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1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย   
  ปัจจุบันพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์สามารถลดภาวะการตายของ
ประชากรทุกกลุ่มได้ โดยอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (life expectancy at birth - e๐) หรือจ านวนปี
โดยเฉลี่ยที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ จากข้อมูลการคาดประมาณประชากรขององค์การสหประชาชาติ  
แสดงเห็นได้ชัดว่า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรเพศหญิงจะเพ่ิมจาก ประมาณ 78 ปี ในปี 
พ.ศ.2553 เป็น 82 ปี ในปี พ.ศ.2583 ในขณะที่เพศชายจะเพ่ิมจาก ประมาณ 71 ปี เป็น 77 ปี ใน
กลุ่มประชากรสูงอายุ ภาวะการตายจะลดลงเป็นล าดับเช่นกัน ท าให้ประชากรกลุ่มนี้มีอายุยืนยาว
ขึ้น1 
  เนื่องจากผู้สูงอายุนั้นเป็นบุคคลที่ได้ผ่านเรื่องราวมากมายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็น
บุคคลที่มีความส าคัญในแง่ของประวัติศาสตร์ ซึ่งอาจจะมีบทบาทที่น้อยลงไปในแง่ของเศรษฐกิจ แต่
ผู้สูงอายุควรจะได้รับการดูแลจากบุคคลใกล้ชิดหรือบุตรหลาน ผู้สูงอายุที่กลายเป็นคนเอาใจยาก
พร้อมกับแฝงไปด้วยอารมณ์ที่ก้าวร้าวนั้น มีสาเหตุหลักมาจากการที่พวกเขามีความยากล าบากในการ
ยอมรับสภาพความชรา ผิวหนังที่เหี่ยวย่น ความกระปรี้กระเปร่าที่หมดไปกลายเป็นความเชื่องช้าทั้งใน
การเคลื่อนไหวและอาจจะรวมถึงทางสติปัญญาด้วย2 ปัจจุบัน วัฒนธรรมตะวันตกได้แผ่ขยายเข้ามา
มาก ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปจากครอบครัวขยาย มีปู่ ย่า ตา ยายอาศัยรวมอยู่ด้วย มาเป็น
ครอบครัวเดี่ยว จะมีเฉพาะพ่อ แม่ และลูกเท่านั้น  ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ ขาดประสบการณ์ชีวิต ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุกับผู้ที่อ่อนวัยกว่า ผู้สูงอายุจึง
ไม่ได้รับการเคารพนับถือเหมือนสมัยก่อน การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ มิใช่อยู่ที่อายุซึ่งเป็นเพียง
ตัวเลขอย่างเดียวเท่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นได้ชัดนั้น จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
หลายๆอย่าง เช่น พันธุกรรม การด ารงชีวิต การด าเนินชีวิต และสภาพจิตใจด้วย3 
  บุคคลเมื่อก้าวสู่วัยสูงอายุ ซึ่งเป็นวัยท้ายของชีวิตเป็นช่วงที่ควรได้รับการช่วยเหลือ 
ประคับประคองจากสังคม ในสังคมไทยมีวัฒนธรรมในการดูแลพ่อ แม่ ญาติ ผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันต้อง
ยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจ และสังคมเปลี่ยนไป ย่อมมีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทย 
ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามสังคมควรตะ
หนักถึงภาระความรับผิดชอบ ต่อกลุ่มผู้สูงอายุเพราะเป็นวัยที่สภาพร่างกาย จิตใจ และสถานภาพ
ทางสังคมเปลี่ยนแปลงเสื่อมถอยลงตามธรรมชาติ 
  การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย และสังคมจะท าให้จิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ
เปลี่ยนไปด้วย ผู้สูงอายุจะปรับจิตใจ และอารมณ์ไปตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และ
สิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ จะมีการปรับปรุง และพัฒนาจิตใจของตัวเอง ให้เป็นไป

