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บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม 
การเรียนรู้ชุมชน	 เร่ืองพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลสะลวง	 อ�าเภอแม่ริม	 จังหวัดเชียงใหม่	 
จ�านวน	236	คนและผู้มีส่วนได้เสีย	จ�านวน	42	คน	เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย	1)	ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
ชุมชน	 เร่ืองพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	 2)	แบบทดสอบเพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และ	3)	แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู	้
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ร้อยละ	
80/80	(E1/E2)	และสถิติทดสอบ	Paired	T–Test	
	 ผลการศึกษาพบว่า	ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ	80/80	
(80.18/82.25)	ส่วนผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนมีค่าคะแนนทดสอบความรู้เฉลี่ยหลังทดลองใช้
กิจกรรมการเรียนรู้มีค่าสูงกว่าก่อนทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	≤	0.05	 
(P–value	=	0.03)	ทั้งนี้ผู ้สูงอายุได้เสนอแนะปัจจัยการด�ารงอยู่ของจิตบ�าบัดตามแบบแผนภูมิปัญญา 
พื้นบ้านล้านนาโดยการสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	ผสมผสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาด้านสุขภาพร่วมกับ
การเรียนรู้เชิงพุทธศาสนาและเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย
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Abstract
	 	The	purpose	of	this	study	was	to	develop	and	efficiency	assessment	of	community	 
learners’	 learning	concerned	 for	Lanna	wisdom	ritual	 in	 the	mental	health	promotion	 
for	 the	elderly.	The	sample	of	 this	 research	was	236	elderly	and	42	stakeholders	 lived	
in	the	area	of	Saluang	Subdistrict	Administrative	Organization,	Maerim	District,	Chiangmai	
Province.	The	tools	consist	 follow	these	topics:	1)	 the	community	Lanna	wisdom	ritual	 
2)	 the	examination	of	course	and	3)	 the	elderly’s	 satisfaction	assessment	 for	 leaning	 
activity.	The	descriptive	efficiency	of	E1/E2	according	 to	 the	 set	criteria	of	80/80	and	 
paired	t–test were	utilized	data	analysis.	The	results	indicated	that	the	efficiency	gain	on	
each	community	 learners’	 learning	was	specified	at	80.00/80.00	percent	 (80.18/82.25).	 
Comparison	of	 learning	activity	 the	post–learning	achievement	score	was	higher	 than	
the	pre–learning	score	 (p–value	=	0.03).	 In	concluding,	 the	elderly	and	suggested	that	 
to	created	activity	 for	 the	development	of	 learning	 sources,	mix	health	 local	wisdom	 
and	Buddhism	Learning	and	empowerment	health	local	wisdom	knowledge	of	people.

Keywords :	 community	learners’	learning,	Lanna	wisdom	ritual,	elderly	mental	health	

บทน�า
	 	ในปัจจุบันและอนาคตผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประชากรโลก	 เนื่องจากความเจริญ
ก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขท�าให้ประชากรมีอายุขัยยืนยาวขึ้นจ�านวนผู้สูงอายุจึงเพิ่มมากขึ้น 
เป็นล�าดับ	 สัดส่วนผู ้สูงอายุท่ีมากข้ึนท่ัวโลกมาจากประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก�าลังพัฒนา	 ทั้งนี้
ประชากรที่มีอายุมากกว่า	65	ปี	มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก	524	ล้านคนในปี	ค.ศ.	2010	 
จะเพิ่มเป็น	1.5	พันล้านคนในปี	ค.ศ.	2050	 ในประเทศสหรัฐอเมริกาประชากรที่มีอายุมากกว่า	65	ป	ี 
คิดเป็นสัดส่วนประชากรร้อยละ	12.9	(WHO,	2017)	ผู้สูงอายุแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งสภาพร่างกาย	 
จิตใจและสังคม	ซึ่งผลจากความแตกต่างเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตด้านต่างๆ	ของผู้สูงอายุจาก
ภาวะนี้	 ท�าให้หลายประเทศในโลก	 รวมทั้งประเทศไทยมีความตื่นตัวและเตรียมการเพื่อรองรับและให้ 
การดูแลประชากรกลุ่มนี้มากขึ้น	 ในส่วนของประเทศไทยผู้สูงอายุได้เผชิญปัญหาสุขภาพจิตทั้งภาวะเครียด	 
วิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า	 ในประเทศแคนาดาพบว่าความสัมพันธ์ของอาการป่วยกับปัญหาสุขภาพจิต 
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานสูงอายุเพิ่มขึ้น	 (Claire	&	Norbert,	2015)	ทั้งนี้สาเหตุปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญ่ 
จะมาจากความสัมพันธ์ในครอบครัวอันส่งผลต่อการเห็นคุณค่าของตนเองในผู้สูงอายุลดลง	บุตรหลาน
ไม่มีเวลา	 การมีส่วนร่วมในชุมชนลดลงเนื่องจากปัญหาสุขภาพ	 รายได้ไม่เพียงพอ	 และการด่ืมสุรา	 
(Apinya	Wongmai	et	al.,	2018)	ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากการเตรียมตัวที่ไม่พร้อม
กับการเปล่ียนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุถึงแม้จะมีลักษณะโดยรวมเหมือนกันในทุกคน	ทุกเชื้อชาติ	ศาสนา	
เพียงแต่ระยะเวลาความช้าหรือเร็วของการเข้าสู ่ความชราจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลโดยขึ้นอยู่กับ 
หลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ่งแวดล้อม	 การเสริมสร้างสุขภาพ	 พันธุกรรม	และภาวะสุขภาพของ 
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แต่ละบุคคล	ทั้งนี้ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการระบบการบริการสุขภาพปฐมภูมิ	 ระบบการดูแลสุขภาพ 
ระยะยาวและการด�ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย	 (WHO,	2018)	 ในส่วนของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต�าบลสะลวง	อ�าเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่พบว่า	 ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพื่อ 
การสร้างเสริมสุขภาพจิตในระดับปานกลาง	(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	1.89)	 โดยมีการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชนที่หลากหลาย	ซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้เป็นประเพณีของชุมชนที่ม ี
การสืบทอดกระบวนการของกิจกรรมตั้งแต่รุ ่นบรรพบุรุษภายใต้แนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างพุทธศาสนา
กับความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติ	ทั้งนี้ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนทุกคนต้องเข้าร่วมและถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 
เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานและการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขซ่ึงเป็นแนวทางการแก้ไขสุขภาพชุมชนได้
ระดับหนึ่ง	ผู้สูงอายุเชื่อว่าการเข้าร่วมพิธีกรรมจะช่วยให้เกิดความสามัคคีของผู้คนในชุมชน	ชุมชนอยู่ดีมีสุข	
เกิดความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวได้มีโอกาสท�าบุญส่งผลให้จิตใจสงบ	(Nuttron	Sukseetong,	
2017)	 รวมถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุ 
ด้วยกันและยังก่อเกิดแนวทางในการสืบสานองค์ความรู ้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิตตามแบบแผน
ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาไม่ให้สูญหาย	แนวทางข้างต้นยังเป็นแนวทางที่บูรณาการวิถีการด�าเนินชีวิตของ 
ผู้สูงอายุภายใต้ความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนาที่จ�าแนกเป็นความเชื่อเกี่ยวกับต้นก�าเนิดของมนุษยชาติ	
ความเชื่อเกี่ยวกับอ�านาจของธรรมชาติที่บันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์	ความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีและ
ความเช่ือเกี่ยวกับขวัญความเชื่อเหล่านี้ช้ีให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างชาวล้านนากับธรรมชาติ	 นอกจากนี้ 
พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนายังเป็นกุศโลบายหนึ่งในการเสริมสร้างก�าลังใจให้กับผู้คนให้มีความหวังจากการ 
ช่วยเหลือของสิ่งท่ีตนศรัทธา	แนวทางเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ในชุมชนอันจะส่งผลต่อการคงอยู่ขององค์ความรู้มิให้สูญหายไป	
 
