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แนวทางการจัดทําแอปพลิเคชันรวบรวมการแสดงและสงเสริมการตลาด
ดนตรีคลาสสิกบนโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน
Guidelines for creating applications for collecting performances and promoting the
classical music market on smart phones
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค$เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทําแอปพลิเคชั่นรวบรวมการแสดงและ
ส3งเสริมการตลาดดนตรีคลาสสิก เป4นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน โดยเชิงคุณภายนั้น ได8มาจากการสัมภาษณ$
เชิงลึก 4 ราย ดังนี้ ผู8เชี่ยวชาญด8านธุรกิจ Start UP จํานวน 2 ราย นักดนตรีคลาสสิก 1 ราย และนักพัฒนา
แอปพลิเคชั่น 1 ราย ด8านข8อมูลเชิงปริมาณผู8วิจัยได8เก็บแบบสอบถามจํานวน 400 ราย เพื่อใช8สําหรับการ
วิเคราะห$ข8อมูลและสถิติที่ใช8ในการวิเคราะห$ ประกอบด8วย การแจกแจงความถี่ ค3าร8อยละ ค3าเฉลี่ย ค3าส3วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช8เทคนิคการวิเคราะห$ความแปรปรวนทางเดียว (จาก
การสัมภาษณ$ผู8เชี่ยวชาญพบว3า ปHญหาหลักในการจัดทําแอปพลิเคชันรวบรวมการแสดงดนตรีคลาสสิกนี้อยู3ที่
กลุ3มประชากรที่เป4นกลุ3มเปIาหมายมีจํานวนน8อยตลาดดนตรีคลาสสิกภายในประเทศไทยยังไม3เติบโต แต3ถึง
อย3างไรก็ตามในปHญหานี้ยังเป4นโอกาสที่จะสามารถทําให8เข8าหากลุ3มเปIาหมายได8อย3างตรงกลุ3มและครอบคลุม
โดยด8านธุรกิจนั้นอุปสรรคคือการที่มีรายได8ที่ยังไม3สูงมาก
คําสําคัญ : แอปพลิเคชัน / ดนตรีคลาสสิก / โทรศัพทสมารทโฟน
Abstract
The objectives of this research were to study the guidelines for creating an
application for collect the shows and promote marketing of Classical music. This research is
Mixed Method Research, consist of qualitative research and quantitative data research.
Qualitative research came from 4 interviewees by in-depth interview as following; 2 Business
experts from Start UP, 1 classical musician, and 1 Application developer. Quantitative data
research, researcher used 400 questionnaires to gathered data analysis and statistics used in
data analysis are Frequencies Distribution, Percentage, Mean, Standard Deviation and
perform hypothesis testing using one-way ANOVA. From the interview, the expert discovered
that the main problem to create the application for collect Classical music shows are the
number of people in the target group is low because the marketing of Classical music in
Thailand is still not growing enough. However, this problem is opportunity to reach target
group directly and covered. For business, the obstacle is revenue that is not too high.
