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แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
เร่ือง ศักยภาพเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 

ในพืน้ที่จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชใ้นการทาํวิจยั ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์ที่
ตอ้งการทราบขอ้มูลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านใน
การตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความจริงเพื่อประโยชน์ในการวิจยั โดยคาํตอบในแบบสอบถาม
จะนาํไปใชใ้นการวจิยัเท่านั้น และจะนาํเสนอผลในภาพรวมไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ตอนดงัน้ี 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนที่ 2 ขอ้มูลทวัไปดา้นพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตอนที่ 4 ประโยชน์ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตอนที่ 5 อุปสรรคในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งใหส้มบูรณ์ 

1. เพศ 

 ชาย      หญิง 

2. สถานภาพสมรส 

 โสด     สมรส    หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 ประถมศึกษา    มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 มธัยมศึกษาตอนปลาย   ปริญญาตรี 

 สูงกวา่ปริญญาตรี 
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4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ตํ่ากวา่ 5,000 บาท   5,000-10,000 บาท 

 10,001-20,000 บาท   มากกวา่ 20,000 บาท 

5. อาชีพปัจจุบนั 

 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ   ขา้ราชการบาํนาญ 

 ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ   พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

 เกษตรกร     คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

 รับจา้ง    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................. 

ตอนที่ 2 ขอ้มูลทัว่ไปดา้นพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. ช่วงเวลาการใชง้าน 

 เวลาเชา้ (05.01-09.00 น.)    เวลาสาย (09.01-12.00 น.) 

 เวลาหลงัเที่ยงวนั (12.01-14.00 น.)   เวลาบ่าย (14.01-17.00 น.) 

 เวลาเยน็ (17.01-19.00 น.)   เวลาค ํ่า (19.01-21.00 น.) 

 เวลาดึก (21.01-24.00 น.) 

2. ระยะเวลาการใชต่้อวนั 

 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 

 1-3 ชัว่โมง 

 มากกวา่ 3 ชัว่โมงแต่ไม่เกิน 5 ชัว่โมง 

 มากกวา่ 5 ชัว่โมงแต่ไม่เกิน 8 ชัว่โมง 

 มากกวา่ 8 ชัว่โมง 

3. ความถ่ีในการใช ้

 มากกวา่ 1 คร้ังต่อวนั 

 วนัละ 1 คร้ัง 

 1-3 วนัต่อคร้ัง 

 สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

 มากกวา่หน่ึงสปัดาห์ต่อ 1 คร้ัง 
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
ปลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านวัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ติดต่อส่ือสารกบัสมาชิกในครอบครัวหรือคนรู้จกั 

     

2. เพือ่คน้หาเพือ่นใหม่หรือเพือ่นเก่า      
3. เพือ่ติดตามขอ้มูลข่าวสารและความรู้ใหม่ ๆ      
4. เพือ่ฝึกใชภ้าษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ      
5. เพือ่คน้หาขอ้มูลดา้นการลงทุน (หุน้)      
6. เพือ่คน้หาขอ้มูลสลากกินแบ่ง      
7. เพือ่คน้หาขอ้มูลดา้นการซ้ือ/ ขายสินคา้      
8. เพือ่คน้หาขอ้มูลดา้นการเกษตร      
9. เพือ่คน้หาขอ้มูลดา้นการประกอบอาชีพ      
10. เพือ่คน้หาขอ้มูลดา้นการเมือง      
11. เพือ่คน้หาขอ้มูลดา้นบนัเทิงเช่น ดูหนงั ฟังเพลง ฯลฯ      
12. เพือ่คน้หาขอ้มูลดา้นกีฬาเช่นดูฟุตบอล มวย ฯลฯ      
13. เพือ่คน้หาขอ้มูลดา้นงานอดิเรก      
14. เพือ่คน้หาขอ้มูลดา้นสุขภาพอนามยั      
ด้านอุปกรณ์ 
1. ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนที่ (สมาร์ทโฟน)  

     

2. ใชโ้ทรศพัทบ์า้นและคอมพวิเตอร์      
3. ใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi)       
4. ใชค้อมพวิเตอร์ PC หรือ Notebook       
5. ใช ้Tablet (IPAD, Galaxy Tab)       
ด้านโปรแกรมการใช้ 
1. การใชเ้ฟซบุก๊ (Facebook) 

     

2. การใชไ้ลน์ (LINE)      
3. การใชอิ้นสตาแกรม (Instagram)      



69 

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
ปลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4. การใชว้อทส์ แอป (WhatsApp)      
5. การใชส้ไกด ์(skype)      
6. การใชย้ทููป (YouTube)      
7. การใชท้วติเตอร์ (Twitter)      