วัตถุประสงค์
	 1.		 เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมการเรียนรู ้ชุมชน	 
เรื่องพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	
	 2.		 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน	 เรื่องพิธีกรรม 
พื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	

การทบทวนวรรณกรรม
	 	ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต
	 	แบบแผนภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาที่เป็นแนวทางเสริมสร้างขวัญก�าลังใจ	 (สุขภาพจิต)	ทั้งความเชื่อ 
เกี่ยวกับผี	พิธีส่งเคราะห์	สู่ขวัญสืบชะตา	และบูชาเทียนเป็นกระบวนการที่ประชาชนใช้เพ่ือการเสริมสร้าง
ก�าลังใจเมื่อประสบปัญหาสุขภาพและปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 แนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง 
ความรู้	 ความเข้าใจวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติที่สัมพันธ์กับประสบการณ์และบริบทแวดล้อมทั้งด้าน
ภูมิศาสตร์	 เศรษฐกิจ	 สังคม	และประวัติศาสตร์ของสังคม	 โดยกระบวนการจะเชื่อมโยงกับครอบครัว
และญาติมิตรที่ต้องพึ่งพาเกื้อกูลและเอื้ออาทรซ่ึงกันและกันภายใต้สังคมและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีลุ่มน�้าลี้ 
ในปัจจุบันที่ก�าหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของแนวทางการด�าเนินชีวิตท่ีแฝงอยู่ในรูปแบบพิธีกรรมหรือ
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สัญลักษณ์ของการรักษาความเจ็บป่วย	โดยให้ความส�าคัญกับความเชื่อและการให้คุณค่าของสัญลักษณ์นิยม	 
(Symbolism)	ซึ่งกุศโลบายนี้ได้ก่อเกิดการเสริมสร้างก�าลังใจให้กับผู้คนให้มีความหวังจากการช่วยเหลือ
ของสิ่งที่ตนศรัทธา	นอกจากนี้กระบวนการเหล่านี้ยังเป็นระบบอ�านาจของชุมชนที่ใช้ขัดเกลา	และควบคุม
ความสัมพันธ์ของประชาชนและเป็นแหล่งก�าเนิดคุณค่าที่ท�าให้ประชาชนให้ความสนใจกับการใช้วัฒนธรรม
สุขภาพมากยิ่งขึ้น	(Culture	Knowledge	Center,	2013)	ภูมิปัญญาการดูแล	รักษาสุขภาพของภาคเหนือ 
จึงมีความเช่ือเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพของผู ้คนที่เชื่อว่าชีวิตคนประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน	 
2	อย่างคือ	 รูปกับนามหรือส่วนของธาตุกับส่วนของขวัญซ่ึงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด	 เมื่อใดที่แต่ละส่วน
บกพร่องหรือความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจไม่สมดุลก็ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นได้	 ความเชื่อนี้จึงส่งผล 
ต่อการมองสุขภาพในฐานะที่เป็นทั้งหมด	 (Totality)	ของการมีชีวิตอยู่ของบุคคลอันเป็นทรรศนะแบบ 
องค์รวมของเรื่องสุขภาพ	(Holistic	View	of	Health)	ซึ่งมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กันของปัจจัยทางกายภาพ	
ทางจิตใจอารมณ์	สังคม	จิตวิญญาณ	และสิ่งแวดล้อม	ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาในการดูแลด้านจิตใจยังเป็น 
กระบวนการที่ให้ก�าลังใจปลดเปลื้องหรือบรรเทาความวิตกกังวลที่สะท้อนหรือแฝงอยู่ในรูปแบบพิธีกรรม
หรือสัญลักษณ์ของการรักษา
	 	Nuttron	Sukseetong	 (2017)	กล่าวว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านจิตบ�าบัดเป็นการให้ก�าลังใจ
ปลดเปลื้องหรือบรรเทาผลกระทบทางจิตใจ	 ท้ังนี้กระบวนการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับผีในชุมชนถือว่าเป็นส่ิงท่ี
ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	การประกอบพิธีทั้งมงคลและอวมงคลจะต้องมีส่วนหนึ่งที่ต้องเซ่นไหว้ผี	ดังเช่น
	 1.		 การดูเมื่อ	เป็นการวิเคราะห์สาเหตุของความเจ็บป่วย	หมอพื้นบ้าน	(ร่างทรง)	จะเป็นผู้ประกอบพิธี
และมักจะแนะน�าให้ใช้ไก่ต้มหรือหัวหมู	ของหวาน	เมี่ยง	บุหรี่และเหล้าขาวไปเลี้ยงผี
	 2.		 การส่งเคราะห์	มักจะใช้รักษาผู้ท่ีประสบอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย	 ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ทราบสาเหตุ 
มาก่อน	หมอพ้ืนบ้านจะท�ากระทงสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างในใส่แกงส้ม	แกงหวาน	แล้วน�าดินเหนียวมาปั้นเป็น 
รูปคนและสัตว์ท�าพิธีโดยการบริกรรมคาถาเสร็จแล้วน�าไปวางไว้หน้าบ้านผู้ป่วย
	 3.		 การสืบชะตา	 กรณีของผู ้ติดเชื้อและผู ้ป่วยเอดส์จะกระท�าการสืบชะตาเมื่อตนเองป่วยหนัก	 
โดยญาติจะท�าพิธีนี้เพื่อการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่ผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ	 และเพื่อเป็นสิริมงคล	
ขับไล่สิ่งเลวร้ายให้ผ่านพ้นไปได้	การประกอบพิธีสืบชะตานั้นมักท�ากันในตอนเช้าถึงเที่ยงวันเท่านั้น	ผู้ที่จะ
สืบชะตาจะเป็นผู้ก�าหนดวันประกอบพิธี	 เมื่อถึงวันประกอบพิธีจะนิมนต์พระสงฆ์มา	1	รูป	หรือ	4	รูปก็ได	้ 
แต่ไม่เกิน	5	รูป
	 	จากรูปแบบพิธีกรรมข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าอ�านาจสิ่งเหนือธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับผีมีอิทธิพลต่อ 
การด�ารงชีวิตของผู้คนในเขตภาคเหนืออย่างยิ่ง	 เป้าหมายของกระบวนการส่วนใหญ่เน้นการสร้างเสริม 
ก�าลังใจให้ผู ้ที่ศรัทธามีก�าลังใจในการแก้ไขปัญหาท่ีตนเอง	 ครอบครัว	 และชุมชนก�าลังประสบ	 ท้ังน้ี	
กุศโลบายได้ด�าเนินผ่านสัญลักษณ์ที่มีความหลากหลายแตกต่างตามสภาพพ้ืนท่ีและชาติพันธุ์แต่ละแห่งมี
รายงานพบว่า	พิธีกรรมพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนสบเปิง	 ชี้ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ร่วมกันของกลุ่ม
ชาติพันธุ์	 โดยผ่านความเชื่อที่แสดงออกผ่านทางพิธีกรรมท�าให้เห็นความเชื่อในอ�านาจเหนือธรรมชาติ	 เช่น	 
ผีบรรพบุรุษ	สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าบ้าน	ประจ�าชุมชน	และพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ	 เพื่อเป็นแกนโยงคนใน