Keyword : Application / Classical Music / Smartphone
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บทนํา
ดนตรีคลาสสิกนับว3าเป4นดนตรีที่อยู3กับโลกเรามานานแสนนานโดยมีถิ่นกําเนิดจากโบสถ$เป4นดนตรีที่ใช8
เคารพพระเจ8าแต3ในยุคสมัยนี้ดนตรีคลาสสิกกลับไม3ได8รับความนิยมอย3างแพร3หลายถึงอย3างไรก็ตามดนตรี
คลาสสิกในอีกมุมมองหนึ่งบทความของ รัสเซล สตีนเบิร$ก (Russell Steinberg) คอนดัคเตอร$วง ลอสแองเจอ
ลิส ยูธ ออเคสตร8า ได8กล3าวถึงความนิยมของกลุ3มเปIาหมายที่บริโภคดนตรีคลาสสิกโดยช3วงอายุของผู8บริโภค
ดนตรีคลาสสิก เริ่มตั้งแต3ปqค.ศ. 1900 ถึงปq 2015 โดยเมื่อปq ค.ศ.1900 กลุ3มผู8ฟHงเพลงคลาสสิกเป4นจํานวนมาก
ที่สุดจะอยู3ในช3วงอายุวัยเด็ก 5-9 ปq แสดงให8เห็นถึงสภาพสังคมในสมัยนั้นผู8สูงอายุไม3นิยมที่จะฟHงเพลงคลาสสิก
แต3ต3างจากในปq ค.ศ. 2015 ดนตรีคลาสสิกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยกลุ3มเด็กในช3วงอายุที่ 5-9 น8อยลงและ
จํานวนวัยกลางคนจนถึงวัยชราได8เพิ่มขึ้นมาเป4นจํานวนมากดังนั้นเมื่อเห็นว3ากลุ3มที่เป4นผู8บริโภคดนตรีคลาสสิก
ในยุคสมัยนี้เป4นกลุ3มที่มีทุนทรัพย$ผู8วิจัยจึงคํานึงหาถึงสิ่งที่อํานวยความสะดวกให8กับผู8บริโภคดนตรีคลาสสิก
กลุ3มนี้ให8เข8าถึงเพลงคลาสสิกได8ง3ายและมากขึ้น
ซึ่งเนื่องจากปHญหาที่ดนตรีคลาสสิกได8รับความนิยมน8อยลงผนวกกับช3วงอายุกลุ3มเปIาหมายที่ผู8บริโภค
เพลงคลาสสิกในยุคสมัยปHจจุบันมีอุปกรณ$สื่อสารแบบพกพาเป4นส3วนใหญ3 จึงทําให8เกิดแนวคิดในการทําให8
ดนตรีคลาสสิกเพิ่มความนิยมโดยใช8การสื่อสารหรือการโฆษณาทางเทคโนโลยีที่แพร3หลายในปHจจุบัน โดยที่ใน
ปHจจุบันแอปพลิเคชั่นสําหรับอุปกรณ$สื่อสารมีการเจริญเติบโตขึ้นเป4นอย3างเห็นได8ชัดทาง Flurry Analysis ได8
เปuดรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช8แอปพลิเคชั่นในปqค.ศ. 2016 ว3ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 11 เปอร$เซ็นต$เมื่อ
เทียบกับปq 2015 โดยในทางเว็บไซต$ Tractica เว็บไซต$เกี่ยวกับข3าวเทคโนโลยีได8เปuดเผยตัวเลขเกี่ยวกับผู8ใช8
แอปพลิเคชั่นแต3ละประเภทว3ามีแอปพลิเคชันแต3ละประเภทมีอัตราการเติบโตขึ้นโดยแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ
ดนตรีและสื่อบันเทิงมีอัตราในการเติบโตขึ้นสูง
โดยเมื่อผู8วิจัยเห็นถึงปHญหาของดนตรีคลาสสิก ผนวกกับพฤติกรรมมนุษย$ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงผู8วิจัยจึงเกิดความคิดในการจัดทําแนวทางการจัดทําแอพพลิคชั่นที่รวบรวมข8อมูลข3าวสารการ
แสดงดนตรีคลาสสิกภายในประเทศไทยขึ้นมาส3งเสริมให8การตลาดดนตรีคลาสสิกเฟwxองฟูมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการศึกษา
1.ศึกษา ปHญหา อุปสรรคและการบริหารการทําแอปพลิเคชั่นรวบรวมการแสดงและส3งเสริมการตลาด
ดนตรีคลาสสิก
