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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

ขอมูลท่ัวไป 
ผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 69.92  ± 8.71 ป ระยะเวลาการอาศัยอยูใน

ชุมชน เฉลี่ย 49.78  ± 21.00 ป ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ไมไดศึกษาทางธรรม รายได
เฉลี่ยเทากับ 2,912.08 ± 5,542.11 บาทตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3.73 ±  1.44 
คน การเจ็บปวยสวนใหญปวยดวยโรคเรื้อรัง เชื่อวายาแผนปจจุบันทําใหหายจากการเจ็บปวย เม่ือมี
การเจ็บปวยจะใชบริการจากสถานบริการสุขภาพของเทศบาล เขารับบริการในสถานบริการสุขภาพ
ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาเฉลี่ย 2.06  ± 1.72 ครั้ง เคยใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพแกไข
ปญหาความเจ็บปวย โดยใชดวยตนเอง  เขารวมกิจกรรมดานภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพใน
ชุมชน ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา เฉลี่ย 0.99  ± 1.30 ครั้ง และผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมชุมชนในชวง 6 
เดือนท่ีผานมา เฉลี่ย 2.14  ± 2.16 ครั้ง  
  
ความรู เจตคติ และการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
        ระดับความรูเก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพในการสรางเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุรวมเฉลี่ยท้ัง 4 ดานระดับปานกลาง โดยการสรางเสริมสุขภาพกาย การสรางเสริมสุขภาพจิต 
การบริโภคอาหารพ้ืนบาน และการใชสมุนไพรพ้ืนบานมีระดับความรูรวมเฉลี่ยระดับปานกลาง  
        ระดับเจตคติเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุรวมเฉลี่ยท้ัง 4 ดานระดับมาก โดยผูสูงอายุ
มีเจตคติตอภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพในการสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตรวม
เฉลี่ยระดับปานกลาง  การบริโภคอาหารพ้ืนบานและการใชสมุนไพรพ้ืนบานรวมเฉลี่ยระดับมาก 
         ระดับการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุรวมเฉลี่ยท้ัง 4 ดาน
ระดับปานกลาง โดยการสรางเสริมสุขภาพกาย การสรางเสริมสุขภาพจิต การบริโภคอาหารพ้ืนบาน 
และการใชสมุนไพรพ้ืนบานมีระดับการใชเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพรวมเฉลี่ยระดับปานกลาง 
 
ความตองการและการเตรียมความพรอมผูสูงอายุในการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพเพ่ือการ
สรางเสริมสุขภาพ 
         ระดับความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดพ่ือการสรางเสริมสุขภาพเฉลี่ยโดยรวมท้ัง 3 
ดานอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ความตองการทางกาย ความตองการทางจิตและความตองการทาง
สังคมมีระดับความตองการโดยรวมเฉลี่ยปานกลาง และระดับการเตรียมความพรอมดานการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและดานกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริม
สุขภาพโดยรวมระดับปานกลาง 
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แรงสนับสนุนทางสังคมตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ     
      ระดับแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุตามแบบแผนภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ระดับแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ดาน
ขอมูลขาวสาร และดานทรัพยากรตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพรวม
เฉลี่ยระดับปานกลาง 
 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุ 
        ตัวแปรพยากรณ 5 ตัวแปร พยากรณการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการเสริมสราง
สุขภาพผูสูงอายุไดรอยละ 93.1 โดย X1  ความรูภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา (คาเฉลี่ย)  X2  เจตคติตอ
ภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา (คาเฉลี่ย)  X3 ความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริม
สุขภาพ (คาเฉลี่ย) และ X5  แรงสนับสนุนทางสังคมตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสราง
เสริมสุขภาพ (คาเฉลี่ย) มีอิทธิพลตอการใชปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพของ
ผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุบนฐานภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาดานสุขภาพ 

