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           บทคดัยอ่ 
   
  การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรี
คลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก รวมไปถึงการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในเชิงส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าและบริการของบริษัท จากการ
เก็บข้อมูลในรูปแบบเชิงคุณภาพเพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เช่ียวชาญด้านทารกในครรภ์และข้อมูลใน
รูปแบบเชิงปริมาณเพ่ือส ารวจความคดิเห็นโดยใช้แบบสอบถามที่สุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 คน 
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ คุณแม่ที่ก าลังตั้งครรภ์หรือผู้ที่เคยมีลูกมาแล้ว ตามแผนกสูตินารีใน
โรงพยาบาล หรือ แผนกสินค้าแม่และเด็กในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ
พบว่า การใช้เสียงกระตุ้นจะท าให้การได้ยินของทารกในครรภ์มีพัฒนาการที่ดีเน่ืองจากคล่ืนเสียงจะไป
กระตุ้นให้ระบบประสาทในส่วนของการรับฟังท างานได้เร็วขึ้นพร้อมจัดล าดับความคิดในสมองจึงท า
ให้รู้สึกผ่อนคลายและจดจ าส่ิงต่างๆดีขึ้น โดยเฉพาะเพลงคลาสสิกเป็นจังหวะที่ นุ่มนวลและเหมาะกับ
ทารกในครรภ์มากที่สุด หากทารกที่ได้รับการกระตุ้นจากการฟังเพลงท าให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
(IQ) และอารมณ์ (EQ) ที่สูงกว่าทารกกลุ่มที่ไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างชัดเจน เน่ืองจากการฟังดนตรีที่
ไพเราะ จะท าให้สารแห่งความสุขหรือ “เอ็นดอร์ฟิน” (Endorphins) ของคุณแม่หล่ังออกมาพร้อม
ส่งผ่านทางสายสะดือไปสู่ลูกได้ อย่างไรก็ตามเด็กทารกไม่ได้เกิดจากการกระตุ้นการเรียนรู้ของพ่อแม่
เท่าน้ันแต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ประกอบเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ยีนส์ สภาพแวดล้อม และคนเล้ียงดู 
นอกจากน้ีเสียงพูดคุยของคุณพ่อคุณแม่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจได้ดทีี่สุด 
ด้านข้อมูลเชิงปริมาณแสดงได้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 28-33 ปี มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนประมาณ 30,000 – 49,999 บาท และประกอบ
อาชีพส่วนตัว ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วก าลังตั้งครรภ์ในช่วง 4-6 เดือน อย่างไรก็ตามแม่ตั้งครรภ์ส่วนมากเคย
ฟังเพลงคลาสสิก โดยซ้ือชุดหูฟังส าหรับแม่ตั้งครรภ์พร้อมกับโหลดเพลงฟรีจากเว็บไซด์ ช่วงบ่ายเป็น
ช่วงที่แม่ตั้งครรภ์ฟังเพลงคลาสสิกมากที่สุดโดยใช้เวลาฟังประมาณ 1-2 ชม. เป็นอย่างต่ า ประเภท
เพลงคลาสสิกที่คุณแม่ตั้งครรภ์ชอบฟังคือ “โมสาร์ท” เน่ืองจากเป็นเพลงที่ฟังง่ายท าให้รู้สึกผ่อนคลาย 
นอกจากน้ีคุณแม่ตั้งครรภ์มีความเช่ือว่าเพลงคลาสสิกจะช่วยพัฒนาสมองส าหรับเด็กทารกในครรภ์ใน
ระดับปานกลางและมีความเห็นด้วยกับการถีบท้องของลูก การส่งเสียงเรียกลูก หรือ ความกังวลที่จะ
ส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์เมื่อฟังเพลงคลาสสิก 
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                           ABSTRACT 
   
  The objectives of this research are studying the possibilities to set up the 
business project of The Study for Attitude of Consumers to Use Classical Music 
Learning for Infants, to study consumer’s attitude, behavior and marketing mix that 
influence the selection of product and service. The methods to collect qualitative 
data by using in-depth interview from Maternal Fetal Medicine Specialist, and 
collecting quantitative data by using survey method to distribute questionnaires to 
200 samples of people on pregnant women and those who already have children at 
Department of Obstetrics and Gynecology in hospitals and department stores. 
  The result of qualitative shows that using sound to fetus could improve the 
listening skill because the sound wave can stimulate the central auditory mechanism 
to work faster, including relaxation and memory system, especially classical music 
which has simply rhythm should be recommended. From the study, a group of fetus 
who listen to music could improve their IQ and EQ greater than a group who do not, 
because mother who listen to well-composed music will flow a feel of happiness or 
called “Endorphins” through umbilical cord to her fetus. However, there are many 
factors that result to children’s characteristic such as genes, environment and person 
who grow them. Moreover, the sound of mother and father talking should help 
developing their children’s physical and mental capability the best. The result of 
quantitative shows the majority of the respondents are pregnant women aged 
between 28-33 years old, bachelor degrees, the occupation are business owners and 
had incomes 30,000 – 49,999 baht per month, most of them pregnant 4-6 months. 
The majority of them used to listen to classical music by buying headphone for 
pregnancy. They are likely to listen to the music in the afternoon 1-2 hours per day. 
Mozart is the most liked from them.



 

  They also believe that classical helps developing moderately to fetus’s brain 
and agree with kicking from mother’s womb, also concerned about effect to their 
pregnancy when they listening classical music. The study contributes to 
understanding the guidelines for managing and planning business. It can be applied 
to practical use as a business plan following by this project.  
 
Keywords: Classical Music, Developing on IQ and EQ for Infants, Pregnant   
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  การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลฉบับน้ี เร่ือง การผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้
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ตลอดจนค าปรึกษาในเร่ืองต่างๆที่เป็นประโยชน์จนผู้ศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้น าไปปฏิบตัิใช้ได้จริง
ในการท างานด้านธุรกิจบันเทิง 
  ขอกราบขอบพระคุณหมอและผู้เช่ียวชาญด้านสูตินารีนิเวช (ทารกในครรภ์มารดา) ที่เสียสละ
เวลาในการให้สัมภาษณ์เชิงลึกพร้อมผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงโรงพยาบาลที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าไปขอสัมภาษณ์และ
เก็บแบบสอบถามไปอย่างลุล่วงด้วยดี  
  สุดท้ายน้ีขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงสุดต่อผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ในชีวิตของข้าพเจ้า คือ บิดา 
มารดา ครอบครัวชีวพันธุศรี ที่ใหค้วามรัก ความเอาใจใส่และคอยให้ก าลังใจพร้อมทั้งสนับสนุนใน
ทุกๆด้านในการศึกษาและอยู่เบื้องหลังความส าเร็จในชีวิตในการท าโครงการในคร้ังน้ี 
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             บทน า 

 

1.1 ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา  

  ดนตรีเป็นเร่ืองที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้เพ่ือสัมผัสถึงสุนทรียะรสของเสียงดนตรี ซ่ึงเป็น

ธรรมชาติที่มีในทุกเผ่าพันธุ์ และมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนเพ่ือให้เกิด

ความซาบซ้ึงในสุนทรียะรสของดนตรีในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นดนตรีพ้ืนบ้าน ดนตรีศิลปะ 

ดนตรีตะวันตกและดนตรีประจ าชาติ เป็นต้น ดนตรีเป็นได้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ช่วยให้มนุษย์มี

ความสุขและสามารถเป็นเคร่ืองกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ให้มีความเบิกบานใจให้เกิดความสงบและ

ผ่อนคลายความเครียดได้ ซ่ึงดนตรีเป็นศิลปะทีเ่ป็นส่ือในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆไปสู่ผู้ฟัง 

เน่ืองจากเป็นศิลปะที่ง่ายต่อการสัมผัสที่ท าให้เกิดความนึกคิดต่างๆและสร้างความพึงพอใจให้แก่

มนุษย์ อย่างไรก็ตามดนตรีเป็นปัจจัยหน่ึงในการพัฒนารสนิยม ค่านิยมและบุคลิกภาพ สามารถน าไป

เป็นพ้ืนฐานการสร้างอารมณ์ในลักษณะต่างๆได้ โดยใช้จังหวะ หรือ ท านอง เป็นต้น มนุษย์เราใช้

ดนตรีเป็นเคร่ืองกระตุ้นในการท ากิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การขับรถ การเรียน หรือการออกก าลังกาย 

เพ่ือช่วยให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินในระหว่างท ากิจกรรมต่างๆ  จากที่กล่าวมาในข้างต้นมี

ดนตรีชนิดหน่ึงซ่ึงต้องใช้สติปัญญา สมาธิ และความตั้งใจในการฟังดนตรีชนิดน้ีเรียกว่า  “ดนตรี

คลาสสิก” (คมสันต์ วงค์วรรณ์, 2551) นอกจากน้ีดนตรียังมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของมนุษย์เป็นอย่าง

มากและส่งผลกระทบต่อส่ิงที่เราคิดอยู่เสมอ ซ่ึงดนตรีจะมีผลต่อการกระตุ้นของเซลล์สมองแล้ว

ถ่ายทอดออกมาเป็นอารมณ์ เช่น เมื่อเด็กทารกรู้สึกกระวนกระวายใจหรือร้องไห้เสียงดัง จากน้ันลอง

เปิดเพลงให้กับเด็กทารกฟังจะมีปฏิกิริยาที่สงบลง โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิกที่มีผลต่อการได้ยินของ

เด็กทารกสามารถพัฒนาด้านสติปัญญาและทางร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Balestrino, 2014)  

ดนตรีคลาสสิก เป็นเพลงประพันธ์ที่ให้ประโยชน์มากกว่าการฟังเพ่ือความเพลิดเพลินด้วยความ

สลับซับซ้อนที่ถูกเรียบเรียงขึ้นมาด้วยความประณีต พร้อมกับส่ืออารมณ์ที่นักแต่งเพลงได้สอดแทรก

เข้าไปในแต่ละโน้ตเพลง โดยมีเน้ือหาที่มีความละเอียดอ่อนและมีเอกลักษณ์ที่เต็มไปดว้ยความ

สร้างสรรค์และลึกซ้ึงที่มีองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์และทฤษฎี เพราะฉะน้ันการฟังเพลงคลาสสิกจึง

เป็นอีกหน่ึงแนวทางในการพัฒนาสมองและจิตใจ ด้วยเหตุน้ีเองจึงมีการน าเอาเพลงคลาสสิกมาใช้ใน

การพัฒนาความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนา “สตปิญัญา” ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญในการ

ด ารงชีวิต อย่างไรก็ตามมนุษย์ได้คลุกคลีกับเสียงดนตรี เร่ิมตั้งแต่ทารกในครรภ์จนถึงแรกเกิดที่แสดง

ความพอใจจากการได้ยินเสียงกล่อมของมารดา ดังที่ ลินด์ (Lind) ได้กล่าวว่า ทารกในครรภ์สามารถมี

ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี โดยมีอัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมภายใน 2 นาที  
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เมื่อมารดาใช้หูฟัง (Headphone) และถ้าให้ทารกที่อยู่ในครรภ์ฟังเสียงดนตรีทารกจะมีปฏิกิริยา

ตอบสนองโดยมีการเพ่ิมอัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น 5 วินาที นอกจากน้ียังพบว่าทารกในครรภ์มี

การเคล่ือนไหวมากขึ้นเมื่อได้ยินเสียงดนตรีและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงดนตรีเมื่อได้ยินความดัง

ค่อย เสียงสูงหรือต่ า ตามจังหวะดนตรี และสภาพของทารกในครรภ์ด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

ของทรูบี้ (Truby) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ทารกในครรภ์มีปฏิกิริยาต่อเสียงดนตรีแต่ละประเภท

แตกต่างกัน เช่น เมื่อทารกได้ยินบทหน่ึงของวิวาลดี (Vivaldi) ทารกที่ก าลังบิดหรือเกร็งตัว (Most 

Agitated Fetus) จะสงบลง และถ้าได้ยินเสียงดนตรีบางตอนของบีโทเฟน (Beethoven) หรือเพลง

ร็อกทารกในครรภ์จะดิ้นรุนแรงขึ้น เป็นต้น (Verny & Kelly, 1982 อ้างใน วีรยา ปราบพยัคฆ์, 2558) 

แสดงให้เห็นถึงผลการฟังของทารกที่มีต่อความดังค่อย จังหวะเร็วหรือช้า และระดับเสียง เป็นต้น  

ซ่ึงเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการตอบสนองต่อเสียงดนตรี (Dickason & Schutt, 1979)  

  ในที่น้ีจะให้ความส าคัญไปที่บทบาทของคุณแม่ที่ก าลังตั้งครรภ์ที่ต้องการฟังเพลงคลาสสิกเพ่ือ

เป็นส่ือการเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการของเด็กทารกในครรภ์ อาทิ เช่น เพลงของโมสาร์ท

(Wolfgang Amadeus Mozart) หรือ เบโทเฟน (Ludwig Van Beethoven) ซ่ึงจะท าให้เด็กที่คลอด

ออกมามีความเฉลียวฉลาด ร่าเริง และเล้ียงง่าย ซ่ึงส่งผลไปถึงการมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 

เพ่ือพัฒนาไปสู่ความฉลาดในอนาคต การเปิดเพลงคลาสสิกให้กับลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เป็นตัวบ่งช้ีว่า

จะช่วยให้ลูกในครรภ์จนถึงแรกเกิดรู้สึกสงบสบายข้ึน นอกจากน้ียังท าให้สามารถรับรู้และเข้าใจ

สภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นตามล าดับ เน่ืองจากทารกในครรภ์จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากอารมณ์ของ

แม่ ท าให้ทารกไม่เครียดและสามารถมีการพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(ภักษร เมธากูล, 2558) ดังน้ันการฟังดนตรีหรือบทเพลงจะช่วยให้แม่ที่ก าลังตั้งครรภ์มีความรู้สึกดี

ด้วยจังหวะเบาๆ ลดปญัหาจากอารมณ์หงุดหงิดหรือเบื่อหน่าย ที่จะส่งผลในทางลบให้กับทารกใน

ครรภ์ อีกทั้งยังช่วยให้มีความผ่อนคลายและสมาธิดีขึ้นอีกด้วยเสียงบรรเลงเพ่ือสร้างความผ่อนคลาย

ยังช่วยให้ทารกในครรภ์มีพัฒนาการการได้ยินและตอบสนองกับเสียงรอบตัวได้ เสียงเพลงควรมีความ

ไพเราะและเป็นที่ช่ืนชอบสามารถท าให้เด็กอารมณ์ดีและสามารถตอบสนองตามเสียงที่มีจังหวะเร็ว

หรือช้าได้ ทารกในครรภ์จะเร่ิมมีระบบประสาทในการฟังเมื่อครบ 5 เดือน คล่ืนเสียงจะไปกระตุ้นเส้น

ใยประสาทเพ่ือท าให้ระบบด้านพัฒนาการได้ยินเร็วขึ้นสามารถกระตุ้นให้การจัดล าดับความคดิใน

สมองเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ สามารถจดจ าและแยกแยะเสียงที่ได้ยินบ่อยๆ เช่น เสียงคุณแม่ คุณพ่อ 

หรือเสียงเพลงที่เปิดให้ฟัง นอกจากน้ีดนตรีสามารถท าให้เด็กที่อ่อนแอหรือป่วยสามารถฟ้ืนจากอาการ

ป่วยไดเ้ร็วขึ้น เพราะผลทางคล่ืนสมองและการหล่ังของฮอร์โมนแห่งความสุข ที่มีท่วงท านองในคล่ืน

ความถี่ที่เหมาะสมต่อการเช่ือมต่อการสร้างเซลล์สมอง ท าให้เด็กอารมณ์ดี สมองแจ่มใสและเบิกบาน

ใจ (รัตนา ธนสารกิจ, 2554)  
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  ทั้งน้ีเพ่ือให้เข้าใจแหล่งที่มาของการน าเอาดนตรีคลาสสิกมาเป็นส่ือการเรียนรู้ในการ

พัฒนาการสมองส าหรับเด็กทารกได้อย่างไร ก่อนจะน าไปสู่ประเด็นปัญหาน าวิจัย ผู้วิจัยจะเล่าประวัติ

และที่มาของดนตรีคลาสสิก พอสังเขปดังต่อไปน้ี  

  ดนตรีสมัยคลาสสิกเป็นดนตรีที่เน้นความไพเราะของการบรรเลงและการแสดงออกใน

ลักษณะที่เรียกว่า “สงา่งามและบรสิทุธิก์วา่” ซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจาก Galant Style ที่เกิดขึ้นในช่วง

ต่อระหว่างยุคบาโรคและต้นยุคคลาสสิก เป็นแนวดนตรีที่ฟังสบายๆ ไม่มีเน้ือหาดนตรีอย่างจริงจัง 

ส่วนใหญ่แล้วเป็นดนตรีที่มีแต่ท านองและบรรเลงเพลงประกอบ ดนตรีสมัยคลาสสิกเร่ิมต้นในราวปี 

ค.ศ. 1750 และส้ินสุดลงในปี ค.ศ. 1820 เป็นยุคทีด่นตรีได้รับการพัฒนาในด้านการประพันธ์เพลง  

มีกฎเกณฑ์และแบบแผนในการเล่นดนตรีอย่างชัดเจน โดยมีศูนย์กลางของดนตรีอยู่ที่เมืองแมนฮีม

และกรุงเวียนนา ดนตรีคลาสสิกได้เร่ิมขึ้นในระหว่างศตวรรษที่ 17 และต่อเน่ืองมาจนถึงศตวรรษที่ 

18 โดยมีศิลปินชาวอิตาเล่ียนเป็นผู้น าในการส่งเสริมและสนับสนุนในการประพันธ์เพลงซ่ึงท าให้บท

เพลงมีความไพเราะโดยการใช้ลักษณะของเสียงเป็นส่วนส าคัญ ไม่มีการแสดงอารมณ์หรือความรู้สึก

ของผู้ประพันธ์ไว้ในบทเพลงอย่างชัดเจนเป็นรูปแบบหน่ึงของดนตรีของกลุ่มประเทศทางฝ่ังตะวันตก 

การแสดงดนตรีคลาสสิกจะใช้เคร่ืองดนตรี 4 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ เคร่ืองสาย (String) ได้แก่ ไวโอลิน  

วิโอล่า เชลโล และ ดับเบิลเบส กลุ่มที่สอง คือ เคร่ืองลมไม้ (Woodwind) ได้แก่ ฟลู้ต คลาริเน็ต โอ

โบ บาสซูน ปิคโคโล กลุ่มที่สาม คือ แตร (Brass ) ได้แก่ ทรัมเปต็ ทรอมโบน ทูบา เฟร็นฮอร์น กลุ่มที่

ส่ี คือ เคร่ืองเคาะ ( Percussion ) ได้แก่ กลองทิมปะนี ฉาบ กลองใหญ่ ก๋ิง เมื่อเล่นรวมกันเป็นวง

เรียกว่า “วงดรุยิางค”์ หรือ “ออรเ์คสตรา” ซ่ึงมีผู้อ านวยเพลงเป็นผู้ควบคุมวง ดนตรีคลาสสิก

ตะวันตกแบ่งออกเป็นยุคสมัยตามปรัชญาความคดิทางดนตรีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน แบ่งออกเป็น

ยุคสมัยต่างๆได้ ซ่ึงประกอบด้วย (1.) ยุคกลาง (Middle Age ค.ศ.500 – 1400) ถือเป็นจุดก าเนิดของ

ดนตรีคลาสสิก ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและมีต้นก าเนิดมาจากดนตรี

ในยุคกรีกโบราณ (2.) ยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance ค.ศ. 1400 – 1600) เร่ิมมีการ

เปล่ียนแปลงศิลปะและฟ้ืนฟูศิลปะโบราณยุคโรมันและกรีก เร่ิมมีการใช้เคร่ืองดนตรีที่หลากหลายมาก

ขึ้น (3.) ยุคบาโร้ค (Baroque ค.ศ.1600-1750) เร่ิมมีการเล่นดนตรีเพ่ือการฟังมากขึ้นในหมู่ชนช้ันสูง 

นิยมเล่นเคร่ืองดนตรีประเภทออร์แกน (4.) ยุคโรแมนติก (Romantic ค.ศ. 1825-1910) เป็นยุคที่มี

การแทรกของอารมณ์เพลง เน้นความดัง-เบา และจังหวะ (5.) ยุคศตววรษที่ 20 (Twentieth 

Century ค.ศ. 1910 – ปัจจุบัน) เร่ิมไม่แสวงหาแนวดนตรี จังหวะในแต่ละห้องเร่ิมเปล่ียนไปจากเดิม 

ไร้ท่วงท านองเพลงและบางกลุ่มกลับไปยึดดนตรีแนวเดิมทีเ่รียกว่า “นีโอคลาสสิก” (Neoclassic) 

เป็นต้น สมัยคลาสสิกที่มีการสร้างกฎเกณฑ์รูปแบบในทุกๆอย่างที่เก่ียวกับการประพันธ์เพลงและได้

น ามาพัฒนาให้ลึกซ้ึงเพ่ือแสดงออกถึงลักษณะของดนตรีอย่างแท้จริง  
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ซ่ึงไม่มีการใส่หรือแสดงอารมณ์ของผู้ประพันธ์เพ่ือบรรยายถึงเหตุการณ์หรือเร่ืองราวในลักษณะที่มี

กฎเกณฑ์ลงในบทเพลงมากนัก การใส่เสียงประสานเป็นลักษณะเด่นของยุคน้ี โดยการใช้บันไดเสียง

เมเจอร์และไมเนอร์เป็นหลักในการประพันธ์เพลง ซ่ึงท าให้เพลงมีความสวยและบริสุทธิ์ (ณรุทธ์ สุทธ

จิตต์, 2554) โดยลักษณะทั่วไปของดนตรีคลาสสิกสามารถแสดงถึงการเหน่ียวร้ังจิตใจทางอารมณ์ 

สละสลวย และการขัดเกลาให้ไพเราะและงดงาม โดยมีส่วนประกอบต่างๆที่เป็นส่วนส าคัญ คือ ฟอร์ม

หรือคีตลักษณ์ (Forms) ที่จ าเป็นต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนและยึดถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี

ดนตรีคลาสสิกมีหลากหลายรูปแบบเพ่ือท าให้แนวเพลงมีสไตล์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ท านอง 

(Melodic Style) ที่มีลักษณะที่เป็นตัวเองและรัดกุมกะทัดรัดมากขึ้น โดยมีท านองในลักษณะยาวที่ใช้

จังหวะตัวโน้ตในการสร้างท านอง (Figuration Style) ในดนตรีแบบ “Polyphony” สไตล์แบบโฮ

โมโฟนิก (Homophonic Style) ซ่ึงเป็นแนวท านองมีความพิเศษในการประกอบท านองหลัก 

(Theme) มีลักษณะการบรรเลงคลอประกอบแบบ Broken Chord ชนิดพิเศษดนตรีคลาสสิกส่วน

ใหญ่แล้วจะเน้นการประสานเสียง (Harmony) ที่มีความซับซ้อนให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นที่

น าเอาเคาน์เตอร์พอยต์ (Counterpoint) มาใช้ในการพัฒนาเฉพาะท่อนเพลงน้ันๆ ซ่ึงถือว่าเป็น

วัตถุดิบที่ส าคัญยิ่ง และการใช้ความดัง-เบา (Dynamics) มาสร้างเป็นองค์ประกอบของดนตรี เป็นต้น  

(ไขแสง ศุขะวัฒนะ, 2535) 

  อย่างไรก็ตามการฟังดนตรีเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะท าให้เข้าใจถึงโครงสร้างส าคัญที่จะน าไปสู่

อรรถรส หรือ ความสุนทรีย์จากในบทเพลงเหล่าน้ัน เน่ืองจากความซาบซ้ึงเป็นกระบวนการภายใน

ความรู้สึกและจิตใจของแต่ละบุคคลที่เกิดจากการฟังโดยการรู้เชิงคุณภาพ ความซาบซ้ึงในดนตรีย่อม

ท าให้ผู้น้ันได้รู้จักและสัมผัสกับความเต็มเปี่ยมและความเอิบอ่ิมของความรู้สึกในใจที่ไม่มีส่ิงใดมา

ทดแทนหรือท าให้เกิดขึ้นนอกเหนือไปจากสุนทรีย์รสของดนตรี (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2535) การฟังเสียง

เป็นหน่ึงในการพัฒนาเซลล์สมอง ซ่ึงท าให้สมองทั้งซีกขวาและซ้ายท างานไปพร้อมๆกัน คือ สมองซีก

ขวารับรู้ได้ถึงความไพเราะและรู้สึกผ่อนคลาย แต่สมองซีกซ้ายรับรู้ตัวโน้ตและจังหวะ เปรียบเสมือน

กับการอ่านหนังสือที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้านภาษาและการใช้เหตุผล เสียงดนตรีจึงเป็น

เคร่ืองมือที่ดีที่สุดในการพัฒนาด้านไอคิวและอีคิวอย่างมีประสิทธิภาพแต่ผู้ปกครองบางคนไม่มีความ

คิดเห็นว่าดนตรีและศิลปะจะสามารถช่วยกระตุ้นในการพัฒนาสมองของเด็กได้ นอกจากให้ความ

บันเทิงใจและคลายเครียดเท่าน้ัน อันเน่ืองมาจากผู้ปกครองบางส่วนฟังดนตรีไม่เป็นและไม่รู้วิธีในการ

พัฒนาสมองของเด็กด้วยเสียงดนตรี เป็นต้น สาเหตุส าคัญจากการที่เมืองไทยยังไม่มีการสนับสนุน

ดนตรีคลาสสิกอย่างเพียงพอจึงท าให้ไม่มีคนเข้าใจประโยชน์ที่ได้จากการฟังเพลง จึงท าให้เพลง

คลาสสิกไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และยังพบว่าประเทศไทยมีปญัหาในการพัฒนาด้าน IQ และ EQ 

ของเด็ก  
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  ดังที่ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาเด็ก

บกพร่องทางพัฒนาการของไทยในปัจจุบันพบว่า เด็กมีพัฒนาการล่าช้าเฉล่ีย 240 ,000 คนต่อปี จาก

การส ารวจพบว่า เด็กร้อยละ 30 จะมีปัญหาการพัฒนาการด้านใดด้านหน่ึงล่าช้า และในจ านวนน้ี 

ร้อยละ 5 มักเป็นเด็กออทิสติก โดยปัจจัยส าคญัคือ การขาดการดูแลตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง 5 ปี อย่าง

ต่อเน่ือง (พรรณพิมล วิปุลากร, 2556) ด้วยเหตุทีค่วามบกพร่องของสติปัญญาเก่ียวพันกับการขาด

ทักษะในการแก้ปัญหา และจะน ามาซ่ึงปัญหาต่างๆมากมาย 

  จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยไดต้ระหนักถึงปัญหาของการพัฒนาสมองเด็กทารกด้วยดนตรี

คลาสสิก อันเน่ืองมาจากคนส่วนใหญ่คิดว่าดนตรีและศิลปะไม่มีประโยชน์ในการพัฒนาสมองส าหรับ

ลูก นอกจากจะให้ความบันเทิงใจหรือคลายเครียดเท่าน้ัน รวมไปถึงการไม่สนับสนุนให้บุคคลเข้าใจถึง

ประโยชน์ของดนตรีจึงท าให้ดนตรีคลาสสิกไม่ได้รับความนิยม อย่างไรก็ตามดนตรีคลาสสิกมีบทเพลง

ที่สลับซับซ้อนและใช้เวลาในการฝึกฝนจึงท าให้ผลงานออกมามีคุณค่า ดังน้ันผู้ฟังอาจไม่เข้าใจและไม่

เกิดความซาบซ้ึง รวมไปถึงส่ิงที่รัฐบาลต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเน่ืองคือ มาตรการหรือ

ยุทธศาสตร์ของระบบการศึกษาที่จะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ เพ่ือให้เด็กไทยมศีักยภาพในการคิด 

วิเคราะห์ รวบรวม หรือกล่ันกรองข้อมูล สามารถตัดสินใจและสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   

  เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุจูงใจที่ท าให้ผู้วจิัยสนใจศึกษาเก่ียวกับทศันคติของผู้บริโภค

ต่อการตอบสนองดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ในการพัฒนาสมองของเด็กทารก ผู้วิจัยจะ

ศึกษาข้อมูลและเน้ือหาที่สามารถอธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญของประโยชน์ที่ได้จากดนตรี

คลาสสิกในการพัฒนาสมองส าหรับเด็กทารกได้โดยง่ายเพ่ือให้บุคคลที่มีความสนใจน าไปใช้ใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด  

  ทั้งน้ีผู้วิจัยจะเน้นไปที่การพัฒนาสมองของเด็กทารกโดยใช้ EQ Music ทั้งน้ีอาจมีการ

น าเสนอโดยตรง โดยไม่ไปกระทบกับผู้ที่ถูกกล่าวถึงในเน้ือข่าว ศึกษาวิธีการส่ือความหมายจาก 

รวมถึงความคิดเห็นของผู้อ่านเพ่ือมาเป็นเรียบเรียงเป็นงานวิจัย นอกจากน้ีผลที่ได้จากการวิจัยจะ

สามารถน าไปวิเคราะห์ถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่มคีวามคดิเห็นเก่ียวกับการน าเอาดนตรีคลาสสิกเพ่ือ

เป็นส่ือการเรียนรู้ในการพัฒนาสมองส าหรับเด็กทารกได้อย่างไร และมีการรับรู้หรือเข้าใจมากน้อย

เพียงใดเมื่อได้ฟังดนตรีคลาสสิก  

 

1.2 วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

  1.2.1) เพ่ือศึกษาข้อมูลและเน้ือหาเก่ียวกับดนตรีคลาสสิกในการช่วยกระตุ้นสมองเพ่ือการ

พัฒนาการที่ดีของทารกถึงแรกเกิด  
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  1.2.2) เพ่ือศึกษาทัศนคติของกลุ่มลูกค้าในการตอบสนองต่อความต้องการสินค้า  

  1.2.3) เพ่ือศึกษาการพัฒนาด้าน IQ และ EQ ของเด็กทารกในการฟังเพลงคลาสสิก 

  1.2.4) เพ่ือศึกษาข้อมูลในการขายสินค้าให้กับบริษัทที่เป็นพันธมิตรในการส่งเสริมด้าน

การตลาด 

 

1.3 ขอบเขตของการวจิยั 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่จะใช้ดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้

ในการพัฒนาการสมองส าหรับเด็กทารก ตามแผนกสูตินารี-นรีเวช ในโรงพยาบาล อาทิ เช่น 

โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท 2 

และโรงพยาบาลรามค าแหง เป็นต้น ซ่ึงผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ โดยก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังต่อไปน้ี 

  1.3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ กลุ่มวัยท างานที่เป็นแม่บ้านหรือ

หญิงที่ก าลังตั้งครรภ์ที่มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงที่เอ้ือต่อการให้ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ส าหรับงานวิจัย โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งหมด 200 คน  

  1.3.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา ผู้วิจัยจะก าหนดตัวแปรเพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาข้อมูลและเน้ือหา

ของงานวิจัยที่สามารถตีกรอบแนวทางได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ตัวแปร ดังน้ี    

   1.) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาและอายุครรภ์  

เป็นต้น 

    2). ตัวแปรต้น ได้แก่ ทัศนคติในการฟังเพลงคลาสสิกของมารดา อาทิ เช่น ช่วงเวลา 

ความถี่ลักษณะของเพลงที่ฟัง และวัตถุประสงค์การใช้ 

     3.) ตัวแปรตาม ได้แก่ ทศันคติและพฤติกรรมของมารดาที่ตั้งครรภ์ในการตอบสนอง

ต่อความต้องการของสินค้า อิทธิพลของดนตรีคลาสสิกในการเสริมสร้างพัฒนาด้าน IQ และ EQ ของ

เด็กทารก และการศึกษาข้อมูล “EQ Music” ในการเสริมสร้างพัฒนาการด้าน IQ และ EQ 

  1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการท าวิจัยคร้ังน้ีอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม  

ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
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1.4 นยิามค าศพัทเ์ฉพาะ 

 1.4.1) ดนตรีคลาสสิก หมายถึง เป็นรูปแบบหน่ึงของดนตรีที่เป็นศิลปะของตะวันตกโดยจะใช้

เคร่ืองดนตรี 4 กลุ่ม คือ เคร่ืองสาย, เคร่ืองลมไม้, เคร่ืองลมทองเหลือง และเคร่ืองกระทบ เมื่อเล่น

รวมกันเป็นวง เรียกว่า “ดุริยางค์” หรือ “ออร์เคสตรา”  

  1.4.2) การตั้งครรภ์ หมายถึง ภาวะที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิแล้วได้ตัวอ่อน

เกิดขึ้นมา ตัวอ่อนที่เกิดจากการตั้งครรภ์ปกติจะไปฝังอยู่ที่เยื่อบุโพรงมดลูกและมีเพียงเซลล์เดียวจะ

แบ่งตัวและพัฒนาเป็นอวัยวะต่างๆจนเจริญเติบโตเป็นทารก  

  1.4.3) ส่ือการเรียนรู้ หมายถึง เป็นเคร่ืองมือที่กระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ไม่ว่าจะเป็น

วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ คน สัตว์ ส่ิงของหรือแนวความคิดที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เน้นส่ือที่ใช้

ส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  1.4.4) พัฒนาการเด็กทารก หมายถึง เป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  

ด้านภาษาและพฤติกรรม เร่ิมต้นจากการพัฒนาการทางด้านร่างกายจากศีรษะไปยังส่วนอ่ืนๆ  

เสียงร้องไห้ของทารกสามารถบ่งบอกได้ถึงปฏิกิริยาของเด็กทารกที่ใช้เสียงและพฤติกรรมต่างๆ  

ในการส่ือสารแทนค าพูด  

 

1.5 ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

       การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจะได้ประโยชน์ดังต่อไปน้ี 

  1.5.1) เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการที่จะน าวิจัยข้อมูลเบื้องต้นมาประยุกต์ใช้รวมทั้งมี

การแก้ไขและพัฒนาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 1.5.2) เพ่ือสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับกลยุทธ์และรูปแบบของการเปิดธุรกิจดนตรีคลาสสิกเพ่ือ

ส่ือการเรียนรู้ในการพัฒนาสมองส าหรับเด็กทารก 

  1.5.3) เพ่ือน าไปเผยแพร่ให้กับสังคมได้เรียนรู้และสร้างคุณค่าให้กับงานวิจัยอย่างดีที่สุด  

  1.5.4) เพ่ือน าองค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาด้าน IQ และ EQ ของเด็กทารกในครรภ์ไปต่อ

ยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  1.5.5) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจดนตรีให้ต่อยอดในตลาดอาเซียนได ้

 



 

          บทที ่2  

        แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง "ศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่จะใช้ดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้

ส าหรับเด็กทารก" ในงานวิจัยน้ีประกอบไปด้วยทฤษฏ ีแนวคิดและวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย  

ซ่ึงน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา รวมทั้งน ามาสร้างเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ในประเด็นต่างๆ 

ดังน้ี  

 2.1 ทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสาร  

 2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับสัญวิทยา 

  2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับพหุปัญญา  

 2.4 ทฤษฎีเก่ียวกับพัฒนาการทางด้านดนตรี  

 2.5 ทฤษฎีเก่ียวกับคล่ืนอัลฟ่าและเบต้า  

  2.6 แนวคิดเก่ียวกับ EQ Music   

  2.7 ทฤษฎีเก่ียวกับพัฒนาการของเด็กทารกในครรภ์-แรกเกิด 

  2.8 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัการสือ่สาร 

  2.1.1 ความหมายของการส่ือสาร 

 การส่ือสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ความรู้สึก และความ

คิดเห็น ประสบการณ์หรือความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านส่ือต่างๆไปยังผู้รับสาร ซ่ึงใช้กระบวนการ

ส่ือสารที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม หรือความจ าเป็นของตนเองและคู่ส่ือสาร  โดยมีวตัถุประสงค์

ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองไปในทางเดียวกัน ซ่ึงมีประโยชน์ทั้งในแง่ของบุคคล

และสังคมเพ่ือท าให้มนุษย์มีความรู้และสร้างโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น สามารถพัฒนาการเรียนรู้ ในด้าน

วัฒนธรรมของตนเองและสังคม รวมทั้งการส่ือสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างสรรค์

ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน วอร์แมน ดับเบิลยู วีเวอร์ (ศภุรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ, 

2540) ได้ให้ค าอธิบายเก่ียวกับการส่ือสารว่า การส่ือสารมีความหมายกว้างและครอบคลุมถึงทุก

กระบวนการของความคิด ดังน้ัน การส่ือสารไม่ได้รวมการเขียนหรือการพูดเท่าน้ัน แต่ยังมีดนตรี ภาพ 

การแสดง และพฤติกรรมของมนุษย์อีกด้วย รวมถึง ชาร์ลส อี ออสกูด (มนิษา บุญชิต , 2542) กล่าวว่า 

การส่ือสารจะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหน่ึง คือ ผู้ส่งสาร และมีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหน่ึง คือ “ผู้รับสาร”  
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โดยใช้สัญลักษณ์หรือเสียงที่ถูกส่งผ่านส่ือที่เช่ือมระหว่างสองฝ่าย เน่ืองจากการส่ือสารเป็นส่ือพ้ืนฐาน 

โดยการแสดงออกทางการพูด เขียน และใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ดังน้ันการส่ือสารเป็นเร่ืองส าคัญของ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น จากค าจ ากัดความของการส่ือสารยังไม่สามารถ

ครอบคลุมความหมายของการส่ือสารได้อย่างชัดเจน แต่สามารถสรุปได้ว่า การส่ือสาร คือ 

กระบวนการของการถ่ายทอดสารระหว่าง 2 บุคคลท าให้มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน   

  นอกจากน้ีการส่ือสารเป็นกิจกรรมที่ไม่อยู่น่ิงมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีความ

ยุ่งยากสลับซับซ้อน ดังน้ันการเรียนรู้รูปแบบของการส่ือสารน้ันมีเหตุผล 4 ประการ ได้แก่  

  1.) การส่ือสารน้ันช่วยให้มีโอกาสที่จะเลือกกระบวนการหลากหลายรูปแบบเพ่ือน าไปใช้กับ

กิจกรรมตามปัจจัยต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง เน่ืองจากการส่ือสารไม่ได้เจาะจงในรูปแบบอย่างใด

อย่างหน่ึงเพียงชนิดเดียวที่สามารถน าเอาไปใช้กับข้อมูลต่างๆได้โดยสมบูรณ์ 

  2.) การส่ือสารช่วยค้นพบความจริงใหม่ๆเน่ืองจากการส่ือสารแต่ละรูปแบบย่อมก่อให้เกิด

ปัญหาที่แตกต่างกัน หรือ ท าให้บุคคลสองคนเข้าใจผิดในความหมายที่ส่ือสารออกมา เป็นต้น  

  3.) การส่ือสารช่วยให้เกิดการคาดคะเนล่วงหน้าเก่ียวกับการส่ือสารเหล่าน้ัน ซ่ึงส่งผลให้

คาดคะเนได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละสภาพของการส่ือสารท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสารน้ัน

ได้ดียิ่งขึ้น 

  4.) การส่ือสารสามารถหาวิธีมาวัดปัจจัยและกระบวนการส่ือสารต่างๆได้เน่ืองจากการส่ือสาร

แต่ละอย่างจะมีลักษณะพิเศษที่เป็นตวัของตัวเองในเร่ืองเก่ียวกับช่องทางของการส่ือสารหรือวิธีการส่ง

ข่าวที่สามารถวัดข้อมูลที่ถูกส่งออกไปได้เสมอ  

  กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้รูปแบบที่หลากหลายของการส่ือสารจะท าให้เกิดความคดิและความ

เขา้ใจในกระบวนการส่ือสารที่สามารถน าไปใช้ได้จริง รวมไปถึงการส่ือสารท าให้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน

แต่ละรูปแบบเป็นอย่างไรและเพ่ิมการคาดคะเนในส่ิงที่จะเกิดขึ้นท าให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพและ

สมบูรณ์มากขึ้น หากเปรียบเทียบกับการส่ือสารของคุณแม่ที่ก าลังตั้งครรภ์จ าเป็นต้องมีการพูดคุย

ส่ือสารกับลูกในท้องเพ่ือกระตุ้นระบบประสาทของการรับรู้หรือได้ยินเสียงของเด็กทารก ซ่ึงไม่เจาะจง

ในการใช้เสียงคุณแม่เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกแต่เสียงดนตรี

สามารถเป็นหน่ึงในรูปแบบของการส่ือสารที่ดีด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังช่วยลดความเครียดของคุณแม่ที่มี

อารมณ์แปรปรวนในช่วงตั้งครรภ์ 
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 2.1.2 องค์ประกอบการส่ือสาร 

 

ภาพที่ 2.1: แบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล 

 

                          
  

ที่มา: กิดานันท์ มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและวัฒนธรรม (พิมพ์คร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ:   

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 

  ในปี 1960 แบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล (Berlo) ได้ให้ความส าคญักับส่ือสารที่มี

องค์ประกอบ 4 ประการ ดังน้ี  

    2.1.2.1) ผู้ส่งสาร (Source) หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถเข้ารหัส (Encode) เน้ือหา

ข่าวสาร ข้อมูลที่ส่งสามารถปรับความเหมาะสมให้สอดคล้องกับผู้รับสาร  

    2.1.2.2) สาร (Message) หมายถึง เน้ือหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่ง  

    2.1.2.3) ช่องทางส่ือสาร (Channel) หมายถึง ช่องทางที่ผู้รับสามารถรับข่าวสาร

ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5  

    2.1.2.4) ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการถอดรหัส 

(Decode) ของสารที่รับมาได้อย่างถูกต้อง 

 แบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล เป็นการให้ความส าคัญในปัจจัยต่างๆที่มีผลท าให้การส่ือสาร

ประสบผลส าเร็จได้แก่ ทักษะในการส่ือสาร ทัศนคติ ระดับความรู้ ระบบสังคมและวัฒนธรรม 
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  จากแบบจ าลองน้ีได้น ามาอธิบายกระบวนการส่ือสารที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย คือ ผู้ส่งสาร

เปรียบเสมือน “แมท่ีก่ าลงัตัง้ครรภ”์ สาร ที่ใช้ คือ “เพลงคลาสสกิ” ช่องทางการส่ือสาร คือ “การฟงั

เพลง” ผู้รับสารหรือจุดหมายปลายทาง คือ “เดก็ทารกในครรภ”์  

  ดังน้ันการส่ือสารผ่านเสียงย่อมมีอิทธิพลต่อการสร้างมโนภาพในใจแก่ผู้ฟังได้เป็นอย่างดี  

กล่าวสรุปได้ตามแผนผังภาพที่สามารถแสดงกระบวนการส่ือความหมายของดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็น

ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก 

 

ภาพที่ 2.2: แผนภาพสรุปกระบวนการส่ือความหมาย   

 

 

 

 

 

  2.1.3 การจ าแนกประเภทของการส่ือสาร 

          ในที่น้ีนักวิชาการด้านส่ือสารมวลชนได้จ าแนกประเภทของการส่ือสารหลากหลาย

รูปแบบที่สามารถอธิบายถึงลักษณะส าคัญของการส่ือสารได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาขึ้นอยู่กับว่า

ใช้หลักเกณฑ์ใดในการจ าแนก ซ่ึง ณ ที่น้ีจะแสดงการจ าแนกประเภทของการส่ือสารที่ส าคัญ 3 

ประการ ดังน้ี (ปรมะ สตะเวทิน, 2526)  

     2.1.3.1) การจ าแนกตามกระบวนการหรือการไหลของข่าวสาร แบ่งได้เป็น  

2 ประเภท  

       2.1.3.1.1) การส่ือสารทางเดียว (One Way Communication) หมายถึง 

การส่ือสารของผู้ส่งไปยังผู้รับได้ทิศทางเดียวโดยไม่มีการตอบโต้กลับจากผู้รับ ได้แก่ การส่ือสารผ่าน

ส่ือวิทยุ โทรทัศน์ หรือ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น การส่งสารที่ท าให้ผู้รับสารไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น

หรือโต้แย้งเป็นเหตุให้ผู้รับสารอาจไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ในตัวสารที่รับมาท าให้เกิดปัญหาในการ

ส่ือสาร ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการปรับสารให้เหมาะสมและเข้าใจง่ายข้ึน 

      2.1.3.1.2) การส่ือสารสองทาง (Two Way Communication) หมายถึง  

การส่ือสารที่มีการตอบกลับไปมาระหว่างการส่ือสาร ซ่ึงผู้ส่ือสารแต่ละฝ่ายเปรียบเสมือนผู้ส่งและผู้รับ

ในขณะเดียวกัน ดังน้ันผู้ส่ือสารมีโอกาสทราบถึงปฏิกิริยาที่ตอบสนองระหว่างกันท าให้ทราบผลของ

(ผู้สง่สาร) 

แม่ตั้งครรภ์ 

(สาร) 

เพลง

คลาสสิก 

(ช่องทางสือ่สาร) 

การใช้หูฟังส าหรับแม่

ตั้งครรภ์ 

(ผู้รบัสาร) 

เด็กทารกใน

ครรภ์ 
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การส่ือสารว่าจะบรรลุจุดประสงค์หรือไม่อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ปรับพฤติกรรมในการส่ือสารอย่าง

เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การพบปะพูดคุยกัน หรือ การพูดคุยโทรศัพท์ เป็นต้น  

การให้โอกาสแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆที่ท าให้ไม่เกิดปญัหาในการถกเถียงและ

เสียเวลาโดยไม่จ าเป็น   

     2.1.3.2) จ าแนกตามภาษาสัญลักษณ์ที่แสดงออก แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี    

       2.1.3.2.1) การส่ือสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) หมายถึง  

การส่ือสารด้วยการใช้ภาษาพูด หรือ การเขียนเป็นค าพูดในการส่ือสาร  

      2.1.3.2.2) การส่ือสารเชิงอวัจนะ (Non Verbal Communication) 

หมายถึง การส่ือสารโดยใช้สัญญาณอย่างอ่ืน ได้แก่ ภาษา ท่าทาง การแสดงออกทางใบหน้า สายตา 

ตลอดจนถึงน้ าเสียง ระดับเสียง หรือ ความเร็วในการพูด เป็นต้น  

     2.1.3.3) จ าแนกตามจ านวนผู้ส่ือสาร เป็นการส่ือสารที่มีขอบข่ายครอบคลุม

ลักษณะของกิจกรรมต่างๆที่ใช้ส่ือสารกับบุคคลและคนในสังคม ซ่ึงแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ ดังน้ี  

       2.1.3.3.1) การส่ือสารส่วนบุคคล (Intrapersonal Communication) 

หมายถึง การตัดสินใจของบุคคลหน่ึงที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม  

ซ่ึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยู่ประจ าในตัวบุคคลเพราะการที่จะติดต่อส่ือสารกับบุคคลอ่ืนน้ัน

จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้หรือการตัดสินใจเองก่อนเสมอ เมื่อใดที่มีการติดต่อส่ือสารกับคนอ่ืนจะส่งผล

ให้เกิดความนึกคิด ค่านิยม และน าไปสู่การตัดสินใจในการแสดงพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงมีผลสะท้อน

ต่อบุคคลอ่ืนและสังคมด้วยอาจเป็นไปในแบบของการปกปิด เช่น การคิด การพูด หรือ การเขียนที่ไม่

มีเจตนาให้ผู้อ่ืนทราบ หรืออาจเป็นไปตามแบบการเปดิเผยที่ไม่อาจวัดได้  

       2.1.3.3.2) การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) 

หมายถึง การส่ือความหมายของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เช่น การพูดคุย การอภิปราย โต้วาที  

การประชุม สัมมนา หรือ การเรียนการสอน ซ่ึงการส่ือสารในลักษณะน้ีเป็นการส่ือสารที่สมบูรณ์และ 

มีโอกาสบรรลุจุดประสงค์ได้ดีที่สุด    

  จากทฤษฎีดังกล่าวสามารถอธิบายได้ถึงการพูดคุยกับลูกในครรภ์ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ

ในการได้ยินและเสริมทักษะทางด้านภาษา ด้วยน้ าเสียงที่นุ่มนวล ใช้ประโยคซ้ าๆเพ่ือให้ทารกในครรภ์

มีความคุ้นเคยกับเสียงทีเ่ป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งมีระบบการเคล่ือนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  

การขยับตัว ดิ้น หรือถีบท้อง ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญญาณบอกกับพ่อแม่ได้ว่าลูกมีพัฒนาการที่ดีและ

สุขภาพแข็งแรงผ่านการส่ือสารกับทารกได้หลายรูปแบบ เช่น การจับท้อง พูดคุย หรือฟังดนตรี เป็น

ต้น นอกจากน้ีการกระตุ้นประสาทด้วยเสียงเพลงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับแม่ตั้งครรภ์ที่ต้องการให้

ทารกในครรภ์ฟังเพลงเพ่ือสร้างพ้ืนฐานพัฒนาการด้านอารมณ์ ท าให้เด็กที่คลอดออกมามีนิสัยร่าเริง 
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เล้ียงง่าย และพร้อมจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ดังที่ จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ (2511) กล่าวว่า ถ้อยค าต่างๆ

ที่แม่ได้ถ่ายทอดผ่านการอ่านหนังสือ พูดคุย หรือเล่าเร่ืองราวต่างๆ ให้ลูกฟังในระหว่างตั้งครรภ์จะ

ช่วยให้ลูกมีพัฒนาการทางด้านภาษาได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่าน้ันยังช่วยสร้างสายใยแห่งสัมพันธภาพ

อันลึกซ้ึงระหว่างพ่อแม่ลูกและส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ที่มีต่อญาติพ่ีน้องอีกด้วย  

2.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัสญัวทิยา 

  สัญศาสตร์ (Semiology) ประกอบไปด้วยค าว่า “Semio” หมายถึง สัญลักษณ์ (Sign) และ 

Logy หมายถึง วิทยาศาสตร์ (Science) ดังน้ัน Semiology จึงแปลว่า “ศาสตรแ์ห่งสญัญะ” หรือ 

ที่เรียกว่า “สญัศาสตร”์ (Semiotics) เป็นหลักวิชาแขนงหน่ึงที่ศึกษากระบวนการส่ือความหมาย  

โดยพิจารณาธรรมชาติของหน่วยส่ือความหมายและขั้นตอนการท างานเพ่ือท าความเข้าใจใน

ความหมายจะส่ือออกมาได้อย่างไร ตามหลักแนวคิดของสัญวิทยาและการสร้างความหมาย 

(Semiology and Signification) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเก่ียวกับระบบของสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ใน

ความคดิของมนุษย์ที่อยู่รอบตัว ได้แก่ ภาษา รหัส สัญญาณ หรือ เคร่ืองหมาย ฯลฯ (จอห์นนภดล 

วศินสุนทร, 2556) จะเห็นได้ว่าจดุเร่ิมต้นของทฤษฎีสัญญะศาสตร์ได้ถือก าเนิดในช่วงปลาย

คริสต์ศตวรรษที่ 19 ซ่ึงถูกสร้างขึ้นในการสร้างความหมายที่อยู่ในรูป รส กล่ิน เสียง ผ่านการตีความที่

เรียกว่า “สญัญะ” ที่มาจากรากศัพท์ในภาษากรีก โดยมีจุดเร่ิมต้นมาจากนักวิชาการส าคัญ 2 คน คือ 

เฟอร์ ดินันท์ เดอ โซซูร์ Ferdinand De Saussure (ค.ศ.1857-1913) เป็นนักภาษาศาสตร์โครงสร้าง

ชาวสวิส และ ชาร์ล เพียร์ส Charles Peirce (ค.ศ.1839-1914) เป็นนักปรัชญาสังคมชาวอเมริกัน ที่

เป็นผู้บุกเบิกศาสตร์ใหม่ที่เรียกว่า “สญัวทิยา” หรือ “สญัศาสตร”์ (Semiology or Semiotics) 

กล่าวคือ “สัญญะ” เป็นส่ิงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือให้มีความหมายแทนของจริง ในตัวบท และในปริบท 

อาจจะเป็นวัตถุส่ิงของ หรือ รูปภาพ เป็นต้น แต่ส่ิงที่ส าคัญที่สุดในการใช้สัญญะคือ “ภาษา” 

(กาญจนา แก้วเทพ, 2542) นอกจากน้ีการแสดงออกเชิงสัญญะวิทยา หมายถึง การใช้สัญลักษณ์เป็น

ภาพตัวแทนในการแสดงออกที่ผสมผสานความงามทางศิลปะ โดยมีองค์ประกอบ อันได้แก่ สัญญะ 

(Sign) การตีความ (Hermeneutics) บริบท (Text) เวลา (Time) และพ้ืนที่ (Space)  

  2.2.1 นักทฤษฎีเก่ียวกับสัญญะ  

  ตามแนวคิดของเฟอร์ ดินันท์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) อธิบายถึง “สัญญะ” 

(Sign) ประกอบขึ้นมาจากองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ รูปสัญญะ (Signifier) ที่สามารถรับรู้ผ่านระบบ

ประสาทสัมผัส เช่น เสียง (Acoustic Image) ของค าพูดที่เปล่งออกมาและผู้รับสารได้ยินถึง  

“ความหมายสัญญะ” (Signified) ที่เกิดขึ้นภายในใจของผู้รับสาร ดังที่ โซซูร์ (Saussure) ได้กล่าวว่า 

การจัดระบบของสัญญะหรือรหัสสัญญะที่แบ่งออกเป็น 2 ระนาบ ได้แก่ ความสัมพันธ์แนวดิ่งหรือ

กระบวนทัศน์ (Paradigmatic Relation) และความสัมพันธ์แนวระนาบหรือวากยสัมพันธ์ 
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(Syntagmatic Relation) (Saussure, 1974) กระบวนทัศน์หรือ Paradigm เป็นชุดสัญญะที่

ประกอบด้วยความเหมือนของสถานที่หรือส่ิงของที่อยู่ในชุดเดียวกัน (Set Of Signs) แต่อย่างไรก็ตาม

ยังคงซ่อนความแตกต่างเพ่ือให้แยกแยะหรือวิเคราะห์ส่ิงเหล่าน้ันได้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่าง เช่น ชุด

กระบวนทัศน์ที่พักแรมประกอบไปด้วย โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ บังกะโล หรือ เกตส์เฮ้าส์ เป็นต้น 

(กาญจนา แก้วเทพ, 2542) แต่ในส่วนวากยสัมพันธ์เป็นการเรียงล าดับก่อนหลัง (ในกรณีที่เป็น

ประโยคเร่ืองเล่า) หรือ แบบจัดรวม (กรณีที่เป็นอวัจนภาษา) ซ่ึงสามารถน าสัญญะที่เลือกออกมาจาก

กระบวนทัศน์จากชุดใดชุดหน่ึงมาจัดรวมกับตวัอ่ืนๆให้เกิดเป็นความหมาย ตามหลักการวิเคราะห์แบบ

น้ีจะให้ความส าคัญกับองค์ประกอบในระบบความหมายทีเ่น้นเป็นล าดับขั้นหรือช่วงระยะเวลาของ

เหตุการณ์หรือปรากฏของสัญญะ (สรณี วงเบี้ยสัจจ์, 2544)  

  กล่าวโดยสรุปจากแนวคิดของนักวิชาการที่อธิบายถึงความหมายของสัญญะเพ่ือน ามา

ประกอบความรู้ในงานวิจัยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการสัมผัสโดยใช้เสียงเป็นตัวหลักเพ่ือให้ผู้รับได้

เข้าใจผ่านการกระตุ้นด้วยเสียงเพลงหรือเสียงพูด จากผู้ส่งสาร คือ “มารดา” ถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร 

คือ “ทารกในครรภ”์ ยกตัวอย่างเช่น การอ่านหนังสือให้ลูกในท้องในสัปดาห์ที่ 20 ฟังวันละ 2 คร้ังจน

คลอดจะท าให้เสริมสร้างพัฒนาการทางสมองของลูกน้อยในครรภ์ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงทากรจะ

สามารถจดจ าเน้ือเร่ือง ท่วงท านอง และเสียงที่คุณแม่เคยอ่านให้ฟังได้ เปรียบเสมือนการจัดชุด

กระบวนทัศน์ที่ท าให้ทารกสามารถแยกแยะและวิเคราะห์เร่ืองราวที่มารดาถ่ายทอดผ่านเสียงพูดได้

อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการเช่ือมต่อความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกผ่านส่ือสัญญะท าให้เข้าใจใน

การตอบสนองและมีปฏิสัมพันธ์อันดีในการพัฒนาสมองของเด็กทารกในครรภ์  
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ภาพที่ 2.3: ตัวอย่างประกอบรูปแบบของสัญลักษณ์ 

                

                
  

ที่มา : จอห์น นภดล วศินสุนทร. (2558). แนวคิดสัญวิทยาและการสร้างความหมาย. สืบค้นจาก   

         http://www.johnopadon.blogspot.com/2015/10/semiology-and-  

         signification.html.  

