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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดนตรียามาฮ่าของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร มกีลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติไิคสแควร ์ จากขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มี

อายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี ก าลงัศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป มอีาชพีนักเรยีน นิสติ นักศกึษา และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท           

 ในดา้นปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นึกถงึ

คุณภาพเสยีง และมกีารรบัประกนัตลอดอายุการใชง้าน ดา้นราคาผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการมคีุณภาพเหมาะสม

กบัราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัสถานทีต่ัง้รา้นหรือโชวร์ูมอยู่ในท าเลทีเ่หมาะสม และ

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการมเีวบ็ไซต์ที่บ่งบอกรายละเอยีด ราคา  วธิกีารสัง่ซื้ออย่าง

ครบถว้น สามารถสัง่ซือ้ออนไลน์ได ้และมกีารลงโฆษณาในนิตยสารและเวบ็ไซตเ์กีย่วกบัดนตร ี  

 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.1 พบว่า  1. พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดนตรยีามาฮ่าของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประเภทของเครื่องดนตรทีีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ ดา้นจุดประสงคใ์นการซือ้ ดา้นผูม้อีทิธพิล

ในการตดัสนิใจซื้อ และด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซื้อ ได้รบัอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2. พฤติกรรมการซื้อเครื่องดนตรียามาฮ่าของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครโดยรวม ไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้น

การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด โดยเฉพาะปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ในสิง่ทีผู่บ้รโิภคนึกถงึ

มากทีส่ดุ เมื่อกล่าวถงึเครื่องดนตรยีามาฮ่า  

ค าส าคญั: ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด พฤตกิรรมการซือ้ เครื่องดนตรยีามาฮ่า    
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Abstract 
 
 This research was aimed to study Marketing Mix Factors Affecting Consumer’s Buying Behaviors on 
Yamaha Musical Instruments in Bangkok. The samples of this research were 100 consumers living in 
Bangkok and using Yamaha musical instruments. Statistics were tested by chi-square. A majority of the 
samples were male, aged under or equal 20 years were students and graduated with bachelor’s degree. 
Their monthly income were under or equal 10,000 baht. In the terms of Marketing Mix factors. In aspect of 
product and service most respondents chose sound quality and lifetime warranty. In aspect of price was 
quality fits with price. In aspect of place are showrooms were in the good locations. In aspect of promotion 
were website informed information about price and buying methods, advertising in magazines or websites 
about music.           
 The results of hypothesis testing at the statistically significant level at 0.1 found as follows :           
1. Consumer’s buying behaviors on Yamaha musical instruments in terms of types, purchasing objectives, 
influential people for purchasing and purchasing expenses were affected by personal characteristics including 
gender, age, education level, occupation and monthly income. 2. Most aspects of consumer’s buying 
behaviors on ‘Yamaha’ musical instruments in Bangkok were affected by the marketing mix in aspects of 
product and service, price, place and promotion. Especially aspects of product and service (the most 
recognize about Yamaha musical instruments)            
                         
Keywords: Marketing Mix, Consumer’s Buying Behaviors, Yamaha Musical Instruments 

บทน า             
 เครื่องดนตรสีากลคอืสิง่ประดษิฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อก าเนิดเสยีงชนิดต่างๆ ตามที่ ต้องการ เสยีงของ

เครื่องดนตรแีต่ละชนิดมคีวามแตกต่างกนัออกไปจากเครื่องดนตรชีนิดต่างๆ และต้องบนัทกึโน้ตลงบนบรรทดัหา้เสน้

ตามหลกัทฤษฎขีองดนตรสีากลได ้เครื่องดนตรสีามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภทคอื เครื่องสาย (String Instruments) 

เครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments) เครื่องลมทองเหลือง  (Brass Instruments) เครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard 

Instruments) และเครื่องกระทบ (Percussion Instruments)      

 กจิกรรมยามว่างในปจัจุบนัมอียู่มากมาย การเล่นกฬีา การเล่นอนิเตอรเ์น็ต หรอืการเล่นดนตร ีซึ่งพ่อแม่ใน

ปจัจุบนัสง่เสรมิใหบุ้ตรหลานมาเรยีนดนตรมีากขึน้ เพราะมคีวามเชื่อว่าดนตรจีะพฒันาศกัยภาพภายในของบุตรหลาน

ไดด้นตรชี่วยสรา้งเสรมิสมาธแิละช่วยใหค้วามจ าดขีึน้ ซึง่จะเป็นผลดต่ีอการเรยีนหนงัสอื ดนตรชี่วยพฒันาความเฉลยีว

ฉลาดทางอารมณ์ (EQ : Emotional Intelligence) ช่วยใหเ้ป็นคนใจเยน็ และเป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ และ