        การสังเคราะหกิจกรรมการเรียนรูจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการณแบบมีสวนรวมสรุปรวมกันใน
การพัฒนากิจกรรมการใชสมุนไพรพ้ืนบานเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ท้ังนี้กิจกรรมการเรียนรูท่ี
ผูวิจัยรวมกับผูเก่ียวของไดสรางข้ึนมีประสิทธิภาพใหคา E1 / E2 ตามเกณฑ 80 / 80 และมีความ
แตกตางของคาคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยหลังทดลองใชกิจกรรมการเรียนรูมีคาสูงกวากอนทดลอง
ใชกิจกรรมการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ความรูเก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยรวมเฉลี่ยท้ังสี่
ดานระดับปานกลาง อาจเปนไปไดวาผูสูงอายุท่ีเปนกลุมคนดั่งเดิมมีองคความรูท่ีอาจไดรับการ
ถายทอดมาจากบรรพบุรุษหรือพยายามแสวงหาองคความรูจากแหลงความรูตาง ๆ และนําองคความรู
เหลานั้นมาประยุกตใชเปนทางเลือกในการสรางเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะดานการบริโภคอาหาร
พ้ืนบานท่ีมีการปลูกสมุนไพรพ้ืนบานในพ้ืนท่ีอยูอาศัยท่ีสามารถนํามาสรางสรรตําหรับอาหารพ้ืนบาน
บริโภคในครัวเรือน นอกจากนี้ความรูเหลานี้ยังมาจากการบอกเลาและการรับสื่อจากภายนอกชุมชนท่ี
พยายามนําเสนอผลลัพธของการบริโภคอาหารท่ีไดมาจากธรรมชาติท่ีสงผลตอสุขภาพกาย โดยเฉพาะ
การรับประทานผักพ้ืนบานรางกายจะไดรับท้ังวิตามิน เกลือแร เอนไซม กรดไขมัน มีความปลอดภัย
จากสารเคมีทางการเกษตร และยังมีสรรพคุณเปนสมุนไพร สอดคลองกับแนวคิดของ Brown (2004) 
ท่ีวาการท่ีมีความรูความเขาใจท่ี ถูกตองเก่ียวกับแนวทางการบริโภค รูคุณคาทางโภชนาการของ
อาหาร จะสงผลใหมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกตอง และการศึกษาของ อรอนงค ทองมี (2558) 
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พบวา อาหารลานนาหรืออาหารพ้ืนเมืองภาคเหนือตอนบนเปนทุนทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน ซ่ึงมีการ
สะสมองคความรูและถายทอดมาอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน อาหารการกินของคนเมือง
โดยท่ัวไปมักเปนไปตามธรรมชาติ มีการปรุงแตงนอย อาหารท่ีทํารับประทานสวนใหญเปนไปตาม
ฤดูกาล หาไดงายในทองถ่ินนั้น ๆ  

เจตคติเก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยรวมเฉลี่ยท้ังสี่
ดานระดับมาก อาจเปนไปไดวาผูสูงอายุไดสะทอนความตองการการเรียนรูสูการประยุกตใชเพ่ือการ
สรางเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมภายใตปจจัยความแตกตางท้ังครอบครัว และวิถีการดําเนินชีวิตอันเปน
ปจจัยกําหนดท่ีทําใหผูสูงอายุบางสวนตองเผชิญปญหาทางสุขภาพ รวมถึงการกอเกิดการแลกเปลี่ยน
ขอมูลการการดูแลสุขภาพระหวางหมอพ้ืนบาน ประชาชน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  อยางไรก็ตาม
การจะสงเสริมการประยุกตใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพในผูสูงอายุนั้นตอง
ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการยอมรับวาวัฒนธรรมสุขภาพมีลักษณะเปนตัวของตัวเอง มีวิธีคิดและ 
กระบวนการท่ีเปนประโยชนตอการสรางเสริมสุขภาพของประชาชนไดอีกรูปแบบหนึ่ง  การศึกษาของ
จักรพงษ แพทยหลักฟา และคณะ (2556) พบวา กิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมของชุมชนลาดพราว ผลของการดําเนินกิจกรรม
ดังกลาวไดสงผลกระทบตอกระบวนการเรียนรูของชุมชนท้ังทางดานความรู ทักษะ และทัศนคติท่ีมีตอ
การพัฒนา ท้ังนี้ทุกข้ันตอนกิจกรรมตองกอใหเกิดกระบวนการการมีสวนรวมอยางแทจริง อบอุนและ
เปนกันเอง 

การใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุโดยรวมเฉลี่ยท้ังสี่ดาน
ระดับปานกลาง อาจเปนไปไดวาผูสูงอายุยังคงแสวงหาทางเลือกอ่ืนในการสรางเสริมสุขภาพ
นอกเหนือจากการใชแบบแผนการแพทยแผนปจจุบัน ท้ังนี้ผูสูงอายุบางสวนท่ีมีระดับการศึกษาสูงและ
ไมมีปญหาดานคาใชจายในการสรางเสริมสุขภาพจะเปนกลุมท่ีใหความสําคัญกับการปฏิบัติตาม
กิจกรรมทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะการทําบุญในรูปแบบตาง ๆ ท่ีผสมผสานความเชื่อและความ
ศรัทธาสิ่งเหนือธรรมชาติท่ีตนเองและชุมชนนับถือ สงผลตอการกอเกิดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับการ
ดํารงชีวิตประจําวันจนแปรเปลี่ยนเปนกิจวัตรท่ีตองปฏิบัติเม่ือถึงโอกาสตามระยะเวลาท่ีรวมกัน
กําหนดภายใตการเรียนรูและการประยุกตใชใหเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัวและชุมชนซ่ึง Pender 
(1996) กลาววา พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพนั้นเปนการปฏิบัติกิจกรรมทางดานสุขภาพในวิถี
ชีวิตประจําวันจนเปนกิจวัตรท่ีตองปฏิบัติเปนประจําอยางตอเนื่อง และผสมผสานใหเปนสวนหนึ่งของ
วิถีชีวิตบุคคล ซ่ึงจะมีผลใหบุคคลเกิดการกระตุนตนเองอยางเต็มท่ีเพ่ือคงไวหรือยกระดับภาวะสุขภาพ
ของตนเอง 
 ผูสูงอายุมีความตองการและการเตรียมความพรอมในการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือ
การสรางเสริมสุขภาพในระดับปานกลาง อาจเปนไปไดวา ผูสูงอายุยังคงใชภูมิปญญาพ้ืนบานเพ่ือการ
สรางเสริมสุขภาพรวมกับการสรางเสริมสุขภาพแผนปจจุบัน ภูมิปญญาพ้ืนบานจึงเปนเลือกหนึ่งใน
การสรางเสริมสุขภาพ ท้ังนี้ปรากฏการณนี้สอดคลองกับแนวคิดการดูแลสุขภาพตามภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนาท่ีมุงเนนภาวะพ่ึงพาท่ีพอเพียงเหมาะสม กระบวนการมุงรักษาจิตใจคนมากกวามุง
รักษาโรค ซ่ึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสั่งสมกลั่นกรองจากบรรพชนสูรุนลูกหลานท่ีมีความ
หลากหลายตามสภาพพ้ืนท่ี และเลื่อนไหลไปตามกระแสของวัฒนธรรม การมีชีวิตอยูของบุคคลจึง
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เปนทรรศนะแบบสุขภาพองครวมซ่ึงมาจากการมีปฏิสัมพันธกันของปจจัยทางกายภาพ ทางจิตใจ
อารมณ สังคม จิตวิญญาณและสิ่งแวดลอมท่ีทําใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตโดยไมสามารถแยกแยะจิตใจ  
รางกาย หรือสิ่งแวดลอมออกจากกันอยางอิสระแตตองมองอยางเชื่อมโยงมีอิทธิพลซ่ึงกันและกัน 
ผูสูงอายุยังตองการความยืดหยุนและกลไกการเผชิญปญหาสุขภาพ และการรับรูความสําเร็จตาม
บทบาทหนาท่ีของตนเอง (Taktch et.al, 2017) รวมถึงเม่ือสังคมมีการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด
ทําใหการถายทอดภูมิปญญาท่ีเปนวิถีชีวิตของผูคนไมไดตอเนื่องมาจากฐานวัฒนธรรมเดิมของชุมชน