 จากรูปภาพในตามแนวคิดของเพียรซ์ (Peirce) กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวสัญญะ

กับวัตถุจริงมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตัวความหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง

(Signified)  

ที่สามารถสะท้อนแนวความคิดในเร่ืองลักษณะของสัญญะอย่างละเอียดเพ่ือท าให้ความหมาย

ของสัญญะแคบลงและเข้าใจยิ่งขึ้นโดยจัดแบ่งประเภทของสัญญะออกเป็น 3 แบบ ไดด้ังน้ี  

  1.) รปูสญัญะทีเ่ปน็ภาพจ าลอง (Icon) หมายถึง รูปสัญญะที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายหรือ

เหมือนกับวัตถุที่มจีริงมากที่สุด หรือเป็นส่ิงที่เข้าใจได้ง่าย เช่น ภาพของบุคคล แผนที่ ภาพถ่าย รูปปั้น

ของบุคคลหรือค าพูดบางค าที่เป็นการเลียนแบบธรรมชาติ ซ่ึงจัดอยู่ในจ าพวก Iconic ที่สามารถเข้าใจ

ความหมายได้ในทันที  

  2.) รปูสญัญะทีเ่ปน็ดชัน ี(Index) หมายถึง เป็นเคร่ืองหมายที่มีความเก่ียวโยงกันโดยตรงหรือ

มีความเช่ือมโยงกันอยู่บ้างกับวัตถุที่มีอยู่จริง เช่น ควันไฟ เป็นรูปสัญญะแบบดัชนีของการจุดไฟหรือ

เป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่ามีไฟไหม้ หรือ ภาพของหอไอเฟล ที่เป็นดัชนีเช่ือมโยงกับเมืองปารีส เป็นต้น  

ท าให้เกิดจินตนาการภาพและเข้าใจถึงความหมายของส่ิงเหล่าน้ันได้อย่างตรงไปตรงมา  

  3.) รปูสญัญะทีเ่ปน็สญัลกัษณ ์(Symbols) หมายถึง สัญญะที่แสดงถึงบางส่ิงบางอย่างที่ไม่มี

ความเก่ียวพันอันใดระหว่างตัวสัญญะกับวัตถทุี่มีอยู่จริง หากแต่เป็นความเก่ียวพันที่เกิดขึ้นจากการตก

ลงร่วมกันระหว่างผู้ใช้ ในภาษาหรือตัวเลขที่เป็นส่ิงไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายส่ิงที่มีอยู่จริงในกรณี

ที่สัญญะที่เป็นภาพจ าลอง ซ่ึงตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุด ได้แก่ ภาษา เคร่ืองหมายจราจร  
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และเคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์ ได้ใช้สัญลักษณ์ ตัวอักษร หรือค าต่างๆเพ่ือแสดงถึงส่ิงที่ได้รับการ

อธิบายหรือระบุถึงที่มาจากการเรียนรู้ของผู้ใช้สัญญะประเภทน้ีเท่าน้ัน  

 

ตารางที่ 2.1: แสดงประเภทของสัญญะตามทศันะของ C. Peirce 

  

ประเภทสญัญะ 
เกณฑพ์จิารณา 

Icon Index Symbol 

ความสัมพันธ์ มีความคล้ายคลึง มีความเช่ือมโยงแบบเหตุผล  
(Causal Connection) 

ความเช่ือมโยงจาก
ข้อตกลง 

(Convention) 

ตัวอย่าง ภาพถ่ายอนุสาวรีย์  
รูปปั้น 

ควันไฟ 
อาการของโรค 

ค า ตัวเลข ชวเลข 

กระบวนการ
ถ่ายทอดความหมาย 

มองเห็นได้ ต้องคิดหาเหตุผล  
(Figure Out) 

ต้องเรียนรู้ 

 

ที่มา: กาญจนา แก้วเทพ. (2547). การวิเคราะห์ส่ือ : แนวคิดและเทคนิค (พิมพ์คร้ังที่2). กรุงเทพฯ :  

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 

  จากแนวคิดของเพียรซ์ (Peirce)  ในข้างต้นสามารถน ามาอธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมของแม่

ตั้งครรภ์ที่น าเร่ือง “สัญญะ” มาอธิบายในลักษณะที่ถ่ายทอดเป็นค าพูด ภาพ กล่ิน รสชาติ การ

กระท า หรือวัตถุ เป็นต้น จึงท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้

ค าพูดอ่อนหวาน หรือ การท าให้ตนเองมีความสุข จิตแจ่มใส ที่สามารถช่วยลดความเครียดได้ ซ่ึง

พฤติกรรมหรืออารมณ์ภายในของมารดาสามารถถ่ายทอดให้กับลูกในครรภ์ได้เสมอผ่านสายใยรกที่

เป็นส่วนส าคัญในการเจริญเตบิโต ส่วนใหญ่แล้วทารกในครรภ์จะมีการตอบสนองกลับต่อการกระตุ้น

ของเสียง หรือ การบ ารุงด้วยโภชนาที่มีประโยชน์ต่อครรภ์ หากทารกในครรภ์มีปฏิกิริยาตอบสนอง

กลับด้วยการดิ้น หรือ ถีบท้อง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเป็นการส่ือสารให้แม่รับรู้หรือเกิดจินตนาการภาพที่

แสดงออกทางอารมณ์ ดังสรุปได้ตามแผนภาพต่อไปน้ี  
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ภาพที่ 2.4: แผนภาพสรุปของสัญวิทยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.2.2 การวิเคราะห์ระบบความหมาย (Signification)  

  ล าดับต่อไปจากการแยกแยะสัญญะต่างๆของนักสัญวิทยา คือ การวิเคราะห์ความหมาย

ของสัญญะเหล่าน้ัน โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างภายใต้

กฎเกณฑ์หรือรหัสใด เน่ืองจากการให้ความหมายของสัญญะเป็นความหมายที่มนุษย์เป็นผู้ก าหนด

ขึ้นมาเอง ดังน้ัน ความหมายจึงมีหลายระดับตามการตีความของบุคคล หรือ ตามข้อตกลงในกฎเกณฑ์

ที่สังคมสามารถรับรู้ร่วมกันได้ ดังต่อไปน้ี  

    2.2.2.1) ระดับของความหมาย (Order Of Signification) จากนักวิชาการโซซูร์ 

(Saussure) ได้กล่าวถึง สัญญะน้ันมีความหมายอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับความหมายโดยตรง และระดับ

ความหมายโดยนัย (Bignel, 1997) 

       2.2.2.1.1) ความหมายโดยตรง (Denotative Meaning) เป็นความหมายที่

เข้าใจตรงกัน ยกตัวอย่างเช่น แม่ หมายถึง สตรีผู้ให้ก าเนิดลูก เป็นต้น  

ประเภท

ของสญัญะ 

ICON  INDEX  SYMBOL  

ความสมัพนัธ ์ ถ่ายทอดความรู้สึก

ผ่านสายใยรก 

พฤติกรรมและ

อารมณ์ภายในของ

มารดา 

 

สุขภาพจิตที่ส่งผล

ต่อทารกในครรภ์ 
แม่พูดคุยกับลูกในท้อง 

การดิ้น หรือ  

การถีบท้อง 

เกิดจากความวิตก

กังวลหรือ

ความเครียด 

การท าให้ตนเองมี

ความสุขด้วยการฟัง

เพลงคลาสสิก 

กระบวนการ

ถา่ยความหมาย 

ตวัอยา่ง 

การรับรู้ด้วยเสียง 

หรือรสชาติ  

ใช้เสียงในระดับ  

40-60 db.เป็น

ค าพูดที่อ่อนหวาน 
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      2.2.2.1.2) ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) เป็นความหมาย

ทางอ้อมที่เกิดจากข้อตกลงของกลุ่มหรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะบุคคล ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพูดถึง

ค าว่า “แม่” บางคนอาจจะนึกถึงความอบอุ่น หรือ บางคนอาจจะนึกถึงความเข้มงวด ซ่ึงสะท้อนให้

เห็นถึงคุณค่าที่ผูกติดไว้กับสัญญะเหล่าน้ันแล้ว 

  นอกจากน้ีในตัวบทประเภทโฆษณาทางส่ือโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ ประกอบไป

ด้วยองค์ประกอบทางด้านภาพ ค าพูด ข้อความ และเสียงเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีการวิเคราะห์

ความหมายตัวบทประเภทน้ีทีเ่ก่ียวข้องกับสัญญะ 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่  

      1.) สัญญะประเภทภาษาหรือค าพูด (Linguistic Signs) เป็นประโยคหรือ

ข้อความค าพูดทีเ่ป็นได้ทั้งการเขียนหรือการพูด รวมไปถึงเสียงเพลงหรือเสียงดนตรี ยกตัวอย่างเช่น 

สโลแกน ค าขวัญ หรือ เพลงประกอบ เป็นต้น  

      2.) สัญญะประเภทภาพ (Visual Signs) เป็นสัญญะที่ไม่ใช่ภาษาแต่เป็น

ภาพ ได้แก่ ภาพวาด หรือ การจัดองค์ประกอบของภาพ เช่น การใช้แสงหรือสี เป็นต้น 

  จากการวิเคราะห์ระบบความหมายในข้างต้นสามารถอธิบายถึงสัญลักษณ์ที่ส่ือความหมายได้

อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวจีกรรม กายกรรม หรือ มโนกรรม ที่ท าให้มนุษย์สามารถสร้างสัญญะ

ขึ้นมาเพ่ือง่ายต่อการวิเคราะห์และเข้าใจความหมายอย่างตรงไปตรงมา ส่ิงส าคัญที่สุดในการใช้สัญญะ 

คือ การตีความหมาย จากเสียงเป็นภาพ จากข้อความเป็นภาพ หรือ จากการกระท าเป็นภาพ เป็นต้น  

2.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัพหปุญัญา 

  จากทฤษฎีดังกล่าวมนุษย์ทุกคนมีความฉลาดในตัวเองอยู่ที่ว่าใครจะฉลาดด้านใดบ้าง ซ่ึงบาง

คนมีความฉลาดไมเ่ท่ากันอาจจะมีความเด่นกว่าอีกฝ่าย หรือ บางคนมีความฉลาดและความถนัด

หลายด้าน อย่างไรก็ตามความฉลาดของคนไม่ได้ถูกจ ากัดแค่ความฉลาดทางด้านสติปัญญาอย่างเดียว 

ดังที่ การ์ดเนอร์ (พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์, 2544) กล่าวไว้ว่า “พหปุญัญา” คือ ความสามารถเชิงชีวจติ 

(Biopsy Dialogical Potential) มนุษย์ทุกคนสามารถแสดงออกและมีความสามารถในการพัฒนาให้

เข้ากับบริบทต่างๆตามสภาพแวดล้อมของตนได้ พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ปัญหาและสามารถสร้าง

ผลผลิตที่มีคุณค่าใหเ้ป็นที่ยอมรับของสังคมได้ พหุปัญญา ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ  

(1.) ความสามารถในการแก้ปัญหา (2.) ความสามารถในการสร้างสรรค์และค้นพบส่ิงที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์หรือผลผลิตอันมีประสิทธิภาพ (3.) ความสามารถในการพบเห็นปัญญาใหม่  
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  นอกจากน้ี ประเวศ วะสี (อ้างใน นภเนตร บวรธรรม, 2545) ได้กล่าวว่า ความฉลาดของ

มนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนเซลล์ในสมอง แต่ถ้าสมองได้รับการกระตุ้นมากจะยิ่งท าให้ฉลาดมากขึ้น 

รวมถึงการเช่ือมโยงกันของเซลล์ประสาทมีผลต่อการรับรู้จากการได้ยิน เป็นอันดับแรก ยิ่งไปกว่าน้ัน

ส่ิงแวดล้อมและการเล้ียงดูจึงมีความส าคัญต่อการก าหนดโครงสร้างและเซลล์ประสาทในการรับรู้เป็น

อย่างมาก จากความหมายของพหุปัญญาที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าความสามารถทางปัญญา

ของแต่ละบุคคลที่แสดงออกมาในรูปแบบที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด การเรียนรู้ การวิเคราะห์

และแก้ปัญหา หรือ การเป็นที่ยอมรับในสังคมได้ ซ่ึงความสามารถในการส่ือสารจากแม่สู่ทารกใน

ครรภ์มีผลต่อการกระตุ้นในการพัฒนาการสมองจากเสียงเพลง เพ่ือท าให้เซลล์ประสาทและปรับ

โครงสร้างสมองของเด็กให้มีการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี หากผู้ที่เป็นแม่มีการเตรียม

ความพร้อมให้แก่ตนเองและทารกในครรภ์ มอบส่ิงที่ดีให้แก่ลูกในครรภ์ก่อนคลอดเพ่ือพัฒนาทาง

ร่างกายและจิตใจ เน่ืองจากทารกในครรภ์มีความสามารถในการรับรู้และการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว 

ซ่ึงท าให้ลูกที่เกิดมามีความสุขและเล้ียงง่าย พร้อมด้วยความสามารถในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน ที่แบ่ง

ออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่  

  1.) ความฉลาดทางด้านภาษา (Linguistic Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการใช้

ภาษารูปแบบต่างๆ เพ่ือแสดงความคิดและความรู้สึกของตนในการเข้าใจต่อผู้อ่ืนผ่านการใช้ส่ือภาษา

ได้ตามทีต่้องการ เช่น นักกวี นักพูด นักหนังสือพิมพ์ ครู ทนายความ หรือนักการเมือง เป็นต้น ซ่ึงแต่

ละบุคคลแสดงออกถึงความมีปัญญาทางภาษาอย่างชัดเจน จุดเด่นของเด็กที่มีความฉลาดด้านภาษา

จะสามารถจดจ าและคิดเป็นภาษาหรือค าศัพท์ที่อธบิายเก่ียวกับตนเองไดด้ี    

  2.) ความสามารถทางปัญญาด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-

Mathematical Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการน าตรรกะมาแก้ไขปัญหาและจ าแนกส่ิง

ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ซ่ึงสามารถประเมินและยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานได้อย่าง

รวดเร็วรวมไปถึงความสามารถในการจัดกระท ากับตัวเลขปริมาณและการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์

เพ่ือแก้ปัญหาที่จะอธิบายทุกส่ิงให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ วศิวกร นักฟิสิกส์ และนักวิจัย 

จุดเด่นของเด็กที่มีความฉลาดด้านคณิตศาสตร์และตรรกะสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ

และผลได้ดีเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ซับซ้อน เด็กสามารถแยกแยะ จัดล าดับและเข้าใจรูปแบบ

ของส่ิงที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี  

  3.) ความสามารถทางปัญญาด้านภาพมิติ (Spatial Intelligence) หมายถึง ความสามารถใน

การจินตนาการภาพที่สร้างขึ้นแล้วมองเห็นได้หลายมิติ ซ่ึงความสามารถเหล่าน้ีมีประโยชน์ในงานทั้ง

ศิลปะและวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ช่างแกะสลัก สถาปนิก นักบิน หรือ นักเดินเรือ เป็นต้น จุดเด่นของเด็ก

ที่มีความฉลาดทางด้านน้ีจะสามารถจินตนาการใหม่ๆขึ้นมาในความคิดโดยใช้ทักษะจากมือ 
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   4.) ความสามารถทางปัญญาด้านกล้ามเน้ือในการเคล่ือนไหวของร่างกาย (Bodily-

Kinesthetic Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการใช้ร่างกายทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือ

แสดงออกถึงความหมายบางอย่างผ่านจาก มือ แขน น้ิวมือ หรือ ขา เป็นต้น ทั้งน้ีการเคล่ือนไหว

ร่างกายยังเป็นส าคัญในการท ากิจกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น นักกีฬา หรือ นักเต้นร า ที่จ าเป็นต้องใช้

อวัยวะของร่างกายเพ่ือบ่งบอกในความสามารถในการแก้ปัญหาหรือแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรง 

จุดเด่นของเด็กที่มีความฉลาดทางด้านร่างกายสามารถที่จะตอบสนองต่อส่ิงเร้าทางกายภาพได้ดี   

  5.) ความสามารถทางปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) หมายถึง ความสามารถ 

ในการฟัง และเข้าถึงสุนทรียะทางดนตรีจากการได้ยิน การรับรู้ หรือจดจ า เป็นต้น นอกจากน้ีผู้ที่มี

ปัญญาด้านน้ีสามารถจดจ าจังหวะและท านองหรือโครงสร้างทางดนตรีได้ดี ส่วนใหญ่จะเป็นนักดนตรี 

นักประพันธ์เพลง หรือ นักร้องเป็นต้น จุดเด่นของเด็กที่มีความฉลาดด้านดนตรีจะมีความสามารถใน

การจดจ าข้อมูลที่เป็นแบบแผน บทกลอน หรือค าคล้องจอง รวมไปถึงความหลงใหลเสน่ห์ใน

เสียงเพลงที่จะท าให้พวกเขาเรียนรู้ผ่านบทเพลงและจังหวะได้  

  6.) ความสามารถทางปัญญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) 

หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกในความคิดและเจตนาของผู้อ่ืนจากการ

แสดงออกทางใบหน้า ท่าทาง หรือ น้ าเสียง เป็นต้น รวมถึงมีความสามารถในการรับรู้ถึงลักษณะ

ความสัมพันธภาพของมนุษย์และสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม ส าหรับผู้ที่มีปัญญาด้านน้ีจะ

เป็นครูบาอาจารย์ ผู้ให้ค าปรึกษา นักการทูต เซลแมน หรือพนักงานขายตรง เป็นต้น  

  7.) ความสามารถทางปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) หมายถึง 

ความสามารถที่ท าให้จติของเรารับรู้ถึงความเป็นตนเองว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนในเร่ืองใดบ้าง  

รู้ว่าตนเองต้องกระท าส่ิงใดหรือหลีกเล่ียงในเร่ืองใดบ้าง ซ่ึงบางคร้ังอาจมีการตัดสินใจในการรู้เท่าทัน

อารมณ์ ความคิด และความปรารถนาของตนในการฝึกฝนตนเอง เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมี

คุณค่าและมีความสุข ส าหรับผู้มีปัญญาด้านน้ีมักจะเป็นนักคิด นักปรัชญา หรือนักวิจัย เป็นต้น 

จุดเด่นของเด็กที่มีความฉลาดด้านเข้าใจตนเองจะมีความสามารถในการท างานให้ไปถึงเป้าหมายอย่าง

ชัดเจนว่าตนเองมีความชอบหรือไม่ชอบเร่ืองใดบ้าง มีความตรงไปตรงมาและรักความยุติธรรม     

  8.) ความสามารถทางปัญญาด้านการเข้าใจสภาพธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence) 

หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะส่ิงที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินชีวิตเพ่ือใหเ้ห็นในรูปแบบวิทยาศาสตร์หรือบางแขนงมีลักษณะที่เข้าใจสภาพธรรมชาติด้วย

เช่นกัน ส าหรับผู้มีปัญญาด้านน้ีโดดเด่นมักเป็นนักธรณีวิทยา นักวิทยาศาสตร์ หรือ นักส ารวจ

ธรรมชาติ เป็นต้น จุดเด่นของเด็กที่มคีวามฉลาดด้านน้ีจะเป็นคนชอบสังเกตเห็นรูปแบบและคุณ

ลักษณะเฉพาะของส่ิงมีชีวิต รู้จักจัดระบบส่ิงของและสามารถแยกแยะระหว่างส่ิงของในหมวดเดียวกัน  
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  จากแนวคิดพ้ืนฐาน 8 ประการของพหุปัญญาที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า 

ความสามารถของมนุษย์มีความหลากหลายและแตกต่างกัน ซ่ึงในแต่ละบุคคลอาจมี 1-2 ด้าน  

หรือ มากกว่าน้ัน ขึ้นอยู่กับส่ิงแวดล้อมในการฝึกฝนเพ่ือส่ังสมประสบการณ์เรียนรู้ ทั้งน้ีบุคคลที่เป็นแม่

ตั้งครรภ์จะรับรู้ว่าเมื่อเข้าสู่เดือนที่ 5 ทารกมีการพัฒนาสมองในเร่ืองของการรับรู้ด้านการได้ยินเสียง

อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการเร่ิมเคล่ือนไหวร่างกายหากมีการกระตุ้น หากทารกในครรภ์ได้รับการ

พัฒนาทางด้านดนตรีจะท าให้มีความไวในเร่ืองของจังหวะและท านองได้เป็นอย่างดี เพราะฉะน้ัน  

แม่ที่ก าลังตั้งครรภ์ควรฟังดนตรีเบาๆ จังหวะช้า ท่วงท านองไม่กระแทกกระทั้น เพ่ือให้ลูกในท้องมี

ความคุ้นเคยกับเสียงและจังหวะในการฟังและไม่ส่งผลกระทบต่อสมองมากนัก   

  2.3.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพหุปัญญา  

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพหุปัญญา ที่ท าให้แต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกัน ดังที่  

การ์ดเนอร์ (อารี สัณหฉวี, 2543) ได้อธิบายไว้ 3 ปัจจัยด้วยกันในการพัฒนาปัญญา  

    2.3.1.1) สภาพทางชีววิทยาของบุคคล ได้แก่ กรรมพันธุ์ หรือ การกระทบกระเทือน

ของสมองก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์และเมื่อทารกเกิดมาแล้ว  

   2.3.1.2) ประวัติชีวิตของแต่ละคน ได้แก่ ประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาปัญญา

หรือไม่ท าให้เกิดปัญญา ซ่ึงอาจมีประสบการณ์กับพ่อแม่ ครู พ่ีน้อง และเพ่ือน เป็นต้น   

    2.3.1.3) พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริม

ปัญญาบางด้านและไม่ส่งเสริมปัญญาบางด้าน  

  จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น อธิบายได้ถึงพันธุกรรมที่จะส่งผลให้กับทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์  

ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วหากบุคคลทีเ่ป็นแม่มีการเอาใจใส่ลูกเป็นอย่างดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์จะท าให้ทารกที่เกิด

มาสามารถพัฒนาสมองและสติปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเด็กเตบิโตขึ้นส่ิงส าคัญที่สุดในการ

เรียนรู้ของเด็ก คือ การอบรมเล้ียงดูและการส่ังสมประสบการณ์จากพ่อแม่ ครู และเพ่ือนที่มีผลต่อ

การพัฒนาความสามารถของพหุปัญญา  

 

2.4 ทฤษฎเีกีย่วกบัพฒันาการทางดา้นดนตร ี  

  ดนตรีเป็นสาระวิชาแขนงหน่ึงทางศิลปะที่มีโครงสร้างเน้ือหาเฉพาะของดนตรีที่เป็นโสตศิลป์ 

(Aural Art) และศิลปะการแสดง (Performing Art) ซ่ึงโครงสร้างดนตรีประกอบด้วยเน้ือหาและ

ทักษะที่ประกอบด้วยองค์ประกอบและวรรณคดีที่แบ่งออก 6 ประเภท ดังน้ี (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2544) 

  1.) จังหวะ  

  2.) ท านอง 

  3.) เสียงประสาน 
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  4.) รูปแบบ  

  5.) สีสัน  

  6.) ลักษณะของเสียง  

  จากองค์ประกอบหลักทั้ง 6 อย่างน้ีที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ด้านดนตรีเพ่ือให้เกิดความ

แตกต่างของบทเพลง หรือ วรรณคดี ที่จะน าไปใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน นอกจากน้ียังมี

ส่วนประกอบของสาระดนตรีอีกส่วนหน่ึงที่ส าคัญต่อการช่วยให้ผู้ที่ต้องการศึกษาดนตรีมีความรู้  

ความเข้าใจและซาบซ้ึงในดนตรี คือ “ทักษะดนตร”ี ประกอบไปดว้ย การฟัง การร้อง การเล่น  

การเคล่ือนไหว การสร้างสรรค์และการอ่าน ซ่ึงผู้ที่สนใจจะศึกษาในเชิงลึกของดนตรีควรจะมี

ประสบการณ์ทั้งเน้ือหาและทักษะควบคู่กันไปเพ่ือการพัฒนาด้านดนตรีอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม

สาระดนตรีที่กล่าวในข้างต้นทั้งหมดสามารถเขียนแสดงเป็นภาพประกอบได้ดังน้ี  
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ภาพที่ 2.5: โครงสร้างของสาระดนตรี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2541). จิตวิทยาการสอนดนตรี. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 

  ดนตรีสามารถมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกนึกคิดพร้อมทั้งสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ฟัง

คล้อยตาม หรือ เกิดความสุนทรียะในการฟังเพลงเพ่ือช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและท าให้จิตใจ

เยือกเย็น ซ่ึงดนตรีสามารถกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดอารมณ์ได้หลายรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น 

ความรักของชายหญิงที่จะออกมาในลีลาของเพลงรักหวานซ้ึง หรือ ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกโดยใช้

เพลงกล่อมที่มีความไพเราะและอ่อนโยน เป็นต้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2524 อ้างใน 

สุวรรณา ก้อนทอง, 2547) อย่างไรก็ตามจาก ทวีป อภิสิทธ์ ได้กล่าวถึงอิทธิพลของเสียงดนตรีว่า 

เสียงดนตรีสามารถช่วยกล่อมเกลาอุปนิสัยของมนุษย์ที่หยาบกระด้าง ก้าวร้าว โหดเหี้ยมทารุณให้ผ่อน

คลายลงได้ (ทวีป อภิสิทธิ์, 2521) ทั้งน้ี ดนตรีเป็นเสียงที่เรียบเรียงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่มีแบบ

แผนและโครงสร้างที่ชัดเจน รวมไปถึงเป็นเคร่ืองมือหรือกระบวนการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างเซลล์

สมองที่ช่วยในการพัฒนาสมองจึงท าให้รู้จักตนเองและส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกายและอารมณ์ 

(RahJin, Cech, Rheault & Stocker, 2007) อีกทั้งดนตรียังเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยสร้างความร่ืนรมย์ให้

เกิดขึน้ภายในใจและปรับสภาพจิตใจของเด็กทารกให้อยู่สภาวะสมดุลที่มีมุมมองในเชิงบวก  

   สาระดนตรี 

 เนื้อหาดนตร ี
 ทักษะดนตรี 

 องค์ประกอบดนตรี  วรรณคดีดนตร ี

จังหวะ 

ท านอง 

เสียงประสาน 

รูปแบบ 

สีสัน 

ลักษณะของเสยีง 

บทเพลง ประวัติดนตรี 
การร้อง 

การฟัง 

การเล่น 

การเคลื่อนไหว 

การสร้างสรรค ์

การอ่าน 



24 
 

เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและลดความตึงเครียด (McCaffrey, 2006) นอกจากน้ีองค์ประกอบของ

ดนตรีมีประโยชน์หลายอย่างที่แตกต่างกันไป ตามลักษณะ และความหลากหลายของประเภทดนตรี 

(ประเสริฐ ขุนทองจันทร์, 2552) ได้ดังต่อไปน้ี   

  1.) ท านอง (Melody) ที่มีความเก่ียวข้องกับความรู้สึกของตัวบุคคลมากที่สุดและก่อให้เกิด

ผล 3 อย่าง ดังน้ี (Parriott, 1969)  

    1.1) ท าให้เกิดสัมพันธภาพ (Relationship) และลดความวิตกกังวล  

    1.2) ท าให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายความรู้สึกส่วนลึกของจิตใจได้  

    1.3) ท าให้เกิดความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  

  2.) จังหวะ (Rhythm) หรือลีลาของดนตรีที่ท าให้เกิดความรู้สึก มีความกล้าแสดงออก หรือ

การเคล่ือนไหวร่างกายไปตามจังหวะได้เองอัตโนมัติมากที่สุด ซ่ึงจะมีผลต่อมนุษย์ คือ (ร าไพพรรณ  

ศรีโสภา, 2516)  

    2.1) ช่วยให้เกิดสมาธ ิ

    2.2) ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายความเครียด 

   3.) ความดังหรือความเข้มของเสียง (Volume Intensity) ที่เกิดขึ้นจากการโต้ตอบของมนุษย์

กับเสียงต่างๆเน่ืองจากมีความเก่ียวข้องกับสัญชาตญาณในระบบประสาทซิมพาทิค โดย 

จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้ ดังน้ี (ร าไพพรรณ ศรีโสภา, 2511) 

    3.1) ใช้เป็นส่ือให้เกิดสมาธิได ้

    3.2) กระตุ้นและลดความรู้สึกส่วนลึกทางจิตใจให้สงบหรือตื่นตัวได้เสมอ 

    3.3) สร้างระเบียบและควบคุมตนเองให้เหมาะสม  

  4.) ความเร็วช้าของจังหวะดนตรี (Tempo) โดยทั่วไปจังหวะดนตรีจะอยู่ระหว่าง 50 mm. 

และ 120 mm. ต่อนาที (mm. = Metronome เป็นเคร่ืองจับจังหวะทางดนตรีต่อนาทีที่

เปล่ียนแปลงตามจังหวะ) ซ่ึงปกติการตอบรับจังหวะของร่างกายจะอยู่ระหว่าง 60-80 mm. ต่อนาที 

เทียบได้กับการเดินและการเต้นของหัวใจ ความเร็วช้าของจังหวะเมื่อนับเทียบจากเคร่ืองนับจังหวะ 

ถ้าเร็วกว่าการเต้นของหัวใจจะเรียกว่า “จงัหวะเรว็” จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น ไม่สงบ แต่

ในทางตรงกันข้ามถ้าจังหวะช้ากว่าการเต้นของหัวใจจะเรียกว่า “จงัหวะชา้” จะส่งผลให้เกิดความรู้สึก

สงบและมีสมาธิ  

  5.) การประสานเสียง (Harmony) เป็นการผสมผสานของเสียงหลายชนิดที่มีลักษณะที่

แตกต่างกันโดยมีลีลาจังหวะและท่วงท านองที่สอดคล้องกัน (Parrott, 1969)  
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  6.) ความกังวานของเสียง (Sonority) เป็นส่วนประกอบของเสียงที่มีความสมบูรณ์ที่ในแต่ละ

เสียงจะมีการสอดแทรกความไพเราะผ่านความกังวานของเสียงดนตรีที่เป็นประเด็นส าคัญที่ ช้ีใหเ้ห็น

ถึงบทเพลงจากผู้ประพันธ์เพลง (Parrott, 1969) 

  7.) ความรู้สึกของดนตรี (Expression Of Music) เป็นความรู้สึกของดนตรีที่ให้ทราบถึง

อารมณ์และบรรยากาศของเพลง เช่น อารมณ์เศร้า อ่อนหวาน ร่าเริง สนุกสนาน และปลุกเร้าใจ  

เป็นต้น (เรณู โกศินานนท์, 2522)  

  กล่าวสรุปได้ว่า เสียงดนตรีน้ันเป็นการรับรู้โดยตรงพร้อมกับการให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับ ท่วงท านอง จังหวะช้าเร็ว หรือความกังวานของเสียง ซ่ึงแต่ละส่วนส่งผลให้ดนตรีมี

ประโยชน์หลากหลาย โดยเฉพาะระดับเสียง (Pitch) สามารถบ่งบอกถึงลักษณะของดนตรีชนิดน้ันว่า

อยู่ในระดับใดบ้าง หากความดังของเสียงอยู่ในระดับต่ าหรือระดับสูงปานกลางจะช่วยให้เกิดความรู้สึก

สงบ ในทางกลับกันความดังของเสียง (Volume/Intensity) เบาและนุ่มจะท าให้เกิดความสบายใจซ่ึง

ในขณะที่เกิดเสียงดังจะเกิดการเกร็งกระตุกของกล้ามเน้ือจึงท าให้คล่ืนเสียงเข้าไปกระตุ้นสมองให้มี

พัฒนาการในการรับฟังได้ดีขึ้น ส่วนท านองเพลง (Melody) จะช่วยในการระบายความรู้สึกส่วนลึก

ของจิตใจที่ท าใหเ้กิดความคดิสร้างสรรค์และการประสานเสียง (Harmony) จะช่วยวัดระดับอารมณ์

และความรู้สึกได้โดยดจูากปฏิกิริยาที่แสดงออกมาเมื่อฟังเสียงประสานจากบทเพลงที่บรรเลงออกมา

ในจังหวะต่างกัน (บุษกร ส าโรงธรรม, 2551) ยิ่งไปกว่าน้ันผลของดนตรีจะตอบสนองต่อม่านตา  

ความตึงตวัของกล้ามเน้ือและการไหลเวียนโลหิตสามารถท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์ 

สติสัมปชัญญะ จินตนาการ การรับรู้ภาพ และการส่ือสารทางอวัจนภาษา (ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, 

2550) เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อมารดาที่ก าลังตั้งครรภ์เพ่ือศึกษาเน้ือหาและข้อมูลก่อนจะเลือก

เพลงที่เหมาะส าหรับลูกในครรภ์เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลได้ง่ายและสร้างสัมพันธภาพเสียงเพลงจากแม่  

สู่ลูก 

  2.4.1 พัฒนาการทางด้านดนตรีส าหรับเด็ก 

  พัฒนาการของเด็กจะเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองเร่ิมต้นตั้งแต่การปฏิสนธิจนคลอดออกมา

และมีพัฒนาการค่อยเป็นค่อยไปตามช่วงวัย เช่น ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ส่ิงส าคัญ

ในการพัฒนาสมองของเด็ก คือ การรับรู้ และ การได้ยิน ที่จะสามารถช่วยให้เกิดสติปัญญาในการ

สร้าง IQ และ EQ ที่ส่งผลต่อเด็กมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพัฒนาการด้านดนตรีที่สามารถพัฒนาตามช่วย

วัยของทารกในครรภ์ได้ ดังน้ี ช่วงในครรภ์มารดา เป็นช่วงที่เด็กจะมีพัฒนาการในทุกด้านระหว่างที่อยู่

ในครรภ์ 40 สัปดาห์และในช่วงเดือนที่ 5 หรือ สัปดาห์ที่ 18 เป็นช่วงที่หูของทารกก าลังพัฒนาได้

อย่างสมบูรณ์ในหูช้ันกลางที่เป็นทางผ่านของเสียงเข้าสู่หูช้ันใน ซ่ึงสามารถส่งสัญญาณการส่ันสะเทือน

ของเสียงได้ดีขึ้น และมีการพัฒนาเซลล์ประสาทในสมองส่วนที่รับรู้และส่งสัญญาณได้  
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ซ่ึงทารกในช่วงน้ีจะมีสัมผัสการได้ยินมากขึ้น โดยเฉพาะเสียงหัวใจคุณแม่หรือเสียงท้องร้อง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามคล่ืนเสียงที่มีโครงสร้างเหมาะสมจะไปกระตุ้นเส้นใยประสาทที่เก่ียวข้องกับการได้ยินให้

พัฒนาระบบการท างานได้เร็วขึ้น (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2544)  

  จากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้กล่าวไว้ว่า ดนตรีน้ันมีอิทธิพลและมี

ความส าคัญเก่ียวกับจิตใจของเด็กทารกได้เป็นอย่างดี ซ่ึงพบว่าทารกที่ชอบฟังเพลงตั้งแต่ตอนอยู่ใน

ครรภ์จะท าให้สภาพจิตใจของเด็กเป็นไปตามเพลงที่คุณแม่เปิดให้ฟัง ยกตัวอย่างเช่น หากคุณแม่ชอบ

ฟังเพลงสบายๆ ที่ให้อารมณ์ผ่อนคลายจะท าให้เด็กมีสมาธิและสงบมากกว่าคุณแม่ที่ชอบฟังเพลงแนว

ร็อกจะส่งผลให้เด็กมีอารมณ์รุนแรงและก้าวร้าวได้ง่าย ดังน้ัน คุณแม่ควรที่จะเลือกฟังเพลงประเภท

คลาสสิกและเปิดเบาๆ    

  2.4.2 ดนตรีที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสมองส าหรับเด็กทารก 

  ส่ิงแวดล้อมที่มองไม่เห็นคือ “เสยีง” ที่เปรียบเสมือนส่ิงแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของเรามาแต่

โดยก าเนิด ซ่ึงพัฒนาการสมองเป็นส่วนหน่ึงที่เก่ียวกับเสียงเน่ืองจากเสียงเป็นเร่ืองของความ

เคล่ือนไหว เมื่อเสียงเป็นพลังงานจึงท าให้เกิดเป็นคล่ืนเสียงท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงในการพัฒนา

ที่สามารถมีการเจริญเติบโตได้ อย่างไรก็ตามดนตรีเป็นศาสตร์หน่ึงที่สามารถน ามาประยุกต์ในการ

เรียนหรือการสอนได้เพ่ือน ามาเป็นส่ือการเรียนรู้ในการช่วยให้สมองประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้

อย่างรวดเร็ว ซ่ึงดนตรีสามารถพัฒนาความฉลาดด้านภาษา ตรรกะ และการใช้ดนตรีเพ่ือกระตุ้น

ประสาทสัมผัสอย่างเต็มที่จากการอ่านโน้ตและจังหวะในการเล่นดนตรี เน่ืองจากสมองมีการ

ประมวลผลอย่างรวดเร็วจึงท าให้ผู้เล่นดนตรีสามารถรับรู้ถึงการก าหนดจังหวะได้อย่างไร ตัวโน้ตที่

ก าลังอ่านอยู่คือโน้ตใด หรือจะเล่นเพ่ือส่ืออารมณ์ได้อย่างไร นอกจากน้ียังมีความเก่ียวข้องกับการ

เคล่ือนไหวร่างกายเมื่อได้ฟังดนตรีเพ่ือพัฒนาความสามารถทางมนุษย์สัมพันธ์และความเข้าใจใน

ตนเอง ทั้งน้ีดนตรียังมีอิทธิพลในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ 

สังคมและสติปัญญา โดยแบ่งสมองออกเป็น 2 ส่วน คือ  

  1.) สมองซีกขวา จะมีบทบาทในการรับรู้และตอบสนองในการคิดในเร่ืองลึกลับ เช่น ดนตรี 

ศิลปะ ความคดิสร้างสรรค์ หรือ การสร้างมโนภาพ เป็นต้น  

  2.) สมองซีกซ้าย จะมีบทบาทในการรับรู้และตอบสนองในการคิดเชิงเหตุผล มีล าดับขั้นตอน

ในการท างาน เช่น การค านวณ การพูด หรือ การใช้รูปแบบ เป็นต้น  
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ภาพที่ 2.6: ตัวอย่างประกอบการท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา  

 

                     
 

  จะเห็นได้ว่าการท างานของสมองทั้งซีกซ้ายและขวาจะท างานพร้อมกันจึงท าให้เกิดการสร้าง

เส้นใยสมองเพ่ิมขึ้นและพบว่าดนตรีสามารถช่วยกระตุ้นให้คิดจินตนาการอย่างมีเหตุผล หรือ  

การให้เหตุผลเชิงมิติสัมพันธ์ (Spatial Reasoning)  

  อย่างไรก็ตามเสียงดนตรีจะมีผลต่อร่างกายของเด็กทารกเมื่อฟังดนตรีที่มีจังหวะช้าหรือมี

เสียงต่ าในระดับความดังของเสียงที่เหมาะสมอยู่ที่ 40-60 เดซิเบล (dB) (ศิริกานต์ มุกดาศิริกุล, 

2549) ซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงที่จะช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย คล่ืนสมองต่ าลงจะส่งต่อพัฒนาการทางอารมณ์

และความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการที่เกิดการรับรู้ที่ดีและอารมณ์ที่ดี (ประทีป นวลสุวรรณ, 

2547) โดยเฉพาะวัยเด็กทารกจะมีพัฒนาการทางการได้ยินมากกว่าการมองเห็นตั้งแต่อยู่ในครรภ์

มารดาท าให้คล่ืนสมองและอัตราการเต้นของหัวใจของทารกครรภ์มีการเปล่ียนแปลง รวมไปถึงเมื่อ

ท าอัลตราซาวน์พบว่าเสียงมีผลต่อการเคล่ือนไหวของทารกในครรภ์ (กัลยา นาคเพ็ชร์, 2548) จาก

การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์พบว่าดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กเน่ืองจากในสมองมีสารเคมี

บางตัวที่มีผลต่อความรู้สึก ความจ า และความคดิสร้างสรรค์ ฯลฯ สารเคมีที่มีผลต่อสมองเรียกว่า 

“สารสือ่สญัญาณในสมอง” (Neurotransmitter) ได้แก่ สารเพ่ือเกิดการกระตุ้น (Excitatory) และ

สารเพ่ือการยับยั้ง (Inhibitory) ซ่ึงสารเคมีทั้งสองน้ีจะช่วยท าให้เด็กมีความตั้งใจและสนใจการเรียนรู้

ในส่ิงต่างๆ เช่น การฟังดนตรี การเล่นดนตรี การร้องเพลง การเรียนศิลปะ หรือ การออกก าลังกาย 

เป็นต้น ซ่ึงจะกระตุ้นให้เกิดความสุขหรือสารเอนโดฟิน (Endorphin) ของสมองทั้งสองซีก  

เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและมีสติยั้งคิดสูงเพ่ือท าในส่ิงที่ดีงาม  
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  นอกจากน้ีในระยะที่ทารกยังอยู่ในครรภ์มารดาจะได้รับการกระตุ้นอย่างสม่ าเสมอจาก

เสียงพูดคุย เสียงเพลงที่มารดาร้องให้ฟัง เสียงการเต้นเป็นจังหวะของหัวใจและการเคล่ือนไหวของ

ระบบย่อยอาหารของมารดา รวมไปถึงการแยกเสียงสูง เสียงต่ าและเข้าใจความรู้สึกอารมณ์ของเสียง

ที่ได้ยินอีกด้วย (สอางค์ มะลิกุล, 2528) โดยเฉพาะเสียงของมารดาที่ทารกจะจ าได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 

(Lind, 1980) ดังน้ันทารกจะมีความสนใจส่ิงต่างๆรอบตัวมากขึ้นในระหว่าง 2-3 สัปดาห์ จะเห็นได้ว่า

ทารกก าลังร้องไห้จะเงียบสงบเมื่อได้ยินเสียงของมารดาหรือเสียดนตรีที่นุ่มนวล (Chaze & 

Ludington, 1984) อย่างไรก็ตามการกระตุ้นการได้ยินท าได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เสียงของบิดา

มารดา เสียงเรียกช่ือทารก เสียงเพลงกล่อมเด็ก เสียงเพลงคลาสสิกหรือเสียงจากเคร่ืองดนตรี เป็นต้น 

ซ่ึงเป็นเสียงที่ผ่านโสตสัมผัสทางหูและผิวหนังได้ ดังที่ สอางค์ มะลิกุล ได้กล่าวว่า เสียงพูดให้ทารกฟัง

สามารถทดแทนการสัมผัสได้เป็นอย่างดีที่ไม่ข้อก าหนดตายตัวแน่นอนแต่ที่พึงระวังคือการไม่ใช้เสียง

กระตุ้นรบกวนให้ทารกเกิดความเครียดมากขึ้น ควรใหท้ารกเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ และ

พักผ่อนได้เพียงพอ โดยเปิดเพลงต่อเน่ืองการ 10-15 นาที วันละ 2 คร้ัง ส่ิงส าคัญในการกระตุ้นด้วย

เสียงค าพูดควรพูดช้าๆ ประกอบด้วยค าน้อยกว่า 50 ต่อนาที และให้มีระดับความเข้มของเสียง

มากกว่า 55 เดซิเบล จากที่คราเมอร์และเพียร์พอนท์ (Krammer & Pierpont, 1976) ได้เสนอแนะ

เก่ียวกับ การกระตุ้นการได้ยินน้ันควรใช้เสียงระดับต่ าเพ่ือให้เกิดความแตกต่างของความเข้มของเสียง

ระหว่าง 85-95 เดซิเบล ซ่ึงเป็นระดับเสียงที่มีความคล้ายคลึงกับระดับเสียงที่เกิดจากการไหลเวียน

โลหิตและระบบทางเดินอาหารของมารดาขณะที่ทารกอยู่ในครรภ์ และทารกแรกเกิดจะมีการ

ตอบสนองต่อเสียงได้ในความเข้มของเสียงระหว่าง 72-84 เดซิเบล (พูนพิศ อมาตยกุล, รจนา  

ทรรทรานนท์, พวงแก้ว ธรรมรัช และวันเพ็ญ กุลเลิศพรเจริญ, 2522)    

  ในส่วนของดนตรีที่น ามาใช้เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม  

ได้ดังน้ี (อริยะ สุพรรณเภษัช, 2545) 

  1.) กลุ่มดนตรีคลาสสิก (Classic Music) 

  2.) กลุ่มดนตรีพัฒนาคล่ืนสมอง (Brain Wave Development Music) 

  3.) กลุ่มดนตรีทางด้านศาสนาและลัทธิความเช่ือต่างๆ (Spirit Music)  

   4.) กลุ่มดนตรีทางสวรรค์ (Heaven Music)  

  5.) กลุ่มดนตรีพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูิพลอดุลยเดช 

  ซ่ึงพบว่าบทเพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน เป็นสุดยอดเพลงพระราชนิพนธ์ที่สามารถน ามาใช้

ในการพัฒนาสมาธิได้ดี หากบทเพลงน้ีบรรเลงด้วยเปียโนจะช่วยในการกระตุ้นสมอง อารมณ์และ

จิตใจให้มีความกระปร้ีกระเปร่ามากยิ่งขึ้น 
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  จะเห็นได้ว่าดนตรีเป็นส่วนหน่ึงของเด็กท าให้มีการพัฒนาด้านสมองและช่วยให้เด็กสามารถ

คิดได้อย่างมีเหตุผลและคิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างเสริมพัฒนาการทางสังคมที่ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรม

และอารยธรรมของมนุษย์ ส่ิงที่ส าคัญที่สุด คือ ดนตรีไดเ้ปิดโลกของเด็กให้เห็นความงดงามของโสต

ศิลป์และท าให้เห็นคุณค่าของมนุษย์ หากมีการกระตุ้นด้วยคล่ืนเสียงตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา  

(ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2541)  

  อย่างไรก็ตามได้มีการแสดงให้เห็นว่าการฟังดนตรีคลาสสิกจะช่วยเพ่ิมพูนความทรงจ า 

สติปัญญา และศักยภาพสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะบทเพลงของ Mozart ที่น ามาใช้ใน

การศึกษาวิจัยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 โดย ดร.อัลเฟร็ด โทมาทิส (Alfred A. Tomatis) แพทย์ชาว

ฝร่ังเศสได้ศึกษาเก่ียวกับดนตรีที่สามารถใช้พัฒนาการส่ือสารของมนุษย์และได้ศึกษาบทเพลงของ 

