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จน ประเภทของดนตรีท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูสู้งอายุ เพ่ือเป็นขอ้มูลในการเตรียมการลงทุนใน
ธุรกิจโรงเรียนดนตรีท่ีมุ่งเนน้ในกลุ่มผูสู้งอายใุหแ้ก่ผูป้ระกอบการ และเพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรัอาจารย ์ผูส้อน
หรือนกัวิชาการทางดนตรีในการจดัหลกัสูตรดนตรีส าหรับผูสู้งอายุ กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่ม
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การสอน และดา้นวิชาท่ีควรเปิดสอน คือ วิชาปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

ผลท่ีไดรั้บจากการศึกษา สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการลงทุนดา้นธุรกิจโรงเรียน
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สะดวกท่ีทัว่ถึง  และมีพยาบาลประจ าโรงเรียน หรือไม่ก็อยู่ใกลส้ถานพยาบาล และควรพิจารณาให้มี
บริการรับส่งผูเ้รียน 
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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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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1. ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 

        ผูสู้งอาย ุคือบุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่  60  ปีข้ึนไป  เป็นช่วงวยัท่ีมีความเปล่ียนแปลงทางร่างกาย 

จิตใจและสังคม โดยทางร่างกายนั้นผูสู้งอายนุั้นจดัวา่เป็นผูสู้ญเสียความสมบูรณ์ของร่างกาย มีสุขภาพท่ี

อ่อนแอ(คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผูสู้งอายุแห่งชาติ, 2545; บรรลุ ศิริพานิช, 2534) 

ทางดา้นสภาวะดา้นจิตใจและอารมณ์ของผูสู้งอายุนั้น มีการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์และ

จิตใจส่วนหน่ึงเป็นผลจากสภาพร่างกายท่ีเส่ือมลง  บางรายก็อาจพบกบัความสูญเสียบุคคลใกลชิ้ด

ในช่วงน้ี  อีกส่วนเป็นผลจากสถานภาพทางสังคมท่ีเปล่ียนไปเพราะความสูงอายุ  ชนิดของอารมณ์ท่ี

ผูสู้งอายุมกัแสดงออกท่ีผิดปกติและพบได้บ่อย คืออารมณ์เศร้า เบ่ือหน่าย ทอ้แท ้เหงา ร้องไห้ง่าย 

นอ้ยใจบ่อย ๆ ซึม แยกตวั ฯลฯ อารมณ์วติกกงัวลก็พบไดบ้า้ง  มกัแสดงออกโดยห่วงใยลูกหลานมากข้ึน 

บางคร้ังจะมีอาการเครียด หงุดหงิดง่าย บ่นมากข้ึน  ส่วนทางดา้นสังคมของผูสู้งอายุนั้น บทบาทและ

ความส าคญัของผูสู้งอายุในสังคม ถูกจ ากดัให้ลดลงเน่ืองจากถูกมองว่าสุขภาพไม่แข็งแรงเกิดภาวะ

ความเจ็บป่วยหรือเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย  การส่ือสารกบัคนทัว่ไปท าไดล้  าบาก มีผลให้ผูสู้งอายุตอ้งอยูใ่น

บา้นและมีความรู้สึกวา่ตนเองไม่มีประโยชน์ หมดคุณค่าเป็นภาระให้ลูกหลานโดยเฉพาะผูสู้งอายุท่ีเคย

พึ่งตนเอง หรือเป็นท่ีพึ่งให้สมาชิกในครอบครัวตอ้งเปล่ียนบทบาทเป็นผูรั้บการช่วยเหลือ และถ้าผู ้

ใกลชิ้ดไม่ใหค้วามสนใจจะส่งผลใหผู้สู้งอายเุกิดอาการซึมเศร้าอยา่งรุนแรงถึงขั้นท าร้ายตนเองได ้      

       ประโยชน์ของดนตรีต่อผู้สูงอำยุ        

       ดนตรี  เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาเพื่อเป็นเคร่ืองในการกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย ์ท าให้มนุษยเ์รา

มีความสุข ความสนุกสนาน ความสงบ แม้กระทัง่เพื่อการพกัผ่อน เพื่อคลายความเครียด  ในการ

ด ารงชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนตาย คงไม่มีใครกล้าท่ีจะปฏิเสธว่า  ดนตรีนั้นมีความเก่ียวข้องอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได ้ ดงัท่ี  Plato  ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ ความงามเป็นส่ิงท่ีใกลชิ้ดกบัความดีและคุณธรรม 
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ยกตวัอย่างเช่น ดนตรีสามารถช่วยให้มนุษยเ์รานั้นมีบุคลิกภาพท่ีดี  มีอารมณ์แจ่มใส  มี

จิตใจท่ีงดงามได ้ซ่ึง Plato ยงัเช่ือว่าไม่ได้งามเฉพาะทางกายภาพเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงความงาม

ทางด้านศีลธรรมและปัญญา เช่น ความยุติธรรม ความรอบคอบ คุณธรรม และขนบธรรมเนียมท่ีดี  

คุณค่าเหล่าน้ีจดัวา่เป็นความงามภายในจิตใจซ่ึงมีคุณค่าต่อชีวิตจริง  ตวัอยา่งขอ้ดีของดนตรีอีกอยา่งคือ 

เราสามารถน าดนตรีมาช่วยเหลือคนในสังคมได ้  ในทางการใชจิ้ตวิทยาทางการแพทยท่ี์เราเรียกกนัวา่ 

“ดนตรีบ าบดั” (Music Therapy) ท่ีพบวา่ดนตรีสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรค และการท างานท่ี

ผิดปกติของอวยัวะ รวมถึงอาการเจ็บปวดจากบางโรคและ บ าบดัความผิดปกติทางจิต ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี

เร่ิมมีการรักษาโดยใช ้ดนตรีบ าบดัเพิ่มข้ึนมาอยา่งแพร่หลาย  ดร.โอลิเวอร์ แซคส์(Dr. Oliver Sacks) ท่ี

เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นประสาทวิทยายืนยนัว่า “ ดนตรีบ าบดั เป็นเคร่ืองมืออนัทรงพลงัส าหรับการ

รักษาความผิดปกติทางประสาท ส าหรับผูป่้วยโรคประสาทท่ีมีความบกพร่องทางการพูดหรือการ

เคล่ือนไหว สามารถท่ีจะร้องเพลง   และลุกข้ึนมาเตน้ร ากบัเสียงดนตรีได”้  ในประเทศไทยก็มีผูท่ี้อุทิศ

ตนใหก้บัเร่ือง ดนตรีบ าบดัคือ คุณพิชยั ปรัชญานุสรณ์ ซ่ึงปัจจุบนั ท่านไดท้  าหนา้ท่ีเป็นวิทยากรพิเศษผู ้

ซ่ึงเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ดา้นดนตรีบ าบดัแก่สถาบนัต่างๆ คุณพิชยัไดใ้ห้คุณค่าของดนตรีท่ีมีผล

ต่อการบ าบดั ว่าเป็นการใช้ดนตรีเพื่อเยียวยารักษาผูท่ี้มีความป่วยทางจิตใจ และอารมณ์ รวมถึงผูป่้วย

ทางกายในบางโรคไดด้้วย  ดนตรีนั้นจะฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการด าเนินชิวิตทั้งต่อตนเอง และสังคม

ต่อไปได ้ในบทความเร่ือง “ดนตรีบ าบดัทางจิตเวช”  และท่านยงัไดอ้ธิบายเพิ่มไวว้่าดนตรีนั้นช่วยให้

สุขภาพจิตของคนเราดีข้ึนว่า “ดนตรีสามารถท่ีจะเบ่ียงเบนความสนใจหรือความหมกมุ่นในใจของ

คนเราให้หันเหออกไปจากจุดเดิมท่ีเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นความเครียด ทางด้านความเจ็บปวด” 

เป็นตน้ 

ดงันั้นดนตรีจึงเขา้มามีความส าคญัในการช่วยเหลือผูสู้งอายุเป็นอยา่งมาก เพราะดนตรีนั้น

มีพลงัท่ีจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์และกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ ลดอาการซึมเศร้า ความเครียด 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัผูสู้งอาย ุดนตรีสามารถชะลอความแก่ และการเส่ือมสภาพของสมองของผูสู้งอาย ุ

ไดอี้กดว้ย  และท่ีส าคญัผูสู้งอายใุนปัจจุบนันั้นมีจ านวนมาก ส่วนมากไม่ตอ้งท างาน ท าให้มีเวลาท่ีจะหา

กิจกรรมท า และสามารถท่ีจะทุ่มเทไดเ้ตม็ท่ี หลายคนอาจมีความคิดท่ีจะเรียนดนตรี  หรือแมแ้ต่สามารถ
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ท่ีจะจ่ายเงินเพื่อเรียนและซ้ือเคร่ืองดนตรีเป็นของตนเองได ้ดนตรียงัสามารถเพิ่มโอกาสในการท่ีจะพบ

เพื่อนซ่ึงมีความช่ืนชอบในส่ิงท่ีเหมือนกนั และมีเป้าหมายเดียวกนัได้(music can provide an 

opportunity to meet new friends who already share common interests and goals) (Ernst, 2001: 47-51) 

                    สังคมของผู้สูงอายุในอนาคต 

       ในปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัจะกา้วเขา้สู่สังคมของผูสู้งอายุในอนาคตซ่ึงเป็นผลจากความ

เจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนทางดา้นการแพทย ์ช่วยท าให้ประชาชนมี

อายุขยัท่ียืนยาวมากข้ึน จากการท่ีวงการแพทย์มีการน าเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมาใช้ในการรักษาผูป่้วย 

วินิจฉยัและรักษาอาการไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท าให้ลดอตัราการตาย ในขณะเดียวกนัก็

ช่วยลดอตัราการเกิดลงด้วย ส่งผลให้โครงสร้างประชากรเปล่ียนไป ซ่ึงโครงสร้างประชากรของ

ประเทศไทยอยูใ่นระยะท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะประชากรในวยัสูงอายุซ่ึงมีจ านวนเพิ่มข้ึนจาก

1.21 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2503  เพิ่มข้ึนเป็น 4.5– 5.7 ลา้นคนในปี พ.ศ.2543 และมีจ านวนเพิ่มข้ึนอีกเป็น 

7.27 ล้านคน ในปี พ.ศ.2552  จากขอ้มูลของทางส านักงานสถิติแห่งชาติ ประชากรของประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2553 จะมีประชากรสูงวยั(อายุมากกวา่ 60 ปี) เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 11.5 คิดเป็นประมาณ 7.53 

ลา้นคนของประชากรทั้งประเทศ  และไดมี้การคาดคะเนวา่ อีก10ปีขา้งหนา้ เม่ือปี พ.ศ. 2563 จะเพิ่มข้ึน

อีกเป็น 2 เท่าหรือประมาณ 11.88 ลา้นคน (คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผูสู้งอายุแห่งชาติ, 

2545; สถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ,2552; วทิยาลยัประชากรศาสตร์,2544) 

                    โรงเรียนสอนดนตรีในประเทศไทย 

       ในประเทศไทยมีโรงเรียนท่ีท าการเปิดสอนดนตรีเป็นจ านวนมาก เช่นโรงเรียนดนตรี

เอกชน ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีมีการจดัการเรียนการสอนวชิาดนตรีนอกหลกัสูตร จดัเป็นการศึกษานอกระบบ 

(Non-formal Education) มีทั้งโรงเรียนท่ีอยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนท่ีเปิด

สอนในลกัษณะของการศึกษาส่วนตวั (Private Studio)และจากการส ารวจโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีเปิด

สอนในประเทศไทย พบว่ามีโรงเรียนดนตรีเอกชนเปิดท าการสอนอยู่ทัว่ประเทศประมาณกว่า 400 

โรงเรียน (สุกรี เจริญสุข, 2004)โดยทั้งหมดน้ีมีโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีขอจดทะเบียนตามมาตรา 15(2) 

ของพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน 2525 และยงัคงด าเนินการสอนอยู่ทัว่ประเทศ ทั้งขนาดเล็ก 
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(0-99คน) ขนาดกลาง(100-499 คน) และขนาดใหญ่ (500-1000 คน) เป็นจ านวน163 โรงเรียน 

(ส านกังานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2550) 

       ดา้นการจดัการเรียนการสอนและหลกัสูตร พบวา่ โรงเรียนดนตรีเอกชนมีความมุ่งเนน้การ

จดัการเรียนการสอน หลกัสูตรหรือคอร์สการเรียนไปท่ีกลุ่มเด็กก่อนวยัเรียนตลอดจนกลุ่มเยาวชน โดย

สังเกตุไดจ้ากหลกัสูตรของโรงเรียนดนตรีเอกชนชั้นน าในประเทศไทยท่ีเปิดสอนด้วยหลกัสูตรของ

ตนเองและหลักสูตรท่ีมีลิขสิทธ์ิ โดยยงัขาดหลักสูตรหรือคอร์สเรียนท่ีมีความตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของกลุ่มผูสู้งอายท่ีุเป็นรูปธรรม  

      จากขอ้มูลดงักล่าวจึงท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความตอ้งการของผูสู้งอายท่ีุมีต่อ

ความตอ้งการเรียนดนตรี เน่ืองดว้ยปัจจุบนันั้นยงัไม่มีโรงเรียนท่ีเปิดสอนวยัผูใ้หญ่โดยเฉพาะ ท าให้

ผูใ้หญ่ท่ีมีความประสงค์จะเรียนดนตรีนั้นตอ้งไปเรียนรวมกบัเด็กๆ  เน่ืองด้วยเหตุผลน้ีท าให้ผูใ้หญ่

จ านวนมากตดัสินใจไม่เรียน เพราะความอาย และไม่มัน่ใจท่ีตอ้งเรียนในโรงเรียนท่ีเต็มไปดว้ยเด็กๆ 

และดว้ยหลกัสูตรการสอนท่ีไม่ไดเ้นน้ไปท่ีวยัผูใ้หญ่อยา่งเดียวท าให้เม่ือผูเ้รียนในวยัน้ีมาเรียนไม่ไดรั้บ

ความรู้อยา่งเตม็ท่ีและไม่สามารถน าไปใช่ไดจ้ริง จึงเกิดความเบ่ือหน่ายและเลิกสนใจการเรียนดนตรี ซ่ึง

น่าเป็นท่ีน่าเสียดายมากเพราะประโยชน์ของดนตรีนั้นมีมากมาย 

 

2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

                    1.  เพื่อศึกษาความตอ้งการและเหตุผลในการเรียนดนตรีของผูสู้งอาย ุและประเภทของ

ดนตรีท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูสู้งอายุ 

       2.  เพื่อศึกษาแนวทางทางการตลาด และการด าเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีส าหรับผูสู้งอาย ุ

 

3. ขอบเขตของการวจัิย 

       การวจิยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษากลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีอาย5ุ5ปีข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

   ส
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4. สมมติฐานของการศึกษา  

        การมีโรงเรียนท่ีสร้างข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของผูสู้งอายุโดยเฉพาะนั้ น มี

แนวโน้มท่ีจะท าให้ความตอ้งการเรียนดนตรีของผูสู้งอายุเพิ่มข้ึน เน่ืองจากจะได้เรียนในวิชาท่ีตนมี

ความสนใจและไม่ตอ้งไปเรียนรวมกบัเด็กๆในโรงเรียนดนตรีทัว่ไป 

  

5. ขั้นตอนของการศึกษา 

       1.  วจิยัแบบส ารวจ (Survey) โดยการใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ชุด 

       2.  สัมภาษณ์เพิ่มส าหรับผูมี้ความตอ้งการเรียนดนตรีของผูสู้งอาย ุจ  านวน 50ชุด 

       3.  เก็บรวบรวมขอ้มูลและน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติ(ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

       4.   สรุปขอ้มูลและวเิคราะห์ผลท่ีได ้โดยน าเสนอในรูปแบบของตารางและความเรียง  

 

6. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

       1. ทราบถึงความตอ้งการและเหตุผลในการเรียนดนตรีของผูสู้งอาย ุและประเภทของดนตรี

ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูสู้งอายุ 

       2.  เพื่อเป็นขอ้มูลในการเตรียมการลงทุนในธุรกิจโรงเรียนดนตรีท่ีมีความมุ่งเน้นในกลุ่ม

ผูสู้งอายใุหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 

      3.  เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับอาจารยผ์ูส้อนหรือนกัวิชาการทางดนตรีในการจดัหลกัสูตรดนตรี

ส าหรับผูสู้งอาย ุ  
 

   ส
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานประกอบการท าวิจยั

เร่ือง การศึกษาความต้องการและเหตุผลในการเรียนดนตรีของผูสู้งอายุ และประเภทของดนตรีท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูสู้งอาย ุผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาประเด็นต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งน าเสนอ

เป็นเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 1. ผู ้สูงอายุ ซ่ึงจะน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับผู ้สูงอาย ุ

ความหมายและลกัษณะของผูสู้งอายุตลอดจนความสามารถในการเรียนรู้และการจดัการศึกษาส าหรับ

ผูสู้งอายุ , 2. โรงเรียนดนตรีเอกชน น าเสอนลกัษณะของโรงเรียนดนตรีเอกชน การบริหารจดัการและ

หลกัสูตรต่างๆ ท่ีมีการเปิดท าการเรียนการสอน เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสภาพของโรงเรียนดนตรี

เอกชนในปัจจุบนั , 3. การตลาด น าเสนอความหมายของการตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการ

ก าหนดส่วนประสมการตลาด  , 4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น าเสนอผลงานการวิจยัท่ีเช่ือมโยงกนัทางดา้น

เน้ือหาและรูปแบบวธีิการวจิยัเพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการวจิยั สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี 

1.   ผูสู้งอาย ุ 

 1.1   เกณฑก์ารพิจารณาผูสู้งอายุ 

 1.2   การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัผูสู้งอาย ุ

 1.3   ความตอ้งการของผูสู้งอายุ 

 1.4   การเรียนรู้ของผูสู้งอายุ 

 1.5   การจดัการศึกษาส าหรับผูสู้งอายุ 

2.  โรงเรียนดนตรีเอกชน  

3.   การตลาด 

4.   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ส
ำนกัหอ
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1.   ผู้สูงอายุ 

ผูสู้งอาย ุเป็นค าเรียกท่ีไดป้รากฏข้ึนคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2505 โดยผูคิ้ดคน้คือ  

พลต ารวจตรี อรรถสิทธ์ิ สิทธิสุนทร  ท่ีได้บญัญติัศพัท์ค  าน้ีข้ึนเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างแพทย์

อาวุโสและผูสู้งอายุจากแวดวงต่าง ๆ แทนค าเรียกเดิมท่ีใช้วา่ คนแก่ หรือ คนชรา โดยแนวคิดเก่ียวกบั

ผูสู้งอายไุดมี้ผูใ้หค้  านิยาม แนวคิดและทฤษฎีไวห้ลากหลาย สามารถแบ่งออกเป็นดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