นั้น ๆ สังคมของการพ่ึงพาอาศัยกันท่ีอยูบนฐานของความเชื่อในคุณคาของธรรมชาติ  การเคารพซ่ึง
กันและกันถูกบั่นทอนดวยการนําความรูจากภายนอกมาลดคุณคาของสิ่งท่ีมีอยูในชุมชน ดังนั้นการ
ยอมรับภูมิปญญาดานสุขภาพอยางเปนทางการและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูท้ังในระบบ
การศึกษาและชุมชนจึงเปนสิ่งจําเปนและคงอยูเพ่ือการสืบทอดองคความรูไมใหสูญหายไปกับกระแส
การพัฒนา (ณัทธร สุขสีทอง, 2560)   
              แรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุตามแบบแผนภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเปนไปไดวาชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของได
พยายามสงเสริมการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ กิจกรรมดานภูมิ
ปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพโดยเฉพาะการประกอบพิธีกรรมภายใตความเชื่อสวน
บุคคลและชุมชนผานสัญญลักษณนิยมยังคงมีการปฏิบัติในชุมชน ท้ังนี้ผูสูงอายุจะเปนกลุมผูเขารวม
กิจกรรมหลักและเปนกลุมท่ีทําหนาท่ีในการสรางแรงจูงใจใหประชาชนกลุมอ่ืน ๆ เขารวมกิจกรรม
โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับศาสนาพุทธและสิ่งเหนือธรรมชาติ ผูสูงอายุบางสวนเชื่อวาการมี
โอกาสไดเขารวมพิธีกรรมจะทําใหพนจากเคราะหกรรม แคลวคราดจากภัยอันตราย จิตใจสงบ ทําให
อยูเย็นเปนสุข  หายจากโรคภัยไขเจ็บ ทําใหมีกําลังใจ และรูสึกสบายใจ ซ่ึงอทิตยา ใจเตี้ย  (2558) 
พบวา ภูมิปญญาพ้ืนบานเปนทางเลือกในการปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุผานพิธีกรรมท่ี
หลากหลายภายใตการมีสวนรวมของชุมชนกอเกิดการพบปะระหวางกันของผูสูงอายุภายใตสภาพ
ปญหาท่ีคลายกัน กระบวนการเหลานี้จะทําใหผูสูงอายุมีมีภาวะสุขภาพจิตท่ีดี  นอกจากนี้เม่ือเจ็บปวย
หรือไมสบายใจผูสูงอายุจะไดกําลังใจจากครอบครัวและคนใกลชิดโดยเฉพาะผูสูงอายุดวยกันเอง เม่ือ
มีการพบปะกันตามสถานท่ีตาง ๆ เชน การประชุมของชมรมผูสูงอายุหรือการเยี่ยมบานของเจาหนาท่ี
สาธารณสุขจะคอยกระตุนใหผูสูงอายุตรวจสุขภาพ และทําจิตใจใหสบาย นอกจากนี้ในพ้ืนท่ีกลุมและ
ชมรมผูสูงอายุมีสวนสําคัญอยางมากในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยเหลือซ่ึงกันและกันกอ
เกิดความรูสึกวาผูสูงอายุไมอยูโดดเดี่ยว ถาเกิดความเครียดผูสูงอายุจะเขาวัดฟงเทศนหรือไมก็สนทนา
ธรรมกับพระสงฆท่ีตนเองนับถือ (ดารารัตน จําเกิด และคณะ, 2554) ท้ังนี้ระบบบริการสุขภาพมีการ
เปลี่ยนแปลงจากเชิงรับเปนเชิงรุก เนนการสรางเสริมสุขภาพมากกวาการรักษาการเจ็บปวยหรือโรค 
โดยเจาหนาท่ีดานสาธารณสุขสามารถจัดกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยเรื้อรังผานการ
ดําเนินงานโครงการดูแลผูสูงอายุอันจะมีผลใหผูสูงอายุเขาถึงการรับบริการดานสุขภาพมากข้ึน (เพ็ญ
จันทร  สิทธิปรีชาชาญ  ปนัดดา ปริยฑฤฆ และญาณิศา  โชติกะคาม, 2555) 