โวล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart) ได้ประดิษฐ์ค าว่า “โมสาร์ทเอฟเฟกต์”

ขึ้นและในปี 1993 ดร.กอร์ดอน ชอร์ (Dr. Gordon Shaw) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย

แคลิฟอร์เนียและ ดร.ฟรานซิส เร้าส์เชอร์ (Dr.Frances Rauscher) แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 

สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาถึงดนตรีของโมสาร์ทที่สามารถช่วยในเร่ืองความสามารถทางตรรกะและ

ความจ าของมนุษย์ดีขึ้น นอกจากน้ีการฟังดนตรีของโมสาร์ทสามารถเปล่ียนแปลงสมองของมนุษย์ได้ 

โดยทดลองกับนักศึกษาจาก 36 สถาบันฟังบทเพลง Sonata for Two Pianos in D K448 ของ 

Mozart พบว่ากลุ่มทดลองมีระดับไอคิวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฟังเสียงดนตรี เมื่ออธิบายถึง

ลักษณะของเพลงคลาสสิกอย่างลึกซ้ึงตามที่ วราวุธ สุมาวงศ์ ได้กล่าวไว้ว่า เน่ืองจากบทเพลงคลาสสิก

ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเถา คือ การบรรเลงที่เร่ิมจากอัตราจังหวะสามช้ัน สองช้ัน จนถึงช้ันเดียว

ตามล าดับหรือหลายท่อนรวมกันอยู่ในบทเพลงเดียวกัน ซ่ึงรูปแบบที่นิยมกันมีอยู่ 4 ท่อน ในแต่ละ

ท่อนจะมีความเร็วช้าต่างกันและใช้เวลา 5-6 นาทีและส่วนใหญ่จะเป็นเพลงยาวที่ใช้เวลาฟัง 20-30 

นาที โดยรูปแบบการประพันธ์บทเพลงซิมโฟนีที่ก าหนดไว้แต่โบราณส่วนใหญ่จะเป็นไปตามรูปแบบ

การประพันธ์เพลงโซนาตา ซ่ึงเป็นเพลงประพันธ์ให้เคร่ืองดนตรีบรรเลงเดี่ยวหรือประกอบกันระหว่าง

ดนตรีที่บรรเลงท านอง เช่น ไวโอลิน และเคร่ืองดนตรีที่คลอประกอบ เช่น ปิอาโน เป็นต้น อย่างไรก็

ตามบทเพลงโซนาตาจึงเป็นที่นิยมและถือก าเนิดก่อนบทเพลงประเภทอ่ืนทั้งหมด ส่วนใหญ่แล้วเพลง

ซิมโฟนีจะประกอบด้วยเพลงย่อย 4 ท่อน ที่เรียกว่า “Movement” ซ่ึงท่อนแรกจะมีท านองค่อนข้าง

เร็ว ท่อนที่สองจะมีท านองช้าอ่อนหวานและฟังง่ายกว่าท่อนอ่ืน ท่อนที่สามจะมีท านองสนุกสนานและ

ท่อนสุดท้ายจะมีจังหวะเร็วท าให้รู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลา (วราวุธ สุมาวงศ์, 2525)   

      ในด้านอิทธิพลของเสียง รศ.ดร.สุกรี ได้กล่าวไว้ว่า ส่ิงแวดล้อมรอบตัวจะมีผลต่อการ

แสดงออกของบุคคลเหล่าน้ัน ซ่ึงเสียงดนตรีแต่ละสังคมย่อมมีโครงสร้างที่แตกต่างกันอาจเกิดจากการ

กระท าของมนุษย์ในแต่ละสังคมโดยวิธตี่างกัน แต่ละวิธีสามารถสร้างขึ้นด้วยวิธีการคล้ายๆกัน 
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หรือต่างกันได้เสมอ ยกตัวอย่างเช่น เด็กที่เกิดในจังหวดัสุพรรณก็ย่อมติดส าเนียงสุพรรณไปตลอดชีวิต 

ซ่ึงเกิดจากส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลต่อเด็กในการรับรู้และได้ยินตั้งแต่ก าเนิด ซ่ึงเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้

ต่อการกระตุ้นระบบการได้ยิน การพูดและการส่ือสาร เป็นต้น บทเพลงคลาสสิกเป็นทางเลือกใหม่

ของการพัฒนาสมองให้เกิดการเพ่ิมพูนความทรงจ า ส่ิงที่เกิดขึ้นน้ีเรียกว่า “The Mozart Effect”  

ที่สร้างจินตนาการโลกทรรศน์ที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน เช่น เพลงที่ไม่มีเน้ือร้องสามารถสร้าง

จินตนาการได้มากกว่าที่มีเน้ือร้อง เน่ืองจากเพลงที่มีเน้ือร้องจะตีกรอบจินตนาการตามภาษา ดังน้ัน 

เพลงที่ช่วยพัฒนาสมองของเด็กจึงไม่ควรมีเน้ือร้องเพราะจะท าให้เด็กมีจินตนาการที่เกินขอบเขตและ

ลึกซ้ึงในความหมายมากเกินไป แต่เพลงที่มีเน้ือร้องสามารถกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็ว 

ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ปกครองในการเลือกเพลงแบบไหนที่เหมาะกับลูก  

  2.4.3 โมสาร์ทเอฟเฟกต์กับการพัฒนาด้านไอคิว 

  โมสาร์ท เอฟเฟกต์ (The Mozart Effect) เป็นบทเพลงที่ถือก าเนิดมาจากการวิจัยเก่ียวกับ

การพัฒนาสติปัญญาของเด็กด้วยเพลงคลาสสิกและมีหลักสมมุติฐานที่เช่ือว่าเด็กจะโตขึ้นและมี

สติปัญญาฉลาดเฉลียวเพ่ิมขึ้น ซ่ึงหลายปีที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยเก่ียวกับ “โมสาร์ท เอฟเฟกต์”  

เพ่ิมมากขึ้น พบว่าการฟังดนตรีคลาสสิกจะท าให้สามารถเพ่ิมพูนความทรงจ าเน่ืองจากเพลงที่คัดเลือก

มาใช้น้ันเป็นการช่วยเพ่ิมพูนความจ าเป็นพิเศษอันได้แก่ Wolfgang Amadeus และ Mozart เป็นต้น 

(อริยะ สุพรรณเภษัช, 2543) นอกจากน้ีดนตรีโมสาร์ทได้น ามาใช้ประโยชน์ในด้านพัฒนาศักยภาพ

สมองในเด็กทารก โดยมีความเช่ือว่าหากทารกได้ฟังเพลงโมสาร์ทเป็นประจ าเมื่อโตขึ้นจะมีสมองดีขึ้น

ตามล าดับอีกด้วย อย่างไรก็ตามได้มวีิธีการทดลองโดยแบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือให้แต่ละกลุ่มฟัง

ดนตรีที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ กลุ่มแรก ได้แก่ ดนตรีโซนาต้าของโมซาร์ท เช่น “เพลง Sonata for 

two pianos in D Major” กลุ่มที่สอง ได้แก่ ดนตรีประเภทบรรเลงเบาๆเพ่ือความผ่อนคลาย และ

กลุ่มสุดท้าย ได้แก่ ความเงียบสงบ ซ่ึงผลที่ได้คือ ดนตรีของโมซาร์ทสามารถพัฒนาสมองของกลุ่มเด็ก

ที่ฟังฉลาดขึ้น จึงท าให้ดนตรีโมสาร์ทกลายเป็นดนตรีแนวป็อบอย่างส้ินเชิง เพราะฉะน้ันโมสาร์ท  

เอฟเฟกต์ (Mozart Effect) สามารถส่งผลดีต่อผู้ฟังอย่างไม่เสียหายแน่นอน รวมไปถึงการฟังดนตรีไม่

จ าเป็นต้องเจาะจงประเภทน้ันเน่ืองจากดนตรีมีความหลากหลายที่ให้ทั้งความสนุกสนาน ความบันเทิง

และช่วยให้ผ่อนคลายจากความเครียดลงได้อีกด้วย ดังน้ันจากผลวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้มี

รายงานที่สอดคล้องถึงประโยชน์ของดนตรีในฐานะที่อาจเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดของ

มนุษย์แต่ต้องเป็นดนตรีที่เกิดจากการฟังอย่างตั้งใจหาใช่เพียงแค่การได้ยิน 
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   ทั้งน้ีเพราะการฟังอย่างตั้งใจจะท าให้มีโอกาสพิจารณา จ าแนก และวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบ

ของดนตรีที่เป็นทางการหรือเน้ือหาที่สร้างความผ่อนคลาย ซ่ึงประโยชน์ของดนตรีในการเสริมสร้าง

ความฉลาดจะด าเนินไปในลักษณะเดียวกับการออกก าลังกายเพ่ือเพ่ิมความสามารถของประสบการณ์ 

การเคล่ือนไหว ความรู้สึก อารมณ์ การวิเคราะห์ และการจดจ า เป็นต้น (พิสุทธิพร ฉ่ าใจ, 2543) 

  จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบราวน์ กล่าวไว้ว่า เด็กทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไปมี

ความสามารถแยกระดับเสียง ท านอง หรือความไพเราะของบทเพลงได้ รวมไปถึงเด็กที่มี

ความสามารถในการเล่นดนตรีจะท าให้เซลล์สมองมีการเคล่ือนไหวและมีความสามารถทางตรรกะเชิง

สัญลักษณ์ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาวิศวกรรมและคณิตศาสตร์มากกว่ากลุ่มเด็กที่ไม่ไดเ้รียนอะไรเลย 

(ปรียาสิริ มานะสันต์, 2554) จะเห็นได้ว่าจากพัฒนาการด้านดนตรีของเด็กท าให้อธิบายถึงการน าส่ือ

ดนตรีที่สามารถตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็กโดยตรง และสามารถสร้างความสุขให้แก่เด็กได้

โดยง่าย รวมไปถึงดนตรีเปรียบเสมือนทางลัดที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคม และสติปัญญาของเด็กๆไดเ้ป็นอย่างดี 4 ด้าน ดังน้ี  

  1.) ดนตรีที่ช่วยในการพัฒนาทางด้านร่างกาย หากเด็กได้ยินเสียงดนตรีที่มีท านองหรือ

จังหวะที่สนุกสนานจะมีการตอบสนองตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ซ่ึงเป็นสร้างความแข็งแรง

ให้กับร่างกายในการบริหารกล้ามเน้ือทุกส่วน   

  2.) ดนตรีที่ช่วยในการพัฒนาทางด้านอารมณ์และจิตใจ การตอบสนองต่อความรู้สึก

เปรียบเสมือนจังหวะและท านองของเสียงดนตรีในการส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของเด็ก หากดนตรีที่

มีจังหวะช้าจะท าให้เด็กมีความผ่อนคลายและสามารถกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนได้ ในทางตรงกัน

ข้ามหากดนตรีที่มีจังหวะเร็วจะท าให้เด็กมีอารมณ์แจ่มใสและมีจิตใจเบิกบาน  

  3.) ดนตรีที่ช่วยในการพัฒนาทางด้านสังคม ส่ิงที่เด็กจะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับผู้อ่ืน 

เช่น การร้องเพลง การเต้นระบ า หรือการเล่นดนตรีกับเพ่ือนที่โรงเรียน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้

รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนและเรียนรู้ในการท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ

ส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวเองเพ่ือช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างความเช่ือมั่นต่อตนเองมากที่สุด 

 4.) ดนตรีที่ช่วยในการพัฒนาทางด้านสติปัญญา เป็นการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน  

อาทิ เช่น พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น  

  อย่างไรก็ตามดนตรีเปรียบเสมือน “อาหารสมอง” สามารถส่งเสริมการพัฒนาของเด็ก

โดยตรงเน่ืองจากดนตรีท าให้สมองทั้งสองซีกของเด็กเกิดการท างานอย่างสมดุลในการช่วยพัฒนา

สมองซีกซ้ายและซีกขวาให้ท างานไปพร้อมกัน หากเด็กฟังดนตรีแล้วรู้สึกผ่อนคลาย หรือปลดปล่อย

ความคดิใหจ้ินตนาการไปตามบทเพลงได้จะส่งผลดีต่อสมองซีกขวา ส่วนตัวโน้ตหรือจังหวะเคาะของ

ดนตรีที่คล้ายกับการอ่านหนังสือแต่ละตัวสามารถกระตุ้นในการท างานของสมองซีกซ้าย  
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  ดังน้ัน การให้เด็กฟังดนตรีไม่ได้ให้แคค่วามบันเทิงใจแต่ยังสามารถช่วยกระตุ้นความคิด จติใจ

และร่างกายควบคู่กันไปเสมอ จากข้อมูลข้างต้นกล่าว 

  สรุปได้ว่า ดนตรีเป็นส่ือที่สามารถสร้างความสุขและเป็นส่วนหน่ึงที่มีความส าคัญต่อการ

พัฒนาการของเด็กรวมไปถึงการรับรู้ในลักษณะที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ เช่น การฟัง การ

เคล่ือนไหวตามจังหวะ การร้องเพลง หรือ การเล่นเคร่ืองดนตรี เป็นต้น ซ่ึงผู้ปกครองควรสนับสนุนใน

การใช้ดนตรีเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและช่วยให้เด็กมีการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ   

2.5 ทฤษฎเีกีย่วกบัคลืน่อลัฟา่และเบตา้ 
  อายุรแพทย์ระบบประสาทและจิตแพทย์รวมถึงนักวิทยาศาสตร์สายสุขภาพทั่วโลกต่างก็มี
ผลงานทางวิชาการมากมายที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบของคล่ืนสมองของ
ตัวเองได้ โดยคล่ืนสมองของมนุษย์น้ันมีความสัมพันธ์โดยตรงและสามารถพัฒนาให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
ได้ ซ่ึงไม่ได้มาจากอิทธิพลจากพันธุกรรมอย่างเดียว จากการศึกษาคล่ืนสมองและสารที่หล่ังจากสมอง
เป็นส่ิงที่มนุษย์ไม่สามารถบังคับหรือควบคุมกระบวนการได้ ณ ปัจจุบันน้ีได้มีการทดลองและตรวจวัด
คล่ืนสมองด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ ซ่ึงพบว่ามนุษย์สามารถบังคับหรือควบคมุสภาวะอารมณ์และจิตใจได้ 
โดยมีกลไกการท างานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการด้านอารมณ์ ความรู้สึก และความคิด รวมไปถึง
คล่ืนสมองที่จะช่วยเปิดพ้ืนที่ในการเรียนรู้ของสมองที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์และความสามารถ
ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ซ่ึงสามารถเปิดรับข้อมูลมากมายได้อย่างรวดเร็วจึงท าให้มนุษย์มีประสิทธิภาพ
ในการท ากิจกรรมหรือสร้างสรรค์ผลงาน เป็นต้น (ปาริฉัตต์ ศังขะนันทน์, 2549)  
  นอกจากน้ีหลักการท างานของสมอง คือ การรับส่งข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟ้า และการ
เคล่ือนไหวของพลังงานเหล่าน้ี ท าให้เกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือที่เราเรียกกันว่าคล่ืนสมอง 
(brainwave) ซ่ึงสามารถตรวจดูคล่ืนสมองโดยใช้เคร่ืองมือที่เรียกว่า “อีอีจี” EEG หรือ
Electroencephalogram โดยทีเ่คร่ืองมือชนิดน้ีจะจับภาพสัญญาณไฟฟ้าบริเวณสมอง แปรผล
ออกมาเป็นรูปแบบของคล่ืนต่างๆ และแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้ดังน้ี 
  1.) คล่ืนเบต้า ( Beta Brainwave ) คล่ืนสมองระดับต้น ซ่ึงมีความถี่ระหว่าง 14 - 30 Hz 
เป็นคล่ืนสมองที่เร็วที่สุดและยังเป็นส่วนของสมองที่ควบคุมจติใต้ส านึกที่เก่ียวพันกับกิจกรรมทาง
ความคดิและอารมณ์ซ่ึงมีลักษณะเป็นรูปธรรมและล าดับขั้นตอน ซ่ึงเรียกว่า “กจิกรรมสมองซีกซา้ย” 
ที่เก่ียวข้องในเร่ืองการใช้สมองเปิดรับข้อมูลพร้อมกับการใช้ระบบประสาทสัมผัสทุกด้านหรือกิจกรรม
ปกติในชีวิตประจ าวัน เช่น การขับรถ หรือ การพูดคุย เป็นต้น ผลของคล่ืนจะท าให้ร่างกายและจิตใจ
ไม่สงบสับสนจะท าให้เกิดความจ าระยะส้ันเกิดการเรียนรู้ได้ยากคล่ืนสมองชนิดน้ีเป็นการช้ีชัดถึงความ
กระสับกระส่ายวุ่นวายของจิตใจคนปกติทั่วไป   
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ภาพที่ 2.7: ตัวอย่างประกอบส่วนประกอบต่างๆของสมอง 
  

             
 
  โดยปกติแล้วสมองของมนุษย์จะมีเส้นในการรับรู้ความรู้สึกที่ส่ังการได้โดยไม่ต้องใช้เวลาใน
การใคร่ครวญมากซ่ึงจะมีประโยชน์อยู่ในระดับหน่ึงและเป็นการช่วยจดจ าเร่ืองราวที่ต้องท าซ้ าๆให้
ด าเนินไปได้ หรือ ท าให้รอดพ้นจากอันตรายในสถานการณ์ที่คับขัน เช่น การน ามือไปสัมผัสกับของ
ร้อนจัด หรือ ตกใจกลัวอย่างฉับพลัน เป็นต้น ท าให้ข้อมูลเหล่าน้ีถูกส่งผ่านไปสู่การท างานของส่วนรับ
ความรู้สึกในสมองที่เรียกว่า “อะมิกดาลา” (Amygdala) ซ่ึงเป็นสมองช้ันกลางใกล้กับก้านสมองและ
มีความสามารถในการเก็บข้อมูลด้านอารมณ์ ดังน้ัน ขึ้นอยู่กับการใส่ข้อมูล “บวก” หรือ “ลบ” มาก
น้อยแค่ไหนที่ท าให้สมองจดจ าและตอบสนอง หากมนุษย์ละเลยโดยไม่ฝึกก าหนดรู้ก็จะท าให้ติดกับดัก
อารมณ์ที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาจนน าไปสู่ปฏิกิริยาเคมทีี่ท าร้ายส่วนอ่ืนๆของร่างกายเป็นลูกโซ่ต่อไป เช่น 
สารอะดรีนาลีน หรือ คอร์ติซอล เป็นต้น  
  2.) คล่ืนอัลฟ่า ( Alpha Brainwave ) ซ่ึงมีความถี่ระหว่าง 8 - 13.9 Hz เกิดขึ้นในขณะที่มี
การพักผ่อน และมีความสงบ (Relaxation) แต่ยังอยู่ในภาวะที่รู้สึกตัว สภาวะเช่นน้ีจะท าให้รับข้อมูล
ได้ดีที่สุด สามารถเรียนรู้ได้ดีมาก ในปัจจบุันมักเรียกว่า “Super Learning” คล่ืนน้ีท าให้เข้าถึงส่ิงที่
สนใจไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ หรือการท างาน โดยจะสามารถเรียกความจ าได้ง่ายและรวดเร็ว พบบ่อย
ในเด็กที่มีความสุข และผู้ใหญ่ที่มีจติสมดุล รวมถึงผู้ที่น่ังสมาธิเป็นประจ า ยังมักพบในขณะร่างกาย
และจิตใจผ่อนคลายมากๆ เช่น สภาวะก่อนนอนหลับ ในทางการแพทย์ คล่ืนระดับน้ีเหมาะกับการ
สะกดจิตเพ่ือบ าบัดโรค ถือเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการป้อนข้อมูลให้แก่จิตใต้ส านึก เพราะสมองสามารถ
เปิดรับข้อมูลได้อย่างเต็มที่และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความคดิสร้างสรรค์ เป็นสภาวะที่จิตมี
ประสิทธิภาพสูง เด็กที่ฉลาดเรียนรู้ไวรวมถึงคนเรียนเก่งก็จะมีคล่ืนน้ีเด่นมาก  
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  3.) คล่ืนธีต้า ( Theta Brainwave ) ความถี่ระหว่าง 4 - 7.9 Hz เป็นความถี่ที่พบได้ใน
ขณะที่มีการผ่อนคลายระดับลึก ความคิดสร้างสรรค์เป็นคล่ืนที่สามารถดึงข้อมูลจากจิตใต้ส านึกได้ 
(Subconscious Mind) เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาโดยไม่รู้ตัว ถือได้ว่าเป็นคล่ืนในชนิดเดียวกันกับ
สมาธิระดับลึก สามารถเรียกความทรงจ าระยะยาวได้ดี สภาวะน้ีจะมีความสุข ลืมความทุกข์ มีแต่
ความปติิยินดี เป็นคล่ืนสมองที่สะท้อนการท างานของจิตใต้ส านึก มักพบในกลุ่มผู้ทรงศีลหรือผู้ถือ
กรรมฐานเป็นต้น เป็นคล่ืนที่มีความหยั่งรู้และสามารถส่ือสารทางจิตได้  
  4.) คล่ืนเดลต้า ( Delta Brainwave ) ความถี่ระหว่าง 0.1 - 3.9 Hz เป็นคล่ืนสมองที่ช้าที่สุด
เกิดขึ้นในขณะนอนหลับ ซ่ึงร่างกายจะมีเมตตาโบลิซึมต่ า ความดันเลือดและอุณหภูมิของร่างกาย
ลดลง ลดอัตราการเต้นของหัวใจ สมองท างานตามความจ าเป็นเท่าน้ัน แต่กระบวนการของจิตใต้
ส านึกจะจัดและเก็บข้อมูลอย่างต่อเน่ือง เป็นช่วงที่ร่างกายอยู่ในภาวะที่ก าลังพักผ่อนอย่างเต็มที่ หลับ
ลึกโดยไม่มีความฝัน จะรู้สึกสดช่ืนเป็นพิเศษเมื่อยามตื่นแล้ว  
 
ภาพที่ 2.8: ตัวอย่างประกอบกราฟของคล่ืนสมอง 
 

             
 
  นอกจากน้ีคล่ืนสมองทั้งสองด้านยังมีการขึ้นลงที่เป็นอิสระต่อกันท าให้ความถี่แตกต่างกัน 
พบว่ากราฟของคล่ืนสมองทั้ง 2 ด้าน มีรูปร่างคล้ายตุ๊กตา หรือที่เรียกว่า “Synchronization” ท าให้
เกิดพลังจิตที่เพ่ิมขึ้นในมนุษย์และเป็นภาวะพิเศษแห่งการตื่นรู้ของจิต (Awakened Mind) 
  ซ่ึงการแปรผลออกมาเป็นรูปแบบของคล่ืนทั้ง 4 รูปแบบสามารถแสดงภาพคล่ืนความถี่ที่
แตกต่างกัน ได้ดังภาพข้างล่างต่อไปน้ี    
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ภาพที่ 2.9: ตัวอย่างประกอบรูปแสดงภาพความถี่ของคล่ืนต่างชนิด  

 

        
 

  จะเห็นว่าหากคล่ืนสมองมีความถี่ต่ า เช่น คล่ืนสมองที่อยู่ในระดับ “Alpha Brainwave”  
มีความถี่ระหว่าง 8 - 13.9 Hz ซ่ึงคล่ืนน้ีจะท าให้เป็นคนจิตใจสงบ เยือกเย็น สุขุม อารมณ์เบิกบาน 
ความคดิสร้างสรรค์ มีความจ าดีและไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศ มีพลังความคดิด้านบวกสูงและมองโลก
ในแง่ดี โดยส่วนมากจะพบในกลุ่มของนักบวช พระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ที่ก าลังมีความสุข โดยเฉพาะ
ผู้ที่ก าลังสวดมนต์ วิธีปรับคล่ืนสมองเพ่ือให้มีความถีด่ังกล่าวน้ัน ส่ิงแรกต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่
ค่อนข้างเงียบสงบ ห่างจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น เตาไมโครเวฟ สายไฟฟ้า หม้อแปลง 
คอมพิวเตอร์ เน่ืองจากงานวิจัยพบว่า สนามแม่เหล็กจากคล่ืนรบกวนพวกน้ีจะท าลายคล่ืนสมองจนท า
ให้สมองเส่ือม แต่หากฟังหรือเล่นดนตรี โดยเฉพาะเพลงคลาสสิก หรือโมสาร์ท (Mozart) ซ่ึงท าให้เกิด
คล่ืนอัลฟาได้ หรือเล่นกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การฝึกสมาธิ โยคะ แม้กระทั่งการได้ยินเสียงธรรมชาติ ซ่ึงท า
ให้สมองผ่อนคลายและท าให้เปล่ียนไปเป็นคล่ืนอัลฟาได้โดยง่าย จากที่ศึกษาทางด้านอารมณ์และ
พัฒนาการในการใช้ดนตรีเพ่ือสุขภาพของญี่ปุ่น พบว่า คล่ืนอัลฟ่าช่วยส่งเสริมความจ าและความสนใจ
ของเด็ก ซ่ึงท าให้ความจ าของคนดีขึ้น มีสมาธิมากขึ้นและมีผลต่อการพัฒนาสติปัญญาทางสมอง
ในทางการแพทย์จะมีการส่งเสริมให้น ามาใช้เพ่ือประโยชน์หลายประการ เช่น การมีดนตรีบ าบัดใน
เด็กจะสามารถกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ รวมถึงช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น 
ก้าวร้าว รุนแรง อยู่ไม่น่ิง ซ่ึงการท าดนตรีบ าบัดบ่อยๆจะท าสร้างคล่ืนสมองในช่วงที่ท าให้มีการรับรู้
และสติปัญญาที่ดี เด็กก็จะเรียนรู้ไว เฉลียวฉลาด ส่วนการบ าบัดในผู้ใหญ่หรือคนไข้ ก็จะช่วยเสริมการ
เคล่ือนไหวร่างกายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ อีกทั้งยังช่วยท าให้จิตใจสงบ และนอนหลับได้ดีในผู้ที่มี
ความกลัวและมีความเครียดสูง  
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  นอกจากน้ียังมีประโยชน์ในด้านการส่งเสริมในกระบวนการบ าบัดทางจิตเวช และยังใช้ลด
ความเจ็บปวดเมื่อร่วมกับการใช้ยาแก้ปวดในคนไข้ที่ได้รับความเจ็บปวดจากปัญหาโรคต่างๆ ได้ 
อีกด้วย ทั้งน้ีเมื่อพูดถึงเร่ืองเสียงดนตรีกับการเปล่ียนแปลงคล่ืนสมองน้ัน มีหลายงานวิจัยบอกว่า 
คล่ืนเสียงจากดนตรีประเภท เคร่ืองเบส เคร่ืองเคาะจังหวะเช่นกลอง จะไปกระตุ้นการท างานของ  
ก้านสมอง (Brain Stem) และไขสันหลัง (Spinal Cord) ซ่ึงเป็นส่วนที่รับผิดชอบในเร่ืองการทรงตัว 
ประสาทสัมผัส การท ากิจกรรม แสดงท่าทางหรือที่เรียกว่ากายสมดุลย์ ส่วนคล่ืนเสียงจากดนตรี
ประเภทขลุ่ยหรือบรรดาเคร่ืองเป่าและเคร่ืองสาย เช่น กีตาร์ ไอโอลิน จะไปกระตุ้นการท างานของ
สมองส่วนอารมณ์ ที่เรียกว่า ลิมบิก ซิสเต็ม (Limbic System) ซ่ึงจัดอยู่ในสมองส่วนกลางของมนุษย์
เรา ควบคุมเร่ืองของอารมณ์ ความเกลียด โกรธ ความเร่าร้อน และคล่ืนเสียงจากดนตรีประเภท
เคร่ืองสายเสียงสูง เช่น พิณตั้ง ออร์แกน หรือระฆัง จะไปกระตุ้นการท างานของสมองส่วนนีโอคอร์
แท็กซ์ (Neocortex) หรือที่รู้จักกันในนามของสมองส่วนปัญญาน่ันเอง  
  สุดท้ายน้ียังพบว่า เคร่ืองดนตรีประเภท เปียโน มีพลังในการกระตุ้นสมองในทุกๆส่วน ดังที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น โดยเฉล่ียอย่างละเท่าๆ กัน โดยเคร่ืองดนตรีที่ต่างกัน จะท าให้คล่ืนเสียงออกมาต่างกัน  
ซ่ึงมีผลต่อร่างกาย อารมณ์ จิตใจที่ต่างกันไปด้วย ผู้ทีเ่ป็นแม่ตั้งครรภ์จึงควรให้ความส าคัญในการฟัง
ดนตรีคลาสสิกที่จะเป็นผลดีกับทารกในครรภ์ 
  2.5.1 การพัฒนาศักยภาพของสมองด้วยคล่ืนเสียงกระตุ้น  
  นอกจากน้ีการกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพของสมองส่วนอารยะ หรือ ส่วนที่เรียกว่า 
“Neocortex” ด้วยดนตรีคลาสสิกเพ่ือกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพของพูสมองแต่ละส่วนในการเรียนรู้
ของสมองส่วนปัญญาซ่ึงการใช้ดนตรีคลาสสิกเพ่ือกระตุ้นด้านพัฒนาศักยภาพสมองได้แบ่งกลุ่มที่ใช้
ออกเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 
  1.) กลุ่มดนตรีที่มีคล่ืนเสียงกระตุ้นสมองส่วนฟรอนทัล (Frontal Music) ดนตรีในกลุ่มน้ีจะมี
พลังกระตุ้นสูงต่อพูสมองส่วนฟรอนทัลที่ท าหน้าที่เก่ียวกับสมาธิ ท าให้ผู้ฟังเกิดความสนใจมีสมาธจิด
จ่อในคล่ืนเสียงที่ก าหนดและมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของกล้ามเน้ือแขนขา และ ใบหน้า  เป็นต้น   
  2.) กลุ่มดนตรีที่มีคล่ืนเสียงกระตุ้นสมองส่วนพาไรทัล (Parietal Music) ดนตรีในกลุ่มน้ีส่วน
ใหญ่จะเป็นดนตรีคลาสสิกที่ให้คล่ืนเสียงอัลฟ่าแก่สมอง คล่ืนเสียงจะมีพลังกระตุ้นสูงต่อพูสมองส่วน
พาไรทัล และระบบประสาทอัตโนมัติ ท าให้เกิดการปรับคล่ืนสมองเข้าสู่คล่ืนอัลฟ่าเพ่ือสร้างความสงบ
และท าให้เกิดการพัฒนาสมาธิในระดับสูง นอกจากน้ันยังพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ จินต
ภาพ ทักษะด้านคณิตศาสตร์  ความรู้สึกสัมผัส  ความลึกซ้ึงในสุนทรียภาพทางดนตรี  และจินตนาการ
เก่ียวกับต าแหน่งและเน้ือที่ของวัตถุในระบบสามมิติ “Spatial Temporal Reasoning”  
  เน่ืองจากดนตรีคลาสสิกกลุ่มน้ีจะมีอิทธิพลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงความสัมพันธ์
ส่ิงต่างๆ (Spatial-Temporal Reasoning) และทักษะความทรงจ าเก่ียวกับรูปร่าง (Spatial-
Recognition Reasoning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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  3.) กลุ่มดนตรีที่มีคล่ืนเสียงกระตุ้นสมองส่วนเทมพอรัล (Temporal Music) ดนตรีในกลุ่มน้ี
จะเป็นดนตรีคลาสสิกที่ให้คล่ืนเสียงอัลฟ่าแก่สมองและมีส่วนกระตุ้นต่อพูสมองที่จะเข้าไปกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาอารมณ์ที่ดีและมีความซาบซ้ึงในสุนทรียภาพของดนตรี 
  4.) กลุ่มดนตรีที่กระตุ้นสมองส่วนลิมบิค (Limbic Music) ดนตรีในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะเป็น
ดนตรีคลาสสิกที่ให้คล่ืนเสียงต่อการกระตุ้นสูงสมองส่วน “Neocortex” เป็นสมองส่วนอารมณ์ที่จะ
ท าให้เกิดการผ่อนคลายความเครียด มีอารมณ์สนุกสนาน กระตุ้นการเรียนรู้และการเคล่ือนไหวของ
ร่างกายเน่ืองจากคล่ืนเสียงท าให้กระแสประสาทในสมองท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเกิด
การพัฒนาอารมณ์ที่ดีและช่วยลดความเครียดหรือการซึมเศร้า 
  ดังน้ัน การกระตุ้นศักยภาพสมองของเด็กในครรภ์เพ่ือพัฒนาด้าน I.Q. และ E.Q. จ าเป็นต้อง
ใช้คล่ืนเสียงเพ่ือช่วยให้เกิดความรู้สึกนึกคิดและสามารถควบคุมการเคล่ือนไหวได้ พร้อมทั้งอาศัยการ
กระตุ้นสมองส่วนต่างๆเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพูสมองส่วนปัญญาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาไอคิวและ  
อีคิวด้วยดนตรีคลาสสิก เน่ืองจากดนตรีคลาสสิกมีความสลับซับซ้อนและหลากหลายจังหวะ ไม่ว่าจะ
เป็น ลีลา ท่วงท านอง ระดับเสียงสูงหรือเสียงต่ า ซ่ึงคล่ืนเสียงเหล่าน้ีจะมีผลต่อการพัฒนาพูสมองของ
เด็กทารกได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีดนตรีคลาสสิกเป็นแรงกระตุ้นคล่ืนอัลฟ่าที่ดีที่สุดสามารถช่วย
พัฒนาสมองและสติปัญญา ซ่ึงท าให้ทารกในครรภ์มีสมาธิและมีความจ าที่ดี ดังน้ัน ดนตรีคลาสสิกจึง
เหมาะส าหรับเปดิใหเ้ด็กทารกในครรภ์ฟังเป็นอย่างมาก   
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ตารางที่ 2.2: ตารางสรุปแนวทางแห่งการกระตุ้นศักยภาพสมองเพ่ือการพัฒนาไอคิว  อีคิวและสมาธิ  

                 ด้วยคล่ืนเสียง 

 

ล าดบั แนวทางพฒันา เปา้หมายการ
พฒันา 

แนวทางพฒันา แนวทางปฏบิตักิาร 

1 พัฒนาศักยภาพ 
สมองส่วนปัญญา 

(Cerebrum) 
 

I.Q.  
(ศักยภาพ

สมอง) 

พัฒนาศักยภาพ 
สมองส่วนปัญญา

(Cerebrum) 

ดนตรีคลาสสิกพัฒนา
ไอคิว (I.Q. Classic 
Music) 
- Frontal music 
- Parietal music 
- Temporal music 
- Limbic music 

2 พัฒนาศักยภาพคล่ืน
สมอง (Brain Wave) 
และระบบประสาท

อัตโนมัติ  
(Autonomic 

Nervous System) 
โดยเพ่ิมศักยภาพให้กับ
ระบบพาราซิมพาเธติก
(Parasympathetic) 

สมาธิ 
(ศักยภาพ

สมอง) 

พัฒนาศักยภาพคล่ืน
สมอง (Brain Wave) 
และระบบประสาท
อัตโนมัต ิ
(Autonomic 
Nervous System) 
โดยเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับระบบพาราซิม
พาเธติก 
(Parasympathetic ) 

ด้วยดนตรีพัฒนา
คล่ืนสมอง (Brain 
Wave Music) 
- ดนตรีเสียง
ธรรมชาติ 
(Natural Music) 
-ดนตรีคลาสสิก
พัฒนาสมาธิ  
(Meditation 
Classic Music) 
ดนตรีพัฒนาคล่ืน
สมองจากงานวิจัย 
      (ตารางมีต่อ)  
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ตารางที่ 2.2(ต่อ): ตารางสรุปแนวทางแห่งการกระตุ้นศักยภาพสมองเพ่ือการพัฒนาไอคิว  อีคิวและ 

     สมาธิด้วยคล่ืนเสียง 

            

ล าดบั แนวทางพฒันา เปา้หมายการ
พฒันา 

แนวทางพฒันา แนวทางปฏบิตักิาร 

3 พัฒนาศักยภาพต่อมไร้ท่อ
(Endocrine Gland) 

สมาธิ  
(ศักยภาพสมอง 

กายและจิต) 

พัฒนาศักยภาพต่อม
ไร้ท่อ (Endocrine 

Gland) 

ดนตรีสวรรค์ 

4 พัฒนาศักยภาพจิตส านึก 
(Conscious Mind) 

จิตใต้ส านึก 
(Subconscious Mind) 

E.Q และ M.Q. 
(ศักยภาพสมอง

และจิต) 

พัฒนาศักยภาพ
จิตส านึก  

(Conscious Mind) 
จิตใต้ส านึก

(Subconscious 
Mind) 

ดนตรีพัฒนาคล่ืน
สมองประกอบ

โปรแกรมส่ังจิตใต้
ส านึก 

 

ที่มา: อริยะ สุพรรณเภษัช. (2545). พัฒนา I.Q. E.Q. M.Q. และสมาธิด้วยพลังคล่ืนเสียง. กรุงเทพฯ:   

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 

  2.5.2 กลุ่มดนตรีที่พัฒนาคล่ืนสมอง 

  กลุ่มดนตรีที่พัฒนาคล่ืนสมอง (Brain Wave Development Music) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

ดนตรีคล่ืนอัลฟ่าที่ส่งคล่ืนออกมาจากแหล่งก าเนิดผ่านระบบประสาทโสตสัมผัสสามารถปรับสมดุลให้

ประสานสอดคล้องกับความถี่ของคล่ืนสมองในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นของ

จังหวะดนตรีที่บรรเลง ในขณะเดียวกันคล่ืนระดับเบต้าจะมีแอมปิจูดสูง ซ่ึงจะท าให้คล่ืนสมองของ

มนุษย์ปรับลดความส่ันสะเทือนหรือลดรอบความถี่ให้น้อยลงเป็นผลให้จิตใจของมนุษย์เกิดสมาธิและ

สงบใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามจากการค้นคว้าเก่ียวกับกลุ่มดนตรีสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อยได้

ดังน้ี 

    1.) กลุ่มดนตรีที่ได้จากงานวิจัยที่ผลิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางสมอง (Brain Wave 
Research Music) เป็นดนตรีที่ไดจ้ากงานวิจัยทางการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเก่ียวกับ
สมอง ซ่ึงมีทักษะทางดนตรีและโสตสมาธิขั้นสูง โดยศึกษาค้นคว้าวิจัยองค์ประกอบต่างๆของเสียงและ
ผลกระทบที่มีอิทธิพลต่อสมองและร่างกาย พบว่าดนตรีกลุ่มน้ีมีการผลิตน้อยและหาได้ยากมากและ
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ผู้รู้ไม่ค่อยเผยแพร่ในวงกว้างเน่ืองจากเป็นดนตรีขั้นสูงและสนใจในด้านดนตรีพัฒนาสมองเป็นพิเศษ 
หากผู้ที่น าไปใช้ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องอาจลดประสิทธิภาพของดนตรีลงไปหรืออาจเกิดผลข้างเคียง
ได้   

    2.) กลุ่มดนตรีเสียงธรรมชาติ (Natural Music) เป็นดนตรีที่ได้จากการอัดเทปเสียง
ธรรมชาติต่างๆ ซ่ึงมีความถี่ต่ าตามธรรมชาติ เช่น เสียงน้ าตก เสียงฟ้าร้อง หรือ เสียงฝนตก เป็นต้น  
ซ่ึงอาจจะเป็นเสียงธรรมชาติล้วนหรือมีดนตรีประกอบได้ พบว่าคล่ืนเสียงจากธรรมชาติเหล่าน้ีให้พลัง
คล่ืนเสียงใกล้เคียงกับคล่ืนสมองอัลฟ่าของมนุษย์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติที่มนุษย์มีอยู่แล้ว  
    3.) กลุ่มดนตรีคล่ืนเสียงแห่งจักรวาล (Cosmos Sound Music) เป็นดนตรีที่ได้จาก
การอัดเทปเสียงอวกาศโดยตรงที่ได้จากเคร่ืองอัดเสียงที่ตดิอยู่ในยานอวกาศหรือผลิตเลียนแบบเสียง
ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ซ่ึงมีพลังแห่งคล่ืนเสียงที่มีความส่ันสะเทือนสูงและมีความถี่ต่ ามากจนประสาทด้าน
โสตสัมผัสของมนุษย์แทบไม่ได้ยิน เหมาะส าหรับการพัฒนาคล่ืนสมองระดับสูง  
    4.) กลุ่มดนตรีที่ได้จากงานวิจัยการส่งมนุษย์ไปอวกาศขององค์การ (NASA 
Astronaut Research Music) เป็นดนตรีที่ผลิตมาจากงานวิจัยทางด้านการส่งมนุษย์ไปสู่อวกาศของ
องค์การ NASA ประเทศสหรัฐอเมริกา อันเน่ืองมาจากความเครียดที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์อวกาศ การขาด
สมาธิ หรือมีสภาพผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากการท างาน จึงได้มีการวิจัย
ผลิตดนตรีกลุ่มน้ีขึ้นมาเพ่ือที่จะหาทางผ่อนคลายอารมณ์และลดความเครียดที่เกิดขึ้น นอกจากน้ียัง
ช่วยเพ่ิมการสร้างสมาธิระดับสูงในการท างานอีกด้วย โดยลักษณะของดนตรีชนิดน้ีจะเป็นคล่ืนเสียง
และมีความถี่ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นคล่ืนเสียงประเภทคล่ืนอัลฟ่า เทตร้า หรือ เดลต้า เป็นต้น  
  จากการศึกษาแนวคิดของกลุ่มดนตรีที่พัฒนาคล่ืนสมองท าให้ทราบถึงความหมายของคล่ืนแต่
ละชนิดอย่างละเอียดในการน าไปใช้กับสมองของเด็กทารกเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดพร้อมทั้ง
แนะน ากลุ่มดนตรีส าหรับคุณแม่ที่ก าลังตั้งครรภ์ได้ทดลองฟังเพลงแต่ละชนิดที่เหมาะกับตนเองมาก
ที่สุด เน่ืองจากบทเพลงแต่ละชนิดมีผลต่อลูกในครรภ์ได้ไม่เท่ากัน ซ่ึงการสัมผัสพลังจากคล่ืนเสียงของ
เพลงคลาสสิกน้ันแม้จะเป็นเพลงเดียวกันก็ตามแต่ถ้าคนบรรเลงต่างกันจะท าให้ความเร็วหรือช้าในการ
บรรเลงเพลงต่างกัน ดังน้ันคุณภาพของเพลงคลาสสิกจะต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บรรเลงดนตรี
จ าเป็นต้องมีความเข้าถึงดนตรี อารมณ์และแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงน้ันได้อย่างลึกซ้ึงที่จะท าให้
เกิดพลังแห่งคล่ืนเสียงของจิตวิญญาณแห่งคตีกวีทางดนตรีได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามในการเลือก
เพลงคลาสสิกจ าเป็นต้องเลือกดนตรีที่อยู่ในชุดเดียวกันเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองทางอารมณ์และสมาธิ
ในการฟังเพลง รวมไปถึงการศึกษาพลังของดนตรี ความต่อเน่ืองของพลังคล่ืนเสียง จังหวะเร็วหรือช้า
และการเรียงล าดับเพลงได้อย่างถูกต้องที่จะส่งผลต่อผู้ฟังได้ทั้งส้ิน นอกจากน้ีการเลือกบทเพลงที่จะ
น าไปใช้กับเด็กทารกน้ันจะต้องให้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะเด็กทารกมีโสตประสาทอัน
ละเอียดอ่อนและสมองที่พร้อมจะพัฒนา หากล าดับการจัดเพลงไม่สมบูรณ์ ท่วงท านองของจังหวะ
เพลงไม่ไปในทิศทางเดียวกัน หรือ การใช้ความดังที่มากเกินไปจะเป็นผลให้เกิดโทษต่อเด็กโดยไม่รู้ตวั 
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เช่น การเปิดเพลงที่มีจังหวะดังหรือกระแทกเกินไปอย่างฉับพลันอาจท าให้เด็กตกใจกลัวหรือร้องไห้ได้
จากงานวิจัยของอาจารย์อริยะ สุพรรณเภษัช ได้เสนอชุดดนตรีคลาสสิกที่มีผลต่อการพัฒนาสมองตาม
ตารางดังต่อไปน้ี    
 
ตารางที่ 2.3: ชุดดนตรีคลาสสิก 
 

ล าดบั ชื่อชดุ วตัถปุระสงคก์ารฟัง
ดนตรชีดุนี ้

ความยาว 

1 Bach Activator Music พัฒนาไอคิว 60 นาที 
2 Bach Chant พัฒนาสมาธิ 60 นาที 

3 Brain Conversation Mozart Music  พัฒนาไอคิวและสร้าง
ความสมดุลย์ให้กับ
สมองซีกซ้ายและขวา 

60 นาที 

4 Classic Meditation พัฒนาสมาธิ 60 นาที 
5 Chopin Activator Music  พัฒนาไอคิว 60 นาที 

6 Emotion Energizing  พัฒนาอารมณ์ 60 นาที 
7 Frontal Lobe Activator พัฒนาอารมณ์ 60 นาที 

8 Frontal Mozart Music พัฒนาอารมณ์ 60 นาที 

9 Heart Meditation  พัฒนาความรัก/
เมตตา  

60 นาที 

10 Jesus Meditation พัฒนาสมาธิ 60 นาที 
11 Meditation for sleep  พัฒนาสมาธิ 60 นาที 

12 Mozart Energizing พัฒนาอารมณ์ 60 นาที 

13 Mozart Limbic Music  พัฒนาไอคิว 60 นาที 
14 Violin Meditation  พัฒนาสมาธิ 60 นาที 

 
ที่มา: อริยะ สุพรรณเภษัช. (2545). พัฒนา I.Q. E.Q. M.Q. และสมาธิด้วยพลังคล่ืนเสียง. กรุงเทพฯ :  
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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  นอกจากน้ีเว็บไซต์ของ Amazon ได้มีการสนับสนุนสินค้าที่มีช่ือว่า “Build your Baby’s 
Brain Music” ได้แยกประเภทของเพลงส าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิดไปจนถึง 6 ปี ดังน้ี  
  - ในกลุ่มของเพลงคลาสสิกส าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ฟัง เช่น Beethoven for baby, Music 
for newborns, Essential Mozart, The Mozart effect : play time to sleeping, Ultra sound 
[Music for the unborn child], Mozart (Relax, Daydream and Draw), Bach for babies, 
Mozart Mothers to be เป็นต้น  
 
ยกตวัอยา่งเพลงส าหรบัคณุแมต่ ัง้ครรภ ์ 
 
ภาพที่ 2.10 : รูปภาพประกอบซีดีเพลง Ultra Sound Music For Pregnant  

 

        
 
  - ในกลุ่มของเพลงคลาสสิกส าหรับเด็กแรกเกิด เช่น Night Night, Bed time Mozart,  
Rainforest Music : Nature’s lullabies, Disney’s lullabies, Smart Symphonies, Brahms at 
bedtimes, The planet sleep, Soft baby Rattle-Push-Sensory, Daddy plays the beat 
lullabies, Guitar lullabies เป็นต้น  
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ยกตวัอยา่งเพลงส าหรบัเดก็แรกเกดิ  
 
ภาพที่ 2.11: รูปภาพประกอบซีดีเพลง Rainforest Music : Nature’s lullabies 

 

                         
 
  - ในกลุ่มของเพลงคลาสสิกส าหรับเด็กอายุ 0-6 ปีขึ้นไป เช่น 50 Nursery Rhyme Song, 
100 Singalong Songs for Kids, First 100 words, Toddler Songs, Baby Beluga, Greatest 
baby lullabies, Baby Einstein เป็นต้น   
 
ยกตวัอยา่งเพลงส าหรบัเดก็แรกเกดิไปจนถึง 6 ป ี 
 
ภาพที่ 2.12 : รูปภาพประกอบซีดีเพลง 100 Singalong Songs for Kids 
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2.6 แนวคดิเกีย่วกบั EQ Music  
  2.6.1 ความเป็นมาของแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ 
  อีคิวหรือเชาว์อารมณ์ (E.Q. ซ่ึงย่อมาจาก Emotional Quotient) คือ ความสามารถของ
บุคคลที่มคีวามคิด ความรู้สึกและรู้จักอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืนได้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในตนเองให้
บริหารจัดการอารมณ์ต่างๆได้อย่างเป็นไปตามที่ต้องการ (Goleman, 1998) ซ่ึงอีคิวน้ันไม่สามารถวัด
เป็นค่าตัวเลขที่แน่นอนเหมือนกับไอคิว แต่อีคิวเป็นส่ิงที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงวัย
ผู้ใหญ่ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีและเป็นปัจจัยถึงความส าเร็จในชีวติบุคคลน้ันด้วย นอกจากน้ี 
Meyer and Salovey ได้ค านิยามของ EQ ว่าเป็นความสามารถในการรับรู้ ประเมินและแสดง
อารมณ์ออกมาได้อย่างเหมาะสม อันเน่ืองมาจากการเข้าใจอารมณ์และกระบวนการของอารมณ์เป็น
อย่างดีเพ่ือให้เกิดเชาวน์ปัญญา (Meyer & Salver, 1997) รวมไปถึงความสามารถในการบริหาร
อารมณ์ให้มีความเข้าใจและรู้จักควบคุมของตนอย่างมีเหตุผลเพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ต่อชีวติ มองโลกใน
แง่ดีหรือสามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างรอบคอบและรู้เท่าทัน (สัณห์ ศัลยศิริ, 2548) อย่างไร
ก็ตามนักจิตวิทยาหลายท่านได้เขียนเก่ียวกับเชาวน์ปัญญา (Cognitive) ที่เน้นเร่ืองของความจ าและ
การแก้ปัญหาจึงได้ให้ค าจ ากัดความของเชาวน์ปัญญาว่า “เป็นความสามารถหลายด้านรวมกันของ
บุคคลในการกระท าอย่างมีจุดหมาย คดิอย่างมีเหตุผลและจัดการกับส่ิงแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ” ซ่ึงมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ อารมณ์ บุคคล และสังคม หากบททดสอบความรู้และ
ความฉลาดที่ไม่เก่ียวข้องกับเชาวน์ปัญญาและองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน น้ีจะเป็นบททดสอบที่ไม่
สมบูรณ์ (วีระวัฒน์ ปันนิดามัย, 2542) ซ่ึงจะน าไปสู่ถึงการอธิบายความส าคัญของความฉลาดทาง
อารมณ์ว่าเป็นเช่นใดบ้าง  
  2.6.2 ความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ์  
  คนส่วนใหญ่ที่มีระดับ EQ สูงและสามารถที่จะน า EQ ไปใช้ในการเรียนหรือการท างานได้น้ัน
จะต้องเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี มีความคิดและความรู้สึกที่อยากจะผลักดันตัวเองไปสู่จุดหมายตามที่
ฝันไว้ได้ ซ่ึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับตัวหรือเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมในขณะน้ันด้วยเช่นกัน
เพ่ือรับมือกับปัญหาหรือความขัดแย้งในเร่ืองที่เป็นเหตเุป็นผลได้ นอกจากน้ียังท าให้เข้าใจถึงความ
ต้องการของตนเองอย่างแท้จริง รู้ว่าต้องการส่ิงใดและจะท าอย่างไรเพ่ือให้ได้ส่ิงเหล่าน้ันมาผ่านการมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สัณห์ ศัลยศิริ, 2548) ซ่ึงนักวิจัยส่วนใหญ่ต่าง
ยืนยันว่าคนที่มี EQ สูง จะเป็นผู้ประสบความส าเร็จและมีความพึงพอใจในชีวิตได้มากกว่าคนที่มี EQ 
ต่ าพร้อมทั้งเป็นคนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆได้เสมอ ในทางตรงกันข้ามกับบุคล
ที่มี EQ ต่ า จะไม่สามารถควบคมุอารมณ์ได้จึงท าให้เต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในจิตใจ ขาดสมาธิ
และขาดความคิดริเร่ิมในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ทั้งน้ีเพ่ือจะอธิบายให้แตกแขนงไปถึงองค์ประกอบ
ของความฉลาดทางอารมณ์ว่าแบ่งเป็นก่ีชนิด หรือ น าส่ิงใดมาเป็นตัววัด   
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  2.6.3 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 
  จากการศึกษาองค์ประกอบของอีคิวของการ์ดเนอร์ (คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ม.ป.ป. อ้างอิงใน อังค์วรา ปิ่นประเสริฐ, 2547) ได้แบ่งอีคิวออกเป็น 7 ด้าน 
ได้แก่ ภาษา, คณิตศาสตร์, ตรรกะ, มิติสัมพันธ์, การเคล่ือนไหว, ดนตรีและศิลปะ, ความฉลาดทาง
สังคม และ การระลึกตนเองหรือเข้าใจตนเอง รวมไปถึงคุณสมบัติ 5 ประการของความฉลาดทาง
อารมณ์ทางจิตใจมีลักษณะต่อไปน้ี (Goleman, 1998) 
    2.6.3.1.) การตระหนักรู้ในตัวเอง (Self-Awareness) หมายถึง เป็นการรู้เท่าทัน
อารมณ์และเข้าใจถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดอารมณ์ต่างๆของตนเองได้ รวมไปถึงการแยกแยะอารมณ์ที่
แท้จริงได้เพ่ือให้รู้จุดเด่นหรือจุดด้อยของตนเอง ซ่ึงท าให้เกิดการตระหนักรู้ตนเองในการแสดงอารมณ์
ไปตลอดจนไตร่ตรองถึงผลที่จะเกิดตามมาว่ามีความรู้สึกอย่างไรและเกิดพึงพอใจหรือเกิดความ
เจ็บปวดใดบ้างอันเป็นพ้ืนฐานที่จะช่วยให้มีความเข้าใจตนเองมากขึ้น ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นในการ
พัฒนาด้านอีคิวให้กับเด็กตั้งแต่ในครรภ์ไปจนถึงแรกเกิดในการใช้สติเป็นพ้ืนฐานเน่ืองจากความคิดที่
เกิดจากจิตใจและอารมณ์ของมารดาสามารถตอบสนองต่อทารกในครรภ์ได้  
    2.6.3.2.) การควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม (Handling Feeling 
Appropriately) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเองและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
กับ บุคคล สถานที่ เวลา และเหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงขึ้นอยู่กับการระงับอารมณ์และระบายอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม มีจิตใจหนักแน่น มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ เมื่อเกิดความทุกข์แล้วสามารถมีสติ
และควบคุมอารมณ์ได้ซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญมากที่จะส่งผลดีต่อปัจจุบันถึงอนาคต  
    2.6.3.3.) การสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง (Motivating Yourself) หมายถึง  
เป็นความสามารถในการสร้างก าลังใจให้กับตนเองเพ่ือมองหาส่ิงดีๆที่ตนเองมีอยู่และสร้างความ
เช่ือมั่นว่าจะสามารถเผชิญกับส่ิงที่เราท าได้และผ่านพ้นไปได้ด้วยดเีพ่ือให้เกิดก าลังใจที่จะสร้าง
ความรู้สึกดีๆต่อตนเองและสามารถควบคุมตนเองและแก้ไขปัญหาในยามที่เผชิญอุปสรรค 
    2.6.3.4.) การเข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืนและการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) 
หมายถึง ความสามารถในการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของผู้อ่ืน สามารถปรับความสมดุลของ
อารมณ์ตนเองเพ่ือตอบสนองอารมณ์ของผู้อ่ืนได้อย่างสอดคล้องกัน ซ่ึงการเอาใจเขามาใส่ใจเราน้ัน
เป็นกุญแจที่ส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและเป็นส่ิงส าคัญมากส าหรับบุคคลทีต่้องพบปะ
หรือเก่ียวข้องกับผู้คนเสมอ  
    2.6.3.5.) การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (Handling Relationships) หมายถึง 
ศิลปะในการเข้ากับบุคคลอ่ืนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และเข้าใจบุคคลอ่ืนเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
และท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างราบร่ืน สามารถแก้ปัญหาความขดัแย้งและการเจรจาที่ขัดแย้งกันพร้อมทั้ง
ยอมรับความคดิเห็นของผู้อ่ืน  
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  นอกจากน้ีกรมสุขภาพจิตได้พัฒนาแนวคิดเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ว่าประกอบด้วยปัจจัย
ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ (กรมสุขภาพจิต, 2546)  
   1.) ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเองเพ่ือให้รู้จัก
เห็นใจของผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
   2.) เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเองพร้อมทั้งมีแรงจูงใจที่สามารถตัดสินใจใน 
การแก้ปัญหาหรือแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพไปตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างดี 
  3.) สุข หมายถึง ความสามารถในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข หรือเกิดความภมูิใจใน
ตนเองและมีความสุขสงบทางใจ  
 

ตารางที่ 2.4: องค์ประกอบของความฉลาดทางด้านอารมณ์ 
 

ความฉลาดทางอารมณ ์= เขา้ใจตนเอง + เขา้ใจผูอ้ืน่ + แกไ้ขความขดัแยง้ได ้

เข้าใจตนเอง หมายถึง สามารถเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกและความต้องการใน
ชีวิตของตนเอง 

เข้าใจผู้อ่ืน หมายถึง สามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน และสามารถ
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

แก้ไขความขัดแย้ง
ได ้

หมายถึง เมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขจัดการให้ผ่านพ้นไปได้อย่าง
เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นความเครียดในใจหรือต้นเหตุ
ของปัญหา 

 

ที่มา: กรมสุขภาพจิต. (2543). อีคิว ; ความฉลาดทางอารมณ์. กรุงเทพฯ: พัฒนาสุขภาพจิต  
       กรมสุขภาพจิต. 
 