1.1  เกณฑ์การพจิารณาผู้สูงอายุ  

  การพิจารณาความเป็นผูสู้งอายุหรือขอ้บ่งช้ีความเป็นผูสู้งอายุไดมี้ผูใ้ห้ความหมายว็

หลายท่าน ดงัน้ี  

  สุรกุล เจนอบรม (2541:6-7) แบ่งการพิจารณาผูสู้งอายอุอกเป็น 4 ประการ ไดแ้ก่  

  1.  พิจารณาความเป็นผู ้สูงอายุจากอายุจริงท่ีปรากฏ (Chronological Aging) จาก

จ านวนปีหรืออายท่ีุปรากฏจริงตามปีปฏิทินโดยไม่น าเอาปัจจยัอ่ืนมาร่วมพิจารณาดว้ย 

  2.  พิจารณาความเป็นผูสู้งอายจุากลกัษณะการเปล่ียนแปลงของร่างกาย (Physiological 

Aging หรือ Biological Aging) กระบวนการเปล่ียนแปลงน้ีจะเพิ่มข้ึนตามอายขุยัในแต่ละปี   

  3.  พิจารณาความเป็นผูสู้งอายุจากลกัษณะการเปล่ียนแปลงทางจิตใจ (Psychological 

Aging) จากกระบวนการเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจ  สติปัญญา  การรับรู้และเรียนรู้ท่ีถดถอยลง 

  4.  พิจารณาความเป็นผูสู้งอายุจากบทบาททางสังคม  (Sociological Aging) จาก

บทบาทหนา้ท่ีทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป   การมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มบุคคล ตลอดจนความรับผิดชอบ

ในการท างานลดลง 

  บาร์โรว ์และสมิธ (Barrow and Smith, 1979 อา้งถึงใน สุมาลี สังขศ์รี, 2540) กล่าว ถึง

การพิจารณาผูสู้งอายไุว ้6 ประการ ไดแ้ก่  

  1.  ประเพณีนิยม (Tradition)  เป็นการก าหนดผูสู้งอาย ุโดยยดึตามเกณฑอ์ายท่ีุออก 

จากงานเช่น ประเทศไทยก าหนดอายวุยัเกษียณอาย ุเม่ืออายคุรบ 60 ปี แต่ประเทศสหรัฐอเมริกา ก าหนด 

อาย ุ 65  ปี  เป็นตน้  

   ส
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  2. การปฏิบติัหน้าท่ีทางร่างกาย  (Body  Functioning)      เป็นการก าหนดโดยยึดตาม

เกณฑ์ทางสรีรวิทยาหรือทางกายภาพ     บุคคลจะมีการเส่ือมสลายทางสรีรวิทยาท่ีแตกต่างกนัในวยั

สูงอายอุวยัวะต่างๆ ในร่างกาย จะท างานนอ้ยลงซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล     บางคนอายุ 50 ปี ฟัน

อาจจะหลุดทั้งปากแต่บางคนอายถึุง  80 ปี ฟันจึงจะเร่ิมหลุด เป็นตน้ 

  3. การปฏิบติัหนา้ท่ีทางดา้นจิตใจ  (Mental  Functioning)    เป็นการก าหนดตามเกณฑ์

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์  การจ า  การเรียนรู้ และความเส่ือมทางดา้นจิตใจ  ส่ิงท่ีพบมากท่ีสุด

ในผูท่ี้สูงอายุคือ ความจ าเร่ิมเส่ือม ขาดแรงจูงใจซ่ึงไม่ไดห้มายความวา่บุคคลผูสู้งอายุทุกคนจะมีสภาพ

เช่นน้ี 

  4. ความคิดเก่ียวกบัตนเอง  (Self  -  Concept)     เป็นการก าหนดโดยยึดความคิดท่ี

ผูสู้งอายมุองตนเอง เพราะโดยปกติผูสู้งอายมุกัจะเกิดความคิดวา่  “ตนเองแก่  อายุมากแลว้”   และส่งผล

ต่อบุคลิกภาพทางกาย   ความรู้สึกทางด้านจิตใจ และการด าเนินชีวิตประจ าวนั       ส่ิงเหล่าน้ีจะ

เปล่ียนแปลงไปตามแนวความคิดท่ีผูสู้งอายนุั้น  ๆ  ไดก้  าหนดข้ึน 

      5. ความสามารถในการประกอบอาชีพ  (Occupation)   เป็นการก าหนดโดยยึด

ความสามารถในการประกอบอาชีพ      โดยใชแ้นวความคิด จากการเส่ือมถอยของสภาพทางร่างกาย 

และจิตใจ    คนทัว่ไปจึงก าหนดวา่  วยัสูงอายุเป็นวยัท่ีตอ้งพกัผอ่น  หยุดการประกอบอาชีพ     ดงันั้น  

บุคคลท่ีอยูใ่นวยัสูงอาย ุ จึงหมายถึงบุคคลท่ีมีวยัเกินกวา่วยัท่ีจะอยูใ่นก าลงัแรงงาน 

  6. ความกดดนัทางอารมณ์และความเจ็บป่วย (Coping with  Stress  and  Illness)  เป็น

การก าหนดโดยยึดตามสภาพร่างกาย และจิตใจ  ผูสู้งอายุจะเผชิญกบัสภาพโรคภยัไขเ้จ็บอยู่เสมอ  

เพราะสภาพทางร่างกายและอวยัวะต่าง ๆ เร่ิมเส่ือมลง     นอกจากนั้น ยงัอาจเผชิญกบัปัญหาทางดา้น

สังคมอ่ืนๆ ท าให้เกิดความกดดนัทางอารมณ์เพิ่มข้ึนอีก ส่วนมากมกัพบกบัผูมี้อายุระหว่าง  60 - 65 ปี

ข้ึนไป 

              นิศา ชูโต (2525) ไดเ้ขียนไวใ้นรายงานวิจยัเร่ือง “คนชราไทย” ซ่ึงสรุปการ แบ่งการ

พิจารณาผูสู้งอายอุอกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่  

   ส
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  1. พิจารณาจากความเส่ือมถอยของร่างกาย  เวลาของการมีชีวิตอยู่ของมนุษยน์ั้นมี

ความสัมพนัธ์กนัโดยตรงกบัการเจริญและเส่ือมถอยของร่างกาย  ดงันั้นเม่ือคนมีอายุนานจนสังขารเร่ิม

เส่ือมถอยลดลงก็เรียกวา่เร่ิม “แก่” 

  2. พิจารณาจากหนา้ท่ีและกิจกรรมทางสังคม ในขณะท่ีสังคมก าหนดกฎเกณฑ์ของ

สภาพวา่ “คนชรา” หรือ “ผูสู้งอายุ” เป็นอยา่งนั้นเป็นอยา่งน้ี อายุเท่านั้นเท่าน้ีเรียกวา่ “ชรา” แลว้ เม่ือ

บุคคลผ่านกระบวนการไปถึงจุดท่ีสังคมก าหนดไว ้เขาก็จะเร่ิมรู้สึกเปล่ียนแปลงไปตามเกณฑ์ดงักล่าว

เช่นกนั ความรู้สึกนึกคิด การเปล่ียนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ของกลุ่มผูสู้งอายุอนัเน่ืองมาจากสภาพ

ของสังขารและสังคม ท าให้มีพฤติกรรมผิดแผกไปจากกลุ่มคนอ่ืนๆ ก็เป็นเคร่ืองช้ีถึงการชราภาพ

ทางดา้นจิตใจ 

  3. พิจารณาจากการแบ่งช่วงอายุของแต่ละวยั เป็นการพิจารณาตามแนวค าสอน 

ในพระพุทธศาสนา  ช่วงแรกคือ ช่วงวยัเด็กหรือปฐมวยั มีอายุระหว่าง 1- 25 ปี อนัเป็ฯวยัท่ีต้อง

ขวนขวายหาความรู้และศึกษาเล่าเรียน ช่วงท่ี2  คือ วยัผูใ้หญ่หรือมชัฌิมวยั ประมาณ 25- 50 ปี อนัเป็น

วยัท่ีจะตอ้งประกอบอาชีพ สะสมทรัพยส์มบติั และช่วงท่ี 3 คือ วยัสูงอายุหรือปัจฌิมวยั  มีอายุตั้งแต่ 50 

ปีข้ึนไป อนัเป็นวยัสุดทา้ยของชีวติ สังขารเร่ือมทรุดโทรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการแบ่งช่วงวยัผูสู้งอายุของ 

บรรลุ ศิริพานิช (2528) และ เสนอ อินทรสุขศรี (2538) ซ่ึงกล่าววา่ บุคคลผูสู้งอายุ คือ ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 50 

ปีข้ึนไปและมีความเส่ือมทางดา้นร่างกาย จิตใจและหนา้ท่ีทางสังคม แต่อยา่งไรก็ตาม การแบ่งผูสู้งอายุ

ของประเทศต่าง ๆ ยงัคงมีความแตกต่างกนัออกไป เช่น ในสหรัฐอเมริกา สวีเดนและเดนมาร์ก ก าหนด

ไวท่ี้อายุ 70 ปี ประเทศไทย อายุ 60 ปี และเพื่อให้ใชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่โลก การประชุมสมชัชา

โลกว่าดว้ยผูสู้งอายุ (World Assembly on Aging) จึงยงัไดก้  าหนดให้ผูท่ี้อายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปเป็น

ผูสู้งอายุ (Elderly) (คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผูสู้งอายุแห่งชาติ, 2545; สุรกุล เจนอบรม, 

2541) 

จากความหมายของผูสู้งอายท่ีุกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ผูสู้งอายุหมายถึงผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 55 

ปีข้ึนไป มีการเส่ือมสภาพของร่างกาย เช่นมีก าลงัวงัชาลดลง มีความเช่ืองชา้มากข้ึน และความสามารถ

ในการใชศ้กัยภาพของร่างกายลดลง ส่วนการเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจและสังคม ข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
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นิสัย สภาพร่างกาย และการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มและสังคมของแต่ละบุคคล  ส าหรับการวจิยัใน

คร้ังน้ี ผูสู้งอาย ุหมายถึง บุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป 

       1.2  การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัผู้สูงอายุ 

  วยัผูสู้งอาย ุเป็นวยัท่ีมีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัหลายประการ สามารถ

แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นร่างกาย , 2. ดา้นจิตใจ , 3. ดา้นสังคม , 4. ดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงแต่ละดา้น

มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

  1. ดา้นร่างกาย  ผูสู้งอายุจะมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายอย่างชดัเจนหลายประการ

(สุรกุล เจนอบรม, 2534; ชลธิชา วงัวิเวก, 2537) ไดแ้ก่ ผมบางและหงอกขาว ผิวแห้งและเห่ียวยน่ การ

เส่ือมสมรรถภาพของการรับรู้ทางหูและ ตา กลา้มเน้ืออ่อนแรง ความสัมพนัธ์ของการท างานระหว่าง

สมองกบักลา้มเน้ือไม่สัมพนัธ์กนั สมองเส่ือมลง ระดบัสติปัญญาเส่ือมถอย การเส่ือมสมรรถภาพของ

ระบบขบัถ่าย ไตและปอด ดว้ยสาเหตุจากความเส่ือมทางร่างกายท่ีไดก้ล่าวมานั้นจึงท าให้วยัผูสู้งอายุจะ

เกิดภาวะท่ีจะเกิดอาการเจบ็ป่วยง่าย โดยจะมีอาการท่ีรุนแรงและเร้ือรัง  

2. ดา้นจิตใจ  การเปล่ียนแปลงดา้นจิตใจเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีความเช่ือมโยงกบั

การเปล่ียนแปลงดา้นร่างกายและสังคม เพราะอิทธิพลจากความเส่ือมของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวยอ่ม

ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผูท่ี้ก าลงัเผชิญกบัภาวะนั้น ๆ ไม่มากก็น้อย นอกจากน้ียงัส่งผลกระทบต่อ

ความสัมพนัธ์กบับุคคลรอบขา้ง ตลอดจนการปรับตวัทางสังคมและสภาพแวดลอ้ม 

3. ดา้นสังคม  การเปล่ียนแปลงดา้นสังคมท่ีมีผลกระทบต่อผูสู้งอายุส่วนใหญ่เกิดการ

การถูกลดบทบาทหน้าท่ีลง ทั้งน้ีเกิดจากความเปล่ียนทางทางรูปแบบของสังคมซ่ึงจากเดิมสังคมไทย

เป็นสังคมเกษตรกรรม ท่ีมีการพึ่งพาอาศยักนัเป็นครอบครัวใหญ่ มีผูสู้งอายุเป็นเสมือนผูน้ าและท่ีเคารพ

ของครอบครัว แต่เม่ือรูปแบบทางสังคมเปล่ียนไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม บทบาทและหนา้ท่ี และการ

พึงพาอาสัยผูสู้งอายุจึงไดถู้กจ ากดัและลดลงไป ขาดความส าคญั การยอมรับและการดูแลเอาใจใส่จาก

บุตรหลาน ผูสู้งอายจึุงเกิดความโดดเด่ียวและมีสุขภาพจิตท่ีเส่ือม 

4. ดา้นเศรษฐกิจ  การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจของผูสู้งอายุ (ชูติวรรณ ฟอง

สุวรรณ, 2539) มีความตอ้งการออกจากงานหรือเกษียณอายุเม่ือถึงเวลาท่ีก าหนด แต่งานบางประเภทไม่
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มีสวสัดิการหรือเงินบ าเหน็จบ านาญหลงัการเกษียณอายุงานจึงท าให้ผูสู้งอายุมีรายไดท่ี้ลดลงและขาด

รายได ้  

              ผูสู้งอายเุป็นช่วงท่ีตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงทางดา้นต่าง ๆ หลายประการซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงเหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อความตอ้งการและสมรรถภาพในการด ารงค์ชีวิตของผูสู้งอายุ โดย

ผูเ้ก่ียวข้องควรค านึงถึงสภาพและปัญหาดังกล่าวและช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองถึงความ

ตอ้งการของผูสู้งอายไุดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

        1.3    ความต้องการของผู้สูงอายุ 

             การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงความตอ้งการและเหตุผลในการเรียนดนตรีของผูสู้งอาย ุ 

และประเภทของดนตรีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผูสู้งอายุ ดังนั้ นการพิจารณาถึงพื้นฐาน 

ความตอ้งการของผูสู้งอายุจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ผูว้ิจยัจึงของน าเสนอถึงความตอ้งการพื้นฐาน 

ของผูสู้งอายุท่ีได้มีผูศึ้กษาและท าการวิจยัไวเ้พื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ดงัน้ี (สุธีรา นุ่ยจนัทร์, 

2530; ทองอยู ่แกว้ไทรฮะ, 2527; สมพร เทพสิทธา, 2526) 

         1. ความตอ้งการด้านร่างกาย คือ การตอ้งการปัจจยั 4 ซ่ึงเป็นส่ิงพื้นฐานในการ

ด ารงชีวติและการมีสุขภาพท่ีดี 

     2. ความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ คือ ความตอ้งการประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายไดเ้ล้ียง

ตนเองและพึ่งพาตนเองได ้มีความมัน่คงในการด ารงชีวติพอสมควร 

         3. ความตอ้งการดา้นจิตใจ คือ ตอ้งการความรัก ความเคารพ การดูและเอาใจใส่จาก

ลูกหลาน  

         4. ความตอ้งการดา้นสังคม คือ ตอ้งการไดรั้บการยอมรับและนบัถือจากคนในชุมชน

และสังคม ตอ้งการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน 

         5. ความตอ้งการลดการพึ่งพาอาศยัผู ้อ่ืน ผูสู้งอายุตอ้งการพึ่งพาตนเองให้มาท่ีสุด 

จนถึงจุดท่ีไม่สามารถช่วยตนเองไดจึ้งตอ้งการขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเม่ือจ าเป็น โดยไม่ตอ้งการท่ี

จะเป็นภาระของผูอ่ื้น 
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         6. ความตอ้งการความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ผูสู้งอายตุอ้งการเปิดรับความรู้ ขอ้มูล 

ข่าวสารและประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวิต และเป็นประโยชน์

ต่อการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพสังคมและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป  

        นอกจากน้ีผูสู้งอายุจะมีความสุขใจถ้าได้อยู่พร้อมหน้ากับลูกหลาน มีการเข้าร่วม

กิจกรรมทางศาสนาและไดท้  าประโยชน์ต่อส่วนรวม  

       จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า ผูสู้งอายุมีความตอ้งการทางกาย ทางจิตใจและทาง

สังคม โดยมีความพยายามท่ีจะลดการพึ่งพาผูอ่ื้นให้มากท่ีสุด โดยตอ้งการท่ีจะประกอบอาชีพเพื่อให้มี

รายไดม้าด ารงชีวิต ตอ้งการความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวและตอ้งการหาความรู้ท่ีเหมาะสม

กบัวยัและมีความเป็นปัจจุบนัเพื่อน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ต่อการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพของสังคมและ

สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั 

       1.4   การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

        บุคคลในทุกช่วงวยัลว้นแต่ตอ้งการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัไป เพื่อตอบสนองต่อความ

ตอ้งการในการพฒันาตนเอง ความพึงพอใจและเพื่อการประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมบางอยา่ง 

ตลอดจนเพื่อแลกเปล่ียนความสนใจกบับุคคลอ่ืน แต่การเรียนรู้ในผูสู้งอายุนั้นมีขอ้จ ากดัหลายอย่างท่ี

เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจและสังคมท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลในวยัน้ี กล่าวไดโ้ดยสรุปคือ 

  1. ดา้นร่างกาย ขอ้จ ากดัของผูสู้งอายดุา้นร่างกายท่ีผลมีต่อการเรียนรู้คือความเส่ือมของ

ร่างกายและระบบการท างานของอวยัวะท่ีเส่ือมสมรรถภาพลงตามจ านวนอายุท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยจะมี

การตอบสนองต่อส่ิงต่าง ๆ ช้าลง ทั้งในดา้นของสมองและการเคล่ือนไหว จึงท าให้ผูสู้งอายุเรียนรู้ส่ิง

ใหม่ ๆ ไดช้า้ลงและไม่สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ อยา่งรวดเร็วได ้

  2. ดา้นจิตใจ ผูสู้งอายุมกัมีความรู้สึกถึงปมดว้ยท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงทางดา้น

ต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและสังคม จึงมกัรู้สึกหงุดหงิด นอ้ยใจ ไม่มีความมัน่ใจ เศร้าหมองและรู้สึกไร้ค่า 

ดงันั้นทศันคติและแรงจูงใจของผูสู้งอายุท่ีมีความเป็นลบจึงส่งผลกระทบการการเรียนรู้ของผูสู้งวยัดว้ย

เช่นกนั 
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  จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาไดน้ าเสนอถึงความสามารถในการเรียนรู้ของผูสู้งอายุ ดงันั้น

ในการจดัการศึกษาส าหรับผูสู้งอายจึุงควรค านึงถึงขอ้จ ากดัน้ีเพื่อท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัช่วง

วยัและเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดส าหรับผูเ้รียน 

       1.5   การจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ 

  การศึกษาในปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนวิสัยทศัน์ในการศึกษาเป็นการศึกษาต่อเน่ืองตลอด

ชีวิต โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบท่ีได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบดูแลการศึกษาให้กับ

ผูสู้งอายุสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมและไดป้ระโยชน์ในการศึกษาอยา่งแทจ้ริง (คณะกรรมาธิการวิสามญั

สวสัดิการผูสู้งอายแุละการพฒันาสังคม, 2534) โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดก้ล่าวถึงแนวทางการ