 
ตอนที่ 4 ประโยชน์ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
ปลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ      
2. กระตุน้การอ่านและความสามารถในการอ่าน      
3. กระตุน้ความจาํ ชะลอภาวะสมองเส่ือม      
4. เพิม่ความมัน่ใจในตวัเอง      
5. พฒันาคุณภาพชีวติ      
6. ผอ่นคลายความเครียด/ ความเหงา      
7. ใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์      
8. เป็นการเพิม่ช่องทางการส่ือสารกบัเพือ่นวยัเดียวกนั      
9. เป็นการเพิม่ช่องทางการส่ือสารกบัสมาชิกใน
ครอบครัว 
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ตอนที่ 5 อุปสรรคในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
ปลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. อุปกรณ์ เช่น คอมพวิเตอร์หรือโทรศพัทป์ระเภท
สมาร์ทโฟน มีราคาสูง 

     

2. ค่าบริการอินเทอร์เน็ตมีราคาสูง      
3. ไม่มีอุปกรณ์ของตนเองในการเขา้ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

4. ไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตในเขตที่พกัอาศยั      
5. อุปกรณ์ที่มีใชเ้ช่น คอมพวิเตอร์หรือโทรศพัทไ์ม่
สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้

     

6. ไม่มีทกัษะในการใชค้อมพวิเตอร์      
7. ไม่มีทกัษะในการใชโ้ทรศพัทป์ระเภทสมาร์ทโฟน      
8. ไม่มีความรู้ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต      
9. ไม่เขา้ใจภาษาองักฤษที่ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ      
10. ไม่เขา้ใจคาํสัง่หรือโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

11. ขาดทกัษะในการพมิพ ์      
12. หน่วยงานของรัฐไม่อาํนวยความสะดวกในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

13. หน่วยงานของรัฐไม่สนบัสนุนอุปกรณ์ในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

14. หน่วยงานของรัฐไม่มีการอบรมใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

     

16. สมาชิกในครอบครัวไม่สนบัสนุนการจดัหาอุปกรณ์ 
สาํหรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

17. สมาชิกในครอบครัวไม่สนบัสนุนค่าบริการการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

18. สมาชิกในครอบครัวไม่สนบัสนุนใหใ้ชค้อมพวิเตอร์      
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อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
ปลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

19. สมาชิกในครอบครัวไม่สนบัสนุนใหใ้ชโ้ทรศพัท ์
ประเภทสมาร์ทโฟน 

     

20. สมาชิกในครอบครัวไม่สนบัสนุนใหใ้ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 



ประวตัิคณะผู้วจิัย 
 

1. หัวหน้าโครงการวจิยั 
1.  ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายสญัฌา พนัธุแ์พง 
     ช่ือ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mr. Sancha Panpaeng 
2.  เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน   3 5304 00034 14 0 
3.  ต  าแหน่งปัจจุบนั อาจารย ์(พนกังานมหาวทิยาลยั) 
4.  หน่วยงานและสถานที่อยูท่ี่ติดต่อไดส้ะดวก  
    สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ภาควชิาวทิยาศาสตร์  
    วทิยาลยัแม่ฮ่องสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
    236 หมู่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
    เบอร์โทรศพัท ์053 - 613263  เบอร์โทรสาร 053 – 613264 
    E-mail:  sancha_p@hotmail.com  
5. ประวตัิการศึกษา 
    ระดบัปริญญาโท  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต(วทิยาการคอมพวิเตอร์)  2550 
 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
    ระดบัปริญญาตรี  วทิยาศาสตรบณัฑิต(วทิยาการคอมพวิเตอร์)  2541 
 คณะวทิยาศาสตร์ สถาบนัราชภฏัล าปาง 
6.  สาขาวชิาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบุสาขาวชิาการ: -  
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารงานวิจยัทั้ งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวจิยัวา่เป็นผูอ้  านวยการแผนงานวจิยั หัวหนา้โครงการวจิยั หรือผูร่้วม
วจิยัในแต่ละผลงานวจิยั  
7.1  ผูอ้  านวยการแผนงานวจิยั : -  
7.2  หวัหนา้โครงการวจิยั: 

 7.2.1 ช่ือโครงการวิจัย การศึกษาและจดัท าระบบฐานขอ้มูลการจดัการธุรกิจล าไย
อินทรียใ์น ภาคเหนือตอนบน.  

 7.2.2 ช่ือโครงการวจิยั พฒันาระบบโปรแกรมเคร่ืองมือทางการเงินของกลุ่มเกษตร
ผูผ้ลิตเกษตรอินทรียใ์นจงัหวดัเชียงใหม่. 
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7.2.3 ช่ือโครงการวจิยั การพฒันาระบบการจดัการองคค์วามรู้ดา้นธุรกิจเกษตรอินทรีย์
เพือ่เสริมสร้างความเขม้แขง็ของวสิาหกิจชุมชนย ัง่ยนื. 

