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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 

การค้นคว้าอิสระเร่ือง  “การจัดการการใช้ดนตรีพื้นบ้านล้านนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  ใน
โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง”มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา 
แนวคิดและคุณค่าของดนตรีท่ีมีผลกบัการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงพยาบาล โดยทัว่ไปทั้งในระดับ
สากล และในประเทศไทย  ตลอดจนประวติัความเป็นมาของการใชด้นตรี วิธีการ และสภาพปัญหา
ของการจดัการ การใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางอ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง  เพื่อเสนอแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมของการใช้ดนตรี เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลศูนย์ ล าปางให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพมีขั้นตอนและวิธีการศึกษา  
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

3.1  รูปแบบการวจิยั 
3.2 การศึกษาภาคเอกสารทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎี 
3.3 การศึกษาบริบทท่ีเก่ียวกบัโรงพยาบาลศูนยล์  าปางและการใช้ดนตรีในการบ าบดัและ

ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  
3.4 การศึกษาเพื่อหาแนวทางของการจดัการท่ีเหมาะสมของการใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริม

สุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
3.4.1 สรุปปัญหาของการจดัการการใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล

ศูนยล์  าปาง 
3.4.2 การศึกษาและเก็บขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะถึงแนวทางท่ีเหมาะสมของ

การจดัการการใชด้นตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
3.4.3 การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมของการใช้ดนตรีเพื่อการ

ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
3.5 แนวทางการจดัการการใชด้นตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 

3.5.1 รูปแบบของดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
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3.5.2 การจดัการการใช้ดนตรีพื้นบา้นลา้นนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล
ล าปางอยา่งมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

3.5.3 งบประมาณสนบัสนุน 
3.5.4 แนวทางของการจดัการการใชด้นตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์

ล าปาง 
 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

3.1  รูปแบบกำรวจัิย 

การค้นคว้าอิสระ น้ี  เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่ อศึกษาประวัติ                
ความเป็นมา แนวคิด และคุณค่าของดนตรีท่ีมีผลกบัการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงพยาบาล โดยทัว่ไป           
ทั้งในระดบัสากล และในประเทศไทย  ตลอดจนประวติัความเป็นมาของการใช้ดนตรี วิธีการ และ
สภาพปัญหาของการจดัการ การใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง  เพื่อเสนอแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมของการใช้ดนตรี เพื่อการส่งเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ ล าปางให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพใช้วิธีการศึกษา                       
ในรูปแบบสหวทิยาการ (interdisciplinary research) และน าเสนอผลการวจิยัในรูปแบบพรรณนา 

 

3.2  กำรศึกษำภำคเอกสำรทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎี 

เป็นขั้นตอนแรก  เพื่อท าการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้              
ท่ีเก่ียวกับประวติัความเป็นมา แนวคิดและคุณค่าของดนตรีท่ีมีผลกับการส่งเสริมสุขภาพ ใน
โรงพยาบาล โดยทัว่ไปทั้งในระดับสากล และในประเทศไทย  ตลอดจนประวติัความเป็นมาและ
ลกัษณะของดนตรีพื้นบา้นลา้นนา  รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
คร้ังน้ี  โดยท าการศึกษาค้นควา้จากเอกสาร ในห้องสมุดต่างๆ ทั้ งในสถาบันการศึกษาและของ
โรงพยาบาล ดว้ยวธีิการสืบคน้ขอ้มูล และเรียบเรียงล าดบัความส าคญั 

ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 
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3.2.1 ประวติัความเป็นมาและแนวคิดของการใช้ดนตรีบ าบัดกับการส่งเสริมสุขภาพ ใน
โรงพยาบาล โดยทัว่ไปทั้งในระดบัสากล และในประเทศไทย 

1) ความเป็นมาและแนวคิดของการใช้ดนตรีบ าบัดกับการส่งเสริมสุขภาพ ใน
โรงพยาบาล ในระดบัสากล 

