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บทที่ 4  
 

ผลการศึกษา 

 

การวิจัยนี้ผูวิจัยไดสังเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหเชิงพรรณนาและเชิงเนื้อหา โดยนําเสนอ

ขอมูล ประกอบตาราง ดังนี้ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ 

 

การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 46.20 
มีอายุเฉลี่ย 69.92  ± 8.71 ป อายุมากท่ีสุด 93.00 ป นอยท่ีสุด 60.00 ป มีระยะเวลาการอาศัยอยูใน
ชุมชน เฉลี่ย 49.78  ± 21.00 ป อาศัยอยูในชุมชนมากท่ีสุด 93.00 ป นอยท่ีสุด 4.00 ป มีระดับ
การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา รอยละ 49.80 ไมไดศึกษาทางธรรม รอยละ 94.30 มีรายไดเฉลี่ย
เทากับ 2,912.08 ± 5,542.11 บาทตอเดือน รายไดมากท่ีสุด 45,000.00 บาทตอเดือน นอยท่ีสุด 
0.00 บาทตอเดือน มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3.73 ±  1.44 คน จํานวนสมาชิกในครอบครัว
มากท่ีสุด 9.00 คน นอยท่ีสุด 1.00 คน  สวนใหญปวยดวยโรคเรื้อรัง รอยละ 49.10 ความเชื่อท่ีทําให
หายจากการเจ็บปวยสวนใหญจะทานยาแผนปจจุบัน รอยละ 82.30 เม่ือมีการเจ็บปวยจะใชบริการ
จากสถานบริการสุขภาพของเทศบาล รอยละ 84.50  เขารับบริการในสถานบริการสุขภาพในชวง 6 
เดือนท่ีผานมาเฉลี่ย 2.06  ± 1.72 ครั้ง จํานวนครั้งท่ีเขารวมมากท่ีสุด  7.00 ครั้ง นอยท่ีสุด 0.00 
ครั้ง  ผูสูงอายุเคยใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพแกไขปญหาความเจ็บปวย รอยละ 43.00 
โดยสวนใหญจะใชดวยตนเอง รอยละ 57.80 ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมดานภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา
ดานสุขภาพในชุมชน ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา เฉลี่ย 0.99  ± 1.30 ครั้ง จํานวนครั้งท่ีเขารวมมาก
ท่ีสุด 5.00 ครั้ง นอยท่ีสุด 0.00 ครั้ง ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมชุมชนในชวง 6 เดือนท่ีผานมา เฉลี่ย 
2.14  ± 2.16 ครั้ง จํานวนครั้งท่ีเขารวมมากท่ีสุด 15.00 ครั้ง นอยท่ีสุด 0.00 ครั้ง ดังแสดงในตาราง
ท่ี 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ  
 
ขอมูลท่ัวไป                                                           จํานวน(คน)                รอยละ 

 เพศ              ชาย                                   116                       43.80  
หญิง                                  149                       46.20 

อายุ (ป) 
     ผูสูงอายุมีอายุเฉลี่ยเทากับ 69.92 ป ± 8.71 ป มากท่ีสุด 93.00 ป นอยท่ีสุด 60.00 ป  
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 
ขอมูลท่ัวไป                                                           จํานวน(คน)                รอยละ                                                                                           

ระยะเวลาการอาศัยอยูในชุมชน (ป) 
 ผูสูงอายุอาศัยอยูในชุมชนเฉลี่ย 49.78 ป ± 21.00 ป มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนมากท่ีสุด 

93.00 ป นอยท่ีสุด 4.00 ป  
ระดับการศึกษา                     ไมไดเรียนหนังสือ                    88                         33.20 
                                         ประถมศึกษา                       132                        49.80 
                                         มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา          24                          9.10 
                                         อนุปริญญาหรือเทียบเทา           9                           3.40 
                                         ปริญญาตรีหรือสูงกวา               2                           4.00 
การศึกษาทางธรรม                 ไมไดเรียน                          250                         94.30         
                                         นักธรรมชั้นตรี                       11                          4.20 
                                         นักธรรมชั้นโท                        1                           0.40 
                                         นักธรรมชั้นเอก                       3                           1.10 
รายไดเฉล่ีย (บาทตอเดือน) 

ผูสูงอายุมีรายไดเฉลี่ย 2,912.08 บาทตอเดือน ± 5,542.11 บาทตอเดือน รายไดมากท่ีสุด 
45,000.00 บาทตอเดือน นอยท่ีสุดไมมีรายได 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว(คน) 
ครอบครัวผูสูงอายุมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3.73 คน ± 1.44 คน จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวมากท่ีสุด 9.00 คน นอยท่ีสุด 1.00 คน  

บทบาทในหมูบาน                   กรรมการหมูบาน                  24                           9.10                                         
                         ผูใหญบาน                            2                          0.80                                         
                         อสม.                                 61                         23.00                                          
                         หัวหนาครอบครัว                  64                         24.20                                        
                         ผูอาวุโสในหมูบาน                 97                         36.60                                      
                         กรรมการวัด                        25                           9.40                                        
                         อ่ืน ๆ                                38                          14.30                                     

การเจ็บปวย                          ไมมีอาการเจ็บปวย                117                        44.20                         
โรคท่ัวไป                             18                         6.80 
โรคเรื้อรัง                           130                        49.10 
 

 
 
 



43 
 

ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 
ขอมูลท่ัวไป                                                      จํานวน(คน)                     รอยละ 

ความเช่ือท่ีทําใหหายจากการเจ็บปวย 
          ยาแผนปจจุบัน                                                   218                         82.30 
          ยาสมุนไพร                                                         99                         37.40 
          น้ํามนต/คาถา                                                        9                          3.40 
          ไสยศาสตร (ผี)                                                       8                           3.00 
          การออกกําลังกาย                                                  96                        36.20 
          รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน                                  77                        29.10 
          อ่ืน ๆ                                                                 17                          6.40 
เม่ือเจ็บปวยใชบริการจากหนวยงาน 

ศูนยบริการสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน                62                         23.40                              
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล                            224                         84.50                              
คลินิก                                                               41                         15.50  
หมอพ้ืนบาน                                                       13                           4.90                                
รักษาดวยตัวเอง                                                   17                           6.40                                 
อ่ืน ๆ                                                                39                         14.70   

การเขารับบริการในสถานบริการสุขภาพในชวง 6 เดือนท่ีผานมา 
     ผูสูงอายุเขารับบริการในสถานบริการสุขภาพในชวง 6 เดือนท่ีผานมา เฉลี่ย 2.06 ครั้ง ± 1.72    
ครั้ง จํานวนครั้งท่ีเขารวมมากท่ีสุด 7.00 ครั้ง นอยท่ีสุด 0.00 ครั้ง   

การใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนารักษาความเจ็บปวย         
ไมเคย                                                              151                         47.00 
เคย                                                                 114                         43.00 

 ใชดวยตนเอง                                           66                         57.80                             
 ใชตามคําแนะนําแพทยแผนปจจุบัน                29                         25.40                              
 ใชตามคําแนะนําหมอเมือง                           17                          15.00                                
 อ่ืน ๆ                                                     2                            1.80 

เขารวมกิจกรรมดานภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพในชุมชน ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา  
     ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมดานภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพในชุมชน ในชวง 6 เดือนท่ี
ผานมา เฉลี่ย 0.99 ครั้ง ± 1.30 ครั้ง จํานวนครั้งท่ีเขารวมมากท่ีสุด 5.00 ครั้ง นอยท่ีสุด 0.00 ครั้ง  