ความรู เจตคติ แรงสนับสนุนสังคม และความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการ
เสริมสรางสุขภาพเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพ
ผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเปนไปไดวาในพ้ืนท่ีศึกษายังคงมีการดําเนินกิจกรรม  การ
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พัฒนาและสรางสัญลักษณท่ีเก่ียวของท้ังตัวบุคคล สิ่งของและสถานท่ี ซ่ึงเปนปรากฏการณท่ี
ผสมผสานรูปแบบภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพท้ังการสรางเสริมสุขภาพกาย 
การสรางเสริมสุขภาพจิต การบริโภคอาหารพ้ืนบาน และการใชสมุนไพรพ้ืนบาน สอดคลองกับ
การศึกษาของทัศนีย อารมณเกลี้ยง และสุภาพ ฉัตราภรณ (2557) พบวา การถายทอดทางคานิยม
และความเชื่อกระบวนการถายทอดภูมิปญญาอาหารลานนาจะถายทอดจากความศรัทธาผานพิธีกรรม
และศาสนา เชน พิธีบวงสรวง พิธีไหวผีปูยา  พิธีไหวผีเสื้อบาน ผีอารักษ พิธีแกบน พิธีบายศรีสูขวัญ 
ซ่ึงข้ันตอนสวนใหญลวนเก่ียวของกับชื่อและลักษณะอาหาร ท้ังนี้ชาวลานนาจะเชื่อวาผูเขารวม
พิธีกรรมเม่ือไดรับประทานอาหารท่ีใชในการประกอบพิธีกรรมจะเกิดความเปนศิริมงคลตอชีวิต อยูดี
กินดี มีสิ่งเก้ือหนุนทําใหชีวิตพบแตความสุข 
           ประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมการเรียนรูไดสะทอนการใชสมุนไพรพ้ืนบานในการ
สรางเสริมสุขภาพท่ียังขาดองคความรูท่ีเหมาะสม รวมท้ังสะทอนความตองการทางเลือกในการสราง
เสริมสุขภาพท่ีตนเองสามารถเขาถึงและปฏิบัติได ในสวนของเนื้อหากิจกรรมการเรียนรูท่ีสรางจาก
การนําขอมูลความตองการท่ีแทจริงจากการวิจัยโดยการมีสวนรวมระหวางนักวิจัยและผูมีสวน
เก่ียวของในพ้ืนท่ีทําใหเนื้อหาของกิจกรรมกาเรียนรูมีความสอดคลองกับความตองการ ทรัพยากร 
และการเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชน อันนําไปสูแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมไดโดยงายจะเห็นไดจากผลการ
ประเมินความรูหลังการทํากิจกรรมท่ีสูงกวากอนการดําเนินกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไร
ก็ตามการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูกอเกิดการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของไมมากนัก ผูสูงอายุ
บางสวนไมสามารถดําเนินกิจกรรมไดตอเนื่องซ่ึงอาจมาจากปญหาสุขภาพและความไมคุนเคยกับ
กิจกรรมลักษณะนี้ ในสวนขององคประกอบทางกายภาพสถานท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูตองปรับสภาพ
สิ่งแวดลอมใหเหมาะสม ซ่ึง Esther, Sheila and Edwin (2016) ไดแนะนําใหองคกรทองถ่ินตองมี
การวางแผนในการสรางพ้ืนท่ีทางสังคมโดยเฉพาะเครือขายชุมชนตามความคาดหวังของผูสูงอายุ   
ท้ังนี้แบบแผนภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพยังสะทอนใหเห็นถึงความรู ความ
เขาใจวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับธรรมชาติท่ีสัมพันธกับประสบการณและบริบทแวดลอมท้ังดานภูมิศาสตร 
เศรษฐกิจ สังคม และประวัติศาสตรของชุมชน และเปนระบบอํานาจของชุมชนท่ีใชขัดเกลา และ
ควบคุมความสัมพันธของสมาชิกชุมชน  
 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 
         1.1 ระดับความรู  เจตคติและการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุเปนทางเลือกในการสรางเสริมสุขภาพท่ีผูสูงอายุและผูเก่ียวของไดสะทอนผานกระบวนการ
การวิจัย ดังนั้นขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนากิจกรรมในชุมชนท่ีเก่ียวของได 
         1.2 ในสวนขอมูลดานความตองการ การเตรียมความพรอม และแรงสนับสนุนสังคมในการ
ใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเปนการสะทอนความตองการการมี
สวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพภายใตความแตกตางและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางกายภาพใน
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ชุมชน องคกรในชุมชนและหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของควรใหความสําคัญและอาจพิจารณานําเอา
ขอมูลจากการศึกษานี้ไปประยุกตใช 
        1.3 กิจกรรมท่ีสรางและไดทดลองใชเพ่ือการเรียนรูเปนกิจกรรมท่ีมาจากความตองการและ
สภาพปญหาท่ีแทจริงในพ้ืนท่ี กิจกรรมเหลานี้สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชนท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ตามการดําเนินกิจกรรมตองกอเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยาง
แทจริง 

 1.4 ขอมูลจากการศึกษานี้อาจเปนแนวทางการผสมผสานกระบวนการการสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุผานแนวคิดและการปฏิบัติศาสตรภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา ท้ังนี้ผูมีสวนไดเสียและหนวยงานท่ี
เก่ียวของควรสนับสนุนทรัพยากรท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณปญหาภาวะ
สุขภาพชุมชน  

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรศึกษารูปแบบและปจจัยการคงอยูของภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริม

สุขภาพท่ีสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุและทรัพยากรท่ีในชุมชน รวมถึงสมรรถนะการนํา
ภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพไปใชเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพใหกับบุคคลากรดานสุขภาพและ
ผูดูแลผูสูงอายุ 

  2.2 พัฒนารูปแบบกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพท่ีบูรณาการแนวคิดแผนภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ  แนวคิดพุทธศาสนา และระบบบริการสุขภาพแผนปจจุบันสูการใช
ประโยชน เชนแหลงการเรียนรูหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

  