2.ศึ กษาข8 อมู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ กรรมในการเลื อ กใช8 แอปพลิ เ คชั่ น และปH จ จั ย ที่ ส3 งผลต3 อการเลื อกใช8
แอปพลิเคชั่นรวบรวมการแสดงและส3งเสริมการตลาดดนตรีคลาสสิก
3.เพื่อสร8างแนวทางในการจัดการแอปพลิเคชั่นรวบรวมการแสดงและส3งเสริมการตลาดดนตรีคลาสสิก
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตวิจัยทางด8านทฤษฎี
1) ทฤษฎีวิเคราะห$สภาพองค$กร (SWOT Analysis) 2) ทฤษฎีส3วนประสมการตลาด 4P’s (4P’s
Marketing Mix) 3) ทฤษฎีพฤติกรรมผู8บริโภค (Customer Behavior) 4) ทฤษฎี BMC (Business Model
Canvas)
2. ขอบเขตวิจัยด8านตัวแปร
2.1 ตัวแปรต8น (Independent Variables)
2.1.1 ผู8พัฒนาแอปพลิเคชัน (ผู8บริหารธุรกิจ Startup,ผู8พัฒนาแอปพลิเคชัน,นักดนตรี)
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2.1.2 ผู8บริโภค (ผู8ฟHงดนตรีคลาสสิก)
2.2 ตัวแปรร3วม (Intervention Variables)
2.2.1 วิเ คราะห$ปHญ หาและอุ ปสรรคในการสร8า งแอปพลิเ คชัน รวบรวมการแสดงดนตรี
คลาสสิก
2.2.2 วิเคราะห$ถึงการแก8ปHญหาของการส3งเสริมการตลาดของดนตรีคลาสสิกและนําไปผนวก
กับการสร8างแอปพลิเคชัน
2.2.3 วิเคราะห$พฤติกรรมของผู8บริโภคเพลงคลาสสิกและสร8างกลยุทธ$ในการโฆษณาแอป
พลิเคชันไปสู3ผู8บริโภคเพลงคลาสสิก
2.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
2.3.1 แนวทางการจั ด ทํ า แอปพลิ เ คชั น รวบรวมการแสดงและส3 ง เสริ ม การตลาดดนตรี
คลาสสิก
ผลการวิจัย
1.ศึกษา ปHญหา อุปสรรคและการบริหารการทําแอปพลิเคชันรวบรวมการแสดงและส3งเสริมการตลาด
ดนตรีคลาสสิก
จากการศึกษาปHญหา อุปสรรคและการบริหารในการทําแอปพลิเคชันรวบรวมการแสดงและส3งเสริม
การตลาดดนตรีคลาสสิก ได8ข8อมูลจากการสัมภาษณ$เชิงลึกจากผู8เชี่ยวชาญในด8านบริหารการทําธุรกิจ Start
Up และนักพัฒนาแอปพลิเคชัน พบว3า 1) นักลงทุนมักดูยอดที่เข8ามาดาวน$โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช8เป4นการ
ตัดสินใจในการลงทุน 2) การถูกแทรกแซงโดยคู3แข3งที่อยู3ภายในวงการดนตรีคลาสสิกมาก3อนมีความเป4นไปได8
สูง 3) รายได8 (Revenue) ของแอปพลิเคชันยังไม3มากเท3าที่ควรนั่นทําให8เงินสดหมุนเวียนภายในแอปพลิเคชัน
น8อย 4) การกําหนดขอบเขตงานให8ครอบคลุมเพื่อที่จะไม3เสียค3าใช8จ3ายในการพัฒนาแอปพลิเคชันภายหลัง 5)
สามารถนําฐานข8อมูลผู8ใช8จากการเข8าสู3ระบบผ3านเฟซบุ}กมาพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให8ตอบสนองต3อความ
ต8องการของกลุ3มผู8ใช8แอปพลิเคชัน
ในส3วนของการสัมภาษณ$เชิงลึกจากนักดนตรีคลาสสิกผู8เชี่ยวชาญนั้นพบว3า 1) ในยุคสมัยนี้การโฆษณา
ทางอินเทอร$เน็ตเป4นสิ่งที่สําคัญในการเรียกดนดู 2) ผู8ฟHงส3วนใหญ3เลือกที่จะเข8าชมการแสดงเพราะผู8แสดงหรือ
วง มากกว3าบทประพันธ$หรือวาทยากร แต3ทั้งนี้ทั้งนั้นหากโปรแกรมเพลงมีความแปลกใหม3น3าสนใจก็เป4นสิ่งที่