                                                           
1วิพรรณ ประจวบเหมาะ.สถานการณ์ผูสู้งอายุไทย พ.ศ.2555.(นนทบุรี:เอสเอส พลสั มีเดีย จ ากดั.2556)น. 15 
2 อรรถพงษ์ อำยุสุข Elderly Health : เม่ือผู้สูงอำยุกลำยเปน็คนเอำใจยำก (ออนไลน์) http://www.healthtoday.net/thailand/ 
 elderly/elder_109.html 
3 หมอชาวบ้าน สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ (ออนไลน์) http://www.doctor.or.th/article/detail/5401 
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ในทางที่ดีงามมากขึ้น สามารถควบคุมจิตใจได้ดีกว่าหนุ่มสาว ดังนั้น เมื่อคนอายุมากขึ้น ความสุขุม
เยือกเย็น จะมีมากขึ้นด้วย แต่การแสดงออก จะขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละบุคคล การศึกษา 
ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมในชีวิตของคนคนนั้น ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ที่
เกิดข้ึนในวัยสูงอายุ มีผลต่อจิตใจของผู้สูงอายุมาก ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของจิตใจที่พบคือ 
  1. กำรรับรู้ ผู้สูงอายุจะยึดติดกับความคิด และเหตุผลของตัวเอง การรับรู้สิ่งใหม่ ๆ จึง
เป็นไปได้ยาก ความจ าก็เสื่อมลง  
  2. กำรแสดงออกทำงอำรมณ์ การแสดงออกทางอารมณ์ของผู้สูงอายุเกี่ยวเนื่องกับการสนอง
ความต้องการของจิตใจ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้สูงอายุจะมีความรู้สึกต่อตนเองในแง่ต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่เป็นความท้อแท้ น้อยใจ โดยรู้สึกว่าสังคมไม่ให้ความส าคัญกับตนเอง เหมือนที่เคยเป็นมา
ก่อนท าให้ผู้สูงอายุ มีอารมณ์ไม่มั่นคง การกระทบกระเทือนใจเพียงเล็กน้อย จะท าให้ผู้สูงอายุเสียใจ 
หงุดหงิดหรือโกรธง่ายต้องการการยอมรับ และเคารพยกย่องนับถือ และการแสดงออกถึงความมี
คุณค่าของผู้สูงอายุ โดยสมาชิกในครอบครัว สังคมของผู้สูงอายุ 
  3. ควำมสนใจสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุจะสนใจสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ 
และตรงกับความสนใจ ของตนเองเท่านั้น  
  4. กำรสร้ำงวิถีด ำเนินชีวิตของตนเอง การมีอายุมากขึ้นคือ การเข้าใกล้กาลเวลาแห่งการ
สิ้นสุดของชีวิต การยอมรับสภาพดังกล่าว ท าให้ผู้สูงอายุบางคน มุ่งสร้างความดีงามให้แก่ตนเองเพ่ิม
มากขึ้น  

  5. ควำมผิดปกติทำงจิตใจและในวัยสูงอำยุ แยกเปน็กลุ่มอาการทางจิต 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  
    1) กลุ่มอาการทางจิตเนื่องจากสมองเสื่อม  

   2) กลุ่มอาการผิดปกติด้านจิตใจและอารมณ์4 
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงทำงอำรมณ์ของผู้สูงอำยุ ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านอารมณ์ท่ีเห็นได้ชัด คือ 
1. การสูญเสียเป็นสาเหตุส าคัญมาก เช่น การสูญเสียคนใกล้ชิด จะท าให้อารมณ์ของ

ผู้สูงอายุหวั่นไหวไปด้วย ผู้สูงอายุจะรู้สึกเศร้า ว้าเหว่ และมีความรู้สึกกลัวว่าจะเป็นไปในสภาพอย่าง
นั้น 

2. พ้นจากหน้าที่การงาน ท าให้รู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ไม่ได้รับการยกย่องนับถือ
เหมือนเดิม 

3. การผ่าตัด ท าให้มีจิตใจหดหู่ ท้อแท้ สิ้นหวัง เพราะโอกาสที่จะมีสภาพร่างกายเหมือนเดิม
นั้นเป็นไปได้ยาก 

4. ความเข้าใจ หรือความจ ามีน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจ าใหม่จะเสื่อม แต่เรื่องเก่าๆ
จะจ าได้ด ี

5. เก็บตัว ไม่ชอบเข้าสังคม บางคนคิดว่าตัวเองแก่แล้ว จะรู้สึกว่าหงุดหงิด 
6. ทุกข์ใจ มักจะทุกข์ใจเรื่องในอดีตด้วยความเสียดาย คิดถึงปัจจุบัน และวิตกกังวลต่อ