การเขารวมกิจกรรมชุมชนในชวง 6 เดือนท่ีผานมา  
     ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมชุมชนในชวง 6 เดือนท่ีผานมา เฉลี่ย 2.14 ครั้ง ± 2.16 ครั้ง จํานวน
ครั้งท่ีเขารวมมากท่ีสุด 15.00 ครั้ง นอยท่ีสุด 0.00 ครั้ง  
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สวนท่ี 2 ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 
        ระดับความรูเก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพในการสรางเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุรวมเฉลี่ยท้ัง 4 ดานระดับปานกลาง (รอยละ 67.40) โดยการสรางเสริมสุขภาพกาย พบวา 
ผูสูงอายุมีระดับความรู รวมเฉลี่ยระดับปานกลาง (รอยละ 66.26) เม่ือแยกเปนรายประเด็น พบวา 
ผูสูงอายุมีความรูเก่ียวกับการบีบนวดชวยคลายกลามเนื้อ ระดับปานกลาง (รอยละ 79.6) รองลงมา 
การย่ําขางชวยบรรเทาอาการปวดเม่ือย ระดับปานกลาง (รอยละ 72.1)  และผูสูงอายุมีระดับความรู
ต่ําท่ีสุดเก่ียวกับระยะท่ีมีไขควรบีบนวดแขน ขาบอย (รอยละ 53.6) 
        ระดับความรูเก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพในการสรางเสริมสุขภาพจิต พบวา 
ผูสูงอายุมีระดับความรู  รวมเฉลี่ยระดับปานกลาง (รอยละ 67.19) เม่ือแยกเปนรายประเด็น พบวา 
ผูสูงอายุมีความรูเก่ียวกับการเลี้ยงผีปูยาเปนการแสดงความเคารพผีบาน ผีเรือน ระดับมาก (รอยละ 
83.4) รองลงมา การเทศนมหาวิบากเปนพิธีกรรมในกลุมเจริญสติและทําใจ  และผูสูงอายุมีระดับ
ความรูต่ําท่ีสุดเก่ียวกับการเลี้ยงผีจะเลี้ยงในตอนพลบคํ่า (สะลุมสะลิ้ม) (รอยละ 40.8) 
         ระดับความรูเก่ียวกับการบริโภคอาหารพ้ืนบานของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุมีความรูเก่ียวกับ
การบริโภคอาหารพ้ืนบาน รวมเฉลี่ยระดับปานกลาง (รอยละ 69.1) เม่ือแยกเปนรายประเด็น พบวา 
ผูสูงอายุมีความรูเก่ียวกับยอดมะกอกมีวิตามินบีสูง ระดับมาก (รอยละ 80.8) รองลงมาผูสูงอายุมี
ความรูเก่ียวกับการรับประทาน (สะเดา) ชวยควบคุมโรคเบาหวานระดับปานกลาง (รอยละ 79.2) 
และผูสูงอายุมีระดับความรูต่ําท่ีสุดเก่ียวกับการลวกผักพ้ืนบานเปนเวลานานทําใหสูญเสียคุณคาทาง
โภชนาการ (รอยละ 48.7)  
           ระดับความรูเก่ียวกับการใชสมุนไพรพ้ืนบานของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุมีความรูเก่ียวกับการ
ใชสมุนไพรพ้ืนบาน รวมเฉลี่ยระดับปานกลาง (รอยละ 66.98) พบวา เม่ือแยกเปนรายประเด็น พบวา 
ผูสูงอายุมีความรูเก่ียวกับการใชขาวเปลือกจาวใสลงในหมอยาตมชวยดูดพิษจากยาสมุนไพรระดับมาก 
(รอยละ 77.4 ) รองลงมาโฮงยาเปนคําท่ีหมอเมืองดานสมุนไพรใชเรียกการรวบรวมสมุนไพรหลาย ๆ 
ชนิดระดับปานกลาง (รอยละ 77.0) และผูสูงอายุมีระดับความรูต่ําท่ีสุดเก่ียวกับการใชหมอสังกะสี
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับตมยาสมุนไพรอยูในระดับนอย (รอยละ 41.1)   
ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 
          
ตารางท่ี 4.2 ความรูเก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ (N = 265) 
 

ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ
เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

 
รอยละ 

 
ระดับความรู 

การสรางเสริมสุขภาพกาย 
การเช็ดแหกเปนการรักษาอาการปวดเม่ือย 

 
69.80 

 
ปานกลาง 

การเช็ดแหกหมอเข็ดแหกจะใชมีดแหบสับบริเวณท่ีมี
อาการพรอมทองคาถา                               

58.90 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ
เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

 
รอยละ 

 
ระดับความรู 

การจับเสนใชรักษาอาการปวดท่ีแขนและขา                            67.50 ปานกลาง 

การย่ําขางชวยบรรเทาอาการปวดเม่ือย                                 72.10 ปานกลาง 

การบีบนวดชวยคลายกลามเนื้อ                                          79.60 ปานกลาง 

ในระยะท่ีมีไขควรบีบนวดแขน ขาบอย                                  53.60 ต่ํา 

ปูนขาวท่ีใชเค้ียวกับหมากชวยหามเลือด                                62.30 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 66.26 ปานกลาง 

การสรางเสริมสุขภาพจิต 
การดูเม่ือเปนการหาสาเหตุของปญหาความเจ็บปวย
กอนทําพิธีกรรม 

 
69.40 

 
ปานกลาง 

การทําพิธีสืบชะตาเปนการตอายุใหยืดออกไป 72.80 ปานกลาง 

การทําพิธีสืบชะตาทําไดท่ีวัดเทานั้น 58.50 ต่ํา 

การดําเนินชีวิตประจําวันทําใหเกิดเคราะหกรรมตาม
ความเชื่อของชาวลานนา 

65.70 ปานกลาง 

การเลี้ยงผีตองใชเหลาขาวเทานั้น                                              69.40 ปานกลาง 

การเทศนมหาวิบากเปนพิธีกรรมในกลุมเจริญสต ิ
และทําใจ                 

79.20 
ต่ํา 

การเลี้ยงผีปูยา เปนการแสดงความเคารพผีบาน ผีเรือน                    83.40 ปานกลาง 

การเลี้ยงผีจะเลี้ยงในตอนพลบคํ่า (สะลุมสะลิ้ม)                             59.20 ปานกลาง 

การสงเคราะหมีความเชื่อวาเจาชะตานั้นอาจถูกผีทํา
รายในขณะท่ีดวงตก (ดวงไมดี) 

65.70 ปานกลาง 
 

รวมเฉล่ีย 67.19 ปานกลาง 

การบริโภคอาหารพ้ืนบาน   

ปลาไมมีเกล็ดทุกชนิดเปนอาหารแสลง  76.60 ปานกลาง 
ยอดมะกอกมีวิตามินบีสูง 80.80 มาก 
การรับประทาน (สะเลียม) ชวยควบคุมโรคเบาหวาน 79.20 ปานกลาง 
อาหารท่ีมีรสหวานจะชวยบํารุงตับ 55.80 ต่ํา 

ขนุนสุกเปนอาหารแสลงของคนติดเหลา 73.60 ปานกลาง 
การลวกผักพ้ืนบานเปนเวลานานทําใหมีวิตามินมากข้ึน 48.70 ต่ํา 

รวมเฉล่ีย 69.12 ปานกลาง 



46 
 

ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

 
สวนท่ี 3 เจตคติเกี่ยวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 
        ระดับเจตคติเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุมีเจตคติตอภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนาในการสรางเสริมสุขภาพรวมเฉลี่ยท้ัง 4 ดานระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.30 ± 0.76) 
โดยผูสูงอายุมีเจตคติตอภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาในการสรางเสริมสุขภาพกาย รวมเฉลี่ยระดับปาน
กลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.15 ± 0.79) เม่ือแยกเปนรายประเด็น พบวา ผูสูงอายุมีเจตคติตอการบีบนวด
ชวยการไหลเวียนเลือด ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.36 ± 0.74) รองลงมา มะเฮ็งไขปลาตองใชคาถา
รวมกับน้ํามนตรักษา ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.20 ± 0.78) และประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด คือ เจตคติตอการบีบนวดควรกระทําหลังรับประทานอาหารทันที ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
เทากับ 1.89 ± 0.81) 
         ระดับเจตคติเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพจิต พบวา ผูสูงอายุมีเจตคติตอภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาในการสรางเสริมสุขภาพจิต รวมเฉลี่ยระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.28 ± 0.72) เม่ือแยก
เปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูสูงอายุมีเจตคติตอการใชกระบวนการปฏิบัติท่ี
เก่ียวของกับผีในชุมชนเปนสิ่งท่ีตองปฏิบัติอยางเครงคัด ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.46 ± 0.63) 
รองลงมา การนั่งสมาธิเปนกระบวนการท่ีบรรเทาความวิตกกังวล ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.42 ± 
0.70) และประเด็นท่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ เจตคติตอผายันตจะชวยใหคนใครอบครัวไมเจ็บปวย 
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.11 ± 0.77) 
        ระดับเจตคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารพ้ืนบานของผูสูงอายุรวมเฉลี่ยระดับมาก (คาเฉลี่ย
เทากับ 2.44 ± 0.71) เม่ือแยกเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูสูงอายุมีเจตคติ

ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ
เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

 
รอยละ 

 
ระดับความรู 

การใชสมุนไพรพ้ืนบาน 
น้ําขาวจาวจะใชรวมกับยาฝน 

 
62.3 

 
ปานกลาง 

หมอสังกะสีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับตมยาสมุนไพร 41.1 ต่ํา 

เครือน้ําแนใชขับพิษออกจากรางกาย 72.8 ปานกลาง 

การใชขาวเปลือกจาวลงในหมอยาตมชวยดูดพิษจากยา
สมุนไพร 

77.4 ปานกลาง 

โฮงยาเปนคําท่ีหมอเมืองดานสมุนไพรใชเรียกการ
รวบรวมสมุนไพรหลายๆชนิด 

77.0 ปานกลาง 

ยาฝนใชรักษาแผลเรื้อรังแผลท่ีมีหนอง(แผลมีหนอง) 71.3 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 66.98 ปานกลาง 

