
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม  ประจำปที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� 

อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14  

202 ถนนช�างเผือก ตำบลช�างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� 50300 

โทรศัพท� 0-5388-5959  โทรสาร 0-5388-5950 

E-mail: research_cmru@hotmail.com 

RAJABHAT CHIANG MAI RESEARCH JOURNAL

CMRU
ประ� า� �   17 ฉ� บ�   1 มกราคม-� � นายน 2559

ISSN 1513-8410 

วารสารว�จัย
ราชภัฏเชียงใหม�

วารสารวิ จั ย เพื่ อรับ ใช�สั งคม 

RAJABHAT CHIANG MAI RESEARCH JOURNAL

8 440 × 309 mm



วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
RAJABHAT CHIANG MAI RESEARCH JOURNAL 

ประจำปที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559   ISSN 1513-8410 

ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อาจารย ดร.บังอร ฉัตรรุงเรือง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

บรรณาธิการ 
อาจารย ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย ดร. ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชิตชล ผลารักษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นงลักษณ เขียนงาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรีชา เจ็งเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รองศาสตราจารย ดร. เอกรัฐ บุญเชียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกัญญา แชมชอย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัจฉรา ศรีพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย เอนก ชิตเกษร มหาวิทยาลัยพายัพ 
รองศาสตราจารย จักรภพ วงศละคร มหาวิทยาลัยแมโจ 
อาจารย ดร. กาญจนณภัทร ปญญาโกญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อาจารย ดร. จตุพร เสถียรคง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
รองศาสตราจารย ประวัติ พื้นผาสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิทธิชัย สาเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดนุลดา จามจุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชิตชล ผลารักษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
อาจารย ดร. พลรัตน พันธุแพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พหล ศักดิ์คะทัศน มหาวิทยาลัยแมโจ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุษบา สิทธิการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
ดร. นายแพทย ชูสิน สีลพัทธกุล โรงพยาบาลสารภี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรณทนี สันติกุล Hong Kong Polytech University 
รองศาสตราจารย ดร. พิชาภพ พันธุแพ มหาวิทยาลัยพายัพ 
อาจารย ทิวาวัลย ตะการ รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
นางณัฐธยาน บันเทา นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  
นางสาวศรัญยา ไชยวงค นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
โทรศัพท 0-5388-5959 โทรสาร 0-5388-5950 

ขอความหรือขอคิดเห็นในวารสารนี้เปนของผูเขียนมิใชความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 



วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม เปนวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพงานวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น  

ทั้งทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา โดยบทความที่ไดรับตีพิมพในวารสารนั้นจะเปนบทความที่แสดง 

ใหเปนที่ประจักษวาสามารถนำไปใชเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน และทองถิ่น อีกทั้งยังกอใหเกิดประโยชน หรือ 

การเปลี่ยนแปลงแกสังคมในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการเผยแพรการสรางความตระหนัก การรับรูในปญหา และแนวทาง

แกไขของชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องในทุกฉบับที่ผานมา 

ในวารสารฉบับนี้ยังคงเปนการเผยแพรผลงานท่ีเต็มไปดวยเนื้อหาทางดานวิชาการ การสรางองคความรู หรือขอมูล 

ที่มีคุณภาพและเปนประโยชนจากคณาจารย นักศึกษา และผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ เพื่อที่จะนำไปสูการยกระดับ 

คณุภาพชวีติ สงัคม ชมุชน และทองถิน่ และกอใหเกดิประโยชนดานวชิาการแกผูท่ีสนใจท่ัวไป โดยมบีทความหลากหลายศาสตร  

ทั้งทางดานสังคมศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร การศึกษา การจัดการ สุขภาพ สิ่งแวดลอม และศิลปวิทยาการ  

ซึ่งมีเนื้อหาบทความที่มีความหลากหลาย ไมวาจะเปนดานยุทธศาสตรการคา การทองเที่ยว และแผนพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ 

การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนที่เนนการพัฒนา วางแผน และแกปญหาของสังคมผูสูงอายุ และการอนุรักษ

ภูมิปญญาทองถิ่น นอกจากนี้ยังมีบทความที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะพื้นที่ชนบท และพื้นที่สูง 

รวมถึงมีบทความที่มีการศึกษาเสียงสะทอนจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนตางชาติตอวัฒนธรรมไทย เปนตน ซ่ึงบทความตางๆ 

เหลานี้ไดผานการพิจารณาและการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางเขมขนดังเชน 

ที่ผานมา  

กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิจัยทุกทานท่ีไดสงบทความเขามาขอรับการตีพิมพในวารสาร และหวังเปนอยางยิ่งวา 

บทความในวารสารฉบบันีจ้ะกอใหเกดิประโยชนตอสงัคม ชุมชน และทองถ่ินเปาหมายตามท่ีไดตัง้เอาไว อกีท้ังจะเปนประโยชน 

ในทางวิชาการของประเทศไทยตอไป 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 

 

F O R E W O R D  คำนำ 



C O N T E N T S  สารบัญ 

5 

19 

33 
47 
57 
69 

ยุทธศาสตรทีมประเทศไทยในการผลักดันการคา การลงทุนระหวางไทยและ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอการเตรียมความพรอม 

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ  

ณ นครหลวงเวียงจันทน 

 ณิชาภา เลิศประกายแสง 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาว  

ในประเทศไทย เพื่อรองรับนักทองเที่ยวกลุมประชาคมอาเซียน 

 กฤษติญา มูลศรี รัตนา สีดี และธิตินันธุ ชาญโกศล 

 

การพัฒนากลยุทธการบริหารเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ 

  พลพัทธชัย งามแสง เจริญวิชญ สมพงษธรรม และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ 

 

การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมการผลิตผักพื้นบานดวยระบบพืชปลอดภัย 

รวมกับภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตรสำหรับผูสูงอายุ 

 กานตชัญญา แกวแดง 

 

การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง การเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุ 

ดวยภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบำบัด 

 อาทิตยา ใจเตี้ย 

  

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 

ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

 พรวนา รัตนชูโชค  

 

 



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและความคงทนในการจำคำศัพทกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 

ของนักศึกษาปกากะญอ วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

ที่จัดกระบวนการสอนโดยกลวิธีลินซ 

 ศิวาพร มหาทำนุโชค 

 

การจัดการเรียนรูเชิงรุกสำหรับครูชาวตางชาติที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย 

 สกานต ลอมศรี และนรินทรชัย พัฒนพงศา 

 

การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมบนพื้นที่สูงสำหรับนักศึกษา 

สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเชียงดาว 

และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

 ภิญโญ คลายบวร และนรินทรชัย พัฒนพงศา 

 

Thai Cultural Assimilation through Extra-curricular Activities:  

A Case Study of Exchange Students at the Institute of International Studies,  

Ramkhamhaeng University 

 Chatchawan Chaiyasat 

81 

103 
91 

121 



CHIANG MAI
RAJABHAT
UN I V E R S I T Y

CHIANG MAI
RAJABHAT
UN I V E R S I T Y

การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร�ท�องถิ่น เรื่อง การเสริมสร�าง
สุขภาพผู�สูงอายุด�วยภูมิป�ญญาพื้นบ�านล�านนาด�านจิตบําบัด

THE DEVELOPMENT OF FOLK SCIENCE LESSON PLANS WHICH CONCERNED 

FOR LANNA LOCAL WISDOM IN THE PSYCHOTHERAPY FOR ELDERLY 
 
 

อาทิตยา ใจเตี้ย 



การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร�ท�องถิ่น เรื่อง การเสริมสร�าง 

สุขภาพผู�สูงอายุด�วยภูมิป�ญญาพื้นบ�านล�านนาด�านจิตบำบัด 

THE DEVELOPMENT OF FOLK SCIENCE LESSON PLANS WHICH CONCERNED 
FOR LANNA LOCAL WISDOM IN THE PSYCHOTHERAPY FOR ELDERLY 

 
อาทิตยา ใจเตี้ย 
ศูนยพัฒนามนุษยและบุคคลที่มีความพิการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 

 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและทดสอบประสิทธิผลของบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เรื่อง การเสริมสราง

สุขภาพผูสูงอายุดวยภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบำบัด กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูสูงอายุเขตเทศบาล

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จำนวน 297 ครัวเรือน ผูสูงอายุ จำนวน 12 คน และผูดูแลผูสูงอายุ จำนวน 8 คน 

เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม การสนทนากลุม การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ และแบบทดสอบกอน-หลัง  

การใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ Paired t-test และ 

การวิเคราะหเชิงเนื้อหา  

ผลการศึกษา พบวา คาคะแนนเฉลี่ยการใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบำบัดของผูสูงอายุโดยรวมอยูในระดับ

ปฏิบัติเปนประจำ (คาเฉลี่ย = 2.35) กลุมผูสูงอายุมีคาคะแนนในการทำกิจกรรมระหวางเรียน (E1) และผลของการใชบทเรียน 

(E2) เทากับ 83.18/85.25 กลุมผูดูแลผูสูงอายุมีคาคะแนน เทากับ 82.27/85.73 โดยการศึกษานี้กำหนดประสิทธิภาพ 

ของบทเรียนตามเกณฑรอยละ 80/80 (E1/E2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน พบวา คาคะแนน

ทดสอบความรูเฉลี่ยหลังทดลองใชบทเรียนมีคาสูงกวากอนทดลองใชบทเรียนทั้งกลุมผูสูงอายุและกลุมผูดูแลผูสูงอายุ  

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (p-value = 0.002 และ 0.01 ตามลำดับ)  

คำสำคัญ: บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น การเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุ ภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบำบัด 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to develop and efficiency assessment of Folk Science Lesson plans 

which concerned for Lanna Local wisdom in the psychotherapy. 297 household, 12 elderly persons and  

8 caregivers in the area of Suthep sub-district Municipality, Muang Chiangmai District, Chiangmai Province. 

Data were collected by using questionnaires, group discussion in-depth interview, and questionnaire 

before and after the Folk Science Lesson plans were Lanna Local wisdom in the psychotherapy had 

begun. The Folk Science Lesson plans prepared had efficiency of E1/E2 according to the set criteria  

of 80/80, Means, Standard deviation, Paired t-test and content analysis were used for data analysis.  

The results indicated that the relationship aspect of Lanna Local wisdom in the psychotherapy was 

on the highest level (X = 2.35). The Folk Science Lesson plans Lanna Local wisdom in the psychotherapy 

of elderly were 83.18/85.25 and caregivers 82.27/85.73. The efficiency gain on each lessons were specified at 

80.00/80.00 percent (E1/E2). Comparison of Flok Science Lesson the post-learning achievement score was 

higher than the pre-learning score (p-value = 0.002, and 0.01).  

