
 

 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง ดนตรีพื้นเมืองล้านนากับการพัฒนาอารมณ์ของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา 
เทศบาลต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. ศึกษาผลการใช้โปรแกรมการเรียนดนตรีพ้ืนเมืองล้านนาต่อการพัฒนาอารมณ์เชิงบวก
ของผู้สูงอายุ 
 
5.1 สรุปผล  

5.1.1 ศึกษาผลการใช้โปรแกรมการเรียนดนตรีพื้นเมืองล้านนาต่อการพัฒนาอารมณ์เชิงบวก
ของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนดนตรีพ้ืนเมืองล้านนาต่อการพัฒนาอารมณ์เชิงบวกของ
ผู้สูงอายุ จ านวน 10 คน  

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป 
เพศ  หญิง   70.00 เปอร์เซ็นต์  
       ชาย   30.00 เปอร์เซ็นต์ 
สถานภาพ โสด         20.00 เปอร์เซ็นต์   
           สมรส        60.00 เปอร์เซ็นต์ 
         หย่าร้าง        20.00 เปอร์เซ็นต์ 
ระดับการศึกษา 
           ประถมปีที่ 4      10.00 เปอร์เซ็นต์ 
 มัธยมศึกษา   30.00 เปอร์เซ็นต์ 
 อนุปริญญา  20.00 เปอร์เซ็นต์ 
 ปริญญา   30.00เปอร์เซ็นต์ 
          อ่ืน...    10.00 เปอร์เซ็นต์  

   ท่านอยู่กับใคร 
  ครอบครัว 80.00 เปอร์เซ็นต์ 
  อยู่คนเดียว 20.00 เปอร์เซ็นต์ 
     อาชีพก่อนที่อายุ 60 ปี 
   รับราชการ  60.00 เปอร์เซ็นต์ 

อ่ืน    40.00 เปอร์เซ็นต์ 
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     ลักษณะอารมณ์ทั่วไป 
 ส่วนมากผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดี ชอบช่วยงานสังคม มีจิตอาสา สนุกสนาน เฮฮา 
          อารมณ์เชิงบวก 100 เปอร์เซ็นต ์  
          อารมณ์เชิงลบ 
          วิตกกังวล ชอบอยู่คนเดียว โกรธง่าย  

ตอนที่ 2 ลักษณะอารมณ์ผู้เข้าร่วมอบรม 
ลักษณะอารมณ์ก่อนเรียนดนตรี ผู้เข้าเรียนมีอารมณ์เชิงบวก 100 เปอร์เซ็นต์ 
ลักษณะอารมณ์หลังเรียนดนตรี ผู้เข้าร่วมมีอารมณ์เชิงบวก 100 เปอร์เซ็นต์  
มีอารมณ์หงุดหงิดรวมอยู่ด้วยทุกครั้งจ านวน 50 เปอร์เซ็นต์  
อารมณ์หงุดหงิดเป็นบางครั้ง 40 เปอร์เซ็นต์  
ไม่มี 10 เปอร์เซ็นต์ 
 

ตอนที่ 3  
ตารางที่ 5.1 การประเมินอารมณ์เชิงบวกของผู้เข้าอบรม 10 สัปดาห์ 

ล า 
ดับ 

รายการ                          ผู้เข้าอบรม ค่า 
เฉลี่ย A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

1 ท่านรู้สึกพึงพอใจเมื่อ
เข้าร่วมโปรแกรมการ
เรียนดนตรีพื้นเมือง
ล้านนาฯ 

4.60 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.96 

2 ท่านมีความพึงพอใจ
เ มื่ อ ท่ า น ส า ม า ร ถ
บังคับมือขวาในการ
เล่นดนตรีพื้นเมืองได้ 