2) ความเป็นมาและแนวคิดของการใช้ดนตรีบ าบัดกับการส่งเสริมสุขภาพ ใน
โรงพยาบาล ในประเทศไทย 

3.2.2 ประวติัความเป็นมาและลกัษณะของดนตรีพื้นบา้นลา้นนา 
3.2.3 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
3.2.4 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1) เอกสารและหนงัสือ 
2) งานวจิยั 

3.2.5 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 2 

 

3.3  กำรศึกษำบริบทที่เกี่ยวกับโรงพยำบำลศูนย์ล ำปำงและกำรใช้ดนตรีในกำรบ ำบัดและส่งเสริม
สุขภำพของโรงพยำบำลศูนย์ล ำปำงอ ำเภอเมือง จังหวดัล ำปำง  

เป็นขั้นตอนท่ีสอง ท่ีท าการศึกษาในบริบทท่ีเก่ียวกบัโรงพยาบาลศูนยล์  าปางและการใชด้นตรี
ในการบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ซ่ึงเป็น
การศึกษาทั้งภาคเอกสาร และภาคสนามเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลเก่ียวกับ ท่ีตั้ ง ประวติัความเป็นมา 
แนวคิดและนโยบาย  ตลอดจนการด าเนินงานเก่ียวกบัการใช้ดนตรีในการบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพ
ของโรงพยาลศูนยล์  าปาง รวมทั้งรูปแบบและวิธีการในการจดัการการใช้ดนตรีเพื่อการบ าบดัและ
ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง โดยใชว้ิธีการส ารวจทางภายภาพ สังเกตการณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงส ร้าง (Structured Interview) จากแพทย์และเจ้าหน้าท่ี ท่ี เก่ียวข้องของ
โรงพยาบาลศูนย์ล าปาง ตลอดจนนักดนตรีท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ดนตรีในการบ าบดัและส่งเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางโดยวิธีการการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) และไม่จ  ากดั
จ านวนผูใ้หส้ัมภาษณ์จนไดข้อ้มูลครบถว้นดงัรายนามผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ียนิดีเปิดเผยนามดงัน้ี 

1)  นายแพทยธ์ ารงค ์  หาญวงศ ์ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลล าปาง 
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2)  แพทยห์ญิง ชุลีพร  นนทสูติ  หวัหนา้กลุ่มสวสัดิการสังคมและประกนัสุขภาพ 
3)  นายแพทยน์ภดล  ยิง่ชาญกุล  อดีตประธานชมรมดนตรีไทย  
4)  นายแพทยรั์กษ ์ รักตระกลู  หวัหนา้กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลล าปาง 
5)  วภิาดา  ศุภสุวรรณกุล  ประธานชมรมดนตรีไทย 
6)  นารีรัตน์  รูปงาม   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
7)  อาจารยบุ์ญธรรม  แสงเจริญ    นกัดนตรีไทย มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
8)  อาจารยบ์นัดาล  กลา้ผจญ   อาจารยท่ี์ปรึกษาดนตรีไทย โรงพยาบาลล าปาง 
9)  อาจารยว์รเชษฐ ์ ศรีวงศพ์นัธ์  นกัดนตรีเพลงพื้นบา้นลา้นนา 
10)  อาจารยศ์รีนวย  ส าอางศรี  อาจารยด์นตรีไทย โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

 

เม่ือไดข้อ้มูลดงักล่าวมาแล้ว  ไดต้รวจสอบขอ้มูล  จดัระเบียบ  และท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จ
และสภาพปัญหาของการจดัการการใช้ดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลศูนยล์  าปางน าผล
การศึกษามาเรียบเรียงและน าเสนอซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

1) บริบทของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
2) การใชด้นตรีในการบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 

2.1) ประวติัความเป็นมาของการใช้ดนตรีในการบ าบดัและส่งเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 