อนาคต 

                                                           
4 ส่วนอนามัยผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณะสขุ. ความเปลี่ยนแปลงและการเตรียมตัวเมือ่เข้าสูงอายุ (ออนไลน์) 
http://hp.anamai.moph.go.th/soongwai/statics/health/prepared/topic002.php 
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7. ตึงเครียด วิตกกังวล โกรธง่าย5 
การมองบวก (Optimism) และการมองลบ (Pessimism) ต่างถูกเลือกใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เพ่ือเผชิญกับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่อาจรู้ล่วงหน้า การมองบวกช่วยให้เกิดความมั่นใจ ยืดหยัด 
กล้าเผชิญ แต่ในบางสถานการณ์การมองบวกแต่เพียงด้านเดียว อาจท าให้ ลงมือกระท าบางสิ่ง
บางอย่าง ด้วยความสุ่มเสียงเกินความเป็นไปได้จริง ๆ และการมองลบในบางสถานการณ์ก็ช่วยให้
รับรู้ถึงความเป็นจริง และช่วยสร้างความปลอดภัยได้มากกว่า การมองบวกอาจได้รับการยกย่องใน
วัฒนธรรมหนึ่ง แต่อีกวัฒนธรรมหนึ่งอาจถูกมองว่าเป็นคนเย่อหยิ่งจนเกินไป ดังนั้นแทนที่จะมอง
บวกอยู่ร่ าไปอาจปรับสมดุลการมองบวก ด้วยการมองตามความเป็นจริง (Realistic outlook) ให้
เหมาะตามสถานการณ์ รวมถึงมีความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility) ให้เหมาะสมตามวัฒนธรรม 
และ สภาพสังคม (Social awareness) สิ่งเหล่านี้สามารถการพัฒนามุมมองเชิงบวก การฝึกฝนเพ่ือ
พัฒนามุมมองเชิงบวกคือ เมื่อผิดพลาดให้ฝึกฝนที่จะเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้น เพ่ือเป็นภูมิต้านทานที่
เข้มแข็งส าหรับก้าวเดินต่อไป6 5 พลังบวก เพ่ือดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามาสู่ชีวิต 

1 พลังของความสุข ท าตัวเองให้มีความสุขสดใสไว้เสมอ เรื่องไม่ดีทั้งหลายทิ้งไว้กับอดีต 
อย่าเอาความโกรธ ความเครียด ความเศร้ามาท าลายความสุขในปัจจุบัน 

2 พลังของความรักความเมตตา ให้ความรักและความเมตตาแก่ทุกคนที่พบเจอ ให้รอยยิ้มที่
อบอุ่น ให้ความจริงใจ ให้ค าพูดอันไพเราะ ให้ความใส่ใจ เมื่อมีใครท าให้เราเสียใจ ให้อภัยเขาไปด้วย
จิตเมตตา  

3 พลังของความดี ช่วยเหลือใครได้ให้ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือใครได้ให้เอื้อเฟ้ือ  
4 พลังของความกตัญญูรู้คุณ ระลึกคุณต่อผู้คนและสิ่งของ     

  5 พลังของความกระตือรือร้น เดินเหินเคลื่อนไหวร่างกายให้รวดเร็ว ท าอะไรให้กระฉับกระเฉง มี
พลังชีวิตที่เต็มเปี่ยม มีความม่ันใจในตัวเอง กล้าคิด กล้าพูด กล้าท า พูดจาฉะฉานชัดถ้อยชัดค า ท า
ว่องไว ขยันขันแข็ง7  
 จากการลงพ้ืนที่เทศบาลต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เทศบาล
ต าบลช้างเผือกจะจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุท าร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งการจัดกิจกรรมของอสม.เพ่ือ
ต้องการไม่ให้ผู้สูงอายุนอนติดเตียงจึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ออกจากบ้านมาร่วม
กิจกรรม ได้พบบุคคลในวัยเดียวกันได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

จากรายงานข้อมูลการส ารวจสุขภาพจิตคนไทย 3 ปี ของกรมสุขภาพจิตและส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 - 2553 พบว่าผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีคะแนนสุขภาพจิตต่ าสุดเมื่อเทียบกับกลุ่ม
อายุอื่น ซึ่งถือเป็นความเปราะบางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ ผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ดี เป็นคนที่ไม่มีความสุข 
ซึ่งอาจมีผลต่อชีวิตประจ าวัน เช่น นอนไม่หลับ เสียสมาธิ หดหู่ เศร้าหมองไม่อยากท าอะไร ไม่อยาก
รับประทานอาหารซึ่งส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วย ประกอบกับการเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ท าให้รู้สึกไร้ค่า ว้าเหว่ ถูกทอดทิ้ง ส่งผลต่อความรู้สึกและจิตใจซึ่งผู้สูงอายุต้องปรับตัวมากมายให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สภาวการณ์เช่นนี้ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะต่อ