จดักิจกรรมท่ีส าคญั ๆ ไว ้3 ดา้น ดงัน้ี (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2542) 

  1. กิจกรรมดา้นสุขภาพและนนัทนาการ เช่น การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรง 

การเล่นเกมเพื่อผอ่นคลายความเครียดและกิจกรรมดนตรี 

  2. กิจกรรมดา้นอาชีพ เช่น กิจกรรมการประดิษฐด์อกไม ้จกัรสาน ท าขนมไทย 

  3. กิจกรรมด้านสังคม เช่น การใช้ภูมิปัญญาจากผูสู้งอายุในสังคม การจดักิจกรรม

เผยแพร่ความรู้แก่ผูสู้งอาย ุ

  นอกจากน้ี สุรกุล เจนอบรม (2541) ไดน้ าเสนอแนวทางส าหรับการศึกษานอกระบบ

ไวส้ าหรับผูสู้งอาย ุดงัน้ี  

  1. การเตรียมตวัเป็นผูสู้งอาย ุเป็นการสร้างกิจกรรมท่ีเนน้ความรู้ทัว่ไปในการเตรียมตวั

เขา้สู่วยัผูสู้งอายหุรือการเกษียณอายงุาน เช่น ความรู้ทางดา้นกฏหมาย การส ารองเงิน สุขภาพจิต ศาสนา 

งานอดิเรกและการสันทนาการส าหรับเตรียมความรู้ความเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงทางร่างกายและ

จิตใจเม่ือเขา้สู่วยัสูงอาย ุ

  2. การสร้างความมัน่คงในการด ารงค์ชีวิต เป็นกิจกรรมท่ีเน้นในเร่ืองของกิจกรรม

ความรู้และทกัษะท่ีสร้างความมัน่คงใหก้บัชีวติวยัสูงอาย ุเช่น การฝึกอาชีพ การรวมกลุ่มออมทรัพย ์ 
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 3. การพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ เป็นกิจกรรมท่ีเน้นในเร่ืองของการพฒันาสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตให้แก่ผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ การออกก าลงักาย การสร้างงานอดิเรก การพฒันาสุขภาพจิต 

กิจกรรมทางศาสนา การแจง้ข่าวสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ

 4. การส่งเสริมคุณค่าผูสู้งอายุ เน้นกิจกรรมท่ีเชิดชูเกียรติและให้ก าลังใจผูสู้งอาย ุ

ตลอดจนการใชศ้กัยภาพและคุณค่าของผูสู้งอายใุหเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

 ดา้นศึกษาวิชาดนตรีจากการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานวิจยัของกรมการศึกษานอก

โรงเรียน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายุมีความตอ้งการการศึกษาทางดา้นดนตรีคือ เสนอให้มีการจดัตอ้ง

ชมรมดนตรีข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทผูสู้งอายใุนสังคม (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2542) 

 

2.   โรงเรียนดนตรีเอกชน 

      ในประเทศไทย การเรียนการสอนดนตรีในปัจจุบันมี ข้ึนอย่างหลากหลายทั้ งใน

สถาบนัการศึกษาตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนถึงระดบัอุดมศึกษา นอกจากน้ียงัมีการเปิดการเรียนการสอน

ดนตรีข้ึนในลกัษณะโรงเรียนดนตรีเอกชน ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน 2525 มาตรา 15(2) 

อยา่งมากมาย เช่น โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (Yamaha Music School) โรงเรียนดนตรีเคพีเอ็น (KPN 

Music Academy) ตลอดจนการศึกษาส่วนตวั (Private Studio) และจากการส ารวจโรงเรียนดนตรีเอกชน

ท่ีเปิดสอนในประเทศไทย พบว่ามีโรงเรียนดนตรีเอกชนเปิดท าการสอนอยู่ทัว่ประเทศประมาณกว่า 

400 โรงเรียน (สุกรี เจริญสุข, 2004) โดยทั้งหมดน้ีมีโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีขอจดทะเบียนตามมาตรา 

15(2) ของพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน 2525 เป็นจ านวน 163 โรงเรียน (ส านักงานบริหาร

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2550) 

       ตัวอย่างวชิาทีเ่ปิดสอนของสถาบันโรงเรียนดนตรี KPN  
       ดนตรีส าหรับเด็กเล็ก :  Music for Little Mozart (MLM)  หลกัสูตรวิชาดนตรีพื้นฐาน

ส าหรับเด็กท่ีมีอาย ุ3 ปีคร่ึง – 5 ปี เรียนร่วมกลุ่มกบัผูป้กครอง โดยใชห้ลกัสูตรของ Alfred  จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา เสริมสร้างพฒันาการทางด้านทกัษะดนตรี  ให้รู้จกัโน้ตดนตรี สัญลกัษณ์ต่างๆของ

โนต้เพลงสากล  ฝึกทกัษะการฟัง แยกแยะเสียง เสียงสูง-เสียงต ่าในจงัหวะต่างๆ โดยใช้ “คียบ์อร์ด” 
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นอกจากน้ียงัสอดแทรกการร้องเพลง และกิจกรรมเขา้จงัหวะ โดยผา่นตวัการ์ตู“Beethoven  Bear” และ

“Mozart  Mouse”   

 เปียโน :  การเรียนเปียโนน้ี เร่ิมไดต้ั้งแต่อายุ 5 ขวบข้ึนไป จนถึงผูใ้หญ่ เรียนรู้วิธีบรรเลง

บทเพลงคลาสสิค และ บทเพลงร่วมสมยั  เรียนรู้การถ่ายทอดบทเพลงดว้ยทว้งท านองท่ีถูกตอ้ง  เขา้ใจ

ในอารมณ์เพลง  ความรู้สึกทางศิลปะ ท่ีผูป้ระพนัธ์เพลงไดแ้ต่งไว ้ฝึกสมาธิ และพฒันาความสามารถ

ทางความคิด ความจ า และอารมณ์ ก่อให้เกิด ความกลา้แสดงออก พฒันาโสตสัมผสั (ตา , หู , มือซ้าย-

ขวา และเทา้)  เรียนรู้เทคนิคต่างๆ  การเรียนเปียโนยงัสามารถน าความรู้น าไปปรับใชก้บัเคร่ืองดนตรี

ชนิดอ่ืนๆไดอ้ยา่งดี  

 ขับร้อง:  หลกัสูตรการเรียนร้องเพลง เร่ิมตั้งแต่อายุ 7 ปีข้ึนไป จนถึงผูใ้หญ่ นกัเรียนจะรู้จกั

การเปล่งเสียง เรียนรู้เทคนิคการหายใจท่ีถูกตอ้ง การควบคุมเสียง และจงัหวะ เรียนรู้ทฤษฎีโนต้  เทคนิค

การใชก้ลา้มเน้ือส่วนต่างๆเพื่อการพยุงเสียง นกัเรียนจะรู้จกัการนบัจงัหวะเพลง ขบัร้องโดยไม่คร่อม

จงัหวะ และพื้นฐานการเป็นนกัร้องท่ีดี ท่าทางการร้อง การส่ือความหมาย และอารมณ์ รวมถึงการ

แสดงออกบนเวที ดว้ยลีลาท่าทางท่ีเหมาะสมตามจงัหวะเพลง   

 กลอง :  หลกัสูตรน้ีสามารถเร่ิมเรียนไดเ้ร่ิมตั้งแต่อายุ  10  ปีข้ึนไป  โดยใชห้ลกัสูตร

ของ  Alfred  จากประเทศสหรัฐอเมริกา เรียนรู้การตีกลองชุด ตัง่แต่ท่านั่ง , การจบัไม้กลองท่ี

ถูกตอ้ง  การอ่าน-เขียนโน๊ตฝึกการแยกโสตสัมผสั มือซ้าย-ขวา, เทา้ซ้าย – ขวา  การตีสลบัมือ และการ

เล่นรวม ทั้งมือและเทา้  ฝึกการนับจงัหวะ  รู้จกัลกัษณะเสียงเอกลกัษณ์ของกลองและฉาบแต่ละ

ใบ  เรียนรู้จกัการเล่นเป็นวงร่วมกบัเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนๆ  

 กีตาร์ :   เหมาะส าหรับอายุ 7 ปีข้ึนไป  โดยสามารถเลือกเรียนตามประเภทของกีตาร์

ได ้ ซ่ึงมี 4 ประเภท ไดแ้ก่ กีตาร์คลาสสิค, กีตาร์อะคูสติค, กีตาร์ไฟฟ้า  และกีตาร์เบส  ใชห้ลกัสูตรการ

เรียนการสอนของAlfred  จากประเทศสหรัฐอเมริกา  เรียนรู้การเล่นกีตาร์ระดบัพื้นฐานไปจนถึง

ระดบัสูงนกัเรียนจะสามารถเล่นเด่ียว หรือกลุ่มได ้ เรียนรู้ชนิดต่างๆของกีตาร์ ฝึกการเล่นแบบ Chords 

และแบบ Scaleทกัษะการอ่านโน้ต วิธีการเล่นโดยใชน้ิ้ว (Finger Playing)  การเล่นเด่ียว และการเล่น

เป็นกลุ่ม  
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 เคร่ืองสาย :  หลกัสูตรส าหรับผูเ้คร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสายเช่นไวโอลิน, เชลโล่ โดย

เร่ิมตั้งแต่ระดบัเบ้ืองตน้จนถึงระดบัสูง เน้นการวางพื้นฐานท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานสากล รับตั้งแต่

อาย ุ 7  ปีข้ึนไป  การเรียนการสอนใชห้ลกัสูตรของ  Zusuki   ประเทศญ่ีปุ่น  เนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยวิธี

ธรรมชาติท่ีสุด  คือ การฟัง  การดู  รวมทั้งการท าตามอยา่ง  โดยใชส่ื้อต่างๆ เช่น CD  หรือ  VCD   เป็น

ตน้ และรวมกลุ่ม Ensemble กบัเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน เช่น  เปียโน  ฟลุท  แซกโซโฟน ฯลฯ ในรูปแบบ

คอนเสิร์ตได ้  

 เคร่ืองเป่า :  หลกัสูตรน้ี เหมาะส าหรับผูเ้รียนตั้งแต่อายุ  7  ปีข้ึนไป  จนถึงผูใ้หญ่ ประเภท

เคร่ืองดนตรีไดแ้ก่  ฟลูท้ คลาริเน็ต ทรัมเปท แซกโซโฟน โดยใชห้ลกัสูตรของ  Hal Leonard ประเทศ

สหรัฐอเมริกานกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้จกัการจรดปากและจดัรูปปากท่ีถูกตอ้งในการเป่า  เพื่อให้เสียงท่ีน่า

ฟัง  การหายใจ และการใช้ลมในการเป่าอย่างถูกวิธี  รู้จกัการใช้เทคนิคการตดัล้ิน  ฝึกการควบคุม

จงัหวะ การเคล่ือน ไหวของน้ิวท่ีเร็วสม ่าเสมอ  รวมถึงการรู้จกัเคร่ืองหมาย  ค าศพัทท์างดนตรี   การ

ฟัง  การอ่านโนต้ เรียนรู้การเล่นคู่  Duet   และ  การเล่นเป็นกลุ่ม Ensemble   

 ดนตรีไทย :  เหมาะส าหรับผูเ้รียนตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไป จนถึงผูใ้หญ่ หลกัสูตรน้ีมุ่งเน้นให้

ผูเ้รียนมีความเพลิดเพลินในการเรียนเคร่ืองดนตรีไทย   ฝึกทกัษะพื้นฐานการใช้มือและโสตประสาท

ควบคุมเคร่ืองดนตรี พฒันาทางสมองโดยเนน้ดา้นความจ า ความเขา้ใจ และจ าแนกการใชมื้อปฏิบติัต่อ

เคร่ืองดนตรีแต่ละชนิด  นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริม ปลูกฝัง วฒันธรรมอนัดีงามของไทย และเป็นการ

อนุรักษศิ์ลปะของไทยแขนงหน่ึง 

 บัลเล่ต์  & แด๊นซ์ :   บลัเล่ต ์ เร่ิมตั้งแต่อายุ  5  ปีข้ึนไป ด าเนินสอนตามหลกัสูตร The 

Royal Academy of  Dance (RAD) จากประเทศองักฤษ  ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ

ระดับในโลก หลักสูตรน้ีจะมุ่งเน้นการสอนแบบ Classical Ballet เน้นทกัษะการเต้นอย่าง

ถูกตอ้ง  ตลอดจนความรู้ความเขา้ใจศพัทเ์ทคนิคบลัเล่ต ์ ปรับสรีระร่างกาย  การยนื  การเดิน  เขยง่ปลาย

เทา้  หรือทว้งท่าการกระโดดท่ีสวยงาม  รวมถึงการปรับบุคลิกภาพท่ีดี  มีความเช่ือมัน่  กลา้แสดงออก 

และมีศกัยภาพในการแสดงออกต่อสาธารณชน นอกจากน้ีการเรียนบลัเล่ต ์ยงัสามารถน าความรู้พื้นฐาน

ไปปรับประยกุตใ์ชใ้นการเตน้ประเภทอ่ืน เช่น Jazz Dance, HipHop ฯลฯ   
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 ตัวอย่างหลกัสูตรของสถาบันดนตรี YAMAHA  แบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่  

       1. กลุ่มวชิาส าหรับเด็ก 

                    Music Wonderland : MW   ส าหรับอาย ุ2 ปี 10 เดือน – 3 ปี 9 เดือน 

 

                  หลกัสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กเล็ก เน้นการฝึกประสาทสัมผสัทางดา้นการฟัง 

จงัหวะและการรับรู้สุนทรียศาสตร์ของดนตรี ไปพร้อมกบัความสนุก 

                   Junior Music Course : JMC  ส าหรับอาย ุ3 ปี 10 เดือน – 5 ปี 6 เดือน 

                     หลักสูตรท่ีโดดเด่นท่ีสุดของยามาฮ่า เน้นให้เด็กมีทักษะในการฟังเสียงดนตรีและ

ความสามารถในการแยกแยะและบอกเสียงท่ีไดย้นิ  

                   Junior Extension Course : JXC  ส าหรับผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตร Junior Music Course 

                   หลกัสูตรดนตรีส าหรับเด็กชั้นกลางตอนตน้ เป็นหลกัสูตรต่อเน่ืองจาก JMC ซ่ึงการเรียน

หลกัสูตร  ต่อเน่ืองอยา่ง JXC น้ีนอกจากท่ีเด็กจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบพื้นฐานทางดา้นดนตรี

แลว้ ยงัเพิ่มเติมเน้ือหาของทกัษะการดน้สด หรือ Improvisation ขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมพฒันาไปสู่

ทกัษะทางดา้นการเรียบเรียงบทเพลง ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีสูงข้ึนอีกดว้ย 

                   Junior Advanced Course : JAC  ส าหรับผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตร Junior Extension Course  

                   หลกัสูตรดนตรีส าหรับเด็กชั้นกลางตอนปลาย  เป็นหลกัสูตรต่อเน่ืองจาก JXC โดยเน้น     

ความสามารถทางดา้นดนตรีในระดบัท่ีสูงข้ึน ทกัษะการดน้สด หรือ Improvisation จะพฒันาเพิ่มข้ึน 

รวมทั้งความรู้พื้นฐานของการเรียบเรียงบทเพลง ส าหรับการบรรเลงเป็นกลุ่ม หรือ ensemble  

                   Advanced Extension Course : AXC  ส าหรับผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตร Junior Advanced 

Course 

                        หลกัสูตรดนตรีส าหรับเด็กชั้นสูง  เป็นหลกัสูตรต่อเน่ืองจาก JAC ซ่ึงเป็นหลกัสูตรขั้นสูง   

     ท่ีสุดของ Junior Course มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เด็กไดใ้ช้ศกัยภาพและความสามารถทางดา้นดนตรี ทั้ง 

     ดา้นการร้อง, การเล่น, การเรียบเรียงบทเพลง และการดน้สด หรือ improvisation และความสามารถใน 

     การประพนัธ์บทเพลงจากการดน้สด 
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                           Junior Special Advanced Course : JSAC  ส าหรับผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตร Junior Music   

    Course 

                           หลกัสูตรดนตรีพิเศษส าหรับเด็กชั้นกลาง เป็นหลกัสูตรต่อเน่ืองจาก JMC ซ่ึงเด็กในวยั6 ปี  

    ท่ีตอ้งการจะ เขา้เรียนในหลกัสูตรน้ี จะตอ้งผ่านการคดัเลือก หรือ Audition โดยจะทดสอบทกัษะ   

    ทางดา้นการร้อง การเล่น และการฟัง ซ่ึงหลกัสูตร JSAC น้ีนบัเป็นจุดเร่ิมตน้แห่งนกัประพนัธ์ตวัน้อย  

    เพราะเป็นหลกัสูตรท่ีเสริมสร้าง และพฒันาความสามารถทางดา้นดนตรีในทุกๆ ดา้น ควบคู่ไปกบัทกัษะ    

    ดา้นการใชเ้คร่ืองดนตรี 

        2. กลุ่มวชิาเปียโน/อเีลก็โทน/กตีาร์ 

        Yamaha Popular Piano   เหมาะกบัผูต้อ้งการจะเรียน Piano อยา่งรวดเร็วซ่ึงเวลาการสอน 

จะสามารถท าใหผู้เ้รียนเล่นเพลงโดยใชเ้วลาอนัสั้น โดยหลกัสูตรจะไม่เนน้เร่ือง technique มากแต่จะไป 

เนน้เร่ืองการท าใหผู้เ้ขา้เรียนท าความเขา้ใจกบัการเล่น  Piano ในมือซา้ยและขวา เนน้การเล่นเพลงสากล 

ทัว่ไปและการอ่าน chord (ผูเ้รียนตอ้งจบ Adult Piano เล่ม 2 หรือ Pianoforte เล่ม 3) 

        Pianoforte (Individual/Pair)  จะเนน้การพฒันาทางดา้นการฟัง ร้อง เล่น ตลอดจนการท า

Imrpovisation  ซ่ึงมีการสอนต่อเน่ืองจนถึงระดบัสูง  จะเนน้เทคนิคการบรรเลงเปียโนใหไ้พเราะ พร้อม

พฒันาทกัษะดา้นอ่ืนๆครบถว้น (อาย ุ6 ปีข้ึนไป) 

        Junior Electone Course: JEC  หลกัสูตรอิเล็กโทนแนวใหม่ เหมาะส าหรับผูต้อ้งการเล่น

อิเล็กโทนอยา่งจริงจงั เป้าหมายคือเนน้การแสดง (Performance)  และการประพนัธ์เพลง (Composition) 

และการเรียบเรียงบทเพลง  (Arrange)  อนัเกิดจากความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีไดเ้รียนหลกัสูตรน้ี 

(ผูเ้รียนตอ้งจบ JSFC เล่ม 2 หรือ YESC เล่ม 3) 

        Yamaha Electone Study Course : YSEC หลกัสูตรอิเล็กโทนคือหลกัสูตรท่ีเป็นลิขสิทธ์ิ

เฉพาะของสถาบนัดนตรียามาฮ่าท่ีผา่นการศึกษาวจิยัอยา่งยาวนาน  จนการันตีไดถึ้งคุณภาพในหลกัสูตร 

สร้างศิลปินและนกัดนตรีระดบัโลกมากมาย (อาย ุ 6 ปีข้ึนไป) 