4.50 4.50 4.90 4.50 5.00 4.00 4.70 4.70 5.00 5.00 4.68 

3 ท่านมีความพึงพอใจ
เมื่อท่านสามารถใช้
มือซ้ายเพื่อกดเสียงที่
ท่านต้องการได้ 

4.70 4.40 5.00 4.60 5.00 4.00 4.90 4.30 5.00 5.00 4.69 

4 ท่านรู้ สึ กภูมิ ใจ เมื่ อ
ท่านสามารถบรรเลง
บ ท เ พ ล ง ไ ด้ ต า ม
จังหวะ 

4.30 4.30 4.80 4.80 5.00 4.60 4.60 4.30 5.00 5.00 4.70 

5 ท่านมีความสุขเมื่อ
เรียนจบบทเรียนใน
แต่ละครั้ง 

3.60 4.70 4.90 5.00 4.00 4.60 5.00 4.60 5.00 5.00 4.74 

6 ท่านรู้สึกภาคภูมิใจใน
การเรียนดนตรีเพลง
พื้นเมือง 

4.60 4.90 4.80 4.90 5.00 5.00 5.00 4.90 5.00 5.00 4.91 
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7 ท่านภูมิ ใจมากเมื่ อ
ท่ า น ส า ม า ร ถ จ า
ท านองเพลงโดยได้ 

4.40 4.40 4.80 4.90 5.00 4.00 4.90 4.40 5.00 5.00 4.68 

8 ใ น ขณ ะ ท่ า น เ รี ย น
ดนตรีพื้นเมืองล้านนา
ท่ า น ส า ม า ร ถ
แก้ปัญหา 

4.40 4.10 4.90 4.60 5.00 4.00 4.40 4.00 4.90 4.90 4.52 

9 ท่ า น รู้ สึ ก ยิ น ดี เ มื่ อ
เพื่อนที่ เข้ามาเรียน
ด น ต รี พื้ น เ มื อ ง
สามารถเล่นได้ 

4.40 4.50 4.90 4.90 5.00 5.00 5.00 4.70 5.00 5.00 4.84 

10 ท่านรู้ สึกมีความสุข
เมื่อเริ่ม เรียนดนตรี
พื้นเมืองล้านนาฯ 

4.50 5.00 4.90 5.00 5.00 5.00 5.00 4.90 5.00 5.00 4.93 

11 ท่ า น มี ค ว า ม รู้ สึ ก
สนุกสนานเมื่อท่าน
เล่นผิดจังหวะ 

4.70 5.00 4.90 5.00 5.00 4.00 4.90 4.70 2.10 5.00 4.53 

12 ท่านมีความรู้สึกดีกับ
เพื่อนร่วมกลุ่มเรียน
ดนตรีพื้นเมืองล้านนา 

4.50 4.70 5.00 4.90 5.00 4.80 5.00 5.00 5.00 5.00 4.89 

13 ท่านมีความพึงพอใจ
ในความสามารถของ
ตนเอง 

4.50 4.60. 4.90 4.70 5.00 4.00 4.90 4.40 5.00 5.00 4.70 

14 ท่ า น รู้ สึ ก ภู มิ ใ จ ใ น
ตนเอง 

4.60 4.50 4.90 4.90 5.00 4.30 4.90 4.70 5.00 5.00 4.78 

15 ท่านมีเพื่อนหรือคน
อื่น ๆ ในกลุ่มคอย
ช่วยเหลือท่านเมื่อ
ท่านต้องการ 

4.70 4.20 5.00 4.80 5.00 4.80 4.70 4.90 5.00 5.00 4.81 

                        รวม 4.47 4.35 4.91 4.80 4.90 4.50 4.90 4.60 4.80 5.00 4.80 
     
5.2. อภิปรายผล 
           ศึกษาผลการใช้โปรแกรมการเรียนดนตรีพื้นเมืองล้านนาต่อการพัฒนาอารมณ์เชิงบวกของ
ผู้สูงอายุ 