ชุมชนให้เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	และยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีและคุณค่าทางสังคมในการอธิบาย
ถึงที่มาเหตุผลของพิธีกรรมต่างๆ	มีบทบาทในการรักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม
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และท้องถิ่น	 รวมทั้งมีบทบาทในการเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจของบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑ์
ทางสังคมและทางธรรมชาติ	นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางด้านความสามัคคีของคนในชุมชน 
สบเปิงที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยการยอมรับและเข้าใจแนวปฏิบัติตามความเช่ือของวัฒนธรรม
ในชุมชนตนเอง	คุณค่าด้านความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว	ด้านคุณธรรมจริยธรรมของพุทธศาสนา	 
และการศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมในชุมชน	(Romthantham	Boonmee	et	al.,	2015)	
 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
	 	ทฤษฎีนี้เป็นแนวคิดท่ีมีความเชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์	 นอกเหนือจากปฏิกิริยาสะท้อนเบื้องต้นแล้ว 
ยังเกิดจากการเรียนรู้ท้ังสิ้น	และการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่เหล่านั้นสามารถเรียนรู้ได้โดยประสบการณ์ตรง
หรือไม่ก็เกิดจากการสังเกต	ทั้งนี้รูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันอย่างต่อเนื่อง	จะเกิดข้ึนระหว่าง
พฤติกรรมองค์ประกอบส่วนบุคคลและองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน
	 	Krismant	Whattananarong	(2014)	กล่าวว่า	การเรียนรู้ทางสังคมเป็นกระบวนการเผยแพร่ความรู้	 
ความคิด	พฤติกรรม	หรือแม้แต่วัตถุ	สิ่งของ	 เทคนิควิธีการ	 เคร่ืองมือ	และเทคโนโลยีในสังคมที่มีระบบ
สังคมเป็นปัจจัยส�าคัญในการก�าหนดกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม	การถ่ายทอดวัฒนธรรม	ความรู้	ความคิด	 
และมีการใช้สื่อรวมท้ังกระบวนการสื่อสารในสังคม	 โดยเฉพาะในปัจจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ 
การสร้างให้เกิดเครือข่ายทางสังคมออนไลน์	 การสร้างเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงเกิดข้ึน 
ได้ง่าย	มีการเรียนรู้ทางสังคมเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว	 โดยมีกระบวนการของการเรียนรู้แยกย่อยๆ	 ได้เป็น	 
4	กระบวนการดังนี้
	 1.		 กระบวนการสร้างความสนใจ	ในขั้นนี้การสร้างความโดดเด่น	(Salience)	ให้เกิดความแพร่หลาย	
(Prevalence)	 กระทบกับภาวะของการรับรู้และกระบวนการทางปัญญาที่สามารถเข้าใจ	 (Cognitive 
Capability)	กระตุ้นความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น	จนท�าให้เกิดความพึงพอใจ	อิทธิพลของสื่อสมัยใหม่สามารถ
สร้างความสนใจและเข้าถึงผู้คนส่วนมากได้อย่างง่ายและรวดเร็ว
	 2.		 กระบวนการสร้างความคงทน	 เป็นส่วนส�าคัญที่ต้องออกแบบสถานการณ์ของการเรียนให้
สามารถคงทนได้ดี	ทั้งนี้อาจใช้กระบวนการท�าให้เกิดภาวะสะดุดในกระบวนการทางปัญญา	 (Cognitive	 
Disfluency)	 รวมทั้งการย�้าเตือน	การใช้สัญลักษณ์	และวาทกรรมท่ีโดนใจ	 รวมทั้งอาจสร้างหรือท�าสิ่งที่	
แปลกใหม่	ล่อแหลม	ท้าทายต่อความถูกต้องเชิงวัฒนธรรมและกฎหมายเพื่อสร้างความคงทนในการจดจ�า 
สิ่งที่ได้รับรู้มาจากกระบวนการสร้างความสนใจ
	 3.		 กระบวนการแสดงออกที่เป็นผลิตภาพ	อันเป็นกระบวนการเชื่อมโยงและถ่ายโอนของกระบวนการ
ทางปัญญามาสู่พฤติกรรม	สังเกตได้จากพฤติกรรมการแสดงออก	ทั้งการพูดและการกระท�า	 ซ่ึงไม่เพียงแต่
การเลียนแบบของการได้รับรู้หรือเรียนรู้มาเท่านั้น	ยังเป็นกระบวนการที่สร้างแบบแผนพฤติกรรมใหม่ที่มี
แบบแผนเฉพาะแห่งตนขึ้นมาด้วย
	 4.		 กระบวนการสร้างแรงจูงใจเป็นแบบอย่างกระบวนการนี้	 เป็นการยืนยันและรับเอาแบบแผน 
แห่งตนเข้ามาเป็นบุคลิกภาพของตน	 ในข้ันนี้อาจมีการให้รางวัลตนเองหรือสนับสนุนการกระท�าของตนเอง	
รวมทั้งเผยแพร่แบบอย่างของตนสู่ผู้อื่นให้เกิดการเรียนรู้และเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมขึ้นต่อไป
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	 	ทฤษฏีนี้ยังกล่าวถึงการควบคุมพฤติกรรมด้วยปัญญาไว้ว่า	 การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม 
และผลของการกระท�าจะอยู ่ในรูปของความเชื่อและความคาดหวังซ่ึงเป็นกระบวนการทางปัญญา	 
ความเช่ือและความคาดหวังนี้จะท�าหน้าที่ควบคุมหรือก�ากับการกระท�าของมนุษย์ในเวลาต่อมา	การควบคุม
พฤติกรรมด้วยปัญญาที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง	3	ประการคือ	ความเชื่อเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เงื่อนไข	ความคาดหวัง
เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง	และผลท่ีจะเกิดขึ้นและสิ่งจูงใจ	สอดคล้องกับการศึกษาของ	Ferguson	
&	Goodwin	 (2010)	พบว่าการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งของจิตใจ	มีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิต 
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนจะท�าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าวัฒนธรรมพื้นบ้าน
เป็นสิ่งที่ประชาชนในชุมชนได้ก�าหนดขึ้นมาเพื่อปฏิบัติเป็นแบบแผนในการด�ารงชีวิตของตนเองที่ประชาชน
ในชุมชนยอมรับว่าถูกต้อง	ยอมรับและปฏิบัติกันอย่างเนื่อง	มีความเป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันไปใน 
แต่ละพื้นที่	 ข้ึนอยู่กับบริบทหรือสภาพแวดล้อมภายในชุมชนทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย	
(Paweena	Ngamprapasom,	2018)