        Junior Guitar Course : JGC หลกัสูตรกีตาร์ส าหรับเด็ก ท่ีไดพ้ฒันาตามแนวคิดการสอน

ดนตรีส าหรับเด็ก (JMC)มุ่งเนน้การเล่นกีตาร์อยา่งถูกวธีิ พร้อมกบักิจกรรม การร้อง ฟัง จนนอ้งสามารถ 
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ร้องและเล่นกีตาร์ไปพร้อมกนัได ้ฝึกฝนทกัษะจนสามารถเล่นบทเพลงบรรเลงเด่ียว (อาย:ุ 8-11 ปี) 

       Yamaha Guitar Course : YGC  หลกัสูตรกีตาร์ สอนตั้งแต่การเร่ิมเรียนในระดบัขั้นพื้น - 

ฐาน เล่นอยา่งถูกวธีิ  ฝึกการอ่านโนต้  ทฤษฎีดนตรี  การเล่นคอร์ดในรูปแบบต่างๆไปกบับทเพลงหลาก 

หลายรูป แบบ จนถึงการเรียนในระดบักีตาร์คลาสสิกชั้นกลาง-ชั้นสูง จนสามารถวเิคราะห์บทเพลงและ

ดดัแปลงวธีิการเล่นไดด้ว้ยตนเอง (อาย ุ12 ปีข้ึนไป) 

       3. กลุ่มวชิาป๊อปปูล่ามิวสิค 

        Electric Guitar Course  สอนใหน้กัเรียนไดฝึ้กตั้งแต่ระดบั  Beginner  ท่ีถูกตอ้งทั้งปฏิบติั 

ทฤษฎี และความสนุกไปดว้ย  นกัเรียนสามารถเล่นเป็นเพลงไดเ้ร็ว สอนใหน้กัเรียนรู้ทฤษฎีดว้ยวธีิสอน

แบบใหม่ไม่ใหน่้าเบ่ืออีกดว้ย ไม่วา่จะเป็น Style Pop, Rock, Blues, Jazz (อายุ 10 ปีข้ึนไป) 

        Electric Bass Course  นกัเรียนสามารถเรียนไดต้ั้งแต่ระดบั Beginner ถึงขั้น Advance ได้

ทั้งพื้นฐานการวางน้ิวมือซา้ย และมือขวาท่ีถูกตอ้ง  เล่นเป็นเพลงไดใ้นระยะเวลาสั้น ๆ  และฝึกการอ่าน 

Note และทฤษฎีต่างๆ โดยวิธีการสอนท่ีไม่น่าเบ่ือ  (อาย ุ10 ปีข้ึนไป) 

        Keyboard Course รองรับนกัเรียนท่ีตอ้งการเล่นเพลงใน Style Pop  Rock และStyle อ่ืนๆ 

โดยเรียนเพลงท่ีมีทั้ง  Chord  และ  Melody  ฝึกมือซา้ยและมือขวา การเรียนอ่าน  Note  และ Chord จาก

เพลง ไม่ใช่เฉพาะแบบฝึกหดัสั้นๆ   จึงท าใหน้กัเรียนมีความสนุกและอยากจะฝึกซอ้มเพื่อเล่นเพลงนั้นๆ 

ใหไ้ดเ้ร็ว (อาย ุ10 ปีข้ึนไป) 

        Drums Course สอนในระดบั Beginner จนไปถึงระดบั Advance เนน้การเล่นพื้นฐานของ 

Bass Drums, Snare,  Hihat กบั  Metronome  นกัเรียนจะไดค้วามเท่ียงตรงของจงัหวะ  และขณะเดียวกนั

กบัความยดืหยุน่ในความรู้สึกในการเล่นกลองไดห้ลากหลาย  Style ดนตรี หลงัจากนั้นก็จะพฒันาไปถึง

การเล่นกลองกบับทเพลงซ่ึงตอ้งเนน้ทั้งเทคนิค และการเล่น Groove, Fill in หรือแมก้ระทั้ง Solo 

Rhythmic และ Dynamic ของการเล่นกลอง (อาย ุ10 ปีข้ึนไป) 

        Acoustic Guitar Course (Folk Guitar) การเล่นกีตาร์โปร่ง เนน้ความสนุกสนานในการ

เล่นเป็นหลกั การเล่น  Open Position Chords Progression 2, 3, 4  Chords Progression  เล่น Pop, Folk 

หรือ  Rock  ท่ีไม่ยากในระดบั  Beginner  วชิาน้ีนกัเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนเดือนต่อเดือนโดยไม่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 
 

บงัคบัเป็นระยะยาว   ส่วนทางดา้นเทคนิคและทฤษฎีก็จะผสมผสานไปในบทเรียนใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้

ในขณะเดียวกนักบัการเล่น Rhythm ในจงัหวะต่างๆ (อาย ุ10 ปีข้ึนไป) 

       Vocal Course วชิาน้ี มี Course สั้นๆ ท่ีสามารถใหน้กัเรียนหรือผูท่ี้ชอบร้องเพลงไดล้งเรียน

ไดห้ลาย Course เช่น Pop vocal, Folk and Country Vocal หรือแมแ้ต่ Vocal Courseในแบบ Traditional 

การสอนวชิาการร้องตั้งแต่บงัคบัลมหายใจ การยนืท่ีท าใหร้้องเพลงไดเ้ตม็เสียง Head Tone, Chest Tone 

และ Interval การซอ้ม Scale Warm Up  และรายละเอียดอ่ืนๆ อีกมากมาย เพื่อท่ีจะสามารถข้ึนร้องเพลง

ในงานต่างๆ หรือ Concert ไดอ้ยา่งไม่อายใคร(อายุ 10 ปีข้ึนไป) 

        Flute Course  สอนตั้งแต่พื้นฐานการวางต าแหน่งของรูปปากท่ีถูกตอ้ง การปรับโทนเสียง

ในขณะเล่น  และส่วนประกอบของเคร่ืองดนตรี เช่น  Head Joint, Body, Foot Joint การวางท่าทางขณะ

เล่น การหายใจท่ีถูกวธีิ การบงัคบัล้ิน และเล่นเพลงไดส้นุกหลากหลาย Style (อาย ุ12 ปีข้ึนไป) 

        Saxophone Course   เนน้พื้นฐานท่ีให้นกัเรียนจะไดรั้บความรู้ ทั้งทฤษฎี  และปฏิบติั  การ 

Set Up การเรียนรู้ถึงช้ินส่วนต่างๆบน Saxophone และนกัเรียนตอ้งจ าใหไ้ดว้า่มีอะไรบา้ง การใช ้Reeds 

และMouthpiece การวางท่าทางนัง่ หรือยนื เวลาเล่น ตลอดจนรูปปากเวลาเล่น การหายใจ การบงัคบัล้ิน 

Scale, Exercise, Tone Range (อาย ุ12 ปีข้ึนไป) 

        Junior Violin Course : JVC   เป็นหลกัสูตรไวโอลินส าหรับเด็ก  โดยออกแบบให้เหมาะ 

สมกบัพฒันาการทางดา้นดนตรีของเด็กในช่วงวยั  4-7 ปี เด็กในช่วงวยัน้ี ท่ีไม่ชอบอยูเ่ฉย  จึงมีกิจกรรม

การเรียนท่ีหลากหลาย เพื่อใหเ้เกิดประสบการณ์กบัทกัษะท่ีครบถว้น (อาย ุ5-7 ปีข้ึนไป)      

        Violin Course   เนน้การวางพื้นฐานท่ีถูกตอ้ง กบับทเพลงหลากหลายสไตล ์โดยจะฝึกการ

เล่นบทเพลงควบคู่ไปกบั Accompaniment  (อาย ุ8 ปีข้ึนไป) 

        จากตวัอยา่งดงักล่าว ผูว้ิจยัพบวา่ โรงเรียนดนตรีเอกชนในประเทศไทยยงัไม่มีโรงเรียนใด

ท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรดนตรีส าหรับผูสู้งอายโุดยเฉพาะ ซ่ึงหลกัสูตรท่ีท าการเปิดสอนโดยทัว่ไป มีดงัน้ี     

                    1.  กลุ่มวชิาดนตรีปฏิบติั   เป็นวชิาท่ีเปิดสอนการเรียนปฏิบติัเคร่ืองมือดนตรี  เช่น  เ ปียโน  

ไวโอลิน  กีตาร์ กลองชุด  เคร่ืองสี เคร่ืองเป่า การขบัร้อง เตน้ และดนตรีไทย โดยไม่ไดก้  าหนดอายขุอง
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ผูเ้รียนท่ีชดัเจนเพียงแต่ก าหนดอายขุั้นต ่าของผูท่ี้จะเขา้เรียนในหลกัสูตรต่าง ๆ เช่น มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 10 

หรือ 12 ปี  

       2.  กลุ่มวิชาดนตรีส าหรับเด็ก เป็นหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด

หลกัสูตรหน่ึงของโรงเรียนดนตรีเอกชน โดยการเรียนการสอนจะเน้นไปท่ีความรู้พื้นฐานและการ

เตรียมพร้อมผูเ้รียนไปสู่การเรียนดนตรีข้ึนสูงในต่อไป เช่น หลกัสูตร JMC (Junior Music Course) ของ

สถาบนัดนตรียามาฮา โรงเรียนดนตรีสยามกลกาล และหลกัสูตร Piano for Kids จากส านกั พิมพ์

อลัแฟรดท่ีเปิดสอนในสถาบนัดนตรีเคพีเอน็  

       ดงันั้น จึงมีความเป็นไปไดท่ี้ธุรกิจน้ีจะประสบความส าเร็จ หากท่านมีความประสงคจ์ะท า 

ธรุกิจทางด้านน้ี อนัเน่ืองมาจากจ านวนผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

และเน่ืองจากยงัไม่มีใครท ามาก่อน หากเราหาท าเลท่ีตั้ งดีๆ มีการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ และ

โปรโมชัน่ท่ีดึงดูดผูเ้รียนพอ คาดวา่น่าจะไดผ้ลตอบรับท่ีดีจากผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร 

3.  การตลาด     

        การตลาด คือ การกระท ากิจกรรมต่างๆในธุรกิจท่ีมีให้เกิดการน าสินคา้หรือบริการจาก

ผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้บริการนั้นๆ โดยไดรั้บความพอใจ ขณะเดียวกนัก็บรรลุวตัถุประสงคข์อง

กิจการ(สมาคมการตลากแห่งสหรัฐอเมริกา) (Marketing is the performance of business activities that 

direct the flow of goals and services from producer the consumer or user in order to satisfy customers 

and accomplish the company’s objectives.) เช่นเดียวกบั ศาสตราจารย ์คอตเลอร์ (Professor Kotler) ท่ี

ยงัเนน้ถึงกิจกรรมหรือการกระท าอนัจะก่อให้เกิดการตอบสนองต่อความตอ้งการใดๆของบุคคลให้เกิต

ความส านึกพึงพอใจ โดยการกระท าเหล่านั้นท่ีเกิดข้ึน ผ่านกระบวนการแลกเปล่ียน (Marketing is 

human activity directed ad satisfying needs and wants through exchange processes) 

        การแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation) หมายถึง การแบ่งลูกคา้ออกเป็นกลุ่มยอ่ยท่ี

แตกต่างกัน เช่น แบ่งตามการเลือกตลาด ท่ีสามารถเข้าไปท าการตลาดได้ง่าย โดยใช้เกณฑ์ความ

ตอ้งการ บุคลิกลกัษณะ หรือพฤติกรรม ซึงตวัแปรส าคญัท่ีใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ไดแ้ก่    
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        1. ภูมิศาสตร์ (Geographic) ภูมิภาค ในเมือง/ชนบท อตัราการเจริญเติบโตของประชากร 

ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ในดา้นความหนาแน่นของประชากร 

        2.   ประชากรศาสตร์ (Demographic) เพศ อาชีพ ศาสนา การศึกษา เช้ือชาติ รายได ้วฏัจกัร

ชีวติครอบครัว 

        3.   จิตวิทยา ( Psychographic)  ชั้นทางสังคม บุคลิกภาพ ทศันคติ รูปแบบในการด าเนิน

ชีวติ 

        4. พฤติกรรม (Behavioral) โอกาส พฤติกรรม สถานะ ความถ่ี ความจงรักภกัดีต่อ 

แบรนด/์องคก์ร และความพึงพอใจ  

        หลงัจากนั้นจะเลือกก าหนดเป็นตลาดเป้าหมายเพื่อท่ีจะไดว้างแผนในการพฒันาผลิตภณัฑ ์

และก าหนดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix-4Ps) อ่ืนๆ  ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีเลือกไว้

แลว้ เม่ือแบ่งส่วนตลาดแลว้จะได ้ 

        1.  ส่วนของตลาด (Market Segment)  กลุ่มของผูซ้ื้อท่ีมีความตอ้งการในผลิตภณัฑ์ท่ีมี

ความเหมือนกนั 

        2.  ตลาดเป้าหมาย (Target Market) กลุ่มผูบ้ริโภค  ท่ีนกัธุรกิจวางแผนท่ีจะเขา้ไปตอบ 

สนองความตอ้งการ 

        3.  ส่วนถือครองตลาด  (Market Share) ส่วนของตลาดท่ีธุรกิจเขา้ควบคุมได้ หรือ

อตัราส่วนยอดขาย 

        4.  การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ในตลาด (Market Positioning) กิจกรรมการสร้าง

ต าแหน่งทางการแข่งขนัส าหรับผลิตภณัฑแ์ละรายละเอียดของส่วนประสมการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ ์

  ประโยชน์ของการแบ่งส่วนตลาดนั้นมีมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท าให้ทราบถึงความ

ตอ้งการและขอบเขตความพอใจของแต่ละส่วนตลาด ท าให้ทราบถึงโอกาสทางการตลาด หรือต าแหน่ง

สินคา้/กิจกรรมท่ีหมายกบัตลาดเป้าหมาย ใชเ้ป็นเกณฑ์ในการเลือกตลาดเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัความ 

สามารถขององค์กร ท าให้สามารถปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองความพอใจของผูบ้ริโภคให้ดีข้ึน 

และท าใหส้ามารถปรับปรุงแผนการตลาด และงบประมาณการตลาดไดเ้หมาะสม 
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        หน่ึงในปัจจยัพื้นฐานของการแบ่งตลาดท่ีส าคญั (ปัจจยัทางดา้นภูมิศาสตร์ ปัจจยัทางดา้น

ประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา และ ปัจจัยตามพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ์) 

ท่ีผูท้  าวจิยัไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการท าแบบสอบถามส่วนแรก คือการแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ 

(Demographic segmentation)  ซ่ึงแบ่งตามปัจจยัทางประชากรศาสตร์เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีใชก้นัแพร่หลาย 

เน่ืองจากช่วยให้เห็นถึงกลุ่มตลาดท่ีส าคญั ความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรืออตัราการใชผ้ลิตภณัฑ์ จะมี

ความเก่ียวขอ้งอยา่งสูงกบัตวัแปรทางประชากรศาสตร์ 

        ในการแบ่งตลาดตามหลกัประชากรศาสตร์นั้น นกัการตลาดสามารถน าเอาตวัแปรทางดา้น

ประชากรศาสตร์ท่ีใชก้นัแบบสากล ท่ีจะส่งผลอยา่งมีนยัยะส าคญัต่อธรุกิจมาประกอบการพิจารณาแบ่ง

ตลาดไดด้งัน้ี 

        1. อายุ:  ความแตกต่างทางดา้นอายุหรือวยัของกลุ่มเป้าหมายในตลาด ก่อให้เกิความ

แตกต่างของสินคา้และบริการของแต่ละกลุ่มอาย ุ

        2. เพศ:  ความแตกต่างทางดา้นเพศส่งผลต่อความตอ้งการท่ีแตกต่างของสินคา้และบริการ

ท่ีต่างกนั 

        3. ครอบครัว:  ลกัษณะและขนาดของครอบครัวท่ีแตกต่าง จะส่งผลต่อพฤติกรรมในการหา

ซ้ือสินคา้และบริการ 

        4. รายได้: รายไดป้ระชากรท่ีแตกต่าง ส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายค่าสินคา้และ

บริการท่ีแตกต่างกนั 

        5. การศึกษา: ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเขา้ถึงขอ้มูลของของ

สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั 

        6. อาชีพ: อาชีพแต่ละอาชีพมีความตอ้งการท่ีจะใชสิ้นคา้และบริการในการประกอบอาชีพ

ของตนเองท่ีแตกต่างกนั 

        7. วฏัจกัรชีวติครอบครัว: ความเปล่ียนไปของชีวิตของครอบครัว ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต

ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงเวลา 
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        8. ศาสนา: ในแต่ละศาสนามีวิถีการด าเนินชีวิต จารีต ประเพณีปฏิบติัท่ีตอ้งประพฤติ

ปฏิบติัแตกต่างกนัไป 

        9. เช้ือชาติ: แต่ละเช้ือชาติ มีภาษา ศิลปะ วฒันธรรม และสังคม เป็นของตนเอง 

        ในการน าเอาหลกัประชากรศาสตร์มาใชใ้นการแบ่งกลุ่มตลาดนั้นควรท่ีจะตอ้งใชต้วัแปร

หลายๆ ตวัเขา้มาช่วยในการก าหนด เพราะจะท าให้เกิดความชัดเจนในด้านความต้องการ และ

พฤติกรรมต่างๆ ของผูสู้งอายมุากยิง่ข้ึน เพื่อสร้างความประทบัใจในการใหบ้ริการแก่ผูสู้งอาย ุ

        และเพื่อให้การด าเนินงานทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ นกัการตลาดจึงตอ้งก าหนด 

กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ซ่ึงประกอบดว้ยก าหนดตลาดเป้าหมาย และการก าหนด

ส่วนประสมการตลาด ท่ีเหมาะสมกบัตลาดเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมายท่ี

ก าหนดใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงท่ีสุด (McCarthy, 1984: 43) ดงัน้ี 

        1. ก าหนดตลาดเป้าหมาย (Target Market) คือการก าหนดกลุ่มลูกคา้ (Customer Segment) 

หรือการก าหนดตลาด (Market) ท่ีประกอบดว้ยความมุ่งหวงั (Prospects) ท่ีธุรกิจตอ้งการน าสินคา้และ

บริการของตนไปตอบสนอง (McCarthy, 1984: 809-813) 

        2. การก าหนดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เม่ือสามารถก าหนดตลาดเป้าหมาย

ท่ีจะขายสินคา้ไดแ้ลว้ ธุรกิจจ าเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของตลาดเป้าหมายในแต่ละเร่ือง

ต่างๆ ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีตอ้งการซ้ือ (What) เวลาท่ีตอ้งการซ้ือ (When) สถานท่ีซ้ือ (Where) เหตุท่ีซ้ือ 

(Why) วิธีการซ้ือ (How) จากนั้นธุรกิจตอ้งก าหนดส่วนประสมทางการตลาดออกมาในภาพรวมท่ี

เรียกวา่โปรแกรมทางการตลาด (Marketing Program) ท่ีเป็นส าเร็จรูป (Package) อยา่งเหมาะสมเพื่อการ

ตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อ 

        ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การก าหนดปัจจยัทางการตลาด

(Marketing Factors) ประกอบดว้ย  

        1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดเป้าหมายใหเ้ป็นท่ีพอใจ (McCarthy, 1984:809-813) ซ่ึงรวมถึงส่ิงท่ีลกัษณะทางกายภาพ และส่ิงท่ี
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ไม่มีลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ สินคา้พร้อมเง่ือนไขต่างๆ บริการ ความคิด สถานท่ี บุคคล กิจกรรม

และองคก์าร เป็นตน้ (Mc Carthy 1984:8) 

        2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าสินคา้และบริการในรูปของตวัเงินหรือเป็นส่ิงท่ีผูซ้ื้อตอ้ง

จ่ายส าหรับการไดม้าซ่ึงบางส่ิง (Stanton 1987:9650) ราคาสินคา้ท่ีธุรกิจก าหนดตอ้งมีความสอดคลอ้ง

กบัคุณภาพของสินคา้ท่ีเสนอขาย สอดคลอ้งกบัรายได้และสถารภาพของผูซ้ื้อ สภาะเศรษฐกิจ ความ

จ าเป็นในการใช ้ความสามารถในการใชท้ดแทนกนัของสินคา้ชนิดอ่ืนรวมทั้งสอดคลอ้งกบัราคาสินคา้

ของธุรกิจคู่แข่งในตลาด ราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมจะช่วยดึงดูดและกระตุน้ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้

ของลูกคา้ไดม้าก 

        3. การจดัจ าหน่าย (Distribution or Place) หมายถึง การเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีเป็นการ

เคล่ือนยา้ยทางกายภาพและการเคล่ือนยา้ยกรรมสิทธ์ิในสินคา้จากผูผ้ลิดหรือผูข้ายไปยงัตลาดเป้าหมาย 

ดว้ยช่องทางและสถาบนัทางการตลาดท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ร้านคา้ส่ง ร้านคา้ปลีก 

ตวัแทนจ าหน่าย ผูป้ระกอบการคลงัสินคา้และขนส่ง สถาบนัการเงิน สถาบนัประกนัภยั และธุรกิจ

โฆษณาเป็นตน้ ซ่ึงการจดัจ าหน่ายน้ีตอ้งเหมาะกบัผลิตภณัฑ์ เหมาะกบัพฤติกรรมการซ่ือขายของตลาด

และนโยบายธรุกิจ ( McCarthy 1984:469-470) 

        4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึงการติดต่อส่ือสารทางการตลาด 

(Marketing Communication) ระหวา่งผูท่ี้ตอ้งการขายสินคา้กบัตลาดเป้าหมายเพื่อการแลกเปล่ียนขอ้มูล 

แจง้ใหท้ราบ กระตุน้หรือเตือนความทางจ า ตลอดจนสร้างเจตคติและพฤติกรรมการซ่ือให้เป็นไปตามท่ี

ธุรกิจตอ้งการ หรืออาจกล่าวได้ว่าการส่งเสริมการตลาดเป็นความพยายามทางการตลาดในการเพิ่ม

ปริมาณการขายสินคา้ของธุรกิจดว้ยวธีิการต่างๆ (McCarthy 1984:816) 

        การวิเคราะห์ SWOT เป็นอีกเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ขององคก์ร ซ่ึงจะช่วย

ผูบ้ริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้ม

ภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศกัยภาพจากปัจจยัเหล่าน้ีต่อการท างานขององคก์ร หรือกล่าวอีกนยั

หน่ึงไดว้่า SWOT Analysis หมายความถึงการวิเคราะห์และประเมินว่าองค์กรมีจุดแข็ง (Strengths) 
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จุดอ่อน (Weakens) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) อยา่งไรเพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการ

วางแผนและก าหนดกลยทุธ์ขององคก์รต่อไป  

        SWOT มาจากตวัยอ่ภาษาองักฤษ 4 ตวัจากค าวา่ Strengths Weaknesses Opportunities 

และ Threats โดยมีรายละเอียดอกัษรยอ่ ดงัน้ี  

        1.  Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นบวก 

ซ่ึงองคก์รสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคห์รือหมายถึง การด าเนินงาน

ภายในท่ีองคก์ร ท าไดดี้  

        2.  Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นลบและดว้ย

ความสามารถ ซ่ึงองคก์ร ไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคห์รือ

หมายถึงการด าเนินงานภายในองคก์รท่ีท าไดไ้ม่ดี  

        3.  Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การ

ท างานขององค์กรบรรลุวตัถุประสงคห์รือ หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินการขององคก์ร  

        4.  Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางการท างานของ

องคก์รไม่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือหมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองคก์ร 

        จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของการท่ีจะด าเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีหรับผูสู้งอายุ

ในกรุงเทพมหานคร ไดด้งัน้ี 

        1. จุดแข็ง (Strengths)  คือยงัไม่มีคู่แข่ง  เพราะยงัไม่มีคนเปิดธุรกิจทางดา้นน้ีโดยเฉพาะ 

และกลุ่มเป้าหมายมีจ านวนเพิ่มข้ึนมาก และจะยิง่เพิ่มมากในอนาคตอนัใกล ้

        2. จุดอ่อน (Weaknesses)  คือเป็นหลักสูตรใหม่ ซ่ึงยงัไม่มีการพิสูจน์ว่าจะประสบ

ความส าเร็จหรือไม่ จึงตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาและสั่งสมประสบการณ์อีกมาก 

        3. โอกาส (Opportunities) คือน่าจะมีความเป็นไปได้ท่ีธุรกิจจะประสบความส าเร็จ 

เน่ืองจากจ านวนประชากรผูสู้งในกรุงเทพ และในประเทศไทยนั้นมีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ และ
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มีแนวโนม้จะเพิ่มเป็นจ านวนมากอีกในไม่ก่ีปี และเน่ืองจากไม่ตอ้งท างาน จึงท าให้มีเวลาวา่งในการหา

กิจกรรมท่ีตนสนใจมากข้ึน 

        4. อุปสรรค (Threats) คือทางดา้นการเงิน การหาสถานท่ีท่ีเหมาะสม การหาคน พยาบาล

หรือแพทย์ ครูท่ีมีความสามารถ มีจิตวิทยาในการผูสู้งอายุ และพนักงานมาประจ าท่ีโรงเรียน อัน

เน่ืองมาจากเป็นโรงเรียนท่ีค่อนขา้งจะพิเศษกวา่โรงเรียนดนตรีอ่ืนๆ ท่ีตอ้งมีคนคอยดูแลผูสู้งอายุจ  านวน

มาก เพราะสามารถเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย 

 

4.   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

        จากการศึกษาขอ้มูลเพื่อประกอบการวิจยั ผูว้ิจยัพบวา่ยงัไม่พบงานวิจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัการศึกษาในคร้ังน้ีจึงขอน าเสนอผลงานท่ีสามารถน าขอ้มูลมาเช่ือมโยงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาทั้งในดา้นเน้ือหาและรูปแบบวธีิการวจิยั ดงัน้ี 

        ร.อ.หญิง ชุติมา ทองวชิระ (2554) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “ผลของการบ าบดัทางการพยาบาล

โดยใชด้นตรีร่วมกบัการจดัส่ิงแวดลอ้มต่อพฤติกรรมกระวนกระวายของผูสู้งอายุท่ีมีภาวะสมองเส่ือม” 

พบวา่ จากการประเมินผลโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมกระวนกระวายทั้งก่อนเร่ิมกิจกรรม ระหว่าง

กิจกรรมทุกสัปดาห์ และหลงัส้ินสุดกิจกรรม รวมทั้งหมด 6 คร้ัง ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมกระวน

กระวายหลงัส้ินสุดกิจกรรมลดลงกวา่ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่กิจกรรม

การบ าบดัทางการพยาบาลดงักล่าวมีผลในการลดพฤติกรรมกระวนกระวายในผูสู้งอายุท่ีมีภาวะสมอง

เส่ือม โดยในสัปดาห์ท่ี 1 และ 2 ระดบัพฤติกรรมจะลดลงไม่มาก แต่ในสัปดาห์ท่ี 3 ระดบัลดลงอย่าง

เห็นไดช้ดั และลดลงเร่ือยๆ เล็กนอ้ยในสัปดาห์ต่อๆ มา  

       กาญจนา พิบูลย ์และคณะ ได้ท าการวิจยัเร่ือง “ผลของดนตรีบ าบดัต่อภาวะซึมเศร้าของ

ผูสู้งอายุ” ผลการศึกษา พบว่า ผูสู้งอายุท่ีไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรมดนตรีบ าบดัมีระดบัค่าคะแนนเฉล่ียของ

ภาวะซึมเศร้าระยะหลงัการทดลอง ต ่ากวา่ก่อนการทดลองอยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) และค่า

คะแนนเฉล่ียของภาวะซึมเศร้าระยะติดตามผล 4 สัปดาห์ต ่ากว่าก่อนการทดลอง แต่สูงกว่าระยะหลงั

การทดลองอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) จากผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ โปรแกรมดนตรีบ าบดั
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สามารถลดภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุได้ ดังนั้นโปรแกรมดนตรีบ าบดั สามารถลดภาวะซึมเศร้าใน

ผูสู้งอายไุด ้ซ่ึงพยาบาลวชิาชีพสามารถน าโปรแกรมดนตรีบ าบดัไปประยุกตใ์ชใ้นกิจกรรมการพยาบาล

กบัผูสู้งอายท่ีุมีภาวะซึมเศร้าในคลินิกอ่ืน ๆ ในแผนกผูป่้วยนอก และในชุมชนได ้ส าหรับการศึกษาคร้ัง

ต่อไปควรค านึงถึงการวิจยัแบบก่ึงทดลอง โดยศึกษาเปรียบเทียบผลของดนตรีบ าบดัในผูสู้งอายุท่ีมี

ภาวะซึมเศร้าทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และอาจเปรียบเทียบผลของดนตรีบ าบดักบัการรักษาแบบ

อ่ืน ๆนอกจากน้ีอาจศึกษาผลของโปรแกรมดนตรีบ าบดัต่อระดบัความรุนแรงของภาวะซึมเศร้ากลุ่ม

ตวัอยา่งในกลุ่มผูป่้วยท่ีเขา้มา รับบริการในหอผูป่้วยดว้ย 

       Havighurst (อา้งอิงใน สุรกุลเจนอบรม, 2541, หนา้ 65) กล่าววา่ ผูสู้งอายจุ  านวนนอ้ยมากท่ี

มีอายุไดถึ้ง 80 ปี โดยท่ีไม่มีกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวนัหรือกิจกรรมทางกายภาพ และในจ านวน

ผูสู้งอายุเหล่านั้นสามารถด ารงชีวิตต่อไปได้อีก เพราะโครงการกิจกรรมต่างๆจะสามารถช่วยให้เขา

เหล่านั้นมีอายยุนืยาวกวา่ 80ปี 

       อนัเดรีย ทรอมเบ็ททิ (Andrea Trombetti, 2010) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “การออกก าลงักายกบั

เสียงเปียโน สามารถช่วยป้องกนัการลม้ของผูสู้งอายุ” (Exercising to piano music appears to help 

reduce falls among older adults) ผลการวิจยัพบวา่ดนตรีบ าบดัป้องกนัการลม้สามารถช่วยให้ผูสู้งอายุ

เคล่ือนไหวไดดี้ข้ึน และท าให้จ  านวนการลม้ในผูสู้งอายุลดลง เน่ืองจากการฝึกนั้นจะท าให้ผูสู้งอายุมี

การทรงตวัท่ีดีข้ึน โดยวิธีปฎิบติันั้นจะแบ่งกลุ่มผูสู้งอายุท่ีเขา้การทดสอบเป็น 2 กลุ่ม โดยให้กลุ่มหน่ึง

เขา้เรียนทุกอาทิตย ์อย่างสม ่าเสมอเป็นระยะเวลา 6 เดือน การสอนจะประกอบดว้ยการเดินเป็นจังหวะ

กบัเสียงเพลงเปียโน และกระตุน้การรับรู้จากการเปล่ียนจงัหวะของเพลง โดยดนตรีบ าบดัป้องกนัการ

ลม้เร่ิมดว้ยระดบัง่าย และค่อยๆเพิ่มความยากข้ึนทุกอาทิตย ์หลงัจากการทดลองไดพ้บวา่ผูสู้งอายุท่ีเขา้

การปฎิบติัมีการพฒันาการทรงตวัท่ีดีข้ึน และมีผลท าใหอ้ตัราการลม้ลดนอ้ยลง  

       ฮุย้ เหลียง ไหล และ แมเรียน กูด้ (Hui-Ling Lai และ Marion Good, 2004) ไดท้  าการวิจยั

เร่ือง “ดนตรี สามารถพฒันาคุณภาพการนอนหลบัของผูสู้งอายุ” (Music improves sleep quality in 

older adults) โดยใชผู้ท่ี้มีอายุระหวา่ง 60 – 83 ปีท่ีมีอาการความยามล าบากในการนอนหลบัผา่นการ

คดัเลือกจากชุมชนและการทดสอบโดยใช้ดชันีคุณภาพการนอนพิตช์เบิร์ก (Pittsburgh Sleep Quality 
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Index) และแบบวดัการนอนหลบัของแอพวอร์ธ (Epworth Sleepiness Scale)  ผลการวิจยัพบวา่ ดนตรี

สามารถช่วยท าให้ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัในกลุ่มทดลองมีการนอนหลับท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนอย่างมี

นยัส าคญั โดยพบวา่มีการนอนหลบัระยะสั้นหรือมีอาการรบกวนการนอนหลบัตอนกลางวนันอ้ยลง  

       ลอย เอิร์น (Roy Ernst) ไดจ้ดัท าโครงการการศึกษาดนตรีส าหรับผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ ท่ีมี

ช่ือวา่ “ดนตรีเพื่อชีวิต” (Music for life) ท่ีมีความเช่ือวา่ ผูท่ี้ศึกษาดนตรีสามารถช่วยในการพบดนตรี 

พบสังคม และพบความต้องการทางด้านสุขภาพของผูสู้งอายุ  โดยสร้างกลุ่มของผูสู้งดนตรีใหม่  

 ( Music educators can help meet the musical, social, and health needs of adults by creating new 

communities of music makers.) และถูกตีพิมพใ์นวารสารวิชาการของ SAGE and JSTOR  โดย Roy 

Ernst ไดจ้ดัท าโปรแกรมการศึกษาดนตรีท่ีสร้างเป้าหมายท่ีเหมาะสมส าหรับผูเ้รียนท่ีเพิ่งเร่ิมเรียนมา

ผสมกบัผูท่ี้มีพื้นฐานแลว้ตอ้งการกลบัมาเรียนอีกคร้ัง ซ่ึงประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก โปรแกรมน้ี

มี วงนักร้องประสานเสียง และวงออร์เครสตราท่ีต่างอายุกัน  วิชาคีย์บอร์ด  โปรแกรม Weekend 

Warriors ท่ีเป็นการร่วมมือกนัของนกัดนตรีร๊อคผูใ้หญ่ แคมป์ Tri-tone jazz ส าหรับนกัดนตรีแจ๊สมือ

อาชีพ วงดนตรีส าหรับผูป้กครอง วงดนตรีคณะ การรวมวงขนาดเล็ก วงดนตรีแจ๊ส และ New Horizons 

Bands and Orchestras ส าหรับผูใ้หญ่ท่ีมีอายุตั้ งแต่ 50 ปีข้ึนไป โดยมีพื้นฐานการค้นพบจาก

มหาวิทยาลยัทางการแพทยห์ลายแห่งว่า ผูสู้งอายุตอนปลาย ท่ีไดท้  าดนตรี มีความสนุกและพอใจกบั

ผลประโยชน์ทางดา้นสุขภาพ ผลของการเขา้ร่วมเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้ผูสู้งอายุลดความรู้สึกเหงา

และโดดเด่ียวลงได ้(older adults who made music enjoyed measurable health benefits.Participants in 

the study experienced decreased feelings of loneliness and isolations.) 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจเพื่อศึกษาความแนวทางทางการตลาดและการด าเนิน

ธุรกิจดนตรีส าหรับผูสู้งอายุ โดยการหาความตอ้งและเหตุผลในการเรียนดนตรีของผูสู้งอายุ เพื่อเป็น

ขอ้มูลในการเตรียมการลงทุนในธุรกิจโรงเรียนดนตรีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ โดยใชเ้ทคนิคการวิจยัส ารวจ 

(Survey Research) ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงัแผนภูมิต่อไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 วธีิด าเนินการวิจยั 

ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ก าหนดประกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

 - สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   
- ศึกษาเอกสารทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกลยทุธ์ทางการตลาด 4P  
- ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 
 - แกไ้ข และน าไปใชเ้ก็บขอ้มูล 

แบบสอบถามเชิงส ารวจ 

      

 
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

      

 

วเิคราะห์ขอ้มูล 

      

 

สรุปผล อภิปรายผลและน าเสนอเป็นวทิยานิพนธ์ 

 

แบบสอบสัมภาษณ์ 
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ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 ขั้นที ่1 ศึกษาเอกสาร หลกัสูตรดนตรี แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการวจัิย  
ศึกษาขอ้มูลเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างขอบเขตในการวจิยั โดยแบ่งหวัขอ้ ดงัน้ี  

       1.   ผูสู้งอาย ุ 

 1.1     เกณฑก์ารพิจารณาผูสู้งอายุ 

 1.2     การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัผูสู้งอาย ุ

 1.3     ความตอ้งการของผูสู้งอายุ 

 1.4     การเรียนรู้ของผูสู้งอายุ 

 1.5     การจดัการศึกษาส าหรับผูสู้งอายุ 

       2.  โรงเรียนดนตรีเอกชน  

       3.   การตลาด 

       4.   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นที ่2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่ง เป้าหมายในการวจิยัคร้ังน้ี มาจากการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 

โดยคดัเลือกจากกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ55 ปีข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น2ประเภท ไดแ้ก่ 

                    1. กลุ่มเพื่อตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน  

                    2. กลุ่มผูต้อบแบบสัมภาษณ์ จ านวน 50 คน (คดัเลือกจากกลุ่มท่ี 1)   

ขั้นที ่3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 

        1. แบบสอบถามส าหรับผูสู้งอายุ ไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
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                    ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ(Check List) และ

แบบปลายเปิด(Open-ended) ซ่ึงประกอบไปดว้ยค าถามดงัน้ี เพศ อาย ุ 

วฒิุการศึกษา สถานภาพ รายได ้โรคประจ าตวั  พื้นฐานดนตรี ความตอ้งการและเคร่ืองดนตรีท่ีจะเรียน 

ตอนท่ี 2 ความตอ้งการต่อการจดัการเรียนการสอนและส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียน

ดนตรี แบ่งเป็น 4 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1. ดา้นความตอ้งการโรงเรียนดนตรีส าหรับผูสู้งอายุ 

  2. ดา้นโรงเรียน 

  3. ดา้นราคาและการส่งเสริมการขาย 

  4. ดา้นสาขาท่ีเปิดสอน  

 โดยสร้างเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 

และตอนทา้ยของแต่ละหวัขอ้เปิดโอกาสให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยจะใช้

ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  เป็นเกณฑ์ในการท าแบบสอบถามท่ีนกัการตลาด

มกัจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองความปรารถนาจากลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  แมคคาทรี (Mc Carthy 

1984: 809-813)แบ่งเคร่ืองมือเหล่าน้ีออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 4P ของการตลาด คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงประกอบประกอบไปดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2 โมเดลการตลาด 4P 

ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) 

 