Keywords: Science Lesson Plans, Health Promotion in the Elderly, Lanna Local Wisdom in the Psychotherapy  

 

 

บทนำ 
 

ประชากรโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยโครงสรางของประชากรโลกมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยสูงอายุ  

(อายุ 60 ปขึ้นไป) มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 10.0 ในป 2543 เปนรอยละ 15.0 ในป 2568 รายงานจากสํานักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุแลวตั้งแตป 2548 เพราะมีจํานวน

ประชากรผูสูงอายุเกินกวารอยละ 10 และเพิ่มเปนรอยละ 10.4 10.5 และ 10.7 ในป 2548 2549 และ 2550 ตามลําดับ  

โดยคาดวาอัตราสวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง 10.7 ลานคน หรือรอยละ 15.28 ในป 2563 และในอีก 20 ป ขางหนา พ.ศ.2573 

จะเพิ่มมากกวา 2 เทาที่รอยละ 25 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2555) ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ในวัยสูงอายุทั้งทางดานรางกาย ความเจ็บปวย การเสื่อมของระบบรางกาย ความสามารถในการทำกิจกรรมที่ลดลง ตลอดจน

การเกษยีณอายกุารทำงาน การสญูเสยีบทบาทในการเปนหวัหนาครอบครวั การเสยีชวีติของคูสมรส ญาต ิ คนใกลชดิหรือเพ่ือน 

ซึ่งการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอจิตใจของผูสูงอายุท้ังสิ้น (วิชาญ ชูรัตน โยธิน แสวงดี และ 

สพุาพร อรณุรกัษสมบติั, 2555) นอกจากน้ีการทีสั่งคมไทยมีการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิทำใหเกดิภาวะท่ีมกีารแขงขันกนัมากขึน้ 

ตางคนตางอยูมากขึ้น ครอบครัวเปล่ียนแปลงจากการอยูกันเปนครอบครัวใหญกลายเปนครอบครัวเดี่ยวอยูกันเฉพาะ 

พอแมลูก ปจจัยเหลานี้เปนปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่สงผลตอสุขภาพจิตของผูสูงอายุ (George, 2010) สงผลให 

ผูสงูอายขุาดการดูแลเอาใจใสจากลกูหลาน การละเลยหรอืไมเอาใจใสตอประชากรผูสงูอายุเชนท่ีเปนในปจจบัุน เปนการบัน่ทอน

เสถียรภาพของครอบครัว ชุมชนและการพัฒนาประเทศในอนาคตอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะเมื่อมีประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น

ขณะที่ประชากรวัยเยาวและวัยแรงงานกำลังลดลง เน่ืองจากผลของการลดอัตราการเกิดและการตายของประชากรวัยแรงงาน

ที่เพ่ิมขึ้นจากปญหาโรคเอดส ภาวะการขาดแคลนแรงงานในการพัฒนาท่ีจะเกิดขึ้นขณะท่ีภาระในการเล้ียงดูผูสูงอายุเพิ่มขึ้น  

(สถาบันวิจัยสังคม, ม.ป.ป.) สถานการณการเปลี่ยนแปลงปจจัยกำหนดสุขภาพดังกลาวขางตนกลุมผูสูงอายุนาจะมีความเส่ียง

ในการเผชิญกับปญหาสุขภาพจิตสูงกวากลุมอายุอื่น (รศรินทร เกรย และณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ, 2555) 
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แนวคดิระบบการดูแลสขุภาพ (Health care system) ของกลุมชาตพินัธุทีแ่ตกตางหลากหลายสะทอนใหเหน็ถงึความรู 

ความเขาใจ และวิธีคิดของมนุษยแตละกลุมที่มีตอความเจ็บปวยในลักษณะตางกัน โดยจะสัมพันธกับประสบการณและบริบท

แวดลอมทั้งดานภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม และประวัติศาสตรของสังคมนั้น ระบบการดูแลสุขภาพท่ีพัฒนาและสอดคลอง 

กับวิถีชีวิตของผูคนในพื้นที่นับเปนภูมิปญญาที่มีการกอเกิดและปรับตัวจนมีลักษณะเฉพาะของแตละสังคมเปนผลิตผล 

จากการสังเกต ทดลองใช กลั่นกรอง และสั่งสมสืบทอดจากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง อาจกลาวไดวาระบบการดูแลสุขภาพเปนผลผลิต

ทางวัฒนธรรมเชนเดียวกับระบบอื่นๆ ในสังคม โดยทุกระบบตางก็มีความสำคัญตอความมั่นคงทางสังคมและการดำรงชีวิต 

ระบบการดูแลสุขภาพจึงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม และมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันกับลักษณะทางวัฒนธรรมและ 

การจัดระเบียบทางสังคม เปนปรากฏการณทางสังคม และดำรงอยูในทุกๆ สังคมเรื่อยมา สำหรับสังคมไทยการดูแลสุขภาพ 

ในอดตีอยูบนพืน้ฐานทางวฒันธรรมทีแ่ฝงดวยความเชือ่ สงผลใหสงัคมไทยในแตละภมูภิาคมรีะบบการดแูลสขุภาพแบบพืน้บาน 

ที่มีความหลากหลายแตกตางกันไปในแตละสังคมและแตละกลุมชาติพันธุ ซึ่งยังคงมีบทบาทอยูมากโดยเฉพาะในสังคมชนบท  

เปนองคความรูทีเ่กดิจากการปฏสิมัพนัธเชือ่มโยงและพ่ึงพงิอาศัยกนัระหวางมนษุย สตัว พชืและธรรมชาติในระบบนเิวศเดยีวกนั 

ซึ่งฐานคิดของระบบการดูแลสุขภาพแบบพื้นบาน คือ การรักษาโรคแบบองครวมระหวางรางกายและจิตใจ โดยมีความเชื่อวา

สุขภาพที่ดีเปนภาวะสมดุลของรางกายและจิตใจของผูปวย (สามารถ ใจเตี้ย สิวลี รัตนปญญา และสมชาย แสนวงศ, 2555) 

 สถานการณปจจุบันที่ผูคนหลงใหลอยูกับกระแสของเทคโนโลยีทำใหองคความรูดานสุขภาพที่บรรพบุรุษส่ังสมมา 

ถูกลดความสำคัญลงเมื่อเทียบกับองคความรูดานสุขภาพสมัยใหม ในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพก็เชนเดียวกัน การปฏิบัติ

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุจะมีปจจัยความแตกตางท้ังครอบครัวและวิถีการดำเนินชีวิตเปนปจจัยกำหนด

ทำใหผูสูงอายุบางสวนตองอยูโดดเดี่ยว เกิดภาวะซึมเศรา นอกจากนี้ผูสูงอายุยังตองการการสนับสนุนดานอารมณ เนื่องจาก 