ระดับความรูเฉล่ียท้ัง 4 ดาน 67.40 ปานกลาง 
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ตอการดื่มน้ําตมปลีกลวยทําใหผูหญิงหลังคลอดมีน้ํานมมากข้ึน ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.48 ± 
0.64) รองลงมา เจตคติตอผักพ้ืนบานทุกชนิดเปนสมุนไพรรักษาความเจ็บปวย (คาเฉลี่ยเทากับ 2.41 
± 0.66) และประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูสูงอายุมีเจตคติตอหลูดิบชวยบํารุงเลือด ระดับปาน

กลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 1.94 ± 0.76)  
          ระดับเจตคติเก่ียวกับการใชสมุนไพรพ้ืนบาน พบวา ผูสูงอายุมีเจตคติตอการใชสมุนไพร
พ้ืนบาน รวมเฉลี่ยระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.26 ± 0.74) เม่ือแยกเปนรายประเด็น พบวา  
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูสูงอายุมีเจตคติตอการใชกระดูกลิงลมรักษาโรคได ระดับมาก 
(คาเฉลี่ยเทากับ 2.39 ± 0.69) รองลงมา ไมฝางใชเปนยาตมบํารุงเลือดระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 
2.35 ± 0.70) และประเด็นท่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ เจตคติตอสมุนไพรพ้ืนบานตองเก็บจากปาเทานั้น
ถึงจะรักษาโรคไดอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.15 ± 0.77) 
ดังแสดงในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 เจตคติเก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ (N = 265) 
 

ภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริม 
สุขภาพผูสูงอายุ 

         
           
คาเฉล่ีย 

 
 คาสวนเบ่ียง 
เบนมาตรฐาน 

  
ระดับเจตคติ 
 

การสรางเสริมสุขภาพกาย 
การบีบนวดทําใหกลามเนื้อแข็งแรง                                

 
 
2.17 

 
0.80 

 
ปานกลาง 

การบีบนวดชวยการไหลเวียนเลือด                                  2.36 0.74 มาก 
การบีบนวดควรกระทําหลังรับประทานอาหารทันที               1.89 0.81 ปานกลาง 
โรคตาแดงตองใชคาถาเปา                                            2.15 0.80 ปานกลาง 
มะเฮ็งไขปลาตองใชคาถารวมกับน้ํามนตรักษา                     2.20 0.78 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย  2.15 0.79 ปานกลาง 
การสรางเสริมสุขภาพจิต 
การเลี้ยงผีเปนการรักษาความเจ็บปวย                             

 
 
2.31 

 
0.72 

 
ปานกลาง 

การนั่งสมาธิเปนกระบวนการท่ีบรรเทาความวิตกกังวล           2.42 0.70 มาก 
กระบวนการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับผีในชุมชนเปนสิ่งท่ีตองปฏิบัติ
อยางเครงคัด                   

 
2.46 0.63 มาก 

การสืบชะตาทําใหทานมีความสุข                                    2.37 0.70 มาก 
เม่ือทานเจ็บปวยทานตองไปสงเคราะหถึงจะหายปวย            2.14 0.74 ปานกลาง 
ผายันตจะชวยใหคนใครอบครัวไมเจ็บปวย                         2.11 0.77 ปานกลาง 
การเขารวมพิธีกรรมตางๆ ในชุมชนจะทําใหทานมีสุขภาพดี     2.18 0.75 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย  2.28 0.72 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
 

ภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริม 
สุขภาพผูสูงอายุ 

       
     คาเฉล่ีย 
 

    
 คาสวนเบ่ียง 
เบนมาตรฐาน 

   
ระดับเจตคติ 
 

การบริโภคอาหารพ้ืนบาน 
แมยิงกําเดือนไมควรรับประทานเนื้อวัว 

 
 

2.34 
 

0.70 
 

มาก 
ผักพ้ืนบานทุกชนิดเปนสมุนไพรรักษาความเจ็บปวย  2.41 0.66 มาก 
หลูดิบชวยบํารุงเลือด  1.94 0.82 ปานกลาง 
การดื่มน้ําตมปลีกลวยทําใหผูหญิงหลังคลอดมีน้ํานม 
มากข้ึน 

 
2.48 0.64 มาก 

การรับประทานน้ําผึ้งจะชวยใหอายุยืน  2.33 0.72 ปานกลาง 
เม่ือปวดตามขอไมควรรับประทานหนอไม  2.46 0.67 มาก 

รวมเฉล่ีย  2.44 0.71 มาก 
การใชสมุนไพรพ้ืนบาน 
ยาตมชวยบรรเทาอาการปวดเม่ือย 

 
 

2.34 
 

0.70 
 

มาก 
ยาตมตองตมในหมอดินถึงจะมีประสิทธิภาพในการรักษา
โรค 

 
2.41 0.66 มาก 

ยาสมุนไพรพ้ืนบานตองไดมาจากหมอเมืองเทานั้น  1.94 0.82 ปานกลาง 
สมุนไพรพ้ืนบานตองเก็บจากปาเทานั้นถึงจะรักษาโรคได  2.48 0.64 มาก 
กระดูกลิงลมใชรักษาโรคได  2.33 0.72 ปานกลาง 
ไมฝางใชทําเปนยาตมบํารุงเลือด  2.46 0.67 มาก 

รวมเฉล่ีย  2.26 0.74 มาก 
รวมเฉล่ียท้ัง 4 ดาน  2.30 0.76 มาก 

 
สวนท่ี 4 การใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 

ระดับการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุรวมเฉลี่ยท้ัง 4 ดาน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 1.90 ± 0.74)  โดยการสรางเสริมสุขภาพกาย พบวา ผูสูงอายุมี
ระดับการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนารวมเฉลี่ยระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 1.76 ± 0.73) เม่ือ
แยกเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูสูงอายุเม่ือปวดเม่ือยตามรางกายจะใหคน
ในครอบครัวนวดให ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 1.97 ± 0.76) รองลงมา การใชคาถารักษา
อาการจากแมลงตอย/สัตวพิษกัด (คาเฉลี่ยเทากับ 1.80 ± 0.72) และประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
คือ การเรียนคาถาเพ่ือใชรักษาความเจ็บปวยจากผูเฒาผูแกในชุมชน ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 
1.66 ± 0.72) 
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ระดับการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพจิต รวมเฉลี่ยระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ยเทากับ 1.90 ± 0.70) เม่ือแยกเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ผูสูงอายุจะเลี้ยงผีปูยาเพ่ือใหผีคุมครองคนในครอบครัวทุกป ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.23 ± 
0.74) รองลงมา การเขารวมพิธีเลี้ยงผีเสื้อบานในหมูบาน (คาเฉลี่ยเทากับ 2.15 ± 0.72) และ 
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การนิมนตพระมาสืบชะตาเม่ือคนในครอบครัวปวย ระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ยเทากับ 1.71 ± 0.66) 

ระดับการใชสมุนไพรพ้ืนบาน รวมเฉลี่ยระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 1.79 ± 0.70)  เม่ือ
แยกรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูสูงอายุมีการปลูกสมุนไพรพ้ืนบานไวใน
ครัวเรือน ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ  2.00 ± 0.73) รองลงมา ผูสูงอายุซ้ือยาตมมารับประทาน
แกปวดหลัง ปวดเอว ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 1.82 ± 0.69) และ ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยนอย
ท่ีสุด คือ ผูสูงอายุไปหาสมุนไพรในปาเพ่ือใชรักษาความเจ็บปวย ระดับนอย (คาเฉลี่ยเทากับ 1.63 ± 
0.64) 

 ระดับการบริโภคอาหารพ้ืนบาน รวมเฉลี่ยระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.06 ± 0.77) 
เม่ือแยกเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทุกม้ืออาหารท่ีมีน้ําพริก ผูสูงอายุจะใช
ผักพ้ืนบานเปนผักแกลม ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.22 ± 0.68) รองลงมา ผูสูงอายุ
รับประทานกลวยน้ําวาบํารุงรางกายระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.18 ± 0.62)  และ ประเด็นท่ี
มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ การลวกผักจะลวกผักจนเปอย ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 1.92 ± 0.76) 
ดังแสดงในตารางท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 การใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ (N = 265) 
 

ภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริม 
สุขภาพผูสูงอายุ 

   
คาเฉล่ีย 

    
 คาสวนเบ่ียง 
เบนมาตรฐาน 

  
ระดับการใช 
 

การสรางเสริมสุขภาพกาย 
การใชคาถารักษาอาการจากแมลงตอย/สัตวพิษกัด                 

 
 
1.80 

 
0.72 

 
ปานกลาง 

การใชน้ํามนตในการรักษาอาการเจ็บปวย  1.76 0.74 ปานกลาง 
การนวดโดยคนในครอบครัวเม่ือปวดเม่ือย  1.97 0.76 ปานกลาง 
การเช็ดแหกรักษาอาการเจ็บปวย                               1.65 0.69 นอย 
การจับเสนรักษาอาการปวดท่ีแขนและขา  1.73 0.74 ปานกลาง 
การเรียนคาถาเพ่ือใชรักษาความเจ็บปวยจากผูเฒา ผูแก
ในชุมชน 