  การเสริมพลังอ�านาจ
	 	เป็นกระบวนการที่ให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เ ก่ียวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้ อ่ืนร่วมกับ 
ความต้องการส่วนบุคคล	อันเป็นการช่วยในการนับถือตนเอง	 เพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลและสนับสนุน
พฤติกรรมของบุคคลในทางบวกซ่ึงจะมีส่วนช่วยเพิ่มความร่วมมือในการปฏิบัติงาน	การเสริมสร้างพลัง
อ�านาจยังเป็นแนวคิดแบบประชาธิปไตยที่เน้นการกระจายอ�านาจสู่บุคคล	หลักการส�าคัญของการเสริมสร้าง 
พลังอ�านาจ	คือ	 เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	ก�าหนดเป้าหมาย	สร้างวิสัยทัศน์	ก�าหนด 
พันธกิจ	และความร่วมมือในการก�าหนดแผนงาน	ดังนั้นการเสริมสร้างพลังอ�านาจต้องมีการวางแผนให้ 
การจูงใจเหล่าน้ันบรรลุผลภายในตัวผู้ได้รับการเสริมสร้างพลังอ�านาจ	ซึ่งการด�าเนินงานจ�าเป็นต้องพิจารณา
ผู้ได้รับการเสริมสร้างพลังอ�านาจ	บริบทของชุมชนและปัจจัย	 เง่ือนไขส่วนบุคคล	แล้วก�าหนดรูปแบบ 
การเสริมสร้างพลังอ�านาจด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบจนมีความเหมาะสมแล้วจึงจะน�าไปใช้	
(Wilkinson,	1998)
	 	การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นเพ่ือสร้างและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนอันจะน�าไปสู่รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพท่ีเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และ
ลักษณะการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ	ตลอดจนการใช้ประโยชน์ผลการวิจัยด้านอื่นต่อไป	

กรอบแนวคิดการวิจัย

องค์ความรู้ในชุมชนเกี่ยวกับ 
พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อ 
การสร้างเสริมสุขภาพจิต

	พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน
	–	การเรียนรู้ทางสังคม
	–	การเสริมพลังอ�านาจ	

	ทดสอบประสิทธิภาพ	
	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์	
	ประเมินความพึงพอใจ

ระดับความรู้พิธีกรรมพื้นบ้าน	 
ล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต
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	 	องค์ความรู ้และระดับความรู ้เกี่ยวกับพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเป็นพลังอ�านาจในวิถีชีวิตบุคคล 
อันเป็นตัวขับเคลื่อนและกลไก	 ท่ีก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ชุมชนผ่านกระบวนการพิธีกรรมและ
สัญลักษณ์นิยมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อมจากการมีส่วนร่วมปฏิบัติในฐานะ
สมาชิกของครอบครัว	พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนายังเป็นการสะท้อนทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพจิตของ
ผู้คนภายใต้กฎเกณฑ์ชุมชน	ความเช่ือ	และทรัพยากรในท้องถ่ิน	และยังเป็นกิจกรรมในการเสริมพลังอ�านาจ
ด้านจิตใจในการอยู่ร่วมกันในชุมชน
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.		 ระดับนโยบาย	กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	หน่วยงาน 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ข้อมูลเป็นแนวทางในการวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพจิตของ 
ผู้สูงอายุ
	 2.		 ระดับปฏิบัติการ	องค์การบริหารส่วนต�าบลสะลวง	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสะลวง 
ได้กิจกรรมเพื่อน�าไปใช้เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน	 
รวมถึงได้ข้อมูลเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายเพื่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุและ
ประชาชน
	 3.		 ระดับชุมชน	ชุมชนในพื้นท่ีได้เห็นสภาพปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่แท้จริงร่วมกันอันจะ
น�าไปสู่การพัฒนาแนวทางเพ่ือสร้างกิจกรรมของประชาชนที่ก่อให้เกิดความตระหนักต่อคุณค่าภูมิปัญญา 
พื้นบ้านล้านนา	 รวมถึงก่อเกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการสืบสานกระบวนการประยุกต์ใช้เพ่ือ 
การสร้างเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม

วิธีการวิจัย
			 	การวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	Development)	แบ่งการศึกษาได้ดังนี้
  ขั้นการวิจัย
	 	การส�ารวจระดับความรู้พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ	 ใช้วิธีการ	
ศึกษาวิจัยแบบภาคตัดขวาง	ณ	เวลาใดเวลาหนึ่งตามขั้นตอนดังนี้
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	
	 	ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลสะลวง	อ�าเภอแม่ริม		
จังหวัดเชียงใหม่	จ�านวน	873	คน	ท�าการค�านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรของ	Cochran	 (1977)	 ได้ขนาด 
กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	236	คน
  เคร่ืองมือ	 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูง
อายุ	ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับรูปแบบพิธีกรรม	 เครื่องประกอบพิธีกรรม	และความรู้เกี่ยวกับการใช้
พิธีกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต	ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	Scale)	
2	ระดับ		แบบสอบถามแต่ละข้อมีคะแนนตั้งแต่	0–1	คะแนน	มีทั้งหมด	15	ข้อ	โดยอ้างอิงวิธีของ	Kuder–
Richardson	หรือ	KR–21	(Ebel	&	Frisbie,	1986)	เท่ากับ	0.83	ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
รายบุคคลจ�านวน	7	คน	ประกอบด้วยหมอพื้นบ้านจ�านวน	2	คน	 	ผู้สูงอายุจ�านวน	3	คน	และเจ้าหน้าที ่
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ในหน่วยงานด้านสาธารณสุข	จ�านวน	2	คน	และการสนทนากลุ่ม	จ�านวน	1	คร้ัง	ท�าการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยความสมัครใจจ�านวน	10	คน	ประกอบด้วยตัวแทนผู้สูงอายุจ�านวน	5	คน	ตัวแทนผู้น�าชุมชน 
จ�านวน	2	คน	ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านจ�านวน	3	คน
	 	การศึกษาวิจัยจากเอกสาร	 (Documentary	Research)	 โดยการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพจิต	 ประกอบด้วยเอกสารรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์จ�านวน	1	ฉบับและบันทึกวิธีการรักษาความเจ็บป่วยของหมอพื้นบ้านจ�านวน	3	ฉบับ	 
โดยมีเกณฑ์ส�าหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้ในการวิจัยประกอบด้วยความจริง	 ความถูกต้องน่าเชื่อ
ถือ	การเป็นตัวแทนและความหมาย	 (Mogalakwe,	2006)	ทั้งนี้ผู ้วิจัยได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยใน 
การคัดเลือกเอกสารที่มีความเหมาะสมกับการวิจัยครั้งนี้จ�านวน	 3	คน	ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน 
สุขภาพจิต	ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านสุขภาพ	และผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ
  การวิเคราะห์ข้อมูล	
	 	การวิจัยเอกสารใช้การวิเคราะห์ตีความหมายข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์หากระบวนทัศน์	 (Morse	&	
Field,	1996)	ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและประเด็นในการสนทนากลุ่มใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา	(Content	Analysis)
	 	ขั้นการพัฒนา
	 1.	 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน	ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
	 		 	 1.1		 การจัดท�าข้อเสนอแนะหัวเรื่อง	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงแนวโน้ม 
สถานการณ์ในปัจจุบัน	 ร่วมคิด	 วิจารณ์	 และสังเคราะห์องค์ความรู ้อันจะน�าไปสู ่ข ้อเสนอแนะใน 
การก�าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนจากความต้องการของชุมชน	ประกอบด้วยวิธีการศึกษาดังนี้
      •			 จัดล�าดับความส�าคัญของสถานการณ์การเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยพิธีกรรมพ้ืนบ้าน
ล้านนา	(ใช้ข้อมูลจากการศึกษาระยะที่	1)
      •			 ร่วมกันสังเคราะห์และจัดท�าข้อเสนอแนะการก�าหนดกิจกรรมในกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน 
	 		 	 1.2		 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม	ประกอบด้วยตัวแทนผู้สูงอายุ	 5	คน	ตัวแทนจาก 
ผู้น�าชุมชน	1	คน	ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	3	คน	ตัวแทนหมอพื้นบ้าน	2	คน	ตัวแทน
หน่วยงานด้านสาธารณสุข	1	คน	และตัวแทนนักวิชาการ	2	คน
	 		 	 1.3		 เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
	 		 	 1.4		 การวิเคราะห์ข้อมูล	ใช้การสร้างข้อสรุปโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย	(Analytic	Induction)	
 2.	 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน
	 		 	 2.1		 การจัดท�าข้อเสนอแนะหัวเรื่องกิจกรรม
	 		 	 การศึกษาใช้กระบวนการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholder	Group	
Operational	Seminar)	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบถึงแนวโน้มสถานการณ์ในปัจจุบัน	 
ร่วมคิด	วิจารณ์	และสังเคราะห์องค์ความรู้อันจะน�าไปสู่ข้อเสนอแนะในการก�าหนดกิจกรรม	ประกอบด้วย 
วิธีการศึกษาดังนี้
     •			 จัดล�าดับความส�าคัญของสถานการณ์การเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยพิธีกรรมพ้ืนบ้าน
ล้านนา	(ใช้ข้อมูลจากการศึกษาระยะที่	1	และระยะที่	2)  
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      •			 ร่วมกันสังเคราะห์และจัดท�าข้อเสนอแนะการก�าหนดกิจกรรมการเรียนรู้	 กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยตัวแทนผู้สูงอายุ	5	คน	ตัวแทนจากผู้น�าชุมชน	2	คน	ตัวแทน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	3	คน	ตัวแทนหมอพื้นบ้าน	1	คน	ตัวแทนหน่วยงานด้านสาธารณสุข	 
1	คน	และตัวแทนนักวิชาการ	2	คน	 โดยมีเครื่องมือการวิจัยเป็นแบบบันทึกการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
และวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย	(Analytic	Induction)	
	 		 	 2.2		 การพัฒนา	การทดสอบประสิทธิภาพ	ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู้	และขั้นตอนการพัฒนา
กิจกรรมประกอบด้วย
      •			 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	 โดยด�าเนินการวิเคราะห์ความต้องการของผู ้สูงอาย	ุ
พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมขององค์ความรู้ท่ีได้	 วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนทั้งองค์ความรู้ของ
ประชาชนและทรัพยากรสนับสนุน	น�าข้อมูลทั้งหมดมาจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาและความต้องการ 
เร่งด่วน	จากนั้นน�าข้อสรุปมาก�าหนดเรื่องที่จะจัดท�าเป็นกิจกรรม
      •			 ก�าหนดสาระการเรียนรู้ของเนื้อหาที่จะน�ามาพัฒนากิจกรรม
      •			 วิเคราะห์ลักษณะขององค์ประกอบส�าคัญของกิจกรรมได้แก่	 เป้าหมาย	 วัตถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และระดับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ	 ทักษะกระบวนการ 
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	การวัดประเมินผลและแหล่งการเรียนรู้
      •			 ด�าเนินการพัฒนากิจกรรม	 โดยมีองค์ประกอบคือแผนการจัดการเรียนการสอน	คู ่มือ 
การจัดการเรียนรู้และเอกสารเพิ่มเติม	
	 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการพัฒนากิจกรรมและการทดสอบประสิทธิภาพ	การวัดผลสัมฤทธิ์กิจกรรม 
การเรียนรู้และการวัดความพึงพอใจประกอบด้วยตัวแทนผู้สูงอายุ	 5	คน	ตัวแทนจากผู้น�าชุมชน	2	คน	
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน	 3	 คน	ตัวแทนหมอพื้นบ้าน	 1	 คน	ตัวแทนหน่วยงาน 
ด้านสาธารณสุข	1	คน	และตัวแทนนักวิชาการ	2	คน	ใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบบันทึกการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้

	 	ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ	ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู้และความพึงพอใจ
	 	1.	 การทดสอบประสทิธิภาพกิจกรรมใช้การประเมนิประสทิธภิาพของกจิกรรมใช้แบบวดัประสทิธิภาพ	 
E1/E2	ตามเกณฑ์	80/80	 (Chaiyong	Promwong,	2013)	การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ 
เป็นการหาอัตราส่วนของประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย	 โดยให้ค่าคะแนนแต่ละรายการเป็น	 
0	และ	1	ตามล�าดับ
	 2.		 การวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้สูงอายุก่อนและหลัง	 วัดจากแบบทดสอบก่อน–หลังที่ผู ้วิจัยได้ร่วมกัน
สร้างขึ้นและน�าข้อมูลมาเปรียบเทียบความแตกต่าง	โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินตามข้ันตอน	แต่ละรายการเป็น
คะแนน	ตอบผิด	0	คะแนน	ตอบถูก	1	คะแนน	ตามล�าดับ
	 3.		 การวัดความพึงพอใจ	 ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นประเมินระดับความคิดเห็นของผู้สูงอาย	ุ
ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	3	ระดับ	แบบสอบถามแต่ละข้อมีคะแนน
ตั้งแต่	1–3	คะแนน
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ผลการวิจัย
	 1.		 ผู้สูงอายุมีระดับความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยรวมเฉลี่ย 
อยู่ในระดับดี	 (ร้อยละ	89.01)	 โดยมีค่าคะแนนระดับความรู้เกี่ยวกับการใช้พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาใน 
การสร้างเสริมสุขภาพจิตอยู่ในระดับดี	 (ร้อยละ	98.55)	รองลงมาความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองประกอบพิธีกรรม 
อยู่ในระดับดี	 (ร้อยละ	86.58)	และความรู้เก่ียวกับพิธีกรรมเพ่ือหาสาเหตุความเจ็บป่วยระดับดี	 (ร้อยละ	
81.88)			