สงัคมในปจัจุบนัยอมรบัในอาชพีนกัรอ้ง นกัดนตรมีากกว่าในอดตี เพราะเหน็ว่าอาชพีเหล่าน้ีเป็นอาชพีทีม่รีายไดด้ ีหรอื

คนกลุ่มวยัท างานหนัมาเรยีนดนตรเีพื่อผ่อนคลายจากการท างาน เพื่อออกงานสงัคม หรอืเพราะไม่มโีอกาสเรยีนดนตรี

ขณะทีต่วัเองยงัเป็นเดก็ 
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 ฉะนัน้การเล่นดนตรี เพื่อการศกึษา เพื่อการผ่อนคลาย หรือเล่นเป็นอาชพี ต้ องอาศยัเครื่องมือส าคญัคือ    

เครื่องดนตรีดังที่กล่าวมาข้างต้น และเครื่องดนตรีที่มีความโดดเด่นเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานคอืยี่ห้อยามาฮ่า เพราะมีเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด  ครอบคลุมทุกประเภท              

มคีุณภาพเหมาะสมกบัราคา มศีูนยบ์รกิารหลากหลาย มกีารบรกิารทีร่วดเรว็ เหมอืนสนิคา้ญี่ปุ่นทัว่ไป เหมาะส าหรบั          

ผู้หดัเล่นดนตรีจนถึงระดับมืออาชีพ อีกทัง้ยังขายต่อได้ราคา มีตัวแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ และมีโปรโมชัน่และ       

กจิกรรมสง่เสรมิการขายตลอดปี          

    ธุรกิจจ าหน่ายเครื่องดนตรนีับว่าเป็นธุรกจิมคีวามต้องการของผู้บรโิภคอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจยัจึง

สนใจศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดนตรยีามาฮ่าของผูบ้รโิภค โดยจะศกึษา

ในเขตกรุงเทพมหานครเพราะเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและมคีวามหลากหลายของผูบ้รโิภค เพื่อเป็นขอ้มูลแก่ผูผ้ลติ

ในการวางแผนพฒันากลยุทธท์างการตลาดของบรษิทัสยามกลการและตวัแทนจ าหน่ายรายอื่น เพื่อเพิม่ยอดจ าหน่าย 

การขยายตลาด และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพื่อความพอใจสงูสดุ     

           

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ก่ผู้บรหิารของบรษิทัทีเ่ป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องดนตรยีามาฮ่าในการพฒันาปจัจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดนตรียามาฮ่าของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร                   

 2.  เพื่อช่วยใหผู้บ้รหิารสามารถน าผลการวิจยัไปวางแผนกลยุทธท์างการตลาด เพื่อเขา้ถึงกลุ่มผูบ้รโิภคใน

ระดบักวา้งทีผ่ลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดนตรยีามาฮ่าของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร   

 3. เพื่อเป็นขอ้มูลพืน้ฐานและเป็นประโยชน์ทางการศกึษาใหแ้ก่ผูส้นใจต้องการศกึษาปจัจยัดา้นลกัษณะส่วน

บุคคลและปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดนตรียามาฮ่าของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร                

            

  กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย             

   1.  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่          

  ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย
และดา้นการสง่เสรมิการตลาด         

   2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่             

  พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดนตรยีามาฮ่าของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร      
   สมมติฐานการวิจยั มดีงันี้        
   1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้เครื่องดนตรยีามาฮ่าแตกต่างกนั      
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     2. ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ด้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ด้านการจดัจ าหน่ายและ

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดนตรยีามาฮ่าของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
  