ผูสูงอายุตองประสบกับการสูญเสียมากมายทั้งทางดานรางกาย สังคมและการดำเนินชีวิต ซึ่งการสูญเสียดังกลาวสรางความ

เสือ่มถอยทางจติใจใหกบัผูสงูอาย ุ ทำใหขาดความมัน่คงทางจติใจ ทำใหผูสงูอายตุองหาสิง่ท่ียดึเหน่ียวจิตใจเพือ่ชวยในการเผชญิ

ตอสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป (สามารถ ใจเตี้ย และดารารัตน จำเกิด, 2555) ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจทำการศึกษาการใช

ภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานจิตบำบัดในการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพ่ือนำขอมูลมาบูรณาการกับองคความรูทางวิทยาศาสตร

สาธารณสุข เพื่อใหเกิดเปนบทเรียนที่เหมาะสมกับการนำไปใชไดจริงในชีวิตประจำวันของผูสูงอายุและผูเกี่ยวของตอไป 

 

 
วัตถุประสงค 

 

เพ่ือสรางและทดสอบประสิทธิผลของบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เรื่อง ภูมิปญญาพื้นบานลานนากับการเสริมสราง

สุขภาพผูสูงอายุดานจิตบำบัด 

 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยน้ีดำเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) แบงเปน 

ขั้นตอนดังนี้ 

1. การสำรวจพฤติกรรมการใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบำบัด โดยผูวิจัยใชการศึกษาเชิงสำรวจ 

แบบภาคตัดขวาง (Cross Sectional Survey) 

1.1 ประชากรในการสำรวจพฤติกรรมการใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบำบัดเปนครัวเรือนผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จำนวน 3,776 ครัวเรือน ทำการคำนวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของ 

Cochran (1977) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 297 ครัวเรือน และใชวิธีการสุมอยางงายโดยการจับฉลากในการคัดเลือก

ตัวอยาง  
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1.2 เคร่ืองมือการวิจัย เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานสุขภาพเพื่อเสริมสราง

สุขภาพจิต ทั้งนี้การสรางขอคำถามผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบ ซึ่งประกอบดวย 

ขอคำถามที่ครอบคลุมกลุมดูเมื่อและทำนายฤกษยาม กลุมขจัดปดเปา กลุมสรางขวัญกำลังใจ กลุมเจริญสติและทำใจ และ

กลุมสรางความรมเย็น ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 3 ระดับ (Aderson, 1988; 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2531) โดยแบบสอบถามมีคาความเที่ยงเทากับ 0.84  

1.3 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชภูมิปญญาพื้นบานดานจิตบำบัด วิเคราะหโดยสถิติเชิงพรรณนา  

(Descriptive statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. การสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น 

2.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานโดยการสัมภาษณแบบไมเปนทางการและการสนทนากลุม ดังนี้ 

 2.1.1 วิเคราะหความตองการของผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ 

 2.1.2 พจิารณาความสอดคลองขององคความรูทีไ่ดจากพฤตกิรรมการใชภมูปิญญาพืน้บานลานนาดานสุขภาพ

เพื่อเสริมสรางสุขภาพจิต 

 2.1.3 นำขอมูลทั้งหมดมาจัดลำดับความสำคัญของปญหาและความตองการเรงดวน จากนั้นนำขอสรุป 

มากำหนดเรื่องที่จะจัดทำเปนบทเรียน 

2.2 กำหนดสาระการเรียนรูของเนื้อหาที่จะนำมาสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น 

2.3 จัดทำองคประกอบสำคัญของบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น ไดแก 

 2.3.1 แนวคิดบทเรียน 

 2.3.2 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 2.3.3 กิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูและระดับของผูเรียน 

 2.3.4 การวัดประเมินผล 

 ทั้งนี้กอนนำกิจกรรมในบทเรียนไปทดลองใช ผูวิจัยไดนำรางกิจกรรมบทเรียนไปใหผูเช่ียวชาญดานภูมิปญญา

พื้นบานลานนา ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพจิต ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน ตัวแทนผูสูงอายุ และผูดูแลผูสูงอายุ 

ตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะ และปรับปรุงแกไข 

2.4 การวัดประสิทธิภาพของบทเรียนใชการทดลองแบบกลุมเดียว กลุมตัวอยางในการทดสอบบทเรียน

ประกอบดวย ผูสูงอายุ จำนวน 12 คน และผูดูแลผูสูงอายุ จำนวน 8 คน โดยคัดเลือกจากความสมัครใจ ท้ังน้ีการวัดประสิทธิภาพ

ของบทเรียนใชแบบวัดประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ 80/80 ดังนี้ 

 2.4.1 แบบวดัประสทิธภิาพกระบวนการระหวางเรยีน (E1) เปนแบบประเมนิการปฏบัิตงิานและผลการปฏบิตังิาน

ของผูเรียนเปนรายบุคคล โดยผูวิจัยเปนผูประเมินตามขั้นตอน แตละรายการเปนคะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน ตอบถูกให  

1 คะแนน ตามลำดับ ซึ่งแบบวัดดังกลาวขางตนมีคาความเชื่อมั่น 0.83  

 2.4.2 แบบวัดประสิทธิภาพหลังใชบทเรียน (E2) เปนขอสอบผูเรียนแตละคนระหวางการใชบทเรียน  

โดยขอสอบที่ใชเปนแบบเลือกตอบและใหผูเรียนแตละคนทำระหวางเรียน และผูวิจัยเปนผูประเมินตามขั้นตอน แตละรายการ

เปนคะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน ตอบถูกให 1 คะแนน ตามลำดับ 

  เกณฑประสิทธิภาพของบทเรียน กำหนดไว 3 ระดับ (ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ, 2544) คือ  

  • สูงกวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคาเกินรอยละ 2.5 ขึ้นไป 

  • เทากับเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนเทากับหรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวไมเกินรอยละ 2.5  

  • ต่ำกวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนต่ำกวาเกณฑแตไมต่ำกวารอยละ 2.5 ถือวายังมี 

 ประสิทธิภาพที่ยอมรับได 
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2.5 การวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนกอนและหลังการทำกิจกรรมในบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น 

 วัดจากแบบทดสอบกอน-หลัง ที่ผูวิจัยไดรวมกันสรางขึ้นและนำขอมูลมาเปรียบเทียบความแตกตาง โดยผูวิจัย

เปนผูประเมินตามขั้นตอน แตละรายการเปนคะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน ตอบถูกให 1 คะแนน ตามลำดับ 

2.6 การวิเคราะหขอมูล 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์การนำบทเรียนไปใชในกระบวนการเรียนรูใชการวิเคราะหเปรียบเทียบดวยสถิติ 

Paired t-test 

 

 
ผลการวิจัย 

 

สวนที่ 1 พฤติกรรมการใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบำบัด 

การวิเคราะหการใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบำบัดจากแบบสอบถาม พบวา ผูสูงอายุสวนใหญใชภูมิปญญา

พื้นบานลานนาดานจิตบำบัดโดยการปฏิบัติดวยตนเอง รอยละ 63.10 โดยใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบำบัด 

โดยรวมเปนประจำ (คาเฉลี่ย = 2.35) ใชกลุมดูเมื่อและทำนายฤกษยามเปนประจำมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.64) รองลงมา คือ  

กลุมขจัดปดเปาเปนประจำ (คาเฉลี่ย = 2.56) สวนกลุมเจริญสติและทำใจใชนอยที่สุด (คาเฉลี่ย = 1.86)  

 

ตารางที่ 1 การใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบำบัดเพื่อการเสริมสรางสุขภาพจิตในผูสูงอายุ 
 

กลุมภูมิปญญาพื้นบานลานนา คาเฉลี่ย S.D. ระดับการใชเพื่อการสรางเสริมสุขภาพจิต 

กลุมดูเมื่อและทำนายฤกษยาม 

กลุมขจัดปดเปา 

กลุมสรางขวัญและกำลังใจ 

กลุมเจริญสติและทำใจ 

กลุมสรางความรมเย็น 

2.64 

2.56 

2.40 

1.86 

2.33 

0.52 

0.49 

0.67 

0.50 

0.65 

ใชเปนประจำ 

ใชเปนประจำ 

ใชเปนประจำ 

ใชบางครั้ง 

ใชเปนประจำ 

รวม 2.35 0.56 ใชเปนประจำ 

จากการสัมภาษณแบบไมเปนทางการและการสนทนากลุม พบวา เมื่อประสบเหตุรายในการดำเนินชีวิตโดยไมรูสาเหตุ

ทั้งการเกิดอุบัติเหตุ โรคภัยไขเจ็บ ความไมสบายใจ ความยากจน รวมถึงตองการสรางบุญไวในภพหนา โดยผูสูงอายุจะเชื่อวา

สิ่งที่ไมดีเปนการกระทำของผี ซึ่งผูสูงอายุจะใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบำบัดแสวงหาแนวทางในการแกไขผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสมาชิกในครอบครัว 

 

สวนท่ี 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนและการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนตอบทเรียนวิทยาศาสตร

ทองถิ่น 

1. การสรางบทเรียน ผูวิจัยไดนำผลการวิเคราะหการใชจิตบำบัดตามแบบแผนภูมิปญญาพื้นบานลานนารวมกับขอมูล

การสังเคราะหองคความรูจิตบำบัด มาสรางเปนบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น โดยไดกำหนดสวนประกอบของบทเรียน ดังนี้ 

 แนวคิดของบทเรียน 

 ระบบการดูแลสุขภาพพื้นบานลานนาถือไดวาเปนระบบการดูแลสุขภาพแบบพื้นบานระบบหนึ่งของสังคมไทย

อันเปนผลผลิตทางวัฒนธรรมอยางหน่ึงของชาวลานนา ซ่ึงมีการผสมผสานเอาแนวความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องของ “ผี”  

“สิ่งศักดิ์สิทธิ์” และความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ผนวกกับแนวความเชื่อในดานพิธีกรรม

ทางลทัธพิราหมณและพทุธศาสนา โดยมคีวามเชือ่วาเหตแุหงการเจบ็ปวยเกีย่วของกบักรรม อกีท้ังความเช่ือท่ีวาคนประกอบขึน้
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จากรปูกบันาม คอื กาย (ธาตุ) กบัใจ (ขวญั) อยางสมดลุและสมัพนัธกนั เมือ่มเีหตทุีท่ำใหธาตหุรอืขวญัเสยีสมดลุ เชน ขวญัตก 

ขวัญเสีย หรือธาตุเสีย ธาตุพิการจะมีผลกระทบตอสุขภาพได จิตบำบัดตามแบบแผนภูมิปญญาพื้นบานลานนาจึงเปนศาสตร 

ที่สามารถอธิบายไดอยางเปนระบบ เชื่อมโยงสัมพันธกับวิถีชีวิต จิตวิญญาณ มิไดแปลกแยกออกจากธรรมชาติและ 

สิ่งเหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะองคความรูในการเสริมสรางสุขภาพจิตท่ีสามารถอธิบายไดถึงความสัมพันธของการกอเกิดมนุษย 

ซึ่งการวิเคราะหวินิจฉัยหาสมมติฐานของการเจ็บปวยจะเชื่อมโยงกับกรรม สิ่งเหนือธรรมชาติหรือจากพยาธิสภาพของ 

ผูเจ็บปวยซึ่งตางมีเหตุผลอธิบายความเชื่อมโยงของการเจ็บปวยที่แตกตางกันตามแตละพื้นที่  