ตารางที่	1	 ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

ความรู้ ร้อยละ ระดับ

รูปแบบพิธีกรรม 81.88 ดี

เครื่องประกอบพิธีกรรม 86.58 ดี

การใช้พิธีกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต 98.55 ดี

โดยรวมเฉลี่ย 89.01 ดี

 
	 	จากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและการสนทนากลุ่มพบว่า	องค์ความรู้พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา 
มีการปฏิบัติและสืบทอดต่อกันมาหลายช่ัวอายุโดยผู้สูงอายุจะเรียนรู้จากการสังเกตและจดจ�าจากการปฏิบัติ
ของพ่อ	แม่	ญาติผู้ใหญ่	และพระสงฆ์ท่ีตนเองเคารพนับถือ	อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม	
การมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีกรรมจะท�าให้พ้นจากเคราะห์กรรมแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ	 จิตใจสงบ	
ท�าให้อยู่เย็นเป็นสุขหายจากโรคภัยไข้เจ็บ	มีก�าลังใจ	 รู้สึกสบายใจ	 ได้รับการดูแลจากสิ่งเหนือธรรมชาติ 
เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีความสุข	รวมถึงก่อเกิดความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน	แต่อย่างไรก็ตามการประกอบ
พิธีกรรมบางอย่างมีค่าใช้จ่ายในการท�าพิธีสูง	และขาดการสืบทอดรูปแบบพิธีกรรมจากคนหนุ่มสาวท่ีมองว่า
รูปแบบพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเป็นสิ่งงมงาย
	 	ส่วนการสังเคราะห์องค์ความรู้พิธีกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาพบว่า	ผู้สูงอายุยังคงมีแนวทาง 
การปฏิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาพท่ีด�าเนินการผ่านพิธีกรรมบ�าบัดที่เชื่อมโยงกับอ�านาจสิ่งเหนือธรรมชาติ
โดยเฉพาะผีที่มีค�าจ�ากัดความที่มุ่งเน้นถึงวิญญาณของคนที่ล่วงลับไปแล้วที่มองเห็นไม่ได้ในเวลาปกติหรือ 
เป็นสิ่งที่ปกติจะมองไม่เห็น	 ส่วนใหญ่เข้าใจว่ามีฤทธิ์อ�านาจเหนือมนุษย์อาจให้คุณหรือโทษ	 โดยผีเป็น
ตัวแทนอ�านาจเหนือธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์	 เป้าหมายของกระบวนการส่วนใหญ ่
เน้นการสร้างเสริมก�าลังใจให้ผู้ที่ศรัทธามีก�าลังใจในการแก้ไขปัญหาที่ตนเอง	ครอบครัว	และชุมชนก�าลัง
ประสบ	ทั้งนี้กุศโลบายได้ด�าเนินผ่านสัญลักษณ์ที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะการเลี้ยงผีปู่ย่าที่แสดงถึง
ความห่วงหาบรรพบุรุษของตระกูล	ผู้สูงอายุยังมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นความศรัทธาในสถานที ่
หรือวัตถุที่เชื่อว่าสามารถป้องกันภัยอันตรายที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยได้	 เช่น	บ่อน�้าทิพย์	 ตั้งอยู่ที่บ้าน 
ห้วยส้มสุก	หมู่ท่ี	 7	ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานท่ีพระสัพพัญญูพระเจ้าประดิษฐานไว้	ณ	วัดโบราณสมัย 
ขุนหลวงวิลังคะที่เป็นบ่อน�้าทิพย์ที่ชาวบ้านนับถือมาก	และมักจะน�าน�้าไปดื่มแก้อาการป่วยไข้แล้วหายป่วย 
ได้จริง	 รวมถึงความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังอันเป็นความเชื่อในสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น	 โดยเชื่อว่า 
สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันอันตรายจากการกระท�าของมนุษย์และผี	 ดังเช่นยันต์เทียนผู้สูงอายุจะใช้ในฐานะ
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เป็นเครื่องบูชาซึ่งมีคุณค่าต่อประวัติศาสตร์	สังคม	ศาสนา	จิตใจ	และอักขระภาษา	“อักษรธรรมล้านนา”	 
ทั้งน้ี	 หลักพุทธธรรมและคุณค่าที่ปรากฏในยันต์เทียนเป็นเสมือนปริศนาธรรมที่ให้ผู ้บูชาน�าไปใช้ใน 
การด�าเนินชีวิตให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
	 	จากตัวอย่างความเชื่ออ�านาจสิ่งเหนือธรรมชาติดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการน�ารูปแบบ
พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนามาใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต	ยังคงมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลสะลวง	องค์ประกอบของพิธีกรรมแต่ละรูปแบบได้สะท้อน 
ความต้องการการหลุดพ้นจากสภาพปัญหาที่ตนเองก�าลังประสบโดยเฉพาะความเจ็บป่วยด้านร่างกาย	 
ภายใต้ความเชื่อและความศรัทธา	อ�านาจส่ิงเหนือธรรมชาติเหล่านี้ยังก�าหนดข้อห้ามในการด�ารงชีวิตทั้ง 
การประกอบกิจกรรมมงคลและอวมงคล	การท�าการเกษตรและการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย		
	 2.		 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนพบว่า	กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนมีองค์ประกอบของเนื้อหา	 
วิธีการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง	โดยท�าการจัดการเรียนรู้	3	ครั้งๆ	ละ	3	ชั่วโมงดังตารางที่	2

ตารางที่	2	 การจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน

ครั้งที่ เนื้อหา วิธีการสอน
ผลลัพธ์การเรียนรู้

ที่คาดหวัง

1 รูปแบบพิธีกรรมตาม
แบบแผนภูมิปัญญา 
พื้นบ้านล้านนา	

บรรยาย	อภิปรายด้วยสื่อ	Power	Point	หัวข้อ
รูปแบบพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา	กลุ่มดูเมื่อและ
ท�านายฤกษ์ยาม	กลุ่มขจัดปัดเป่าสิ่งอันตราย	 
และกลุ่มสร้างความร่มเย็น

ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ 
พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา	