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) คอื เครื่องมอืหรอืปจัจยัทางการตลาดทีค่วบคุมไดท้ีธุ่รกจิต้องใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความต้องการ
และสรา้งความพงึพอใจแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หรอืเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกดิความต้องการสนิค้าและ
บรกิารของตน (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 2552: 35-36) ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 4 ประการ หรอื 4P’s คอื  
 ผลติภณัฑ ์ (Product)  หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรอืความตอ้งการของ
ลูกคา้ให้เกดิความพงึพอใจ ประกอบด้วยสิง่ทีส่มัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ได้เช่น บรรจุภณัฑ์  ส ีราคา คุณภาพ ตราสนิค้า  
บรกิารและชื่อเสยีงของผูข้าย ผลติภณัฑอ์าจจะเป็นสนิคา้ บรกิาร สถานที ่ บุคคล หรอืความคดิ ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขาย
อาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สนิค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล 
ผลติภณัฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จงึจะมผีลใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได้
  ราคา (Price) หมายถงึจ านวนเงนิหรอืสิง่อื่นๆ ทีม่คีวามจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑห์รอืหมายถงึ 
คุณค่าผลติภณัฑ์ในรูปตวัเงนิ ราคาเป็น P ตวัที่สองที่เกดิขึน้ถดัจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า 
ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลติภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลติภณัฑ์นัน้ ถ้าคุณค่าสงูกว่า
ราคา ผูบ้รโิภคกจ็ะตดัสนิใจซือ้         
 การจดัจ าหน่าย (Place หรอื Distribution) หมายถงึ โครงสรา้งของช่องทางซึง่ประกอบ ดว้ยสถาบนัและ
กจิกรรม ใชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากองคก์ารไปยงัตลาด สถาบนัทีน่ าผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย
คอื สถาบนัการตลาด สว่นกจิกรรมทีช่่วยในการกระจายตวัสนิคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสนิคา้ และการเกบ็
รกัษาสนิคา้คงคลงั           
 การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสนิค้าหรือ
บรกิารหรอืความคดิ หรอืต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจงูใจ (Persuade) ใหเ้กดิความตอ้งการ เพื่อเตอืนความทรงจ า (Remind) 
ในผลติภณัฑ ์โดยคาดว่าจะมอีทิธพิลต่อความรูส้กึ ความเชื่อ และพฤตกิรรมการซือ้ หรอืเป็นการตดิต่อสื่อสารเกีย่วกบั
ขอ้มูลระหว่างผู้ขายกบัผู้ซื้อ หรอืเป็นการติดต่อ สื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มูลระหว่างผู้ขายกบัผู้ซื้อ เพื่อสร้างทศันคติ และ
พฤตกิรรมการซือ้การตดิต่อสือ่สารอาจใชพ้นกังานขาย (Personal  selling) ท าการขาย และการตดิต่อสื่อสารโดยไม่ใช้
คน (No person selling) เครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารมหีลายประการองคก์ารอาจเลอืกใชห้นึ่งหรอืหลายเครื่องมอืซึง่
ตอ้งใชห้ลกัการเลอืกใชเ้ครื่องมอืการสือ่สารการตลาดแบบประสมประสานกนั [Integrated Marketing Communication 
- IMC] โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมกบัลกูคา้ ผลติภณัฑ ์คู่แขง่ขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้  
 แนวคิดและทฤษฎีส่วนบุคคล ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 41-42) กล่าวว่า ลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่านี้เป็น
เกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรที่
ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรม ช่วยอธบิายถงึความคดิ และความรูส้กึ
ของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย
รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัมดีงันี้ 
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 อาย ุ(Age) เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่าง นักการ
ตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศกึษาศาสตรท์ีแ่ตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดไดค้น้หา
ความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็ (Niche market) โดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 
 เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่ าคญัเช่นกนั นักการตลาดควรต้องศกึษาตวัแปรตวันี้อย่าง
รอบคอบ เพราะในปจัจุบนัน้ีตวัแปรทางดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภค การเปลีย่นแปลงดงักล่าว
อาจมสีาเหตุมาจากการทีส่ตรที างานมมีากขึน้ 

 ลกัษณะครอบครวั (Marital status) ในอดตีจนถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของการใช้
ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามส าคญัยิง่ขึน้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค นักการตลาดจะ
สนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหนึ่ง  และยงัสนใจในการพจิารณาลกัษณะด้าน
ประชากรศาสตร ์และโครงสรา้งดา้นสือ่ทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธก์ารตลาด
ใหเ้หมาะสม 
 รายได ้การศกึษา อาชพี และสถานภาพ (Income, education, occupation and status) เป็นตวัแปรทีส่ าคญั
ในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามร ่ารวย แต่อย่างไรกต็ามครอบครวัทีม่ี
รายไดป้านกลางและมรีายไดต้ ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ปญัหาส าคญัในการแบ่งสว่นตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่าง
เดยีวกค็อื รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซึง้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิ
อาจถอืเกณฑร์ูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมาก 
นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตร์หรอือื่นๆ  เพื่อให้การก าหนดตลาด
เป้าหมายชดัเจนยิง่ขึน้ เช่น กลุ่มรายไดส้งูทีม่อีายุต่างๆ ถอืว่าใชเ้กณฑร์ายไดร้่วมกบัเกณฑอ์ายุเป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชก้นั
มากขึน้ เกณฑร์ายไดอ้าจจะเกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายุ และอาชพีร่วมกนั     
  