  จากแนวคิดขององค์ประกอบและคุณลักษณะของความฉลาดทางด้านอารมณ์ (E.Q.)  
เป็นส่ิงจ าเป็นต่อมารดาที่ก าลังตั้งครรภ์ที่มีสภาพร่างกายเปล่ียนแปลง รวมไปถึงอารมณ์และจิตใจ
ในช่วงตั้งครรภ์ที่สามารถส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์ โดยเฉพาะพ้ืนอารมณ์ของมารดาที่มีความสุขจะ
ท าให้ทารกมีความสุขร่าเริง และเล้ียงง่าย เน่ืองจาก ฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟิน (Endorphins) จะหล่ัง
ออกมาท าให้มารดามีหน้าตาที่สดใส อวัยวะต่าง ๆ ท างานได้ดี ซ่ึงจะถูกถ่ายทอดไปสู่เด็กผ่านรกได้
อย่างสม่ าเสมอและราบร่ืน แต่ในทางกลับกัน หากมารดาอารมณ์เสีย โกรธเคือง หวั่นไหว วิตกกังวล 
ที่ปรากฏขึ้นบ่อยๆ  
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ในช่วงที่ตั้งครรภ์ “สารเอดรีนาลิน” (Adrenaline) ถูกหล่ังออกมาเพ่ิมขึ้น จะส่งผลท าให้หัวใจสูบฉดี
เลือดแรงขึ้น ระดับความดันโลหิตสูงขึ้น กล้ามเน้ือเกร็ง รูม่านตาขยาย สารเคมี และฮอร์โมนถูกหล่ัง
ออกมาเพ่ิมขึ้น ตัวของคุณแม่เองก็จะเปล่ียนแปลงไป กินไม่ลง นอนหลับยาก ตื่นบ่อย ไม่สบายกาย
และใจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์ทั้งส้ิน ทั้งน้ีมารดาควรจะสร้างรากฐานให้
ลูกน้อยมีพัฒนาการทางอารมณ์หรือเชาว์ปัญญาที่ดีตั้งแตใ่นครรภ์จนถึงแรกเกิดเพ่ือการเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่อย่างมีคุณค่าในอนาคต    
  อย่างไรก็ตามการพัฒนาเสริมสร้าง อีคิว (E.Q.) ให้แก่ทารกในครรภ์ผ่านเสียงดนตรีเป็นการ
สร้างความสุขที่ให้ความเพลิดเพลินและยังเป็นส่ือกลางระหว่างแม่กับลูกจะได้ผูกสัมพันธ์กันได้ง่าย 
เมื่อทารกคลอดออกมาจะท าให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วและเพ่ิมศักยภาพในการท ากิจกรรมต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงดนตรีมีความยืดหยุ่นต่อความสามารถและทักษะตามความสามารถของเด็ก 
 
ตารางที่ 2.5: ดนตรีเพ่ือพัฒนาด้าน EQ กับการเรียนดนตรี  
   

ดนตรเีพือ่พฒันาดา้น EQ การเรยีนดนตร ี
ใช้ดนตรีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพภายใน เช่น  

ความเข้าใจในตนเองและความเช่ือมั่น เป็นต้น 
พัฒนาทักษะการเล่นดนตรี เช่น เรียนรู้ทฤษฎี
อย่างเคร่งครัด การอ่านโน้ตหรือเล่นให้ถูกต้อง
ตามจังหวะ  

กิจกรรมทางดนตรีออกแบบเพ่ือส่งเสริมการ
ส่ือสาร กระบวนการคิด การรับรู้และพฤติกรรม 

การเรียนจะเป็นการเพ่ิมความสามารถพิเศษและ
เพ่ิมทักษะทางด้านดนตรี  

นักดนตรีบ าบัด หมายถึง ผู้ใช้ดนตรีเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพตามเป้าหมาย 

ครูสอนดนตรี หมายถึง ผู้ที่สอนให้เด็กมีความรู้
ด้านดนตรีเพ่ือน าไปต่อยอดตามความต้องการ
ของผู้เรียน  

 
ที่มา: สัณห์ ศัลยศิริ. (2548). EQ บริหารอารมณ์อย่างฉลาด. กรุงเทพฯ: ชบาพับลิชช่ิงเวิกส์. 
 
  ดนตรีจะท าให้มีการเปล่ียนแปลงของประจุไฟฟ้าในร่างกาย ซ่ึงมีอิทธิพลต่อปริมาณการ
ไหลเวียนของโลหิต ชีพจร ความดันโลหิต การขับหล่ังสารภายในร่างกาย ตลอดจนมีผลต่อการเพ่ิม
หรือลดการใช้พลังงานของกล้ามเน้ือ โดยดนตรีประเภทที่ท าให้สงบ (Soothing Music) ท าให้อัตรา
การไหลเวียนของโลหิตในสมองช้า และมีปริมาณลดลง รวมทั้งยังท าให้อัตราการใช้ออกซิเจนเป็นนาที 
(Minute Oxygen Consumption) และอัตราการเผาผลาญอาหารในร่างกายลดลงด้วย แต่ดนตรี
ประเภทที่ท าให้ตื่นเต้นเร้าใจ (Lively Music) จะท าให้ปริมาณและอัตราการไหลเวียนของโลหิตใน
สมองเพ่ิมขึ้น (Alvin, 1966) นอกจากน้ีเสียงดนตรียังมีอ านาจกระตุ้นให้ร่างกายเคล่ือนไหวเป็นจังหวะ
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เป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดขึ้นเอง การขยับเท้าหรือหายใจที่เร็วขึ้น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปฏิกิริยาการ
ตอบสนองที่อยู่นอกอ านาจจิตใจ 
  อย่างไรก็ตาม เพลงมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบกล้ามเน้ือ และสภาพจิตใจ ท าให้
สมองหล่ังสารแห่งความสุขหรือที่เรียกว่า “เอ็นดอรฟ์ิน” ออกมา ท าให้เกิดสติ ความรู้สึกนึกคิดที่ด ี 
และได้น ามาใช้ได้ผลในเร่ืองของการคลายเครียดลดความวิตกกังวล ลดความกลัว บรรเทาอาการ
เจ็บปวด เพ่ิมก าลังและการเคล่ือนไหวของร่างกาย และเมื่อเวลาเจ็บปว่ย เพลงจะช่วยท าให้เกิดการ
ผ่อนคลายบรรเทาอาการเจ็บป่วยได ้ท าให้เกิดพลังกาย ก าลังใจ ต่อสู้กับโรคได้อย่างไม่น่าเช่ือ  
ทั้งน้ีเป็นการประหยัดยากิน ยาฉีด และการผ่าตัดลงได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า การฟังเพลง เปรียบเสมือนมี
อาหารและวิตามินที่ช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรง และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
กลุ่มมารดาที่ก าลังตั้งครรภ์ที่มีความเครียดสะสม หรือ เจ็บท้อง สามารถฟังเพลงได้ตลอดเวลาเพ่ือ
ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย หมดความวติกกังวลส่ิงต่างๆที่เกิดขึ้น  
  จากงานวิจัยของศ.นพ.อนุวัตร ล้ิมสุวรรณ พบว่า จังหวะของเสียงของดนตรี เมโลดี้ และ 
ฮาร์โมน่ีของเสียงดนตรีช่วยกระตุ้นการท างานของเซลล์สมองได้หลายพ้ืนที่  และจังหวะของดนตรียัง
สามารถใช้รักษากับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการออกเสียง เช่น คนที่ออกเสียงไม่ได้ หรือออกเสียงไม่
ชัดเจน (Damaged Speech) และยังสามารถใช้รักษาผู้ที่มีอารมณ์ผิดปกติได้ (Damaged Emotion) 
(อนุวัตร ล้ิมสุวรรณ, 2542) ซ่ึงการฝึกเล่นดนตรีคลาสสิกจะช่วยให้สมองพัฒนาโตขึ้น (Enlarge Parts 
of Brain) ซ่ึงเสียงจังหวะและเสียงดนตรีมีผลต่อสมอง โดยเฉพาะผู้ที่มีพรสวรรค์ทางการเล่นดนตรี  
จะแตกต่างจากผู้ที่ไม่ชอบเล่นดนตรีและไม่มีสุนทรียภาพด้านศิลปะทางดนตรีเลย เน่ืองจากเสียงของ
ดนตรีสามารถเข้าไปสู่จิตใจและมีอ านาจในการควบคุมจติใจของบุคคลได้ บางบทเพลงอาจให้
ความรู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน สงบ และสบายใจ ซ่ึงมีประโยชน์ในการกระตุ้นความรู้สึกตื่นตัว
ตลอดเวลา เป็นเพ่ือนในเวลาเหงาและโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความฝัน ในขณะที่บางบทเพลงอาจท าให้
ผู้ฟังรู้สึกตึงเครียดวุ่นวายใจและเป็นทุกข์ได้ ฉะน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่า ดนตรีมีพลังอ านาจในการบันดาล
อารมณ์ของบุคคลได้ (วราวุธ สุมาวงศ,์ 2525) 
 
2.7 ทฤษฎเีกีย่วกบัพฒันาการสมองของเดก็ทารกในครรภ -์แรกเกดิ  
  สมองเป็นอวัยวะที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์ซ่ึงมีระบบประสาทไว้คอยส่ังการให้มนุษย์ด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขประกอบด้วยเซลล์ประสาทมากกว่าร้อยละ 90 ของเซลล์ประสาททั้งหมด กล่าวคือ 
สมองท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการส่ังการ การเก็บข้อมูล และการตอบสนองต่อส่ิงเร้า ภายในสมอง
จะมีส่วนเก่ียวกับความจ า การค านวณ ความเข้าใจและการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ นอกจากน้ีสมองยังรับรู้ถึง
รส กล่ิน การได้ยิน การมองเห็นและการรับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆ การที่สมองได้ฝึกการรับรู้ส่ิงต่างๆ
อย่างสม่ าเสมอจะเป็นการกระตุ้นการพัฒนาของระบบประสาทสัมผัสให้มีประสิทธิภาพและยังเป็น
การกระตุ้นให้มีการเพ่ิมเส้นใยประสาทสมองส่วนน้ันให้มีการแตกแขนงมากขึ้น  



49 
 

ท าให้มีความไวในการรับรู้และการเรียนรู้ที่เร็วขึ้น นอกจากน้ียีนในเซลล์สมองเป็นหน่วยก าหนด
คุณภาพและความเฉลียวฉลาดที่ได้จากพ่อแม่โดยตรงแต่การที่จะได้ซ่ึงสติปัญญาที่ชาญฉลาดต้อง
อาศัยส่ิงแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส่งเสริมส าคัญ อันได้แก่การกระตุ้นพัฒนาระบบประสาทสัมผัส
ต่างๆซ่ึงต้องฝึกฝนให้สมองมีความพร้อมในการรับรู้หรือการเรียนรู้ส่ิงต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร, 2535 หน้า 9-10) ระยะขั้นตอนการเจริญเติบโตของสมองจะแบ่งออกเป็น  
2 ระยะ คือ ระยะแรก เรียกว่า “ระยะแบ่งตวั” (Hyperplasia) เป็นช่วงที่เซลล์สมองของทารกใน
ครรภ์จะมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ไข่ถูกผสมจนถึง 18 สัปดาห์ จากน้ันเซลล์สมองจะหยุด
การแบ่งตัวเพ่ือเข้าสู่ระยะที่สอง คือ “ระยะขยายตวั” (Hypertrophy) เป็นช่วงที่เซลล์สมองของ
ทารกในครรภ์จะมีการขยายตัวใหญ่ขึ้นซ่ึงจะอยู่ในระหว่างช่วงทารกอายุได้ 20 สัปดาห์จนถึงอายุ
ทารกได้ 2 ปี  
 
ตารางที่ 2.6: ตารางแสดงการเจริญเติบโตของสมองทารก 
 

อาย ุ การเจรญิเตบิโต 
10-18 สัปดาห์ในครรภ ์ เซลล์จะมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว เรียกว่า “ระยะแบ่งตัว” 

20 สัปดาห์ในครรภ์ – 2 ป ี เซลล์สมองจะเร่ิมขยายใหญ่ขึ้น ใยประสาทมีเพ่ิมมากขึ้น  
เรียกว่า “ระยะขยายตัว”  

แรกคลอด น้ าหนักสมองประมาณ 25% ของน้ าหนักสมองผู้ใหญ่  

6 เดือน น้ าหนักสมองประมาณ 50% ของน้ าหนักสมองผู้ใหญ่  
1 ป ี น้ าหนักสมองประมาณ 70% ของน้ าหนักสมองผู้ใหญ่  

2 ป ี น้ าหนักสมองประมาณ 90% ของน้ าหนักสมองผู้ใหญ่  

  
ที่มา: อริยะ สุพรรณเภษัช. (2545).พัฒนา I.Q. E.Q. M.Q. และสมาธิด้วยพลังคล่ืนเสียง. กรุงเทพฯ:   
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
  จากตารางสามารถกล่าวสรุปได้ว่า เมื่อเด็กทารกเข้าสู่วัย 2 ปี จะมีการพัฒนาเซลล์สมองขั้น
สมบูรณ์มากที่สุด ซ่ึงเรียกช่วงน้ีว่า “ชว่งสมองเจรญิเตม็ที”่ Brain Growth Spurt ผู้ปกครองควร
กระตุ้นและเสริมสร้างพัฒนาเพ่ือให้สมองของลูกสมบูรณ์ที่สุด อย่างไรก็ตามการเสริมสร้างคุณภาพ
ให้กับทารกตั้งแต่อยู่ครรภ์ในช่วง 18 สัปดาห์ – 2 ปี เป็นส่ิงส าคัญในการพัฒนาเซลล์สมองให้มีขนาด
ใหญ่และแตกแขนงมากขึ้นที่ช่วยกระตุ้นระบบประสาทในเร่ืองความจ าและฝึกฝนต่อส่ิงเร้าได้ดียิ่งขึ้น   
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  จากงานวิจัยของ Dr. Thomas R. Verny จิตแพทย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวว่า  
ในกลุ่มหญิงที่ตั้งครรภ์ที่ร้องเพลงกล่อมเด็กให้ทารกในครรภ์ฟังทุกวันอย่างสม่ าเสมอจะท าให้เด็กที่
คลอดออกมาและได้ยินเสียงมารดาน่ิงเงียบและสนใจฟังเพลงน้ันอย่างมาก (Thomas, 2003) 
นอกจากน้ียังมีงานวิจัยของ Dr. Leon Thurman ได้ป้อนเสียงดนตรีให้มารดาทีต่ั้งครรภ์ฟังอย่าง
สม่ าเสมอจะท าให้เด็กที่คลอดออกมามีพัฒนาการทางร่างกายและไอคิวสมองที่สูงกว่าเด็กทั่วไป เล้ียง
ง่ายและมีอารมณ์แจ่มใส พร้อมทั้งมีความผูกพันกับมารดาเป็นอย่างมาก (Thurman, 1997) ซ่ึงมีการ
อธิบายถึงความสามารถในการพัฒนาลูกน้อยได้ดังน้ี 
  “เสยีง” เปรียบเสมือนระบบการได้ยินของทารกที่จะช่วยเป็นส่ือการเรียนรู้ในการพัฒนา
สมองของเด็กในครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเสียงที่ให้แก่เด็กทารกอาจเป็นเสียงเพลงหรือเสียง
มารดาก็ได้ เช่น เพลงคลาสสิก (Classic Music) ไลท์มิวสิก (Light Music) หรือ ท านองเพลงกล่อม
เด็ก เป็นต้น ส าหรับเสียงของมารดาควรใช้เสียงที่น่ิมนวลแสดงถึงความรักมีระดับเสียงสูงและย้ า
ค าพูดบ่อยๆที่สามารถช่วยกระตุ้นความสนใจของทารกในครรภ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการจดจ าเสียงพ่อแม่
หรือการแยกเสียงของพ่อแม่ได้การป้อนเสียงให้กับทารกควรจะป้อนเสียงช่วงเย็นจนถึงตอนดึกในช่วง
ที่ลูกมีอาการดิ้นมากเน่ืองจากเป็นสัญญาณที่บอกถึงการนอนไม่หลับพร้อมทั้งพูดคุยกับลูกวันละ 10 -
15 นาทีทุกวันและควรท าอย่างสม่ าเสมอโดยเฉพาะช่วง 3 เดือนก่อนก าหนดคลอด ซ่ึงเสียงจะผ่านเข้า
สู่สมองและกระตุ้นระบบประสาทส่วนของการได้ยินท าให้เกิดใยและร่างแหมากขึ้น ซ่ึงเป็นการกระตุ้น
พัฒนาการด้านสมอง อารมณ์และร่างกายของเด็กทารกในครรภ์ รวมไปถึงทารกจะชินต่อเสียงมารดา
และเป็นการพัฒนาภาษาได้อีกทางหน่ึงด้วย นอกจากน้ียังสามารถสร้างความผูกพันระหว่างแม่กับลูก
ในเวลาพูดคุยผ่านคล่ืนเสียงที่กระตุ้นต่อระบบประสาทของทารกและสามารถหล่ังสารแห่งความสุข
ออกมาได้ตลอดเวลาจึงช่วยลดปัญหาความเครียดในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ จากผลงานวิจัยของ Dr. 
Brent Logan นักจิตวิทยาในกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา กล่าวไว้เก่ียวกับการพูดคุยกับลูกในท้อง
ระหว่างการตั้งครรภ์ไว้ว่า ผู้ที่เป็นมารดาควรพูดคุยกับลูกตั้งแต่อายุ 6 เดือน ขึ้นไป ซ่ึงจะเป็นการยืด
เซลล์สมองของเด็กทารกได้อย่างน่าอัศจรรย์ (Logan, 2003)        
  จากการปฏิบัติข้างต้นท าให้ทราบถึงการพัฒนาสมองของเด็กทารกตั้งแต่ในครรภ์จนถึงแรก
คลอดที่สามารถได้ยินเสียงโดยจะมีปฏิกิริยาหันไปหาแหล่งก าเนิดเสียงเหล่าน้ันได้รวมไปถึงการ
แยกแยะระดับเสียงและความดังของเสียงได้ ซ่ึงการกระตุ้นการได้ยินของเด็กทารกควรจะเป็นค าพูด
ส้ันๆ ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนหรือยาวเกินไป ควรเน้นเสียงที่มีระดับสูงเพราะจะท าให้ทารกเกิดความสนใจ
และเกิดการตอบสนองต่อส่ิงเร้าไม่ว่าจะเป็นการตั้งค าถามหรือน าของเล่นที่มีการเสริมสร้างพัฒนา
ระบบการได้ยินของเด็กทารก รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นแม่กับลูกในการใช้ภาษา
ส่ือสารที่จะท าให้รับรู้และพูดได้เร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้ทารกมีสติปัญญาและการเจริญเตบิโตอย่าง
มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งน้ีไม่จ ากัดในการฟังเพลงของเด็กทารกแค่ช่วงที่อยู่ในครรภ์  
9 เดือน แต่มารดายังสามารถน าไปใช้จนถึงอายุ 5 ปี หรือ อยู่ในช่วงปฐมวัยได้อีกด้วย     
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2.8 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  นัยพนิิช คชภกัด ีและนติยา คชภกัด ี(2542) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับผลการวิจัยดนตรีคลาสสิกกับ
การพัฒนาสมองไว้ดังน้ี ดนตรีคลาสสิกมีท่วงท านองและจังหวะซับซ้อนจึงอาจช่วยกระตุ้นการท างาน
ของสมองเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงความสัมพันธ์ส่ิงต่างๆ (Spatial-Temporal Reasoning) 
ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว นอกจากน้ียังพบว่า
จังหวะเสียงสูงต่ าและความถี่ของเสียงดนตรีอาจช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาได้ดีขึ้น อีก
ทั้งยังช่วยให้ทารกเกิดความรู้สึกสงบและสบายข้ึนเพ่ือให้ทารกสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตภายนอก
ครรภ์มารดาไดด้ี รวมไปถึงเพลงคลาสสิกที่สามารถส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาและความคิด
สร้างสรรค์ของทารกที่สามารถเพ่ิมศักยภาพทางสมองในการใช้ค าพูด การใช้อารมณ์และตอบสนอง
กับส่ิงต่างๆที่เกิดขึ้น การพัฒนาสมาธิและความทรงจ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของสมอง
ซีกขวาในเร่ืองของความคิดสร้างสรรค์  
  ปารชิาต ิสขุสวา่งโรจน,์ ปณุฑร ีพว่งสวุรรณ และกฤษณา เลศิสขุประเสรฐิ (2543)  
ได้ศึกษาเก่ียวกับการเจริญเติบโตของทารกจากการกระตุ้นด้วยเสียงดนตรีพบว่าดนตรีเป็นส่ิงส าคัญ 
ที่เก่ียวกับชีวิตของเด็กเพราะท าใหเ้ด็กเจริญเติบโตดว้ยสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ซ่ึงมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางร่างกายและจิตใจ เมื่อสังเกตได้จากอัตราการหายใจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้อย่าง
สม่ าเสมอหรือกระบวนการเผาผลาญอาหารเพ่ิมขึ้น ซ่ึงปฏิกิริยาต่างๆขึ้นอยู่กับจังหวะของดนตรี เช่น 
การเปิดเทปเสียงเพลงกล่อมเด็ก เสียงดนตรี ระยะเวลาไม่มีข้อจ ากัด หรือคุณสมบัติต่างๆของดนตรีที่
มีผลตอบสนองที่ดีที่ต้องน ามาเป็นข้อพิจารณาเลือกดนตรี ได้แก่ ระดับเสียง (Pitch) ที่ท าให้เกิดความ
สูง-ต่ าของเสียง และเกิดจากจ านวนความถี่ในการส่ันสะเทือนระดับของเสียงที่แตกต่างกันออกไปท า
ให้เกิดอารมณ์เศร้า สงบหรือรุกเร้า โดยความถี่ของเสียงที่มีมากกว่า 4,000 รอบต่อวินาทีจะท าให้มี
การตอบสนองที่ดีที่สุดความยาวของเสียง ซ่ึงจะเป็นตัวก าหนดจังหวะต่างๆที่มีผลต่อมนุษย์ที่เก่ียวข้อง
กับความหนักเบาของเสียงอันจะส่งผลต่อการท างานของระบบต่อมไร้ท่อและระบบประสาทซิมพาเท
ติคที่สามารถเป็นส่ือให้เกิดสมาธิ กระตุ้นและลดส่วนลึกทางจิตใจให้สงบและตื่นตัวได้ รวมไปถึงการ
สร้างระเบียบและสามารถควบคุมตนเองได้อย่างเหมาะสม ส่วนคุณภาพของเสียงน้ันจะเกิดจาก
แหล่งก าเนิดเสียงที่แตกต่างกัน  
  ฉะน้ันการเลือกเพลงที่ใช้ในการกระตุ้นทารกน้ันควรจะเลือกดนตรีที่มีความเข้มของเสียง
มากกว่า 55 เดซิเบลแตไ่ม่ควรเกิน 95 เดซิเบล โดยเฉพาะจังหวะควรอยู่ระหว่าง 60-80 มีโทรนอมต่อ
วินาทีหรือให้อยู่ใกล้เคียงกับจังหวะการเต้นของหัวใจ ทั้งน้ีการเลือกท่วงท านองเพลงที่ไพเราะและ
อ่อนหวานจะก่อให้เกิดความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และไม่ก่อให้เกิดความเครียด  
เพราะฉะน้ันแล้วเสียงดนตรีจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกและช่วยลดการเผาผลาญพลังงาน
ภายในร่างกายและการใช้ออกซิเจนอีกด้วย     
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  มณ ีเผอืกวไิล (2529) ได้ศึกษาถึงผลของการใช้ดนตรีกระตุ้นต่อการเจริญเติบโตของทารก 
พบว่าเด็กจะมีปฏิกิริยาตอบรับต่อเสียงเพลงที่ท าให้มีพฤติกรรมและร่างกายที่ดีขึ้น เสียงเพลงที่
นุ่มนวลท าให้เด็กมีอาการสงบและร่างกายเจริญเตบิโตไดด้ี รวมไปถึงยังช่วยในเร่ืองของระบบหายใจ
และระบบย่อยดีขึ้นอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ นายแพทย์ชัยรัตน์ บัณฑุรอัมพร ได้ทดลองเปิด
เสียงดนตรีที่มีท านองอ่อนหวานให้เด็กทารกในครรภ์ฟัง ซ่ึงจะไปช่วยกระตุ้นความสนใจของทารกใน
ครรภ์เน่ืองจากเสียงดนตรีจะผ่านเข้าสู่สมองส่วนของการได้ยินและไปกระตุ้นระบบประสาทท าให้
เซลล์สมองส่วนน้ีมีขนาดใหญ่และมีใยประสาทมากขึ้น รวมไปถึงท าให้ทารกหลังคลอดมีอารมณ์สงบ 
เยือกเย็น และเล้ียงง่ายข้ึน   

 
งานวจิยัในตา่งประเทศ   

  Thurman (อ้างใน ชยัรตัน ์บณัฑรูอมัพร, 2534) ผลจากการวิจัยของดร. ลีออน เธอร์แมน 
ชาวสหรัฐอเมริกา พบว่าทารกจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเมื่อได้ทดลองเปิดดนตรีให้มารดาที่
ตั้งครรภ์ฟังอย่างสม่ าเสมอทุกวัน ผลปรากฏว่า เด็กที่คลอดออกมามีพัฒนาการทางร่างกายและไอคิว
สมองสูงกว่าเด็กทั่วๆไป เล้ียงง่าย มีอารมณ์แจ่มใสและมีความผูกพันกับมารดาเป็นอย่างมาก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             บทที ่3 

               ระเบยีบวจิยั  

 

  การศึกษาวิจัยเร่ืองทัศนคติของผู้บริโภคที่จะใช้ดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ในการ

พัฒนาการสมองส าหรับเด็กทารกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) และเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือวัดผลเพียงคร้ัง

เดียว (One Shot Study) และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน

วิจัย ซ่ึงเน้นถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่จะใช้ดนตรีคลาสสิกเพ่ือลดจ านวนประชากร โดยเร่ิมจากจาก

การเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย การทดสอบแบบสอบถาม การเก็บรวบรวม

ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีวิธีการศึกษา ดังน้ี 

 

3.1 วตัถปุระสงคใ์นการวจิยั 

  3.1.1) เพ่ือศึกษาข้อมูลและเน้ือหาเก่ียวกับดนตรีคลาสสิกในการช่วยกระตุ้นสมองเพ่ือการ

พัฒนาการที่ดีของทารกถึงแรกเกิด  

  3.1.2) เพ่ือศึกษาทัศนคติของกลุ่มลูกค้าในการตอบสนองต่อความต้องการสินค้า 

  3.1.3) เพ่ือศึกษาการพัฒนาด้าน IQ และ EQ ของเด็กทารกในการฟังเพลงคลาสสิก 

  3.1.4) เพ่ือศึกษาข้อมูลในการขายสินค้าให้กับบริษัทที่เป็นพันธมิตรในการส่งเสริมด้าน 

การตลาด 

 

3.2 ประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

  3.2.1) ประชากร  

  ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยในคร้ังน้ี คือ กลุ่มวัยท างานเพศหญิงที่ก าลังตั้งครรภ์มีอายุ  25 ปี 

ขึ้นไป มาฝากครรภ์ ณ ศูนย์สูตินารีนิเวชในโรงพยาบาล จ านวน 200 คน โดยผู้วจิัยได้ก าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling) โรงพยาบาลละ 40 คน  

จากโรงพยาบาลทั้งหมด 2 แห่ง โดยก าหนดกลุ่มตัวจากจากผู้ที่มาใช้บริการในช่วงเดือน สิงหาคม ถึง 

กันยายน พ.ศ. 2559 

 3.2.2) กลุ่มตัวอย่าง   

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ คุณหมอหรือผู้เช่ียวชาญทางด้านสูติ-นารีเวช  

จากโรงพยาบาลที่คัดเลือกแบบเจาะจง 2 แห่ง จ านวน 2 คน ดังน้ี  
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  1.) ถนอมศิริ สติฐิต (การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 กันยายน 2559) (แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้าน 

สูตินารีเวชวิทยาทั่วไป โรงพยาบาลพญาไท 2)  

  2.) ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์ (การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 กันยายน 2559) (แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้าน 

เวชศาสตร์และทารกในครรภ์ โรงพยาบาลรามค าแหง)  

  นอกจากน้ียังมีการสัมภาษณ์คุณแม่บางส่วนที่มาฝากครรภ์ตามโรงพยาบาลโดยทดสอบใน

การน าหูฟังไปครอบที่ท้องและเปิดเพลงคลาสสิกให้กับคุณแม่ฟังเพ่ือสอบถามเชิงลึกและได้ผลสรุป

อย่างตรงไปตรงมา  

ตารางที่ 3.1: การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 

ชื่อโรงพยาบาล จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
โรงพยาบาลสมิติเวช 40 

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 40 
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 40 

โรงพยาบาลรามค าแหง 40 

โรงพยาบาลพญาไท 2 40 
รวม 200 

  

3.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ชุดแบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม
ชนิดปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน 
ดังน้ี  
 ส่วนที่หน่ึง ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ 

อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาและอายุครรภ์ ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Multiple 

Choices Question) โดยให้เลือกค าตอบเพียงข้อเดียวจ านวน 6 ข้อ   

  ส่วนที่สอง ค าถามเก่ียวกับทัศนคติของของผู้บริโภคที่จะใช้ดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการ

เรียนรู้ในการพัฒนาการสมองส าหรับเด็กทารก ซ่ึงมีอยู่ด้วยกัน 2 ข้อดังน้ี  

 ข้อที่ 1 ค าถามทั่วไปเก่ียวกับทศันคติของของผู้บริโภคที่จะใช้ดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการ

เรียนรู้ในการพัฒนาการสมองส าหรับเด็กทารก เป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended 

Questionnaire)  
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 ข้อที่ 2 ค าถามระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้ดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการ
เรียนรู้ในการพัฒนาสมองส าหรับเด็กทารก โดยใช้มาตราวัดทศันคติของไลเคริต์ (Likert Scale)  
ซ่ึงสามารถแบ่งระดับความคิดเห็นได้ 5 ระดับ ดังน้ี  
  ระดับคะแนน  5  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ระดับคะแนน  4 หมายถึง  เห็นด้วย  
 ระดับคะแนน  3 หมายถึง  ไม่มีความคิดเห็น 
 ระดับคะแนน  2 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
 ระดับคะแนน  1 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
 
 ในแต่ละช่วงมีคะแนนห่างเท่าๆกัน โดยหาจากสูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคช้ัน 
ซ่ึงได้ค่ามาจากการค านวณโดยการใช้สมการทางคณิตศาสตร์ (อ้างใน ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2539) 
เพ่ือก าหนดค่าเฉล่ีย และน าค่าเฉล่ียที่ค านวณได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังน้ี 
 
 ความกว้างของอันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                    จ านวนช่วงที่แบ่ง 
     = 5-1 
           1 
       = 0.80 
 
  ระดบัคะแนนเฉลีย่  คะแนนเฉลีย่  ระดบัการประเมนิ 
       1.00-1.49  น้อยที่สุด 
        1.50-2.49  น้อย 
         2.50-3.49  ปานกลาง 
        3.50-4.49  มาก 
      4.50-5.00  มากที่สุด  
  
 ส่วนที่สาม แบบสอบถามเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับแม่ที่ก าลังตั้งครรภ์
และพฤติกรรมที่ตอบสนองของเด็กทารก  
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การสร้างเครือ่งมือในการวจิยั 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ดังน้ี  
  1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบโครงสร้างของแบบสอบถาม  
  2. รวบรวมข้อมูลและเน้ือหาที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือนิยาม
ค าศัพท์ ตวัแปร ก าหนดขอบเขตและการสร้างแบบสอบถาม  
  3. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาทัศนคติและวัดระดับความพึง
พอใจของกลุ่มคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ในการฟังเพลงคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ของเด็กทารก ซ่ึงเป็น
ค าถามปลายปิดและการใช้มาตราวัดทัศนคติของไลเคริต์ (Likert Scale) ที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่ขอออกความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
  4. ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับอิทธิพลของเพลงคลาสสิกที่มีผลต่อทารกในครรภ์ อาทิ เช่น  
คล่ืนเสียงที่มีผลกระทบต่อสมองของเด็ก หรือ การช่วยลดความเครียดของมารดาเพ่ือไม่ให้กระทบถึง
ลูกในครรภ์ เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือน าค าถามไปสัมภาษณ์กับคุณหมอ (แผนกสูติ – นารีเวช) หรือ 
ผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับแม่และเด็ก 
  5. การปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ เพ่ือหาความเที่ยงตรง
ตามโครงสร้างและเน้ือหาที่ก าหนด โดยตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมและความครอบคลุม
ของเน้ือหาเพ่ือให้เข้าใจในการใช้ภาษาที่เหมาะสม แล้วจึงน าเสนอต่อที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เพ่ือความเห็นชอบ 
  6. น าแบบสอบถามทั้งหมด 200 ชุด ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วน าไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ก าหนดไว้ข้างต้นพร้อมกับค าถามที่คัดกรองให้ตรงกับเน้ือหาเพ่ือน าไปสัมภาษณ์กับคุณหมอและ
ผู้เช่ียวชาญ 
  7. ในการออกแบบหรือสร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบช้ีน าจะมี
ลักษณะเป็นกระบวนวิธีการสัมภาษณ์ไม่มาตรฐาน ทั้งน้ี ได้มีการก าหนดแบบสัมภาษณ์เพ่ือให้
สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่สามารถน าแนวคิดหรือข้อเสนอแนะ  
อันเป็นประโยชน์และน ามารวบรวมเพ่ือการประมวลผลข้อมูลต่อไป 
  โดยค าถามส าหรับน าไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-Depth-Interview) 
ประกอบไปด้วย 2 ตอน อันได้แก่ 
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  ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ 
     ผู้ให้สัมภาษณ์ (ช่ือ-สกุล)...................................................... 
     ต าแหน่ง............................................................................... 
     โรงพยาบาล.........................................................................  
     วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์.......................................................  
      
  ตอนที ่2 ค าถามเชิงลึกเก่ียวกับดนตรีคลาสสิกที่มีผลต่อทารกในครรภ์  
     แบ่งค าถามออกเป็น 10 ค าถาม ดังน้ี  
  1.) ความเครียดของคุณแม่จะมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้อย่างไร? 
แล้วมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง? 
  2.) เสียงดนตรีแบบใดที่ส่งผลดีต่อทารกในครรภ์?  
  3.) การฟังเพลงคลาสสิกจะท าให้ทารกในครรภ์มีพัฒนาการด้าน IQ และ EQ เพ่ิมขึ้นได้
อย่างไรบ้าง?  
  4.) การพูดคุยกับลูกในครรภ์จะส่งผลดีอย่างไรบ้าง?  
  5.) แม่ที่ตั้งครรภ์ควรเปดิเพลงฟังวันละก่ีชม.?  
  6.) คล่ืนเสียงที่ทารกในครรภ์สามารถรับรู้และมีผลกระทบต่อสมองอย่างไรบ้าง? 
  7.) เสียงเพลงท าให้ทารกในครรภ์ฉลาดขึ้นได้หรือไม่? 
  8.) การเปิดเพลงคลาสสิกจะช่วยกระตุ้นสมองส าหรับเด็กทารกได้อย่างไร? 
  9.) จ าเป็นไหมว่าต้องเปดิเพลงคลาสสิกหรือเพลงอ่ืนๆให้ทารกฟัง? 
  10.) เสียงเพลงจะท าให้มีการพัฒนาด้าน EQ อย่างไรบ้าง?  
 
3.4 การทดสอบเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิยั  
  เน่ืองจากงานวิจัยในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงคุณสมบัติที่
ดีของการเลือกเคร่ืองมือที่สามารถตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย
ต่อไป คือ การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และ การตรวจหาค่า IOC  
  3.4.1) การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยไดศ้ึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องมา
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามได้อย่างถูกต้อง โดยน าแบบสอบถามที่เรียบเรียงแล้วไปน าเสนอ
ให้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เช่ียวชาญทางด้านสูติ-นารีเวช ผู้เช่ียวชาญทางด้านสถิติ และคณะกรรมการ
ทุกท่าน เพ่ือน าเน้ือหาไปพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลหรือความเหมาะสมในการ
ใช้ภาษา เป็นต้น นอกจากน้ีเพ่ือขอค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขและน าค าถามที่ได้รับการตรวจสอบ
อย่างเรียบร้อยแล้วไปทดสอบก่อนน าไปใช้จริงต่อไป   
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 3.4.2) การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือ โดยน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้จ านวน 30 ชุด เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหาค่าความเที่ยงหรือความน่าเช่ือถือของ
แบบสอบถามแล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงในเร่ืองของความเที่ยงตรง โดยก าหนดการหา IOC ตั้งแต่ 0.5 
ขึ้นไปเพ่ือให้ผลลัพธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะวัด โดยก าหนดความคดิเห็นดังน้ี  
    +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามน้ันสอดคล้องกับเน้ือหาที่จะวัด 
      0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามน้ันสอดคล้องกับเน้ือหาที่จะวัด 
   - 1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามน้ันไม่สอดคล้องกับเน้ือหาที่จะวัด 
 
3.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดวธิีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามกับคุณแม่ที่มาฝากครรภ์
โรงพยาบาลละ 40 คน จาก 5 โรงพยาบาลที่สุ่มแบบเจาะจง จ านวน 200 ชุด โดยเร่ิมเก็บ
แบบสอบถามตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2559 และน าแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์เพ่ือวิเคราะห์ความถูกต้องในการด าเนินการกับข้อมูลดังน้ี  
  3.5.1) การลงรหัสในแบบสอบถามเพ่ือง่ายต่อการค านวณ 
  3.5.2) การคัดลอกรหัสที่ลงเรียบร้อยลงในแบบฟอร์มการลงรหัสเพ่ือน าไปวิเคราะห์และ
บันทึกข้อมูล 
  3.5.3) การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล โดยเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมตาม
ระดับสเกลที่ตั้งไว้จากการวัดระดับของหลักสมมุติฐาน เป็นต้น   
  นอกจากน้ีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-Depth-Interview)  
ทางผู้วิจัยได้ก าหนดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเน้ือหาโดยขอความร่วมมือจากคุณหมอและผู้เช่ียวชาญ
จากโรงพยาบาลที่มีช่ือเสียงในเร่ืองแม่และเด็ก อาทิ เช่น โรงพยาบาลบีเอ็นเอช หรือ โรงพยาบาล
กรุงเทพคริสเตียน เป็นต้น เพ่ือขอสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในการเจาะลึกของ
ข้อมูลผ่านการจดบันทึกข้อมูลและการบันทึกเสียงของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยในคร้ังน้ีเพ่ือน ามาใช้ใน
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องภายหลังได้    
  
3.6 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลที่ไดจ้ากการแจกแบบสอบถาม จ านวน  
200 ชุด ตามจ านวนที่ได้ก าหนดไว้แล้วน าแบบสอบถามที่รวบรวมเพ่ือด าเนินการตรวจข้อมูล  
โดยใช้วธิีสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือน ามาอธิบายข้อมูลพ้ืนฐานของตัวแปรต้น 
ได้แก่  อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือนและระดับการศึกษา วิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูป คือ การแจก
แจงความถี่ (Frequency Distribution) และการค่าร้อยละ (Percentage)  
 



59 
 

  นอกจากน้ียังมีการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติของทัศนคติของผู้บริโภคต่อการตอบสนอง
ดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าข้อมูลทั้งหมดไปประมวลผลด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS เพ่ือน ามาหา
ค่าทางสถิติเพ่ือสรุปผลต่อไปส าหรับกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก 
(In-Depth-Interview) จะวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาจากประเด็นหลัก (Major Themes) หรือ 
แบบแผนหลัก (Major Pattern) ที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากน้ันจึงน าประเด็น
หลักมาพิจารณาออกเป็นประเด็นย่อย (Sub Themes) และหัวข้อย่อย (Categories) เพ่ือให้
กระบวนการวิจัยในคร้ังน้ีมีความเข้มข้น (Intensive Process) มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นแนวทางในการ
สรุปข้อมูลและเน้ือหาที่เก่ียวข้องได้อย่างตรงจุดและตอบโจทย์ของโครงการวิจัยเล่มน้ีได้อย่างสมบูรณ์  
 
3.7 กรอบแนวความคดิในการวจิยั 

  จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้น ามาใช้กับทัศนคติและพฤติกรรมของคุณแม่ที่

ก าลังตั้งครรภ์ในการฟังเพลงคลาสสิกที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างพัฒนาการสมองของเด็กทารก ได้สรุป

มาเป็นแนวคิด ดังน้ี 
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ภาพที่ 3.1: กรอบแนวความคิดในการวิจัย         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       การผลติดนตรคีลาสสกิเพือ่เปน็ 

          สือ่การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ทารก 

 

      ศึกษาเน้ือหาและข้อมูลที่เก่ียวกับเพลง 

คลาสสิกและวิเคราะห์พฤติกรรมของมารดา 

ในขณะฟังเพลงที่ส่งผลต่อเด็กในครรภ์ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพในการพัฒนาสมองด้าน IQ  

และ EQ เป็นต้น  

 

                   ตวัแปรอสิระ 

 
ปจัจยัสว่นบคุคล 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
- อาชีพ 
- อายุครรภ์  
- ทัศนคต ิ

 

                   ตวัแปรตาม 

 

- ทัศนคติและพฤติกรรมของมารดาที่ตั้งครรภ์

ในการตอบสนองต่อความต้องการของสินค้า 

- อิทธิพลของดนตรีคลาสสิกในการเสริมสร้าง

พัฒนาด้าน IQ และ EQ ของเด็กทารก 

- การศึกษาข้อมูล EQ Music ในการ

เสริมสร้างพัฒนาการด้าน IQ และ EQ  

ทศันคตใินการฟังเพลงคลาสสกิของมารดา 

- ช่วงเวลา 
- ความถี ่
- ลักษณะของเพลงที่ฟัง 
- วัตถุประสงค์การใช้ 

 

                   ตวัแปรตน้ 
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3.8 สมมตฐิาน (ขอ้มลูในเชงิปรมิาณ) 

  ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นในการใช้เพลงคลาสสิกเพ่ือเป็น

ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก 

  3.8.1 อายุที่แตกต่างกัน 

  3.8.2 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  

  3.8.3 อาชีพที่แตกต่างกัน 

  3.8.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน 

  3.8.5 อายุครรภ์ที่แตกต่างกัน 

    3.8.6 ทศันคติที่แตกต่างกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            บทที ่4 

            ผลการวเิคราะหข์อ้มลู  

 

  ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง "ศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่จะใช้ดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กทารก" โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแม่

ตั้งครรภ์ที่น าครรภ์ไปฝากตามโรงพยาบาลที่ก าหนดไว้แล้ว จ านวนทั้งส้ิน 200 คน และการสัมภาษณ์

เชิงลึกจากคุณหมอที่เช่ียวชาญแผนกสูตินารีนิเวช จ านวน 2 คน ซ่ึงผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเรียบร้อย

ของข้อมูลเชิงปริมาณจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์

ข้อมูลจะน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปน้ี  

  ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริโภคที่จะใช้ดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้

ส าหรับเด็กทารก 

  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้ดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็น  

ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก 

  ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

4.1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ 

  ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 4.1: แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับอายุ  

 

อาย ุ จ านวน 

24 1 
25 6 

26 10 

27 18 
28 21 

29 23 
                     (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1(ต่อ): แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับอายุ  

 

30 21 

31 19 
32 23 

33 30 
34 12 

35 6 
36 7 

38 2 

40 1 
รวม 200 

 

  จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากที่ตอบแบบสอบถามจะมีอายุ 33 จ านวน 30 คน 

รองลงมาคือ อายุ 29 กับ 32 จ านวน 23 คน และอายุ 28 กับ 30 จ านวน 21 คน ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 4.2: แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษา  

 

การศกึษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 0 

ปริญญาตรี 121 60.5 
สูงกว่าปริญญาตรี 79 39.5 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - - 

รวม 200 100 
 

  จากตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 121 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 60.5 รองลงมาคือ การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 

ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.3: แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับรายไดต้่อเดือน  

 

รายไดต้อ่เดอืน จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 2 1 
10,000-29,999 บาท 70 35 

30,000-49,999 บาท 110 55 
50,000-69,999 บาท 18 9 

มากกว่า 70,000 บาท 0 0 
รวม 200 100 

   

  จากตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้ต่อเดือน 30,000-49,999 บาท จ านวน 110 

คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 10,000-29,999 บาท จ านวน 70 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35 ตามล าดับ รายไดต้่อเดือน 50,000-69,999 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9 และ

รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 4.4: แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับอาชีพ 

 

อาชพี จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
30 15 

นักเรียน/นักศึกษา 6 3 
พนักงานธุรกิจเอกชน 64 32 

กิจการส่วนตัว 72 36 
แม่บ้าน 28 14 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - - 

รวม 200 100 
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  จากตารางที่ 4.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอาชีพกิจการส่วนตัว จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 

36 รองลงมาคือ พนักงานธุรกิจเอกชน จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ตามล าดับ อาชีพ

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 อาชีพแม่บ้านจ านวน 28 คน คิด

เป็นร้อยละ 14 และนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 4.5: แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับอายุครรภ ์

 

อายคุรรภ ์ จ านวน ร้อยละ 
1-3 สัปดาห ์ 52 26 

4-6 สัปดาห ์ 103 51.5 

7-9 สัปดาห ์ 45 22.5 
รวม 200 100 

 

 จากตารางที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุครรภ์ 4-6 สัปดาห์ จ านวน 103 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ อายุครรภ์ 1-3 สัปดาห์ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และอายุครรภ์ 