 
1.66 0.72 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย  1.76 0.73 ปานกลาง 
การสรางเสริมสุขภาพจิต 
การดูเม่ือเพ่ือหาสาเหตุความเจ็บปวย 

 
 
1.72 

 
0.71 

 
ปานกลาง 

การเลี้ยงผีตามคําแนะนําของหมอเม่ือ  1.82 0.69 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 
 

ภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริม 
สุขภาพผูสูงอายุ 

     
คาเฉล่ีย 

    
 คาสวนเบ่ียง 
เบนมาตรฐาน 

  
  ระดับการใช 
 

การนิมนตพระมาสืบชะตา    1.71 0.66 ปานกลาง 
การเลี้ยงผีปูยาเพ่ือใหผีคุมครองคนในครอบครัว         2.23 0.74 ปานกลาง 
การรวมพิธีเลี้ยงผีเสื้อบานในหมูบาน                           2.15 0.72 ปานกลาง 
การทําพิธีสงเคราะหเม่ือครอบครัวทานปวย   1.75 0.67 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย  1.90 0.70 ปานกลาง 
การใชสมุนไพรพ้ืนบาน 
การหาสมุนไพรในปาเพ่ือใชรักษาความเจ็บปวย 

 
 
1.63 

  
0.64 

 
นอย 

การปรุงยาตมเพ่ือใชรักษาความเจ็บปวยของคนใน
ครอบครัว 

 
1.78                    0.69 ปานกลาง 

การรักษาโรคผิวหนังโดยใชสมุนไพรพ้ืนบาน  1.75 0.72 ปานกลาง 
การซ้ือยาตมมารับประทานแกปวดหลัง ปวดเอว  1.82          0.69 ปานกลาง 
การปลูกสมุนไพรพ้ืนบานไวในครัวเรือน  2.00 0.73 ปานกลาง 
การใชหูเสือ (ดวนใต) ลดไขในเด็ก  1.76 0.72 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย  1.79 0.70 ปานกลาง 
การบริโภคอาหารพ้ืนบาน 
การแนะนําใหรับประทานหลู/ลาบดิบ บํารุงรางกายเม่ือ
ตนเองหรือคนในครอบครัวเจ็บปวย 

 
 
2.02 

 
0.80 

 
มาก 

การรับประทานผักท่ีมีรสขม (ข้ีเหล็ก สะเดา)  2.10 0.67 ปานกลาง 
การลวกผักจะลวกผักจนเปอย  1.92 0.76 มาก 
การรับประทานกลวยน้ําวาบํารุงรางกาย  2.18 0.62 ปานกลาง 
การใชผักพ้ืนบานแกลมน้ําพริก  2.22 0.68 มาก 
การงดรับประทานอาหารท่ีมีรสเย็น (ฟก แตง) เม่ือมี
อาการปวดตามขอ 

 
1.96 0.72 มาก 

รวมเฉล่ีย  2.06 0.77 ปานกลาง 

รวมเฉล่ียท้ัง 4 ดาน  1.90 0.74 ปานกลาง 
 
 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการและการสนทนากลุม ยังสรุปไดวา การสรางเสริมสุขภาพ
ทางกายดวยภูมิปญญาพ้ืนบานลานนามีการใชไมมากนักเนื่องจากในพ้ืนท่ีมีสถานบริการสุขภาพแผน
ปจจุบันท้ังโรงพยาบาลและคลินิคท่ีตอบสนองความตองการดานการบรรเทาและรักษาอาการทางกาย
ได แตกตางจากการสรางเสริมสุขภาพจิตดวยภูมิภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาท่ียังคงมีการใชเพ่ือการ
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สรางเสริมสุขภาพอยางแพรหลาย ท้ังนี้กระบวนการยังคงเชื่อมโยงกับความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติ
ภายใตความเชื่อสวนบุคคล เชน การนําอุปกรณหาปลา (ไช) มาวางไวหนาหอพักเพราะมีความเชื่อวา
หอพักจะมีคนมาเชาอยูอยางตอเนื่อง บางบานจะซากรังตอมาแขวนไวหนาบานเพราะมีความเชื่อวา
จะนําโชคลาภมาให ดังภาพท่ี 4.1 และภาพท่ี 4.2 
 

         
    
   ภาพท่ี 4.1 การวางไชดักปลาไวหนาหอพัก          ภาพท่ี  4.2  การแขวนซากรังตอไวหนาบาน 
 
  บางครัวเรือนมีการตั้งหอผีปู ยาไวสักการะและดําเนินพิธีเลี้ยงทุกป ท้ังนี้หอผีปู ยามักจะ
ตั้งอยูในครัวเรือนของลูกผูหญิงคนหัวป บางครัวเรือนมีการตั้งศาลพระภูมิ เจาท่ี ตามความเชื่อท่ีวาผี
เหลานี้จะคอยปกปองไมใหภยันตรายใดมาคุกคามสมาชิกในครัวเรือน ดังภาพท่ี 4.3 และภาพท่ี 4.4 
 

       
 
ภาพท่ี 4.3 หอผีปู ยา                                     ภาพท่ี 4.4 ศาลพระภูมิ เจาท่ี 
 
 ในสวนของชุมชนจะมีพิธีกรรมท่ีแสดงออกถึงความกตัญูและระลึกถึงญาติมิตรท่ีเสียชีวิตไป
แลว เชน การตานกวยสลาก มักจะจัดในชวงวันเพ็ญข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 เหนือ (ราวเดือนกันยายน) 
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จนถึงวันแรม 14 คํ่า เดือนเก๋ียงหรือวันเก๋ียงดับ (ราวเดือนตุลาคม) รวมถึงโบราณสถานท่ีเก่ียวของ
พุทธศาสนาท่ีชุมชนยังเคารพนับถือและมีกิจกรรมการเคารพ บูชาตามความเชื่อ ดังภาพท่ี 4.5  
 

         
 
   ภาพท่ี 4.5 ปายประกาศเชิญชวนรวมงานสลากภัต   ภาพท่ี 4.6 พระธาตุวัดปาแดงมหาวิหาร 
                 วัดปาแดงมหาวิหาร 
 

ในพ้ืนท่ีบานร่ําเปงหมู 5  ยังมีศาลเจาพอศาลปูเจาฤาษีตาไฟอันเปนศาลเจาท่ีชาวบานเชื่อกัน
วามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ชาวบานสวนมากจึงมีความศรัทธาในตัวพอปูเปนอยางมาก ชาวบานเชื่อวาพอ
ปู จะชวยในเรื่องของหาย คนหาย ฤกษงามยามดี เปนตน  

 

                    
                               
                   ภาพท่ี 4.7  ศาลปูเจาฤษีตาไฟบานร่ําเปงหมู 5   
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ผูสูงอายุใหเหตุผลความเชื่อเหลานี้วา เปนกระบวนการท่ีสรางความสบายใจและเปนการสืบ
ทอดองคความรูจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้ผูสูงอายุบางทานยังมีความคาดหวังจากความเชื่อเหลานี้จะ
ชวยใหหายจากความเจ็บปวยท่ีเผชิญอยูในปจจุบัน ปรากฏการณเหลานี้ยังสะทอนความตองการของ
ชุมชนในการอนุรักษและฟนฟูพิธีกรรมท่ีสงผลตอความสามัคคีและการสรางการมีสวนรวมของผูคนใน
ชุมชน 
 ภูมิปญญาการใชสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนจะมีการปลูกสมุนไพรท่ี
ใชเปนอาหาร (ผักพ้ืนบาน) และเปนสวนประกอบในการปรุงอาหารในครัวเรือนของตนเอง ผูสูงอายุ
สวนใหญจะใชสมุนไพร ดังนี้ 

1. เปนวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหาร เชน บอน (ตูน: Colocasia esculenta (L.) Schott )  
ชะอม  (Acacia pennata (L.) Willd.) เพกา  (Oroxylum indicum (L) Kurz) เปนตน  
 2. เปนสวนผสมในเครื่องปรุงอาหาร เชน กระชาย  (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) 
ขม้ิน  (Curcuma longa L.)  ไพล (Zingiber cassumunar.)  สะคาน (จะคาน: Piper ribesioides 
Wall.) ใบยานาง (จอยนาง: Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) เปนตน  
 

        
 
   ภาพท่ี 4.8  เถาสะคาน                                   ภาพท่ี 4.9 เถายานาง    
   
 3. เปนผักแกลม เชน  พลูคาว (คาวตอง: Houttuynia cordata Thunb.)  มะระข้ีนก 
(Momordica charantia  L.)  มะแวงตน (มะแวงขม: Solanum indicum L.) เปนตน 