7.3 ผูร่้วมวจิยั 
7.3.1 ช่ือโครงการวจิยั: ชุดโครงการ การพฒันาระบบการจดัการองคค์วามรู้ดา้นธุรกิจ

เกษตรอินทรีย.์  
7.3.2 ช่ือโครงการวิจัย: ชุดโครงการ การจดัการธุรกิจล าไยอินทรียใ์นเขตภาคเหนือ

ตอนบนของ ไทย. 
7.4 งานวิจยัที่ท  าเสร็จแลว้ : ช่ือผลงานวิจยั ปีที่พิมพ ์การเผยแพร่ และแหล่งทุน  

7.4.1 ช่ือผลงานวิจยั Identity Preservation to Promote Cultural Tourism in Pang 
Moo Village, Mae Hong Son. ปีที่พิมพ ์2016. การเผยแพร่ Proceedings of the Third European 
Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking 
(EAR16Paris Conference). แหล่งทุน -. 

7.4.2 ช่ือผลงานวิจยั การศึกษาและจดัท าระบบฐานขอ้มูลการจดัการธุรกิจล าไยอินทรีย์
ในภาคเหนือตอนบน. ปีที่พิมพ ์2558. การเผยแพร่ การประชุมวิชาการและการน าเสนอ
ผลงานวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ คร้ังที่ 1. แหล่งทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ.้ 

7.4.3 ช่ือผลงานวิจยั The development of knowledge management of organic 
agriculture business for sustainable s trength of community entrepreneurs.  ปีที่พิมพ ์2013. 
การเผยแพร่ International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN 
Universities. แหล่งทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

7.5 งานวิจยัที่ก  าลงัท า : ช่ือขอ้เสนอการวจิยั แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจยัวา่ไดท้  า
การวจิยัลุล่วงแลว้ประมาณร้อยละเท่าใด    - 
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2. ผู้ร่วมวจิยั 
1.  ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางภทัรมน พนัธุแ์พง 
    ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) Mrs. Phattharamon Phangphaeng 
2.  เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน   3 5006 00260 39 9 
3.  ต  าแหน่งปัจจุบนั อาจารย ์(พนกังานมหาวทิยาลยั) 

4.  หน่วยงานและสถานที่อยูท่ี่ติดต่อไดส้ะดวก 
    สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ภาควชิาวทิยาศาสตร์  
    วทิยาลยัแม่ฮ่องสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
    236 หมู่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
    เบอร์โทรศพัท ์053 - 613263  เบอร์โทรสาร 053 – 613264 
    E-mail:  ajphattaramon@gmail.com  

5. ประวตัิการศึกษา 
    ระดบัปริญญาโท  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต(วทิยาการคอมพวิเตอร์)  2550 

 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
    ระดบัปริญญาตรี  วทิยาศาสตรบณัฑิต(คณิตศาสตร์)   2542 

 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
6.  สาขาวชิาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบุสาขาวชิาการ: -  
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจยัทั้ งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจยัว่าเป็นผูอ้  านวยการแผนงานวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั หรือผูร่้วมวิจยั
ในแต่ละผลงานวจิยั  

7.1  ผูอ้  านวยการแผนงานวจิยั : -  
7.2  หวัหนา้โครงการวจิยั: 

 7.2.1 ช่ือโครงการวิจยั การศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนและการใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศของอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น.  

 7.2.2 ช่ือโครงการวจิยั การพฒันาโปรแกรมตรวจสอบการเทียบโอนรายวิชาจากสถาน
บนัการศึกษาอ่ืนกับรายวิชาในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.  

7.3  ผูร่้วมวจิยั 
7.3.1 ช่ือโครงการวจิยั: โครงการวิจยั เร่ือง"การถ่ายทอดต านาน เร่ืองราวของชุมชน

บา้นปางก้ืด ต  าบลอินทขิล ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว. 
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7.3.2 ช่ือโครงการวิจยั: ชุดโครงการ การจัดการธุรกิจล าไยอินทรียใ์นเขตภาคเหนือ
ตอนบนของไทย. แหล่งทุน มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ 

7.3.3 ช่ือโครงการวิจยั: การศึกษาและจดัท าระบบฐานขอ้มูลการจดัการธุรกิจล าไยอินทรีย์
ใน ภาคเหนือตอนบน.  

7.4  งานวิจยัที่ท  าเสร็จแลว้ : ช่ือผลงานวิจยั ปีที่พิมพ ์การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
7.4.1 ช่ือผลงานวิจยั การศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนและการใชโ้ปรแกรม

ไมโครซอฟทอ์อฟฟิศของอาจารยแ์ละนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์. ปีที่พิมพ ์
2556. การเผยแพร่ รายงาน สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “เบญจมิตรวิชาการ 
คร้ังที่ 4”. แหล่งทุน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.  