7-9 สัปดาห์ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ตามล าดับ  

 

  ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับของของผู้บริโภคที่จะใช้ดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือ

การเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก 

 

ตารางที่ 4.6: แสดงข้อมูลเก่ียวกับการฟังเพลงคลาสสิกของผู้บริโภค 

 

ฟังเพลงคลาสสกิ จ านวน ร้อยละ 

เคย 162 81 

ไม่เคย 38 19 
รวม 200 100 
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  จากตารางที่ 4.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะตอบว่าเคยฟังเพลงคลาสสิก จ านวน 162 คน  

คิดเป็นร้อยละ 81 และตอบว่าไม่เคยฟังเพลงคลาสสิก จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 4.7: แสดงข้อมูลเก่ียวกับช่องทางการฟังเพลงคลาสสิกของผู้บริโภค 

 

ช่องทางการฟงัเพลง จ านวน ร้อยละ 
ซ้ือชุดหูฟังส าหรับคุณแม่

ตั้งครรภ์พร้อมเพลงกล่อมเด็ก 
102 51 

ฟังเพลงจากยูทูป 84 42 
เปิดฟังจากแอพพลิเคช่ันบนมือ

ถือ เช่น what to expect 
38 50 

โหลดเพลงฟรีจากเว็บไซต์ 100 50 

ไม่เคยซ้ือใช้   37 18.5 

รวม 200 100 
 

 จากตารางที่ 4.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะตอบว่าซ้ือชุดหูฟังส าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ จ านวน 

162 คน คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือ โหลดเพลงฟรีจากเว็บไซต์ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 

50 ฟังเพลงจากยูทูป จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42 เปิดฟังจากแอพพลิเคช่ันบนมือถือ What to 

expect จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และไม่เคยซ้ือใช้ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 

ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.8: แสดงข้อมูลเก่ียวกับช่วงเวลาในการฟังเพลงคลาสสิกของผู้บริโภค 

 

ชว่งเวลา จ านวน ร้อยละ 
ช่วงเช้า 23 14.11 

ช่วงบ่าย 56 34.36 

ช่วงเย็น 46 28.22 
ก่อนนอน 38 23.31 

รวม 163 100 
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  จากตารางที่ 4.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะตอบว่าฟังเพลงคลาสสิกในช่วงบ่าย จ านวน 56 คน 

คิดเป็นร้อยละ 34.36 รองลงมาคือ ช่วงเย็น จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 28.22 ก่อนนอน จ านวน 

38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.31 และช่วงเช้า จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.11 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.9: แสดงข้อมูลเก่ียวกับช่ัวโมงในการฟังเพลงคลาสสิกของผู้บริโภค 

 

ชัว่โมง จ านวน ร้อยละ 
1-2 ชม. 109 67.28 

3-4 ชม. 53 32.72 

5-6 ชม. - - 
ทั้งวัน - - 

รวม 162 100 
 

  จากตารางที่ 4.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะตอบว่าฟังเพลงคลาสสิก 1-2 ชม. จ านวน 109 คน 

คิดเป็นร้อยละ 67.28 รองลงมาคือ ฟังเพลงคลาสสิก 3-4 จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 32.72 

ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.10: แสดงข้อมูลเก่ียวกับความรู้สึกเมื่อฟังเพลงคลาสสิกของผู้บริโภค 

 

ความรูส้กึในการฟงัเพลง จ านวน ร้อยละ 

ชอบ เพราะท าให้จิตใจสงบและ
ผ่อนคลาย 

86 43 

ปานกลาง 77 38.5 
ไม่ชอบ เพราะฟังไม่ค่อยรู้เร่ือง 24 12 

ไม่ขอออกความคิดเห็น 13 6.5 

รวม 200 100 
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  จากตารางที่ 4.10 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะตอบว่าชอบฟังเพลงเพราะท าให้จิตใจสงบและ

ผ่อนคลาย จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ ฟังได้ในระดับปานกลาง จ านวน 77 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.5 ไม่ชอบเพราะฟังไม่ค่อยรู้เร่ือง 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และไม่ขอออกความ

คิดเห็น 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.11: แสดงข้อมูลเก่ียวกับการช่วยพัฒนาสมองส าหรับเด็กทารกเมื่อฟังเพลงคลาสสิก 

 

การชว่ยพฒันาสมองดว้ย
เพลงคลาสสกิ 

จ านวน ร้อยละ 

   มาก  53 26.5 

ปานกลาง 132 66 
น้อย 15 7.5 

รวม 200 100 
 

  จากตารางที่ 4.11 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะตอบว่าเพลงคลาสสิกช่วยพัฒนาสมองระดับ 

ปานกลาง จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมาคือ มาก จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 

และน้อย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.12: แสดงข้อมูลเก่ียวกับประเภทเพลงคลาสสิกที่ผู้บริโภคชอบฟัง 

 

ประเภทเพลงคลาสสิก จ านวน ร้อยละ 

โมสาร์ท 60 36.59 
วิวาลด ี 39 23.78 

      โซนาต้า   44 26.83 
ซิมโฟนี 21 12.8 

รวม 164 100 
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  จากตารางที่ 4.12 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะตอบว่าประเภทของเพลงคลาสสิกที่ชอบฟังคือ  

โมสาร์ท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 36.59 รองลงมาคือ โซนาต้า จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.83 ตามด้วยวิวาลดี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 23.78 และซิมโฟนี จ านวน 21 คน  

คิดเป็นร้อยละ 12.8 ตามล าดับ 

  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการวัดระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในการ 

ใช้ดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก 

 

ตารางที่ 4.13: แสดงข้อมูลเก่ียวกับการวัดระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้ดนตรีคลาสสิก 

          เพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก 

 

รายละเอยีด คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

ท่านรับรู้ถึงการถีบท้องหรือการดิ้นของลูกในครรภ์
เมื่อท่านฟังเพลงคลาสสิก 3.9 0.65 

 
เห็นด้วย 

เมื่อท่านเรียกช่ือหรือส่งเสียงกับลูกจะมีปฏิกิริยา
กลับเสมอ 4.15 0.67 

 
เห็นด้วย 

ท่านรู้สึกผ่อนคลายเมื่อฟังเพลงคลาสสิก  4 0.82 เห็นด้วย 

ท่านมีความเช่ือหรือไม่ว่าเพลงคลาสสิกสามารถ
พัฒนาด้าน IQ และ EQ ลูกในครรภ์ได้ 3.9 0.88 

 
เห็นด้วย 

ท่านคิดว่าความวิตกกังวลจะส่งผลกระทบต่อลูก
ในครรภ์ได ้ 4.3 0.60 

 
เห็นด้วย 

รวม 4.09 0.72 เห็นด้วย  

 

  จากตารางที่ 4.13 ผลวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มคีวามคิดเห็นเก่ียวกับการถีบ

ท้องหรือการดิ้นของลูกในครรภ์เมื่อฟังเพลงคลาสสิก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.9 การเรียกช่ือและส่งเสียง  

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 รู้สึกผ่อนคลายเมื่อฟังเพลงคลาสสิก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4 มีความเช่ือว่าเพลง

คลาสสิกจะสามารถพัฒนาด้าน IQ และ EQ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.9 และความวิตกกังวลจะส่งผล

กระทบต่อครรภ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.3 โดยค่าเฉล่ียรวมทั้งหมดเท่ากับ 4.03 และเห็นด้วยกับการใช้ 

เพลงคลาสสิกเพ่ือพัฒนาสมองส าหรับเด็กทารกในครรภ์ไปจนถึงแรกเกิด  
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4.2 ผลการสรปุข้อมลูเชงิปรมิาณ 

  ผลการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 200 ตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 28 – 33 ปี ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน

ประมาณ 30,000-49,999 บาท และประกอบอาชีพส่วนตัว ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วก าลังตั้งครรภ์ในช่วง 4-6 

เดือน อย่างไรก็ตามแม่ตั้งครรภ์ส่วนมากเคยฟังเพลงคลาสสิก โดยซ้ือชุดหูฟังส าหรับแม่ตั้งครรภ์พร้อม

กับโหลดเพลงฟรีจากเว็บไซต์ ช่วงบ่ายเป็นช่วงที่แม่ตั้งครรภ์ฟังเพลงคลาสสิกมากที่สุดโดยใช้เวลาฟัง

ประมาณ 1-2 ชม. เป็นอย่างต่ า ประเภทเพลงคลาสสิกที่คุณแม่ตั้งครรภ์ชอบฟังคือ โมสาร์ท เน่ืองจาก

เป็นเพลงที่ฟังง่ายท าให้รู้สึกผ่อนคลาย นอกจากน้ีคุณแม่ตั้งครรภ์มีความเช่ือว่าเพลงคลาสสิกจะช่วย

พัฒนาสมองส าหรับเด็กทารกในครรภ์ในระดับปานกลางและมีความเห็นดว้ยกับการถีบท้องของลูก 

การส่งเสียงเรียกลูก หรือ ความกังวลที่จะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์เมื่อฟังเพลงคลาสสิก  

 

4.3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ  

  จากที่ผู้วิจัยได้ก าหนดในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เช่ียวชาญด้านสูตินารีนิเวชจ านวนทั้งหมด 

2 ท่านที่สามารถอ านวยความสะดวกในการให้สัมภาษณ์ในคร้ังน้ี ได้แก่  

  1. ถนอมศิริ สติฐิต (การส่ือสารส่วนบุคคล, 15 กันยายน 2559 )  

(แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านสูตินารีนิเวชวิทยาทั่วไป โรงพยาบาลพญาไท 2)  

   2. ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์ (การส่ือสารส่วนบุคคล, 20 กันยายน 2559 )   

(แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามค าแหงและโรงพยาบาลราชวิถี) 

  ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ 

     ผู้ให้สัมภาษณ์ (ช่ือ-สกุล)...................................................... 

     ต าแหน่ง............................................................................... 

     โรงพยาบาล.........................................................................  

     วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์.......................................................   

  ตอนที ่2 ค าถามเชิงลึกเก่ียวกับดนตรีคลาสสิกที่มีผลต่อทารกในครรภ์  

     แบ่งค าถามออกเป็น 10 ค าถาม ดังน้ี  

  1.) ความเครียดของคุณแม่จะมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้อย่างไร? 

แล้วมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง? 

  2.) เสียงดนตรีแบบใดที่ส่งผลดีต่อทารกในครรภ์? 

  3.) การฟังเพลงคลาสสิกจะท าให้ทารกในครรภ์มีพัฒนาการด้าน IQ และ EQ เพ่ิมขึ้นได้

อย่างไรบ้าง?  
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  4.) การพูดคุยกับลูกในครรภ์จะส่งผลดีอย่างไรบ้าง?  

  5.) แม่ที่ตั้งครรภ์ควรเปดิเพลงฟังวันละก่ีชม.?  

  6.) คล่ืนเสียงที่ทารกในครรภ์สามารถรับรู้และมีผลกระทบต่อสมองอย่างไรบ้าง? 

  7.) เสียงเพลงท าให้ทารกในครรภ์ฉลาดขึ้นได้หรือไม่? 

  8.) การเปิดเพลงคลาสสิกจะช่วยกระตุ้นสมองส าหรับเด็กทารกได้อย่างไร? 

  9.) จ าเป็นไหมว่าต้องเปดิเพลงคลาสสิกหรือเพลงอ่ืนๆให้ทารกฟัง? 

  10.) เสียงเพลงจะท าให้มีการพัฒนาด้าน EQ อย่างไรบ้าง?  

ภาพที่ 4.1: แพทย์ผู้เช่ียวชาญถนอมศิริ สติฐิต  

 

             
 

1. ขอ้มลูพืน้ฐานของผูใ้หส้มัภาษณ ์

   พญ.ถนอมศิริ สติฐิต เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านสูติ-นารีเวชศาสตร์ จบการศึกษาจาก

คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี  

2. ใหล้กูฟังเพลงคลาสสกิตัง้แตอ่ยูใ่นครรภจ์ะมผีลอะไรกบัลกูหรอืไม ่?  

  คุณหมอตอบ : มีผลกับลูกทันทีเน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นอารมณ์ของคุณแม่ หากคุณแม่มี

อารมณ์ที่ดีลูกจะดีตามไปด้วย ซ่ึงเพลงคลาสสิกเป็นจังหวะที่นุ่มนวลและเหมาะกับทารกในครรภ์มาก

ที่สุด 

3. หากคณุแมไ่มช่อบฟังเพลงคลาสสกิแลว้อยากฟังเพลงแนวอื่นไดห้รอืไม?่  

  คุณหมอตอบ : ไม่จ ากัดแนวเพลงที่คุณแม่ให้ลูกฟังเน่ืองจากเด็กไม่ได้รับผลจากการฟังเพลง

เร็วหรือช้าเท่าน้ัน แต่เด็กสามารถรับฟังท านองแล้วท าให้หัวใจเต้นไปตามจังหวะของเพลงได้ดี 

เพราะฉะน้ันหากคุณแม่ชอบฟังเพลงแนวไหนก็เลือกฟังแนวน้ันได้เลย 
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4. การพดูคยุกบัลกูในครรภจ์ะท าใหล้กูรบัรูเ้สยีงของคณุแมห่รอืไม่?  

  คุณหมอตอบ : ในความคิดของคุณหมอน้ันทารกในครรภ์อาจจะไม่รับรู้เท่ากับการส่องไฟหรือ

การฟังเพลงน่าจะเป็นการกระตุ้นเด็กได้ดีกว่า 

5. การฟงัเพลงคลาสสิกจะท าใหท้ารกในครรภม์พีฒันาการดา้น IQ และ EQ เพิม่ขึน้อยา่งไรบา้ง?  

  คุณหมอตอบ : หากทารกที่ได้รับการกระตุ้นจากการฟังเพลงท าให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

(IQ) และอารมณ์ (EQ) ที่สูงกว่าทารกกลุ่มที่ไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างชัดเจน เน่ืองจากการฟังดนตรีที่

ไพเราะ จะท าให้สารแห่งความสุขหรือ “เอนดอร์ฟิน” (Endorphin) หล่ังออกมา และสารน้ีจะส่งผ่าน

ทางสายสะดือไปสู่ลูกได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณแม่ต้องอารมณ์ดี ผ่อนคลาย และไม่เครียด   

6. เสยีงดนตรแีบบใดทีจ่ะสง่ผลทีด่ตีอ่ทารกในครรภ?์  

  คุณหมอตอบ : เพลงที่มีระดับเสียงไม่ดังเกินไปหรือเป็นเพลงฟังสบายๆ ไม่เครียดเช่น  

วิวาลดี้ หรือ โมสาร์ท เป็นต้น  

7. คณุหมอจะแนะน าใหค้ณุแมต่ ัง้ครรภเ์ปดิเพลงฟงันานเทา่ใด?  

  คุณหมอตอบ : เปิดได้วันละ 1-2 คร้ัง คร้ังละ 10-15 นาที ท าให้ทารกคุ้นเคยและจดจ าเพลง

ได้ง่ายข้ึน  

8. คลืน่เสยีงทีท่ารกในครรภส์ามารถรบัรูแ้ละมผีลกระทบตอ่สมองอยา่งไรบา้ง? 

  คุณหมอตอบ : การใช้เสียงกระตุ้นจะท าให้ การได้ยินของลูกมีพัฒนาการดีขึ้น ช่วงเวลาที่

เหมาะในการฟังเพลง ควรเป็นช่วงหลังมื้ออาหาร เพราะเป็นช่วงเวลาที่ลูกตื่นตัวมากที่สุด ควรเปดิ

เสียงเพลงให้อยู่ห่างจากหน้าท้องประมาณ 1 ฟุต และเปิดเสียงดังพอประมาณเพ่ือลูกในท้องจะได้ฟัง

เสียงเพลงไปด้วย คล่ืนเสียงจะไปกระตุ้นให้ระบบประสาทที่เก่ียวข้องกับการได้ยินมีการพัฒนาระบบ

การท างานได้เร็วขึ้น  

ท าให้เมื่อลูกคลอดออกมาจะมีความสามารถในการจัดล าดับความคิดในสมอง รู้สึกผ่อนคลาย และ

จดจ าส่ิงต่างๆ ไดด้ ี 

 
  ผู้อ านวยความสะดวกในการใหส้มัภาษณอ์กีทา่นหนึง่ไดแ้ก ่แพทยห์ญงิณฐัฐณิ ีศรสีันตโิรจน ์ 
(แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นสตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา โรงพยาบาลรามค าแหงและโรงพยาบาลราชวถิี) 
 
 
 

 



73 
 

ภาพที่ 4.2: แพทย์ผู้เช่ียวชาญณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์ 
          

             
 
1. ขอ้มลูพืน้ฐานของผูใ้หส้มัภาษณ ์
   แพทย์หญิงณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์ เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารก 
ในครรภ์ จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวุฒิบัตรผู้เช่ียวชาญสาขา
สูติศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี 

2. เสยีงเพลงท าใหล้กูฉลาดขึน้ไดห้รอืไม?่   
   คุณหมอตอบ : เด็กทารกไม่ได้เกิดจากการกระตุ้นการเรียนรู้ของพ่อแม่เท่าน้ันแต่ยังมีอีก
หลายปัจจัยที่ประกอบเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ยีนส์ สภาพแวดล้อม และคนเล้ียงดู 
3. การเปดิเพลงคลาสสิกจะชว่ยกระตุน้สมองส าหรบัเดก็ทารกไดห้รอืไม่? 
  คุณหมอตอบ : โดยพ้ืนฐานของบทเพลงทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเพลงคลาสสิกหรือเพลงส าหรับคน
ท้องที่ถูกประพันธ์ขึ้นมาโดยเฉพาะอาจจะท าให้ลูกในท้องรับรู้ถึงอารมณ์ของน้ าเสียงที่ได้ยินหรือการ
ร้องเพลงให้ลูกฟังเท่าน้ัน เน่ืองจากเด็กทารกยังไม่สามารถแยกแยะเสียงเพลงเหล่าน้ันได้ดีแต่ส่ิงส าคัญ
ที่สุดคือ การให้ความรู้สึกผ่อนคลายหรือการมีอารมณ์สนุกร่วมไปกับเสียงของพ่อแม่ซ่ึงจะท าให้เด็ก
ทารกรู้สึกปลอดภัยและเช่ือใจในเสียงของพ่อแม่  
4. จ าเปน็ไหมวา่ตอ้งเปดิเพลงคลาสสกิหรือเพลงอืน่ๆใหล้กูฟัง?  
  คุณหมอตอบ : เด็กสามารถได้ยินเสียงที่ฟังแล้วผ่อนคลาย เช่น เสียงน้ าไหลช้าๆ เสียงคล่ืนที่
ก าลังซัดเข้าชายฝ่ังอย่างช้าๆ หรือ เสียงฝนตกพร่ าๆ เน่ืองจากเสียงเหล่าน้ีช่วยกระตุ้นความอยากรู้
อยากเห็นและการเรียนรู้ของลูกในท้อง นอกจากน้ี เสียงพูดคุยของคุณพ่อคุณแม่จะมีส่วนช่วยส่งเสริม
และพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจไดด้ีที่สุด  
5. เสยีงเพลงจะท าใหม้พีฒันาดา้น EQ อย่างไรบา้ง? 
  คุณหมอตอบ : หากเน้นการพัฒนาด้าน EQ คือ ระดับความสามารถในการควบคุมอารมณ์
หรือการมีอารมณ์สุนทรีย์ คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถเปดิเพลงคลาสสิกหรือเพลงไทยเดิม ที่มเีสียงกระตุ้น
อารมณ์และจิตใจ เช่น เพลง “Jesu Joy of Man’s Desiring”ของ บาค (Bach) ซ่ึงช่วยท าให้จิตใจ
อ่อนโยน หรือเพลง “ค้างคาวกินกล้วย” โดยใช้เคร่ืองดนตรีใดก็ได้ ที่ช่วยใหต้ัวทารกมีอารมณ์ดี 
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4.4 ผลการสรปุข้อมลูเชงิคณุภาพ 
  จากการสัมภาษณ์กับแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านทารกในครรภ์ท าให้เข้าถึงเพลงคลาสสิกที่มีผลต่อ
อารมณ์คุณแม่เน่ืองจากเพลงคลาสสิกมีจังหวะที่นุ่มนวลท าให้ทารกในครรภ์หลับง่าย ซ่ึงส่วนใหญ่เพลง
ที่ฟังจะเป็นโมสาร์ท(Mozart)หรือวิวาลดี้(Vivaldi) ในระดับเสียงระหว่าง 72-84 เดซิเบล โดยเปดิวัน
ละ 1-2 คร้ัง คร้ังละ 10-15 นาที ท าให้ทารกมีความคุ้นเคยและจดจ าเสียงเพลงได้ ทั้งน้ีพบว่าเพลง
คลาสสิกท าให้เกิด “คลืน่อลัฟา่” ได้ง่ายช่วยให้เด็กมีความสุขและท าให้จติใจสมดุลในผู้ใหญ่สามารถ
ช่วยในเร่ืองความจ าและมีสมาธิดีขึ้นในระดับความถี่ 8-13 Hz. นอกจากน้ีหากทารกที่ได้ฟังเพลงจะท า
ให้มีพัฒนาการด้าน IQ และ EQ ดีกว่ากลุ่มเด็กที่ไม่ได้ฟังเพลงซ่ึงบทเพลงไม่ได้จ ากัดแค่เพลงคลาสสิก
เท่าน้ันอาจจะเป็นเสียงธรรมชาติหรือเพลงไทยเดิม เช่น เพลง “Jesu Joy of Man’s Desiring” ของ 
บาค (Bach) หรือ เพลง “คา้งคาวกินกลว้ย” ที่มีเสียงกระตุ้นอารมณ์และจิตใจโดยเฉพาะเสียงพูดคุย
ของคุณแม่จะส่งเสริมพัฒนาการทั้งร่ายกายและจิตใจของลูกน้อยในครรภ์ได้ดีที่สุด  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         บทที ่5 
                การก าหนดรปูแบบธรุกจิ  
 
  โครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารกมีความคิดทีว่่า
การเสริมทักษะทั้งด้าน IQ และ EQ หลังจากลูกน้อยลืมตาดูโลกแล้วน้ันจ าเป็นต้องเร่ิมสร้าง
พัฒนาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์เพ่ือให้ทารกพัฒนาระบบประสาทในการรับฟังโดยใช้คล่ืนเสียงที่มี
โครงสร้างอย่างเหมาะสมที่สามารถกระตุ้นเครือข่ายใยประสาทที่เก่ียวข้องกับการได้ยินให้ท างานเร็ว
ขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาเซลล์สมองให้มีการจัดล าดับความคิดและจดจ าส่ิงต่างๆได้ดี ดังน้ัน ดนตรีจึงมี
ส่วนส าคัญที่สามารถช่วยให้ทารกมีวิวัฒนาการที่ดีและเป็นการส่งเสริมความรัก ความผูกพันระหว่าง
แม่กับลูกได้เป็นอย่างดี โดยเร่ิมให้ฟังตั้งแต่อยู่ในครรภ์จะส่งผลให้ทารกเป็นคนใจเย็น เรียนดีและช่ืน
ชอบดนตรี   
 
5.1 รปูแบบการจดัตัง้บรษิทั  
  5.1.1) วิสัยทศัน์ (Vision)  
  เป็นผู้น าในการใช้ดนตรีคลาสสิกเพ่ือเสริมทักษะทั้งด้าน IQ และ EQ ส าหรับเด็กทารกใน
ครรภ์จนถึงแรกเกิดด้วยความคดิสร้างสรรค์ที่แตกต่างพร้อมให้การส่งเสริมการเรียนรู้แก่สังคมทั่วไป 
  5.1.2) พันธกิจ (Mission)  
    5.1.2.1 บริษัทจะสร้าง Content ที่ดีและสามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค  
    5.1.2.2 บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าที่แปลกใหม่พร้อมด้วยแพคเกจทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ 
    5.1.2.3 บริษัทจะมุ่งสร้างแบรนด์เพ่ือครองใจผู้บริโภคตลอดไป  
    5.1.2.4 บริษัทจะส่งเสริมการตลาดด้วยกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม 
   5.1.2.5 พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยความมุ่งมั่นในหลักคุณธรรม  
 
5.2 วตัถปุระสงค ์ 
  5.2.1 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดบริษัทผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือส่ือการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กทารกในด้านการบริหารการตลาดและการเงิน รวมถึงความคุ้มค่าในการลงทุน 
  5.2.2 เพ่ือศึกษาข้อมูลและเน้ือหาในการเปิดบริษัทผลิตดนตรีคลาสสิกในการน าไปต่อยอดใน
ตลาดอาเซียน 
  5.2.3 เพ่ือศึกษาการพัฒนาด้าน IQ และ EQ ของเด็กทารกในการฟังเพลงคลาสสิก 
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  5.2.4 เพ่ือศึกษาข้อมูลในการขายสินค้าให้กับบริษัทที่เป็นพันธมิตรในการส่งเสริมด้าน
การตลาด 
 
5.3 เปา้หมายขององคก์ร  
  บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับแม่ตั้งครรภ์ให้มีความเป็นเลิศและสร้างตราสินค้าให้
เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดโลก    
  
5.4 กลุม่เปา้หมาย  
  5.4.1) กลุ่มวัยท างานที่เป็นแม่บ้านหรือหญิงที่ก าลังตั้งครรภ์ที่มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป 
  5.4.2) กลุ่มที่เคยมีลูกมาก่อนแล้ว 
  
5.5 รปูแบบการจดัการบรษิทั  
  ดนตรีเป็นส่ือสร้างสรรค์ที่ให้ความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน กล่อมเกลาจิตใจใหเ้บิกบาน  
ท าให้จิตใจสงบ มีสมาธิและยังช่วยเยียวยาโรคภัยต่างๆ ให้ทุเลาลงได้ ซ่ึงในปัจจบุันดนตรีมีความ
หลากหลายมากขึ้นเปรียบเสมือนกับอาหารนานาชนิดที่มีรสชาติทั้งเปร้ียว หวาน มัน เคม็ อย่างไรก็
ตามแต่ละบุคคลสามารถเลือกฟังดนตรีได้ตามความชอบและรสนิยมของแต่ละคนได้ไม่จ ากัด ดังน้ัน  
การฟังดนตรีจึงมีประโยชน์กับคนทุกเพศทุกวัย ซ่ึงผู้วิจัยจะเน้นถึงประโยชน์ของดนตรีคลาสสิกที่มีต่อ
คุณแม่ตั้งครรภ์และน ามาจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก เมื่อ
ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ได้อย่างเข้าไตรมาสที่สองเป็นต้นไปจะท าให้ร่างกายมีการเปล่ียนแปลงมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นการเปล่ียนแปลงทางกายและทางจิตใจ ซ่ึงแต่ละคนต่างประสบไม่เหมือนกัน เช่น บางคนมี
อารมณ์หงุดหงิด เศร้า หดหู่ สับสน ที่เรียกกันว่า ภาวะความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายที่จะ
เปล่ียนแปลงได้ในช่วงการตั้งครรภ์ จึงจ าเป็นต้องใช้เร่ืองของเสียงและกล่ินเข้ามาช่วยให้คุณแม่
ตั้งครรภ์รู้สึกดีขึ้นได้ ในเร่ืองของเสียงเพลงจะช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจไดเ้ป็นอย่างดี เน้ือร้อง
บวกกับท านองที่ฟังแล้วสบายใจหรือจังหวะดนตรีเบาๆสามารถช่วยท าให้จติใจแจ่มใสขึ้นไดเ้ช่นกัน 
หากคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องการเลือกฟังเพลงที่ไม่ใช่เป็นเพลงบรรเลงแต่ต้องการฟังเพลงที่มีเน้ือด้วยควรที่
จะเป็นเพลงที่มีเน้ือหาสร้างสรรค์ และมีเน้ือหาให้ก าลังใจ ไม่ควรฟังเพลงที่มีเน้ือหารุนแรงหรือเศร้า
มากจนเกินไป เน่ืองจากในขณะที่ลูกอยู่ในท้องของคุณแม่น้ัน แม่คือโลกของลูก ความรู้สึกนึกคิดของ
คุณแม่ล้วนถูกส่งไปยังทารกในครรภ์ด้วยหรือที่เรียกว่า “คอรต์ซิอล” (Cortisol) สารแห่งความเครียด
ที่ท าให้ลูกเครียดตามได ้
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  นอกจากน้ียังมีศาสตร์ที่เรียกว่า “ดนตรบี าบดั” (Music Therapy) คือ การน าเสียงดนตรีที่มี
ความเหมาะสมมาช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งโรคทางกายและโรคทางจิตเวชเพราะดนตรีมีส่วนกระตุ้น
การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ระบบและจังหวะการหายใจ การประสานของกล้ามเน้ือ  
จึงเป็นที่ยืนยันได้ว่าเสียงดนตรีท าให้ก่ิงก้านสาขาของเส้นใยประสาทในสมองลูกน้อยแตกตัวมากขึ้น 
ด้วยเหตุน้ีเสียงดนตรีควรมคีวามละเอียด ละเมียดละไม ฟังแล้วร่ืนหู มีชีวิตชีวา อาทิ เช่น เสียงเปียโน 
ไวโอลิน พิณ ขิม และเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงน้ าไหล เสียงนกร้อง  หรือเสียงคล่ืนเป็นต้น   
ถ้าหากเป็นดนตรีที่มีเสียงร้อง ควรเป็นเสียงร้องที่มีความชัดเจน นุ่มนวล เน้ือเพลงมีความหมายดี  
ฟังแล้วช่วยให้เกิดจินตนาการ แต่เสียงเพลงที่ดีที่สุดคือ ดนตรีคลาสสิก มีเสียงดนตรีที่มีความละเอียด 
มีความสมบูรณ์ มีครบเคร่ืองชนิดดนตรีครบทุกเสียง เน่ืองจากดนตรีคลาสสิกมาจากนักประพันธ์เพลง 
ผู้แต่ง ผู้เล่น และการบันทึกเสียงที่สมบูรณ์ ที่เรียกว่าดนตรีอย่างแท้จริง จากการศึกษาถึงการ
เคล่ือนไหวของทารกใน ครรภ์จากการตรวจอัลตราซาวนด์ของ Heinz Prechtl ที่ไดต้ิดตามและ
วิเคราะห์ภาพอัลตราซาวนด์สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 10 ปี พบว่าทารกมีการพัฒนา
ความสามารถในการรับรู้เก่ียวกับจังหวะตั้งแต่อยู่ในครรภ์ได้แล้ว และสามารถเคล่ือนไหวตอบสนอง
ตามเสียงที่มีจังหวะเร็วและช้า พร้อมกับการตอบสนองต่อเพลงที่ได้ยินจนคุ้นเคยและจะมีปฏิกิริยาต่อ
เพลงที่ชอบอีกด้วย 
 โครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารกตั้งแต่ในครรภ์
จนถึงแรกเกิดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนส าคัญในการคิดรูปแบบสินค้า ดังน้ี  
  สว่นทีห่นึ่ง ผลิตดนตรีคลาสสิกในรูปแบบ CD Music Box และ Box Set of Nature Music 
  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีการผลิตดนตรีคลาสสิกประเภทเพลงป๊อปที่เน้นเป็น CD Music 
Box เพ่ือให้เกิดความแตกต่างจากเดิมทีเ่ป็นแนว String หรือ ไทยเดิม โดยใช้โน้ตคียเ์ดี่ยว รวมไปถึง
การผลิตดนตรีในรูปแบบบ็อกเช็ทจากเสียงธรรมชาติ (Box Set Of Nature Music) เช่น เสียงคล่ืน
ทะเล น้ าตก หรือ นกร้อง ที่สามารถท าให้แม่ตั้งครรภ์สร้างจินตนาการในการน าพาตัวเองไปอยู่ใน
ธรรมชาติเหล่าน้ันเพ่ือนอนหลับง่ายข้ึนอีกด้วย ทั้งน้ีบริษัทจะมีการร่วมมือกับพันธมิตรและผู้สนับสนุน 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมผงส าหรับเด็กแรกเกิดไปจนถึง 3 ปี อาทิ เช่น Enfagrow A+, Enfalac, Dumec, 
Hi-Q และ Protextion เป็นต้น  
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ภาพที่ 5.1: ตวัอย่างรูปแบบ CD Music Box ของโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือ 
               การเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก  
 

        
 
ภาพที่ 5.2: ตวัอย่างรูปแบบ CD Music Box ของโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรี 
               คลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก 
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ประวตักิลอ่งเพลง ( Music Box )  
  ก่อนที่ทางบริษัทจัดตั้งธุรกิจจะผลิตเพลงคลาสสิกให้เสียงออกมาในรูปแบบของ Music Box 
จ าเป็นต้องรับทราบถึงประวัติและความเป็นมาของกล่องดนตรี (Music Box) เพ่ือเป็นการเล่าถึงการ
สร้างอุปกรณ์น้ีขึ้นซ่ึงกล่องดนตรีหรือ Music Box มีต้นก าเนิดจากตู้เพลงแบบหยอดเหรียญ โดยเร่ิม
จากปี ค.ศ. 1796 อองตวน ฟาเวร่ ชาวเมืองเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ น าเทคนิคสร้างเสียงระฆัง
น้ีมาดัดแปลงที่ใช้แท่งโลหะและลูกตุ้มไปติดแทน แล้วเช่ือมโยงด้วยหมุดเหล็ก พัฒนาให้เป็นนาฬิกา
เสียงดนตรี จากน้ันในปี ค.ศ. 1802 จึงน าผลงานประดิษฐ์ดังกล่าวมาย่อส่วนใส่ลงในกล่องยานัตถุ์
เพลง (Music Suff Box) ซ่ึงถือเป็นต้นแบบของ Music Box เป็นต้นมา ในปี ค.ศ. 1815 ทั้งกรุงเจนิ
วาและเมืองสเต-ครัวซ์กลายเป็นแหล่งอุสาหกรรมผลิตกล่องเพลง โดยคุณเดวดิ เลอคูลเทร เป็นนาย
ช่างคนแรกที่น าโลหะทรงกระบอกมาใช้ตรึงหมุดในกล่องเพลงเป็นคนแรก ทั้งเป็นคนเพ่ิมซ่ีเหล็กท า
เสียงดนตรีออกเป็น 5 ซ่ี (เหมือนหวี) เพ่ือเพ่ิมเสียงตัวโน้ตมากขึ้น ขณะเดียวกันพ่ีน้องตระกูลนิโคล 
ก่อตั้งโรงงานผลิตกล่องดนตรีช่ือ นิโคล-เฟรเรส์ พัฒนาเทคนิคท ากล่องเพลง เช่น ใช้ไม้ผลมาท าเป็น
ตัวกล่องให้สวยงาม และใช้ตัวควบคุมการท างานของดนตรี 3 ตัว (ตวัเปล่ียนเสียงเพลงตัวเร่ิมหยุด
เสียงและตัวหยุดเสียงทันที) นอกจากน้ียังประดิษฐ์ตัวไขลานติดไว้ทีด่้านซ้ายของกล่อง (บริษัทน้ีมี
ช่ือเสียงมากจนถึงปัจจุบัน) ในช่วง ค.ศ. 1850-1870 ถือเป็นช่วงที่มีการประดิษฐ์กล่องดนตรีที่ประณีต
ที่สุด ทั้งในด้านเสียงเพลงและตัวกล่อง จากน้ันในช่วง ค.ศ. 1880 อุตสาหกรรมผลิตกระบอกโลหะ 
(ตัวหมุน) เฟ่ืองฟูมาก เมื่อกล่องเพลงเป็นที่นิยมแพร่หลายคนธรรมดาก็ซ้ือได้ แต่การผลิตกล่องเพลง
ชะงักในปี ค.ศ. 1910 เมื่อประชาชนหันไปนิยมเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงที่เอดิสันประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ.
1877 จากน้ันเมื่อเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 1 การประดิษฐ์กล่องเพลงจึงซบเซาไป ในปัจจุบันกล่องเพลง
ที่มีช่ือเสียงยังคงเป็นของสวิสเซอร์แลนด์ สามารถครองส่วนแบ่งของตลาดได้มากที่สุดเพลงที่นิยมใช้ใน
กล่องเพลงส่วนมากเป็นเพลงคลาสสิก 
  ดังน้ันทางบริษัทได้เข้าใจถึงจังหวะและท่วงท านองของกล่องดนตรีที่สามารถบรรเลงเพลง
ด้วยคียเ์ดี่ยวแต่ท าให้ผู้ที่ได้รับฟังเสียงน้ันมีจิตใจสงบ เกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน รู้สึกผ่อนคลายและ
หลับง่าย ซ่ึงเหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ชอบฟังดนตรีที่ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป รวมไปถึงการฟังตัว
โน้ตที่ไม่ยากสามารถร้องตามหรือเข้าใจได้ง่ายกว่าเพลง String หรือบทเพลงที่ฟังยาก  
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ภาพที่ 5.3: ตวัอย่างรูปแบบ Box Set of Nature Music ของโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรี 
               คลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก 
 

        
 
  การผลิตดนตรีในรูปแบบบ็อกเช็ทจากเสียงธรรมชาติ ( Box Set Of Nature Music ) เช่น  
เสียงคล่ืนทะเล น้ าตก หรือ นกร้อง ที่สามารถท าให้ผู้ที่ช่ืนชอบเสียงธรรมชาติแทนเสียงดนตรีบรรเลง
เพ่ือท าให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการและส่งต่อไปยังทารกในครรภ์ได้ดีอีกด้วย การสัมผัสเสียงธรรมชาติด้วย
เสียงจะท าให้เข้าถึงความรู้สึกต่างๆได้ เช่น หากได้ยินเสียงฝนเปรียบเสมือนความเย็นชุ่มช่ า หรือ หาก
ได้ยินเสียงลมเปรียบเสมือนความเย็นสบาย หรือ หากได้ยินเสียงคล่ืนทะเลเปรียบเสมือนความผ่อน
คลาย เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่มีการดัดแปลงเสียงธรรมชาติใดๆทั้งส้ิน 
 สว่นทีส่อง ชุด เบบี้พ็อด (Babypod) ล าโพงส าหรับทารกในครรภ์ เป็นล าโพงไร้สายที่
เช่ือมต่อกับเคร่ืองเล่นเพลงต่างๆ โดยให้ล าโพงเข้าไปอยู่ในช่องคลอดที่จะท าให้ทารกได้ยินเสียงเพลง
ชัดขึ้น จากการเหตุผลในการใช้เบบี้พ็อดพบว่าทารกในครรภ์น้ันจะถูกห่อหุ้มด้วยน้ าคร่ า เน้ือเยื่อต่างๆ 
ผนังมดลูก และมีผนังช่องคลอดอีกที เพราะฉะน้ันกว่าเสียงจะเดินทางผ่านแต่ละช้ันไปถึงหูของทารก
เป็นไปได้ยาก จึงทดลองผลิตล าโพงที่สามารถให้เสียงเดินทางผ่านเข้าไปถึงทารกได้ดีที่สุด คือ  
“ช่องคลอด” ฉะน้ันการให้ทารกฟังดนตรีคลาสสิกตั้งแต่อยู่ในครรภ์สามารถเพ่ิมความไอคิว (IQ) และ
อีคิว (EQ) ให้กับทารกได้เป็นอย่างดี หรือเรียกว่า “โมสาร์ต เอฟเฟ็กต์” จึงออกแบบ “B(l)aby” หรือ 
“เบบี้ไอพ็อด” ขึ้นมา โดยใหคุ้ณแม่ตั้งครรภ์ คาดเข็มขดัที่ตดิตั้ง MP3 Adaptor และล าโพงส่ัน 3 ตัว 
ไว้ที่เอว ซ่ึงทารกในครรภ์ก็สามารถฟังเสียงดนตรีหรือฟังเสียงคุณแม่ที่อัดไว้ได้ รวมไปถึงอุปกรณ์น้ีช่วย
เพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก โดยไม่จ าเป็นต้องเน้นดนตรีคลาสสิกอย่างเดียว ในความเป็นจริง
แล้วทารกในครรภ์ไม่ได้ยินเสียงภายนอกเน่ืองจากของเหลวในท้องก้ันเสียงไว้แต่ทารกจะรู้สึกถึงความ
ส่ันสะเทือนที่เกิดจากคล่ืนเสียงจึงท าให้ทารกมีปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยสีหน้า ท่าทาง และการขยับปาก
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หรือตัวไปมา ด้วยเหตุน้ีคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถใช้ล าโพงน้ีหลังจากตั้งท้องไปแล้ว 16 สัปดาห์  
หรือราวๆ 4 เดือน และควรเปดิเพลงให้ทารกฟังคร้ังละประมาณ 20 นาทีเป็นอย่างต่ า โดยความดัง
ของเสียงเบบี้พ็อดจะอยู่ที่ 54 เดซิเบล เมื่อเปรียบเทียบกับ ชดุ หูฟัง ส าหรับแม่ตั้งครรภ์จะผลต่อเด็ก
ทารกในครรภ์ตอน 5 เดือนเน่ืองจากสามารถฟังเพลงได้จากภายนอกเท่าน้ันจึงจ าเป็นต้องรอให้ทารก
ในครรภ์มีประสาทการรับรู้เสียงก่อน  
 
ภาพที่ 5.4: ตวัอย่างรูปแบบ เบบี้พ็อด (Babypod) ล าโพงส าหรับทารกในครรภ์ ของโครงการจัดตั้ง 
              ธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก  
 

               
 
ภาพที่ 5.5: เคร่ืองหมายการค้าของโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้  
              ส าหรับเด็กทารก 
  

                    
 
   ชื่อ : บริษัท จเีนียสมิวสิค จ ากัด 
   ลักษณะตวัอักษร : Genius Music 
   สญัลกัษณ์ : การสร้างความอัจฉริยะส าหรับเด็กทารกด้วยดนตรี 
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    5.5.1 สถานที่ตั้ง  
  โครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารกตั้งอยู่  
ถนนศรีวรา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ในโครงการ “Town in Town”  
 
ภาพที่ 5.6:  ภาพสถานที่เช่าบริษัท   
 

        
           
  เป็นโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น หน้ากว้าง 5.25. เมตร ลึก 17 เมตร พ้ืนที่ 23 ตรว. พ้ืนที่ใช้สอย 190 
ตรม. จอดรถได้ 2 คัน 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ า ค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท ตั้งอยู่ในท าเลที่ด ีการ
เดินทางสะดวกสบายเน่ืองจากอยู่ใกล้จุดขึ้นลงขึ้นด่วน รามอินทรา-อาจณรงค์ หลังโครงการต้นซุง 
อเวนิวและใกล้กับ The Scene Town in Town ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีฐานะปานกลางขึ้นไป 
 
ภาพที่ 5.7:  ภาพแสดงแผนที่ของบริษัท   
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  จากการวิเคราะห์ภาพแผนที่ข้อมูลข้างต้น การจัดตั้งธุรกิจบนพ้ืนที่น้ีส่งผลดีต่อการเดินทางที่
สะดวกและหาสถานที่ได้ง่ายรวมไปถึงกลุ่มผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่ที่มีก าลังซ้ือและส่งสินค้าได้อย่าง
รวดเร็ว  
      5.5.2 รูปแบบการจัดการทางบริษัท  
  ส าหรับบริษัท “Genius Music” มีความตระหนักถึงโครงสร้างองค์กรของโครงการจัดตั้ง
ธุรกิจการผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารกโดยแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดังน้ี 
 
ภาพที่ 5.8:  แสดงโครงสร้างการบริหารงานของโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือ  
       การเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก 

 
  การบริหารจัดตั้งโครงการผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารกภายใต้
ช่ือบริษัท “Genius Music” ประกอบไปด้วย ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารส่ือ ฝ่าย
บัญชีและการควบคุมภายใน และฝ่ายกฎหมาย โดยมีรายละเอียดของแต่ละฝ่ายงานดังต่อไปน้ี 
  1. ประธานกรรมการ จ านวน 1 คน   
    - ดูแลและบริหารองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
    - ก าหนดระเบียบแบบแผนบริหารการจัดการองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
    - วางแผนกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร 
    - ควบคุมและดูแลทุกฝ่ายงานขององค์กร 
    - ปรับตัวให้เข้ากับกระแสทางการตลาดอยู่เสมอ 
    - รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการในการก ากับ ติดตาม ดูแลการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการอ่ืนๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่
ก าหนดไว้  
  
  

ประธานกรรมการ 

ฝ่ายวางแผน
การตลาด 

ฝ่ายบรหิารสือ่
การตลาด 

ฝ่ายบญัชแีละ
ควบคมุภายใน 

ฝ่ายขนสง่สนิคา้ ฝ่ายกฎหมาย 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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  2. กรรมการผู้จัดการ จ านวน 1 คน 
    -  ปฏิบตัิหน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต  
เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งให้ค าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกับกฎข้อบังคับต่างๆ  
    -  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทโดยการจัดการและประสานงานการ 
ประชุมของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้            
    - จัดท าและเก็บเอกสารต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็นทะเบียนกรรมการ  
หนังสือนัดประชุม หรือ รายงานประจ าปี เป็นต้น  
  3. ฝ่ายวางแผนการตลาด จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์และวางแผนการตลาด  
    - วางแผนการตลาดทั้งกลยุทธ์ระยะส้ันและระยะยาวอย่างรอบคอบและทัน 
ต่อกระแสที่เปล่ียนอยู่เสมอพร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขหากมีคู่แข่งเพ่ิมขึ้น 
    - สรุปและวิเคราะห์ผลรวมของตลาดเพ่ือสร้างกลยุทธ์ในการปรับปรุงและส่ือสารไป  
ยังกลุ่มเป้าหมายอย่างเข้าใจมากที่สุด 
    - วิเคราะห์และวิจัยหากลุ่มเป้าหมายเพ่ือคาดการณ์เก่ียวกับการผลิตสินค้า  
กระบวนการผลิต งบประมาณที่ต้องใช้ และผลก าไรที่ควรจะได้  
    - ปรับแผนงานและเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารเพ่ือวางแผนกิจกรรมการขายและ 
ปฏิบัตติามแผนงานการขายในด้านราคา วิธีการขาย ช่องทางการขายและการใช้ส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 
    - บริหารการขายและการส่ังซ้ือจากลูกค้าเพ่ือควบคุมและดูแลการน าแผนกลยุทธ์ไป 
ปฏิบัตใิหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้ 
    - ติดตามประเมินผลจากข้อมูลรายงานทางคอมพิวเตอร์พร้อมออกส ารวจตลาดเพ่ือ 
ท าการวิจัยเพ่ือพร้อมปรับแผนกลยุทธ์และกลวิธีในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและเตรียมการรณรงค์
โดยโฆษณาอย่างต่อเน่ือง  
  4. ฝ่ายบริหารส่ือการตลาด จ านวน 1 คน ท าหน้าที่ดูแลและบริหารส่ือของบริษัททั้งหมด   
    - จัดท าบญัชีรายช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ หรือ ช่องทางออนไลน์ผ่านโซเชียล  
เน็ตเวิร์กที่เก่ียวข้องกับธุรกิจขององค์กรให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 
    - จัดท าส่ือส่ิงพิมพ์หรือส่ืออ่ืนๆ การเขียนสารสนเทศทางเว็บไซตเ์พ่ือส่ือสารข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์ออกไปยังช่องทางการตลาดและลูกค้า พร้อมกับติดตามผลการด าเนินการจัดกิจกรรมและ
การส่ือสารการตลาดของคู่แข่งอย่างใกล้ชิด  
    - วางแผนการตลาดออนไลน์ อาทิ เช่น SEO, Social Network หรือ เว็บบอร์ด
ต่างๆ ด้วยการติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการด าเนินการของแต่ละแนวทางพร้อมการ
ออกแบบ Feature ใหม่ๆในเว็บไซต์  
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  5. ฝ่ายบัญชีและควบคมุภายใน จ านวน 1 คน  
    - ตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายต่างๆของบริษัท 
    - บันทึกบัญชีของสมุดรายวันช้ันต้นและตรวจสอบ Statement 
    - ประเมินสมรรถนะทางการเงินของธุรกิจในปัจจุบันและที่คาดการณ์วิเคราะห์  
ทางเลือกทางการเงินของกิจการ  
    - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 
    - ท ารายงานปิดงบการเงินประจ าเดือนให้กับบริษัท 
  6. เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้า จ านวน 2 คน  
    - มีหน้าที่ขับรถส่งสินค้าให้กับบริษัท โดยรับผิดชอบในเร่ืองเวลาจดัส่งสินค้า 
    - รับผิดชอบสินค้าระหว่างการจัดส่งให้อยู่ในสภาพที่ลูกค้ายอมรับสินค้า 
    - รับผิดชอบเอกสาร (บิล) ที่ส่งสินค้าและต้องให้ลูกค้าลงช่ือรับ  
  7. ฝ่ายกฎหมาย จ านวน 1 คน   
    - ดูแลในเร่ืองของกฎข้อบังคับในการจัดตั้งโครงการและระเบียบตามมาตราที่
ก าหนดไว้อย่างถูกต้องเพ่ือมิให้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบทเพลงที่ได้ท าขึ้น  
 
ตารางที่ 5.1: แสดงต าแหน่งและเงินเดือนบุคลากร  
 

ต าแหนง่งาน จ านวนเงนิเดอืน อตัรา จ านวนเงนิ 

ประธานบริษัท 50,000 1 50,000 
เลขานุการ 20,000 1 20,000 

เจ้าหน้าที่วางแผน
การตลาด 

18,000 1 18,000 

เจ้าหน้าที่บริหารส่ือ
การตลาด 

18,000 1 18,000 

                     (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.1(ต่อ): แสดงต าแหน่งและเงินเดือนบุคลากร  
 

ต าแหนง่งาน จ านวนเงนิเดอืน อตัรา จ านวนเงนิ 

เจ้าหน้าที่บัญชี 15,000 1 15,000 
เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้า  18,000 2 36,000 