ผลจากการศึกษาการใช้โปรแกรมการเรียนดนตรี พ้ืนเมืองล้านนาเพ่ือพัฒนาอารมณ์เชิงบวก
พบว่า มีผู้สูงอายุเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอายุ มีอายุตั้งแต่ 65 – 79 ปี ระดับการศึกษาตั้งแต่ประถม 4 
– ปริญญาตริ อาชีพส่วนมากรับราชการ ท างานเอกชน และรับจ้างอ่ืน ๆ มาก่อน และอยู่กับครอบครัว 
ซึ่งการเข้าร่วมโครงการของผู้สูงอายุท าให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงส่วนมากชอบท ากิจกรรมมากกว่า
ผู้สูงอายุชายโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เกษียณซึ่งก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะรับงานรับราชการหรือท างานเอกชนมี
ความต้องการที่กิจกรรมยามว่างมากกว่าอยู่เฉย ๆ นอกจากนั้นแล้วการอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นท าให้
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ผู้สูงอายุไม่มีความกดดันในการใช้ชีวิตมีความสอดคล้องกับชาร์ลส์ ดาร์วิน1 กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตต้องอาศัย
การปรับตัวอยู่ตลอดเวลาจึงจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ มนุษย์ต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ มนุษย์มิได้
ปรับตัวเพ่ือการอยู่รอดของชีวิตเท่านั้น แต่ต้องปรับตัวเพ่ือตอบสนองความต้องการทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ  การที่บุคคลสามารถที่จะปรับตัวเพ่ือให้ความต้องการของตนได้รับการสนองตอบจึงมักมีปัญหา
อยู่เสมอ ถ้าบุคคลมีการปรับตัวดีความต้องการได้รับการตอบสนองผลคือความสุข ความพึงพอใจใน
ชีวิต บางคนไม่สามารถปรับตัวได้ดี เมื่อเผชิญปัญหาย่อมลังเล เกิดความขัดแย้ง ความเครียด ความ
กดดัน ความวิตกกังวล หรือความทุกข์ใจ ผลตามมาคือสุขภาพเสื่อม กระบวนการปรับตัวเป็นหัวใจที่
ส าคัญของผู้มีสุขภาพจิตดี การปรับตัวของบุคคลมีองค์ประกอบ ต่อไปนี้ 
 1. บุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติหรือไม่ 
 2. ขอบเขตที่ไม่ได้รับการตอบสนองนั้นมีมากน้อยเพียงใด 
 3. บุคคลพอใจที่จะยอมรับเป้าหมายที่เป็นตัวแทนได้หรือไม่ 
 4. ความรู้สึกปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  

 
ลักษณะอารมณ์ทั่วไปพบว่า ก่อนเรียนผู้เข้าอารมณ์ทุกคนอารมณ์ดี แต่หลังจากเรียนจะมี

อารมณ์สนุกสนานและอารมณ์หงุดหงิดผสมผสานกันไป การเรียนดนตรีในช่วงสูงวัยเป็นความ
ยากล าบากเนื่องจากร่างการไม่มีเอ้ืออ านวยให้  จึงท าให้ผู้สูงอายุมีทั้งความหงุดหงิดและสนุกสนาน
หลังจากเรียนในแต่ละครั้ง ความสนุกสนานเกิดจากการที่ตนเองยากเล่นตั้งแต่อดีตแต่ไม่มีโอกาส เมื่อมี
โอกาสในสูงอายุจึงมีความสนุกสนานสมกับที่รอคอย แต่ความหงุดหงิดเกิดจากเมื่อเรียนดนตรีในแต่ละ
ครั้งไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างใจปรารถนา ด้วยการสั่งการของสมองไปยังมือทั้งสองข้างซึ่งสามารถท าได้
ที่ละข้างเมื่อต้องรวมกันระหว่างมือซ้ายและมือขวาท าให้มีความรู้สึกหงุดหงิด  

ระหว่างเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเรียนดนตรีพ้ืนเมืองล้านนาฯทุกคนจะต้องประเมินตนเอง ดังนี้ 
1 ท่านรู้สึกพึงพอใจเมื่อเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนดนตรีพ้ืนเมืองล้านนาฯ  ค่าเฉลี่ย 4.96 
2 ท่านมีความพึงพอใจเมื่อท่านสามารถบังคับมือขวาในการเล่นดนตรีพื้นเมืองได้ ค่าเฉลี่ย4.68 
3 ท่านมีความพึงพอใจเมื่อท่านสามารถใช้มือซ้ายเพ่ือกดเสียงที่ท่านต้องการได้ ค่าเฉลี่ย 4.69 
4 ท่านรู้สึกภูมิใจเมื่อท่านสามารถบรรเลงบทเพลงได้ตามจังหวะ  ค่าเฉลี่ย 4.70 
5 ท่านมคีวามสุขเมื่อเรียนจบบทเรียนในแต่ละครั้ง    ค่าเฉลี่ย 4.74 
6 ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในการเรียนดนตรีเพลงพ้ืนเมือง    ค่าเฉลี่ย 4.91 
7 ท่านภูมิใจมากเม่ือท่านสามารถจ าท านองเพลงโดยได้   ค่าเฉลี่ย 4.68 
8 ในขณะท่านเรียนดนตรีพื้นเมืองล้านนาท่านสามารถแก้ปัญหา  ค่าเฉลี่ย 4.52 
9 ท่านรู้สึกยินดีเมื่อเพ่ือนที่เข้ามาเรียนดนตรีพื้นเมืองสามารถเล่นได้  ค่าเฉลี่ย 4.84 
10 ท่านรู้สึกมีความสุขเมื่อเริ่มเรียนดนตรีพื้นเมืองล้านนาฯ   ค่าเฉลี่ย 4.93 
11 ท่านมีความรู้สึกสนุกสนานเมื่อท่านเล่นผิดจังหวะ    ค่าเฉลี่ย 4.53 
12 ท่านมีความรู้สึกดีกับเพื่อนร่วมกลุ่มเรียนดนตรีพ้ืนเมืองล้านนา  ค่าเฉลี่ย 4.89 
13 ท่านมีความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง    ค่าเฉลี่ย 4.70 