ทําให8ดึงดูดผู8ชมได8เช3นกัน 3) การโปรโมทแอปพลิเคชันรวบรวมการแสดงดนตรีคลาสสิกควรไปจัดบูธตามงาน
การแสดงดนตรี คณะดนตรี ต ามมหาวิ ท ยาลั ย โรงเรี ย นที่ มี ว งดนตรี ค ลาสสิ ก จะทํ า ให8 เ ป4 น การเข8 า ถึ ง
กลุ3มเปIาหมายโดยตรง
2.ศึ กษาข8 อมู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ กรรมในการเลื อกใช8 แอปพลิ เ คชั น และปH จ จั ย ที่ ส3 งผลต3 อการ
เลือกใช8แอปพลิเคชันรวบรวมการแสดงและส3งเสริมการตลาดดนตรีคลาสสิก
จากการศึกษาข8อมูลเชิงปริมาณโดยใช8เครื่องมือแบบสอบถามผู8ฟHงดนตรีคลาสสิกเป4นจํานวน 400 ราย
พบว3 าผู8ที่กรอกแบบสอบถามส3 วนใหญ3 มีรายได8 ไม3 เกิน 10,000 บาท นั่นหมายถึงกลุ3มเหล3 านี้ ส3วนใหญ3 เป4 น
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งนั่นทําให8ผู8กรอกแบบสอบถามส3วนใหญ3ไม3เคยซื้อฟHงก$ชันเพิ่มเติมภายในแอปพลิเคชัน
หรือซื้อแอปพลิเคชันที่เสียเงินในการดาวน$โหลด โดยช3องทางที่ทําให8ผู8กรอกแบบสอบถามรู8จักแอปพลิเคชันนั้น
มาจาก 3 อันดับแรก คือ 1) เพื่อน/คนรู8จักแนะนําให8ใช8 2) สื่อประชาสัมพันธ$ที่เกี่ยวข8องในวงการดนตรี
คลาสสิก 3) สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ$ทางอินเทอร$เน็ต โดยผู8ใช8ส3วนใหญ3มีจุดประสงค$ในการโหลดแอปพลิเค
ชันรวบรวมการแสดงดนตรีคลาสสิกไปเพื่อช3วยในการรับข3าวสารการแสดงที่เกี่ยวข8องกับดนตรีคลาสสิกและ
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รองลงมาคือการซื้อบัตรเข8าชมการแสดง โดยจากการสํารวจจากแบบสอบถามโดยใช8ทฤษฎีส3วนประสมทาง
การตลาด 4P’s (4P’s Marketing Mix) ผู8ตอบแบบสอบถามให8ความสําคัญในด8าน Place ที่กล3าวถึงเรื่อง
หน8าตาแอปพลิเคชัน (Interface) ที่ดูเรียบง3ายและการดาวน$โหลดจากทุกระบบปฏิบัติการมาเป4นอันดับแรก
และรองลงมาในด8าน Product ที่กล3าวถึงการรับข8อมูลข3าวสารเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิก ซึ่งนั่นสอดคล8องกับการ
สั ม ภาษณ$ เ ชิ ง ลึ ก จากนั ก ดนตรี ค ลาสสิ ก ผู8 เ ชี่ ย วชาญที่ ไ ด8 ก ล3 า วในเรื่ อ งของการทํ า หน8 า ตาแอปพลิ เ คชั น
(Interface) ให8ดูเรียบง3าย (Minimalist) เพื่อทําให8การใช8งานในการหาข8อมูลการแสดงไม3ยุ3งยากสําหรับผู8ใช8
แอปพลิเคชัน
โดยเมื่อเปรียบเทียบปHจจัยที่มีผลต3อการเลือกใช8แอปพลิเคชันรวบรวมการแสดงดนตรีคลาสสิกกับ
ข8อมูลทั่วไปของผู8ตอบแบบสอบถามพบว3า 1) เพศที่แตกต3างกันไมสงผลต3อการเลือกใช8แอปพลิเคชันรวบรวม
การแสดงดนตรีคลาสสิก 2) อายุไมสงผลต3อการเลือกใช8แอปพลิเคชันรวบรวมการแสดงดนตรีคลาสสิก 3)
อาชีพไมสงผลต3อการเลือกใช8แอปพลิเคชันรวบรวมการแสดงดนตรีคลาสสิก
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดทําแอปพลิเคชันรวบรวมและส3งเสริมการตลาดดนตรีคลาสสิก จาก
การเก็บข8อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ ได8ข8อสรุปผลการวิจัยดังนี้
1.ข8อมูลเชิงคุณภาพ