เจ้าหน้าที่กฎหมาย 15,000 1 15,000 

รวมเงินเดือน               8 172,000 
 
5.6 การบรหิารดา้นการตลาด  
  การวิเคราะห์สถานการณ์ในตลาด (Situation Analysis) 5C’s  
   การสรุปแนวทางในการวางแผนการบริหารโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็น
ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก ภายใต้ช่ือ บริษัท จีเนียสมิวสิค จ ากัด จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์
สถานการณ์การณ์ในตลาดโดยอาศัยการวิเคราะห์ 5C’s  
  5.6.1. สภาพแวดล้อม (Context)  
     5.6.1.1) ปจัจัยด้านการเมืองและการปกครอง (Political Factors)  
    รัฐบาลเดินหน้าโครงการจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัว
ยากจน โดยมอบเงินช่วยเหลือเดือนละจ านวน 400 บาทต่อคน เป็นเวลา 1 ปี ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความ
รับผิดชอบโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ทั้งน้ีได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อสม.) บ้านพักเด็กและครอบครัว 
(อพม.) รวมทั้งส านักงานเขตด าเนินการประชาสัมพันธ์และให้ค าแนะน าแก่หญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนที่ให้มา
เข้าร่วมโครงการเพ่ือติดตามและดูแลการจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม 
คุณแม่ที่ตั้งครรภ์และมีก าหนดคลอดบุตรสามารถมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ โดยคุณสมบัติของครอบครัว
ที่จะได้รับเงินอุดหนุน ได้แก่ ผู้ที่มีรายได้เดือนละต่ ากว่า 3,000 บาทต่อคน ไมม่ีที่ดินท ากินหรือมีภาวะ
พ่ึงพิง เช่น ครอบครัวคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี เป็นพ่อแม่เล้ียงเดี่ยว เป็นต้น ซ่ึง
เป้าหมายส าคญัของโครงการน้ี คือ การสนับสนุนให้คุณแม่ได้ดูแลสุขภาพบุตรอย่างเป็นมาตรฐาน 
เพราะจะต้องน าบุตรไปตรวจร่างกาย รับวัคซีนให้ครบถ้วนตามช่วงอายุและการน าบุตรไปพบแพทย์
เพ่ือให้ค าแนะน าในการเล้ียงบุตรหลังจากคลอดที่จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการเล้ียงดูบุตรได้อย่างมี
คุณภาพเพ่ือเติบโตเป็นก าลังส าคัญของประเทศ จากปัจจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาครัฐยังมีการ
สนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงทรัพยากรมนุษย์
ที่จะเป็นบุคคลส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปให้อย่างยั่งยืนและเจริญเติบโตด้วยความมั่นคงทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยเหตุน้ีปัจจัยการเปล่ียนแปลงทางด้านการเมืองจึงท าให้การสนับสนุน
ทางด้านการเงินลดลงอย่างเห็นได้ชัด  
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  ดังน้ันการจัดตั้งธุรกิจการผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารกอาจได้รับ
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอันเน่ืองมาจากกฎ ระเบียบ นโยบายและข้อตกลงในการลงทุน หรือส่ิง
ที่ขัดต่อกฎหมาย เป็นต้น หากมีการปรับเปล่ียนความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจให้ดีขึ้นจะ
ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมโดยรวมให้เป็นไปตามทีต่้องการและดีขึ้นตามล าดับ 
    5.6.1.2) ปจัจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors)  
    จากปัจจัยเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาจะเห็นได้จากตวัเลขอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจหรือ จีดีพี ขยายตัวได้ 3.5% และเตบิโตไดม้ากกว่าปีที่ผ่านมาขยายตัวได้ 2.8% อย่างไรก็
ตามแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเร่ิมฟ้ืนตัวแต่ยังไม่เต็มที่ เน่ืองจากการส่งออกยังไม่ขยายตัวจากสภาวะที่
ถดถอยจึงส่งผลให้เอกชนยังไม่กล้าลงทุน ในขณะเดียวกันยังไม่พบว่าเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบอย่าง
คล่องตัว ซ่ึงเกิดจากการเติบโตยังไมไ่ด้ลงไปสู่ระดับรากหญ้า หรือ เกษตรกร อันเน่ืองมาจากราคา
สินค้าเกษตรตกต่ า ปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม จึงส่งผลให้มีเงินไม่เพียงพอในการใช้จ่าย  
  อย่างไรก็ตามในส่วนที่รัฐบาลจะสร้างใหม่ คือ การสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 
เน่ืองจากเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะหากเศรษฐกิจข้างบนขยับแต่ในส่วนของข้างล่างยังมีปัญหาจะท าให้เกิด
เป็นปัญหาสังคมรวมไปถึงการเติบโตจากการพ่ึงพาการส่งออกถึง 70% อาจจะท าให้ไม่เกิดความ
สมดุลของการเติบโต จากปัจจัยที่เกิดขึ้นท าให้มองภาพรวมของเศรษฐกิจในตอนน้ีเป็นไปในทางลบ
และอาจเกิดคู่แข่งได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันน้ีเป็นธุรกิจยุคใหมโ่ดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก 
ดังน้ัน ธุรกิจแฟรนไชส์ออนไลน์สินค้าส าหรับเด็กจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ข้อจ ากัดต่างๆ 
เน่ืองจาก “ลูก” คือ แก้วตาดวงใจของพ่อแม่ต่างให้ความส าคัญและเอาใจใส่ดูแลบตุรหลานของตนให้
ได้รับส่ิงที่ดีหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดจึงท าให้ธุรกิจสินค้าส าหรับแม่และเด็กมีโอกาสพัฒนาได้
อย่างต่อเน่ือง  
    5.6.1.3 ปัจจัยทางสังคม (Social Factors)  
    ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการส่ือสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยมเีคร่ืองมือส่ือสารที่
ทันสมัยและสามารถรับส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็วจึงท าให้การติดต่อส่ือสารของมนุษย์เป็นไปได้อย่าง
รวดเร็ว สะดวก และกว้างขวาง การส่ือสารได้ก้าวสู่ “ยุคส่ือดิจิทัล” อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ มือถือ เคร่ืองถ่ายเอกสาร ไมโครเวฟ และเคร่ืองเล่น MP3 แต่ส่ือเทคโนโลยีเหล่าน้ีย่อมมี
ทั้งข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณาให้รอบคอบเพ่ือจะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากที่สุด  
จากกระแสสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ “เทคโนโลย”ี ทีเ่ร่ิมเข้ามามบีทบาทต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคทุกด้าน รวมทั้ง “การเลีย้งลูก” ในปัจจบุัน จากศูนย์วิจัยสถาบันอาร์แอลจี ได้วิจัยทัศนคติ
การเล้ียงลูกในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จากกลุ่มตัวอย่างคุณแม่ที่มีอายุ 21-35 ปี กว่า 2,000 ราย 
เป็นผู้ที่ตั้งครรภ์และเป็นแม่ที่มีลูกวัย 0-9 ปี โดย 84% ของกลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี เป็นกลุ่มแม่ท างานมากถึง 74% และอีก 26% เป็นแม่บ้านเล้ียงลูกเต็มเวลาในจ านวนน้ี 42% เป็น
ผู้มีรายได้สูง และ 46% ระดับกลาง พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดในเขตเมือง  
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  ซ่ึงจากผลวิจัยพบว่ากลุ่มแม่ “เจนเอม” จะมีทัศนคติต่อการเล้ียงลูกในยุคปัจจุบัน 6 เทรนด์ 
ประกอบด้วย  
  1.) “Woman Phenomenon” เป็นกลุ่มที่ผสมผสานความเป็นตัวตนกับการเป็นแม่  
มีความคดิเป็นของตัวเอง โดยกว่า 69% ยอมจ่ายเงินซ้ือสินค้าออร์แกนิกเพ่ือสุขภาพที่ดีของตัวเอง
และลูก โดยกลุ่มแม่ 98% ค านึงถึง “สุขภาพ” เป็นเร่ืองหลัก ในขณะที่อีก 58% ค านึงถึงเร่ืองสุขภาพ
และส่ิงแวดล้อม  
  2.) “7 to 7 Gran (Nan) NY Hour” โดยแม่ส่วนใหญจ่ะเล้ียงลูกด้วยตนเอง 45.23% หรือมี
คนช่วยเล้ียงบ้าง 20.93% ขณะที่แม่ 82.08% ไว้ใจให้ปู่ย่าตายายเป็นผู้เล้ียงดู ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความ
ปลอดภัยอุ่นใจเมื่อลูกอยู่กับปู่ย่ามากกว่าญาติคนอ่ืนๆ นอกจากน้ีผลวิจัยยังบอกว่ากลุ่มแม่ไม่ใช่พ่ีเล้ียง
เด็ก 85.47% มาจากความกังวลเร่ืองความปลอดภัย 69.79% รองลงมาคือ เร่ืองของการส้ินเปลือง
ค่าใช้จ่าย 35.83%  
  3.) “No Rule is New Rule” ไม่ได้แก้กฎแต่เปล่ียนบริบทของค าว่าดทีี่สุด ซ่ึงมีความเป็น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่วิถีแห่งศรัทธา พิธีกรรม หรือกุศโลบายทางคติชุมชนต่างๆ 
และเปิดกว้างกับส่ิงต่างๆที่เกิดขึ้น โดย 77.11% มีความรู้สึกเฉยๆเมื่อเห็นเด็กผู้ชายเล่นตุ๊กตาและ
เด็กผู้หญิงเล่นหุ่นยนต์ นอกจากน้ีหากลูกต้องเรียนร่วมกับเด็กพิเศษแม่ 71.80% จะอธิบายให้ลูกเข้า
ใจความแตกต่างรองลงมา 69.52% สนับสนุนให้ลูกช่วยเหลือเพ่ือนเท่าที่ท าได้  
  4.) “Take it Easy Theory” เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตตามววิัฒนาการของอุปกรณ์เคร่ืองใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมีพฤติกรรมเล้ียงลูกแม่สมัยใหม่ ใช้วิธีเล้ียงลูก ใช้วิธีเล้ียงลูกแบบที่ลูกไม่รู้สึกว่าถูกจับผิด
หรือควบคุมจนลูกอึกอัด 77% เน้นการให้อิสระตามความเหมาะสมกับวัยและสภาพแวดล้อม ไม่
ควบคมุเข้มงวดมากเกินไป 65% และยังเปิดโอกาสให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเองถึง 60%  
  5.) “Internet Of Mother Things” คุณแม่ 4G โดย 1 ใน 4 อยากลองซ้ือสินค้าทาง
ออนไลน์เพราะประหยัดเวลา ประกอบกับนิยมเล่นแอพพลิเคช่ันต่างๆ โดยเฉพาะ Line เพ่ือใช้ส่ือสาร
กับกลุ่มคุณครู ผู้ปกครอง และกลุ่มเพ่ือนของลูก โดยแม่กว่า 21% เลือกใช้แอปพลิเคช่ันอ่ืนๆเพ่ือ
ติดตามดูแลลูก  
  6.) “Trans-Parent Culture” สังคมแม่ยุคใหม่ไร้พรมแดน รวมกลุ่มเพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และความคิดเห็นพร้อมการเรียนรู้จากการได้ลงมือท าหรือการได้ฟังผู้เช่ียวชาญตัวจริง  
มีสัมพันธภาพที่ดีเกิดขึ้นได้ทั้งบนโลกออนไลน์ หรือออนกราว โดยแม่ 86% ชื่นชอบที่จะพูดคุย
แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และปรึกษาปัญหากับแม่คนอ่ืนๆและ 80% จะอ่านรีวิวความคิดเห็น
จากแม่คนอ่ืนๆก่อนตัดสินใจซ้ือสินค้าส าหรับลูก ถ้าหากเคยใช้มาก่อน ดังน้ันส่ือจะต้องปรับตัวด้วย
การสร้างคอนเทนต์ให้มีเน้ือหาที่ดีมคีุณภาพและตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะส่ือสาร ด้วยเหตุน้ีคุณแม่ที่
ก าลังตั้งครรภ์จ าเป็นต้องพึงระวังส่ิงที่อาจจะเป็นอันตรายกับลูกน้อยในครรภ์ได้ 
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   5.6.1.4) ปจัจัยทางเทคโนโลยี (Technology Factors) 
    การด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีการส่ือสารกลายเป็นส่ิงจ าเป็นที่ไม่
สามารถปฏิเสธแม้กระทั่งในยามตั้งครรภ์ยังมีส่ือเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยอ านวยความสะดวกสบาย
ให้กับการท างานและการเล้ียงลูก ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญทีคุ่ณแม่ตั้งครรภ์ควรพึงระวังก่อนที่จะใช้ส่ือ
เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยเฉพาะ “มอืถือ” ที่คนส่วนใหญจ่ะกล่าวว่า คล่ืนรังสีจาก
มือถืออาจะท าอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ แต่อย่างไรก็ตามคุณแม่ตั้งครรภ์ยังเลือกใช้มือถือในการ
ส่ือสารและสามารถเล่นแอพพลิเคช่ันได้ ได้แก่ Smartphone อาทิ iPhone, iPad, และ
ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android เป็นต้น เน่ืองจากเคร่ืองมือเหล่าน้ีจะท าให้คุณแม่เพลิดเพลิน
และเกิดประโยชน์ในระหว่างตั้งครรภ์ผ่านการสอบถามกับผู้เช่ียวชาญหรือคุณหมอได้ในทันที ไม่ว่าจะ
เป็นค าถามที่สงสัยและอยากทราบโดยไม่จ าเป็นต้องขับรถออกไปโรงพยาบาล อาทิ ตอนน้ีตั้งครรภ์ก่ี
เดือน, เจ็บครรภ์หรือปวดท้องหน่วงๆ, ปฏิกิริยาของลูกในครรภ์ เป็นต้น ตัวแอพพลิเคช่ันต่างๆ
สามารถท างานโดยให้คุณแม่ใส่ช่ือลูก เพศ ก าหนดคลอดซ่ึงจะท าให้ทราบจากคุณหมอที่ฝากครรภ์
ด้วย ซ่ึงจะถูกประมวลผลและแสดงผลออกมาเป็นรูป 3D เมื่อมีอาการผิดปกติคุณแม่สามารถส่งข้อมูล
ไปให้แพทย์ได้ในทันทีเพ่ือรับการดูแลเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที  
 
ภาพที่ 5.9:  เทคโนโลยีปัจจุบันกับการฝากครรภ์ที่มีความสุข 
 

         
        
  5.6.2) ผู้บริโภค (Consumers) 
  การมีลูกน้อยเป็นเด็กเฉลียวฉลาดเป็นความปรารถนาของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนซ่ึงไม่ใช่เหตุผล
ด้านพันธุกรรมแต่เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน เพราะสมองที่พร้อมส าหรับการเรียนรู้ การเจริญเติบโตทาง
ความคดิตามวัย และสติปัญญาที่ก้าวหน้าน้ัน ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ หากปราศจากการ
ดูแลที่เหมาะสม โดยเฉพาะการให้ความส าคญัการกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอด 
การศึกษาถึงเคล็ดลับที่ต้องใช้ระหว่างตั้งครรภ์จึงเป็นเร่ืองจ าเป็น เพ่ือเตรียมความฉลาดให้กับลูก 
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  ส่ิงที่ส าคัญมากที่สุด คือ เด็กทารกภายในครรภ์จะอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการพัฒนาการไม่
ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกาย แต่ส่วนที่ส าคัญที่สุด ได้แก่ “สมอง” ซ่ึงจ าเป็นต้องส่งเสริมพัฒนาการ
ทางสมองของทารกภายในครรภ์ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงที่สามารถเพ่ิม ไอคิวให้กับลูกในระหว่างการ
ตั้งครรภ์ได้ดว้ยเช่นกัน จากผลส ารวจไอคิว-อีคิวเด็กไทยในปี 59 เฉล่ียประเทศอยู่ที่ 98.2 เพ่ิมขึ้นจาก 
5 ปีก่อน แต่ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล พบเกิน 100 ใน 42 จังหวดั เฉพาะกรุงเทพฯ ไอคิว 
103.4 ส่วนอีคิวพบขาดความมุ่งมั่นพยายามเน่ืองจากเด็กในเมืองเร่ิมใช้แทปเล็ตและสมาร์ทโฟนมาก
เกินไปจนขาดพัฒนาการความคิด การส่ือสารจึงท าให้สมาธิส้ันเพราะการเล่นเกมหรือใช้โปรแกรม
ต่างๆที่ก่อให้เกิดส่ิงเร้า เร่ิมจากมีแสง สี เสียง ดังน้ันเด็กอายุ 0-3 ขวบไม่ควรสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์
เหล่าน้ี รวมไปถึงส่วนที่มีผลกระทบต่อระดับไอคิวของเด็ก ได้แก่ ภาวะขาดสารอาหารในแม่และเด็ก
ระหว่างตั้งครรภ์ เพราะฉะน้ันการสนับสนุนให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ได้รับไอโอดีนและธาตุเหล็กที่เพียงพอ
จะช่วยป้องกันปัญหาซีดที่จะเกิดขึ้นในมดลูกได้หลังคลอดลูกแล้ว รวมทั้งการให้คุณแม่ตั้งครรภ์ได้รับ
วิตามิน ไอโอดีน เหล็ก หรือโฟเลตฟรี เพ่ือป้องกันปัญหาทารกพิการแต่ก าเนิดด้วย เป็นต้น  
  ทั้งน้ี การเพ่ิม IQ ให้กับลูกระหว่างตั้งครรภ์สามารถท าได้อย่างสม่ าเสมอด้วยความผ่อนคลาย
ไม่จ าเป็นต้องวิตกกังวลเร่ืองใดๆทั้งส้ินซ่ึงจะท าให้ทารกที่เกิดมาจะเป็นเด็กทีไ่ม่งอแงและมีสมาธิได้
ดีกว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่สะสมความเครียด การลูบหน้าท้องเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่จะช่วยเสริมสร้าง
ประสาทในการรับรู้ของทารกตั้งแต่ในครรภ์และท าให้ลูกค่อยๆ มีการพัฒนาการด้านการสัมผัสต่างๆ
ได้ดี นอกจากน้ีการฟังเพลงหรือการดูหนังจะท าให้ทารกมีประสาทรับฟังที่ดีและยังเป็นการผ่อนคลาย
อีกด้วย รวมไปถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่และออกก าลังกายเบาๆอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารและสุขภาพที่ดีที่ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็
ตามการให้ค าแนะน าทางด้านจิตเวชศาสตร์กับพ่อแม่และครอบครัวเพ่ือไม่ให้เกิดความเครียด
เน่ืองจากจะส่งผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ได้เสมอพร้อมอบรมให้พ่อมีความรู้ดูแลบตุรอย่างถูกวิธีเพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง 
 แนวโนม้การเตบิโต: ดนตรีคลาสสิกในปัจจุบันยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควรเน่ืองจากคนฟัง
มองว่าดนตรีคลาสสิกฟังยากไม่เหมือนแนวเพลงป๊อป ร็อค และแจ๊ส ตลอดจนซีดีเพลงคลาสสิกจาก
ต่างประเทศที่เข้ามาท าตลาดในเมืองไทยยังมีราคาสูงราวๆ 700 – 1,000 บาทต่อแผ่น ท าให้การฟัง
เพลงคลาสสิกยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก นอกจากน้ี “คนรุน่ใหม”่ ไม่ได้รับการปลูกฝังส่ังสมประสบการณ์
ด้านศิลปะที่จะท าให้ช่ืนชอบดนตรีคลาสสิก แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจเพลงในไทยยังคงเจริญเติบโต
ต่อเน่ืองพร้อมวิวัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่จึงมีโอกาสที่จะขยายตัวของเพลงคลาสสิกได้ไม่
ยากหากมองหาคุณค่าในตัวเพลงที่สามารถพัฒนาจิตใจ บ าบดัโรค รู้สึกได้หลากหลายอารมณ์ และ
พัฒนาสมองได้ตั้งแต่ทารกในครรภ์ ดังน้ันจุดมุ่งหมายในการผลิตงานเพลงคลาสสิกขึ้นมาน้ันจึงไม่ใช่
เร่ืองธุรกิจเป็นตัวน าแต่การสร้างกระแสโลกแห่งดนตรีคลาสสิกให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งน้ีสังคมไทยยุค
น้ีเป็นยุคที่รีบเร่งและแบกรับภาวะกดดันในการท างานและชีวิตประจ าวันมากมาย  
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การหาเพลงที่สามารถช่วยผ่อนคลายอารมณ์ สุขภาพ และสมองจะช่วยส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจ
อันมีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างแน่นอน  
  กลุม่ลกูคา้เปา้หมาย: จากการวิเคราะห์ภาพรวมของกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของเรา ได้แก่ 
กลุ่มแม่ที่ก าลังตั้งครรภ์ และกลุ่มพ่อแม่ที่ผ่านการมีลูกมาแล้ว เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงที่
จะตอบโจทยต์่อสินค้าของเราได้  
  แข่งขนัดา้นคณุภาพ: อย่างไรก็ตามเพลงคลาสสิกยังคงเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปเน่ืองจากเป็น
เพลงที่มีมานานและหาฟังได้ทั่วไป ซ่ึงจะเจาะกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ต้องการฟังเพลงคลาสสิกเพ่ือน าไป
พัฒนาสมองของเด็กทารก โดยมีช่องทางจ าหน่ายที่ส าคัญผ่านพันธมิตรที่อยู่ในกลุ่มสินค้าแม่และเด็ก
เพ่ือส่งเสริมการขายและประหยัดต้นทุน  
  แข่งขนัดา้นราคา: เน่ืองจากดนตรีคลาสสิกเป็นเพลงที่สามารถหาฟังได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็น
เว็บไซตห์รือช่องทางผ่านออนไลน์ ดังน้ันอาจจะมีต้นทุนการผลิตต่ า เน้นความหลากหลายและความ
แปลกใหม่ของรูปแบบการน าเสนอไม่ว่าจะเป็นการท าแอพพลิเคช่ันบนมือถือทั้งในระบบ แอนดรอยด์ 
(Android) และระบบ iOS เป็นต้น ที่มีช่องทางจ าหน่ายที่ส าคัญ เช่น ช่องทางผ่านออนไลน์ หนังสือ
หรือนิตยสารเก่ียวกับแม่และเด็ก หรือ การฝากขายสินค้าในกลุ่มแม่และเด็กกับสินค้าที่มีช่ือเสียง  
  5.6.3) พันธมิตร (Collaborator) เป็นข้อตกลงระหว่างธุรกิจเพ่ือการลดต้นทุนและการ
ปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นส าหรับลูกค้า โดยจะมีความร่วมมือในรูปของข้อตกลงแบบเดี่ยว (Single 
Agreement) ที่มีการแบ่งปันทั้งโอกาสและความเส่ียงเท่าๆกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ปัจจุบันมีธุรกิจ
ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดจึงท าให้ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านเพ่ือรับมือกับความ
เปล่ียนแปลงและท าให้ธุรกิจไปรอด คือ พวกพ้องเพ่ือนฝูง หรือ ที่เรียกว่า “พันธมติรทางธรุกจิ” 
เน่ืองจากกลุ่มเหล่าน้ีจะช่วยกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การบอกแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาถูกให้
หรือขายสินค้าให้ในราคาย่อมเยา เป็นต้น 
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ตารางที่ 5.2: การวิเคราะห์พันธมิตรของโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการ  
        เรียนรู้ส าหรับเด็กทารก  
 

พันธมติร สนบัสนุน ตอ่ตา้น 
 
 

ศนูยส์ขุภาพสตรกีรุงเทพ 

ทางโรงพยาบาลมีศูนย์ดูแล
สุขภาพในการตรวจครรภ์และ
ฝากครรภ์ ซ่ึงท าให้คุณแม่ที่
ตั้งครรภ์มีโอกาสทดลองฟัง
เพลงเพ่ือความผ่อนคลายและ
หลับง่ายข้ึน  

ปัจจุบันมีสถาบันดูแลสุขภาพ
สตรีเพ่ิมมากขึ้นซ่ึงอาจ 
ถูกลอกเลียนแบบได้ง่าย 

 
ธรุกจิขายผลติภณัฑ ์
ส าหรบัแมต่ ัง้ครรภ ์

การน าเอาสินค้าที่เอ้ือต่อ
ผู้บริโภคมาเป็นตัวช่วยการ
ส่งเสริมการขาย  

การละเมิดลิขสิทธิ์ของสินค้าที่
ท าเหมือนกันรวมถึงร้านค้าที่
ส่งผลให้ลูกค้ามีทางเลือกเพ่ิม 
มากขึ้น 

                            
 5.6.4) คู่แข่งขัน (Competitor) การมีคู่แข่งขันทางธุรกิจเปรียบเสมือนยาชูก าลังที่จะท าให้
กิจการมีความเข้มแข็งและอดทนที่จะด าเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้น มี
ความคดิสร้างสรรค์ และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองถึงจะแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดธุรกิจ
ได้อย่างแท้จริง 
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ตารางที่ 5.3: การวิเคราะห์คู่แข่งขันของโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการ 
        เรียนรู้ส าหรับเด็กทารก 
 

คูแ่ขง่ขัน ข้อไดเ้ปรยีบของโครงการเทยีบ
คูแ่ขง่ 

ข้อเสยีเปรยีบโครงการเทยีบ
กบัคูแ่ขง่  

Mama Expert Thailand  

     

1. Mama Expert ไม่ได้ผลิต
ดนตรีโดยตรง  
2. ไม่มีเอกลักษณ์ในเสียงเพลง 
3. เป็นเวบ็ไซต์ทีเ่น้นให้ข้อมูล
มากกว่าเสียงเพลง 

1. มุ่งจัดท าเว็บไซตท์ี่เน้นให้
เผยแพร่บทความ 
2. มีทีมงานและทีมเขียน
บทความมีความช านาญและ
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 
เก่ียวกับคุณแม่มือใหม่ไปจนถึง
การเล้ียงลูก เป็นต้น  

Baby Mamy 

 

1.ส่วนใหญ่จะรับสินค้ามาขาย
ต่อในราคาสูงกว่าปกติ 
2. เป็นเวบ็ไซต์ทีเ่น้นขายของ
ทั่วไป 

1. มีหลายช่องทางส าหรับการ
จ่ายเงิน  
2. มีสินค้าหลากหลายส าหรับ
แม่และเด็ก 

                     
  5.6.5) บริษัท (Company)  
  ธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารกตระหนักถึงเร่ืองการพัฒนา
ทั้งทางร่างกายและจิตใจส าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เพ่ือสามารถถ่ายทอดสู่ลูกในท้องให้เติบโตอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการกระตุ้นจากเสียงเพลงที่ช่วยพัฒนาด้าน IQ และ EQ  
  ยุคสังคมในปัจจุบันน้ีมีแตค่วามรีบเร่งหรือได้รับความกดดันจากส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป
จึงเป็นสาเหตุให้ผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะกับคุณแม่ที่ก าลังตั้งครรภ์ที่มีอารมณ์
แปรปรวนและไม่คงที่จึงท าให้ธุรกิจของเรามีความใส่ใจในเร่ืองของเสียงดนตรีที่สามารถเยียวยาจิตใจ  
ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียด และยังส่งผลดีต่อทารกน้อยที่ก าลังจะเกิด ซ่ึงมีความเช่ือว่าคุณแม่ทุก
คนต้องการให้ลูกมีการเจริญเตบิโตอย่างสมบูรณ์แบบในด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
ดังน้ันธุรกิจของเราจะเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้ลูกน้อยของคุณมีพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด    
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การวเิคราะห ์SWOT ของโครงการ 
 
ตารางที่ 5.4: การวิเคราะห์ SWOT ของโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ 
                 ส าหรับเด็กทารก 
 

จดุแขง็  
(Strengths) 

1. เป็นผลิตภัณฑ์ทีต่อบโจทย์ต่อแม่ตั้งครรภ์ทีต่้องการพัฒนาด้าน IQ และ EQ 
ส าหรับเด็กทารกในครรภ์  
2. สินค้าสามารถขายได้ทั่วโลก 
3. เป็นสินค้าที่มีความแปลกใหมด่้วยมูลค่าและตัวสินค้า 
4. เน้นให้ความส าคญักับคุณภาพและความปลอดภัย 
5. เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์และสไตล์ที่ชัดเจน 
6. พัฒนาเพลงเพ่ือพัฒนาการด้านIQและEQอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปตามกระแสตลาด 
7. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายกับผู้บริโภค  
8. สถานที่ตั้งส่งผลดีต่อการเดินทางที่สะดวกและหาสถานที่ได้ง่ายรวมไปถึง
กลุ่มผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่ที่มีก าลังซ้ือและส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว 

จดุออ่น  
(Weaknesses) 

1. ไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวกับคุณแม่ตั้งครรภ์มาก่อนจึงท าให้เป็น
อุปสรรคในการเรียนรู้ซ่ึงอาจเสียเปรียบคู่แข่งที่มีอยู่ก่อนหน้าน้ี  
2. ไม่มีความรู้ในด้านการเพ่ิมมูลค่าให้ตัวผลิตภัณฑ ์
3. เงินทุนจ ากัด ขยายกิจการช่วงแรกล าบาก  
4. ขาดประสบการณ์ในด้านท าการท าตลาดในช่วงแรก เช่น การใช้ช่องทางใน
การเพ่ิมลูกค้า  

                        (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.4(ต่อ): การวิเคราะห์ SWOT ของโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการ 
      เรียนรู้ส าหรับเด็กทารก 
 

โอกาส
(Opportunities)  

 

1. พัฒนาและปรับปรุงท านองเพลงให้มีความแปลกใหม่มากขึ้น 
2. ประชาสัมพันธ์ที่จะท าให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายข้ึนด้วยโซเชียลมีเดีย อาทิ 
เว็บไซต ์ไลน์ เฟสบุค ยูทปู หรือ อินสตาแกรม  
3. วิเคราะห์ในความต้องการของลูกค้าและน ามาต่อยอดพัฒนาในการผลิต
และน าเสนอสินค้าอย่างต่อเน่ือง 
4. สังคมในยุคน้ีช่ืนชอบผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของลูกตั้งแต่อยู่
ในครรภ์ไปจนถึงแรกเกิดจึงท าให้มีการตัดสินใจซ้ือได้ง่าย 
5. รัฐบาลเร่ิมมีการสนับสนุนเร่ืองของการพัฒนาสมองส าหรับเด็กมากขึ้น  
6. มีโอกาสต่อยอดในธุรกิจอาเซียน 
7.เป็นธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน 
8. เป็นสินค้าที่ผลิตได้ง่าย ต้นทุนต่ า  
9. ผู้บริโภคในยุคน้ีมีก าลังซ้ือสูง และช่ืนชอบสินค้าทีมีความแปลกใหม่  
10. สามารถจัดจ าหน่ายทางออนไลน์ที่ร่วมกับแอพพลิเคช่ันบทสมาร์ทโฟนซ่ึง
ได้รับความนิยมส าหรับผู้บริโภคยคุใหม ่

อปุสรรค  
(Threats)  

1. สินค้าสามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย  
2. เป็นสินค้าที่เหมาะส าหรับกลุ่มเป้าหมายทีต่้องการซ้ือสินค้าอย่างชัดเจนจึง
ท าให้เกิดคู่แข่งขันได้ง่าย  
3. กลุ่มลูกค้าบางคนไม่ชอบฟังเพลงคลาสสิก 
4. กลุ่มลูกค้าฟังเพลงคลาสสิกไม่รู้เร่ือง 
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การวเิคราะห ์Tows Matrix  
 
ตารางที่ 5.5: การวิเคราะห์ Tows Matrix ของโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือพัฒนา 
                 สมองส าหรับเด็กทารก  
 

 โอกาส (Opportunity) อปุสรรค (Threat) 

จดุแขง็ (Strength)  แนวทางกลยทุธเ์ชงิรุก  
- จ าหน่ายและให้บริการเพลงคลาสสิก
ส าหรับแม่ตั้งครรภ์อย่างมืออาชีพ 
- ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลัก
ในการประชาสัมพันธ์ 
- เพ่ิมสินค้าที่จ าเป็นส าหรับแม่
ตั้งครรภ์ อาทิ หูฟังส าหรับแม่ตั้งครรภ์ 
เบบี้พ็อด หรือ หมอนส าหรับการนอน 
เป็นต้น 
- มีงานวิจัยจากแพทย์ที่รับรองถึงบท
เพลงที่เหมาะสมกับเด็กทารก  
 

แนวทางกลยทุธป์อ้งกนั  
- ให้เช่าเพลงเมื่อผู้บริโภคดาวน์
โหลดแอพพลิเคช่ัน 
- เน้นการท าตลาดแบบ
พันธมิตร (ผลิตภัณฑ์สินค้าแม่
และเด็ก) เพ่ือช่วยส่งเสริมทาง
การตลาดและเจาะ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน  
- การจัดท ากิจกรรม งาน
สัมมนาหรือโฆษณาเพ่ือ 
โปรโมทสินค้าอย่างต่อเน่ือง 
- เจาะกลุ่มตลาดเดิมเน้นการ
ท าตลาดเชิงรุกเพ่ือให้ผู้บริโภค
เข้าใจเพลงคลาสสิกที่สามารถ
พัฒนาด้าน IQ และ EQ 
ส าหรับเด็กทารก 

                     (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.5(ต่อ): การวิเคราะห์ Tows Matrix ของโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือพัฒนา 
                      สมองส าหรับเด็กทารก  
 

 โอกาส (Opportunity) อปุสรรค (Threat) 
จดุออ่น (Weakness) แนวทางกลยทุธแ์กไ้ข 

- ติดต่อลูกค้าผ่านทางออนไลน์ด้วย
แอพพลิเคช่ันหรือโชเชียลมิเดียอย่าง
ต่อเน่ืองด้วยการอัพเดทข่าวสารใหม่ๆ
หรือให้ทางลูกค้ากดติดตามทาง
ออนไลน์  
- ตั้งราคาอย่างเหมาะสม 
- การสร้าง Community เพ่ือสร้าง 
Brand Loyalty ต่อตราสินค้า 
- พัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ  

แนวทางกลยทุธเ์ชงิรบั  
- วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับตวั
สินค้าและความต้องการของ
ผู้บริโภคพร้อมทั้งติดตาม และ
ประเมินผลในการท างานอย่าง
ต่อเน่ือง  
- พัฒนาสินค้าให้เข้ากับสังคม
ยุคปัจจบุัน 
- ปรับตัวในทันเทคโนโลยีและ
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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การวเิคราะหส์ว่นผสมทางการตลาด 4P’s & 4C’s  
 
ตารางที่ 5.6: การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด 4P’s & 4C’s ของโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรี  
                คลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก  
   

4P’s 4C’s 

Product Consumer 
โครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือ
เป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก เน้นถึง
ผู้บริโภคทีจ่ะใช้เพลงคลาสสิกเพ่ือน าไปพัฒนา
ศักยภาพทางสมองของลูกในครรภ์ไม่ว่าจะเป็น
ด้าน IQ และ EQ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างดี
ที่สุด รวมไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
เอกลักษณ์และคุณประโยชน์ต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะหาส่ิงที่เป็นประโยชน์ส าหรับ
ลูกในครรภ์และช่วยในเร่ืองพัฒนาทางสมองได้เป็น
อย่างดี ใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และเป็นเอกลักษณ์  

Price Cost 

ราคาของสินค้าอยู่ในระดับปานกลางท าให้
ผู้บริโภคมีก าลังซ้ือได้ เน้นจับกลุ่มผู้บริโภค
เกรดB+ ขึ้นไป   

จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ผู้บริโภคเร่ิม
ค านึงถึงราคาที่เหมาะสมและความจ าเป็นของสินค้า
มากขึ้น ทั้งน้ีผู้บริโภคพร้อมที่จะซ้ือสินค้าหากตัว
สินค้ามีคุณภาพที่ดีและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป  

                     (ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 5.6(ต่อ): การวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด 4P’s & 4C’s ของโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิต  
             ดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก  
 

4P’s 4C’s 
Place Convenience 

ช่องทางที่เป็นที่นิยมในการจัดจ าหน่าย ได้แก่ 
จัดจ าหน่ายทางออนไลน์และวางขายใน
ห้างสรรพสินค้าทั่วไปโดยร่วมกับผู้สนับสนุน
โครงการ อาทิ เช่น กลุ่มสินค้าแม่และเด็ก 
โรงพยาบาล และนิตยสารเก่ียวกับแม่ตั้งครรภ์ 
เป็นต้น  

ความสะดวกสบายเป็นปจัจัยหลักของสังคมไทยใน
ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเวลา และการเดินทางจึงท าให้
ผู้บริโภคต้องการใช้สินค้าที่หาซ้ือได้ง่าย โดยเฉพาะ
การใช้ส่ือออนไลน์ในสมาร์ทโฟนเร่ิมเป็นที่นิยมมาก
ขึ้น ดังน้ันธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุค
เทคโนโลยีในปัจจุบันใหไ้ด้มากที่สุด  

Promotion Communication 
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดว้ยรูปแบบ 
ส่ือออนไลน์ทุกประเภท เช่น เวบ็ไซต์ หนังสือ 
วิทยุ หรือโทรทัศน์ เพ่ือจัดท าโปรโมช่ันให้กับ 
สินค้าอยู่เสมอจะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการขายสินค้าเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถจดจ าตราสินค้าและรับรู้เก่ียวกับ
ประโยชน์ของสินค้าเหล่าน้ันได้   

เพ่ิมยอดขายของ HARDWARE ด้วยการ 
DOWNLOAD จาก แอพพลิเคช่ัน หรือ iTunes 
เพ่ือสามารถเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมี
การพัฒนาอยู่เสมอจะได้เปรียบจากคู่แข่งขัน 
นอกจากน้ียังมีการจัด Meeting ส าหรับคุณแม่
ตั้งครรภ์เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และมีการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือมากขึ้น 
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  5.6.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่  
 
ตารางที่ 5.7: ตารางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ของโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิต  
        ดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก  
  

 Build  Retain  Expand Infect  

 Launch  Phase 1  Main Phase  Expand Phase Infected Phase 
Idea 

Concept 
[What] 

-เร่ิมวางแผนการ 
โปรโมทเพลง 
เพ่ือแจกสินค้าให้
ลูกค้าได้ทดลอง
โดยร่วมมือกับ
ผลิตภัณฑ์นมผง
หรือสินค้าแม่
และเด็ก 
ประมาณ 30 วัน 

-เปิดตัว
ผลิตภัณฑ์
อย่างเป็น
ทางการโดย
วางจ าหน่าย
ใน
ห้างสรรพสิน
ค้าและทาง
เว็บไซต์
ออนไลน์ 

-จัดจ าหน่ายผ่าน
ทางออนไลน์หรือ
จัดจ าหน่ายตาม
ห้างสรรพสินค้าเร่ิม
จัดโปรโมช่ันให้กับ
ลูกค้า ไม่ว่าจะบัตร
สมาชิก, บัตรสะสม
แต้ม,คูปองแทน
เงินสดหรือส่วนลด
สินค้า เป็นต้น  

-จัดกิจกรรมหรือ
ออกบูทในงาน
มหกรรมสินค้าแม่
และเด็ก 
-จัดสัมมนาหัวข้อที่
เป็นประโยชน์ต่อ
แม่ตั้ครรภ์โดย
ร่วมมือกับพันธมิตร 
อาทิ เช่น นิตยสาร
ส าหรับแม่และเด็ก 
หรือ โรงพยาบาล  
-พัฒนาและ
ปรับปรุงสินค้า 

-จัดประกวดภาพ
ภ่ายคุณแม่
ตั้งครรภ์สุขภาพดี 
-สร้างพรีเซนเตอร์
ขึ้นมาเองเพ่ือ
น ามาเป็นตัวอย่าง
ในการเขียน
บทความลงใน
คอลัมน์นิตยสาร 
-สร้าง Social 
Media เพ่ือ
พูดคุยและขอ
ค าแนะน า 

                             (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.7(ต่อ): ตารางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ของโครงการจัดตั้งธุรกิจ 
                      ผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก 
 

 Build  Retain  Expand Infect  
 Launch  Phase 1  Main Phase  Expand Phase Infected 

Phase 

Reason 
& Result 
[When] 

กระตุ้นให้เกิด
ความอยากรู้
อยากลองใช้
เพลงคลาสสิก
เพ่ือน าไปพัฒนา
ศักยภาพสมอง
ด้าน IQ และ EQ
ส าหรับเด็กทารก 

สร้างกลุ่ม
ลูกค้า
(เฉพาะ)ที่จะ
ใช้เพลง
คลาสสิกที่
สามารถช่วย
กระตุ้น
พัฒนาการ
ของลูกน้อย 

ส่งเสริมสินค้าผ่าน
ส่ือออนไลน์ทุก
ช่องทางและ
สนับสนุนสินค้าให้
มีเอกลักษณ์เพ่ือ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้บริโภคได้ตรงจุด  

รักษาฐานลูกค้าเดิม
ขยายฐานลูกค้าใหม่
และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างลูกค้ากับ
สินค้าของธุรกิจ
อย่างต่อเน่ือง 

-เพ่ือปลุกกระแส
เพลงคลาสสิกให้
ดังขึ้นมาอีกคร้ัง 
-เพ่ือให้ลูกค้ามี
ความสนใจเพลง
คลาสสิกที่ช่วย
พัฒนาศักยภาพ
สมองมากขึ้น  

Target & 
Position 
[Who] 

คุณแม่ที่ก าลัง
ตั้งครรภ์และ
กลุ่มที่เคยผ่าน
การมีลูกมาแล้ว 

คุณแม่ที่ก าลัง
ตั้งครรภ์และ
กลุ่มที่เคย
ผ่านการมีลูก
มาแล้ว 
ที่มีอายุ
ระหว่าง 28-
33 ปี ฐาน
เงินเดือน
ตั้งแต่ 3 หมื่น
บาทขึ้นไป 

-กลุ่มลูกค้าเก่าที่มี
ความ Loyalty  
-วางแผนเพ่ือ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เพ่ือขยายฐานกลุ่ม
ลูกค้าให้กว้างขึ้น
ด้วยการบอกต่อ  

พยายามพูดคุยและ
ติดต่อกับลูกค้าอยู่
เสมอเพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพระหว่าง
กัน  

-ผูกสัมพันธ์กับ
พันธมิตรที่ช่วย 
โปรโมทสินค้า
ให้กับบริษัท
พร้อมกับรักษา
เสถียรภาพของ
สินค้าให้ดีอยู่
เสมอ  

                              (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.7(ต่อ): ตารางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ของโครงการจัดตั้งธุรกิจ 
            ผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก  
 

 Build  Retain  Expand Infect  
 Launch  Phase 1  Main Phase  Expand Phase Infected 

Phase 

Strategy  
& 

Collaborators 
[How] 

-ประชาสัมพันธ์
ผ่านส่ือ
ออนไลน์ อาทิ 
เช่นYouTube. 
Facebook, 
Line และ IG 
เป็นต้น  
-ประชาสัมพันธ์
ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ 
อาทิ เช่น  

ประชาสัมพัน
ธ์เพ่ือเปิดตัว
สินค้าของ
บริษัทพร้อม
กระจาย
ข่าวสารผ่าน
โฆษณาทาง
โทรทัศน์หรือ
ส่ือมีเดียต่างๆ  

-จัดโปรโมช่ัน
ลดราคาสินค้า
และเพ่ิมความ
สะดวกสบาย
ให้กับลูกค้าด้วย
แอพพลิเคช่ัน
บนมือถือ  
-มอบสิทธิพิเศษ
ให้กับลูกค้าคน
ส าคัญ เช่น 
บัตรสมาชิก 
คูปองส่วนลด
พิเศษ  
เป็นต้น   

-จัดกิจกรรมในงาน
มหกรรมสินค้าแม่
และเด็ก ณ ศูนย์
สิริกิตติ์ 3 คร้ังต่อปี  
-จัดงานสัมมนา
ส าหรับคุณแม่
ตั้งครรภ์เพ่ือให้
ค าแนะน าระหว่าง
ช่วงตั้งครรภ์ตาม
โรงพยาบาลต่างๆที่
มีผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน  

-สร้างกลุ่มใน 
Social Media
ส าหรับแม่
ตั้งครรภ์เพ่ือ
แลกเปล่ียน
ความคดิเห็น
หรือ
ประสบการณ์ที่
ผ่านมา 
-จัดประกวด
ถ่ายภาพแม่
ตั้งครรภ์พร้อม
กับสร้างพรีเซน
เตอร์ขึ้นมาเอง
และดึงเอามา
เป็นบุคคล
ตัวอย่างในการ
เขียนบทความลง
บนนิตยสาร 

                      (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.7(ต่อ): ตารางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ของโครงการจัดตั้งธุรกิจ 
            ผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก  
 

 Build  Retain  Expand Infect  
 Launch  Phase 1  Main Phase  Expand Phase Infected 

Phase 

Place & 
Convenience 

[Where] 

-ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น
เว็บไซตห์รือส่ือ
มีเดียต่างๆ 
-ผ่านช่องทาง
ส่ือส่ิงพิมพ์ อาทิ 
เช่น นิตยสาร 
Mother & 
Care, บันทึก
คุณแม่ และ 
นิตยสารรักลูก  
-สถาบันดูแล
สุขภาพส าหรับ
คุณแม่ตั้งครรภ์  
-โรงพยาบาล  
 

Genius 
Music Co. 
Ltd. @ 
Town in 
Town  

-ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น
เว็บไซตห์รือส่ือ
มีเดียต่างๆ 
-ผ่านช่องทาง
ส่ือส่ิงพิมพ์ อาทิ 
เช่น นิตยสาร 
Mother & 
Care, บันทึก
คุณแม่ และ 
นิตยสารรักลูก  
-สถาบันดูแล
สุขภาพส าหรับ
คุณแม่ตั้งครรภ์  
-โรงพยาบาล  
 

ประชาสัมพันธ์
ก่อนและหลังผ่าน
เว็บไซต์, Social 
Media และส่ือ
ส่ิงพิมพ์ต่างๆอย่าง
ต่อเน่ือง  

-ประชาสัมพันธ์
ก่อนและหลัง
ผ่านเว็บไซต์, 
Social Media 
และส่ือส่ิงพิมพ์
ต่างๆอย่าง
ต่อเน่ือง 
- ใช้
แอพพลิเคช่ันใน
การเช่ือมต่อ
การดาวโหลด
เพลงส าหรับแม่
ตั้งครรภ์บน 
iTunes  
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ตารางที่ 5.8: การวิเคราะห์การส่งเสริมการตลาด (Growing The Marketing)  
 
 Target& 

Positioning 
Pre Activity Main Activity Main Activity 

Launch 
ประชาสัมพันธ์ใน
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 
เพ่ือโปรโมทเพลง  

กลุ่มแม่
ตั้งครรภ์และ
กลุ่มที่เคย
ผ่านการมี
ลูกมาแล้ว  

วางแผนในการผลิต
เพลงเพ่ือหาผู้สนับสนุน
ในรูปแบบฝากขายหรือ
แจกไปพร้อมกับสินค้า
ของผู้สนับสนุนเพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์ของ
ทางบริษัทท าให้ลูกค้า
รับรู้และสามารถจดจ า
ตราสินค้าได้อย่าง
รวดเร็ว 

สร้างCommunity 
ผ่านเว็บไซต์พร้อม
กับ ประชาสัมพันธ์
สินค้าผ่านส่ือ
ออนไลน์ต่างๆ เพ่ือ
ร่วมมือกับ
ผลิตภัณฑ์แม่และ
ให้ลูกค้าได้ทดลอง
สินค้า 30 วัน  

ประเมินผลในการ
ตอบรับของลูกค้า 
เพ่ือมาวิเคราะห์และ
สรุปผลก่อนสร้าง 
กลยุทธ์ในคร้ังถัดไป  

Phase 1 
เปิดตัวสินค้า 

กลุ่มแม่
ตั้งครรภ์และ
กลุ่มที่เคย
ผ่านการมี
ลูกมาแล้ว 

-เร่ิมจัดจ าหน่ายใน
ห้างสรรพสินค้าร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์นมผง  
-เร่ิมจัดท าเว็บไซต์ขาย
สินค้าออนไลน์เพ่ือเก็บ
ฐานข้อมูลของลูกค้า
ตั้งแต่คร้ังแรก 
ที่เร่ิมเปดิให้บริการ 
พร้อมประชาสัมพันธ์
ให้กับบุคลทัว่ไป  

-จัดงานแถลงข่าว
เก่ียวกับการเปิดตวั
สินค้าอย่างเป็น
ทางการ  
-แจกของที่ระลึก
พร้อมมีกิจกรรมให้
ลูกค้าได้ร่วมสนุก
ร่วมกัน 
- จัดท าส่ิงของ
พิเศษเพ่ือมอบ
ให้กับลูกค้า 

ประเมินและสรุปผล
ส าหรับผู้ที่เข้ามา
ร่วมงานกลับจบงาน
แล้ว  

                     (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.8(ต่อ): การวิเคราะห์การส่งเสริมการตลาด (Growing The Marketing)  
 
 Target& 

Positioning 
Pre Activity Main Activity Main Activity 

Main Phase 
จัดโปรโมช่ัน
ต่างๆส าหรับ

ลูกค้า  

-กลุ่มลูกค้าเก่าที่
มีความ Loyalty  
-วางแผนเพ่ือ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เพ่ือขยายฐาน
กลุ่มลูกค้าให้
กว้างขึ้นด้วยการ
บอกต่อ  

ประชาสัมพันธ์
โปรโมช่ันต่างๆเพ่ือ
ช่วยส่งเสริม
การตลาดจากการจัด
ผ่านทาง
แอพพลิเคช่ันต่างๆ
บนเว็บไซตห์รือ
สมาร์ทโฟน เพ่ือให้
ลูกค้าได้ติดตามและ
รับรู้ความเคล่ือนไหว
ของข่าวสารอย่าง
สะดวกสบาย 

จัดโปรโมช่ันลด
ราคาสินค้า พร้อม
มอบสิทธิพิเศษ
ให้แก่ลูกค้า เช่น 
บัตรสมาชิกสะสม
คะแนน หรือ คูปอง
แทนเงินสด เป็นต้น  

วิเคราะห์เก่ียวกับผล
ประกอบการของ
บริษัทเพ่ือน าไป
ส ารวจการตลาดของ
กลุ่มผู้บริโภคแล้ว
สรุปผลของผล
ประกอบการของ
บริษัทเพ่ือ
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

                     (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.8(ต่อ): การวิเคราะห์การส่งเสริมการตลาด (Growing The Marketing)  
 
 Target& 

Positioning 
Pre Activity Main Activity Main Activity 

Expand 
Phase 

จัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริม

การขาย
พร้อมเปิดตัว
สินค้าใหม่ๆ  

สร้างสัมพันธภาพ
กับลูกค้าคนเดิม
และขยายฐาน
ลูกค้าใหม่ใหเ้ข้า
มาซ้ือสินค้าอย่าง
ต่อเน่ือง   

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆในแต่
ละเดือนผ่านส่ือ
ออนไลน์,ส่ือส่ิงพิมพ์
หรือแอพพลิเคช่ัน
บนมือถือไม่ว่าจะ
เป็นการจัดบูทใน
งานสินค้าแม่และ
เด็กหรือการเปิดตวั
สินค้าใหม่ เป็นต้น   

-จัดกิจกรรมใน
เทศกาลส าคัญต่างๆ
และแจกของที่เป็น
ประโยชน์ต่อลูกค้า
คนส าคัญ ได้แก่ ชุด
หูฟัง ชุดส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก 
หรือ การขายควบคู่
กับผลิตภัณฑ์แม่
และเด็ก  
-เร่ิมเผยแพร่ข้อมูล
เก่ียวกับเพลงที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสมองของเด็ก
ทารกได้อย่างไรหรือ
จัดท าบทความ
เก่ียวกับแม่ตั้งครรภ ์

ประเมินและสรุปผล
หลังจากการท า
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
น ามาพัฒนาสินค้า
ต่อไป 

                       (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.8(ต่อ): การวิเคราะห์การส่งเสริมการตลาด (Growing The Marketing) 
 
 Target& 

Positioning 
Pre Activity Main Activity Main Activity 

Infected 
จัดกิจกรรม
ประกวดและ
งานสัมมนาที่
ร่วมมือกับ
พันธมิตร

ต่างๆ 

สร้าง
สัมพันธภาพกับ
ลูกค้าคนเดิมและ
ขยายฐานลูกค้า
ใหม่ใหเ้ข้ามาซ้ือ
สินค้าเร่ือยๆ 
ผ่านการพูดคุย
และติดต่อผ่าน
ทาง 
Social Media  

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการจัดงาน
สัมมนาตาม
โรงพยาบาลโดย
ร่วมมือกับ บริษัท
ต่างๆ อาทิ เช่น 
บริษัทเมืองไทย
ประกันชีวิต บริษัท  
แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 
กรุ๊ป (DG) และ
ผลิตภัณฑ์ส าหรับแม่
และเด็ก  
เป็นต้น  
-ประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับงานประกวด
ภาพถ่ายคุณแม่
ตั้งครรภ์ลงบน
นิตยสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ทุกประเภท  
-รับสมัครทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็น Online 
หรือ Offline  

-ประกวดภาพถ่าย
คุณแม่ตั้งครรภ์
พร้อมให้ของที่ระลึก
รวมไปถึงการสร้างพ
รีเซนเตอร์ขึ้นมาเอง
เพ่ือแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์และ
แนะน าข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อไป  
-จัดงานสัมมนา
ส าหรับผู้ที่ต้องการ
ขอค าแนะน าจาก
ผู้เช่ียวชาญที่ร่วมมือ
กับพันธมิตรของ
โรงพยาบาลต่างๆ  

