการใหบ้ตุรหลานมีความสามารถ
ทางดา้นเปียโน 

     

2. ทา่นตอ้งการใหบ้ตุรหลานพฒันาความสามารถ
ทางดา้นรา่งกาย เช่น การพฒันากลา้มเนือ้นิว้มือ 

     

3. ดนตรชี่วยใหบ้ตุรหลานของท่านพน้จากปัญหา
ดา้นพฒันาการในเดก็ตา่งๆ เช่น สมาธิสัน้ 
พฒันาการลา่ชา้ 
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4. การเรยีนเปียโนช่วยเสรมิสรา้งสนุทรยีภาพ
ทางดา้นดนตร ีพฒันาความคดิสรา้งสรรคแ์ละ
จินตนาการ 

     

5. การเรยีนเปียโนเป็นพืน้ฐานท่ีดีในการตอ่ยอดไป
ยงัเครือ่งดนตรอ่ืีนๆ 

     

 

ส่วนที ่3 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 

ค าชีแ้จง โปรดพิจารณาขอ้ความแตล่ะขอ้ตอ่ไปนี ้พรอ้มท าเครือ่งหมาย ( )  ลงในช่องท่ีตรงกบั

ความคดิเห็นของท่าน 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ระดับความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

ความตอ้งการของผู้บริโภค 
1. ประเภทของการเรยีนการสอน ตรงกบัความตอ้งการ
ของท่าน เช่น การเรยีนเดี่ยว เรยีนคู ่เรยีนกลุม่ 

     

2. ช่ือเสียงของโรงเรยีนมีความนา่เช่ือถือ      

3. โรงเรยีนมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรบั      

4. ครูผูส้อนมีความรูค้วามสามารถในดา้นเปียโนเป็น
อยา่งดี 

     

5. ครูผูส้อนมีประสบการณใ์นการสอนมาอยา่ง
ยาวนาน 

     

ตน้ทุนของผู้บริโภค 

1. ราคาคอรส์เรยีนเปียโนเหมาะสมคุม้คา่กบัความรู ้
และทกัษะท่ีไดร้บั 

     

2. ราคาคอรส์เรยีนเปียโนไมมี่การเพิ่มหรอืลดอย่าง
รวดเรว็ 

     

3. ราคาคอรส์เรยีนเปียโนออนไลนถ์กูกวา่การเรยีนแบบ
ปรกต ิ
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ความสะดวกในการซือ้ 

1. ทา่นสามารถเลือกเวลาเรยีนไดต้รงตามความ
ตอ้งการ 

     

2. การเรยีนออนไลนช์่วยประหยดัเวลาในการเดนิทาง
ไปยงัโรงเรยีนดนตร ี

     

3. การเรยีนออนไลนช์่วยใหท้่านประหยดัเวลาในการรอ
บตุรหลานเรยีนเปียโน 

     

4. ทา่นสามารถเรยีนเปียโนออนไลนไ์ดม้ากกวา่ 1 ครัง้
ตอ่สปัดาห ์

     

การส่ือสาร 

1. ทา่นไดร้บัค าแนะน า ขอ้มลูตา่งๆ อยา่งถกูตอ้งจาก
ทางโรงเรยีน เช่น คอรส์เรยีนเปียโนออนไลน ์ 

     

2. ท่านไดร้บัขอ้มลูของประโยชนจ์ากการเรยีนเปียโนใน
ระยะสัน้และระยะยาว 

     

3. ทา่นสามารถเขา้ใจถึงรูปแบบการเรยีนเปียโน
ออนไลน ์ท่ีแตกตา่งจากการเรยีนเปียโนแบบปรกติ เช่น 
นกัเรยีนจะตอ้งมีเปียโน อปุกรณท่ี์ใชใ้นการสื่อสาร และ
วิธีการตัง้กลอ้ง 

     

4. ทา่นสามารถแสดงความคดิเห็น ตอ่การเรยีนการ
สอนใหก้บัโรงเรยีนได ้

     