จากการศึกษาจากผู8เชี่ยวชาญธุรกิจและบริหาร Start Up ได8ความสําคัญว3า แอปพลิเคชันนี้เป4นแอป
พลิเคชันที่สามารถเป4นศูนย$รวมให8กับดนตรีคลาสสิกภายในประเทศไทยและจะทําให8คนมีทางเลือกมากขึ้น แต3
การที่จะทําให8แอปพลิเคชันสําเร็จนั้นยาก เนื่องจากการดึงคนเข8าร3วมในการใช8แอปพลิเคชันยาก และตลาด
ดนตรีคลาสสิกยังไม3เจริญเติบโต
ทางด8านผู8พัฒนาแอปพลิเคชันพบว3าปHญหาส3วนใหญ3ที่มักพบในการจัดทําแอปพลิเคชันนั้นส3วนมาก
เป4นการที่กําหนดขอบเขตของงานไม3ชัดเจนทําให8 ภายหลังจากการจัดทําแอปพลิเคชัน ต8องเสียค3าใช8จ3ายใน
การปรั บ ปรุ ง แก8 ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ฟH ง ก$ ชั น เพิ่ มได8 โดยยั ง ทราบเพิ่ ม เติ ม อี กว3 า ในการล็ อ คอิ น ผ3 า นเฟซบุ} ก
(Facebook) สามารถเป4นฐานข8อมูลทั่วไปของผู8ใช8บริการ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู3กับทาง เฟซบุ}ก (Facebook) ว3าจะ
ปล3อยข8อมูลในส3วนนั้นออกมามากน8อยเพียงใด
ทางด8านนักดนตรีคลาสสิกผู8เชี่ยวชาญพบว3าปHญหาของการส3งเสริมการตลาดดนตรีคลาสสิก ตัวศิลปuน
รู8จักเพียงการสร8างงานแต3ไม3สามารถทําให8งานเผยแพร3ออกหาคนดูได8 นักลงทุนยังไม3มองเห็นศักยภาพในการ
ลงทุนภายในวงการดนตรีคลาสสิก ดนตรีคลาสสิกยังไม3ได8อยู3ในจิตใต8สํานึกคนวัฒนธรรมคนไทย และนักดนตรี
คลาสสิกในประเทศไทยยังไม3เปuดรับการเปลี่ยนแปลง
2.ข8อมูลเชิงปริมาณ
จากการเก็บข8อมูลจากแบบสอบถามพบว3าผู8ที่ตอบแบบสอบถามนั้นส3วนใหญ3เป4นเพศชาย อายุ 21-30
ปq มีรายได8ไม3เกิน 10,000 บาทต3อเดือน เป4นนักศึกษาดนตรี โดยเล3นดนตรีเครื่องเป€า
ด8านปHจจัยที่มีผลต3อการเลือกใช8แอปพลิเคชันรวบรวมการแสดงดนตรีคลาสสิกนั้น ปHจจัยที่ส3งผลใน
ระดับมากที่สุด 3 อันดับดังนี้ 1) สามารถดาวน$โหลดได8จากทุกระบบปฏิบัติการ 2) รูปแบบการแสดง
แอปพลิเคชั่น (Interface) ที่สวยงามสบายตา เป4นระเบียบต3อการใช8งาน 3) ผู8ใช8สามารถแจ8งปHญหาหรือ
คําแนะนําผ3านทางแอปพลิเคชั่น เฟซบุ}กหรือไลน$ และปHจจัยที่ส3งผลในระดับมาก 3 อันดับดังนี้ 1) บันทึกสถิติ
การใช8งานแอปพลิเคชันและแสดงข8อมูลที่เกี่ยวข8องในการใช8งาน 2) ความคุ8มค3าหลังจากการซื้อฟHงก$ชันใช8งาน
เพิ่มเติม 3) ไม3คิดค3าใช8จ3ายในการดาวน$โหลดแอปพลิเคชัน
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อภิปรายผลการวิจัย
แนวทางในการจัดการแอปพลิเคชั่นรวบรวมการแสดงและส3งเสริมการตลาดดนตรีคลาสสิก
โดยเมื่อนําข8อมูลทั้งหมดที่ได8เก็บรวบรวมและจากการทบทวนวรรณกรรมมาทําการวิเคราะห$โดยนํามา
ผนวกกับทฤษฎี BMC (Business model canvas) ได8ดังนี้
ตารางที่ 1 Business model canvas
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โดยจากข8อมูลข8างต8นในแบบแผนฺ BMC ยังสามารถนํามาสู3การสร8างสมมติฐานต8นทุนการผลิตและงบ
กําไรขาดทุนได8ดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสมมติฐานต8นทุนการผลิต