วิธีด าเนินการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้ หรอืก าลงัจะซือ้ และก าลงัใชเ้ครื่องดนตรยีามาฮ่าทัง้
เพศชายและหญงิในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดตวัอย่างในการ
วจิยั โดยใชส้ตูรค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 90% และมคี่า
ความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 10% (หมายเหตุ : เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้มจี านวนน้อย เพราะเครื่อง
ดนตรจีดัเป็นสนิคา้เฉพาะ ดงันัน้จงึมกีารปรบัค่าความคลาดเคลื่อนและค่าความเชื่อมัน่ เพื่อใหม้ขีนาดเหมาะสมกบักลุ่ม
ตวัอย่าง) ดงันัน้ขนาดตวัอย่างที่ค านวณได้จงึเท่ากบั 68 ตวัอย่าง และผู้วจิยัขอเพิม่เตมิเป็น 100 ตวัอย่าง การสุ่ม
ตวัอย่างผูว้จิยัจะท าการสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชก้ารแจกแบบสอบถาม งานวจิยันี้ได้
ก าหนดสถานทีใ่นการเกบ็แบบสอบถาม คอื สถาบนัดนตรเีคพเีอน็สาขาอ่อนนุช-ลาดกระบงั สาขาเซน็ทรลัลาดพรา้ว 
สาขาเซน็ทรลัพระรามเกา้ สาขาปิยรมย ์(สขุมุวทิ 101/1) สาขาเอสพลานาด (รชัดา) คณะศลิปกรรมศาสตร ์(เอกดนตรี
สากล) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โชวร์มูเครื่องดนตรยีามาฮ่า และเวบ็บอรด์ชุมชนคนรกัดนตร ีเช่น guitarthai 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)   
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้จากการรวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้   
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน จ านวน 5 ขอ้ เป็นแบบก าหนดใหเ้ลอืกตอบ (Check List) โดยใชร้ะดบัการ
วดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) และขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัทศันคตดิ้านส่วนประสมทางการตลาดของเครื่องดนตรียามาฮ่า ไดแ้ก่ ดา้น
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยใชร้ปูแบบค าถามทีม่หีลายค าตอบ
ใหเ้ลอืก โดยมลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 5 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้ขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  
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ตอนท่ี 3 พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดนตรยีามาฮ่าของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชรู้ปแบบค าถามที่มี
หลายค าตอบใหเ้ลอืก โดยมลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 5 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal 
Scale) 

การวเิคราะหข์อ้มูล เมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตวัอย่างแลว้ ผูว้จิยัไดท้ า

การประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป สถติทิีใ่ช้ คอื ค่ารอ้ยละ และสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื 

สถติไิคสแควร ์ 

 

ผลการวิจยั           
 1.พบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป มี
อาชพีนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท     

2.การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดนตร ี  
ยามาฮ่าของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  

    2.1 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในส่ิงผู้บริโภคนึกถึงมากท่ีสุดเมื่อนึกถึงเครื่องดนตรียามาฮ่า 
พบว่าผูบ้รโิภคสว่นใหญ่นึกถงึการมคีุณภาพไดม้าตรฐานสากล รองลงมาคอื ผลติจากวสัดุคุณภาพดทีนทานต่อการใช้
งาน มเีครื่องดนตรหีลากหลายชนิดใหเ้ลอืก สง่เสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ใีนการเล่นดนตร ีและมรีปูลกัษณ์สวยงาม  

    2.2 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ในปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเครื่องดนตรียามาฮ่าของ
ผู้บริโภคมากท่ีสุด พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่นึกถึงคุณภาพเสยีง รองลงมาคอื วสัดุที่ใช้ในการผลติ การออกแบบที่
สวยงาม และสมัผสัในการเล่น (Touching)  

    2.3 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในการบริการของผู้จดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเครื่อง

ดนตรียามาฮ่าของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด พบว่าผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการรบัประกนัตลอดอายุการใชง้าน 

รองลงมาคอื การตอบสนองปญัหาทีเ่กดิจากการใชง้านอย่างรวดเรว็และแม่นย า มบีรกิารจูนเสยีง (Tuning) โดยไม่คดิ

ค่าบรกิารปีละ 2 ครัง้ และมกีารขนสง่เครื่องดนตรทีีม่ขีนาดใหญ่โดยไม่คดิมลูค่า    

   2.4 ปัจจยัด้านราคา พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่ ให้ความส าคญักบัการมคีุณภาพเหมาะสมกบัราคา 

รองลงมาคอื การมรีะดบัราคาทีห่ลายหลายตามความต้องการและความเชีย่วชาญของการใชง้าน และสามารถขายต่อ

ไดร้าคาด/ีมรีาคาถูกกว่าเครื่องดนตรยีุโรป         

   2.5 ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย พบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัสถานทีต่ัง้รา้นหรอืโชวร์ูมอยู่