                                                           
5 ประไพ ยศะทัตต ์(ออนไลน์) https://www.doctor.or.th/article/detail/5401 
6 รัน ธีรัญญ์.มุมมองเชิงบวก (2017) http://www.runwisdom.com/2017/05/positive-outlook.html 
7 Siriluck Tansiri (2016)5 พลังบวก ดึงดูดส่ิงดีๆเข้ามาสู่ชีวิต https://www.facebook.com/CoachSiriluck.Page/ 
photos/pb.126493324095611.-2207520000.1474132873./1073950802683187/?type=3&theater 



 

 
4 

 

 

สุขภาพจิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้8 ดังนั้นการใช้ดนตรีบ าบัดเป็นการน าดนตรีมาใช้ในทางการแพทย์
เพ่ือรักษาผู้ป่วยหรือพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด ทักษะทางสังคม และอารมณ์ ทั้ง
แบบเดี่ยวและแบบกลุ่มในทุกช่วงวัย อีกทั้งยังสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่อยากเพ่ิมพูน
ศักยภาพของตนเอง โดยมีดนตรีเป็นเครื่องมือและสื่อกลางในการบ าบัด 

ดนตรีเป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้ในการแสดงความรู้สึกและรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน ยามที่ไม่
สามารถบรรยายความรู้สึกออกมาทางค าพูดได้ แต่สามารถเล่นดนตรีหรือร้องเพลงเป็นการระบาย
ความรู้สึกออกมาแทน เพราะฉะนั้นดนตรีจึงสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกทางบวกและผ่อนคลาย
ความตึงเครียดได้ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ที่เล่นดนตรีอยู่ด้วยกัน และ
การร้องเพลงยังช่วยกระตุ้นและพัฒนาสมองได้อีกด้วย 

การน าดนตรีมาใช้ในการบ าบัดรักษาแตกต่างจากการฟัง ร้อง หรือ เล่นดนตรีทั่ว  ๆ ไป 
เนื่องจากในการบ าบัดนั้น ดนตรีจะถูกใช้เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการรักษาและเพ่ือการแก้ไขปัญหา 
ดนตรีบ าบัดแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ การฟัง และ การเล่น โดยทั้งสองประเภทจะถูก
เลือกตามความเหมาะสมแก่ผู้รับบริการ9 

ดนตรีเป็นสิ่งที่มีพลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับบุคคลที่ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ เมื่อ
ดนตรีถูกใช้อย่างเหมาะสม ดนตรีสามารถเปลี่ยนอารมณ์ ช่วยในการจัดการความเครียด กระตุ้นการ
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ช่วยในเรื่องระบบประสาทและการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย 

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะ การตอบสนองต่อจังหวะไม่ว่าจะเป็นการเล่นหรือการร้อง ไม่ต้อง
ใช้ความรู้ในการตอบสนอง แต่เป็นการตอบสนองโดยตรงจากสมอง 
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการน าเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองล้านนาเพ่ือพัฒนาอารมณ์
ของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุมีความคุ้นเคยกับเครื่องดนตรีเหล่านี้  

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

2.1 ศึกษาผลการใช้โปรแกรมการเรียนดนตรีพ้ืนเมืองล้านนาต่อการพัฒนาอารมณ์เชิงบวก
ของผู้สูงอายุ 
1.3 สมมุติฐำน 
  3.1 ผู้สูงอายุมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับอารมณ์เชิงบวกจากการเรียน
ดนตรีพื้นเมืองล้านนา 
          3.2 โปรแกรมการเรียนดนตรีพื้นเมืองล้านนาสามารถพัฒนาอารมณ์เชิงบวกของผู้สูงอายุได้ 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
4.1.1 ศึกษาอารมณเ์ชิงบวกผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมการเรียนดนตรีพื้นเมืองล้านนา โดยใช้ 

เครื่องดนตรีล้านนา ได้แก่ สะล้อและซึง 
4.1.2 ศึกษาอารมณ์ของผู้สูงอายุจากการประเมินตนเองของผู้สูงอายุหลังจากท ากิจกรรม