ตําแหน3ง
เงินเดือน และ ค3าแรง (บาท)
เงินเดือน/เดือน
ปqที่ 1
ปqที่ 2
ปqที่ 3
ปqxที่ 4
ผู8ดูแลระบบ
40,000
480,000
504,000
529,200
555,660
นักออกแบบ 30,000
360,000
UI
นักเขียน
30,000
720,000
โปรแกรม
ค3าเช3า
1,500
18,000
18,000
18,000
18,000
เซิร$ฟเวอร$
Android
1,000
1,000
iOS
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
รวม
1,547,000 526,000
551,200
577,660
ตารางที่ 3 ตารางแสดงสมมติฐานงบกําไรขาดทุน (Most Likely Case)
สมมติฐานงบกําไร
ปqที่ 1
ปqที่ 2
ปqที่ 3
ขาดทุน
รายได8รวม
5,200,000 7,000,000
9,080,000
ต8นทุนการผลิต
1,547,000
526,000
551,200
กําไรขั้นต8น
3,653,000 6,474,000
8,528,800
ค3าใช8จ3ายในการบริหาร 1,777,600 1,817,900
1,891,495
และดําเนินงาน
ค3าใช8จ3ายทางการตลาด
315,000
314,000
213,000
กําไรจากการดําเนินงาน 1,560,400 4,342,100
6,424,305
ดอกเบี้ยจ3าย
ภาษี 20%
868,420
312,080
1,284,861
กําไรสุทธิ
1,248,320 3,473,680
5,139,444

ปqที่ 4

ปqที่ 5
583,443
18,000
4,000
605,433
ปqที่ 5

10,360,000 13,180,000
577,660
605,433
9,782,340 12,574,557
1,968,768 2,049,908
213,000
7,600,572
1,520,114
6,080,458

213,000
10,311,649
2,062,330
8,249,319

โดยจากตารางข8อมูลแสดงข8อมูลสมมติฐานต8นทุนการผลิต สามารถนํามาหักลบกับรายได8รวม จะได8
กําไรสุทธิออกมาดังนี้
จากนั้ น ทํ า การวิ เ คราะห$ จ ากการทบทวนวรรณกรรมโดยใช8 ห ลั ก การคิ ด SDLC
(System
Development Life Cycle) ที่ประกอบด8วย 5 ระยะ คือ 1) การวางแผนและทําความเข8าใจกับปHญหา
(Problem Recognition) ซึ่งปHญหาที่พบ คือดนตรีคลาสสิกภายในประเทศไทยยังเป4นตลาดที่แคบ ไม3เฟwxองฟู
และการหาข8อมูลคอนเสิร$ตดนตรีคลาสสิกไม3เข8าถึงผู8ฟHงจึงทําให8เกิดแนวคิดในการแก8ปHญหาโดยการนําแอป
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พลิเคชันรวบรวมดนตรีคลาสสิก 2) การวิเคราะห$ระบบงาน (Analysis) โดยขั้นตอนนี้ทําการรวบรวมข8อมูล
แบบสอบถามจากผู8ฟHงเพลงคลาสสิกและมาทําการวิเคราะห$ปHจจัยที่ส3งผลต3อการเลือกใช8งานแอปพลิเคชันของ
ผู8บริโภค 3) การออกแบบ (Design) และ การเขียนโปรแกรม (Construction) ในขั้นตอนนี้จะเป4นขั้นตอนที่ทํา
การออกแบบแผนกลยุทธ$ที่ใช8ภายในแอปพลิเคชันรวบรวมการแสดงดนตรีคลาสสิกและรวบรวมกลยุทธ$ที่ได8
นํามาเขียนโปรแกรม 4) การนําไปใช8 (Implementation) เป4นขั้นตอนในการทดสอบระบบเพื่อตอบสนองต3อ
ความพึงพอใจของผู8ใช8แอปพลิเคชันโดยเมื่อวัดความพึงพอใจของผู8ใช8แอปพลิเคชันแล8วจะทําการวิเคราะห$เพื่อ
แก8ไขในข8อบกพร3องในขั้นตอนก3อนหน8า 5) การบํารุงรักษา (Maintenance) เป4นการดูแลหรือบริการผู8ใช8แอป
พลิเคชันหลังจากผู8ใช8แอปพลิเคชันเข8ามาในแอปพลิเคชัน การตั้งทีมงานที่คอยแก8ปHญหาให8กับผู8ใช8งานแอป
พลิเคชัน
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