ในท าเลทีเ่หมาะสม และมเีวบ็ไซต์ทีบ่่งบอกรายละเอยีด ราคา วธิกีารสัง่ซือ้เครื่องดนตรอีย่างครบถ้วน  และสามารถ

สัง่ซือ้ออนไลน์ได ้รองลงมาคอื การมสีนิคา้เพยีงพอกบัความตอ้งการ ไม่ตอ้งเสยีเวลารอรบัสนิคา้นาน และมสีาขา และ/

หรอื ตวัแทนจ าหน่าย เพยีงพอกบัความตอ้งการ  

    2.6 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจกบัการลงโฆษณาใน

นิตยสารและเวบ็ไซดเ์กี่ยวกบัดนตร ีรองลงมาคอืการไดร้บัส่วนลดในการเรยีนดนตร ีณ โรงเรยีนดนตรสียามกลการ 

และการส่งจดหมายแนะน าสนิค้ารุ่นใหม่ๆ ไปที่บ้าน การได้รบัสทิธิช์ ิงโชครบัรถจกัรยานยนต์ยามาฮ่า ฟีโน่ การมี

พนักงานขายคอยแนะน าสนิคา้และสาธติการเล่นเครื่องดนตร ีและมกีารใชพ้รเีซนเตอรท์ี่อยู่ในความนิยมของกลุ่มนัก

ดนตรใีนการโฆษณา  
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3. การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดนตรยีามาฮ่าของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

  3.1 พฤติกรรมการเครือ่งดนตรียามาฮ่าด้านประเภทของเครือ่งดนตรียามาฮ่าท่ีผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยท่ีสุด 

พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่ ซื้อเครื่องดนตรปีระเภทเครื่องสาย รองลงมาคอื เครื่องดนตรปีระเภทลิม่นิ้ว เครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องเปา่ และเครื่องดนตรปีระเภทเครื่องกระทบ       

 3.2 พฤติกรรมการเครื่องดนตรียามาฮ่าด้านจุดประสงคใ์นการซ้ือ พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่ ซื้อ          

เพื่อเล่นเป็นกจิกรรมยามว่าง รองลงมาคอืซือ้เพื่อน าไปใช้ประกอบการศกึษา และซื้อเพื่อเล่นในการประกอบอาชพี 

  3.3 พฤติกรรมการเครื่องดนตรียามาฮ่าด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ พบว่าผู้บรโิภค 

ส่วนใหญ่ มีตนเองเป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ รองลงมาคือ ผู้ที่เคยใช้และก าลงัใช้เครื่องดนตรียามาฮ่า           

คร-ูอาจารย ์บุคคลในครอบครวั และพนกังานแนะน าสนิคา้       

   3.4 พฤติกรรมการเครื่องดนตรียามาฮ่าด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซ้ือเครื่องดนตรียามาฮ่า 

พบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ ซือ้เครื่องดนตรทีีม่รีาคา 10,001-30,000 บาท รองลงมาคอื ราคาต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 

บาท ราคา 30,001-60,000 บาท ราคา 60,001-90,000 บาท และราคามากกว่า 90,000 บาท    

 3.5 พฤติกรรมการเครือ่งดนตรียามาฮ่าด้านสถานท่ีในการซ้ือเครือ่งดนตรียามาฮ่า พบว่าผูบ้รโิภคสว่น

ใหญ่ซื้อเครื่องดนตรยีามาฮ่า ณ ตัวแทนจ าหน่ายของยามาอ่า รองลงมาคือที่โชว์รูมของบรษิัทสยามกลการ และที่

