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53701315 : สาขาวิชาสงัคีตวิจยัและพฒันา 
ค าส าคญั :  แนวทางทางการตลาด / การด าเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรี / ประชากรวยัผูสู้งอาย ุ

วิภาสินี  เมาลานนท ์: ศึกษาแนวทางทางการตลาดและการด าเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรี
ส าหรับผูสู้งอาย.ุ  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อ.จิรพรรณ  องัศวานนท.์  67 หนา้. 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาแนวทางทางการตลาด และการด าเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรี

ส าหรับผูสู้งอายุ  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความตอ้งการและเหตุผลในการเรียนดนตรีของผูสู้งอายุ ตลอด 
จน ประเภทของดนตรีท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูสู้งอายุ เพ่ือเป็นขอ้มูลในการเตรียมการลงทุนใน
ธุรกิจโรงเรียนดนตรีท่ีมุ่งเนน้ในกลุ่มผูสู้งอายใุหแ้ก่ผูป้ระกอบการ และเพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรัอาจารย ์ผูส้อน
หรือนกัวิชาการทางดนตรีในการจดัหลกัสูตรดนตรีส าหรับผูสู้งอายุ กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่ม
ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ55-80ปี ท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย โดยใชแ้บบสอบถามและแบบ
สมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้
สถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ขอ้มลู 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 61-70 ปี 
สถานภาพสมรส โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดอ้ยู่ท่ี 20,001-30000 บาท มีโรค
ประจ าตวั ไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อน แต่มีความประสงค์ท่ีจะเรียนดนตรี ร้องเพลงเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความ
สนใจมากท่ีสุด  

ทางดา้นความตอ้งการโรงเรียนดนตรีของผูสู้งอายุ ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือตอ้งการเรียนดนตรีใน
โรงเรียนเฉพาะกลุ่มผูสู้งอาย ุทางดา้นลกัษณะของโรงเรียน คือ ตอ้งการครูผูส้อนท่ีความเช่ียวชาญดา้นการ
สอนผูสู้งอายโุดยเฉพาะ ทางดา้นราคาและการส่งเสริมการขาย คือตอ้งการค่าเรียนท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพ
การสอน และดา้นวิชาท่ีควรเปิดสอน คือ วิชาปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

ผลท่ีไดรั้บจากการศึกษา สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการลงทุนดา้นธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีท่ีมีความมุ่งเนน้ในกลุ่มผูสู้งอายใุหแ้ก่ผูป้ระกอบการดงัน้ี ดา้นบุคลากร ครูผูส้อนควรมีจิตวิทยา และ 
ความเช่ียวชาญทาง ดา้นการสอนผูสู้งอายโุดยเฉพาะ ดา้นสถานท่ี โรงเรียนควรตั้งอยู่ในท่ีท่ีหาง่าย สะดวก
แก่คมนาคม  มีอากาศถ่ายเทเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้หลกัเราคือผูสู้งอายุ จึงควรมีคนดูแลและอ านวยความ
สะดวกท่ีทัว่ถึง  และมีพยาบาลประจ าโรงเรียน หรือไม่ก็อยู่ใกลส้ถานพยาบาล และควรพิจารณาให้มี
บริการรับส่งผูเ้รียน 
 

 

 

 

สาขาวิชาสงัคีตวิจยัและพฒันา                                                      บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                           ปีการศึกษา 2555 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8


 

จ 

53701315 : MAJOR : MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT 
KEY WORD: MARKETING GUILDLINES / BUSINESS OPERATIONS / MUSIC SCHOOL /   
               ELDERLY PEOPLE 
    VIPASINEE MAULANANDA : STUDY OF MARKETING GUILDLINES AND 
BUSINESS OPERATIONS OF MUSIC CHOOL FOR ELDERLY PEOPLE. THESIS 
ADVISOR: JIRAPAN ANSVANANDA.  67 pp. 
 

The study of marketing guidelines and business operations of music 
school for elderly people has objectives to achieve a better understanding on the 
demand and reasons in learning music by elderly people as well as what type of 
music that would respond to such demand. The results can be adopted by any 
investor investing in a music school focusing on senior citizens and the music 
teachers can base their curriculums for senior citizens on this study. The 
questionnaire survey and interviews were aimed at 400 people at the age of 55-80 
years old who lived in Bangkok. Their responses were analyzed using computer 
program in calculating data into statistics, frequency, percentage, average, and 
standard deviations.  

Most of the interviewees were male in the age range between 61 – 70 
years old, married, college graduates, with an average income of 20,001 – 30,000 
baht/month, having health problems and never to have studied music, however 
interested to learn. Singing receives the highest interests. 

Regarding the school, the critical factor is to have specialized classes for 
elderly, where the teacher must have expertise in teaching senior citizens and the 
pricing is appropriate to the teaching quality. The appropriate course is “music 
instrument practice”.  

The findings of this study can be used as guidelines when investing in 
music schools for elderly. Following key points can be concluded from the study; the 
teacher must have specific expertise and tactics in teaching elderly, the school 
should be easy to access, located within commutable distance and facilities must 
have proper ventilation. Serving the elderly, there is a need for thorough care from 
healthcare personnel.  A trained nurse should be present on site or the school 
should be located near a clinic or hospital. Transportation services for students would 
be a good marketing policy. The pricing should be appropriate to the quality of the 
education, tuition fee for a course or hourly fee must be fair and all details of charges 
and other expenses must be clearly disclosed. 
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กติติกรรมประกาศ 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาแนวทางทางการตลาด และการด าเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีส าหรับ
ผูสู้งอายุ  ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความเมตตาจาก อ.จิรพรรณ  องัศวานนท ์อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดส้ละเวลา
คอยใหค้  าแนะน า ใหค้  าปรึกษา ตรวจสอบ แกไ้ขขอ้ผดิพลาด ตลอดจนไดใ้ห้แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาคร้ังน้ี ดว้ยความเอ้ืออาทรเป็นอยา่งดีตลอดมา จึงขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณผูสู้งอายุตามสถานท่ีต่างๆท่ีให้ความร่วมมือ และสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆอนัเป็นประโยชน์ต่อการทราบถึง
ความตอ้งการในการเรียนดนตรีของผูสู้งอายแุละท าธุรกิจทางดา้นน้ีต่อไป 

ขอขอบพระคุณเจา้ของงานวจิยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทุกเร่ืองท่ีมีรายช่ือตามบรรณานุกรม
ท่ีท าใหง้านวจิยัน้ีไดส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ทา้ยท่ีสุดผูว้ิจยัตอ้งขอขอบคุณ ท่านคณะอาจารยแ์ละเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกท่านท่ีให้การ
สนบัสนุนมาโดยตลอด ผูว้จิยัขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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