2 กระบวนการการประกอบ
พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา

1.	ผู้น�าพิธีกรรมอธิบายลักษณะของผู้น�า
พิธีกรรมและความหมายของค�ากล่าว 
2.		ร่วมกันจัดเครื่องเซ่นไหว้พิธีเลี้ยงผีปู่ย่า	
ประกอบด้วย 
	 •	อาหารหวาน
	 •	อาหารคาว
	 •	เครื่องดื่ม	(น�้าหวาน		สุรา)
	 •	เครื่องประกอบ	(กรวยดอกไม้		ธูป	เทียน)
3.		ร่วมกันอภิปรายความหมายของค�ากล่าว	
สัญลักษณ์ในพิธีเลี้ยงผีปู่	ย่า	ข้อห้ามและเป้า
หมายของพิธีเลี้ยงผีปู่	ย่า	ต่อการเสริมสร้าง
สุขภาพจิต

การปฏิบัติเกี่ยวกับ
กระบวนการ 
การประกอบพิธีกรรม	

3 ปัจจัยการด�ารงอยู่ของ
พิธีกรรมพื้นบ้านล้าน
นาเพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาพจิตผู้สูงอายุใน
ชุมชน

การเรียนรู้ผ่านการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
สังเคราะห์ปัจจัยการด�ารงอยู่ของจิตบ�าบัดเพื่อ
การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
	 •	แหล่งการเรียนรู้		
	 •	การยอมรับของสังคม	
	 •	ความเกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรในชุมชน	

ข้อมูลปัจจัยการด�ารงอยู ่
ของพิธีกรรมพื้นบ้าน
ล้านนาเพื่อการเสริม
สร้างสุขภาพผู้สูงอาย ุ
ในชุมชน
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	 	ทั้งนี้ 	 ในกิจกรรมแต่ละครั้งผู ้วิ จัยได้น�ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานท้ังการสังเกต	 
การรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การน�าเสนอข้อมูล	การสรุปผลและการส่ือสารในชุมชนมาใช้ใน 
การด�าเนินกิจกรรมแต่ละครั้ง	 รวมถึงก่อนน�ากิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลอง	 ใช้ผู้วิจัยได้น�าร่างกิจกรรม 
การเรียนรู้ไปให้ผู ้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนา	ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต	ผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตรและการสอน	ตัวแทนผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุตรวจสอบ	และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
	 	3.	 ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยหาอัตราส่วนประสิทธิภาพกระบวนการ
ระหว่างเรียน	(E1)	และผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้	(E2)	พบว่า	คะแนนในการท�ากิจกรรมระหว่างเรียน	
(E1)	และผลของการใช้กิจกรรม	 (E2)	 เท่ากับ	80.18/82.25	ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนที่ผู้วิจัยร่วมกับ 
ผู้เกี่ยวข้องได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพให้ค่า	E1/E2	ตามเกณฑ์	80/80	ที่ก�าหนดไว้	ดังตารางที่	3

ตารางที่	3		ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนตามเกณฑ์	E1/E2

กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน กลุ่มทดลอง จ�านวน E1 E2 E1/E2

พิธีกรรมจติบ�าบดัตามแบบแผนภมูปัิญญา 
พื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ

	ผู้สูงอายุ 44 80.18 82.25 80.18/82.25

	 4.		 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังการทดลองใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้พบว่า	ค่าคะแนนทดสอบความรู้เฉลี่ยก่อนและหลังทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ	5.75	และ	 
8.03	ตามล�าดับ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.88	และ	0.87	ตามล�าดับ	เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง 
ของค่าคะแนนทดสอบความรู ้เฉลี่ยก่อนและหลังพบว่า	ค่าคะแนนทดสอบความรู ้เฉล่ียหลังทดลองใช ้
กิจกรรมมีค่าสูงกว่าก่อนทดลองใช้กิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 (P–value	=	0.03)	 
ดังตารางที่	4

ตารางที่	4	 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน

ระยะเวลา ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน
ค่า	t–test	 P–value*

กลุ่มผู้สูงอายุ	(44	คน) 
	 •	ก่อนการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
	 •	หลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้

5.75
8.03

0.88
0.87 3.021 0.03

*Paired	T–Test	ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	0.05

	 	การสังเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมแบบมีส่วนร่วมตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ชุมชนครั้งที่	3	 
พบว่า	การเสริมสร้างสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต�าบลสะลวงมีหลากหลายรูปแบบ	
และส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติที่ยังแฝงอยู่กับวิถีการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 



15กระแสวัฒนธรรม

ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ในชุมชน	 โดยเฉพาะวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์	 การสนับสนุนและ 
พัฒนาศักยภาพตัวบุคคลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน	 โดยเฉพาะการเขียนบันทึกกระบวนการ 
การประกอบพิธีกรรมแต่ละรูปแบบ	อันจะส่งผลต่อการสืบทอดองค์ความรู้	 รวมถึงการสร้างกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ	ชุมชน	และประชาชนในการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	สืบทอด	
สร้างเสริม	และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน	
	 	5.	 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า	ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมระดับมาก	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.23	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.52		
ดังตารางที่	5

ตารางที่	5	 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ

ข้อที่ ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน
ระดับความ
พึงพอใจ

1 กิจกรรมการเรียนรู้มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียน
อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

2.13 0.51 มาก

2 ค�าสั่ง	 ค�าชี้แจงต่างๆ	 ของกิจกรรมการเรียนรู ้มีความ 
เข้าใจง่าย

2.15 0.50 มาก

3 การก�าหนดกิจกรรมไว้ในกิจกรรมการเรียนรู ้ มีล�าดับ 
ขั้นตอนเข้าใจง่าย

2.07 0.47 มาก

4 ผู ้สูงอายุมีความพึงพอใจในการใช้ข้อมูลจากชุมชนมา 
สร้างเป็นกิจกรรมการเรียนรู้

2.04 0.42 มาก

5 กิจกรรมที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้สามารถสื่อให้ผู้สูงอายุ 
มีความเข้าใจเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรู้

2.55 0.61 มาก

6 สือ่การเรยีนทีใ่ช้ประกอบกจิกรรมการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม
และเพียงพอ

2.70 0.65 มาก

7 ระยะเวลาที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ 
มีความเหมาะสมและเพียงพอ

2.14 0.51 มาก

8 กิจกรรมการเรียนรู้สามารถท�าให้ผู ้สูงอายุเกิดความรู ้
เกี่ยวกับพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อการเสริมสร ้าง
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ

2.05 0.50 มาก

รวมเฉลี่ย 2.23 0.52 มาก

อภิปรายผล
	 	องค์ความรู้จิตบ�าบัดตามแบบแผนภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเป็นภูมิปัญญาด้านสุขภาพของผู้สูงอาย ุ
ที่สะท้อนการใช้ชีวิตท่ีเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติเมื่อเผชิญปัญหาใดๆ	ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
มักจะต้องพึ่งพาธรรมชาติท้ังการต่อรอง	การขอร้องและการแลกเปลี่ยนผ่านสัญลักษณ์นิยมทั้งสถานที	่ 
ตัวบุคคลและวัตถุภายใต้ความศรัทธาส่วนบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์	 โดยมุ่งหวังให้ปัญหา
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ที่เผชิญอยู่ได้รับการแก้ไขสอดคล้องกับการประกอบพิธีกรรมลดเคราะห์และเสริมดวงชะตาส่งผ่านคุณค่า 
ทางจิตใจให้เกิดสุขภาพทางจิตท่ีดีผ่านสัญลักษณ์	 ผู ้เข้าร่วมพิธีกรรมทุกคนมีความพึงพอใจต่อผลของ 
การประกอบพิธีกรรมที่ส ่งผลต่อสุขภาพด้านจิตใจ	ส่วนพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีร ้ายมักจะเชื่อมโยงกับ 
สาเหตุของการเจ็บป่วยและความต้องการให้อาการเจ็บป่วยทางกายหายขาดหรือบรรเทาลง	 (Komatra	 
Chuengsatiansup,	2007)	ส่วนพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีดีจะเช่ือมโยงกับปฏิสัมพันธ์เชิงเครือญาติและชุมชน
ที่ขอให้ผีช่วยดูแลผู้คนสอดคล้องกับแนวคิดที่กล่าวว่า	 ผีเป็นอ�านาจศักด์ิสิทธิ์ท่ีท�าหน้าที่พิทักษ์รักษาหรือ
ปกป้องคุ้มครองสิ่งต่างๆ	 ในธรรมชาติ	ผีเหล่านี้จัดว่าเป็นผีดีซึ่งจะมีที่อยู่ประจ�าอันเป็นถิ่นฐานท่ีท�าหน้าที่ 
ปกปักรักษา	ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังก่อเกิดความรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ปฏิบัติทั้งการได้เข้าร่วม 
พิธีเฉลิมฉลองประจ�าปี	(สถานที่)	และการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในครอบครอง	(วัตถุมงคล)	แนวคิดและการปฏิบัต ิ
ดังกล่าวข้างต้นท�าให้ความเชื่อเหล่านี้สามารถผสมผสานกับกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันของผู้สูงอาย ุ
ได้สอดคล้องกับองค์ประกอบของพิธีกรรมลดเคราะห์และเสริมดวงชะตา	ซึ่งจะมีองค์ประกอบของวัตถุ
สิ่งของท่ีหลากหลายในการประกอบพิธีกรรม	 ท้ังน้ีวัตถุส่ิงของเหล่าน้ีจะใช้เป็นสัญลักษณ์แทนค่าอีก 
สิ่งหนึ่งเพื่อส่งผ่านการแปลความหมายคุณค่าด้านจิตใจของผู้เข้าร่วมพิธีกรรมให้เกิดสุขภาพทางจิตที่ดีได	้ 
(Jarun	Fonkao,	2012)
	 	ส่วนประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมการเรียนรู ้ชุมชนได้สะท้อนความต้องการแนวทาง 
การเสริมสร้างสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ในพื้นที่ศึกษาที ่
ยังมีการประกอบพิธีกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งส่วนบุคคลและชุมชน	 ส่วนเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่สร้างจากการน�าข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงมาพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนที่	ท�าให้เนื้อหาของกิจกรรมมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและน�าสู่การปฏิบัติได้โดยง่าย	 ซ่ึงจะเห็นได้
จากผลการประเมินความรู้หลังการท�ากิจกรรมที่สูงกว่าก่อนการด�าเนินกิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 
แต่อย่างไรก็ตามในการด�าเนินกิจกรรมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามเนื้อหาบางส่วนผู้สูงอายุยังไม่สามารถ
สร้างความเข้าใจและยังมีความสับสนกับแนวทางการปฏิบัติที่เคยปฏิบัติมา	ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าผู้สูงอาย ุ
ยังไม่คุ้นเคยในการเข้าร่วมกิจกรรมลักษณะนี้	ทั้งนี้ความส�าคัญของกระบวนการจิตบ�าบัดตามแบบแผน
ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาได้แสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทรของผู ้ใกล้ชิดและผู้คนในชุมชนที่พยายาม 
ช่วยเหลือกันเมื่อเผชิญปัญหา	 (Attiya	 Jaitae,	2015)	รวมถึงก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนที่มุ่งเน้น 
การสร้างแนวทาง	 วิธีการ	 และแผนงานเพื่อการแก้ปัญหา	 รวมทั้งการสะสมองค์ความรู ้และขยายผล 
ผ่านการสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน	ซึ่งจะก่อเกิดเป็นกลยุทธ์ในการก�ากับดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้ 
นอกจากความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่อยู ่ในระดับมากแล้ว	อาจเป็นการสะท้อน 
ความต้องการการคงอยู่ของพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาในพื้นท่ีซึ่งยังต้องสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ	ชุมชน	และประชาชนในการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	สืบทอด	สร้างเสริมและ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน	การเผยแพร่อาหารพ้ืนเมืองของชุมชนให้
ประชาชนทั่วไปรับรู้	 รวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เป็นการอนุรักษ์และสืบสานความหลากหลาย
ด้านอาหารพื้นเมืองของชุมชนทั้งการจัดกิจกรรมที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อาหาร
พื้นเมือง	และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมให้แก่คนรุ่นใหม่	 (Paweena	 
Ngamprapasom,	2018)
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
 1.		ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย
	 		 	 1.1		 องค์ความรู้พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเป็นภูมิปัญญาด้านสุขภาพของสังคมล้านนาที่สะท้อน
การใช้ชีวิตของผู ้คนที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติเมื่อเผชิญปัญหาผ่านสัญลักษณ์นิยมท้ังสถานที่	 
ตัวบุคคลและวัตถุ	 ภายใต้ความศรัทธาส่วนบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์	 การประยุกต์ 
ต้องท�าความเข้าใจและศึกษาบริบทชุมชนอย่างชัดเจนเพ่ือให้การด�าเนินกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย
	 		 	 1.2		 การประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาข้ึนสู่การปฏิบัติควรเน้นการปฏิบัติภายใต้องค์
ความรู้ที่สอดคล้องกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้สูงอายุ	และควรมีการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
เกิดการเรียนรู้ในลักษณะของกระบวนการกลุ่ม	สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์
ของผู้สูงอายุแต่ละคน	และต้องก่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
 2.		ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 		 	 2.1		 ควรศึกษารูปแบบการน�าองค์ความรู ้พิธีกรรมพื้นบ้านล้านนามาผสมผสานกับการดูแล
สุขภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้การสร้างแหล่งเรียนรู ้ในชุมชนโดยเฉพาะการใช้วัดเป็นสถานที่ 
จัดกระบวนการเรียนรู้จะเป็นแนวทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ได้
	 		 	 2.2		 สร้างหรือพัฒนากลยุทธ์ในการเสริมสร้างสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงล�าพัง 
ด้วยแบบแผนภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา	 อันจะน�าไปสู่ข้อมูลเพ่ือการวางแผนในการแก้ไขปัญหาทั้ง
สุขภาพกาย	สุขภาพจิตใจ	สุขภาพสังคม	และสุขภาพทางจิตวิญญาณเพ่ือให้ผู้สูงอายุด�ารงชีวิตอยู่ภายใต้ 
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
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