นอกจากนี้สมุนไพรพ้ืนบานบางชนิดท่ีสรางรายไดใหกับผูสูงอายุในชุมชน เชน ดีปลี (Piper 
retrofractum Vahl.)  ใบพลู (Piper betle) เปนตน  
 ในสวนของภูมิปญญาอาหารพ้ืนบานในพ้ืนท่ีจะมีตลาดสดท่ีขายผัก (ผักท่ัวไป) เนื้อสัตวและ
เครื่องปรุงรสกระจายอยูท่ัวไป แตก็ยังมีบางรานคาท่ีนําอาหารพ้ืนบานมาจําหนาย เชน น้ําพริกตาแดง
เขียดแหง เปนตน ผูสูงอายุบางสวนยังคงรับประทานอาหารพ้ืนบานท่ีปรุงตํารับดวยตนเองหรือคนใน
ครอบครัวเปนผูปรุงให แตอยางไรก็ตามดวยโครงสรางทางสังคมท่ีเปลี่ยนไปสงผลใหรูปแบบการ
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บริโภคอาหารของผูสูงอายุบางสวนเปลี่ยนเปนการรับประทานอาหารภาคกลางมากกวาอาหาร
พ้ืนบานภาคเหนือ  
 
สวนท่ี  5  ความตองการและการเตรียมความพรอมผูสูงอายุในการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการ
สรางเสริมสุขภาพ 
 

 ระดับความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดพ่ือการสรางเสริมสุขภาพเฉลี่ยโดยรวมท้ัง 
3 ดานอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.05 ± 0.74) โดยความตองการทางกาย โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.07 ± 0.75) เม่ือแยกรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ความตองการแนวทางการประเมินภาวะสุขภาพรางกายตนเองดวยภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดาน
สุขภาพระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.14 ± 0.74) รองลงมา ความตองการวิธีการจัดตํารับ
อาหารพ้ืนบานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.09 ± 0.75) และ ประเด็นท่ี
มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ความตองการวิธีการนวดเอามานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ยเทากับ1.93 ± 0.67)  
           ระดับความตองการทางจิตโดยรวมระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 1.90 ± 0.84) เม่ือแยก
รายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยเทากับสูงสุด คือ ความตองการการถายทอดกระบวนการเลี้ยง
ผีปูยาระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.17 ± 0.74) รองลงมา ความตองการเขารวมพิธีสืบชะตาเพ่ือ
การตออายุระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.03 ± 0.74) และ ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยคานอยท่ีสุด คือ 
ความตองการแนวทางและวิธีการสักยันตเพ่ือคุมครองตนเองและบุตรหลาน ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
เทากับ 1.84 ± 0.79)  
             ระดับความตองการทางสังคมโดยรวมระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.19 ± 0.84) เม่ือ
แยกรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความตองการกระบวนการการดูแลสุขภาพโดย
ใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
เทากับ 2.24 ± 68) รองลงมา ความตองการใหลูกหลานอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา
ดานสุขภาพ ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.21 ± 0.71) และ ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 
ความตองการแนวทางการสืบชะตาชุมชน ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.11± 0.72)  
ดังตารางท่ี 4.5  
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ตารางท่ี 4.5 ความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ (N = 265) 
 

ความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา 
เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

   
คาเฉล่ีย 

    
 คาสวนเบ่ียง 
เบนมาตรฐาน 

  
 ระดับความ 
   ตองการ 

ความตองการทางกาย 
การทราบแนวทางการประเมินภาวะสุขภาพรางกาย
ตนเองดวยภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ 

 
 
2.14 

 
0.74 

 
ปานกลาง 

การมีกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพดวยภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาดานสุขภาพท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

 
2.04 0.73 ปานกลาง 

ความตองการทางกาย 
การทราบวิธีการนวดเอามานท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

 
 
1.93 

 
0.67 

 
ปานกลาง 

การทราบวิธีการจัดตํารับอาหารพ้ืนบานท่ีเหมาะสมกับ
ผูสูงอายุ 

 
2.09 0.75 ปานกลาง 

การทราบแนวทางการตอกเสนท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ  1.95 0.73 ปานกลาง 
รวมเฉล่ีย  2.07 0.75 ปานกลาง 

ความตองการทางจิต 
แนวทางการลดเคราะหกรรม 

 
 

1.86 
 

0.76 
 

ปานกลาง 
การเขารวมพิธีสืบชะตาเพ่ือการตออายุ  2.03 0.74 ปานกลาง 
แนวทาง และวิธีการสักยันตเพ่ือคุมครองตนเองและบุตร
หลาน 

 
1.84 0.79 ปานกลาง 

การถายทอดกระบวนการเลี้ยงผีปูยา  2.17 0.74 ปานกลาง 
แนวทางการเลี้ยงผีเสื้อบาน  1.86 0.86 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย  1.90 0.84 ปานกลาง 
ความตองการทางสังคม 
การปฏิบัติในการสรางสัมพันธภาพกับคนในชุมชน 

 
 

2.19 
 

0.69 
 

ปานกลาง 
การปรับตัวเพ่ือใชชีวิตอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในชุมชน  2.15 0.71 ปานกลาง 
แนวทางการสืบชะตาชุมชน  2.11 0.72 ปานกลาง 
กระบวนการการดูแลสุขภาพโดยใชภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน 

 2.24 0.68 
ปานกลาง 

การใหลูกหลานอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาดานสุขภาพ 

 2.21 0.71 
ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย  2.19 0.72 ปานกลาง 
รวมเฉล่ียท้ัง 3 ดาน  2.05 0.74 ปานกลาง 
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       สวนระดับการเตรียมความพรอมดานการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีสอดคลองกับการใชภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพโดยรวม ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.18 ± 0.72) 
เม่ือแยกการเตรียมความพรอมเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยเทากับสูงสุด คือ ความ
พอใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอการเขารวมกิจกรรมการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดาน
สุขภาพเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.26 ± 0.96) รองลงมา สมาชิก
ในครอบครัวของยินดีใหทานใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพระดับ
ปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.22 ± 0.72)  และคาเฉลี่ยเทากับนอยท่ีสุด คือ การมีเงินเพียงพอสําหรับ
การใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
เทากับ 1.98 ± 0.69) 
           ระดับการเตรียมความพรอมดานกิจกรรมการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริม
สุขภาพโดยรวม ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับเทากับ 2.28 ± 0.69) เม่ือแยกการเตรียมความ
พรอมเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยเทากับสูงสุด คือ ความเต็มใจใหความชวยเหลือ
กิจกรรมในชุมชนท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ (การ
เลี้ยงผี/การสืบชะตา)  ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.38 ± 0.72) รองลงมา การไปทําบุญตักบาตรและ
ฟงเทศนในวันพระ และวันสําคัญทางศาสนาเพ่ือระลึกถึงบรรพบุรุษท่ีเสียชีวิต ระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ยเทากับ 2.30 ± 0.66)และคาเฉลี่ยเทากับนอยท่ีสุด คือ บุตรหลานจะพาไปรวมกิจกรรมชุมชน
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.19 ± 0.71) 
ดังตารางท่ี 4.6  
 
ตารางท่ี 4.6 การเตรียมความพรอมการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ (N = 265) 
 
การเตรียมความพรอมการใชภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียง 
เบนมาตรฐาน 

ระดับการเตรียม
ความพรอม 

ดานการดําเนนิชีวิตประจําวัน 
ความพอใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอการ
เขารวมกิจกรรมการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา
ดานสุขภาพเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 

 
 

2.26 

  
 

 0.69 

 
 

ปานกลาง 

ครอบครัวของยินดีใหใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา
ดานสุขภาพเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 

2.22               0.64 ปานกลาง 

การมีเงินเพียงพอสําหรับการใชภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาดานสุขภาพเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 

1.98 0.69 ปานกลาง 

ความตองการใหบุคคลในครอบครัวดูแลชวยเหลือ
ทานเพ่ือใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ
เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 

2.14       0.66 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 2.18 0.72 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 
 
การเตรียมความพรอมการใชภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียง 
เบนมาตรฐาน 

ระดับการเตรียม
ความพรอม 

ดานกิจกรรม 
บุตรหลานจะพาผูสูงอายุไปรวมกิจกรรมชุมชน 

 
2.19 

 
0.71 

 
ปานกลาง 

ทําบุญตักบาตรและฟงเทศนในวันพระ และวัน
สําคัญทางศาสนาเพ่ือระลึกถึงบรรพบุรุษท่ีเสียชีวิต 

2.30 0.66 ปานกลาง 

การแนะนําใหใชภู มิปญญาพ้ืนบานลานนาดาน
สุขภาพเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพเม่ือผูสูงอายุคน
อ่ืนหรือประชาชนในชุมชนเจ็บปวย 

2.24 0.65 ปานกลาง 

การใหความชวยเหลือกิจกรรมในชุมชนท่ีเก่ียวของ
กับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพเพ่ือการ
สรางเสริมสุขภาพ (การเลี้ยงผ/ีการสืบชะตา  
เปนตน) 

2.38          0.72 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 2.28 0.69 ปานกลาง 
  