                                                           
1 โกศล วงศ์สวรรค์และเลิศลักษณ์ วงศ์สวรรค์สุขภาพจิต. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์บริษัทธเนศวรพริ้นต้ิง 2551) หน้า  144 
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14 ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง      ค่าเฉลี่ย 4.78 
15 ท่านมีเพ่ือนหรือคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มคอยช่วยเหลือท่านเมื่อท่านต้องการ ค่าเฉลี่ย 4.81 
ผู้เช้าร่วมโครงการเรียนดนตรีพ้ืนเมืองล้านนา ฯ มีอารมณ์เชิงบวกในขณะที่เข้าเรียนดนตรี

พ้ืนเมืองล้านนาระดับมากท่ีสุด ท าให้เห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการเรียนดนตรีพ้ืนเมืองล้านนาฯ มีอารมณ์
เชิงบวกถึงแม้ว่าหลังเรียนทุกครั้งจะมีความหงุดหงิดในขณะที่เรียนหรือหลังเรียน มีความสอดคล้อง
กับเชลลี่ เทย์เลอร์2 นักจิตวิทยาสังคม ทีก่ล่าวว่า ในผู้สูงอายุไม่ว่าจะคิดอะไรจะคิดไปในแง่บวกเสมอใน
แง่ของความมีวุฒิภาวะ มักจะมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต
และความสามารถในการเผชิญและจัดการกับความเครียด คนที่มีวุฒิภาวะจะมีความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์มีความยืดหยุ่นในการจัดการกับความล้มเหลว ความสูญเสีย และความไม่พึงพอใจกับ
ประสบการณ์ในชีวิต นอกจากนี้ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความเครียดนั้นคนสูงอายุก็จะมีอาการ
ตอบสนองทางกายที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ที่ลดน้อยลงกว่าคนในวัยอ่ืน ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงในการ
เต้นของหัวใจและความดันโลหิต หรือการผจญกับการสูญเสียเช่น คู่สมรสตาย ปัญหาสุขภาพต่าง  ๆ ที่
ตามมา ซึ่งเป็นสิ่งปกติของชีวิตที่คาดเดาได้ จึงท าให้ยอมรับได้ดีกว่าวัยหนุ่มสาว การเป็นหม้ายในวัยชรา
หรอืเจ็บป่วยไม่ได้หมายความถึงความล้มเหลวและหมดค่า 

 
5.3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับดนตรีพื้นเมืองล้านนากับการพัฒนาอารมณ์ของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา 
เทศบาลต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก ควรพัฒนาด้านการเล่นดนตรีพื้นเมืองของผู้สูงอายุต่อเพ่ือ
ต่อยอดให้ผู้สูงอายุได้ฝึกเกี่ยวกับอารมณ์เชิงบวก 

 
5.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย  

1. ควรมีการศึกษาเครื่องดนตรีประเภทอ่ืนมีผลต่ออารมณ์ผู้สูงอายุ 
2. ควรมีการศึกษาเครื่องดนตรีประเภทอ่ืนมีผลต่อสมองผู้สูงอายุ 
3. ควรมีการศึกษาระหว่างอารมณ์เชิงบวกท่ีเกิดข้ึนจากการร้องเพลงกับการเล่นดนตรี 

 

                                                           
2  ท าไม คนแก่ ถึงถูกหลอกได้ง่าย (2012) http://www.vcharkarn.com/varticle/44263 
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