 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 1. มคีวามรู ความเขาใจเกีย่วกบัจติบำบดัตามแบบแผนภมูปิญญาพืน้บานลานนาเพือ่การเสรมิสรางสขุภาพผูสงูอาย ุ

 2. มคีวามรู ความเขาใจเกีย่วกบักระบวนการประกอบพธิกีรรม และความหมายของสญัลกัษณทีใ่ชประกอบพิธีกรรม 

 3. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรพื้นฐานในการวิเคราะหแนวโนมการดำรงอยูของจิตบำบัดตามแบบแผน

ภมูปิญญาพืน้บานลานนาเพือ่การเสรมิสรางสขุภาพผูสงูอายใุนชุมชนเขตเมอืง เชน การสงัเกต การสือ่สารในชุมชน การนำเสนอ

ขอมูล และการสรุปผล 

 การจัดการเรียนรู 

 ใชเวลาการเรียนรู 2 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง 

 

ตารางที่ 2 การจดัการเรยีนรูบทเรยีนวทิยาศาสตรทองถิน่ เรือ่ง การเสรมิสรางสุขภาพผูสงูอายดุวยภมูปิญญาพืน้บานลานนา 

  ดานจิตบำบัด 
 

ครั้งที่ เนื้อหา วิธีการสอนและกิจกรรม ผลลัพธ 

ครั้งที่ 1  

 

กระบวนการประกอบ

พิธีกรรมเพือ่การเสรมิสราง

สุขภาพจิตผูสูงอายุ  

1. หมอพื้นบานอธิบายลักษณะของผูนำพิธีกรรม 

 และความหมายของบทสวด 

2. รวมกันจัดเครื่องเซนไหวพิธีกรรมสืบชะตา   

 ประกอบดวย 

 - ไมงาม - ขันตั้ง 

 - กระทงกาบกลวย - หนอกลวย หนอออย 

 - กระบอกขาวเปลือก - กระบอกขาวสาร 

 - กระบอกทราย 

3. รวมกันอภิปรายความหมายของสัญลักษณ  

 ขอหามและเปาหมายของพิธีกรรมสืบชะตา 

 ตอการเสริมสรางสุขภาพจิต 

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

กระบวนการการประกอบ

พิธีกรรมและความหมาย 

ของสัญลักษณที่ใช 

ในการประกอบพิธีกรรม 

ครั้งที่ 2  ปจจัยการดำรงอยู 

ของจิตบำบัด 

เพื่อการเสริมสรางสุขภาพ

ผูสูงอายุ 

ในชุมชนเขตเมือง 

การเรียนรูผานการประชุมแบบมีสวนรวมเพ่ือสังเคราะห

ปจจัยการดำรงอยูของจิตบำบัดเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพ

ผูสูงอายุในชุมชนเขตเมือง  

- แหลงการเรียนรู  

- การยอมรับของสังคม  

- ความเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรในชุมชน  

ขอมูลปจจัยการดำรงอยู 

ของจิตบำบัด 

เพื่อการเสริมสรางสุขภาพ 

ผูสูงอายุในชุมชนเขตเมือง 

 กิจกรรมแตละครั้งผูวิจัยไดนำกระบวนการทางวิทยาศาสตรพื้นฐานท้ังการสังเกต การสื่อสารในชุมชน การนำเสนอ

ขอมูล และการสรุปผลมาใชในการดำเนินกิจกรรมแตละครั้ง  
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2. การหาประสิทธิภาพของบทเรียน โดยหาอัตราสวนประสิทธิภาพกระบวนการระหวางเรียน (E1) และผลของ 

การใชบทเรียน (E2) (E1/E2 = 80/80) 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนในการทำกิจกรรมระหวางเรียน (E1) และผลของการใชบทเรียน (E2) เรื่อง 

ภูมิปญญาพื้นบานลานนากับการเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุดานจิตบำบัด พบวา กลุมผูสูงอายุมีคะแนนเทากับ 83.18/85.25 

กลุมผูดูแลผูสูงอายุมีคะแนนเทากับ 82.27/85.73 ท้ังนี้บทเรียนท่ีผูวิจัยรวมกับผูเกี่ยวของไดสรางข้ึนมีประสิทธิภาพใหคา  

E1/E2 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กำหนดไว 

 

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่นตามเกณฑ E1/E2 
 

บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น กลุมทดลอง จำนวน E1 E2 E1/E2 

ภูมิปญญาพื้นบานลานนากับการเสริมสราง

สุขภาพผูสูงอายุดานจิตบำบัด 
ผูสูงอายุ 12 83.18 85.25 83.18/85.25 

ผูดูแลผูสูงอายุ 8 82.27 85.73 82.27/85.73 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนตอบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น 

 ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของผูเรยีนตอบทเรยีนวทิยาศาสตรทองถ่ิน เรือ่ง ภูมิปญญาพืน้บานลานนา

กับการเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุดานจิตบำบัด กอนและหลังการทดลองใชบทเรียน พบวา กลุมผูสูงอายุมีคาคะแนนทดสอบ

ความรูเฉล่ียกอนและหลังทดลองใชบทเรียนเทากับ 6.75 และ 8.52 ตามลำดับ เม่ือวิเคราะหความแตกตางของ 

คาคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยกอนและหลังทดลองใชบทเรียน พบวา คาคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยหลังทดลองใชมีคาสูงกวา

กอนทดลองใชอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (p-value = 0.002)  

 สวนกลุมผูดูแลผูสูงอายุ มีคาคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยกอนและหลังทดลองใชเทากับ 6.12 และ 8.57 ตามลำดับ 

เมือ่วเิคราะหความแตกตางของคาคะแนนทดสอบความรูเฉลีย่กอนและหลงัทดลองใชบทเรยีน พบวา คาคะแนนทดสอบความรู

เฉลี่ยหลังทดลองใชมีคาสูงกวากอนทดลองใชอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (p-value = 0.01) 