ประเมินและสรุปผล
หลังจากการท า
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
น ามาพัฒนาสินค้า
ต่อไปพร้อมกับดูแล
กระแสทางการตลาด
และรักษา
ภาพลักษณ์ของสินค้า
ให้มั่นคงอยู่เสมอ
เพ่ือให้ลูกค้าได้รับ
ความไวว้างใจและ
เกิดความประทับใจ
หลังจากที่ได้ซ้ือ
สินค้า 
- เพ่ิมยอดขายด้วย
การขายHardware 
โดยการแถมหรือ
น าไปแลกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ได ้
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ตารางที่ 5.9: การวิเคราะห์การส่งเสริมการตลาด (Growing The Marketing) แบ่งตามรายเดือนและ 
        เทศกาลต่างๆ  
 

Activities Details 
จัดกิจกรรมในงานสินค้าแม่และเด็กที่ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ “ช้อบเพ่ือลูก” (Thailand Baby 
& Kids Best Buy) 

4 คร้ังต่อปี ในเดือน มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน 
และธันวาคม 

จัดสัมมนาตามโรงพยาบาลต่างๆโดยร่วมมือกับ
พันธมิตร  (จดัทกุวนัเสาร ์สิ้นเดอืน) 

ตลอดป ี

จัดกิจกรรมในเทศกาลส าคัญต่างๆและแจกของที่
เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าคนส าคัญ เช่น ชุดหูฟัง 
หรือ การขายควบคู่กับผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก 
ประกวดภาพถ่ายคุณแม่ตั้งครรภ์พร้อมให้ของที่
ระลึก 

-วันขึ้นปีใหม่ 
-วันเด็ก 
-วันตรุษจีน 
-วันแม่ 
-วันลอยกระทง 
-วันฮาโลวีน 
-วันคริสมาสต์ 
-วันพ่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

  5.6.2 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดตลอดปี  
 
ภาพที่ 5.10:  ภาพประกอบการจัดกิจกรรมขายสินค้าแม่และเด็ก 

 

     
         
  - จัดกิจกรรมในงานมหกรรมสินค้าแม่และเด็กที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาทิ เช่น 
Thailand Baby & Kids Best Buy (ช้อปเพ่ือลูก) 
 
ภาพที่ 5.11:  ภาพประกอบการจัดงานสัมมนาส าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ 
 

 
  
  - จัดสัมมนาตามโรงพยาบาลต่างๆโดยร่วมมือกับนิตยสารบันทึกคุณแม่ สนับสนุนโดยบริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิต และ บริษัทแปซิฟิค เฮลธ์แคร์ กรุ๊ป (DG)  (จัดทุกวันเสาร์ส้ินเดือน) 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwkcfzm4DSAhUGTo8KHXiDCdIQjRwIBw&url=https://www.praram9.com/news.php&bvm=bv.146094739,d.c2I&psig=AFQjCNEi4aQTf8Y2rzhCFnlijwIUHJ00XA&ust=1486633594021022
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ภาพที่ 5.12:  ภาพประกอบการจัดงานในเทศกาลส าคัญ 
 

 
    
  - จัดกิจกรรมในเทศกาลส าคัญต่างๆและแจกของที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าคนส าคัญ ได้แก่  
ชุดหูฟัง ชุดส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก หรือ การขายควบคู่กับผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ประกวดภาพถ่าย
คุณแม่ตั้งครรภ์พร้อมให้ของที่ระลึก   
 
ภาพที่ 5.13:  ภาพประกอบแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน 

 

 
           
         
  - ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแอพพลิเคช่ันบนมือถือหรือบนเว็บไซต์เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย  
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf6qninIDSAhVMv48KHWo2DDkQjRwIBw&url=http://news.siamphone.com/news-16037.html&psig=AFQjCNE3FhdtcFodNF2oyrPELKHUha8Jnw&ust=1486633840024604
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ภาพที่ 5.14:  ภาพประกอบการจัดโปรโมช่ันให้กับลูกค้าคนส าคัญ 
 

 

 
         
   - จัดโปรโมช่ันให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะบัตรสมาชิก, บัตรสะสมแต้ม,คูปองแทนเงินสดหรือส่วนลด
สินค้า เป็นต้น  
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ภาพที่ 5.15:  ภาพประกอบการเพ่ิมยอดขายให้กับสินค้า  
 

 
  
  
  - เพ่ิมยอดขายด้วยการขายฮาร์ดแวร์ (Hardware) โดยการแถมไปกับผลิตภัณฑห์รือน าไป
แลกซ้ือผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษได ้
 
ภาพที่ 5.16:  ภาพประกอบพรีเซนเตอร์จากรายการ Thailand’s Got Talent 

 

 
                         
  - หาพรีเซนเตอร์เด็กจากรายการ The Voice และ Thailand’s Got Talent 
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  5.6.3 แผนการท างานในระยะ 5 ปี   
  แผนพฒันาธรุกจิปทีี ่1-2   
  1.) ทางบริษัทเร่ิมวางแผนในการผลิตเพลงเพ่ือหาผู้สนับสนุนในรูปแบบฝากขายหรือแจกไป
พร้อมกับสินค้าของผู้สนับสนุนเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ของทางบริษัทในขั้นแรกท าให้ลูกค้ารับรู้
และสามารถจดจ าตราสินค้าได้อย่างรวดเร็วเน่ืองจากกลุ่มผู้สนับสนุนจะเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดมา
ก่อนหน้าน้ีแล้วจึงท าให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะเห็นสินค้าของทางบริษัทได้ง่ายข้ึน 
  2.) เมื่อลูกค้าเร่ิมรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทเร่ิมจัดท าเว็บไซต์เพ่ือเก็บ
ฐานข้อมูลของลูกค้าตั้งแต่คร้ังแรกที่เร่ิมเปิดให้บริการพร้อมจัดท าส่ิงของพิเศษเพ่ือมอบให้กับลูกค้าที่
เข้ามาเยี่ยมชมสินค้าบ่อยคร้ังเพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ระหว่างกัน รวมไปถึงการจัดกิจกรรม 
หรือ โปรโมช่ันเพ่ือส่งเสริมทางการตลาด เร่ิมต้นจากการจัดผ่านทางแอพพลิเคช่ันต่างๆบนเว็บไซต์
หรือสมาร์ทโฟน เพ่ือให้ลูกค้าได้ติดตามและรับรู้ความเคล่ือนไหวของข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถทดลองฟังเพลงได้ฟรีก่อนจะซ้ือกับทางบริษัท  
  3.) เมื่อสินค้าเป็นที่รู้จักเพ่ิมมากขึ้นแล้วทางบริษัทเร่ิมเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับเพลงที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสมองของเด็กทารกได้อย่างไรหรือจัดท าบทความเก่ียวกับแมต่ั้งครรภ์ในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารหรือการออกก าลังกาย เป็นต้น ผ่านทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าทั่วไปที่มคีวามสนใจในเร่ืองน้ี 
  4.) เร่ิมวางแผนและผลิตสินค้าใหม่ๆออกมาน าเสนออย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ลูกค้าสามารถจดจ า
ตราสินค้าได้ พร้อมทั้งผลิตการท าชุดบ็อคเซ็ต (Box Set) ให้มีความสวยงาม โดดเด่น และแตกต่าง
เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและช่ืนชอบในรูปลักษณ์ทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงลูกค้า
สามารถเลือกฟังเพลงได้อย่างหลากหลาย พร้อมเร่ิมจัดจ าหน่ายตามห้างสรรพสินค้า หรือ โปรโมท
ผ่านหนังสือนิตยสารเก่ียวกับแม่ตั้งครรภ์  
  แผนธรุกจิปทีี ่3  
  1.) ทางบริษัทเร่ิมจัดกิจกรรมในเทศกาลส าคัญต่างๆและแจกของที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าคน
ส าคัญ ได้แก่ ชุดหูฟัง ชุดส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก หรือ การขายควบคู่กับผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก รวม
ไปถึงการท าให้ลูกค้าเกิดความสนใจและอยากติดตามสินค้าตวัใหม่ๆ ของบริษัทด้วย  
  2.) ประชุมเพ่ือจัดท าวิจัยในการวิเคราะห์เก่ียวกับผลประกอบการของบริษัทใน 2 ปีที่ผ่านมา
เพ่ือน าไปส ารวจการตลาดของกลุ่มผู้บริโภคแล้วสรุปผลของผลประกอบการของบริษัทเพ่ือ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างละเอียด  
  3.) เมื่อในตลาดไทยอ่ิมตัวเร่ิมวิเคราะห์ในการตีตลาดอาเซียนเก่ียวกับข้อมูลของประเทศน้ันที่
ต้องการจะน าสินค้าไปขายพร้อมลงพ้ืนที่ส ารวจสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นภูมิศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือเร่ิมขยายฐานลูกค้าด้วยการผลิตเพ่ือส่งออกให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 
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  แผนธรุกจิปทีี ่4-5  
  1.) เมื่อสรุปผลประกอบการเสร็จแล้วน ามาวิเคราะห์ในการออกแบบและผลิตสินค้าตัวใหม่ให้
แตกต่างจากของเดิมเพ่ือส่งออกไปยังตลาดอาเซียนตามที่ตั้งไว้ ใน ณ ที่น้ีเร่ืองการค านวณต้นทุน ค่า
วัสดุและอุปกรณ์เป็นส่ิงส าคัญมาก  
  2.) เร่ิมโปรโมทสินค้าผ่านพรีเซนเตอร์ที่ทางบริษัทจ้างมาเพ่ือช่วยส่งเสริมการขายและ
กระจายข่าวสารให้กับลูกค้าที่มีความสนใจเวลาออกบูทหรือถ่ายโฆษณา เป็นต้น โดยพรีเซนเตอร์จะ
เป็นตัวแทนในการบอกต่อในเร่ืองของวิธีการใช้งานหรือประโยชน์ของสินค้าเพ่ือดึงดูดความสนใจ
ให้กับลูกค้าได้มาซ้ือและให้เกิดความพึงพอใจหลังจากซ้ือใช้ไปแล้ว  
  3.) สร้างคอนเทนต์ในเว็บไซต์ แอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนหรือหาพันธมิตรที่เป็นนิตยสาร
เก่ียวกับแม่และเด็กที่เป็นประโยชน์ต่อคุณแม่ที่ก าลังตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพในระหว่าง
ตั้งครรภ์เร่ืองของการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย หรือการฟังเพลง เป็นต้น ทั้งน้ีทางบริษัท
อาจได้ค่าโฆษณาจากหนังสือนิตยสารและผู้มาติดต่อขอพ้ืนที่โฆษณาบนเว็บไซต์ซ่ึงท าให้เกิดการ
ขยายตัวของกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นและตราสินค้าเร่ิมเป็นที่นิยมมากขึ้นอีกด้วย  
  4.) จัดท าสรุปผลประกอบการและวิเคราะห์การตลาดจากกลุ่มผู้บริโภคใน 2 ปีผ่านมาพร้อม
ผลิตสินค้าที่ตอบโจทยต์่อกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นด้วยการลดราคาสินค้าในคร่ึงปีแรกและส้ินปี พร้อมให้
บัตรก านัลที่ใช้แทนเงินสดส าหรับลูกค้าประจ าหรือลูกค้าที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เพ่ือสร้างฐานลูกค้าเดิม
อย่างมั่นคงและขยายฐานลูกค้าใหม่เพ่ิมขึ้น  
  5.) ดูแลกระแสทางการตลาดและรักษาภาพลักษณ์ของสินค้าให้มั่นคงอยู่เสมอเพ่ือให้ลูกค้า
ได้รับความไว้วางใจและเกิดความประทับใจหลังจากที่ได้ซ้ือสินค้า พร้อมปรับตัวใหเ้ข้ากับสถานการณ์
ตลาดในปัจจบุันได้เป็นอย่างดีด้วยการเพ่ิมความแตกต่างหรือปรับสินค้าให้เป็นนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               บทที ่6  

                                                     งบการเงิน  

 

6.1 วตัถปุระสงคท์างดา้นการเงนิ 

  6.1.1 เพ่ือวเิคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับงบการเงินเพ่ือวางแผนปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึ้น 

       6.1.2 เพ่ือประเมินความเส่ียงที่จะน ามาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

       6.1.3 เพ่ือวเิคราะห์และประมาณค่าผลตอบแทนจากการลงทุน  

 

6.2 การบรหิารเงินทนุในโครงการ  

  ผู้ด าเนินการได้ก าหนดระยะเวลาในการค านวณงบการเงินและการคาดการณ์ล่วงหน้า 5 ปี  

ของธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก โดยเร่ิมต้นโครงการตั้งแต่วันที่  

1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เร่ิมทดลองให้ใช้บริการวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 

2559 และพร้อมจะให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

  ธุรกิจการผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารกจ าเป็นต้องใช้เงินทุน

ทั้งหมด 15,000,000 บาท โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินลงทุนส่วนตัวจากครอบครัว 10,000,000 

บาทและส่วนของเงินลงทุนภายในจากผู้ร่วมหุ้นรวมกันจ านวน 5,000,000 จ านวน 2 คนละ 

2,500,000 บาท  

     6.2.1 ที่มาของเงินลงทุนภายใน  

  เงินลงทุนภายในมาจากส่วนของผู้ร่วมลงทุนโดยรวมจ านวน 2,500,000 บาท แบ่งออกเป็น  

25 หุ้น หุ้นละ 100,000 บาท ผู้ด าเนินโครงการจะมีก าหนดให้จ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป 

จ านวน 2,500,000 บาท  

 

ตารางที่ 6.1: แสดงรายช่ือผู้ถือหุ้นของธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับ 

        เด็กทารก 

 

ล าดบั รายชือ่ผูถ้ ือหุน้ จ านวนหุน้(หุน้) %หุน้ 

1. A 25 50.00% 
2. B 25 50.00% 

 รวม 50 100% 
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6.3 ประมาณการเงินลงทุนรวม 

   ต้นทุนเงินลงทุนจะเป็นเงินลงทุนคงที่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายก่อนด าเนินงาน ค่าออกแบบ  

ค่าเช่า ค่าตกแต่งภายในบริษัท ค่าส่ิงของอ านวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใช้ของ

ส านักงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

 

ตารางที่ 6.2: แสดงค่าใช้จ่ายเงินลงทุนคงที่ทั้งหมดของโครงการ 

 

รายการ 
เงนิลงทนุทั้งหมด ราคา (บาท) 

ค่าเช่าอาคาร(ทาวน์โฮม 3 ชั้น) ต่อเดือน 30,000 

ค่าตกแต่งภายใน  400,000 
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ส านักงาน 115,240 

รวม 1,475,240 
 

  6.3.1 ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

 

ตารางที่ 6.3: แสดงค่าใช้จ่ายก่อนด าเนินโครงการ 

 

รายการ 

คา่ใชจ้า่ยกอ่นด าเนนิงาน ราคา (บาท) 
ค่าจดทะเบียนบริษัท 500,000 

ค่าที่ปรึกษาผู้ช านาญการส าหรับโครงการ 50,000 
ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย 20,000 

ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน 30,000 

รวม 600,000 
 

       6.3.2 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านักงานของโครงการ ประกอบด้วย  
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ตารางที่ 6.4: แสดงค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านักงานของโครงการ  

 

อปุกรณส์ านกังาน จ านวน ราคาตอ่หนว่ย ราคา+จ านวน 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 6 20,000 120,000 
โต๊ะท างาน  6 3,000 18,000 

เก้าอ้ี  8 700 5,600 
โซฟารับแขก 1 3,000 3,000 

โทรศัพท์  3 600 1,800 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร  1 12,000 12,000 

กล้องวงจรปิด  1 12,000 12,000 

ชุดสัญญานกันขโมย 1 12,000 12,000 
ระบบอินเตอร์เน็ต 1 800 800 

แอร์ 1 10,000 10,000 
รวม 27 63,300 183,400 

 

6.4 การประมาณตน้ทนุการผลติ 

  การประมาณต้นทุนผลิตอ้างอิงตัวเลขจากตารางที่ 6.10 (กรณี Best Case) ตารางที่ 6.12 

(กรณี  Most Likely Case) และตารางที่ 6.14 (กรณี Worst Case) ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  

  6.4.1 ต้นทุนใหบ้ริษัทผลิตซีดีเพลง + ปกซีด ี

  6.4.2 ต้นทุนผลิตหูฟัง (Genius Headphone) จ้างจากโรงงานจีน 

  6.4.3 ต้นทุนท าเพลงแบบ “Box Set” จ้างบริษัทในไทย  

  6.4.4 ต้นทุนท าเคร่ืองเบบี้พ็อด (Babypod) จ้างจากโรงงานจีน 

หมายเหตุ* โดยต้นทุนการผลิตอาจเพ่ิมขึ้น 2% ในทุกๆป ีเน่ืองจากยอดขายเพ่ิมขึ้น 
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ตารางที่ 6.5: แสดงค่าใช้จ่ายการประมาณต้นทุนการผลิตสินค้าในกรณี (Best Case) 5 ป ี

 

รายการ ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 ปทีี ่4 ปทีี ่5 

ต้นทุนการผลิตซีดี 
ให้สปอนเซอร์นมผง 

2,100 2,142 2,184 2,226 2,268 

ต้นทุนหูฟัง (Genius 
Headphone) 
*วางขายในห้างและ
ออนไลน์ 

2,550,000 2,601,000 2,652,000 2,703,000 2,754,000 

ต้นทุนท าเพลงแบบ  
“Box Set” 
*วางขายในห้างและ
ออนไลน์ 

672,000 685,440 698,880 713,320 725,760 

ต้นทุนการท าเคร่ือง 
เบบี้พ็อด (Babypod) 
*วางขายในห้างและ
ออนไลน์ 

3,150,000 3,213,000 3,276,000 3,339,000 3,402,000 

รวม 6,374,100 6,501,582 6,629,064 6,757,546 6,884,028 
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ตารางที่ 6.6: แสดงค่าใช้จ่ายการประมาณต้นทุนการผลิตสินค้าในกรณี (Most Likely Case) 5 ป ี

 

รายการ ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 ปทีี ่4 ปทีี ่5 

ต้นทุนการผลิตซีดี 
ให้สปอนเซอร์นมผง 

3,125 3,188 3,250 3,313 3,375 

ต้นทุนหูฟัง (Genius 
Headphone) 
*วางขายในห้างและ
ออนไลน์ 

2,100,000 2,142,000 2,184,000 2,226,000 2,268,000 

ต้นทุนท าเพลงแบบ  
“Box Set” 
*วางขายในห้างและ
ออนไลน์ 

588,000 599,760 611,520 623,280 635,040 

ต้นทุนการท าเคร่ือง 
เบบี้พ็อด (Babypod) 
*วางขายในห้างและ
ออนไลน์ 

2,730,000 2,784,600 2,839,200 2,893,800 2,948,400 

รวม 5,421,125 5,529,548 5,637,970 5,746,393 5,854,815 
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ตารางที่ 6.7: แสดงค่าใช้จ่ายการประมาณต้นทุนการผลิตสินค้าในกรณี (Worst Case) 5 ป ี

 

รายการ ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 ปทีี ่4 ปทีี ่5 

ต้นทุนการผลิตซีดี 
ให้สปอนเซอร์นมผง 

2,500 2,550 2,600 2,650 2,700 

ต้นทุนหูฟัง (Genius 
Headphone) 
*วางขายในห้างและ
ออนไลน์ 

1,680,000 1,713,600 1,747,200 1,780,800 1,814,400 

ต้นทุนท าเพลงแบบ  
“Box Set” 
*วางขายในห้างและ
ออนไลน์ 

428,400 436,968 523,536 532,104 540,672 

ต้นทุนการท าเคร่ือง 
เบบี้พ็อด (Babypod) 
*วางขายในห้างและ
ออนไลน์ 

2,226,000 2,270,520 2,315,040 2,359,560 2,404,080 

รวม 4,336,900 4,423,638 4,588,376 4,675,114 4,761,852 
   

6.5 การประมาณการคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  

  หลังจากที่ได้ประมาณยอดขายและการลงทุนเรียบร้อยแล้วจะมีการประเมินต้นทุนค่าใช้จ่าย

ในการขายและการบริหารส าหรับการให้เงินเดือนแก่พนักงานทุกส่วน โดยจะมีการปรับเงินเดือนขึ้น 

2% ในปีที่ 1-3 และ 3% ในปีที่ 4-5   
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ตารางที่ 6.8: อัตราเงินเดือนพนักงาน  

 

ต าแหนง่งาน จ านวนเงนิเดอืน อตัรา จ านวนเงนิ 

ประธานบริษัท 50,000 1 50,000 
เลขานุการ 20,000 1 20,000 

เจ้าหน้าที่วางแผน
การตลาด 

18,000 1 18,000 

เจ้าหน้าที่บริหารส่ือ
การตลาด 

18,000 1 18,000 

เจ้าหน้าที่บัญชี 15,000 1 15,000 

เจ้าหน้าที่ส่งของ 18,000 2 36,000 
เจ้าหน้าที่กฎหมาย 15,000 1 15,000 

รวมเงนิเดอืน  8 172,000 
 

ตารางที่ 6.9: ประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับปีที่ 1-5  

 

ป ี ป1ี ป2ี ป3ี ป4ี ป5ี 

เงินเดือนพนักงาน 2,064,000 2,105,280 2,146,560 2,208,480 2,270,400 

ค่าเช่าส านักงาน  
*30,000 บาท ต่อ
เดือน  

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 

ค่าสาธารณูปโภค 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 

ค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมส่งเสริม
การตลาด  
*ปีที่ 3 ลดลง 3% 
*ปีที่ 4 ลดลง 5%  

3,116,900 3,116,900 3,023,393 2,929,886 2,783,391 

ค่าคมนาคมขนส่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
รวมคา่ใชจ้า่ย

ทัง้หมด 5,915,900 5,957,180 5,904,953 5,873,366 5,788,791 
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6.6 การประมาณยอดขาย  

 

ตารางที่ 6.10: แสดงค่าจ้างผลิตสินค้าในกรณี (Best Case)   

 

รายการสนิคา้ทีจ่ะจา้งผลติ จ านวน 
*ตอ่ป ี

ราคาตอ่หนว่ย เงนิลงทนุ 

ต้นทุนให้บริษัทผลิตซีดีเพลง+ปกซีด ี 70 12*2.50 2,100 

หูฟัง (Genius Headphone) *จ้างโรงงานจีน 10,200 250 2,550,000 
เพลง “Box Set” 9,600 70 672,000 

เคร่ืองเบบี้พ็อด (Babypod) *จ้างโรงงานจีน 9,000 350 3,150,000 
รวม 28,870  6,374,100 

 

ตารางที่ 6.11: แสดงการประมาณยอดขายของธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับ  

          เด็กทารกภายในระยะเวลา 1 ปี (กรณี Best Case)  

 

 
รายการ 

การประมาณรายได ้(บาท) 
จ านวน 

*ตอ่เดอืน 
จ านวน 
*ตอ่ป ี

เฉลีย่ราคา 
(ตอ่ชิ้น) 

รายไดต้อ่เดอืน 
(บาท) 

รายไดต้อ่ป ี
(บาท) 

ผลิตซีดีให้สปอนเซอร์นมผง 
*คิดตามจ านวนยี่ห้อ 

5  60  30,000 150,000 1,800,000 

หูฟัง (Genius Headphone) 
*ฝากขายในร้านสินค้าแม่
และเด็ก เช่น  ร้าน “Bambi 
Garden”  

350 4,200 1,500 525,000 6,100,000 
หักค่าใช้จ่าย

ให้กับ
พันธมิตร  

=200,000  

                  (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.11(ต่อ): แสดงการประมาณยอดขายของธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ 

       ส าหรับเด็กทารกภายในระยะเวลา 1 ป ี(กรณี Best Case)  

 

 
รายการ 

การประมาณรายได ้(บาท) 
จ านวน  

*ตอ่เดอืน 
จ านวน 
*ตอ่ป ี

เฉลีย่ราคา 
(ตอ่ชิ้น) 

รายไดต้อ่เดอืน 
(บาท) 

รายไดต้อ่ป ี
(บาท) 

หูฟัง (Genius Headphone) 
(ขายออนไลน์ + ค่าจัดส่ง) 

500 6,000 1,080 540,000 6,480,000 

เพลงแบบ “Box Set”  
*ฝากขายในร้านสินค้าแม่
และเด็ก เช่น  Bambi 
Garden 

350 4,200 350 122,500 1,270,000 
หักค่าใช้จ่าย

ให้กับ
พันธมิตร 

=200,000 

เพลงแบบ “Box Set”  
(ขายออนไลน์ + ค่าจัดส่ง) 

450 5,400 300 135,000 1,620,000 
 

เคร่ืองเบบี้พ็อด (Babypod) 
*ฝากขายในร้านสินค้าแม่
และเด็ก เช่น  ร้าน “Bambi 
Garden” 
 

350 4,200 2,200 770,000 9,040,000 
หักค่าใช้จ่าย

ให้กับ
พันธมิตร 

=200,000 

เคร่ืองเบบี้พ็อด (Babypod) 
(ขายออนไลน์ + ค่าจัดส่ง) 

400 4,800 1,990 796,000 9,552,000 

รวม 2,505 30,060  3,038,500 26,310,000 
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ตารางที่ 6.12: แสดงค่าจ้างผลิตสินค้าในกรณี (Most Likely Case)   

 

รายการสนิคา้ทีจ่ะจา้งผลติ จ านวน 
*ตอ่ป ี

ราคาตอ่หนว่ย เงนิลงทนุ 

ต้นทุนให้บริษัทผลิตซีดีเพลง+ปกซีด ี 50 25*2.50 3,125 

หูฟัง (Genius Headphone) *จ้างโรงงานจีน 8,400 250 2,100,000 
เพลง “Box Set” 8,400 70 588,000 

เคร่ืองเบบี้พ็อด (Babypod) *จ้างโรงงานจีน 7,800 350 2,730,000 
รวม 24,650  5,421,125 

 

ตารางที่ 6.13: แสดงการประมาณยอดขายของธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ 

          ส าหรับเด็กทารกภายในระยะเวลา 1 ปี (กรณี Most Likely Case) 

 

 
รายการ 

การประมาณรายได ้(บาท) 

จ านวน *
ตอ่เดอืน 

จ านวน 
*ตอ่ป ี

เฉลีย่ราคา 
(บาท) 

รายไดต้อ่เดอืน 
(บาท) 

รายไดต้อ่ป ี
(บาท) 

ผลิตซีดีให้สปอนเซอร์นมผง 
*คิดตามจ านวนยี่ห้อ 

4  48  30,000 120,000 1,440,000 

หูฟัง (Genius Headphone) 
*ฝากขายในร้านสินค้าแม่และ
เด็ก เช่น  ร้าน “Bambi 
Garden”  

300 3,600 1,500 450,000 5,200,000 
หักค่าใช้จ่าย

ให้กับ
พันธมิตร  

=200,000  

หูฟัง (Genius Headphone) 
(ขายออนไลน์ + ค่าจัดส่ง) 

400 4,800 1,080 432,000 5,184,000 

                    (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.13(ต่อ): แสดงการประมาณยอดขายของธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ 

               ส าหรับเด็กทารกภายในระยะเวลา 1 ป ี(กรณี Most Likely Case) 

 

 
รายการ 

การประมาณรายได ้(บาท) 
จ านวน *
ตอ่เดอืน 

จ านวน 
*ตอ่ป ี

เฉลีย่ราคา 
(บาท) 

รายไดต้อ่เดอืน 
(บาท) 

รายไดต้อ่ป ี
(บาท) 

เพลงแบบ “Box Set”  
*ฝากขายในร้านสินค้าแม่และ
เด็ก เช่น  Bambi Garden 

300 3,600 350 105,000 1,060,000 
หักค่าใช้จ่าย

ให้กับ
พันธมิตร 

=200,000 

เพลงแบบ “Box Set”  
(ขายออนไลน์ + ค่าจัดส่ง) 

400 4,800 300 120,000 1,440,000 
 

เคร่ืองเบบี้พ็อด (Babypod) 
*ฝากขายในร้านสินค้าแม่และ
เด็ก  
เช่น  ร้าน “Bambi Garden” 
 

300 3,600 2,200 660,000 7,720,000 
หักค่าใช้จ่าย

ให้กับ
พันธมิตร 

=200,000 

เคร่ืองเบบี้พ็อด (Babypod) 
(ขายออนไลน์ + ค่าจัดส่ง) 

350 4,200 1,990 696,000 8,358,000 

รวม 2,054 24,648  1,107,000 1,288,400 
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ตารางที่ 6.14: แสดงค่าจ้างผลิตสินค้าในกรณี (Worst Case)   

 

รายการสนิคา้ทีจ่ะจา้งผลติ จ านวน 
*ตอ่ป ี

ราคาตอ่หนว่ย เงนิลงทนุ 

ต้นทุนให้บริษัทผลิตซีดีเพลง+ปกซีด ี 40 25*2.50 2,500 

หูฟัง (Genius Headphone) *จ้างโรงงานจีน 6,720 250 1,680,000 
เพลง “Box Set” 6,120 70 428,400 

เคร่ืองเบบี้พ็อด (Babypod) *จ้างโรงงานจีน 6,360 350 2,226,000 
รวม 19,240  4,336,900 

 

ตารางที่ 6.15: แสดงการประมาณยอดขายของธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ 

          ส าหรับเด็กทารกภายในระยะเวลา 1 ปี (กรณี Worst Case) 

 

 
รายการ 

การประมาณรายได ้(บาท) 

จ านวน *
ตอ่เดอืน 

จ านวน 
*ตอ่ป ี

เฉลีย่ราคา 
(บาท) 

รายไดต้อ่เดอืน 
(บาท) 

รายไดต้อ่ป ี
(บาท) 

ผลิตซีดีให้สปอนเซอร์นมผง 
*คิดตามจ านวนยี่ห้อ 

3  36 30,000 90,000 1,080,000 

หูฟัง (Genius Headphone) 
*ฝากขายในร้านสินค้าแม่และ
เด็ก เช่น  ร้าน “Bambi 
Garden”  

210 2,520 1,500 315,000 3,580,000 
หักค่าใช้จ่าย

ให้กับ
พันธมิตร  

=200,000  

หูฟัง (Genius Headphone) 
(ขายออนไลน์ + ค่าจัดส่ง) 

350 4,200 1,080 378,000 4,536,000 

                     (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.15(ต่อ): แสดงการประมาณยอดขายของธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ 

               ส าหรับเด็กทารกภายในระยะเวลา 1 ป ี(กรณี Worst Case) 

 

 
รายการ 

การประมาณรายได ้(บาท) 
จ านวน *
ตอ่เดอืน 

จ านวน 
*ตอ่ป ี

เฉลีย่ราคา 
(บาท) 

รายไดต้อ่เดอืน 
(บาท) 

รายไดต้อ่ป ี
(บาท) 

เพลงแบบ “Box Set”  
*ฝากขายในร้านสินค้าแม่และ
เด็ก เช่น  Bambi Garden 

210 2,520 350 73,500 682,000 
หักค่าใช้จ่าย

ให้กับ
พันธมิตร  

=200,000  

เพลงแบบ “Box Set”  
(ขายออนไลน์ + ค่าจัดส่ง) 

300 3,600 300 90,000 1,080,000 

เคร่ืองเบบี้พ็อด (Babypod) 
*ฝากขายในร้านสินค้าแม่และ
เด็ก  
เช่น  ร้าน “Bambi Garden” 
 

250 3,000 2,200 550,000 6,400,000 
หักค่าใช้จ่าย

ให้กับ
พันธมิตร 

=200,000 

เคร่ืองเบบี้พ็อด (Babypod) 
(ขายออนไลน์ + ค่าจัดส่ง) 

280 3,360 1,990 557,200 6,686,000 

รวม 1,603 19,236  865,500 9,878,000 

 

6.7 ขอ้สมมตฐิานในการวเิคราะหผ์ลตอบแทนทางการเงินของโครงการ 

  1. ค่าสาธารณูปโภค อาทิ เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต และอ่ืนๆ จะก าหนดให้มี

งบประมาณเฉล่ียปีละ 75,000 บาท  

  2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดซ่ึงก าหนดให้มีงบประมาณส าหรับจัด

กิจกรรมต่างๆประมาณปีละ 3,116,900 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

    2.1) โฆษณาทางส่ือ Social Network เช่น โฆษณาทาง Facebook, Line, SEO 

และ YouTube รวมเป็นเงินเท่ากับ 1,174,900 บาท ต่อปี มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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      2.1.1) โฆษณาแบนเนอร์แบบ Popular 14,000 บาท ต่อ 6 เดือน  

เสียค่าโฆษณาคร้ังแรก 2,500 บาท ออกแบบโฆษณา 3 ชิ้น ค่าบริการต่ออายุ 13,000 บาท ค่าบริการ

คร้ังแรก 16,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 86,500 บาท  

            2.1.2) โฆษณาทาง Line TV แบบ Skip View ความยาวไม่เกิน 60 วินาที  

คิดค่าโฆษณา 1,000 คร้ังต่อการแสดง CPM 2 คร้ัง ต่อ 1 คลิป เท่ากับ 2,000 บาท ต่อเดือน รวม

เป็นเงินทั้งหมดต่อปี 720,000 บาท  

            2.1.3) โปรโมทเว็บไซด์ (SEO) ภายใน 6 เดือน 3,400 บาทต่อเดือน รวม

เป็นเงิน 20,400 บาท   

            2.1.4) In Stream Video Ads on YouTube 20,000 ต่อเดือน ไดค้่า

โฆษณาต่อ 1 View 0.86 ประมาณ 23% จ านวนคร้ังที่โฆษณาถูกแสดง 101,112 คร้ัง รวมเป็นเงิน 

240,000  

ต่อปี  

            2.1.5) YouTube Overlay Ads สร้างภาพแบนเนอร์แสดงบนวิดีโอ

สามารถแสดงก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน เสียค่าโฆษณาแบบ Par Per Click วันละ 300 บาท คิด

เป็นเงิน 9,000 ต่อเดือน รวมเป็นเงินต่อปี 108,000 บาท  

    2.2) โฆษณาทางส่ือ ( POP ) Point of Purchase ที่ห้างสรรพสินค้า 250,000 บาท  

ต่อปี  

    2.4) เช่าพ้ืนที่ออกบูธในงาน “ช้อปเพ่ือลูก” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 2*2 

เมตร  

คิดเป็นเงิน 23,000 ต่อวัน จ านวน 4 วัน เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 92,000 บาท  

    2.3) โฆษณาทางส่ือนิตยสาร รักลูก และ นิตยสารส าหรับ สินค้าแม่และเด็ก เป็น

จ านวนเงินเท่ากับ 1,000,000 บาท ต่อปี 

    2.4) โฆษณาทางส่ือ BTS เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 500,000 บาทต่อปี แยกเป็น  

2 ประเภท ได้ดังน้ี 

            2.4.1) โฆษณาแบบ “Wall Sticker” (Siam Paragon) 50,000 บาท  

ต่อ 1 Panel ติดโฆษณา 4 เดือน รวมเป็นเงิน 200,000 บาท  

            2.4.2) โฆษณาแบบ “Cladding” (โฆษณาตามบันไดเล่ือน) 300,000 บาท  

ต่อ 1 Pack 3 Set 6 Panel ติดโฆษณา 1 เดือน รวมเป็นเงิน 300,000 บาท  

    2.5) กิจกรรมประกวดแข่งขันและจัดงานสัมมนาตามโรงพยาบาลต่างๆ เป็นจ านวน

เงิน 350,000 บาท ต่อปี  
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  3. เงินเดือนพนักงานอ้างอิงจากโครงสร้างในบทที่ 5 โดยก าหนดให้โครงการมีการจ่ายเงิน

พนักงานเพ่ิมขึ้น 2% ในปีที่ 1-3 และ 3% ในปีที่ 4-5 

           4. เงินทุนหมุนเวียนในโครงการส าหรับค่าใช้จ่ายอ่ืนๆก าหนดให้มีงบประมาณปีละ 

1,000,000 บาท  

 

 6.8 การวเิคราะหก์ารไดม้าของเงนิทุนและการใชค้นื   

  การประมาณงบการเงินจะเร่ิมต้นจากการจัดท างบก าไรขาดทุนของบริษัทก่อนเพ่ือที่จะ

คาดการณ์ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมี 3 กรณี คือ กรณีดีเยี่ยม 

(Best Case) กรณีที่เป็นไปได้มากที่สุด (Most Likely Case) และกรณีตกต่ า (Worst Case) เป็นต้น  

หมายเหตุ* อาจมีการเพ่ิมยอดขาย 2% ในปีที่ 1-3 และ 3% ในปีที่ 4- 
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ตารางที่ 6.16 : งบก าไรขาดทุนกรณีดีเยี่ยม ส าหรับปี 2559 – 2563 

 

 ป1ี ป2ี ป3ี ป4ี ป5ี 

รายได้จากการผลิตซีดีให้
สปอนเซอร์นมผง 

1,800,000 1,836,000 1,872,000 1,928,160 1,984,260 

รายได้จากหูฟัง  
(Genius Headphone) 
*ฝากขายในร้านสินค้าแม่และ
เด็ก เช่น  ร้าน “Bambi 
Garden”  

6,100,000 6,222,000 6,344,000 6,534,320 6,724,640 

รายได้จากหูฟัง  
(Genius Headphone)  
(ขายออนไลน์ + ค่าจัดส่ง) 

6,480,000 6,609,600 6,739,200 6,941,376 7,143,552 

รายได้จากเพลงแบบ “Box 
Set” *ฝากขายในร้านสินค้า
แม่และเด็ก เช่น  Bambi 
Garden 

1,270,000 1,295,400 1,320,800 1,360,424 1,400,048 

รายได้จากเพลงแบบ “Box 
Set” (ขายออนไลน์ + ค่า
จัดส่ง) 

1,620,000 1,652,400 1,684,800 1,735,344 1,785,888 

รายได้จากเคร่ืองเบบี้พ็อด 
(Babypod) *ฝากขายในร้าน
สินค้าแม่และเด็ก เช่น  ร้าน 
“Bambi Garden” 
 

9,040,000 9,220,800 9,401,600 9,683,648 9,965,696 

รายได้จากเคร่ืองเบบี้พ็อด 
(Babypod) 
(ขายออนไลน์ + ค่าจัดส่ง) 

9,552,000 9,743,040 9,934,080 10,232,102 10,530,124 

                          (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.16(ต่อ): งบก าไรขาดทุนกรณีดีเยี่ยม ส าหรับปี 2559 – 2563 

 

 ป1ี ป2ี ป3ี ป4ี ป5ี 

ค่าใช้จ่ายในการขายสินค้า 
และบริหาร 5,915,900 5,957,180 5,904,953 5,873,366 5,788,791 

ค่าใช้จ่ายจาก 
การด าเนินงาน 

6,374,100 6,501,582 6,629,064 6,757,546 6,884,028 

ก าไรจากการ 
ด าเนินงาน 

35,862,000 36,579,240 37,296,480 38,415,374 39,534,208 

ก าไรสุทธิ 23,572,000 24,120,478 24,665,568 25,784,462 26,861,389 

 

ตารางที่ 6.17: งบก าไรขาดทุนกรณีที่เป็นไปได้มากที่สุด ส าหรับปี 2559 – 2563 

 

 ป1ี ป2ี ป3ี ป4ี ป5ี 
รายได้จากการผลิตซีดีให้
สปอนเซอร์นมผง 

1,440,000 1,468,800 1,497,600 1,542,528 1,587,456 

รายได้จากหูฟัง  
(Genius Headphone) 
*ฝากขายในร้านสินค้าแม่
และเด็ก เช่น  ร้าน 
“Bambi Garden”  

5,200,000 5,304,000 5,408,000 5,570,240 5,732,480 

รายได้จากหูฟัง  
(Genius Headphone)  
(ขายออนไลน์ + ค่าจัดส่ง) 

5,184,000 5,287,680 5,391,360 5,553,100 5,714,840 

                                                                                                            (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.17(ต่อ): งบก าไรขาดทุนกรณีที่เป็นไปได้มากที่สุด ส าหรับปี 2559 – 2563 

 

 ป1ี ป2ี ป3ี ป4ี ป5ี 

รายได้จากเพลงแบบ “Box 
Set” *ฝากขายในร้านสินค้าแม่
และเด็ก เช่น  Bambi Garden 

1,060,000 1,081,200 1,102,400 1,135,472 1,168,544 

รายได้จากเพลงแบบ “Box 
Set” (ขายออนไลน์ + ค่า
จัดส่ง) 

1,440,000 1,468,800 1,497,600 1,542,528 1,587,456 

รายได้จากเคร่ืองเบบี้พ็อด 
(Babypod) *ฝากขายในร้าน
สินค้าแม่และเด็ก เช่น   
ร้าน “Bambi Garden” 
 

7,720,000 7,874,400 8,028,800 8,269,664 8,510,528 

รายได้จากเคร่ืองเบบี้พ็อด 
(Babypod) (ขายออนไลน์ +  
ค่าจัดส่ง) 

8,358,000 8,525,160 8,692,320 8,953,089 9,213,858 

ค่าใช้จ่ายในการขายสินค้าและ
บริหาร 

5,915,900 5,957,180 5,904,953 5,873,366 5,788,791 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 5,421,125 5,529,548 5,637,970 5,746,393 5,854,815 

ก าไรจากการ 
ด าเนินงาน 

30,402,000 31,010,040 31,618,080 32,566,621 33,515,162 

ก าไรสุทธิ 19,064,975 19,523,312 20,075,157 20,946,862 21,871,556 
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ตารางที่ 6.18: งบก าไรขาดทุนกรณีที่ตกต่ า ส าหรับปี 2559 – 2563 

 

 ป1ี ป2ี ป3ี ป4ี ป5ี 

รายได้จากการผลิตซีดีให้
สปอนเซอร์นมผง 

1,080,000 1,101,600 1,123,200 1,156,896 1,190,592 

รายได้จากหูฟัง  
(Genius Headphone) 
*ฝากขายในร้านสินค้าแม่และ
เด็ก เช่น  ร้าน “Bambi 
Garden”  

3,580,000 3,651,600 3,723,200 3,834,996 3,946,692 

รายได้จากหูฟัง  
(Genius Headphone)  
(ขายออนไลน์ + ค่าจัดส่ง) 

4,536,000 4,626,720 4,717,440 4,858,963 5,000,486 

รายได้จากเพลงแบบ  
“Box Set”  
*ฝากขายในร้านสินค้าแม่และ
เด็ก เช่น  Bambi Garden 

682,000 695,640 709,280 751,836 773,114 

รายได้จากเพลงแบบ “Box 
Set” (ขายออนไลน์ +  
ค่าจัดส่ง) 

1,080,000 1,101,600 1,123,200 1,156,896 1,190,592 

รายได้จากเคร่ืองเบบี้พ็อด 
(Babypod) 
*ฝากขายในร้านสินค้าแม่และ
เด็ก เช่น  ร้าน “Bambi 
Garden” 
 

6,400,000 6,528,000 6,656,000 6,855,680 6,889,376 

       (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.18(ต่อ): งบก าไรขาดทุนกรณีที่ตกต่ า ส าหรับปี 2559 – 2563 

 

 ป1ี ป2ี ป3ี ป4ี ป5ี 

รายได้จากเคร่ืองเบบี้พ็อด 
(Babypod) (ขายออนไลน์ + 
ค่าจัดส่ง) 

6,686,000 6,819,720 6,953,440 7,162,043 7,370,646 

ค่าใช้จ่ายในการขายสินค้า
และบริหาร 

5,915,900 5,957,180 5,904,953 5,873,366 5,788,791 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 4,336,900 4,423,638 4,588,376 4,675,114 4,761,852 

ก าไรจากการ 
ด าเนินงาน 

24,044,000 24,524,880 25,005,760 25,777,310 26,361,498 

ก าไรสุทธิ 13,791,200 14,143,982 14,512,431 15,228,830 15,810,855 
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6.9 สรปุผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ 

  โครงการธุรกิจการสร้างส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กอายุ 0-3 ปีเกิดน้ันจะมี

สมมติฐานทางการเงินในการลงทุนคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียวเท่าน้ันที่ 15,000,000 บาท ส าหรับ 5 ปีที่ได้

วางแผนทางการเงินท าให้ทราบถึงก าไรสุทธิและก าไรจาการด าเนินงานส าหรับปีที่ 1-5 ทางบริษัทจะใช้

สมมติฐานในการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายดังตารางต่อไปน้ี  

ตารางที่ 6.19: ตารางแสดงก าไรสุทธิส าหรับปีที่ 1 – 5 

 

ก าไรสทุธ ิ ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 ปทีี ่4 ปทีี ่5 
Best Case 23,572,000 24,120,478 24,665,568 25,784,462 26,861,389 

Most Likely Case  19,064,975 19,523,312 20,075,157 20,946,862 21,871,556 

Worst Case  13,791,200 14,143,982 14,512,431 15,228,830 15,810,855 
 

ตารางที่ 6.20: ตารางแสดงก าไรจากการด าเนินงานส าหรับปีที่ 1 – 5 

 

ก าไรจากการ
ด าเนนิงาน 

ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 ปทีี ่4 ปทีี ่5 

Best Case 35,862,000 36,579,240 37,296,480 38,415,374 39,534,208 

Most Likely Case  30,402,000 31,010,040 31,618,080 32,566,621 33,515,162 
Worst Case  24,044,000 24,524,880 25,005,760 25,777,310 26,361,498 

 

1. ระยะเวลาคนืทนุ (Pay-Back Period)  

  การวิเคราะห์ผลการตอบแทนทางการเงินโดยใช้วิธีระยะเวลาคืนทุนจะค านวณก าไรจากการ

ด าเนินงานเปรียบเทียบกับเงินลงทุน 15,000,000 บาท ว่าต้องใช้ระยะนานเท่าใดจึงจะคืนทุนโดยอยู่

ภายใต้การใช้หลักสมมติฐาน 
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ตารางที่ 6.21: ตารางแสดงระยะเวลาคืนทุน (Pay-Back Period)   

 

Pay-Back Period 

Best Case 1 ปี 6 เดือน 
Most Likely Case  1 ปี 7 เดือน 

Worst Case  2 ปี 9 เดือน 
 

  2. อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (Return On Assets ; ROI)  

  เงินลงทุนที่บริษัทลงทุนไปกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ าเป็น อาทิ เช่น การเช่าส านักงาน อุปกรณ์

ส านักงาน หรือ ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้บริษัทสร้างรายได้จากการประมาณการ

ลงทุนด้วยเงินลงทุนทั้งหมดเป็นจ านวนเงินเท่ากับ 15,000,000 บาท เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และความ

คุ้มค่าจากการลงทุนในสินทรัพย์เหล่าน้ีจึงต้องเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่บริษัทได้รับเพ่ือพิจารณาว่า

ผลตอบแทนกลับคืนมาจากการลงทุนของบริษัทเท่าใด การค านวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ

ก าไรสุทธิหารจ านวนเงินลงทุน หากผลลัพธ์มีค่าสูงสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพในการหาก าไรได้สูง ซ่ึง

พบว่าผลประกอบการจากการลงทุนน้ันสร้างความพึงพอใจให้แก่นักลงทุนเป็นอย่างมากจากการวิเคราะห์

โอกาสทางธุรกิจที่ว่าลงทุนน้อยแต่ผลตอบแทนสูงเห็นได้จาก (ROI)  

ตารางที่ 6.22: ตารางแสดงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return On Investment) 

 

ROI% ปทีี ่1 ปทีี ่2 ปทีี ่3 ปทีี ่4 ปทีี ่5 
Best Case 57.14% 60.80% 64.43% 71.89% 79.07% 

Most Likely Case  27.09% 30.15% 33.83% 39.64% 45.81% 

Worst Case  -8.05% -5.70% -3.25% 1.52% 8.50% 
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       3. มลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(Net Present Value ; NPV) หมายถึง ส่วนเกินของมูลค่าปัจจุบันใน

กระแสเงินสดสุทธิกับเงินลงทุนเร่ิมแรก โดยหัก 30% ของก าไรที่ได้ 

  สูตร  NPV = PV – 1  

    NPV = มูลค่าปัจจบุันสุทธิ  

    PV   = มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิตลอดอายุโครงการลงทุน  

    I      = เงินลงทุนเร่ิมแรก  

ตารางที่ 6.23: ตารางแสดง NPV – Best Case 

 

 ก าไรจากการ
ด าเนนิงาน 

PV ส าหรบัป ี เงนิลงทนุ NPV 

ปีที่ 1 35,862,000 9,658,679 15,000,000 -5,341,321 
ปีที่ 2 36,579,240 9,851,852 15,000,000 4,510,531 

ปีที่ 3 37,296,480 10,045,026 15,000,000 14,555,557 

ปีที่ 4 38,415,374 10,346,377 15,000,000 24,901,934 
ปีที่ 5 39,534,208 10,647,711 15,000,000 35,549,645 

 

ตารางที่ 6.24: ตารางแสดง NPV – Most Likely Case 

 

 ก าไรจากการ
ด าเนนิงาน 

PV ส าหรบัป ี เงนิลงทนุ NPV 

ปีที่ 1 30,402,000 8,188,142 15,000,000 -6,811,858 

ปีที่ 2 31,579,240 8,505,207 15,000,000 1,693,349 
ปีที่ 3 31,618,080 8,515,668 15,000,000 10,209,017 

ปีที่ 4 32,566,621 8,771,138 15,000,000 18,980,155 
ปีที่ 5 33,515,162 9,026,607 15,000,000 28,006,762 
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ตารางที่ 6.25: ตารางแสดง NPV – Worst Case  

 

 ก าไรจากการ
ด าเนนิงาน 

PV ส าหรบัป ี เงนิลงทนุ NPV 

ปีที่ 1 24,004,000 6,464,975 15,000,000 -8,535,025 

ปีที่ 2 24,524,880 6,605,263 15,000,000 -1,929,762 
ปีที่ 3 25,005,760 6,734,778 15,000,000 4,805,016 

ปีที่ 4 25,777,310 6,942,579 15,000,000 11,747,595 
ปีที่ 5 26,361,498 7,099,918 15,000,000 18,847,513 

 

ตารางที่ 6.26: ตารางสรุปข้อมูลมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ส าหรับ 5 ปี 

 

                                          มลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ(NPV) 

Year 5 ป ี 
Best Case 35,549,645 

Most Likely Case 28,006,762 
Worst Case 18,847,513 

 

  จากตารางด้านบนพบว่า NPV ล้วนมีค่าเป็นบวกดังจะเห็นได้จาก NPV (5 ปี) มีค่าเท่ากับ 

35,549,645 บาท ในกรณีที่ดีที่สุด 28,006,762 บาท ในกรณีที่เป็นไปได้มากที่สุด และ 18,847,513บาท 

ในกรณีที่ตกต่ าที่สุด ตามหลักสมมติฐาน 

     4. อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return ; IRR)  

  อัตราผลตอบแทนของการลงทุนท าให้มูลค่าปัจจุบัน (Present Value หรือ PV) ของกระแสเงิน

สดรับสุทธิ หรือ อีกนัยหน่ึงก็คือ NPV มีค่าเท่ากับ 0 หากค่า IRR มีค่าเกินกว่าต้นทุนของเงินทุนที่เกินจาก

อัตราดอกเบี้ยส าหรับเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารและอัตราผลตอบแทนที่เจ้าของต้องการสามารถยอมรับ

การลงทุนได้ 
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ตารางที่ 6.27: ตารางสรุปอัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) ส าหรับปีที่ 1 – 5 

 