2.2) การด าเนินงานการใช้ดนตรีเพื่ อการบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
3) การศึกษาการจดัการการใชด้นตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
4) วิเคราะห์ผลส าเร็จและสภาพปัญหาของการจดัการการใช้ดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ในโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 

ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 4 

3.4   กำรศึกษำเพื่อหำแนวทำงของกำรจัดกำรที่เหมำะสมของกำรใช้ดนตรีเพื่อกำรส่งเสริมสุขภำพ
ของโรงพยำบำลศูนย์ล ำปำง 

เป็นขั้นตอนการศึกษาเพื่อหาแนวทางของการจดัการท่ีเหมาะสมของการใช้ดนตรีเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางมีขั้นตอนของการศึกษาดงัน้ี 
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3.4.1 สรุปปัญหำของกำรจัดกำรกำรใช้ดนตรีเพื่อกำรส่งเสริมสุขภำพของโรงพยำบำลศูนย์
ล ำปำง 

น าผลการศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการการใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลศูนยล์  าปางในตอนท่ีผา่นมา  ท าการสรุปเพื่อจะใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาต่อไป 

3.4.2 กำรศึกษำและเก็บข้อมูลควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงแนวทำงที่เหมำะสมของกำร
จัดกำรกำรใช้ดนตรีเพือ่กำรส่งเสริมสุขภำพของโรงพยำบำลศูนย์ล ำปำง 

เป็นการศึกษาเพื่ อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก  ประชาชนผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาล  เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาล  แพทย ์ และนักวิชาการท่ีเก่ียวข้อง เพื่อจะได้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะมาประกอบในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมของการจดัการการใช้ดนตรี              
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง ใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
ซ่ึงเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผู ้ให้ข้อมูล ท่ี เป็นกลุ่มตัวอย่าง (Sample)                       
ซ่ึงคัดเลือกด้วยวิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบจงใจ (Purposive Sampling) จากซ่ึงประกอบด้วย  
ประชาชนผูใ้ช้บริการโรงพยาบาล  เจา้หน้าท่ีโรงพยาบาล  แพทย ์ และนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน  
25 คน  ในประเด็นการสนทนาเก่ียวกบัแนวทางของการจดัการท่ีเหมาะสมของการจดัการการใชด้นตรี
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มคร้ังน้ีมีรายช่ือ ดงัน้ี 

1) แพทยห์ญิง ชุลีพร  นนทสูติ  หวัหนา้กลุ่มสวสัดิการสังคมและประกนัสุขภาพ 
2) นายแพทยน์ภดล  ยิง่ชาญกุล  ขา้ราชการบ านาญ อดีตประธานชมรมดนตรีไทย 
3) คุณ วภิาดา  ศุภสุวรรณกุล ประธานชมรมดนตรีไทย 
4) คุณมาลาพร  สุนนัทไชยกุล              พยาบาลวชิาชีพช านาญการ งานผูสู้งอายุ 
5) คุณพรรณศิริ  เพียรสกุลรัตน์            พยาบาลวชิาชีพช านาญการ งานเวชกรรมสังคม 
6) นารีรัตน์  รูปงาม พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
7)  อาจารยบุ์ญธรรม  แสงเจริญ    นกัดนตรีไทย มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
8)  อาจารยบ์นัดาล  กลา้ผจญ   อาจารยท่ี์ปรึกษาดนตรีไทย โรงพยาบาลล าปาง 
9)  อาจารยว์รเชษฐ ์ ศรีวงศพ์นัธ์  นกัดนตรีเพลงพื้นบา้นลา้นนา 
10)   อาจารยศ์รีนวย  ส าอางศรี  อาจารยด์นตรีไทย โรงเรียนล าปางกลัยาณี 
11)   คุณสุภาภรณ์  วงัใน อดีตเจา้หนา้การเงิน นกัดนตรีพื้นบา้นลา้นนา 
12)   คุณวรรณา   ปัญทะเลิศ เจา้หนา้ท่ีทนัตสาธารณสุข ช านาญงาน 
13)   คุณวรัฐญา  ค าแจ ้ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
14)   พอ่ครูผดั(ผาย)  ค  าบุญทา  ครูดนตรี วงปาตช่างแตม้บนัเทิงศิลป์ 
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15)   พอ่มา  อ านาจผกู  ครูดนตรี แห่งวดัเจดียซ์าว 
16)   พอ่เหน่ียม  ล้ือหาญ  ศิลปินพื้นบา้น ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองล าปาง 
17)   อาจารยห์อมหวล  เกิดเพียร  ขา้ราชการบ านาญ ชมรมผูสู้งอายุ 
18)   คุณวชิา  ฟองกระจาย ประธานกลุ่มจิตอาสาโรคหวัใจ 
19)   คุณแสงจนัทร์  หงษหิ์น  ญาติ ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลศุนยล์ าปาง 
20)   ส.จ.อ านวย  วรญานกุล  ญาติผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
21)   คุณอญัชลี  วรญานกุล  คนไขผู้ใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
22)   อาจารยว์ลัลี  จอมขนัเงิน  ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
23)   คุณธนู  แผลงศร  คนไขผู้ใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
24)   คุณสัจจพนัธ์ุ  คุรุภากรณ์  ญาติผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
25)   คุณสุทธิฉาย  สายอุดตะ๊  ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 