การดแูลเอาใจใส่ 

1. ครูผูส้อนหมั่นดแูลเอาใจใสบ่ตุรหลานของท่านใน
ดา้นการเรยีนเปียโน เช่น อธิบายความคืบหนา้หลงัจบ
คาบเรยีน ใหก้ารบา้นในการฝึกซอ้ม 

     

2. ครูผูส้อนคอยสอบถาม ถงึวนัเรยีนวนัหยดุของ
ผูป้กครอง 

     

3. ครูผูส้อนแจง้ขา่วสารเก่ียวกบั กิจกรรม การประกวด 
หรอืการสอบเปียโน 

     

ความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ 
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1. บตุรหลานของท่านสามารถพฒันาความสามารถ
ดา้นเปียโน จนสามารถสอบวดัระดบัได ้

     

2. บตุรหลานของท่านสามารถพฒันาความสามารถ
ดา้นเปียโน จนขึน้แสดงความสามารถในเวทีตา่งๆ 

     

3. บตุรหลานของท่านสามารถบรรเลงเพลงท่ีท่านรูจ้กั
ไดเ้ช่น เพลงแฮปป้ีเบริด์เดย ์เพลงพระราชนิพนธ ์

     

ความสบาย 

1. จ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้รกิารมีจ านวนเพียงพอ      

2. ทา่นสามารถติดตอ่ทางโรงเรยีนไดห้ลายช่องทาง 
เช่น โทรศพัท ์Line Facebook  

     

3. ทา่นสามารถช าระเงินไดห้ลายช่องทาง      

 

 

ส่วนที ่4 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ค าชีแ้จง โปรดพิจารณาขอ้ความแตล่ะขอ้ตอ่ไปนี ้พรอ้มท าเครือ่งหมาย ( )  ลงในช่องท่ีตรงกบั

ความคดิเห็นของท่าน 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ระดับความส าคัญ 
มาก
ทีสุ่ด 

5 

มา
ก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อ
ย 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 
การโฆษณา 

1. การโฆษณาทางสื่อออนไลนเ์ก่ียวกบัการเรยีนเปียโน
ออนไลนจ์ากชอ่งทางตา่งๆ เช่น Line, Facebook, Twitter, 
Instagram 

     

2. การแนะน าจากคนรูจ้กัหรอืคนใกลชิ้ด      

3. การโฆษณาจากปา้ยโฆษณาในหา้งสรรพสินคา้      

การประชาสัมพันธ ์

1. การแจง้ขา่วสารจากทางโรงเรยีนถึงการเรยีนเปียโน
ออนไลนค์รบถว้น 
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2. การแจง้ขา่วสารจากทางโรงเรยีนถึงการเรยีนเปียโน
ออนไลนถ์กูตอ้ง 

     

3. การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัประโยชนข์องการเรยีนเปียโน
ออนไลนจ์ากทางโรงเรยีน 

     

4. การอธิบายถึงรูปแบบของการเรยีนเปียโนออนไลนท่ี์
แตกตา่งจากการเรยีนแบบปรกติจากทางโรงเรยีน 

     

การส่งเสริมการขาย 

1. โปรโมชั่นเลือกเรยีนมากกวา่ 1 วิชาจะไดล้ดราคา      

2. โปรโมชั่นของการเรยีนเปียโนออนไลน ์เช่นเรยีน 2 ครัง้ตอ่
สปัดาหจ์ะไดล้ดราคา 

     

3. การทดลองเรยีนเปียโนออนไลนฟ์ร ี      

การขายโดยใช้พนักงาน 

1. พนกังานขายพดูจาสภุาพขณะเสนอขายคอรส์เรยีนเปียโน
ออนไลน ์

     

2. พนกังานขายแนะน าถึงประโยชนข์องการเรยีนเปียโน
ออนไลนไ์ดอ้ยา่งเขา้ใจ 

     

3. การเอาใจใสข่องพนกังานขายระหวา่งท าการเสนอขาย      

การตลาดทางตรง 

1. การแจง้สทิธิพิเศษ หรอืมอบสว่นลดใหผ้า่นทางสื่อ
ออนไลน ์เช่น Line, Facebook, Twitter, Instagram 

     