 ผลติภัณฑ์  (Product)  
- ความหลากหลายคุณภาพ 
- การออกแบบสินคา้/บริการ 
- ลกัษณะ/ขนาดของสินคา้ 
- ความน่าเช่ือถือ 
- บริการ 
- การรับประกนั/การคืนของ 

ราคา (Price) 
- ราคาขาย 
- ส่วนลด 
- การแลกเปล่ียน 
- ระยะเวลาจ่ายเงิน 
- ระยะเวลาให้บริการ 
- สินเช่ือ 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย
(Place) 
- ช่องทาง 
- ความคลอบคลุม 
- การจดัล าดบั 
- ท่ีตั้ง 
- การขนส่ง 

การส่งเสริมการตลาด   
      (Promotion) 
- การสง่เสริมการขาย 

- การขาย 

- การโฆษณา 

- พนกังายขาย 

- ประชาสมัพนัธ์ 

- การตลาดทางตรง 

   ส
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2. แบบสัมภาษณ์ส าหรับผูสู้งอาย ุแบบปลายเปิด โดยมีกรอบค าถามพื้นฐานในการ

สัมภาษณ์ เพื่อใชใ้นการแสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะส าหรับความตอ้งการต่อการจดัการเรียน

การสอนและส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนดนตรี 

3. ตรวจสอบและแกไ้ขความถูกตอ้งและความตรงของเน้ือหาโดยการปรึกษาอาจารยท่ี์

ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ขั้นที ่4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

4.1 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองจากกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ55 ปีข้ึนไป

จ านวน 400 คน ท่ีมีความช่ืนชอบในดนตรีตามสถานท่ีต่างๆและเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมดนตรีหรือ

สถาบนัดนตรีเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

        4.2  คดัเลือกผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 50 คน เพื่อท าการสัมภาษณ์ 

 

ขั้นที ่5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

        5.1  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ

ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน น าเสนอในรูปแบบของตารางและความเรียง  

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ธีิการทางสถิติดงัต่อไปน้ี 

       1.   การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค านวณจากสูตร 

 ค่าร้อยละ (%)    =     จ านวนค าตอบในขอ้นั้น X 100 
                   จ านวนผูต้อบทั้งหมด        

                  (สุวมิล ติรกานนัท,์ 2549) 
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2.   การหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค านวณจากสูตร 

  ค่าเฉล่ีย   (M)  =        

          เม่ือ    M   =    ค่าเฉล่ียน ้าหนกัในแต่ละขอ้ 

       =    ความถ่ีของคะแนน 

    ∑fx     =    ผลรวมของผลคูณระหวา่งความถ่ีกบัคะแนน 

                               N         =    จ านวนขอ้มูลทั้งหมด                                       

         (สุวมิล ติรกานนัท,์ 2549) 

                      3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค านวณจากสูตร 

                            ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)   =      

       เม่ือ  SD     =    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

       =    ผลรวมของคะแนนคูณความถ่ี 

     =    ผลรวมของก าลงัสองของคะแนนคูณความถ่ี 

                                    =    จ านวนผูต้อบแบบสอบถามของแต่ละขอ้        

         (สุวมิล ติรกานนัท,์ 2549)  

        5.2  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์น ามาวเิคราะห์ (Content Analysis) และสรุปเป็นความ
เรียง 
 
ขั้นที ่6 สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และน าเสนอวทิยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

ในการวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความตอ้งการและเหตุผลในการเรียนดนตรีของ
ผูสู้งอายุ และประเภทของดนตรีท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูสู้งอายุ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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และการวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์โดยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) จากนั้นจึงน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปเป็นความตอ้งการและเหตุผลในการเรียนดนตรีของผูสู้งอาย ุและประเภทของดนตรีท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูสู้งอายนุ าเสนอเป็นวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

 
แผนการด าเนินการวจัิย 

กจิกรรม 
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556   

ก.ค – ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย-พ.ค 

1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ี  
    เก่ียวขอ้ง 

    
 

    

2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั         

3. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั         

4. ปรับปรุงเคร่ืองมือวจิยั         

5. เก็บรวบรวมขอ้มูล         

6. วเิคราะห์ขอ้มูล         

7. สรุปผลการวจิยั         

8. อภิปรายผล และสอบวทิยานิพนธ์         
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาขอ้มูลการวิจยัเร่ือง การศึกษาความตอ้งการและเหตุผลในการเรียนดนตรีของ

ผูสู้งอายุ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการและเหตุผลในการเรียนดนตรีของผูสู้งอายุ และประเภท

ของดนตรีท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูสู้งอาย ุโดยมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 55 ปีข้ึนไป 

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมชมรมดนตรีหรือสถาบันดนตรีเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากการตอบ

แบบสอบถามและสัมภาษณ์ จากนั้นผูว้ิจยัจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์และน าเสนอเป็นรูปแบบบตาราง

ประกอบความเรียง น าเสนอเป็น 2 ส่วน   ดงัน้ี  

 

ตอนที ่1  การวเิคราะห์แบบสอบถาม 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 
ตารางท่ี 1  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

                                                                                                                                                     (N=400) 

                เพศ จ านวน  ร้อยละ 

                 ชาย 

                  หญิง 

244 61.00 
156 39.00 

  

                    จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามนั้นเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยผูต้อบ

แบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00  และเป็นเพศหญิง จ านวน 156 คน คิด

เป็นร้อยละ39.00 
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ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ 

                                                                                                                                                     (N=400) 

                   อายุ จ านวน  ร้อยละ 

55 – 60 ปี 
61 – 70 ปี 

มากกวา่ 70 ปี 

136 34.00 
184 46.00 
80 20.00 

 

                     จากตารางท่ี 2  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุอยูร่ะหวา่ง 61 – 70 ปี เป็นจ านวนมาก

ท่ีสุด 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาคือมีอายุระหวา่ง 55 – 60 ปี 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 

และอายมุากกวา่ 70 ปี 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 

ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา 

                                                                                                                                                     (N=400) 

                        การศึกษา จ านวน  ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 
ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

- 
- 

24 
302 
74 

- 
- 

6.00 
75.50 
18.50 

 

        จากตารางท่ี 3  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี

เป็นจ านวน 302 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 75.50  รองลงมาคือระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 74 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.50 และมธัยมศึกษา 24  คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
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ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

                                                                                                                                                     (N=400) 

           สภานภาพการสมรส จ านวน  ร้อยละ 

                                       โสด 
                                       สมรส 

70 
          330 

17.50 
82.50 

 

 จากตารางท่ี 4  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสภาพสมรส จ านวน 330 คน คิดเป็น

ร้อยละ  82.50 และอยูใ่นสถานะโสด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 

 

ตารางท่ี 5  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได ้                                                                                                                                                    

                       (N=400) 

                ปัจจุบันท่านมีรายได้หรือไม่ จ านวน  ร้อยละ 

มี 

ไม่มี 

398 99.70 

1 0.30 

 

   จากตารางท่ี 5  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในปัจจุบนัยงัคงมีรายไดอ้ยูเ่ป็นส่วนมาก จ านวน 

398 คน คิดเป็นร้อยละ 99.70ไม่มีรายได ้1คน คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.30 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  6  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามท่ีมาของรายได ้

                                                                                                                                                     (N=400) 

          ทีม่าของรายได้ (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) จ านวน  ร้อยละ 

 เงินเดือนประจ า / ค่าจา้ง 

เงินบ าเหน็จ / บ านาญ 

คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั 

คู่สมรส 

บุตร / หลาน 

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 

อ่ืน ๆ 

74 

166 

89 

67 

12 

103 

1 

14.50 

32.40 

17.40 

13.10 

2.30 

20.10 

0.20 

 

 จากตารางท่ี 6  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีท่ีมาของรายได้ จากเงินบ าเหน็จ/บ านาญ 

จ านวน166 คน คิดเป็นร้อยละ 32.40 รองลงมาคือดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จ านวน103 คน คิดเป็นร้อย

ละ 20.10 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40 เงินเดือนประจ า/ค่าจา้ง จ  านวน 74 

คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 จากคู่สมรส จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10 จากบุตรหลาน จ านวน 12 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.30 และอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นนร้อยละ 0.20 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  7  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน                                                                                                                                                     

                       (N=400) 

                 รายได้ต่อเดือน จ านวน  ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 

10,000 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

50,001 – 100,000 บาท 

มากกวา่ 100,000 บาท 

- - 

72 18.00 

112 28.00 

86 21.50 

67 16.80 

39 9.80 

24 6.00 

 

 จากตารางท่ี 7  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนเป็นจ านวนเงิน  

20,001 – 30,000 บาท จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคือมีรายได้ต่อเดือน  

30,001 – 40,000 บาทจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50  ต่อมา 10,001-20,000 บาท จ านวน 72 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.00  ต่อมา 40,001-50,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ16.80  ต่อมา  

50,001-100,000 บาท จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ9.80  มากกวา่ 100,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.00 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  8  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามโรคประจ าตวั                                                                                                                                               

                       (N=400) 

                             โรคประจ าตัว  จ านวน  ร้อยละ 

                                        มี 

                                      ไม่มี 

263 

136 

65.80 
34.00 

 

 จากตารางท่ี 8  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีโรคประจ าตวัมีจ านวนมากถึง 263 

คน คิดเป็นร้อยละ 65.80 และไม่มีโรคประจ าตวั จ  านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 

 

ตารางท่ี  9  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการเคยเรียนดนตรี                                                                                                                                                     

                       (N=400) 

               เคยเรียนดนตรีมาก่อนหรือไม่ จ านวน  ร้อยละ 

เคย 
ไม่เคย 

129 32.30 
271 67.80 

 

 จากตารางท่ี 9  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อน จ านวน 271 

คน คิดเป็นร้อยละ 67.80 และเคยเรียนดนตรีมาก่อน จ านวน 129 คน คิดเป็นจ านวน 32.30 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี  10  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความตอ้งการเรียนดนตรี 

                                                                                                                                                     (N=400) 

                          ตอ้งการเรียนดนตรีหรือไม่ จ านวน  ร้อยละ 
ตอ้งการ 

ไม่ตอ้งการ 
239 59.80 
161 40.30 

 

 จากตารางท่ี 10  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะเรียนดนตรีจ านวน 239 

คน คิดเป็นร้อยละ 59.80 และไม่มีความตอ้งการท่ีจะเรียนดนตรี จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.30 

ตารางท่ี  11  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเคร่ืองดนตรีท่ีตอ้งการเรียน 

                                                                                                                                                     (N=400) 

                         เคร่ืองดนตรีท่ีตอ้งการเรียน จ านวน (N=400) ร้อยละ 
เปียโน 
ร้องเพลง 

เคร่ืองเป่าลมไม ้
เคร่ืองเป่าลมทองเหลือง 

เคร่ืองสาย 
ดนตรีไทย 

67 23.10 
113 39.00 
13 4.50 
4 1.40 

37 12.80 
56 19.30 

 

 จากตารางท่ี 11  พบวา่ เคร่ืองดนตรีท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจศึกษา

มากท่ีสุดคือ การขบัร้อง เป็นจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาคือ วชิาเปียโน เป็นจ านวน 

67 คน คิดเป็นร้อยละ 23.10 ดนตรีไทย เป็นจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 เคร่ืองสาย เป็นจ านวน  

37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 เคร่ืองเป่าลมไม ้เป็นจ านวน 13 คน คิดเป็น 4.50 และวิชาท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความสนในใจในการศึกษานอ้ยท่ีสุด วิชาเคร่ืองเป่าลมทองเหลือง เป็นจ านวน 4 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.40  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 2  ความต้องการต่อการจัดการเรียนการสอนและส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนดนตรี  

 

ตารางท่ี 12 ความตอ้งการโรงเรียนดนตรีส าหรับผูสู้งอายุ      

                                                                                                                                                 

ตารางท่ี 12 แสดงความตอ้งการโรงเรียนดนตรีส าหรับผูสู้งอาย ุพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความตอ้งการโรงเรียนดนตรีส าหรับผู ้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดบัมีความตอ้งการมาก (M = 3.49,  
SD = 0.98) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า หัวขอ้ท่ีได้คะแนนสูงท่ีสุดคือ ผูต้อบแบบสอบถาม
ตอ้งการเรียนดนตรีในโรงเรียนเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุ (M = 3.95, SD = 0.80) รองลงมาคือ มีความตอ้งการ
เรียนดนตรีดว้ยหลกัสูตรท่ีออกแบบมาเพื่อผูสู้งอายุโดยเฉพาะ (M = 3.60, SD = 1.05) และตอ้งการ เรียน
ดนตรีเป็นกลุ่ม (M = 3.51, SD = 1.02) โดยทุกหวัขอ้ไดอ้ยูใ้นระดบัความตอ้งการมาก มีเพียงหวัขอ้ความ
ต้องการพื้นท่ีส าหรับแสดงความสามารถทางดนตรีท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความต้องการในระดับ 
ปานกลาง (M = 2.93, SD = 1.07) 
 

 

ความต้องการโรงเรียนดนตรีส าหรับผู้สูงอายุ                                                                                                                                                      ค่าเฉลีย่ (M) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน (SD) 
ความหมาย 

1. ฉนัตอ้งการเรียนดนตรีในโรงเรียนเฉพาะกลุ่ม   

    ผูสู้งอาย ุ
3.95 0.80 มาก 

2. ฉนัตอ้งการเรียนดนตรีเป็นกลุ่ม 3.51 1.02 มาก 

3. ฉนัตอ้งการพื้นท่ีเพื่อแสดงความสามารถทาง 

    ดนตรี 
2.93 1.07 ปานกลาง 

4. ฉนัตอ้งการเรียนดนตรีดว้ยหลกัสูตรท่ี 

    ออกแบบมาเพื่อผูสู้งอายุโดยเฉพาะ 

3.60 1.05 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.49 0.98 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 13 ลกัษณะของโรงเรียน 

 

ข้อความ 
ค่าเฉลีย่ (M) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน (SD) 
ความหมาย 

1. โรงเรียนตั้งอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ 3.09 0.99 ปานกลาง 

2. เดินทางไปมาไดส้ะดวก 4.19 0.78 มาก 

3. ตั้งอยูใ่กลบ้า้นพกัของผูเ้รียน 3.99 0.77 มาก 

4. โรงเรียนมีขนาดใหญ่ 3.31 0.87 ปานกลาง 

5. เป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงของแบรนด์โรงเรียน 

    ดนตรีชั้นน า 
3.06 0.82 ปานกลาง 

6. มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ 

7. ครูผูส้อนมีความเช่ียวชาญดา้นการสอนผูสู้งอายุ 
8. โรงเรียนอยูใ่กลโ้รงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

3.99 0.89 มาก 

     4.44                       0.67                     มาก 
     4.12                       0.81                     มาก 

ค่าเฉลีย่รวม      3.77                       0.82                     มาก 
 
 

ตารางท่ี 13  แสดงลกัษณะของโรงเรียนท่ีผูสู้งอายุมีความตอ้งการ พบวา่ หวัขอ้ท่ีมีความ
ตอ้งการมากท่ืสุด คือ ตอ้งการโรงเรียนท่ีมีครูผูส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสอนผูสู้งอายุโดยเฉพาะ 
(M = 4.44, SD = 0.67) รองลงมาคือ เดินทางไปมาสะดวก (M = 4.19, SD = 0.78) อยูใ่กลโ้รงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล (M = 4.12, SD = 0.81) มีความตอ้งการในระดบัมาก ส่วนหวัขอ้ ขนาดของโรงเรียน
ท่ีมีขนาดใหญ่ มีช่ือเสียงเป็นโรงเรียนดนตรีชั้นน าและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินคา้นั้นมีความตอ้งการใน
ระดบัปานกลาง 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 14  ราคาและการส่งเสริมการขาย 
 

ข้อความ 

ค่าเฉลีย่ (M) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน 

(SD) 

ความหมาย 

1. ราคาเรียนเหมาะกบัคุณภาพการสอน 4.92 0.28 มากท่ีสุด 

2. ราคาเรียนถูกกวา่ท่ีอ่ืน 4.63 0.74 มากท่ีสุด 

3. สามารถผอ่นช าระค่าเรียนเป็นงวดๆได ้ 4.41 0.86 มาก 

4. สามารถผอ่นช าระค่าเรียนผา่นหลาย 

    ช่องทาง 
3.52 1.10 มาก 

5. ระยะเวลาท่ีก าหนดใหช้ าระค่าเรียน 3.30 0.88 ปานกลาง 

6. มีลดราคาและเพิ่มจ านวนคอร์สให้ 4.82 0.39 มากท่ีสุด 

7. ใหส่้วนลดแก่ผูเ้รียนเม่ือแนะน าบุคคลอ่ืน 4.81 0.43 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.34 0.66 มากทีสุ่ด 

 

ตารางท่ี 14 แสดงเก่ียวกบัราคาและการส่งเสริมการขาย พบวา่ หวัขอ้ท่ีผูสู้งอายตุอ้งการ

มากท่ีสุดคือ ตอ้งการราคาเรียนท่ีเหมาะกบัคุณภาพการสอน (M = 4.92, SD = 0.28) รองลงมาคือ มีลด

ราคาและเพิ่มจ านวนคอร์สให(้M = 4.82, SD = 0.39) ใหส่้วนลดแก่ผูเ้รียนเม่ือแนะน าบุคคลอ่ืน(M = 

4.81, SD = 0.43) และสามารถราคาเรียนถูกกวา่ท่ีอ่ืน(M = 4.63, SD = 0.74) ) มีความตอ้งการในระดบั

มากท่ีสุด ส่วนหวัขอ้ท่ีมีความตอ้งการในตะดบัมากคือ สามารถผอ่นช าระค่าเรียนเป็นงวดๆได ้ (M = 

4.41, SD = 0.86) ส่วนระยะเวลาท่ีก าหนดใหช้ะระค่าเรียนนั้นมีความตอ้งการในระดบัปานลาง(M = 

3.30, SD = 0.88 ) 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 15  วชิาท่ีควรเปิดการเรียนการสอน 

 

ข้อความ 
ค่าเฉลีย่ (M) ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตราฐาน (SD) 
ความหมาย 

1. วชิาปฎิบติัเคร่ืองดนตรี 4.23 1.02 มาก 

2. วชิาทฤษฏีดนตรี 1.87 1.00 นอ้ย 

3. วชิากิจกรรมดนตรี 3.40 1.15 ปานกลาง 

4. วชิาดนตรีบ าบดั 2.86 1.18 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.09 1.08 ปานกลาง 

 
   

ตารางท่ี 15 แสดงวิชาท่ีควรเปิดการเรียนการสอน จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า 
วิชาท่ีผูสู้งอายุตอ้งการให้เปิดสอนมากท่ีสุดคือ วิชาปฏิบติัเคร่ืองดนตรี(M = 4.23, SD = 1.02)ไดรั้บ
ความตอ้งการในระดบัมาก รองลงมาคือกิจกรรมดนตรี(M = 3.40, SD =1.15) และวิชาดนตรีบ าบดั (M 
= 2.86, SD = 1.18) ไดรั้บความตอ้งการในระดบัปานกลาง ส่วนวิชาทฤษฏีดนตรีมีความตอ้งการใน
ระดบันอ้ย (M = 1.87, SD = 1.00)  
 