ทุกครั้ง 

                                                           
8 นริสา วงศ์พนารกัษ์และ สายสมร เฉลยกิตติ (2557) ภาวะซึมเศร้า : ปัญหาสขุภาพจิตส าคัญในผู้สูงอายุ วารสารพยาบาลทหารบก 
ปีที่ 15 ฉบับที ่3 (ก.ย. - ธ.ค.) หน้า31 
9 ดนตรีบ าบัด (ออนไลน์) http://www.manarom.com/music_therapy.html 
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           4.1.3 กลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้สูงอายุตั้ง 60 ปี 
      4.1.5 เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ 
            1) โปรแกรมการเรียนดนตรีพื้นเมืองล้านนา 
        2) แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ความสัมพันธ์ดนตรีกับอารมณ์เชิงบวกของ
ผู้สูงอายุ 

          4.1.6 ขอบเขตทางด้านพ้ืนที่ เทศบาลต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
       4.1.7 ขอบเขตทางด้านเวลา 1 ปี  

 
1.5 กรอบแนวควำมคิด  
 ตัวแปรต้น  คือ ข้อมูลส่วนตัวของผู้สูงอายุ และโปรแกรมการเรียนดนตรีพ้ืนเมืองล้านนาฯ 
 ตัวแปรตาม  คือ อารมณ์เชิงบวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 แผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย  
 ระยะเวลา 1 ปี  
รายละเอียด ม.ค

.60 
ก.พ. 
60 

มี.ค.  
60     

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ศึกษาและรวบรวม
เอกสาร 

               

-ศึกษาผู้สูงอายุใน
เทศบาลต าบล
ช้างเผือก อ าเภอ
เมอืง จังหวัด
เชียงใหม่จากการ
สัมภาษณ์เบื้องต้น  

            

-สัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างก่อน 

            

-โปรแกรมการ
เรียนดนตรี
พื้นเมืองล้านนากับ

            

ข้อมูลส่วนตัวของผู้สูงอำยุ 
เพศ 
สถานภาพ 
ระดับการศึกษา 
ท่านอยู่กับใคร 
ลักษณะอารมณ์ทั่วไป 

                 อำรมณ์เชิงบวก 
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนง่าย 
ไม่ฉุนเฉียว 
เข้าใจผู้อ่ืน 
ให้อภัยผู้อ่ืน 
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี 
ไม่วิตกกังวล 
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น โปรแกรมกำรเรียนดนตรีพื้นเมืองล้ำนนำฯ 
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กลุ่มผูสู้งอายุโดย
น าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและ
แก้ไข 

๒. ด าเนิน
โปรแกรมการเรียน
ดนตรโีดยใช้เครื่อง
ดนตรลี้านนามี
เครื่องดนตรีสะล้อ 
ซึง  

            

สัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 

            

รายงานต่อชุมชน             
จัดท าเลม่สมบูรณ ์             

 
1.7 นิยำมศัพท์ 

ดนตรีบ าบัด    หมายถึง เพลงหรือเครื่องดนตรีที่น าไปใช้ในการฟ้ืนฟู 
      สมัตภาพของผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความบกพร่อง 
      ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
อารมณผ์ู้สูงอายุ    หมายถึง อารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังอายุ 60 เช่น มักจะ 
     หงุดหงิด ซึมเศร้า ใจน้อย มีความรู้สึก ว้าเหว่ 

และวิตกกังวล  
ผู้สูงอายุ    หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นวัยที่พ้นจากการท างาน 
โปรแกรมดนตรีพื้นเมืองล้านนา  หมายถึง การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการน าดนตรีพ้ืนเมือง 

ล้านนาเพื่อน ามาจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพ่ือ 
พัฒนาอารมณ์เชิงบวก 

อารมณ์เชิงบวก  หมายถึง การปรับเปลี่ยนอารมณ์หรือมุมมองด้านลบให้ 
   เป็นด้านบวก โดยการหาเหตุผลเพ่ือให้ตนเอง 
   อารมณ์ดีข้ึนหรือมคีวามสุขในขณะที่ท ากิจกรรม 
   นั้น ๆ 
 

1.8 ประโยชน์ที่ได้รับ  
 18.1 ได้รูปแบบโปรแกรมการเรียนดนตรีพื้นเมืองเพ่ือพัฒนาทางอารมณ์เชิงบวกของ 
         ผู้สูงอายุ 
 18.2 การน าไปขยายผลต่อสู่ชมชนอ่ืนโดยการชุดโปรแกรมการเรียนดนตรีพ้ืนเมือง 
 18.3 น าเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 