      การสัมภาษณแบบไมเปนทางการและการสนทนากลุม ยังสรุปไดวา ผูสูงอายุบางสวนใชภูมิ
ปญญาพ้ืนบานลานนาท่ีรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ การศึกษาดวยตนเอง และการแนะนําจากคน
อ่ืนเปนทางเลือกในการสรางเสริมสุขภาพ ท้ังนี้ผูสูงอายุยังสะทอนความตองการดานอุปกรณและหมอ
พ้ืนบานท่ีเก่ียวของกับการประกอบพิธีกรรม สวนดานสมุนไพรพ้ืนบานผูสูงอายุยังตองการองคความรู
ในการใชประโยชนสมุนไพรท่ีถูกตอง และกิจกรรมชุมชนท่ีสงเสริมการใชสมุนไพรในการสรางเสริม
สุขภาพ ผูสูงอายุบางสวนไมมีเวลาในการเตรียมความพรอมในการใชภูมิปญญาพ้ืนบานดานสุขภาพ
มากนักเนื่องจากตองทํางานเพ่ือหาเลี้ยงชีพ และดูแลบุตรหลาน รวมถึงเกิดความขัดแยงระหวาง
ผูสูงอายุกับคนในครอบครัวในการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาในการสรางเสริมสุขภาพเนื่องจากมี
ความเชื่อท่ีแตกตางกัน 
 
สวนท่ี 6  แรงสนับสนุนทางสังคมตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุ  

ระดับแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุตามแบบแผนภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.17 ± 0.68) พบวา ท้ังนี้ระดับแรง
สนับสนุนทางสังคมดานอารมณตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพรวม
เฉลี่ยระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.16 ± 0.72) เม่ือแยกรายประเด็น พบวา การไดรับกําลังใจ
จากสมาชิกในชุมชนใหมีการปฏิบัติกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพตนเองดวยภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดาน
สุขภาพมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 2.25 ± 0.68)  รองลงมาการไดรับการกระตุนและ
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ชวยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวเม่ือทานอยากจะลมเลิกการปฏิบัติกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพตนเอง
ดวยภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ (คาเฉลี่ยเทากับ 2.18 ± 0.66) และการไดรับกําลังใจจาก
สมาชิกในครอบครัวใหมีการปฏิบัติกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพตนเองดวยภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดาน
สุขภาพ (คาเฉลี่ยเทากับ 2.07 ± 0.80)  

ระดับแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุตาม
แบบแผนภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพโดยรวมระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.17 ± 
0.69) เม่ือแยกรายประเด็น พบวา การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรดานสุขภาพในการปฏิบัติกิจกรรม
ท่ีสงเสริมสุขภาพดวยภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 2.25 
± 0.69) รองลงมา เม่ือผูสูงอายสุงสัยดานการปฏิบัติกิจกรรมในการสงเสริมสุขภาพตนเองดวยดวยภูมิ
ปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพทานคนควาจากสื่อ เชน หนังสือพิมพ รายการวิทยุ รายการ
โทรทัศน แผนพับ (คาเฉลี่ยเทากับ 2.25 ± 0.69)  และผูสูงอายุไดรับความรูในการดูแลสุขภาพดวย
ภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพจากสมาชิกในครอบครัวและบุคคลในชุมชนมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 
(คาเฉลี่ยเทากับ 2.25 ± 0.69)     

ระดับแรงสนับสนุนทางสังคมดานทรัพยากรเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุตามแบบ
แผนภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ โดยรวมระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.19 ± 0.66) 
เม่ือแยกรายประเด็น  พบวา   การไดรับการอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพดวย
ภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพจากหนวยงานดานสุขภาพมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 2.24 
± 0.65) รองลงมา บุคลากรดานสุขภาพสนับสนุน ชวยเหลือดานขอมูลจากเอกสารเม่ือผูสูงอายุขาด
ขอมูลในการปฏิบัติกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพ (คาเฉลี่ยเทากับ 2.22 ± 0.69) และชุมชนของผูสูงอายุมี
นโยบายใหประชาชนมีการปฏิบัติกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่องดวยภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาดานสุขภาพ มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 2.15 ± 0.66) 
ดังตารางท่ี 4.7  
 
ตารางท่ี 4.7 แรงสนับสนุนทางสังคมตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ (N = 265) 
 

แรงสนับสนุนทางสังคมตอการใชภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียง 
เบนมาตรฐาน 

ระดับแรง
สนับสนุนทาง

สังคม 
ดานอารมณ 
การไดรับกําลังใจจากสมาชิกในครอบครัวใหมีการ
ปฏิบัติกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพตนเองดวยภูมิ
ปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ 
 
 

 
2.07 

 
0.80 

 
ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ) 
 

แรงสนับสนุนทางสังคมตอการใชภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียง 
เบนมาตรฐาน 

ระดับแรง
สนับสนุนทาง

สังคม 
ดานอารมณ 
การไดรับกําลังใจจากสมาชิกในชุมชนใหมีการ
ปฏิบัติกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพตนเองดวยภูมิ
ปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ 

 
2.25 

 
0.68 

 
ปานกลาง 

การไดรับการกระตุนและชวยเหลือจากสมาชิกใน
ครอบครัวเม่ืออยากจะลมเลิกการปฏิบัติกิจกรรมท่ี
สงเสริมสุขภาพตนเองดวยภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา
ดานสุขภาพ 

2.12 0.74 ปานกลาง 

การไดรับการกระตุนและชวยเหลือจากสมาชิกใน
ชุมชนเม่ืออยากจะลมเลิกการปฏิบัติ กิจกรรมท่ี
สงเสริมสุขภาพตนเองดวยภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา
ดานสุขภาพ 

2.18 0.66 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 2.16 0.72 ปานกลาง 
ดานขอมูลขาวสาร 
การไดรับคําปรึกษาจากบุคลากรดานสุขภาพเม่ือ
สงสัยดานการปฏิบัติกิจกรรมในการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองดวยดวยภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการ
สรางเสริมสุขภาพ  

 
2.17 

 
0.68 

 
ปานกลาง 

การคนควาความรูการสรางเสริมสุขภาพตนเองดวย
ดวยภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาจากสื่อตาง ๆ 

2.18 0.67 ปานกลาง 

การไดรับคําแนะนําจากบุคลากรดานสุขภาพในการ
ปฏิบัติกิจกรรมท่ีสรางเสริมสุขภาพดวยภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนา 

2.25 0.69 ปานกลาง 

การไดรับความรูในการสรางเสริมสุขภาพดวยภูมิ
ปญญาพ้ืนบานลานนาจากบุคคลท่ีนับถือและศรัทธา 

2.13 0.70 ปานกลาง 

การไดรับความรูในการสรางเสริมสุขภาพดวยภูมิ
ปญญาพ้ืนบานลานนาจากสมาชิกในครอบครัวและ
บุคคลในชุมชน 

2.12 0.68 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 2.17 0.68 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ) 
 

แรงสนับสนุนทางสังคมตอการใชภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียง 
เบนมาตรฐาน 

ระดับแรง
สนับสนุนทาง

สังคม 
ดานทรัพยากร 
ชุมชนมีนโยบายใหประชาชนมีการปฏิบัติกิจกรรมท่ี
สงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่องดวยภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาดานสุขภาพ 

 
2.15 

 
0.66 

 
ปานกลาง 

ชุมชนจัด ให มี อุปกรณและสถานท่ีสํ าหรับ ให
ประชาชนไดจัดกิจกรรมเพ่ือการสงเสริมสุขภาพดวย
ภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ 

2.17 0.61 ปานกลาง 

ชุมชนจัดใหมีเอกสารดานการดูแลสุขภาพดวยภูมิ
ปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพไวในท่ีอาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน 

2.16 0.65 ปานกลาง 

การไดรับการอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพดวยภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดาน
สุขภาพจากหนวยงานดานสุขภาพ 

2.24 0.65 ปานกลาง 

ชุมชนมีบุคลากรดานสุขภาพสนับสนุน ชวยเหลือ
ดานขอมูลภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา 

2.22 0.69 ปานกลาง 

รวมเฉล่ีย 2.19 0.66 ปานกลาง 
รวมเฉล่ียท้ัง 3 ดาน 2.17 0.68 ปานกลาง 

 
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการและการสนทนากลุม ยังสรุปไดวา ชุมชนมีการดําเนิน

กิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุอยางตอเนื่อง ท้ังนี้จะมีกลุมประชาสังคมท้ังชมรม
ผูสูงอายุและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเปนผูดําเนินกิจกรรม ในสวนของกิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับการสรางเสริมสุขภาพดวยภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาจะแฝงอยูกับกิจกรรมดานพุทธ
ศาสนาท่ีมักจะเก่ียวของกับพิธีกรรมเพ่ือการสรางเสริมกําลังใจ ในชุมชนยังมีผูสูงอายุทําการผลิต
เครื่องประกอบพิธีกรรมลานนาจําหนาย นอกจากนี้เม่ือมีโอกาสกลุมผูสูงอายุจะมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับชนิด วิธีใชและผลจากการใชสมุนไพรในการสรางเสริมสุขภาพ รวมถึงมีการ
แบงปนวัตถุดิบโดยเฉพาะสมุนไพรและผักพ้ืนบานเพ่ือใหผูสูงอายุคนอ่ืนนําไปประกอบอาหาร และมี
รานขายของชําบางแหงนําอาหารพ้ืนบานมาจําหนาย  ดังภาพท่ี 4.10 และ 4.11 
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ภาพท่ี 4.10  แปลงปลูกสมุนไพรพ้ืนบานและ          ภาพท่ี 4.11 น้ําพริกตาแดง เขียดและปลาแหง 
                ผักพ้ืนบาน                                                  ท่ีวางจําหนายในรานขายของชํา 
 
 อยางไรก็ตามดวยรูปแบบการดํารงชีวิตของประชาชนท่ีมีความหลากหลายของชาติพันธุได
สงผลตอการคงอยูของภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพโดยเฉพาะตํารับอาหารพ้ืนบานท่ีมีการ
ผสมผสานดวยเครื่องปรุงรสท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีคุนเคยกับรสชาด
อาหารท่ีมีสวนผสมของเครื่องปรุงรสสังเคราะห ถึงแมหนวยงานท่ีเก่ียวของจะมีความพยายามสราง
องคความรูและการมีสวนรวมของประชาชนโดยการรณรงคและสงเสริมการบริโภคอาหารพ้ืนบานใน
กิจกรรมชุมชน 
 
สวนท่ี  7 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการเสริมสราง

สุขภาพผูสูงอายุ 

การศึกษานี้ใชรูปแบบสมการความสัมพันธดังนี้  y = a + b1x1 + b2x2 +……+ b5x5   ท้ังนี้
เม่ือนําตัวแปรท้ัง 5 ตัวเขาสมการแลวคํานวณดวยวิธี Stepwise ไดแก  

X1  ความรูภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ (คาเฉลี่ย)  
X2  เจตคติตอภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ (คาเฉลี่ย) 
X3 ความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ (คาเฉลี่ย) 
X4  การเตรียมความพรอมเพ่ือใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริม 

สุขภาพ (คาเฉลี่ย) 
X5  แรงสนับสนุนทางสังคมตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริม 

สุขภาพ (คาเฉลี่ย) 
ผลการวิเคราะหไดคา F เทากับ 5.812  p – value เทากับ 0.017 และเม่ือ 

พิจารณาคาการตัดสินใจเชิงพหุ (R2) พบวามีคาเทากับ 0.931 ซ่ึงหมายความวา ตัวแปรท้ังหมด 5 ตัว
แปร พยากรณการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุไดรอยละ 93.1 เม่ือ
วิเคราะหความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบวา มีตัวแปร 4 ตัวแปร คือ  X1  
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ความรูภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา (คาเฉลี่ย)  X2  เจตคติตอภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา (คาเฉลี่ย)  X3 
ความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ (คาเฉลี่ย) และ X5  แรงสนับสนุน
ทางสังคมตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ (คาเฉลี่ย) มีอิทธิพลตอการใช
ปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึง
เขียนเปนสมการพยากรณ ไดดังนี้   
           สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 Yi (การใชปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุ)  =  0.318  + 0.323 
(ความรูภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ) - 0.097 (เจตคติตอภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดาน
สุขภาพ) + 0.921 (แรงสนับสนุนทางสังคมตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริม 
สุขภาพ) -  0.155 (ความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ) 

จากสมการขางตนจะเห็นไดวา  
การใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึน 0.323 หนวย

ตอการเพ่ิมข้ึนของความรูภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ 1 หนวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 (p – value = 0.000) 

การใชปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุจะลดลง 0.097 หนวยตอการ
เพ่ิมข้ึนเจตคติตอภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ 1 หนวย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (p – 
value = 0.017) 

การใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึน 0.921 หนวย
ตอการเพ่ิมข้ึนของความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 1 หนวย อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (p – value = 0.000) 

การใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุจะลดลง 0.155 หนวยตอ
การเพ่ิมข้ึนของแรงสนับสนุนทางสังคมตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 
1 หนวย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (p – value = 0.004) 
ดังนําเสนอในตารางท่ี  4.8 
 
ตารางท่ี  4.8 ปจจัยพยากรณการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุดวย
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน  
 

ตัวแปรพยากรณ คาสัมประสิทธิ์
การถดถอย (b) 

t p – value* 

คาคงท่ี .318 3.717 .000 
ความรูภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดาน
สุขภาพ (คาเฉลี่ย)  

.323 4.699 .000 

เจตคติตอภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา
ดานสุขภาพ (คาเฉลี่ย) 
 

-.097 -2.411 0.017 
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ตารางท่ี  4.8 (ตอ) 
 

ตัวแปรพยากรณ คาสัมประสิทธิ์
การถดถอย (b) 

t p – value* 

ความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 
(คาเฉลี่ย) 

.921 16.044 0.000 

แรงสนับสนุนทางสังคมตอการใชภูมิ
ปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสราง
เสริมสุขภาพ (คาเฉลี่ย) 

-.155 -2.923 0.004 

                       R2 = 0.931    SEE  = 0.086      F = 5.812       p – value = 0. 0.00 
* นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
สวนท่ี 8  ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุบนฐานภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ 
          การพัฒนากิจกรรม 

ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหความรู  เจตคติ  การใช ความตองการ การเตรียมความพรอม
และแรงสนับสนุนตอการใช รวมถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนามาสังเคราะห
ในเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือคัดเลือกหัวขอท่ีจะนํามาสูการพัฒนากิจกรรม 
พบวา ผูเขารวมเวทีไดรวมกันกําหนดหัวขอการเรียนรู คือ  การใชสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือการสรางเสริม
สุขภาพ ท้ังนี้ไดรวมกันกําหนดสวนประกอบของกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้ 

    1.1 สาระการเรียนรู ประกอบดวย ความหมายสมุนไพรพ้ืนบาน การใชประโยชนสวนตาง ๆ
ของสมุนไพร การวิเคราะหสารสําคัญ  รูปแบบการใชท่ีถูกตอง  และปจจัยการคงอยูของสมุนไพรพ้ืนบาน 

    1.2 ผลลัพธการเรียนรู 
         1.2.1 มีความรู และกอเกิดแนวการปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบการใชสมุนไพรพ้ืนบานท่ี

ถูกตอง            
         1.2.2 สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานในการวิเคราะหแนวโนมของ

ปจจัยการดํารงอยูของการใชสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุบนฐานการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสีย 

 เนื้อหา 
  1. ความรูเก่ียวกับสมุนไพรพ้ืนบาน ประกอบดวย 
         ความหมาย 
                  การใชประโยชนสวนตาง ๆ 
                  กลุมสมุนไพรพ้ืนบานแยกตามอาการเจ็บปวย 
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2. สารสําคัญและรูปแบบการใชสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 
       การปรุงตํารับยาสมุนไพรพ้ืนบาน 
       สารสําคัญในสมุนไพรพ้ืนบาน 
       สิ่งแปลกปลอมในสมุนไพรพ้ืนบาน 
       รูปแบบการใชสมุนไพรพ้ืนบาน 
3. ปจจัยการดํารงอยูของการใชสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
       ปจจัยสวนบุคคล 
       ปจจัยสวนชุมชน 
กิจกรรมกอนเรียน 

  1. วิทยากรเตรียมความพรอมผูเขารวมกิจกรรม โดยแนะนําตนเองและใหผูเขารวมกิจกรรม
แนะนําตนเองทีละคน 

 2. อธิบายจุดประสงคการเรียนรู 
  3. ทําแบบทดสอบกอนเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
           1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point เรื่อง ความหมาย การใชประโยชนสวนตาง ๆ และกลุม
สมุนไพรพ้ืนบานแยกตามอาการเจ็บปวย 
 2. ใหผูเขารวมกิจกรรมการเรียนรู ฝกปฏิบัติการบงชี้สาระสําคัญในสวนตาง ๆ ของสมุนไพร
พ้ืนบานและการปรุงตํารับยาตมแกอาการปวดเม่ือย 
 3. บรรยายประกอบสื่อ Power Point เรื่อง สิ่งปนเปอนในสมุนไพรพ้ืนบาน และการสังเกตสิ่ง
ปนเปอนในสมุนไพรแหง ระหวางบรรยายใหผูเขารวมไดรวมกันอภิปรายและซักถาม วิทยากรสรุปและให
ขอเสนอแนะการประยุกตใชในสถานการณจริง 

การนําเขาสูกิจกรรม 
 1. วิทยากรเลาถึงความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา 

2. รวมกันอภิปรายเก่ียวกับปญหาสุขภาพและแนวทางการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 3. วิทยากรแนะนําหมอพ้ืนบานดานสุมนไพรพ้ืนบาน จากนั้นหมอสมุนไพรพ้ืนบานนําเขาสูการ
บรรยายชวงท่ี 1  