 ตอนที ่3  การวเิคราะห์แบบสัมภาษณ์ 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีนอกจากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ
แลว้นั้น ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลในรูปแบบการสัมภาษณ์ ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในเชิงลึกท าการสุ่มจากกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 50 คน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1.  อะไรคือแรงจูงใจในการเรียนดนตรี 
         พบว่า ผูอ้ายุส่วนใหญ่ตอ้งการมาเรียนดนตรีเพื่อฆ่าเวลา เน่ืองจากมีเวลาว่างเป็นจ านวน
มาก อยากลองเรียนเพราะเม่ือก่อนไม่มีเวลาท่ีจะเรียน ประกอบกบัเป็นคนท่ีมีความชอบในดนตรีเป็น
ทุนเดิม อยากเรียนไปเพื่อออกงานสังคมและงานเล้ียงรุ่นกบัเพื่อนๆ อยากร้องเพลงเพราะและถูกวิธี 
ทบทวนและต่อยอดในส่ิงท่ีไดเ้คยเรียนมา อยากแสดงออก อยากรวมวงกบัคนอ่ืน อยากสนุกกบัเพื่อนๆ 
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อยากหาเพื่อนท่ีมีความชอบเดียวกนั  แกเ้บ่ือแกเ้ซ็ง มีเงิน  กนัการเป็นโรคอลัไซเมอร์จึงตอ้งหาอะไร
เรียนเพื่อใหส้มองไดท้  างาน อยากเล่นเป็นเพื่อท่ีจะเล่นกบัลูกหลานได ้ เรียนเพื่อผอ่นคลายความเครียด 

2. โรงเรียนดนตรีท่ีท่านอยากจะเขา้เรียนมีลกัษะอย่างไร (เช่นท่ีตั้ง, ส่ิงอ านวยความ
สะดวก)พบว่า โรงเรียนท่ีผูสู้งอายุอยากเขา้มาเรียนนั้นควรอยูใ่กลบ้า้น  เดินทางไปมาสะดวก  ง่ายแก่
การไปถึงและคน้หา ติดถนนใหญ่ มีรถโดยสารประจ าทางหรือรถไฟฟ้าผ่านหลายสาย มีลานจอดรถ
หรืออยูใ่นหา้ง ใกลส้ถานพยาบาล หรือมีพยาบาลกบัคนดูแลในโรงเรียนไดย้ิ่งดี มีบรรยากาศดีเชิญชวน
แก่การเรียน การจดัแตงดูสบายตามีขนาดกวา้งขวาง อากาศถายเทสะดวก  มีห้องนัง่เล่นท่ีมีโซฟา และ
น ้ าให้รับประทานโดยเฉพาะชากบักาแฟ มีหนังสือให้นั่งอ่าน มีห้องน ้ าสะอาด มีราวให้เกาะเดินได้
สะดวก  หากมีหลายชั้นก็ควรจะมีลิฟทโ์ดยสารใหใ้ชเ้พราะเดินข้ึนบนัไดไ้ม่ค่อยไหว หรือหากมีบนัไดก็
ขอใหมี้ความชนัท่ีนอ้ย สะดวกแก่การข้ึน คือมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้พร้อมส าหรับผูสู้งอายุ มีเคร่ือง
ดนตรีครบครัน  โดยมีเป็นส่วนนอ้ยท่ีตอ้งการใหโ้รงเรียนตั้งอยูใ่หห้า้งสรรพสินคา้ 

3. หลกัสูตรท่ีท่านอยากเรียน เพราะอะไร (ดนตรีบ าบดั, ดนตรีปฏิบติั. กิจกรรดนตรี)พบวา่ 
หลกัสูตรท่ีผูสู้งอายุตอ้งการเรียนมากท่ีสุดอนัดบั 1 คือดนตรีปฏิบติั รองลงมาคือ กิจกรรมดนตรี และ
ดนตรีบ าบดั 
        ดนตรีปฏิบติั ด้วยเหตุผล อยากลองเรียนเพราะไม่เคยเรียน อยากเรียนเพราะชอบดนตรี 
อยากเรียนเพื่อต่อยอดในส่ิงท่ีตวัเองเคยได้เรียนมา อยากหาเพื่อนเพื่อนมาสนุกด้วยกัน อยากเรียน
เพื่อท่ีจะไม่ร้องเพี้ยนเพื่อออกงานสังคมหรืองานเล้ียงรุ่น เรียนเพื่อทดสอบความสามารถของตนวา่ท าได้
หรือไม่ อยากเรียนเพื่อไปเล่นใหห้รือเล่นพร้อมกบัคนท่ีตวัเองรัก 
        กิจกรรมดนตรี ดว้ยเหตุผล อยากเรียนเป็นกลุ่มเพื่อความสนุกในกบับุคคลท่ีมีความชอบ
เหมือนกนั อยาก เรียนก็ต่อเม่ือมีกิจกรรมดีท่ีน่าสนใจ อยากหาเพื่อนใหม่ 
        ดนตรีบ าบดั   ด้วยเหตุผล เคยได้ยินถึงประโยชน์ของการเรียนว่าท าให้ร่างกายสดช่ืน 
ปรอดโปร่งและอายยุนืยาวได ้เลยคิดท่ีจะลองเรียนดู  แกเ้ครียด แกซึ้มเศร้า กนัไม่ให้เป็นอลัไซเมอร์ ท า
ใหผ้อ่นคลายและลดความดนัลง 
                     4. เคร่ืองดนตรีท่ีท่านอยากเรียนคือประเภทใด และเพราะอะไร  
พบว่า เคร่ืองดนตรีท่ีผูสู้งอายุอยากเรียนมากท่ีสุดคือ ร้องเพลง รองมาคือ เปียโน ไวโอลิน ดนตรีไทย 
กีตา้ร์ เคร่ืองเป่า และเตน้ร า เน่ืองจากการร้องเพลงเป็นวิชาท่ีไม่ตอ้งใช้เคร่ืองดนตรี สามารถฝึกฝนท่ี
บา้นได ้อีกทั้งการร้องเพลงยงัสามารถผ่อนคลายความรู้สึก สามารถน าไปใชใ้นการออกงานสังคมได้
บ่อยคร้ัง 
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5. ท่านคิดว่าโรงเรียนดนตรีควรมีลกัษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสมกบัความตอ้งการของ

ผูสู้งอาย ุ
        พบว่า โรงเรียนควรมีอุปกรณ์การสอนท่ีครบครัน ส่ิงอ านวยความสะดวกหลกัส าหรับ
ผูสู้งอายตุอ้งพร้อม เช่นราวจบั รถเขน็ หรือลิฟตห์ากมีมากกวา่1ชั้น บนัไดไม่ควรชนัจนเกินไปและควร
มีราวจบัตลอดทาง  คุณครูผูส้อนควรเป็นครูท่ีเข้าใจลักษณะและความต้องการชองผูสู้งอายุ ควรมี
จิตวิทยาในการสอนผูสู้งอายุ มีความใจเย็นและใจดี ไม่กดดันผูเ้รียน และมีครูท่ีหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองต่อผูเ้รียนในแต่หละเคร่ืองดนตรี โรงเรียนนั้นควรมีบรรยากาศส่งเสริมผูเ้รียนให้มีความอยาก
เรียนและรู้สึกสบาย อากาศถ่ายเทสะดวกไม่อึดอดัจนเกินไป มีท่ีให้นัง่พกั และโซฟาส าหรับผูเ้รียนและ
เคร่ืองด่ืมเช่นชาและกาแฟ พร้อมหนงัสือพิมพ ์ไวคุ้ยกนัและผ่อนคลาย และเพื่อเป็นท่ีพบปะสังสรรค ์
แลกเปล่ียนความคิดเห็นของผูเ้รียน ควรมีกลุ่มคนท่ีมีอายุใกลเ้คียงกนัมาร่วมเรียนดว้ยเยอะๆ ไม่เหมือน
โรงเรียนทัว่ไปท่ีมีแต่เด็กเล็กๆ น่าจะมีพยาบาลประจ าโรงเรียน และผูดู้แลคอยช่วยผูสู้งอายุท่ีอายุมาก มี
กลอ้งวงจรปิด และไม่ควรคิดค่าสอนแพงจนเกินไป 
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บทที่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาความแนวทางทางการตลาดและการด าเนินธุรกิจดนตรีส าหรับ
ผูสู้งอายุ ซ่ึงส ารวจหาความต้องและเหตุผลในการเรียนดนตรีของผูสู้งอายุ  เพื่อเป็นข้อมูลในการ
เตรียมการลงทุนในธุรกิจโรงเรียนดนตรีให้แก่ผูป้ระกอบการ วิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  ผลของการ
ศึกษาวิจยัปรากฏตามหวัขอ้ประกอบดว้ย  วตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีการด าเนินวิจยั  การวิเคราะห์
ขอ้มูล สรุปผลการวิจบั อภิปรายผลการวิจยั ขอ้เสนอะแนะ ตลอดจนขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ัง
ต่อไปดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
                   การวจิยัเร่ืองการศึกษาความแนวทางทางการตลาดและการด าเนินธุรกิจดนตรีส าหรับผูสู้ง 
อาย ุ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการและเหตุผลในการเรียนดนตรีของผูสู้งอาย ุและประเภทของ
ดนตรีท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ และศึกษาแนวทางทางการตลาด ส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจโรงเรียนดนตรีส าหรับผูสู้งอาย ุ

วธีิการด าเนินวจัิย  
                    กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัน้ี  มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
คดัเลือกจากกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ55 ปีข้ึนไป จ านวน  400  คน ในกรุงเทพมหานคร จากสูตรการหา
ตวัอยา่งของ Taro Yamane 
        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือ  
       1.  แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  
  ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ชอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายได ้อาชีพ พื้นฐานดนตรี  ความตอ้งการ
เรียนและเคร่ืองดนตรีท่ีประสงคจ์ะเรียน  
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 ส่วนท่ี 2  ระดบัความส าคญัของความตอ้งการต่อการจดัการเรียนการสอนและส่ิง
อ านวยความสะดวกในการเรียนดนตรี ได้แก่ ด้านความต้องการโรงเรียนดนตรีของผูสู้งอายุ ด้าน
โรงเรียน  ดา้นราคากบัการส่งเสริมการขาย  และดา้นสาขาวชิาท่ีเปิดสอน 

2. แบบสัมภาษณ์  จ  านวน50 ชุด (โดยคดัเลือกจากกลุ่มท่ี 1) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
เพื่อใชใ้นการแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะส าหรับความตอ้งการต่อการจดัการเรียนการสอนและส่ิง
อ านวยความสะดวกในการเรียนดนตรีเพิ่มเติม  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์หาค่าทาง
สถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อการค านวณหาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) มาน าเสนอในรูปแบบของตารางและความเรียง และ
วเิคราะห์(content analysis)ของแบบสัมภาษณ์ พร้อมสรุปผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นความเรียง 
 
 สรุปผลการวจัิย 
       จากการศึกษาวจิยัและไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั  ความตอ้งการและเหตุผลในการท่ี
จะเรียนดนตรีของผูสู้งอายุ  เพื่อเป็นขอ้มูลในการเตรียมการลงทุนในธุรกิจโรงเรียนดนตรี ใหแ้ก่ ผูป้ระ 
กอบการ จากแบบสอบถาม 400 ชุด และแบบสัมภาษณ์จ านวน 50 (เลือกจากกลุ่ม 1) สรุปไดด้งัต่อไปน้ี       
       ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ผลการศึกษาพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย  จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ  
61.00  อาย ุ61 – 70  ปี จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00  รองลงมา มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50  สถานะภาพสมรส จ านวน  300 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50 ปัจจุบนัยงัคงมี
รายไดอ้ยู ่399 คน คิดเป็นร้อยละ 99.70 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนเป็นจ านวนเงิน 20,001–30,000 บาท 
จ านวน 112 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.00 ดา้นสุขภาพพบวา่ผูต้อบมีโรคประจ าตวัมีจ านวนมากถึง 263 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.80  ดา้นพื้นฐานทางดนตรี  พบวา่ ผูต้อบส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนดนตรีเป็นจ านวน  271 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.80  ตอ้งการเรียนดนตรี จ านวน 239 คน  ร้อยละ 59.80 โดยเคร่ืองดนตรีท่ีมีความ
สนใจศึกษามากท่ีสุดคือ การขบัร้องจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00  
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ตอนที ่2 ความต้องการต่อการจัดการเรียนการสอนและส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียน
ดนตรีของผู้ตอบแบบสอบถาม                                                               
 1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการโรงเรียนดนตรีส าหรับผูสู้งอาย ุ  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม 
มีความตอ้งการโรงเรียนดนตรีส าหรับผูสู้งอายโุดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีมีความตอ้งการมาก มีค่าเฉล่ีย  3.49  
โดยหวัขอ้ท่ีไดรั้บคะแนนสูงท่ีสุดคือ ตอ้งการเรียนดนตรีในโรงเรียนเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายมีุค่าเฉล่ีย  3.95  
รองลงมาคือตอ้งการเรียนดนตรีดว้ยหลกัสูตรท่ีออกแบบมาเพื่อผูสู้งอายุโดยเฉพาะ  มีค่าเฉล่ีย 3.60  และ
หวัขอ้ท่ีมีความส าคญันอ้ยสุดคือตอ้งการพื้นท่ีส าหรับแสดงความสามารถทางดนตรี มีค่าเฉล่ีย 2.93 
 2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของโรงเรียน พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ลกัษณะของโรง 
เรียนมีผลต่อผูสู้งอายใุนความตอ้งการท่ีจะเรียน  อยูใ่นระดบัมีความตอ้งการมาก มีค่าเฉล่ีย  3.77 โดยหวั 
ขอ้ท่ีไดค้ะแนนสูงสุด คือตอ้งการโรงเรียนท่ีมีครูผูส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสอนผูสู้งอายโุดยตรง 
เฉพาะ มีค่าเฉล่ีย  4.44  รองลงมาคือเดินทางไปมาสะดวก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.19 และหวัขอ้ท่ีมีความส าคญั 
นอ้ยสุด คือเป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงของแบรนด์โรงเรียนดนตรีชั้นน า มีค่าเฉล่ีย 3.06 
 3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัราคาและการส่งเสริมการขาย  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ราคาและ 
การส่งเสริมการขาย  มีผลต่อผูสู้งอายใุนความตอ้งการท่ีจะเรียน อยูใ่นระดบั มีความตอ้งการมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย  4.34 โดยหวัขอ้ท่ีรับไดค้ะแนนสูงสุด  คือ  ตอ้งการราคาเรียนท่ีเหมาะกบัคุณภาพการสอน มีค่า 
เฉล่ีย 4.92 รองลงมาคือ การลดราคาและเพิ่มจ านวนคอร์สให ้มีค่าเฉล่ีย  4.82  และหวัขอ้ท่ีมีความส าคญั 
นอ้ยสุด คือระยะเวลาท่ีก าหนดใหช้ าระค่าเรียน มีค่าเฉล่ีย  3.30 
 4.  ขอ้มูลเก่ียวกบัวชิาท่ีควรเปิดการเรียนการสอน  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่วิชาท่ี
ควรเปิดการเรียนการสอน   มีผลต่อผูสู้งอายใุนความตอ้งการท่ีจะเรียน  อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 
3.09  โดยหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนสูงสุด  คือวชิาปฏิบติัเคร่ืองดนตรี มีค่าเฉล่ีย 4.23 ไดรั้บความตอ้งการระดบั 
มาก  รองลงมาคือ กิจกรรมดนตรี มีค่าเฉล่ีย 3.40 และหวัขอ้ท่ีมีความส าคญันอ้ยสุด คือวิชาทฤษฏี 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกีย่วกบัความคิดเห็น และข้อเสนอแนะส าหรับความต้องการต่อการจัดการ
เรียนการสอนและส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนดนตรีของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเรียนดนตรีของผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ พบวา่ เป็นคนท่ีมีความ 
ชอบในดนตรี  จึงตอ้งการมาลองเรียนดนตรีเพื่อผอ่นคลายความเครียด เพื่อฆ่าเวลา เรียนเพื่อท่ีจะไดร้้อง
เพลงไดไ้พเราะและร้องอยา่งถูกวธีิ เพื่อท่ีจะสามารถจะไปออกงานสังคมหรืองานเล้ียงรุ่นกบัเพื่อน ๆได้
อยา่งมีความมัน่ใจทบทวนและเรียนเพื่อทบทวนในส่ิงท่ีตนเองไดเ้คยเรียนมา เป็นตน้ 
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2. ขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรียนดนตรีท่ีงผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีความประสงค์จะเขา้เรียน พบว่า 

ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีตอ้งการให้โรงเรียนอยู่ใกลบ้า้น เพื่อท่ีสามารถจะเดินทางไปมาได้สะดวก  หาก

โรงเรียนนั้นตั้งอยู่บนถนนก็ควรจะติดกบัถนนใหญ่ ซ่ึงจะง่ายแก่การหาและเดินทางไปเรียน โรงเรียน

ควรอยูใกล้ป้ายของรถโดยสารประจ าทางหรือมีรถไฟฟ้าตัดผ่าน โรงเรียนควรตั้ งอยู่ใกล้กับ

สถานพยาบาล หรือควรมีพยาบาลและผู ้ท่ีคอยดูแลช่วยเหลือภายในโรงเรียน โรงเรียนควรมี 

ขนาดกว้างขวางไว้ส าหรับการผกัผ่อนและพบปะพูดคุยกับคนวยัเดียวกัน มีน ้ าให้รับประทาน 

โดยเฉพาะชากับกาแฟ และท่ีส าคญัควรมีบรรยากาศดี ปลอดโปล่ง เชิญชวนแก่การเรียน เป็นต้น  

       3. ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีท่านอยากเรียน พบวา่ หลกัสูตรท่ีผูสู้งอายุมีความประสงคใ์น

การเรียนมากท่ีสุด คือดนตรีปฏิบัติ กิจกรรมดนตรี ดนตรีบ าบัด และทฤษฏีดนตรีตามล าดับ 

       4. ขอ้มูลเก่ียวกับเคร่ืองดนตรีท่ีผูสู้งอายุอยากเรียน พบว่าเคร่ืองดนตรีท่ีผูสู้งอายุมีความ

ประสงค์ในการเรียนมากท่ีสุดคือ ร้องเพลง เปียโน ไวโอลิน ดนตรีไทย กีตา้ร์ เคร่ืองเป่า และเตน้ร า

ตามล าดบั                                                                                                                                                          

                   5. ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของโรงเรียนดนตรีท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูสู้งอายุพบวา่ 

โรงเรียนควรมีอุปกรณ์การสอนท่ีครบครัน มีส่ิงอ านวยความสะดวกหลกัส าหรับผูสู้งอายุตอ้งพร้อม  มี

ครูผูส้อนท่ีเขา้ใจผูสู้งอายุ และมีจิตวิทยาในการสอนผูสู้งอายุ มีความใจเยน็ ใจดี ไม่กดดนัผูเ้รียน และ

น่าจะมีพยาบาลประจ าโรงเรียน และผูดู้แลคอยช่วยผูสู้งอายุท่ีอายุมาก และไม่ควรคิดค่าสอนแพง