2. การแจง้วนัหยดุลว่งหนา้ผ่านทางสื่อออนไลน ์เช่น Line, 
Facebook, Twitter, Instagram 

     

3. การแจง้ขา่วสารของทางโรงเรยีนผา่นทางสื่อออนไลน ์เช่น 
Line, Facebook, Twitter, Instagram 

     

การตลาดเชงิกิจกรรม 

1. การจดัสอบเปียโนตามมาตรฐานสากล ABRSM,  TRINITY, 

YAMAHA เพิ่มความสนใจใหก้บัท่าน 

     

2. การจดังานแสดงเปียโนของโรงเรยีนเพิ่มความสนใจใหก้บั
ท่าน เช่น ทกุๆ 6 เดือนมีการแสดง 1 ครัง้ 
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3. การออกบธูตามสถานท่ีตา่งๆ เพื่อใหท้ดลองเลน่เปียโน 
เพิ่มความสนใจใหก้บัท่าน 

     

 

ส่วนที ่5 การตดัสินใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดพิจารณาขอ้ความแตล่ะขอ้ตอ่ไปนี ้พรอ้มท าเครือ่งหมาย ( )  ลงในช่องท่ีตรงกบั

ความคดิเห็นของท่าน 

การตดัสินใจ ระดับความส าคัญ 

 มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 
ขั้นตอนการตระหนักถงึความตอ้งการ 

1. ท่านตอ้งการใหบ้ตุรหลานมีความสามารถ
ทางดา้นเปียโนตัง้แตเ่ด็ก 

     

2. ทา่นตอ้งการฟังบตุรหลานเลน่เปียโนในบทเพลงท่ี
ไพเราะ 

     

3. ทา่นตอ้งการใหบ้ตุรหลานเรยีนเปียโนออนไลน ์
เพื่อลดความเสี่ยงตอ่การติดเชือ้โควิด-19 

     

ขั้นตอนการเสาะแสวงหาข่าวสาร 

1. ท่านเคยคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัโรงเรยีนดนตร ีท่ีมี
การสอนเปียโนออนไลน ์

     

2. ทา่นเคยคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัราคาคอรส์เรยีน
เปียโนออนไลน ์

     

3. ทา่นเคยคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัการเรยีนเปียโน
ออนไลน ์เช่นวิธีการเรยีนเปียโนออนไลน ์

     

ขั้นตอนการประเมินทางเลือก 

1. ท่านใหน้ า้หนกักบัช่ือเสยีงของโรงเรยีนท่ีท่านเลือก
เรยีนเปียโนออนไลน ์

     

2. ทา่นใหน้ า้หนกักบัความสะดวกสบายของการ
เรยีนเปียโนออนไลน ์
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3. ทา่นเลือกเรยีนเปียโนออนไลนจ์ากราคาคอร์
สเรยีนท่ีถกูกวา่การเรยีนเปียโนแบบปรกติ 

     

4. ท่านเลือกสง่บตุรหลานเรยีนเปียโนออนไลนใ์น
โรงเรยีนท่ีท่านเคยใชบ้รกิารมาแลว้ ทัง้แบบปรกติ
และแบบออนไลน ์

     

แนวโน้มในการซือ้ซ า้  
1. ท่านตดัสนิใจใชบ้รกิารเรยีนออนไลนใ์นวนัและ
เวลาท่ีตรงกบัความตอ้งการของท่าน 

     

2. ท่านตดัสนิใจใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนจ์าก
โรงเรยีนท่ีท่านใหค้วามเช่ือถือ 

     

3. ทา่นตดัสนิใจใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนจ์าก
ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณก์ารสอนมาอย่างยาวนาน 

     

พฤตกิรรมหลังการซือ้ 

1. ทา่นไดร้บัความพงึพอใจตอ่การเรยีนเปียโน
ออนไลน ์

     

2. ในอนาคตท่านจะใชบ้รกิารเรยีนเปียโนออนไลนอี์ก      

3. ทา่นจะแนะน าใหผู้อ่ื้นใชบ้รกิารเรยีนเปียโน
ออนไลน ์

     

 

**ขอขอบพระคุณทีก่รุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนีค้รับ** 
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