ข้ันสรุป 
 วิทยากรและผูเขากิจกรรมรวมกันสรุปเนื้อหาท่ีศึกษามาและรวมกันอภิปราย สรุปโดยให
วิทยากรทบทวนเนื้อหาท่ีไดเรียนมา 

การวัดและประเมินผล 
 1. สิ่งท่ีตองการวัดผล 
     1.1 การตรวจสอบความรูของผูเขารวมกิจกรรมจากการทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียน 
และหลังเรียน 
     1.2 การตอบคําถาม  การรวมกิจกรรม  และการสรุปขอมูล 

2. วิธีการวัด 
      2.1 ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน 
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      2.2 สังเกตความถูกตองในการตอบคําถาม  การรวมกิจกรรม  และการสรุปขอมูล    
          3. เครื่องมือ 
       3.1 แบบบันทึกคะแนนทดสอบความรูกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน 
       3.2 แบบบันทึกการสังเกตการตอบคําถาม  การรวมกิจกรรมและการสรุปขอมูล  
       1.3 การจัดการเรียนรู ใชเวลาการเรียนรู  3  ครั้ง ครั้งละ  3  ชั่วโมง ดังเสนอในตารางท่ี 4.9 

 
ตารางท่ี  4.9 การจัดกิจกรรมการเรียนรูการใชสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 

ครั้งท่ี เนื้อหา วิธีการสอนและกิจกรรม     ผลลัพธ 
ครั้งท่ี 1  
 

ความรูเก่ียวกับสมุนไพรพ้ืนบาน บรรยาย อภิปรายดวยสื่อ Power Point   ความรูเก่ียวกับ 
สมุนไพรพ้ืนบาน 

ครั้งท่ี  2  
 

สารสําคัญและรูปแบบการใช
สมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือการสราง
เสริมสุขภาพ 

บรรยาย อภิปรายดวยสื่อ Power Point  
และการฝกปฏิบัติการ 

ความรูสารสําคัญและ
ทักษะการใชสมุนไพร
พ้ืนบานเพ่ือการสราง
เสริมสุขภาพ 

ครั้งท่ี  3  
 

ปจจัยการดํารงอยูของการใช
สมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือการสราง
เสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ
 

การสังเคราะหขอมูลดวยกระบวนการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

ปจจั ยการดํ ารงอยู
ของการใชสมุนไพร
พ้ืนบานเพ่ือการสราง
เสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
และการประยุกต สู
แนวทางการปฏิบัติ
ของผูมีสวนไดเสีย 

 
         1.4 สื่อการเรียนการเรียนรู 
             1.4.1 Power  Point  หัวขอ ความหมาย การใชประโยชนสวนตาง ๆ และกลุมสมุนไพร
พ้ืนบานแยกตามอาการเจ็บปวย  สิ่งปนเปอนในสมุนไพรพ้ืนบาน และการสังเกตสิ่งปนเปอนในสมุนไพร
แหง 

  1.4.2 เครื่องฉาย Multi Media (Liquid Crystal Display - LCD) 
  1.4.3 เครื่อง Computer 

 1.4.4 สมุนไพรพ้ืนบาน (สดและแหง) 
 1.4.5 อุปกรณปรุงตํารับยาตม 

ท้ังนี้ในกิจกรรมแตละครั้งผูวิจัยไดนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานท้ังท้ังการสังเกต   
การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การนําเสนอขอมูล   การสรุปผล    และการสื่อสารในชุมชน  
มาใชในการดําเนินกิจกรรมแตละครั้ง รวมถึงกอนนํากิจกรรมการเรียนรูไปทดลองใชผูวิจัยไดนําราง
กิจกรรมไปใหผูเชี่ยวชาญดานสมุนไพร  ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ  ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการ
สอน ตัวแทนชุมชน และผูสูงอายเุสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไขซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
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2. ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโดยหาอัตราสวนประสิทธิภาพกระบวนการ
ระหวางเรียน (E1) และผลของการใชกิจกรรม (E2)  (E1 / E2 = 80 / 80) 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนในการทํากิจกรรมระหวางเรียน (E1) และผลของการใช
กิจกรรมการเรียนรู (E2) เรื่อง การใชสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ เทากับ 82.66 / 
88.24  ท้ังนี้กิจกรรมการเรียนรูท่ีผูวิจัยรวมกับผูเก่ียวของไดสรางข้ึนมีประสิทธิภาพใหคา E1 / E2 
ตามเกณฑ 80 / 80 ท่ีกําหนดไว ดังตารางท่ี 4.10 
  
ตารางท่ี 4.10  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูตามเกณฑ E1 / E2  
 

กิจกรรมการเรียนรู กลุมทดลอง จํานวน E1 E2 E1 / E2 
การใชสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือ
การสรางเสริมสุขภาพ 

  ผูมีสวนไดเสีย 18 82.66 88.24 82.66 / 88.24 

 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเขารวมกิจกรรมกอนและหลังการ
ทดลองใชกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุบนฐานภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ 
 พบวา คาคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยกอนและหลังทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูเทากับ 5.62 
และ 8.86  ตามลําดับ  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68 และ 0.82  ตามลําดับ  เม่ือวิเคราะห
ความแตกตางของคาคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยกอนและหลังทดลองใชกิจกรรม พบวา คาคะแนน
ทดสอบความรูเฉลี่ยหลังทดลองใชมีคาสูงกวากอนทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ( p -value = 0.006)   ดังตารางท่ี 4.11 
  

ตารางท่ี 4.11  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู  
 

ระยะเวลา คาเฉล่ียเลขคณิต คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คา t -test  p-value* 

กลุมผูเขารวมกิจกรรม 
    กอนการทดลองใช 
    หลังการทดลองใช 

 
5.62 
8.86 

 
0.68 
0.82 

2.124 0.006 

*Paired – Samples  t  Test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
         4. ความพึงพอใจตอกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุบนฐานภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาดานสุขภาพ 
           ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม พบวา มีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูใน
ภาพรวมระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.43 ± 0.64) โดยมีความพึงพอใจในการกําหนดกิจกรรมไวใน
กระบวนการเรียนรูมีลําดับข้ันตอนเขาใจงาย ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.88 ± 0.58) รองลงมา สื่อ
ท่ีใชประกอบกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมและเพียงพอ ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.59 ± 



67 
 

0.0.64)  และมีความพึงพอใจระดับมากตอกิจกรรมท่ีใชในกิจกรรมการเรียนรูสามารถสื่อใหมีความ
เขาใจเนื้อหาการใชสมุนไพรพ้ืนบาน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 2.12 ± 0.81)   ดังตารางท่ี 
4.12  
 
ตารางท่ี 4.12  ความพึงพอใจตอกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุบนฐานภูมิปญญาพ้ืนบาน

ลานนาดานสุขภาพ (N = 18) 

ขอท่ี ความคิดเห็น คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 กิจกรรมการเรียนรูมีการกําหนด
วัตถุประสงคในการเรียนอยางชัดเจนและ
เขาใจงาย 

2.44 0.56 มาก 

2 คําสั่ง คําชี้แจงตาง ๆ ของกิจกรรมการ
เรียนรูมีความเขาใจงาย 

2.52 0.52 มาก 

3 การกําหนดกิจกรรมไวในกิจกรรมการ
เรียนรูมีลําดับข้ันตอนเขาใจงาย 

2.88 0.58 มาก 

4 การใชขอมูลจากชุมชนมาสรางเปน
กิจกรรมการเรียนรู 

2.47 0.69 มาก 

5 กิจกรรมท่ีใชในกิจกรรมการเรียนรูสามารถ
สื่อใหมีความเขาใจเนื้อหาการใชสมุนไพร
พ้ืนบาน 

2.12 0.81 มาก 

6 สื่อท่ีใชประกอบกิจกรรมการเรียนรูมีความ
เหมาะสมและเพียงพอ 

2.59 0.64 มาก 

7 ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินกิจกรรมการ
เรียนรูมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

2.42 0.61 มาก 

8 กิจกรรมการเรียนรูกอเกิดความรูเก่ียวกับ
การใชสมุนไพรพ้ืนบาน 

2.18 0.58 มาก 

9 กิจกรรมการเรียนรูนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

2.22 0.69 มาก 

10 เนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรูนําไปถายทอด
สูผูสนใจได 

2.31 0.58 มาก 

 รวมเฉล่ีย 2.43 0.64 มาก 
 
 ผูเขารวมกิจกรรมยังไดเสนอแนะในสวนของการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูโดยควรเพ่ิมเวลา
การดําเนินกิจกรรมในแตละชวงใหมากข้ึน ควรมีการศึกษาจากสถานการณจริง การเพ่ิมจํานวน
วิทยากรท่ีเก่ียวของ และการมีคูมือการเรียนรูท่ีเปนบทสรุปหลังจากดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น 