หา้งสรรพสนิคา้  

 
สรปุและอภิปรายผล          
 สมมติฐานกลุ่มท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องดนตรียามาฮ่าแตกต่างกนั จากการ            
ทดสอบความแตกต่าง พบว่า         
  1. ผลการวเิคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคล พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่มเีพศชาย มอีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั            
20 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป มอีาชพีนักเรยีน นิสติ นักศกึษา ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ นภาพร             
สนี ้าเงนิ (2547) ซึง่ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ”พฤตกิรรมการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” 
พบว่า ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนัจะให้ความส าคญัต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดต่างกนั
  2. พฤตกิรรมการซือ้ดา้นประเภทของเครื่องดนตรทีีซ่ือ้ ซึง่ไดร้บัอทิธพิลจากตวัแปรต้นดา้นลกัษณะส่วน
บุคคลดา้น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนภาพร สนี ้าเงนิ (2547): ซึง่ได้
ศกึษาวจิยัเรื่อง ”พฤติกรรมการซือ้เครื่องประดบัอญัมณีของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ” พบว่าเครื่องประดบั     
อญัมณีและเครื่องดนตรทีีจ่ดัว่าเป็นสนิคา้เฉพาะ ฉะนัน้ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรท์ีต่่างกนัทัง้อายุ การศกึษา 
และรายไดเ้ฉลีย่ มพีฤตกิรรมต่อปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดต่างกนั      
 สมมติฐานกลุ่มท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านราคา 
ด้านการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดนตรียามาฮ่าของ
ผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานคร จากการทดสอบความแตกต่างพบว่า     
 1. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญักบั คุณภาพเหมาะสม
กบัราคา ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สายชล สาละสาวนิ (2546): ซึง่ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง “พฤตกิรรมและปจัจยัทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องประดบัแท้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ” พบว่าปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เครื่องประดบัแทม้ากทีส่ดุ คอืราคาตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพ      
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 2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อด้านประเภทของเครื่องดนตรทีี่ซื้อ ได้แก่ 
ปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ในสิง่ทีผู่บ้รโิภคนึกถงึมากทีสุ่ดเมื่อนึกถงึเครื่องดนตรยีามาฮ่า ในปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
เลอืกซือ้มากทีสุ่ด และปจัจยัดา้นราคา ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของวารรีตัน์ พุทธพิรชยั (2555) : ซึง่ไดศ้กึษาวจิยั
เรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้เฮาสแ์บรนด ์ประเภทกลุ่มผลติภณัฑเ์ครื่องปรุงอาหารตรา Tesco 
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร” ซึ่งจด้เป็นสนิค้าเฉพาะ พบว่า ผูบ้รโิภคให้ความส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดแตกต่างกนั โดยให้ความส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด        
มากทีส่ดุ  

 3. พฤตกิรรมการซือ้ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้เครื่องดนตรยีามาฮ่ามากทีส่ดุ ซึง่ไดร้บัอทิธพิล

จากปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ในสิง่ทีผู่้บรโิภคนึกถงึมากทีสุ่ดเมื่อนึกถึง

เครื่องดนตรยีามาฮ่า คอืคุณภาพได้มาตรฐานสากล และปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด คอื มกีารลงโฆษณาใน

นิตยสารและเวบ็ไซด์เกี่ยวกบัดนตร ีซึ่งสอดคล้องกบั พบิูล ทปีะปาล (2545: 9-10) ปจัจยัส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix หรอื 4Ps) กล่าวถงึ การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) หมายถงึ การส่งเสรมิทีน่อกเหนือจาก

การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ              

หรอืการซือ้โดยลกูคา้ขัน้สดุทา้ย หรอืบุคคลอื่นในช่องทางการสง่เสรมิการขาย    

 และสอดคลอ้งกบัศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 102-104) กล่าวว่า การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

เป็นเครื่องมอืการสื่อสารเพื่อสรา้งความพงึพอใจต่อตราสนิคา้หรอืบรกิารหรอืความคดิหรอืต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจ 

(Persuade) ใหเ้กดิความตอ้งการ เพื่อเตอืนความทรงจ า (Remind) ในผลติภณัฑ ์โดยคาดว่าจะมอีทิธพิลต่อความรูส้กึ 

ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ หรอืเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มูลระหว่างผู้ขายกบัผูซ้ื้อ หรอืเป็นการติดต่อ 

สื่อสารเกีย่วกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้ เพื่อสรา้งทศันคต ิและพฤตกิรรมการซือ้การตดิต่อสื่อสารอาจใชพ้นั กงาน

ขาย (Personal  selling) ท าการขายและการตดิต่อสือ่สารโดยไม่ใชค้น (No person selling)   

4. พฤตกิรรมการซือ้ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ในการซือ้เครื่องดนตรยีามาฮ่า ซึง่ไดร้บัผลจากปจัจยัสว่นประสมทาง

การตลาดด้านผลติภณัฑ์และบรกิารในสิง่ที่ผู้บรโิภคนึกถึงมากที่สุดเมื่อนึกถึงเครื่องดนตรยีามาฮ่า  คอื คุณภาพได้

มาตรฐานสากล คุม้ค่าทีจ่ะจ่ายเงนิเพื่อแลกกบัสนิคา้คุณภาพระดบัสากล ซึง่สอดคลอ้งกบั (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 

2552: 35-36) กล่าวว่า ผลติภณัฑ ์ (Product)  หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรอืความ

ตอ้งการของลกูคา้ใหเ้กดิความพงึพอใจ ประกอบดว้ยสิง่ทีส่มัผสัไดแ้ละสมัผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์ ส ีราคา คุณภาพ 

ตราสนิคา้ บรกิารและชื่อเสยีงของผูข้าย ผลติภณัฑอ์าจจะเป็นสนิคา้ บรกิาร สถานที ่ บุคคล หรอืความคิด ผลติภณัฑ ์

ทีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด ้ผลติภณัฑจ์งึประกอบดว้ย สนิคา้ บรกิาร ความคดิ สถานที ่องคก์รหรอื

บุคคล ผลติภณัฑต์อ้งมอีรรถประโยชน์ (Utility) มคีุณค่า (Value) ในสายตาของลกูคา้จงึจะท าใหผ้ลติภณัฑข์ายได ้ 

5. พฤตกิรรมการซือ้ดา้นสถานทีใ่นการเลอืกซือ้เครื่องดนตรยีามาฮ่า และปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารใน

การบริการของผู้จดัจ าหน่ายซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้เลย เพราะไม่ว่าผู้บรโิภคจะเลอืกซื้อเครื่องดนตร ี     

ยามาฮ่าจากสถานที่ใด สนิค้าต่างมมีาตรฐานเดยีวกนัตามเกณฑ์ของบรษิัทแม่จากประเทศญี่ปุ่น อกีทัง้ยงัได้รบัการ

บรกิารและกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดไม่ต่างกนั อาท ิการผ่อนช าระ ดอกเบี้ย 0% นานสงูสุด 18 เดอืน ร่วมกบับตัร

เครดติธนาคารไทยพาณิชยห์รอืธนาคารอื่นๆ ทีร่่วมรายการ     
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ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 1. จากการศกึษาดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ซึง่ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัเรื่อง
คุณภาพเหมาะสมกบัราคา ฉะนัน้บรษิทัสยามกลการและผูแ้ทนจ าหน่ายรายอื่นๆ ควรใหค้วามส าคญักบัขอ้ไดเ้ปรยีบใน
การน าเครื่องดนตรไีปขายต่อได้ราคาสูงใหม้ากขึน้ และควรสื่อสารกบัผูบ้รโิภคใหช้ดัเจนขึน้ว่าเครื่องดนตรยีามาฮ่า
เหมาะกบัทุกกลุ่มผู้บรโิภคทัง้ ผู้เริม่เล่นดนตร ีนักดนตรมีอืสมคัรเล่น และนักดนตรมีอือาชพี เพราะมเีครื่ องดนตรใีน
ระดบัราคาทีห่ลายหลายตามระดบัฝีมอืและลกัษณะการใชง้าน              
 2. ด้านสถานทีใ่นการเลอืกซือ้และปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์และบรกิารในการบรกิารของผู้จดัจ าหน่าย ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้เลย เพราะผู้บรโิภคอาจมคีวามคดิว่าซื้อเครื่องดนตรยีามาฮ่าจากสถานที่ใด กไ็ด้รบั
คุณภาพและการบรกิารที่ไม่ต่างกนั ฉะนัน้บริษัทสยามกลการและตวัแทนจ าหน่ายอื่นๆ ควรสื่อสารกบัผู้บริโภคว่า 
บรษิัทมกีารขนส่งเครื่องดนตรทีี่มขีนาดใหญ่ (เช่น เปียโน) อย่างถูกวธิโีดยช่างผู้ช านาญงาน เพราะเครื่องดนตรทีี่มี
ขนาดใหญ่ หากมกีารขนสง่ไม่ถูกวธิ ีอาจท าใหเ้ครื่องดนตรเีกดิความเสยีหาย ซึง่จะส่งผลต่อคุณภาพเสยีงและอายุการ
ใชง้านได ้           
 3. ปจัจยัด้านการจดัจ าหน่าย ซึ่งผู้บรโิภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบั การมีเวบ็ไซต์ที่บ่งบอกรายละเอยีด
ชดัเจน ฉะนัน้ บรษิทัควรใหค้วามส าคญักบัสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Network) มากขึน้ โดยเน้นสื่อทีม่กีารปฏสิมัพนัธ์
กบัผู้บรโิภคมากขึ้น อาท ิมกีารโพสคลิปการสาธติการเล่นดนตรี เทคนิคการเล่นดนตรหีรอืเคลด็ลับการดูแลรกัษา 
เครื่องดนตร ีและควรตัง้ร้านคา้ต้นแบบ (Flagship Store) ที่จ าหน่ายทุกอย่างเกีย่วกบัดนตร ีอาท ิเครื่องดนตรทีุก
ประเภท อุปกรณ์เสริมต่างๆในการเล่นดนตรี โน้ตดนตรี บริการให้ค าปรึกษาปญัหาที่เกิดจากการใช้เครื่องดนตร ี          
ยามาฮ่า ตลอดจนค าแนะน าในการเรยีนดนตร ีใหม้ากขึน้เพื่อท าตลาดธุรกจิเครื่องดนตรอีย่างครบวงจร   
 4. พฤตกิรรมการซือ้ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้เครื่องดนตรยีามาฮ่ามากทีสุ่ด ซึง่ปจัจยัทีม่ผีลได้
แก่ ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด เพื่อเป็นการต่อยอดจาก “ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการจดัจ าหน่าย”  ซึง่ผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่ใหค้วามส าคญักบั “มกีารลงโฆษณาในนิตยสารและเวบ็ไซดเ์กีย่วกบัดนตร’ี เน่ืองจากในปจัจุบนั ผูค้นมแีนวโน้มใน