จนเกินไป เป็นตน้ 

อภิปรายผลการวจัิย 
                    การวจิยัเร่ือง การศึกษาความแนวทางทางการตลาดและการด าเนินธุรกิจดนตรีส าหรับผู ้สูง 
อาย ุไดจ้ดัท าเพื่อศึกษาความตอ้งการและเหตุผลในการเรียนดนตรีของผูสู้งอายุ  และประเภทของดนตรี
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูสู้งอายเุพื่อเป็นขอ้มูลในการเตรียมการลงทุนในธุรกิจโรงเรียนดนตรี 
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 
           ผลท่ีไดอ้อกมานั้นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ท่ีมีอายรุะหวา่ง 61-70 ปี และ
สมรสแลว้ส่วนมากจบการศึกษาท่ีในระดบัปริญญาตรีและยงัคงมีรายไดอ้ยูท่ี่ 20,001-30,000 บาท มีโรค
ประจ าตวั ท่ีเป็นมากท่ีสุดคือโรคความดนั  ทางดา้นพื้นฐานทางดนตรี  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากนั้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53 
 

ยงัไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อน แต่มีความประสงคท่ี์จะเรียนดนตรี โดยวชิาท่ีตอ้งการเรียนมากท่ีสุดคือร้อง
เพลง   
                    ต่อมาคือเร่ือง ความตอ้งการต่อการจดัการเรียนการสอน และส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
เรียนดนตรี เพื่อทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค  เพื่อท่ีจะทราบวา่  เราควรจะตอบสนองคนเหล่านั้น
อยา่งไร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ของอดุลย ์ จาตุรงคกุล  (1549:13)  ท่ีกล่าว
วา่ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค นกัการตลาดควรจะท าการศึกษา เร่ืองการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคใหเ้กิดความพึงพอใจ  ดงันั้น ควรตอ้งรู้ไดว้า่ใครคือผูบ้ริโภค  (who)  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) 
ซ้ือท าไม(Why) ซ้ือเม่ือใด (When) ซ้ือท่ีไหน(Where) ซ้ืออยา่งใดและซ้ือเท่าไหร่ (How and How much) 
       ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ  วิชาท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการ
ให้เปิดสอนมากท่ีสุดคือ วิชาปฏิบติัเคร่ืองดนตรี รองลงมาคือกิจกรรมดนตรี ดนตรีบ าบดั และทฤษฏี
ดนตรีตามล าดบั ทางดา้นตอ้งการครูผูส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสอนผูสู้งอายุ ตอ้งการท่ีจะเรียน
กบักลุ่มคนในวยัเดียวกนัมากกวา่ท่ีจะไปเรียนกบัเด็กๆตามสถาบนัดนตรีท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และควรง่าย
แก่การเดินทางไปเรียน และมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน มีคนคอยดูแล ซ่ึงหากอยู่ใกล้
สถานพยาบาลหรือมีแพทยป์ระจ าโรงเรียนยิง่ดี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีควรมีบริการไวใ้หพ้ร้อม 
       การบริการนั้นเป็นเร่ืองส าคญั เพราะลูกคา้หวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองแบบสมบูรณ์แบบ 
และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ แมว้่าการให้บริการจะซับซ้อนเพียงใด จ าเป็นตอ้งจา้งพนกังาน
จ านวนมากเพียงใดเพื่อรองรับการให้บริการ ลูกคา้ไม่มีส่วนรับรู้ใดๆ ลูกคา้จะรับรู้เพียงอย่างเดียวว่า 
กระบวนการให้บริการตอบสนองความตอ้งของตวัเองไดอ้ย่างครบถว้นและไม่ขาดตกบกพร่อง  ตาม
แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ท่ี ชูศกัด์ิ เดชเกรียงไกรกุลและคนอ่ืนๆ (2546:141-
143)กล่าวไว ้  
       ทางดา้นราคา นั้นมีผลต่อผูท่ี้จะใชบ้ริการในการตดัสินใจเลือกเรียน ในระดบัมากท่ีสุด โดย
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดคือ ราคาเรียนเหมาะกบัคุณภาพการเรียนการสอน รองลงมาคือมีการลดราคา
และเพิ่มจ านวนคอร์สเรียนให้ โดยเฉพาะมีการให้ส่วนลดแก่ผูเ้รียนเม่ือแนะน าบุคคลอ่ืน และต่อมาคือ
ราคาเรียนถูกกวา่ท่ีอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ของ สุมนา อยู่
โพธ์ิ (2548:6) ท่ีกล่าววา่ การตั้งราคามีผลเป็นอยา่งมากต่อการตดัสินใจซ้ือบริการของลูกคา้ และราคา
ของการบริการเป็นปัจจยัส าคญัในการบอกถึงคุณภาพท่ีจะได้รับ กล่าวคือ ราคาสูงคุณภาพในการ
บริการน่าจะสูงด้วย แต่ผลท่ีตามมาคือบริการต้องมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวงัของลูกค้าได ้
ในขณะท่ีการตั้งราคาต ่า ลูกคา้มกัคิดว่าจะไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพดอ้ยตามไปดว้ย ซ่ึงถา้หากต ่ามากๆ 
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ลูกค้าอาจจะไม่ใช้บริการได้ เน่ืองจากไม่กล้าเส่ียงต่อบริการท่ีจะได้รับ ดงันั้นการตั้งราคาในธุรกิจ
บริการเป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อนยากกว่าการตั้งราคาสินคา้มาก ดงันั้นควรไม่ลืมว่า ราคาก็จะเป็นเงินท่ีลูกคา้
จ่ายออกไปเพื่อรับบริการ ดงันั้นยิง่ตั้งสูงก็จะเกิดการเปรียบเทียบวา่คุม้ค่ากบัส่ิงท่ีจะไดรั้บมาหรือไม่  
       ขอ้มูลสถิติเก่ียวกับจ านวนประชากร จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยของ 
กรุงเทพมหานคร ณ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2554 หากแยกตามช่วงอายุ (ปี) เฉพาะผูมี้สัญชาติไทย และมี
ช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น จะมีผูสู้งอายท่ีุมีอายรุะหวา่ง 55-80 ปี ในกรุงเทพมหานคร ทั้งส้ิน 1,006,387 คน   
       จากจ านวนประชากรผูสู้งอายุท่ีมีอายุระหว่าง 55-80 ท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครท่ีมี
จ านวนประมาณหน่ึงล้านคน ถ้าเรามีความประสงค์ท่ีจะท าธุรกิจทางด้านน้ี อาจมีความเป็นไปได้ท่ี
ธุรกิจน้ีจะประสบความส าเร็จ เม่ือเราสามารถท าให้ผูสู้งอายุสนใจและมาเรียนดนตรีกบัเราได ้หากเรา
สมมุติว่า มีผูสู้งอายุท่ีให้ความสนใจในการเรียนเป็นจ านวน 0.05 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนประชากร
ผูสู้งอายท่ีุมีอายรุะหวา่ง 55-80 ปีในกรุงเทพมหานครทั้งหมด  จะมีจ านวนผูสู้งอายุถึง 5,000 คน และหา
กวา่มีผูสู้งอายท่ีุใหค้วามสนใจในการเรียนเป็นจ านวน 0.01 เปอร์เซ็นต ์จะมีจ านวนถึง 1,000 คน ดงันั้น
หากเราคิดค่าสอนต่อหัวรายเดือน เดือนละ 1000 บาท (เรียนได้อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง) จากจ านวนผูเ้รียน 
500-1000 คน จะไดเ้งินประมาณ 500,000-1,000,000 บาทต่อเดือน  
        ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์ให้เขา้ถึงกลุ่มคนเหล่าน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมาก ควรจะ
ไปตามแหล่งท่ีมีผูสู้งอายุอยู่หรือท ากิจกรรมอยู่ เช่นโรงเรียนดนตรี ชมรมผูสู้งอายุ และโรงพยาบาล
ต่างๆ ทางดา้นการประชาสัมพนัธ์ควรเสนอในส่ิงท่ีดึงดูดผูสู้งอายุให้มาเรียนกบัเราและมีความพึงพอใจ
ในส่ิงท่ีเรามีและพิเศษกวา่ท่ีอ่ืน เช่นเป็นโรงเรียนดนตรีเฉพาะท่ีจดัไวส้ าหรับผูสู้งอายุ ซ่ึงมีความพร้อม
ต่อความตอ้งการและการอ านวยความสะดวก และ กิจกรรมท่ีน่าสนใจเพื่อความสนุกและบ าบดัจิตใจ
เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะ 
                    จากการวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในเร่ือง  การศึกษาความตอ้งการ  และ
เหตุผลในการเรียนดนตรีของผูสู้งอายุ  เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการจะตดัสินใจท าธุรกิจดนตรีเก่ียวกบั
ผูสู้งอายตุ่อไป ดงัน้ี 
 1.  ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงค์ในการเร่ิงต้นธุรกจิทางด้านนี ้
  1.1 ทางด้านโรงเรียน 
        1.1.1  หากโรงเรียนมิไดอ้ยูใ่นหา้งสรรพสินคา้  หรืออาคารขนาดใหญ่ ควรจะเลือก
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สถานท่ีของโรงเรียนตั้งของโรงเรียนใหดี้  ควรจะตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวก  ง่ายแก่การ
เดินทาง เช่นควรอยูใ่กลป้้ายของรถโดยสารประจ าทางหรือมีรถไฟฟ้าผา่น 
        1.1.2  โรงเรียนควรตั้งอยูใ่กลก้บัสถานพยาบาล  ถา้หากไม่มีก็ควรท่ีจะมีแพทยห์รือ
พยาบาล และผูท่ี้คอยดูแลและช่วยเหลือผูสู้งอายท่ีุมีอายมุาก  ภายในโรงเรียน  หากเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึนมา 
        1.1.3  โรงเรียนควรมีท่ีบรรยากาศดี ไ ม่ควรแต่งสีสันฉูดฉาด ควรเลือกสีท่ีสบายตา 
เพื่อความรู้สึกผอ่นคลาย เพื่อเชิญชวนแก่การเรียน และดึงดูดผูเ้รียนใหเ้ขา้มาเรียนใหเ้ขา้มาเรียน 
        1.1.4  โรงเรียนควรมีขนาดกวา้งขวาง   มีหอ้งให้นัง่เล่นใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ เพื่อท่ีจะได้
นัง่พกัรอและพดู คุยกนัได ้ 
        1.1.5  โรงเรียนควรมีบริการน ้าด่ืมให้รับประทาน เช่น ชากบักาแฟ  
             1.1.6  โรงเรียนควรมีหอ้งไวใ้หแ้ก่ผูสู้งอาย ุ  เพื่อท่ีจะไดใ้ชแ้สดงความสามารถทาง
ดนตรี  และรวมวงดว้ย 
        1.1.7  โรงเรียนควรมีส่ิงช่วยเหลือส าหรับผูสู้งอายุ   เช่นราวไวส้ าหรับจบัตาม
ทางเดินต่างๆ และลิฟทโ์ดยสารหากมีมากกวา่ 2 ชั้นข้ึนไป    
        1.1.8  โรงเรียนไม่ควรจะคิดค่าสอนแพงจนเกินไป   และ ควรมีโปรโมชัน่ส่งเสริม
การขายท่ีดี เช่น การเพิ่มจ านวนคอร์สใหห้รือลดค่าเรียนหากมีการลงทะเบียนเรียนต่อเน่ืองในระยะยาว 
 1.2 ทางด้านการเรียนการสอน 
        1.2.1  ครูผูส้อนท่ีเขา้ใจผูสู้งอาย ุ และมีจิตวทิยาในการสอนผูสู้งอาย ุ มีความใจเยน็ 
ไม่กดดนัผูเ้รียน และผูดู้แลคอยช่วยผูสู้งอาย ุ
        1.2.2  โรงเรียนควรมีอุปกรณ์การสอนท่ีครบครัน 
        1.2.3  หลกัสูตรท่ีเปิดสอนควรมีให้หลากหลาย   เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูสู้งอาย ุเช่นดนตรีปฏิบติั กิจกรรมดนตรี ดนตรีบ าบดั และทฤษฏีดนตรี เป็นตน้ 
        1.2.4  ควรเนน้การสอนท่ีผูสู้งอายสุามารถน าเอาไปใชไ้ดจ้ริงมากกวา่การลงลึกทาง 
ดา้นทฤษฏี เพื่อใหผู้สู้งอายสุนุกสนานกบัการเรียน และอยากเรียนกบัเราต่อไป 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
       1. ควรจะศึกษาแนวทางในการสร้างหลกัสูตร  ท่ีมีความเหมาะสมส าหรับผูสู้งอายใุนแต่ละ
วชิ า และเคร่ืองดนตรี 
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       2. ควรจะศึกษาถึงปัญหาและ อุปสรรคในการจะด าเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรี และความเป็น 
ไปไดใ้นการลงทุนประกอบธุรกิจดนตรีส าหรับผูสู้งอาย ุในกรุงเทพมาหนคร                                                                          
       3. การขยายขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายไปยงัจงัหวดัอ่ืน  เพื่อท่ีจะศึกษาความตอ้งการของลูก 
คา้ไดอ้ยา่งตรงเป้าหมาย 
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แบบสอบถาม 
ศึกษาความต้องการในการเรียนดนตรีของผู้สูงอายุ  

 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  หรือเติมขอ้ขอ้ความในช่องวา่งท่ีก าหนดเพื่อแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวั
ท่าน 

1. เพศ  
  [   ] ชาย   [   ] หญิง 
2. ช่วงอายุ  

[   ] 55 - 60 ปี   [   ] 61- 70 ปี   [   ] มากกวา่ 70 ปี 
3. การศึกษา   

[   ] นอ้ยกวา่ประถมศึกษา 
[   ] ประถมศึกษา 
[   ] มธัยมศึกษา   
[   ] ปริญญาตรี    
[   ] สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. สถานภาพการสมรส 
   [   ] โสด  [   ] สมรส 

5. ปัจจุบันท่านมีรายได้หรือไม่ 
  [   ] มี    [   ] ไม่มี (ไม่ตอ้งตอบขอ้ 6,7)  
6. ทีม่าของรายได้  
  [   ] เงินเดือนประจ า / ค่าจา้ง / รายไดส่้วนตวั 
  [   ] เงินบ าเหน็จ / บ านาญ 
  [   ] คา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั 
  [   ] คู่สมรส 
  [   ] บุตร / หลาน 
  [   ] ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
  [   ] อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................... 
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7. รายได้ต่อเดือน 
   [   ] ต  ่ากวา่ 10,000 บาท 
  [   ] 10,001-20,000 บาท 
  [   ] 20,001-30,000  บาท 
  [   ] 30,001-40,000  บาท  
  [   ] 40,001-50,000  บาท 
  [   ] 50,000-100,000 บาท 
  [   ] 100,000 บาท ข้ึนไป 
8.  ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่ 
  [   ] ไม่มี 
  [   ] มี (โปรดระบุ)..................................................... 
9. ท่านเคยเรียนดนตรีมาก่อนหรือไม่ 
      [   ] ไม่เคย 
  [   ] เคย (โปรดระบุ)..................................................... 
10. ท่านต้องการเรียนดนตรีหรือไม่ 

 [   ] ไม่ตอ้งการ (ไม่ตอ้งตอบขอ้ 11) 
  [   ] ตอ้งการ 
11. เคร่ืองดนตรีทีต้่องการเรียน 

 [   ] เปียโน 
  [   ] ร้องเพลง 
  [   ] เคร่ืองเป่าลมไม ้เช่น แซ็กโซโฟน, ฟลูต 
  [   ] เคร่ืองเป่าลมทองเหลือง เช่น ทรัมเป็ต, ทรอมโบน 
  [   ] เคร่ืองสาย เช่น ไวโอลิน, เชลโล 
  [   ] ดนตรีไทย 
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ตอนที ่ 2 โปรดท าเคร่ืองหมาย  เพื่อแสดงระดบัความคิดเห็นและความตอ้งการจากขอ้ความต่อไปน้ี 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 ด้านความต้องการโรงเรียนดนตรีส าหรับผู้สูงอายุ 

 
ขอ้แนะน า 
.................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

ระดับคะแนน ระดับความต้องการ  / ความคิดเห็น 
5 มากท่ีสุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 นอ้ย 
1 นอ้ยท่ีสุด 

ขอ้ความ 

ระดบั 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
1. ฉนัตอ้งการเรียนดนตรีในโรงเรียนเฉพาะกลุ่มผูสู้งอาย ุ      
2. ฉนัตอ้งการเรียนดนตรีเป็นกลุ่ม      
3. ฉนัตอ้งการพื้นท่ีเพื่อแสดงความสามารถทางดนตรี      
4. ฉนัตอ้งการเรียนดนตรีดว้ยหลกัสูตรท่ีออกแบบ 
    มาเพื่อผูสู้งอายุโดยเฉพาะ 
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2.2 ด้านโรงเรียน 

ขอ้ความ 

ระดบั 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
1. โรงเรียนตั้งอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้      
2. เดินทางไปมาไดส้ะดวก      
3. ตั้งอยูใ่กลบ้า้นพกัของผูเ้รียน      
4. โรงเรียนมีขนาดใหญ่      
5. เป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงของแบรนด์โรงเรียนดนตรีชั้นน า      
6. มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุ      
7. ครูผูส้อนมีความเช่ียวชาญดา้นการสอนผูสู้งอายุ      
8. โรงเรียนอยูใ่กลโ้รงพยาบาลหรือสถานพยาบาล      
 
ขอ้แนะน า 
.................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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2.3 ด้านราคาและการส่งเสริมการขาย 

ขอ้ความ 

ระดบั 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
1. ราคาค่าเรียนเหมาะสมกบัคุณภาพการสอน      
2. ราคาเรียนถูกกวา่ท่ีอ่ืน      
3. สามารถผอ่นช าระค่าเรียนเป็นงวดๆได ้      
4. สามารถช าระค่าเรียนผา่นหลายช่องทาง      
5. ระยะเวลาท่ีก าหนดใหช้ าระค่าเรียน      
6. มีลดราคาและเพิ่มจ านวนคอร์สให้      
7. ใหส่้วนลดแก่ผูเ้รียนเม่ือแนะน าบุคคลอ่ืน      
 
ขอ้แนะน า 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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2.4 ด้านวชิาทีค่วรเปิดการเรียนการสอน 

ขอ้ความ 

ระดบั 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
1. วชิาปฎิบติัเคร่ืองดนตรี      
2. วชิาทฤษฏีดนตรี      
3. วชิากิจกรรมดนตรี      
4. วชิาดนตรีบ าบดั      
 
ขอ้แนะน า 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์ 
ศึกษาความต้องการและเหตุผลในการเรียนดนตรีของผู้สูงอายุ  

 
วนัท่ีสัมภาษณ์..........................................สถานท่ี............................เวลา........................................ 

 
1. อะไรคือแรงจูงใจในการเรียนดนตรี 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
2. โรงเรียนดนตรีท่ีท่านอยากเขา้เรียนมีลกัษณะอยา่งไร (เช่น ท่ีตั้ง, ส่ิงอ านวยความสะดวก) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
3. หลกัสูตรท่ีท่านอยากเรียน เพราะอะไร (ดนตรีบ าบดั, ดนตรีปฏิบติั, กิจกรรมดนตรี) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
4. เคร่ืองดนตรีท่ีท่านอยากเรียน คือประเภทใด และเพราะอะไร 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
5. ท่านคิดวา่โรงเรียนดนตรีควรมีลกัษณะอยา่งไรจึงจะเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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