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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเรื่อง การศึกษาโรงเรียนดนตรีในระบบแฟรนไชส กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี
สยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮา โดยมีวัตถุประสงศเพื่อตองการทราบปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของโรงเรียน
ดนตรีสยามกลการ สถาบันยามาฮา และแนวโนมการเติบโตของโรงเรียนดนตรี ระบบแฟรนไชส
จากการวิจัยพบวาโรงเรียนดนตรีสยามกลการ สถาบันดนตรียามาฮา มีการบริหารงาน ระบบแฟรนไชส
โดยเปนแฟรนไชสเซอร ทําหนาที่อบรมหลักสูตรตาง ๆใหกับ ครู พนักงาน และการบริหารงาน โดยแฟรนไชสซี่
ตองชําระคาธรรมเนียม
ดานการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จ จากการศึกษาพบวาตราสินคาเปนที่ยอมรับ การเรียนการสอนที่มี
มาตรฐาน มีการทําตลาดอยูสม่ําเสมอ รวมทั้งผูปกครองเขาใจประโยชนของการเรียนดนตรี แนวโนมการเติบโต
พบวามีการเติบโตโดยเฉลี่ย มากกวารอยละ 4- 5 ตอป เนื่องจากระบบธุรกิจมีการกระจายตัวมากขึ้น และมีการ
ขยายสาขาเพิ่ม รวมทั้งมีการสนับสนุนจากภาครัฐบาล
ผลจากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมาก ในระบบแฟรนไชส ซึ่งตัวแปรที่สอดคลองตอ
ความพึงพอใจ ไดแก หลักสูตร Yamaha Piano Course & Siam Kolkarn Piano Course การบริการหลัง
การขาย การวัดผลและประเมินผลการสอบ หลักสูตร Yamaha Popular Music Grade &

SKMEB

Popular Music Grade การอบรมพนักงานและ ครู บริษัทยามาฮามีการทําตลาดสม่ําเสมอ การสงเสริม
การตลาด เชน การจัดกิจกรรม การแขงขัน ผลประโยชนจากการจําหนายเครื่องดนตรี การใหคําปรึกษาในการ
ดําเนินงาน
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ABSTRACT
This research on Yamaha Music Academy (Siam Kolkarn) assessed the
factors influencing Siam Kolkarn Music Schools’ success and the trends of the
franchise system of music schools.
As the franchiser, Yamaha Music Academy it provides the franchisee with
training courses on a music curriculum for teachers and school management
guidelines for staff. The franchisee must pay a fee to acquire those services.
From the study, it was found that the causes of Siam Kolkarn’s success are
credible brand image, certified music curriculum, marketing and promotion, and
parents’ awareness of the usefulness of music studying. The business trend has
increased 4-5% each year because of the distribution of its franchise system in music
school businesses and support from the government.
Moreover, the results of the study revealed that the sample group was
satisfied with Yamaha Piano Course and Siam Kolkarn’s Piano Course Curriculum,
after- sale service, music measurement and evaluation, Yamaha Popular Music Grade
and SKMEB Popular Music Grade, training courses for school staff and teachers, and
the marketing and promotion of Yamaha Company in music activities and
competitions, commission from music instrument selling, and consulting in the
business operation.
KEY WORDS : YAMAHA MUSIC ACADEMY (SIAM KOLKARN) /
FRANCHISE / MUSIC SCHOOL
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