การอ่านนิตยสารออนไลน์หรอืบทความจากในเวบ็ไซดม์ากขึน้ บรษิทัสยามกลการและบรษิทัตวัแทนจ าหน่ายอื่นๆ จงึ
ควรให้ความส าคญักบัการลงโฆษณาในเวบ็ไซดแ์ละสื่อสงัคมออนไลน์มากขึ้น และควรใหค้วามส าคญักบัการบรหิาร
ลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM - Customer Relation Management) เพื่อสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ เพราะการเรยีนดนตรหีรอื
การเล่นดนตรเีป็นความผูกพนัในระยะยาว โดยใชเ้ทคโนโลยแีละใชบุ้คลากรอย่างมคีุณภาพและมหีลกัการ เพื่ อความ
พงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ อนัจะน าไปสู่ความภกัดใีนตราสนิคา้ (Brand Loyalty) ทีม่ากขึน้ อาจมกีารใชผู้น้ าเสนอสนิคา้ 
(Presenter) คนใหม่ๆหรอืกลุ่มนักดนตรใีหม่ๆ ที่มชีื่อเสยีงและได้รบีความนิยม มาใช้ในการโฆษณาเพื่อก่อให้เกดิ            
กลุ่มบุคคลอา้งองิ (Reference Group) ใหม่ๆ เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจในเยาวชนรุ่นใหม่ สนใจเรยีนดนตรแีละเล่นดนตรี
มากขึน้                       
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
 1. ควรมกีารศกึษาปจัจยัในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดนตรยีามาฮ่า โดยศกึษาแยกแต่ละประเภทของ
เครื่องดนตร ีเพื่อให้สามารถทราบว่าสนิค้าชนิดใดที่ผู้บริโภคให้ความส าคญัมากที่สุด และปจัจยัใดที่ท าให้ผู้บรโิภค
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑใ์นแต่ละประเภท พื่อใหเ้ขา้ใจถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างชดัเจนมากขึน้ 
 2. ควรมกีารท าวจิยัเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดยเวน้ระยะห่างพอสมควร เพื่อใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจนความกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีละคู่แข่งใหม่ๆ จากสาธารณรฐัเกาหล ีสาธารณรฐั
ประชาชนจนี และเครื่องดนตรรีาคาถูกจากยุโรปทีจ่ะเขา้สูธุ่รกจินี้    
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 3. การวจิยัในครัง้นี้พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่มอีาชพี นกัเรยีน นิสติ นักศกึษา มรีายได้ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 
10,000 บาท และสว่นใหญ่ยงัไม่มรีายไดเ้ป็นของตนเอง ฉะนัน้ในการศกึษาวจิยัในครัง้หน้า อาจต้องท าวจิยักบักลุ่มคน
วยัท างานทีม่รีายไดเ้ป็นของตนเองแลว้เท่านัน้ เพื่อทราบถงึความต้องการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภควยัท างานทีม่กี าลงัซือ้
เป็นของตวัเอง            
 4. ควรมกีารวจิยัเรื่องนี้ในเขตปรมิณฑลในจงัหวดัและในหวัเมอืงใหญ่ๆ อาท ิปทุมธานี เชยีงใหม่ ขอนแก่น 
อุดรธานี และสงขลา เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดนตรยีามาฮ่าของผูบ้รโิภคในพืน้ทีเ่หล่านี้ ทีอ่าจจะเปลีย่นไป
และเป็นการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแนวทางการตลาดของบริษัท         
สยามกลการและผูแ้ทนจ าหน่ายรายอื่นๆ  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน ที่ให้เกียรติเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาให้กบัผู้วิจยั ซึ่งผู้วิจยัขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ    
สารนิพนธ ์อาจารยร์สติา สงัขบ์ุญนาค และอาจารยน์าฎอนงค ์นามบุดด ีทีไ่ดใ้หค้ าแนะน าและขอ้คดิเหน็  
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ภาควชิาบรหิารธุรกจิทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอืในทุกเรื่อง ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวั ทีค่อยอบรม
สัง่สอน ขอขอบพระคุณคร ูอาจารยท์ุกท่านตัง้แต่อดตีจวบจนปจัจุบนั และขอขอบคุณเพื่อนๆ MBA#13   
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