 
การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) คร้ังน้ี ใช้สถานท่ีสนทนากลุ่มท่ีส านักงาน         คุณ

อ านวย  วรญานกุล สมาชิกสภาจงัหวดัเขต 2 ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  และใช้เวลา
สนทนากลุ่มประมาณ 2 ชัว่โมง โดยมีผูศึ้กษาท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการสนทนา (Modurater) ในประเด็น
การสนทนาเก่ียวกบัแนวทางของการจดัการท่ีเหมาะสมของการจดัการการใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางซ่ึงสรุปผลการสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 

1) รูปแบบของการจดัการการใช้ดนตรี ท่ีใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
ศูนยล์  าปาง ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายนั้นภาคประชาชนในชุมชนตอ้งมีส่วนร่วม                
อยา่งส าคญั โดยมีการน าเสนอดนตรีท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ และน าดนตรีพื้นบา้นลา้นนา เขา้
มามีส่วนร่วมเพื่อใหเ้กิดความรู้สึกถึงความคุน้เคยกบัพื้นฐานทางวฒันธรรมและวถีิชีวติ 

2) การด าเนินงานการใช้ดนตรีพื้นบา้นลา้นนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล
ล าปาง เห็นควรประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายนอกโรงพยาบาล                      
ในทอ้งถ่ิน 

3) กิจกรรมและการด าเนินการบรรเลงเพลงดนตรีพื้นบา้นลา้นนาในโรงพยาบาลควร
มุ่งเน้นไปท่ี ผูใ้หญ่ และผูสู้งอายุท่ี มารอคอยเพื่อรับรักษา หรือ ท่ีมาดูแลผูป่้วย และญาติใน
โรงพยาบาลล าปางเพื่อใหเ้กิดความผอ่นคลายความเครียด และความวติกกงัวล  

4) รูปแบบการบรรเลง ควรค านึงถึง ความเหมาะสมกบัสภาวะผูฟั้ง ทั้งผูป่้วยและญาติ 
ในเร่ืองของจงัหวะ และท านอง ตลอดจนความดงั ของเสียงท่ีบรรเลงออกมา 
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5) การเล่นดนตรีถือเป็น ศิลปะท่ีตอ้งแสดงออก (Performance art) ดว้ย ลูกเล่นของนัก
ดนตรีผูบ้รรเลง และ ความไพเราะยิม้แยม้แจ่มใสของนกัร้อง 

3.4.3 กำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงกำรจัดกำรที่เหมำะสมของกำรใช้ดนตรีเพื่อกำรส่งเสริม
สุขภำพของโรงพยำบำลศูนย์ล ำปำง 

เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมของการใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลศูนย์ล าปางซ่ึงจะมีขั้นตอนของการพิจารณา โดยน าผลการศึกษาการใช้ดนตรีในการ
ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปางและปัญหาของการจดัการการใช้ดนตรีเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง ซ่ึงไดศึ้กษาไวใ้นบทท่ี 4  รวมทั้งความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ของประชาชนผูใ้ช้บริการโรงพยาบาล  เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล  แพทย์  และนักวิชาการท่ีเก่ียวข้อง                  
ในตอนท่ีผา่นมา  ตลอดจนแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดเ้สนอไวใ้นบทท่ี 2 น ามาประกอบกนั
ในการวเิคราะห์และพิจารณา 

ซ่ึงผูศึ้กษามีความเห็นวา่  รูปแบบของดนตรีท่ีเหมาะสมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
ศูนยล์  าปาง  ควรเป็นดนตรีพื้นบา้นลา้นนา  และในการจดัการท่ีเหมาะสมของการใช้ดนตรีเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง  ควรใช้วิธีการอยา่งมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมใน
จงัหวดัล าปาง  โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบ  ศิลปินพื้นบ้าน  ชมรมดนตรีพื้นบ้าน  
ชมรมจิตอาสา  และหน่วยงานต่างๆเขา้มาใชพ้ื้นท่ีร่วมกบัโรงพยาบาลล าปาง  เพื่อความร่วมมือในการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

 
ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 5 

3.5   แนวทำงกำรจัดกำรกำรใช้ดนตรีเพือ่กำรส่งเสริมสุขภำพของโรงพยำบำลศูนย์ล ำปำง 

เป็นขั้นตอนการเสนอแนวทางจดัการการใช้ดนตรี เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
ศูนยล์  าปางซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

3.5.1 รูปแบบของดนตรีเพือ่กำรส่งเสริมสุขภำพของโรงพยำบำลศูนย์ล ำปำง 
รูปแบบของดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนย์ล าปาง คือ ดนตรีพื้นบ้าน

ลา้นนา  เน่ืองจากมีความเหมาะสมกบัสภาพทางสังคมและวฒันธรรมของประชาชนชาวจงัหวดัล าปาง 
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3.5.2 กำรจัดกำรกำรใช้ดนตรีพื้นบ้ำนล้ำนนำเพื่อกำรส่งเสริมสุขภำพในโรงพยำบำลล ำปำง
อย่ำงมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม 

การจดัการการใช้ดนตรีพื้นบ้านล้านนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลศูนยล์  าปาง                 
ใช้การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  และเปิดโอกาสหรือเปิดพื้นท่ีให้ หน่วยงาน หรือผูท่ี้อยูน่อก
โรงพยาบาล ซ่ึงได้แก่ชุมชนต่างๆ หรือศิลปินพื้นบา้น ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการใช้ดนตรีพื้นบา้น
ลา้นนา บรรเลงใหผู้ป่้วย ญาติ ฟังโดยไดอ้าศยั หลกัการการมีส่วนร่วมของชุมชน 

3.5.3 งบประมำณสนับสนุน 
การสนบัสนุนงบประมาณท่ีใชเ้พื่อสวสัดิการส าหรับผูบ้รรเลง แบ่งแยกไดเ้ป็น 2  ส่วน คือ  

งบประมาณภายในโรงพยาบาล  และงบประมาณจากภายนอกโรงพยาบาล  อาจขอรับการสนบัสนุน
จากภาคเอกชน และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3.5.4 แนวทำงของกำรจัดกำรกำรใช้ดนตรีเพือ่กำรส่งเสริมสุขภำพของโรงพยำบำลศูนย์ล ำปำง 
เสนอแนวทางและข้อเสนอแนะของการจัดการทางดนตรีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของ

โรงพยาบาลศูนยล์  าปาง 
 

ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 5 