 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น 
 

ระยะเวลา คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test p-value* 

กลุมผูสูงอายุ     

 กอนการใชบทเรียน 

 หลังการใชบทเรียน 

6.75 

8.52 

0.98 

0.95 
4.103 0.002 

กลุมผูดูแลผูสูงอายุ     

 กอนการใชบทเรียน 

 หลังการใชบทเรียน 

6.12 

8.57 

0.95 

0.83 
3.326 0.01 

* Paired t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
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การอภิปรายผล 
 

ผูสูงอายุใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบำบัดโดยรวมเปนประจำ และใชมากท่ีสุดเปนการดูเมื่อและฤกษยาม  

อาจเปนไปไดวาผูสงูอายแุสวงหาทางเลอืกในการสรางเสรมิสขุภาพจติของตนเองจากการทีต่องประสบปญหาการอยูเพยีงลำพงั 

ในชวงเวลาการทำงานของบุตรหลาน ความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกายท่ีสงผลตอการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึง

สภาพพื้นที่ที่เปนชุมชนกึ่งเมืองและมีความหลากหลายของวิถีชีวิตท่ีเช่ือมโยงกับความเช่ือสิ่งเหนือธรรมชาติท่ียังคงมีการปฏิบัติ

ในพืน้ทีจ่ากฐานวฒันธรรมเดิมของชมุชน ถงึแมจะมคีวามแตกตางทางชาตพินัธุ สภาพภมูปิระเทศ โดยเฉพาะความเช่ือเก่ียวกบัผี 

ปรากฏการณเหลาน้ีสะทอนใหเหน็วาภมูปิญญาพ้ืนบานดานจติบำบดัเปนทางเลอืกในการปฏบิตัผิานพธิกีรรมทีห่ลากหลายภายใต

ความเชื่อและความศรัทธา นอกจากน้ีการเขารวมพิธีกรรมยังกอเกิดการพบปะระหวางกันของผูสูงอายุภายใตสภาพปญหา 

ที่คลายกัน กระบวนการเหลานี้จะทำใหผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี สอดคลองกับวิทธิลักษณ จันทรธนสมบัติ (2552) พบวา 

การพูดคุยกันหรือปรับทุกขกัน การรวมกิจกรรมกับเพื่อนรุนราวคราวเดียวกันจะชวยใหภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุดีขึ้น และ

กอเกิดความเชื่อมั่นในตนเองที่ไดทำสิ่งตางๆ ตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งชุติไกร ตันติชัยวนิช (2551) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพล

และคาดทำนายความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ ไดแก ความรูสึกมีคุณคาในตนเองและการติดตอสัมพันธกับบุคคลหรือกลุมคน 

อยางไรก็ตามในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพยังมีความแตกตางท้ังครอบครัวและวิถีการดำเนินชีวิตอันเปนปจจัยกำหนดท่ีทำให 

ผูสูงอายุบางสวนตองเผชิญปญหาทางสุขภาพและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด ทั้งนี้การกอเกิดกระบวนการ

ประยุกตใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบำบัดจะสงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนวิธีการดูแลสุขภาพจิตระหวางหมอพื้นบาน 

ประชาชน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  

ในสวนของประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของบทเรียนไดสะทอนการใชแบบแผนภูมิปญญาลานนาดานสุขภาพ 

เพื่อการสรางเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ซึ่งเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับปรากฏการณในพื้นท่ีท่ียังมีการใชและการสืบทอด

องคความรูภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพและการบริการสุขภาพ แตมีผูสูงอายุเพียงบางสวนเทานั้น 

ที่นำระบบดังกลาวมาใช อาจเกิดจากการเปดรับสังคมภายนอกมากขึ้นทำใหมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ตางภูมิกันมากขึ้น 

สังคมมีการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดดทำใหการถายทอดภูมิปญญาดังกลาวขางตนท่ีเปนวิถีชีวิตของผูคนไมตอเนื่อง 

จากฐานวัฒนธรรมเดิมของชุมชนนั้นๆ ประกอบกับการแพทยแผนตะวันตกเขามามีบทบาทในพื้นที่และไดรับการยอมรับ 

ในประสิทธิภาพการรักษาและการชวยชีวิตจนกลายเปนการแพทยกระแสหลัก และไดมีการพัฒนาการดานการแพทย 

และสาธารณสุขเขมขนมากขึ้นเปนลำดับ (พัทยา นีละภมร, 2550) การนำขอมูลจากสภาพความเปนจริงมาพัฒนาบทเรียน 

โดยการมีสวนรวมระหวางผูสูงอายุและผูปฏิบัติงานในพื้นท่ีทำใหเนื้อหาของบทเรียนมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและสามารถ

เรียนรูไดทุกกลุมวัย รวมถึงทำใหผูเรียนมีความเขาใจเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงคของกิจกรรมในบทเรียน ท้ังนี้ในการดำเนิน

กจิกรรมของบทเรียนตามเน้ือหาบางสวนผูเรียนยงัไมสามารถเรยีนรูและเสนอความคดิเหน็ตอเนือ้หาน้ันไดมากนกั ซ่ึงอาจเปนไปได 

วาผูเรียนยังไมคุนเคยในการเขารวมกิจกรรมลักษณะท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย แตอยางไรก็ตามผลการประเมินความรู 

หลังการทำกิจกรรมก็ยังสูงกวากอนการดำเนินกิจกรรมทั้งสองกลุมทดสอบ  

 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกตใช 

1. ผูสูงอายุไดสะทอนพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตท่ีมีการปฏิบัติดานการมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นมากที่สุด 

แสดงใหเหน็ถงึความตองการการดูแลของบคุคลในครอบครวัและชุมชน รวมถึงความวติกกงัวลเกีย่วกบัการดำเนนิชีวติประจำวนั 

ที่ตองใชจายเงินจำนวนมากในภาวะที่ตนเองรายไดลดลงหรือไมมีรายได ซึ่งทางผูเกี่ยวของควรมีแนวทางการสรางเสริมสุขภาพ 

โดยเฉพาะการสงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการเสริมสรางสุขภาพ หรือสรางเครือขายเพื่อเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยน

เรียนรูเกี่ยวกับสุขภาพของผูสูงอายุอยางตอเนื่อง 
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2. การนำองคความรูจิตบำบัดสูการปฏิบัติ หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสนับสนุน แลวสรางกิจกรรมท่ีใหเกิดการเรียนรู

รวมกันอันจะนำไปสูการสืบทอดองคความรูไมใหสูญหาย ทั้งนี้การสรางแหลงเรียนรูในชุมชนจะเปนแนวทางในการเผยแพร

องคความรูดานจิตบำบัดตามแบบแผนภูมิปญญาพื้นบานลานนาได  

3. การนำกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพจิตในบทเรียนสูการปฏิบัติควรมีการกระตุนและสงเสริมใหผูสูงอายุ 

เกิดการเรียนรูในลักษณะของกระบวนการกลุมโดยพยายามสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณ  

โดยทุกขั้นตอนตองกอใหเกิดกระบวนการการมีสวนรวมอยางแทจริง อบอุนและเปนกันเอง 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. แสวงหารูปแบบการเสริมสรางสุขภาพจิตของผูสูงอายุท่ีอยูลำพังในเขตเมือง เพื่อรวมนำขอมูลสูการวางแผน 

ในการแกไขปญหาทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ สุขภาพสังคมและสุขภาพทางจิตวิญญาณ อันจะนำไปสูการสรางแรงสนับสนุน 

ที่สำคัญในชุมชนใหผูสูงอายุดำรงอยูภายใตการเปลี่ยนแปลงในสังคมเมือง 

2. วิเคราะหและสังเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาเพื่อการเสริมสรางสุขภาพจิต 

ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

3. พัฒนารูปแบบการสรางอาชีพเสริมของผูสูงอายุจากการประกอบพิธีกรรม เชน การจัดทำวัสดุ อุปกรณประกอบ 

พิธีสืบชะตา การสงเคราะห และอื่นๆ อันจะเปนการสรางรายไดและเสริมสรางกิจกรรมใหผูสูงอายุมีกิจกรรมปฏิบัติรวมกัน  

 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้สำเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหชวยเหลืออยางดียิ่งจากผูสูงอายุและเจาหนาที่ดานสาธารณสุข 

ที่ไดใหขอมูลและเขารวมทดสอบกิจกรรมบทเรียน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่สนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้  
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
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เปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม 

โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น  

ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ท่ีสามารถแสดงไดเปนท่ีประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 

ชุมชน และทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา 

และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 

และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทำใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม  

ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 

 
รูปแบบของวารสาร 

 

• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

• บทความที่ตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ทาน 

 

 
รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 

 

กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ

สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557 จะเปน

วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพบทความที่เปน

ประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวา

สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและ 

การรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

• สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 

• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 

• กระบวนการที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 

• ความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 

• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 

• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนำไปใชประโยชน  

 และ Citation) 

• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก 

 การนำไปใชประโยชน และ Citation) 
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การเตรียมตนฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

รูปแบบการพิมพ 

1. ตัวอักษร : ใชตัวอักษร TH Sarabun PSK โดยชื่อบทความใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 pt ชื่อผูเขียนและหัวขอหลัก 

ใชอักษรตัวหนา ขนาด 18 pt และเนื้อเรื่องใชอักษรตัวปกติ ขนาด 16 pt 

2. การตั้งคาหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 

3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 

4. รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย : 

 - ชื่อวิทยาศาสตร คำขึ้นตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  

 - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 

 - ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 

 - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete block  

  design, RCBD) 

 

 
การเรียงลำดับเนื้อหา  

 

1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเรื่องเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 

2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานหรือหนวยงานที่สังกัด และอีเมล 

3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยที่กระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค

สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 

และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษา 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 

5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง 

6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลท่ีชัดเจน หากมีตาราง 

กราฟ หรือรูปภาพ ใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ 

7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เปนการช้ีแจงผลการวิจัยวาตรงตาม

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวจัิย สอดคลองหรอืไมสอดคลองกบัผลการวจิยัของผูอ่ืนท่ีมอียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 

เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด 

8. บทสรุปหรือขอเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป

ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง 

ความขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง 
 

การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบนามป (ชื่อ-นามสกุลของผูแตง,  

ปที่พิมพ) ตัวอยางเชน ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 

เอกสารอางอิง : การเขียนเอกสารอางอิงใหเรียงเอกสารที่ใชอางอิงทั้งหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการที่อางอิง 

โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยขึ้นกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 

1. หนังสือ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สำนักพิมพ.  

สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกิจพอเพียง รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรงุเทพมหานคร: อมรนิทรพริน้ติง้

แอนดพับลิชชิ่ง. 

Courtney, T. K. 1965. Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc. 

2. วารสาร 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับที่): เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด. 

ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศที่กำลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20. 

Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345  

3. วิทยานิพนธ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ คณะ สถาบัน 

การศึกษา. 

ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

4. เอกสารวิชาการอื่นๆ 

ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่องหรือช่ือหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานที่จัดพิมพ. 

สถานที่พิมพ.  

คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 

สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร. 

5. สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล)  

วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: http://www.gotoknow.org/posts/440436  

(27 เมษายน 2556) 
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การสงตนฉบับ  
 

1. ผูสงบทความจะตองทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยทางกองบรรณาธิการ

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมจะติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา 

2. จัดสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล สงดวยตนเอง

หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ 

 กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 

 หรือเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 

 

การประเมินบทความตนฉบับ 
 

ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 

2 ทานตอเรื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนา 

จะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ 

1. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2. เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 

3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ  

จำนวน 3,000 บาท 
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