 กรณดีเียีย่ม IRR  กรณทีีเ่ปน็ไป
ไดม้ากทีส่ดุ 

IRR  กรณตีกต่ า IRR 

ปีที่ 0  -15,000,000  ปีที่ 0  -15,000,000  ปีที่ 0  -15,000,000  

ปีที่ 1 9,658,679 -35.60% ปีที่ 1 8,188,142 -45.41% ปีที่ 1 6,464,975 -56.90% 
ปีที่ 2  9,851,852 19.39% ปีที่ 2  8,505,207 7.38% ปีที่ 2  6,605,263 -11.31% 

ปีที่ 3  10,045,026 43.04% ปีที่ 3  8,515,668 30.97% ปีที่ 3  6,734,778 13.54% 
ปีที่ 4  10,346,377 54.08% ปีที่ 4  8,771,138 42.52% ปีที่ 4  6,942,579 26.27% 

ปีที่ 5  10,647,711 59.66% ปีที่ 5  9,026,607 48.60% ปีที่ 5  7,099,918  33.27% 

 

ตารางที่ 6.28: ตารางสรุปผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ 

 

 Best Case Most Likely Case Worst Case 
Payback Period 

(Years) 
1 ปี 6 เดือน 1 ปี 7 เดือน 2 ปี 9 เดือน 

ROI % ปีที่ 1  57.14% 27.09% -8.05% 

NPV (บาท) ปีที่ 5 35,549,645 28,006,762 18,847,513 

IRR %  ปีที่ 5  59.66% 48.60% 33.27% 
 

 

 

 

 

 



 

                                                     บทที ่7  

          บทสรปุและขอ้เสนอแนะ  

 

7.1 บทสรปุทางการวจิยั 

  การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผู้บริโภคที่จะใช้ดนตรีคลาสสิก

เพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก พร้อมน าทฤษฎีหลักมาช่วยในการตอบโจทย์การจัดตั้งธุรกิจ โดย

เก็บข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภมูิเพ่ือให้ผลลัพธ์สอดคล้องกับทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวข้องในบทที่ 2  

และบทที่ 4     

          7.1.1) สรุปผลวิจัย  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กทารก พบว่า เสียงดนตรีน้ันเป็นการรับรู้โดยตรงพร้อมทั้งให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับท่วงท านอง จังหวะช้าเร็ว หรือความกังวานของสียง เป็นต้น ซ่ึงร่างกายจะมีปฏิกิริยา

ตอบสนองต่อการกระตุ้นจากเสียงเพลงที่แตกต่างกัน ยิ่งไปกว่าน้ัน การรับรู้และการได้ยินของเสียงเพลง

เหล่าน้ันจะช่วยให้เกิดสติปญัญาในการสร้าง IQ และ EQ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมองของเด็กทารกใน

ครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามมารดาที่ก าลังตั้งครรภ์สามารถสร้างสัมพันธภาพเสียงเพลง

จากแม่สู่ลูกได้โดยง่ายด้วยการฟังเพลงคลาสสิก ทั้งน้ีบุคคลที่เป็นแม่ตั้งครรภ์จะรับรู้ว่าเมื่อเข้าสู่เดือนที่ 

5 ทารกมีการพัฒนาสมองในเร่ืองของการรับรู้ด้านการได้ยินเสียงอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการเร่ิม

เคล่ือนไหวร่างกายหากมีการกระตุ้น หากทารกในครรภ์ได้รับการพัฒนาทางด้านดนตรีจะท าให้มีความ

ไวในเร่ืองของจังหวะและท านองได้เป็นอย่างดี เพราะฉะน้ันแม่ที่ก าลังตั้งครรภ์ควรฟังดนตรีเบาๆ 

จังหวะช้า ท่วงท านองไม่กระแทกกระทั้น เพ่ือให้ลูกในท้องมีความคุ้นเคยกับเสียงและจังหวะในการฟัง

และไม่ส่งผลกระทบต่อสมองมากนัก  ผลจากการสัมภาษณ์แพทย์ผู้เช่ียวชาญทางด้านสูตินารี-นิเวช 

(เฉพาะทางด้านทารกในครรภ์) พบว่า เพลงคลาสสิกมีผลต่ออารมณ์คุณแม่ตั้งครรภ์ได้อย่างชัดเจน

เน่ืองจากเพลงคลาสสิกมีจังหวะที่นุ่มนวลท าให้ทารกในครรภ์หลับง่าย ซ่ึงส่วนใหญ่เพลงที่ฟังจะเป็นโม

สาร์ท (Mozart) หรือ วิวาลดี้ (Vivaldi) เป็นประเภทเพลงคลาสสิกที่กลุ่มแม่ตั้งครรภ์ช่ืนชอบมากที่สุด 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อริยะ สุพรรณเภษัช, 2543) พบว่า “การฟงัดนตรคีลาสสิกจะท าให้

สามารถเพิม่พนูความทรงจ า” โดยน ามาใช้ประโยชน์ในด้านพัฒนาศักยภาพสมองในเด็กทารก โดยมี

ความเช่ือว่าหากทารกได้ฟังเพลงโมสาร์ทเป็นประจ าเมื่อโตขึ้นจะมีสมองดีขึ้นตามล าดับอีกด้วย ในระดับ

เสียงระหว่าง 72-84 เดซิเบล ดังที่งานวิจัยของ (พูนพิศ อมาตยกุล, รจนา ทรรทรานนท์, พวงแก้ว ธรรม

รัช และวันเพ็ญ กุลเลิศพรเจริญ, 2522) กล่าวถึง “ทารกแรกเกิดจะมีการตอบสนองต่อเสียงได้ในความ

เข้มของเสียงระหว่าง 72-84 เดซิเบล”โดยเปดิวันละ 1-2 คร้ัง คร้ังละ 10-15 นาที  
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   ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอางค์ มะลิกุล ได้กล่าวไว้ว่า “เสียงเพลงหรือการพูดให้ทารกฟัง

สามารถทดแทนการสัมผัสได้เป็นอย่างดีที่ไม่ข้อก าหนดตายตัวแน่นอนแต่ที่พึงระวังคือการไม่ใช้เสียง

กระตุ้นรบกวนให้ทารกเกิดความเครียดมากขึ้น ควรใหท้ารกเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ และพักผ่อน

ได้เพียงพอ โดยเปิดเพลงต่อเน่ืองการ 10-15 นาที วันละ 2 คร้ัง ส่ิงส าคัญในการกระตุ้นด้วยเสียงค าพูด

ควรพูดช้าๆ ประกอบด้วยค าน้อยกว่า 50 ต่อนาที และให้มีระดับความเข้มของเสียงมากกว่า 55  

เดซิเบล” ท าใหท้ารกมีความคุ้นเคยและจดจ าเสียงเพลงได้ ช่วงเวลาที่เหมาะในการฟังเพลง ส่วนใหญ่จะ

เป็นช่วงหลังมื้ออาหาร เพราะเป็นช่วงเวลาที่ลูกตื่นตัวมากที่สุดและควรเปิดเสียงเพลงให้อยู่ห่างจากหน้า

ท้องประมาณ 1 ฟุต เพ่ือไม่ให้คล่ืนเสียงที่ส่งถึงตัวลูกใกล้ชิดมากจนเกินไป คล่ืนเสียงจะไปกระตุ้นให้

ระบบประสาทที่เก่ียวข้องกับการได้ยินมีการพัฒนาระบบการท างานได้เร็วขึ้นและจดจ าส่ิงต่างๆได้ด ียิ่ง

ไปกว่าน้ันทารกในครรภ์สามารถได้ยินเสียงธรรมชาติ อาทิ เช่น เสียงน้ าไหลช้าๆ เสียงคล่ืนที่ก าลังซัดเข้า

ชายฝ่ังอย่างช้าๆ หรือ เสียงฝนตกพร่ าๆ เน่ืองจากเสียงเหล่าน้ีช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและ

การเรียนรู้ของลูกในท้องได้อีกด้วย ทั้งน้ีพบว่าเพลงคลาสสิกท าให้เกิด “คลืน่อลัฟา่” ได้ง่ายช่วยใหเ้ด็กมี

ความสุขและท าให้จิตใจสมดุลในผู้ใหญ่สามารถช่วยในเร่ืองความจ าและมีสมาธิดีขึ้นในระดับความถี่ 8-

13 Hz. การฟังดนตรีที่ไพเราะ จะท าให้สารแห่งความสุขหรือ “เอนดอร์ฟนิ” (Endorphin) หล่ังออกมา 

และสารน้ีจะส่งผ่านทางสายสะดือไปสู่ลูกได้ซ่ึงขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณแม่ต้องอารมณ์ดี ผ่อนคลาย 

และไม่เครียด หากทารกที่ได้รับการกระตุ้นจากการฟังเพลงท าให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา (IQ) และ

อารมณ์ (EQ) ที่สูงกว่าทารกกลุ่มที่ไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างชัดเจน ซ่ึงบทเพลงไม่ได้จ ากัดแคเ่พลง

คลาสสิกเท่าน้ันอาจจะเป็นเสียงธรรมชาติหรือเพลงไทยเดิม เช่น เพลง “Jesu Joy of Man’s 

Desiring”ของ บาค (Bach) หรือ เพลง “ค้างคาวกินกล้วย” ที่มีเสียงกระตุ้นอารมณ์และจิตใจ

โดยเฉพาะเสียงพูดคุยของคุณแม่จะส่งเสริมพัฒนาการทั้งร่ายกายและจิตใจของลูกน้อยในครรภ์ได้ดีที่สุด  

  ผลการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามจ านวน 200 ตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 28 – 33 ปี ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน

ประมาณ 30,000-49,999 บาท และประกอบอาชีพส่วนตัว ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วก าลังตั้งครรภ์ในช่วง 4-6 

เดือน อย่างไรก็ตามแม่ตั้งครรภ์ส่วนมากเคยฟังเพลงคลาสสิก โดยซ้ือชุดหูฟังส าหรับแม่ตั้งครรภ์พร้อม

กับโหลดเพลงฟรีจากเว็บไซต์ ช่วงบ่ายเป็นช่วงที่แม่ตั้งครรภ์ฟังเพลงคลาสสิกมากที่สุดโดยใช้เวลาฟัง

ประมาณ 1-2 ชม. เป็นอย่างต่ า ประเภทเพลงคลาสสิกที่คุณแม่ตั้งครรภ์ชอบฟังคือ “โมสารท์” 

เน่ืองจากเป็นเพลงที่ฟังง่ายท าให้รู้สึกผ่อนคลาย นอกจากน้ีคุณแม่ตั้งครรภ์มีความเช่ือว่าเพลงคลาสสิก

จะช่วยพัฒนาสมองส าหรับเด็กทารกในครรภ์ในระดับปานกลางและมีความเห็นดว้ยกับการถีบท้องของ

ลูก การส่งเสียงเรียกลูก หรือ ความกังวลที่จะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์เมื่อฟังเพลงคลาสสิก  
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ผลการทดสอบสมมตฐิาน  

  สมมติฐานที่ 1 อายุที่ต่างกัน มีความคดิเห็นเก่ียวกับเพลงคลาสสิกที่ช่วยพัฒนาสมองส าหรับ

เด็กทารก แตกต่างกัน  

  สมมติฐานที่ 2 ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความคดิเห็นเก่ียวกับเพลงคลาสสิกที่ช่วยพัฒนา

สมองส าหรับเด็กทารก แตกต่างกัน  

  สมมุติฐานที่ 3 อาชีพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับเพลงคลาสสิกที่ช่วยพัฒนาสมองส าหรับ

เด็กทารก ไม่แตกต่างกัน  

  สมมติฐานที่ 4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับเพลงคลาสสิกที่ช่วยพัฒนา

สมองส าหรับเด็กทารก ไม่แตกต่างกัน  

  สมมติฐานที่ 5 อายุครรภ์ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับเพลงคลาสสิกที่ช่วยพัฒนาสมอง

ส าหรับเด็กทารก แตกต่างกัน  

  7.1.2) อภิปรายผล  

   ผลจากการส ารวจทัศนคติของผู้บริโภคที่จะใช้เพลงคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ทารก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 30,000-49,999บาท ซ่ึงมีจ านวน 110 

คน โดยคดิเป็นร้อยละ 55 จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีรายได้ระดบัปานกลาง ที่พอมีก าลังซ้ือ

สินค้า โดยผลลัพธ์สอดคล้องกับช่องทางการฟังเพลงคลาสสิกส าหรับผู้บริโภคคือ การเลือกซ้ือชุดหูฟัง

ส าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ จ านวน 102 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 51 นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมี

อายุครรภ์ 4-6 สัปดาห์ จ านวน 103 คน โดยคดิเป็นร้อยละ 51.5 ซ่ึงสอดคล้องกับช่วงเวลาที่คุณแม่

ตั้งครรภ์ควรจะเปดิเพลงฟังตามผลงานวิจัยและการสัมภาษณ์จากคุณหมอ รวมไปถึงการเปิดเพลงฟัง

ในช่วงบ่ายไปจนถึงเย็นจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ได้พักผ่อนอย่างสบายโดยสังเกตจากการดิ้นของลูก  

วันละ 1-2 ชม. หรือ น้อยกว่าน้ัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Thurman, 1997)  ได้อธิบายเก่ียวกับ 

“เสียง” ที่สามารถพัฒนาสมองของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นจดจ าเสียงของพ่อแม่หรือ

การแยกเสียงของพ่อแม่ได้ ซ่ึงการเปิดเพลงให้ลูกน้อยฟังควรเป็นช่วงเย็นจนถึงตอนดึกพร้อมกับพูดคุย

กับลูกวันละ 10-15 นาทีทุกวัน อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างยังคงเลือกฟังเพลงคลาสสิกประเภท 

โมสาร์ทจ านวน 60 คน โดยคดิเป็นร้อยละ 36.59 เน่ืองจากเป็นเพลงที่ฟังง่ายและเข้าใจในอรรถรสมาก

ที่สุด ทั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการถีบท้องหรือการดิ้นของลูกในครรภ์เมื่อฟังเพลง

คลาสสิก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.9 การเรียกช่ือและส่งเสียง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 รู้สึกผ่อนคลายเมื่อฟัง

เพลงคลาสสิก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4 มคีวามเช่ือว่าเพลงคลาสสิกจะสามารถพัฒนาด้าน IQ และ EQ  

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.9 และความวิตกกังวลจะส่งผลกระทบต่อครรภ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.3 โดยค่าเฉล่ีย

รวมทั้งหมดเท่ากับ 4.03 ส่วนใหญจ่ะเห็นด้วยกับการใช้ดนตรีคลาสสิกเพ่ือพัฒนาสมองส าหรับเด็กทารก 



143 
 

       7.1.3) ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

  จากการศึกษาพบว่ามีข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรี

คลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารก ได้ดังน้ี  

    7.1.3.1 ควรศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับเพลงคลาสสิกที่ช่วยพัฒนาด้าน EQ ให้

มากขึ้น เน่ืองจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการเน้น EQ ให้กับลูก ซ่ึงมีอิทธิผลต่อการกระตุ้นอารมณ์และ

จิตใจได้เป็นอย่างดี พร้อมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การปรับตัวใหเ้ข้ากับสังคมไดด้ี และการมี  

ปฎิสัมพันธ์ทางอารมณ์กับผู้อ่ืนในอนาคตต่อไป 

    7.1.3.2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพควรเลือกคุณหมอหรือผู้เช่ียวชาญใหต้รงกับเน้ือหาที่

ต้องการจะท าให้มากกว่าน้ี เน่ืองจากเวลาในการให้สัมภาษณ์มีเวลาจ ากัดและคุณหมอบางท่านไม่มี

ความเช่ียวชาญด้านดนตรีจึงท าให้การแจกแจงค าถามเป็นไปได้ยาก  

    7.1.3.3 หาจุดเด่นของสินค้าในการเพ่ิมยอดขายด้วยการพัฒนาสินค้าระบบ ฮาร์ดแวร์ 

(Hardware) และ ซอฟแวร์ (Software) อย่างต่อเน่ืองเพ่ือรักษาฐานกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายฐานกลุ่ม

ลูกค้าใหม่  

  

7.2 บทสรปุทางธรุกจิ 

  การศึกษาโครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารกดนตรีเน้นถึง

ประโยชน์ของดนตรีคลาสสิกที่มีต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ อันเน่ืองมาจากภาวะความไม่สมดุลของฮอร์โมนใน

ร่างกายที่จะเปล่ียนแปลงได้ในช่วงการตั้งครรภ์จึงจ าเป็นต้องใช้เร่ืองของเสียงเข้ามาช่วยให้คุณแม่

ตั้งครรภ์รู้สึกดีขึ้นได้ ท านองและเน้ือร้องในจังหวะเบาๆสามารถช่วยจิตใจแจ่มใสได้เป็นอย่างดี   

อย่างไรก็ตามดนตรีเป็นส่ือสร้างสรรค์ที่ให้ความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน ท าให้จิตใจสงบ มีสมาธิและ

ยังช่วยเยียวยาโรคภัยต่างๆให้ทเุลาลงได้ ซ่ึงในปัจจุบันดนตรีมีความหลากหลายมากขึ้นเปรียบเสมือนกับ

อาหารนานาชนิดที่มีรสชาติทั้งเปร้ียว หวาน มัน เค็ม ทั้งน้ีแต่ละบุคคลสามารถเลือกฟังดนตรีได้ตาม

ความชอบและรสนิยมของแต่ละคนได้ไม่จ ากัด ดังน้ัน การฟังดนตรีจึงมีประโยชน์กับคนทุกเพศทุกวัย 

โดยเฉพาะเสียงเพลงที่ดีที่สุดคือ “ดนตรคีลาสสกิ” ทีม่ีเสียงดนตรีที่มคีวามละเอียด มคีวามสมบูรณ์ มี

ครบเคร่ืองชนิดดนตรีครบทุกเสียงอย่างสมบูรณ์แบบจึงเป็นที่ยืนยันได้ว่าเสียงดนตรีท าให้ก่ิงก้านสาขา

ของเส้นใยประสาทในสมองลูกน้อยแตกตัวมากขึ้น ซ่ึงดนตรีคลาสสิกมีท่วงท านองและจังหวะซับซ้อนจึง

อาจช่วยกระตุ้นการท างานของสมองเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงความสัมพันธ์ส่ิงต่างๆ (Spatial-

Temporal Reasoning) ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นไปได้อย่าง

รวดเร็ว นอกจากน้ียังพบว่าจังหวะเสียงสูงต่ าและความถี่ของเสียงดนตรีอาจช่วยพัฒนาความสามารถใน

การเรียนภาษาได้ดีขึ้น  
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  อีกทั้งยังช่วยให้ทารกเกิดความรู้สึกสงบและสบายข้ึนเพ่ือให้ทารกสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวติ

ภายนอกครรภ์มารดาได้ดี รวมไปถึงมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกและช่วยลดการเผาผลาญพลังงาน

ภายในร่างกายและการใช้ออกซิเจนอีกด้วย ฉะน้ันแล้วแนวเพลงที่คุณแม่เลือกฟังถือเป็นส่ิงส าคัญที่ส่งผล

ต่อพัฒนาการของลูกน้อย เน่ืองจากมีผลต่อสุขภาพกายใจของทั้งสองชีวิต ดังน้ันคุณแม่ควรเลือกฟังบท

เพลงที่ไพเราะ ท่วงท านองไม่รุนแรงให้ดนตรีเป็นตัวช่วยบ าบัดความรู้สึก ดังต่อไปน้ี 

  1.) “เลือกฟังเพลงที่ชอบ” ในที่น้ีคือให้คุณแม่ฟังแล้วมีความสุขไม่รู้สึกอึดอัดเพราะความรู้สึกน้ี

จะส่งผลถึงลูกในช่วงระยะเวลา 5 เดือนที่เด็กอยู่ในครรภ์ ระบบการได้ยินเร่ิมก่อรูปร่างขึ้นแล้ว แม้เด็ก

ทารกจะไม่เข้าใจภาษาแต่สามารถรับรู้ส่ิงเหล่าน้ันได้ หลักการส าคัญของการฟังเพลงที่เหมาะสมในช่วง

ระยะเวลาน้ีไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แตเ่น้นที่ฟังเพลงสบายๆขับกล่อมจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลายจากความ

เมื่อยล้าขณะอุ้มท้องเป็นดีที่สุด  

  2.) “เลือกฟังเพลงบรรเลงที่มีจังหวะช้าหรือมีระดับเสียงปานกลาง” ท านองเบา สบาย เพ่ือให้

ลูกน้อยซึมซับเสียงเพลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

  3.) “เลือกฟังเพลงที่มีเน้ือร้องที่ดี” หากรู้สึกชอบฟังเพลงที่ไม่ใช่เพลงบรรเลง แต่ต้องการฟัง

เพลงที่มีค าร้อง ในส่วนน้ีควรเลือกฟังเพลงที่มีเน้ือหาสร้างสรรค์จรรโลงใจหรือฟังเพ่ือให้ก าลังใจตนเอง

ย่อมดีกว่าการฟังเพลงที่มีเน้ือหารุนแรง เพราะจะท าให้ผู้ฟังรู้สึกจิตใจหดหู่ ไม่สดช่ืนเน่ืองจากอินไปกับ

เน้ือหาของเพลงกระตุ้นให้เกิดสารแห่งความเครียดหรือสารคอร์ติซอล จะส่งไปถึงลูกน้อยในครรภ์ได้ 

  4.) “ลองฟังเพลงบรรเลงที่มีจังหวะเร็วในระดับเสียงปานกลาง” จะมีท านองสดใส 

ร่าเริง ไม่จ ากัดเพลงคลาสสิกหรือใช้เคร่ืองดนตรีเดียว อาทิ เช่น “เพลงเดีย่วแคน” หมอแคนสมบัติ  

สิมหล้า ซ่ึงเป็นดนตรีพ้ืนบ้านของทางภาคอีสาน, เพลงไทยเดิมโดยใช้ขลุ่ยบรรเลง เช่น เพลง “คา้งคาว

กินกลว้ย”, เพลงต่างชาติโดยบรรเลงด้วยกีต้าร์ เช่น เพลง “Jingle Bells”, เพลงบรรเลงของ 

“ไวโอลนิคอนแชรโ์ต ของไชคอฟสกี้” (Violin Concerto Tchaikovsky) เป็นต้น บทเพลงที่ว่าน้ีมี

ประโยชน์ในแง่ของการจะช่วยให้คุณแม่ตั้งครรภ์รู้สึกมีความสุข เลือกเพลงได้ตามความชอบของตัวเอง

เพ่ือได้อรรถรสที่หลากหลายในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ ซ่ึงสอดคล้องกับแพทย์ผู้เช่ียวชาญที่ให้

สัมภาษณ์ในบทที่ 4 กล่าวไว้ว่า “ไมจ่ ากดัแนวเพลงหรอืเพลงคลาสสิกเทา่นัน้” 

  5.) ผ่อนคลายด้วยเสียงธรรมชาติ แนะน าให้ฟังเพลงประเภท “Green Music” ซ่ึงเป็นเพลงที่มี

เสียงธรรมชาติประกอบ เช่น เสียงน้ าตก เสียงทะเล เสียงนกร้อง ประโยชน์ของเพลงประเภทน้ีที่มีต่อ

คุณแม่ตั้งครรภ์ก็คือช่วยให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวลและบรรเทาความเจ็บปวดได้ 

  นอกจากน้ีเด็กทารกตั้งแต่ในครรภ์จนถึงแรกคลอดที่สามารถได้ยินเสียงโดยจะมีปฏิกิริยาหันไป

หาแหล่งก าเนิดเสียงเหล่าน้ันได้รวมไปถึงการแยกแยะระดับเสียงและความดังของเสียงได้ ซ่ึงการกระตุ้น

การได้ยินของเด็กทารกควรจะเป็นค าพูดส้ันๆ ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนหรือยาวเกินไป ควรเน้นเสียงที่มีระดับสูง
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เพราะจะท าให้ทารกเกิดความสนใจและเกิดการตอบสนองต่อส่ิงเร้าไม่ว่าจะเป็นการตั้งค าถามหรือน า

ของเล่นที่มีการเสริมสร้างพัฒนาระบบการได้ยินของเด็กทารก รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้เป็นแม่กับลูกในการใช้ภาษาส่ือสารที่จะท าให้รับรู้และพูดได้เร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้ทารกมี

สติปัญญาและการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ซ่ึงเด็กแรกเกิดแต่ละคนก็มีบุคคลิก

ที่แตกต่างกัน บางคนเป็นเด็กร่าเริง บางคนเป็นเด็กเคร่งขรึม บางคนตกใจง่าย ฯลฯ การเปิดเพลง

คลาสสิกหรือเสียงเพลงอ่ืนๆ ตลอดวันตลอดเวลา ก็อาจจะท าให้เด็กเหน่ือยเพราะถูกรบกวนจากเสียง

มากเกินไป “จากงานวิจัยของศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านการได้ยิน ประเทศออสเตรเลีย ระบุว่ามี

ปัจจัยเส่ียงส าหรับผู้ที่ฟังเพลงจากเคร่ืองเล่น MP3 หรือ ไอพอด ที่ส่งผลต่อการสูญเสียประสาทได้ยิน  

มีอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ  

  - ฟังเพลงโดยปรับระดับเสียงดังเกินไป ฟังนานมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน  

  - ฟังเพลงถึง 5-7 วันต่อสัปดาห ์

  เคร่ืองเล่น MP3 หรือ ไอพอด น้ัน มักใช้หูฟังชนิดที่เหน็บเข้าไปในรูหู สามารถเพ่ิมระดับความ

ดังเสียงได้ถึง 90 เดซิเบล เรียกได้ว่าระเบดิเสียงดังได้พอๆ กับนาฬิกาปลุกหรือเคร่ืองตัดหญ้า เจ้าหูฟัง

ประเภทน้ีจะมีเสียงจากข้างนอกเล็ดลอดเข้ามาให้ได้ยิน ท าให้คนฟังต้องเพ่ิมระดับเสียงเข้าไปอีก

เพราะฉะน้ันคุณแม่ตั้งครรภ์ควรฟังเพลงอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความพอดีไม่ฟังเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล 

ต่อเน่ืองระยะยาวเกิน 2 ช่ัวโมงต่อวัน เพราะเส่ียงต่อการสูญเสียความสามารถทางการได้ยินหรือถึงขั้น 

หูตึงอีกทั้งอาจส่งผลให้เด็กในท้องเกิดมามีอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายกว่าเด็กปกติก็เป็นได้ คุณแม่ตั้งครรภ์

สามารถมองหากิจกรรมอย่างอ่ืนท าเพ่ือพักผ่อนสมองนอกเหนือจากการฟังเพลงได้ โดยอาจเลือกออก

ก าลังกายเบาๆแทน เช่น เดินเล่นรอบบ้าน ฝึกสูญลมหายใจเข้าออกเพ่ือให้เลือดลมไหลเวียนได้ดี  

เลือกอ่านหนังสือเพ่ือความเพลิดเพลิน หรือ ลองหาเวลาไปท ากิจกรรมนอกบ้านร่วมกับสมาชิกใน

ครอบครัว เป็นต้น ทั้งน้ีไม่จ ากัดในการฟังเพลงของเด็กทารกแค่ช่วงที่อยู่ในครรภ์ 9 เดือน แต่มารดายัง

สามารถน าไปใช้จนถึงอายุ 5 ปี หรือ อยู่ในช่วงปฐมวัยได้อีกด้วย  

  7.2.1) ประเด็นปญัหาในการศึกษาและแนวทางการแก้ไขในอนาคต  

  จากผลสรุปวิจัยเชิงปริมาณยังมีกลุ่มตัวอย่างบางคนตอบว่า “ไมเ่คย” ฟังเพลงคลาสสิกโดยคิด

เป็นร้อยละ 19 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด นอกจากน้ีความรู้สึกเมื่อกลุ่มตัวอย่างได้ฟังเพลง

คลาสสิกตอบว่า “ฟังไมค่อ่ยรูเ้รือ่ง” คดิเป็นร้อยละ 12 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด อย่างไรก็ตาม

เสียงดนตรีจึงเป็นเคร่ืองมือที่ดีที่สุดในการพัฒนาด้านไอคิวและอีคิวอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาเกิด

จากผู้ปกครองบางคนไม่เช่ือว่าดนตรีคลาสสิกจะสามารถช่วยกระตุ้นในการพัฒนาสมองของเด็กได้ 

นอกจากให้ความบันเทิงใจและคลายเครียดเท่าน้ัน อันเน่ืองมาจากผู้ปกครองบางส่วนฟังดนตรีไม่เป็น

และไม่รู้วิธีในการพัฒนาสมองของเด็กด้วยเสียงดนตรี เป็นต้น  
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รวมไปถึงสาเหตหุลักส าคัญจากการที่เมืองไทยยังไม่มีการสนับสนุนดนตรีคลาสสิกอย่างเพียงพอจึงท าให้

ไม่มีคนเข้าใจประโยชน์ที่ได้จากการฟังเพลง จึงท าให้เพลงคลาสสิกไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และยังพบว่า

ประเทศไทยมปีัญหาในการพัฒนาด้าน IQ และ EQ ของเด็ก   

       7.2.2) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของโครงการ 

   จากปัญหาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเร่ิมตระหนักและวางแผนธุรกิจเพ่ือจัดตั้งโครงการธุรกิจดนตรี

คลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารกที่จะช่วยปลุกกระแสส าหรับเพลงคลาสสิกขึ้นมาอีกคร้ัง

พร้อมมอบส่ิงดีๆให้กับลูกค้าที่ต้องการสร้างอนาคตที่ดีของชาติ ดังน้ันผู้วิจัยจึงเร่ิมวางแผนตามขั้นตอน

โดยใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มาตอบโจทย์ธุรกิจในคร้ังน้ีให้ด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด   

  กลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์(Product Strategy) การน าเอากลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์มาเป็นตัว

ช่วยในการอธิบายถึงตัวสินค้าอย่างละเอียดว่ามีความเป็นมาอย่างไรโดยเร่ิมจากการวางแผนเพ่ือผลิต

สินค้า การออกแบบ การบรรจุ ไปจนถึงการจัดจ าหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่น จดจ าช่ือได้ง่าย ท าให้ตวั

สินค้ามีความน่าสนใจ เพ่ือให้ไดเ้ปรียบจากคู่แข่งขันแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน พร้อมกับร่วมมือ

ส่งเสริมการขายกับพันธมิตร หรือ การท ารายการวีดีโอทางยูทูป เป็นต้น นอกจากน้ีการวิเคราะห์ตัว

สินค้าหรือการท าการตลาดเพ่ือเป็นการทดสอบและตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคว่าจะมีความคดิเห็นต่อตัว

สินค้ามากน้อยเพียงใดเพ่ือเป็นตัวช้ีวดัในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าตัวน้ัน นอกจากน้ีการพัฒนาและ

ปรับปรุงตัวผลิตภัณฑเ์ป็นส่ิงส าคัญมากที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสามารถใช้บริการหลัง

การขายได้อย่างสม่ าเสมอ ส่ิงส าคัญในการท าให้ตัวสินค้ามีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์คือการใช้

หลักกลยุทธ์ในการท าบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามและโดดเด่นกว่าคู่แข่งเน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีสามารถ

สร้างความประทับใจและท าให้ลูกค้ามีความสุขเมื่อเห็นการบรรจุหีบห่ออย่างสวยงามโดยเฉพาะการ

สร้างตราสินค้าที่ท าให้ลูกค้าจดจ าได้ในทันทีว่าเป็นสินค้าของแบรนด์อะไรเพ่ือให้สินค้าอยู่ในตลาดแบบ

คงที่อย่างสม่ าเสมอ  

  นอกจากน้ีขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์จะขาดไม่ได้คือช่องทางการติดต่อส าหรับลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้า

สามารถติดต่อกับธุรกิจได้ทันทีถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการสร้าง Brand Recall และสร้างความสัมพันธ์อันดี

กับลูกค้าได้ตลอดเวลา 

  กลยทุธด์า้นราคา (Price Strategy) หากลุ่มเป้าหมายในระดับที่พอมีก าลังซ้ือได้เพ่ือให้สินค้า

ขายคล่อง หรือ หาแนวทางขยายสินค้าให้มีช่องทางการขายเพ่ิมมากขึ้น ด้วยการปรับราคาตาม

โครงสร้างของบริษัท นอกจากน้ีการน าส่ือสมัยใหม่เพ่ือส่งเสริมการขายสินค้าก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

น้ีไม่ว่าจะเป็นการให้เป็นสมาชิกของสินค้าเหล่าน้ันเพ่ือขอรับสิทธิพิเศษต่างๆผ่านแอพพลิเคช่ันบนมือถือ

เพ่ือเพ่ิมยอดขายผ่านการดาวน์โหลดซ้ือสินค้า รวมไปถึงการโปรโมทสินค้าเพ่ือให้ผู้สนับสนุนขอลงพ้ืนที่
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โฆษณาผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคช่ัน ส่ือออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตัวก าหนดความมั่นคงของ

รายได้ในระยะยาวและสร้างคุณค่าของสินค้าให้ยั่งยืนต่อไป  

  กลยทุธด์า้นการจดัจ าหนา่ย (Place Strategy) สังคมในปัจจุบันน้ีมีช่องทางการจ าหน่ายที่

เพ่ิมขึ้นเพ่ือตอบโจทย์ความสะดวกสบายของผู้บริโภค โดยเฉพาะการจัดจ าหน่ายในรูปแบบการขาย

ออนไลน์ที่สามารถส่ังซ้ือผ่านเว็บไซต์ด้วยการเลือกสินค้าหรือออกแบบสินค้าได้ด้วยตนเองพร้อมกับการ

โอนเงินได้ในทันทีและรอการจัดส่งสินค้าโดยไม่จ าเป็นต้องออกไปรับ ซ่ึงเป็นช่องทางที่สามารถได้ก าไร

มากกว่าการจัดส่งไปวางขายตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าทั่วไป เน่ืองจากเป็นการประหยัดต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการน าสินค้ามาวางจ าหน่าย เช่น ค่าแรกเข้า ค่ารายได้จากการขาย หรือ ค่ากิจกรรม

การตลาด ร้อยละ 1-10 ของยอดขาย เป็นต้น นอกจากน้ียังมีการขายสินค้าผ่านตัวแทน เช่น น าสินค้า

ไปให้ผู้สนับสนุนช่วยวางขายหรือน าไปแจก หรือ ให้ทางเว็บเพจช่วยโปรโมทสินค้า เป็นต้น ซ่ึงเป็นวิธีที่

ช่วยเพ่ิมยอดขายให้กับสินค้าและเป็นการช่วยส่งเสริมการตลาดเพ่ือให้ลูกค้าสามารถจดจ าสินค้าได้ง่าย

ขึ้นอาจจะไม่ได้ก าไรเท่าที่ควรแต่ท าให้มเีครือข่ายตัวแทนเพ่ิมมากขึ้น 

  กลยทุธก์ารส่งเสรมิการตลาด (Promotion Strategy) การประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูล

ข่าวสารเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญมากในกับท าธุรกิจเน่ืองจากสภาพแวดล้อมในยุคสังคมที่เปล่ียนไปโดยใช้

เคร่ืองมือส่ือสารในการติดต่อเพ่ือสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

แอพพลิเคช่ันที่อยู่บนระบบ Android และ iOS ไม่ว่าจะเป็น ไลน์ เฟสบุค อินสตาแกรม หรือยูทูป  

ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในยุคเทคโนโลยีสมัยน้ีเป็นอย่างมาก นอกจากน้ีหลายธุรกิจยังสามารถท าตลาด

ผ่านแอพพลิเคช่ันเหล่าน้ีเพ่ือให้การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างง่ายดาย ยกตัวอย่าง เช่น การท าสติ๊กเกอร์

ไลน์สามารถออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์หรือโลโก้ของสินค้าที่เราผลิตแล้วน าไปให้กลุ่มบุคคลที่ช่ืนชอบซ้ือใช้

หรือแจกฟรีเพ่ือท าให้จดจ าสินค้า หรือ การโฆษณาผ่านทางยูทูปในช่วงระยะส้ันเพ่ือโปรโมทสินค้า เป็น

ต้น ทั้งน้ีลูกค้าไม่เพียงแต่ติดต่อสอบถามทางออนไลน์แต่ยังสามารถส่ังซ้ือผ่านออนไลน์ได้ทันที  

นอกจากน้ีบริษัทจะมีสิทธิพิเศษเพ่ือมอบให้แก่ลูกค้าคนส าคัญ อาทิ เช่น คูปองส่วนลด บัตรสะสมแต้ม 

บัตรเงินสด เป็นต้น เพ่ือรักษาฐานเดิมแล้วสร้างกลุ่มลูกค้าฐานใหม่ต่อไป 

   7.2.3) แผนงานในอนาคต 

   เมื่อในตลาดไทยอ่ิมตัวเร่ิมวิเคราะห์ในการตีตลาดอาเซียนเก่ียวกับข้อมูลของประเทศน้ันที่

ต้องการจะน าสินค้าไปขายพร้อมลงพ้ืนที่ส ารวจสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ 

เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือเร่ิมขยายฐานลูกค้าด้วยการผลิตเพ่ือส่งออกให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้บริโภค ตามเป้าหมายทีต่ั้งไว้คือ “เปน็ผูน้ าในการใชด้นตรคีลาสสกิเพื่อเปน็สือ่การเรยีนรู้

ส าหรบัเดก็ทารกในครรภจ์นถงึแรกเกดิดว้ยความคดิสรา้งสรรคท์ีแ่ตกตา่งพรอ้มใหก้ารส่งเสรมิการ

เรยีนรูแ้กส่ังคมทัว่ไป” พร้อมกับพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยความมุ่งมั่นในหลักคุณธรรม 
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                  ภาคผนวก ก 
 
      บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร (Executive Summary) 
  โครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารกเน้นถึงประโยชน์
ของดนตรีคลาสสิกที่มีต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ อันเน่ืองมาจากภาวะความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายที่จะ
เปล่ียนแปลงได้ในช่วงการตั้งครรภ์จึงจ าเป็นต้องใช้เร่ืองของเสียงเข้ามาช่วยให้คุณแม่ตั้งครรภ์รู้สึกดีขึ้น 
ท านองและเน้ือร้องในจังหวะเบาๆสามารถช่วยให้จิตใจแจ่มใสไดเ้ป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามดนตรีเป็นส่ือ
สร้างสรรค์ที่ให้ความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน ท าให้จิตใจสงบ มีสมาธิและยังช่วยเยียวยาโรคภัยต่างๆ
ให้ทุเลาลงได้ ซ่ึงในปัจจุบันดนตรีมีความหลากหลายมากขึ้นเปรียบเสมือนกับอาหารนานาชนิดที่มี
รสชาติทั้งเปร้ียว หวาน มัน เคม็ ทั้งน้ีแต่ละบุคคลสามารถเลือกฟังดนตรีได้ตามความชอบและรสนิยม
ของแต่ละคนได้ไม่จ ากัด ดังน้ัน การฟังดนตรีจึงมีประโยชน์กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเสียงเพลงที่ดี
ที่สุด คือ “ดนตรคีลาสสิก” เป็นเสียงดนตรีที่มคีวามละเอียด ซับซ้อนและหลากหลายจังหวะไม่ว่าจะเป็น
ลีลา ท่วงท านอง ระดับเสียงสูงและเสียงต่ าได้อย่างสมบูรณ์แบบจึงเป็นที่ยืนยันได้ว่าเสียงดนตรีท าให้
ก่ิงก้านสาขาของเส้นใยประสาทในสมองลูกน้อยแตกตัวมากขึ้น ทั้งน้ียังพบว่าเพลงคลาสสิกเป็นแรง
กระตุ้นคล่ืน “คลืน่อลัฟา่” ทีด่ีที่สุดสามารถช่วยพัฒนาสมองและสติปัญญา หากเด็กทีค่ลอดออกมาแล้ว
มีสมาธิ ความจ าดี และเรียนรู้ได้ไวกว่าเด็กปกติทั่วไปนอกจากน้ียังพบว่าจังหวะเสียงสูงต่ าและความถี่
ของเสียงดนตรีอาจช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ทารกเกิด
ความรู้สึกสงบและสบายข้ึนเพ่ือให้ทารกสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตภายนอกครรภ์มารดาได้ดี  
รวมไปถึงมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกและช่วยลดการเผาผลาญพลังงานภายในร่างกายและการใช้
ออกซิเจนอีกด้วย อย่างไรก็ตามเพลงมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบกล้ามเน้ือ และสภาพจิตใจ 
ท าให้สมองหล่ังสารความสุขหรือที่เรียกว่า “เอ็นดอรฟ์ิน” ที่ท าใหคุ้ณแม่ตั้งครรภ์รู้สึกผ่อนคลาย 
ความเครียดลดลง เพราะฉะน้ันคุณแม่ตั้งครรภ์ควรเลือกฟังบทเพลงที่ไพเราะ ท่วงท านองไม่รุนแรงโดย
เลือกดนตรีที่มีความเข้มของเสียงมากกว่า 55 เดซิเบลแต่ไมค่วรเกิน 95 เดซิเบล หรือให้จังหวะอยู่
ใกล้เคียงกับจังหวะการเต้นของหัวใจ ดังน้ันเสียงดนตรีที่คุณแม่ตั้งครรภ์เปดิให้ลูกน้อยฟังถือเป็นส่ิง
ส าคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจให้มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุด  
  ส าหรับการจัดตั้งโครงการผลิตดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กทารกใช้เงินทุน
ทั้งหมด 15,000,000 บาท โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินลงทุนส่วนตัวจากครอบครัว 10,000,000 บาท
และส่วนของเงินลงทุนภายในจากผู้ร่วมลงทุนรวมกัน 2 คน จ านวน 5,000,000 บาท ซ่ึงตกคนละ 
2,500,000 บาท โดยผู้ศึกษาไดจ้ัดท าสมมุติฐานไวเ้ป็น 3 กรณี ได้แก่ กรณีที่ได้รับผลก าไรมากที่สุด 
(Best Case) กรณีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด (Most Likely Case) และกรณีที่ได้รับผลก าไรน้อยที่สุด 
(Worst Case) เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป  
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ดังตารางสรุปผลตอบแทนโครงการดังต่อไปน้ี  
 

 Best Case Most Likely Case Worst Case 

Payback Period 
(Years) 

1 ปี 6 เดือน 1 ปี 7 เดือน 2 ปี 9 เดือน 

ROI % ปีที่ 1  57.14% 27.09% -8.05% 

NPV (บาท) ปีที่ 5 35,549,645 28,006,762 18,847,513 
IRR %  ปีที่ 5  59.66% 48.60% 33.27% 
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                ภาคผนวก ข 
               แบบสอบถาม 
 
โครงการศกึษาทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีจ่ะใชด้นตรคีลาสสกิเพือ่เปน็สื่อการเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ทารก   
  แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติและความพึงพอใจของคุณแม่ที่
ก าลังตั้งครรภ์ต่อการตอบสนองการฟังดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ในการพัฒนาสมองของเด็ก
ทารก โดยจะเร่ิมส ารวจจากคุณแม่ที่ไปฝากครรภ์ในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือทราบถึง
ความส าคัญที่มาของปัญหาและการเลือกรับฟังเพลงของคุณแม่ที่ก าลังตั้งครรภ์ ซ่ึงจะมีการรวบรวม
ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการตอบ
แบบสอบถามในคร้ังน้ี    
ค าชีแ้จงเกีย่วกบัแบบสอบถาม 
  แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในคร้ังน้ีและน าข้อมูลไปใช้ประกอบ
งานวิจัยเท่าน้ัน ซ่ึงข้อมูลการตอบแบบสอบถามของท่านจะไม่มีการเปิดเผยและน าเสนอผลวิจัยออกมา
ในลักษณะภาพรวม  ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณท่านในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามมทีัง้หมด 3 สว่น  

  สว่นทีห่นึ่ง  ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  สว่นทีส่อง  ค าถามเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ในการเลือกฟังเพลง

คลาสสิกที่มีผลต่อสมองของเด็กทารก 

  สว่นทีส่าม  ค าถามวดัระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้ดนตรีคลาสสิกเพ่ือเป็นส่ือการ

เรียนรู้ในการพัฒนาสมองส าหรับเด็กทารก 

สว่นที ่1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

(ค าช้ีแจง: กรุณาระบุเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับค าตอบของท่าน) 

1. อายุ........................... ปี   

2. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 O ต่ ากว่าปริญญาตรี  

  O ปริญญาตรี   

  O สูงกว่าปริญญาตรี  

  O อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................... 
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3. รายได้ต่อเดือน  

  O ต่ ากว่า 10,000  บาท O 10,000-29,999 บาท  

  O 30,000-49,999 บาท O 50,000-69,999 บาท 

  O มากกว่า 70,000 บาท 

4. อาชีพ 

  O ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  O นักเรียน/นักศึกษา  

  O พนักงานธุรกิจเอกชน     O กิจการส่วนตัว 

  O แม่บ้าน       O อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................. 

5. อายุครรภ์ 

  O 1-3 สัปดาห ์   O 4-6 สัปดาห์    O 7-9 สัปดาห ์

 

สว่นที ่2 : ขอ้มูลทศันคตแิละพฤตกิรรมของคณุแมท่ีต่ ัง้ครรภใ์นการเลอืกฟงัเพลงคลาสสิก 

( ค าช้ีแจง : กรุณาระบุเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับค าตอบของท่าน ) 

6. ท่านเคยฟังเพลงคลาสสิกหรือไม่ ? 

 O เคย      O ไม่เคย 

7. ท่านเคยฟังเพลงคลาสสิกจากช่องทางไหนบ้าง ? 

 O ซ้ือชุดหูฟังส าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์พร้อมเพลงกล่อมเด็ก      

  O ฟังเพลงจากยูทูป  

  O เปิดฟังจากแอพพลิเคช่ันบนมือถือ เช่น what to expect  

   O โหลดเพลงฟรีจากเว็บไซด ์

  O ไม่เคยซ้ือใช้   

8. ท่านรับฟังเพลงคลาสสิกในช่วงไหน ? 

 O ช่วงเช้า  O ช่วงบ่าย   O ช่วงเย็น    O ก่อนนอน 
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9. ท่านเปิดฟังเพลงคลาสสิกก่ีชม.ต่อวัน ?   

  O 1-2 ชม.  O 3-4 ชม.   O 5-6 ชม.    O ทั้งวัน 

10. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเพลงคลาสสิก? 

 O ชอบ เพราะท าให้จิตใจสงบและผ่อนคลาย 

 O ปานกลาง  

 O ไม่ชอบ เพราะฟังไม่ค่อยรู้เร่ือง 

 O ไม่ขอออกความคิดเห็น  

11. ท่านคิดว่าดนตรีคลาสสิกจะช่วยพัฒนาสมองส าหรับเด็กทารกมากน้อยเพียงใด? 

 O มาก  O ปานกลาง  O น้อย 

12. ประเภทของเพลงคลาสสิกที่ท่านชอบฟัง ?  

  O โมสาร์ท (Mozart) O วิวาลดี (Vivaldi)    

  O โซนาต้า (Sonata) O ซิมโฟนี (Symphony)    O อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...............  
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สว่นที ่3 : ค าถามวดัระดบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการใชด้นตรคีลาสสกิเพื่อเปน็ 

     สือ่การเรยีนรูใ้นการพัฒนาสมองส าหรบัเดก็ทารก 

 (ค าช้ีแจง : กรุณาระบุเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับค าตอบของท่าน) 

 

 
รายละเอยีด 

เหน็ดว้ย 
อย่างยิ่ง 

(5) 

เหน็ดว้ย 
(4) 

ไมม่คีวาม
คดิเหน็ 

(3) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(2) 

ไมเ่หน็ดว้ย
อย่างยิ่ง 

(1) 

13.ท่านรับรู้ถึงการถีบ
ท้องหรือการดิ้นของ
ลูกในครรภ์เมื่อท่าน
ฟังเพลงคลาสสิก  

     

14.เมื่อท่านเรียกช่ือ
หรือส่งเสียงกับลูกจะมี
ปฏิกิริยากลับเสมอ  

     

15.ท่านรู้สึกผ่อน
คลายเมื่อฟังเพลง
คลาสสิก  

     

16.ท่านมีความเช่ือ
หรือไม่ว่าเพลง
คลาสสิกสามารถ
พัฒนาด้าน IQ และ 
EQ ลูกในครรภ์ได้  

     

17.ท่านคิดว่าความ
วิตกกังวลจะส่งผล
กระทบต่อลูกในครรภ์
ได ้

     

 

 

ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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                ภาคผนวก ค 

               แบบสมัภาษณ ์

 

โครงการศกึษาทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีจ่ะใชด้นตรคีลาสสกิเพือ่เปน็สื่อการเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ทารก   
  แบบสอบถามในเชิงคุณภาพน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการฟังดนตรี

คลาสสิกที่จะมีผลต่อการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์ได้อย่างไรบ้าง โดยการสัมภาษณ์กับแพทย์

ผู้เช่ียวชาญทางด้านสูตินารีนิเวช (ทารกในครรภ์มารดา) ซ่ึงผู้วิจัยได้ออกแบบหรือสร้างแบบสัมภาษณ์

แบบก่ึงโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบช้ีน าจะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธีการสัมภาษณ์ไม่มาตรฐาน 

ทั้งน้ี ได้มีการก าหนดแบบสัมภาษณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่

สามารถน าแนวคิดหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์และน ามารวบรวมเพ่ือการประมวลผลข้อมูลต่อไป  

  โดยค าถามส าหรับน าไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-Depth-Interview) ประกอบ

ไปด้วย 2 ตอน อันได้แก่ 

  ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ 

     ผู้ให้สัมภาษณ์ (ช่ือ-สกุล)...................................................... 

     ต าแหน่ง...............................................................................  

     โรงพยาบาล.........................................................................  

     วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์....................................................... 

      

  ตอนที ่2 ค าถามเชิงลึกเก่ียวกับดนตรีคลาสสิกที่มีผลต่อทารกในครรภ์  

     แบ่งค าถามออกเป็น 10 ค าถาม ดังน้ี  

  1.) ความเครียดของคุณแม่จะมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้อย่างไร?  

               แล้วมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง? 

  2.) เสียงดนตรีแบบใดที่ส่งผลดีต่อทารกในครรภ์?  

  3.) การฟังเพลงคลาสสิกจะท าให้ทารกในครรภ์มีพัฒนาการด้าน IQ และ EQ เพ่ิมขึ้นได้ 

               อย่างไรบ้าง?  

  4.) การพูดคุยกับลูกในครรภ์จะส่งผลดีอย่างไรบ้าง?  

  5.) แม่ที่ตั้งครรภ์ควรเปดิเพลงฟังวันละก่ีชม.?  

  6.) คล่ืนเสียงที่ทารกในครรภ์สามารถรับรู้และมีผลกระทบต่อสมองอย่างไรบ้าง? 

  7.) เสียงเพลงท าให้ทารกในครรภ์ฉลาดขึ้นได้หรือไม่? 

  8.) การเปิดเพลงคลาสสิกจะช่วยกระตุ้นสมองส าหรับเด็กทารกได้อย่างไร? 
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  9.) จ าเป็นไหมว่าต้องเปดิเพลงคลาสสิกหรือเพลงอ่ืนๆให้ทารกฟัง? 

  10.) เสียงเพลงจะท าให้มีการพัฒนาด้าน EQ อย่างไรบ้าง?  
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 ชื่อ      นางสาวปิติมา ชีวพันธุศรี 
 
 อเีมล     Hiori_555@Hotmail.com  
 
 ประวตักิารศกึษา  ประถมศึกษา โรงเรียนสมถวิล 
      มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
      ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร สาขาโฆษณา    
      มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ 
 
 ประสบการณท์ างาน  Multimedia Producer @ Airmade Co.ltd. 
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