7.4.2 ช่ือผลงานวิจยั การถ่ายทอดต านาน เร่ืองราวของชุมชนบา้นปางก้ืด ต  าบลอิน
ทขิล ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียว. ปีที่พิมพ ์2553. แหล่งทุน ทุนอุดหนุนจาก
เครือข่ายบริหารการวิจยัภาคเหนือตอนบน สกอ. 

7.5 งานวิจยัที่ก  าลงัท า : ช่ือขอ้เสนอการวิจยั แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจยัว่าไดท้  า
การวจิยัลุล่วงแลว้ประมาณร้อยละเท่าใด    - 
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3. ผู้ร่วมวจิยั 
1.  ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางศิวาพร มหาท านุโชค 
    ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) Mrs. Siwaporn  Mahathamnuchock 
2.  เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 3 5509 00218 061 
3.  ต าแหน่งปัจจุบนัอาจารย ์(พนกังานมหาวทิยาลยั) 
4.  หน่วยงานและสถานที่อยูท่ี่ติดต่อไดส้ะดวก  
     สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน ภาควชิาวทิยาศาสตร์  
    วทิยาลยัแม่ฮ่องสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
    236 หมู่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
    เบอร์โทรศพัท ์053 - 613263  เบอร์โทรสาร 053 – 613264 
    E-mail:  Mahathamnuchock@gmail.com 
5. ประวตัิการศึกษา 
    ระดบัปริญญาโท  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต(การส่งเสริมสุขภาพ)  2549 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
    ระดบัปริญญาตรี  วทิยาศาสตรบณัฑิต(กิจกรรมบ าบดั)   2546 

 คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
6.  สาขาวชิาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบุสาขาวชิาการ: - ผูสู้งอาย ุ 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจยัทั้ งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจยัว่าเป็นผูอ้  านวยการแผนงานวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั หรือผูร่้วมวิจยั
ในแต่ละผลงานวจิยั  

7.1  ผูอ้  านวยการแผนงานวจิยั : -  
7.2  หวัหนา้โครงการวจิยั: 

7.2.1 ช่ือโครงการวิจยั การเตรียมความพร้อมของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อการเป็นสังคม
ผูสู้งอาย.ุ  

7.2.2 ช่ือโครงการวจิยั ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้และความคงทนในการจ าค  าศพัทท์ี่เรียน
ในรายวิชากายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของนกัศึกษาปกากะญอ วทิยาลยั
แม่ฮ่องสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ที่จดักระบวนการสอนโดยกลวธีิลินซ์.  

7.2.3 ช่ือโครงการวจิยั พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มชาติพนัธุก์ระเหร่ียงขาวที่มีความเส่ียง
โรคกลุ่ม NCD. 
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7.3  ผูร่้วมวจิยั - 

7.4  งานวิจยัที่ท  าเสร็จแลว้ : ช่ือผลงานวิจยั ปีท่ีพิมพ ์การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
7.4.1 ช่ือผลงานวิจัย Preparedness of Mae Hong Son Province for the Aging Society. ปี

ที่พิมพ ์2016 การเผยแพร่ รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 
German Foundation for Aging Research (DGfA) แหล่งทุน -. 

7.4.2 ช่ือผลงานวิจยั ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้และความคงทนในการจ าค  าศพัทท์ี่เรียน
ในรายวิชากายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยาของนกัศึกษาปกากะญอ วทิยาลยัแม่ฮ่องสอน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ที่จดักระบวนการสอนโดยกลวธีิลินซ์. ปีที่พิมพ ์2559. การเผยแพร่ 
วารสารมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. แหล่งทุน กองทุนวิจยัมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่. 

7.4.3 ช่ือผลงานวิจยั พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มชาติพนัธุก์ะเหร่ียงขาวท่ีมี
ความเส่ียงกลุ่มโรค    
ไม่ติดต่อเร้ือรัง. ปีที่พิมพ ์2558. การเผยแพร่ พยาบาลสาร. แหล่งทุน กองทุนวิจยัมหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชียงใหม่. 

7.5  งานวิจยัที่ก  าลงัท า : ช่ือขอ้เสนอการวิจยั แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจยัว่าไดท้  า
การวจิยัลุล่วงแลว้ประมาณร้อยละเท่าใด 

      7.5.1 ช่ือขอ้เสนอการวิจยั รูปแบบการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน.แหล่งทุน วช. สถานภาพในการท าวิจยั 
มีความกา้วหนา้ร้อยละ 75  




