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ภาคผนวก ก 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือ  
โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น 

 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดับความคิดเหน็ในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 6 มิติ 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน  คือ   
     1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม            
     2) แบบสอบถามความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 6 มิติ 
     3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 6 มิติ 

3. แบบสอบถามฉบับนี้ใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยเท่านั้น  การตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มี
ผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม            
โปรดเติมเครื่องหมาย    ลงใน (   ) หน้าข้อความ หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ ตาม
ความเป็นจริง 
1.  เพศ   (   )  ชาย  (   ) หญิง 
 
2.  อายุ    (   )  60 - 65 ปี  (   )  66 - 70 ปี        (   )  มากกว่า 70 ปี ขึ้นไป 
 
3.  สถานภาพ     (   )  โสด     (   )  สมรส        (   )  หม้าย 
 
4.  วุฒิการศึกษา  (   )  ต่ ากว่าปริญญาตรี (   )  ปริญญาตรี        (   )  สูงกว่าปริญญาตรี 
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ตอนที ่2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 6 มิติ  
ค าชี้แจง :  กรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่มีข้อความตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 5 = มากที่สุด     4 = มาก 3 = ปานกลาง     2 = น้อย       1 = น้อยมาก  
 

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 6 มิติ ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

มิติด้านเศรษฐกิจ/รายได 
1. จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว 

     

2. จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทักษะการท างาน      
มิติด้านความเป็นอยู่   
1. จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้เข้าใจตนเอง      
2. จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างพอเพียง       
มิติด้านสุขภาวะ 
1. จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง
ให้มีสุขภาวะแบบองค์รวม  

     

2. จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเองให้มีสุขภาวะแบบองค์
รวม 

     

มิติด้านความอบอุน สัมพันธภาพในครอบครัว 
1. จัดกิจกรรมให้ครอบครัวได้มาร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

     

2. จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาร่วมกับครอบครัว      
มิติด้านการมีสวนรวมกิจกรรมในสังคม 
1. จัดกิจกรรมให้ผู้ สู งอายุ ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับ
สถานศึกษา 

     

2. จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับชุมชน      
มิติด้านความมีคุณคา 
1. จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้เกิดความเข้าใจตนเอง      
2. จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีทักษะในการด าเนินชีวิต      
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 6 มิติ 
................................................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. ................................... 
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือ  

โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น 
 
 แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ชนบทภาคเหนือ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 6 มิติ จึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยแสดงความคิดเห็นตามความ
เป็นจริง 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์  
1. ชื่อ..............................................................นามสกุล..................................... .....................................  
2. เพศ  (    ) หญิง   (     ) ชาย  
3. อายุ ................................................. ปี  
4. อาชีพ ............................................................. ต าแหน่ง ...................................................................  
5. ที่อยู่.......................................................................................... .......................................................... 
..................................................................... ........................................................................................... 
 
ส่วนที่ 2 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 6 มิติ 
 
1. ท่านเห็นว่า การจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้ส่งเสริมรายไดให้กับครอบครัว 
มีกิจกรรมอะไรบ้าง 
......................................................................................................... ....................................................... 
.................................................................................. .............................................................................. 
......................................................................................................... ....................................................... 
2. ท่านเห็นว่า การจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มี
กิจกรรมอะไรบ้าง 
......................................................................................................... ....................................................... 
......................................................................................................... ....................................................... 
.................................................................................................. .............................................................. 
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3. ท่านเห็นว่า การจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาวะที่ดีข้ึน มีกิจกรรม
อะไรบ้าง 
......................................................................................................... ....................................................... 
......................................................................................................... ....................................................... 
.......................................................................................... ...................................................................... 
4. ท่านเห็นว่า การจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้เกิดความอบอุนและมี
สัมพันธภาพในครอบครัว มีกิจกรรมอะไรบ้าง 
......................................................................................................... ....................................................... 
......................................................................................................... ....................................................... 
..................................................................... ........................................................................................... 
5. ท่านเห็นว่า การจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้มีสวนรวมกิจกรรมในสังคม มี
กิจกรรมอะไรบ้าง 
......................................................................................................... ....................................................... 
......................................................................................................... ....................................................... 
.................................................................................... ............................................................................ 
6. ท่านเห็นว่า การจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้เห็นคุณคาในตนเอง มีกิจกรรม
อะไรบ้าง 
......................................................................................................... ....................................................... 
......................................................................................................... ....................................................... 
........................................................................................... ..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาผู้สูงอายุในท้องถิ่นตามแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนา

ผู้สูงอายุท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์กรท้องถิ่น 

 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามความคิดเห็น ความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาผู้สูงอายุในท้องถิ่นตาม
แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์กรท้องถิ่น  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ต้องการตรวจสอบความถูกต้อง ความเป็นไปได้ การยอมรับรูปแบบการพัฒนา
ผู้สูงอายุในท้องถิ่นตามแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในองค์กรท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบ 
  
 ชื่อ.....................................................นามสกุล....................................................................  
 ต าแหน่ง.............................................................................................................................. 
 สังกัด.................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาผู้สูงอายุในท้องถิ่นตามแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนา 
            ผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์กรท้องถิ่น 
 
1. ความถูกต้องของรูปแบบ 
......................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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2. ความเป็นได้และการยอมรับรูปแบบ 
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................ ................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................... ................................................................. 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................... ................................. 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
................................................................ ................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
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ภาคผนวก ข 
ภาพการจัดกิจกรรม 

 

 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 

 
 

นางเยาวพา  กันทาลักษณ์ นายกเทศมนตรีต าบลริมเหนือ 
  ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม 

 

   
อาจารย์ ดร.ไพรัช โกศัลย์พิพัฒน์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแนะน าวิทยากร 
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ฐาน 1 ฝึกสมาธิ เสริมสร้างพลังจิต 
 
 

       
 

ฐาน 2 บริหารกาย สร้างเสริมสุขภาพ 
 
 

     
 

ฐาน 3 บอลมหาสนุก 
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ฐาน 4 ผ้าขาวม้า พิชิตโรค 
 
 

     
 

ฐาน 5 สมุนไพร พิชิตโรค 
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ประวัตินักวิจัย 
 
 
ชื่อ - สกุล    อาจารย์ ดร.ศิริมาศ  โกศัลย์พิพัฒน์ 
ประวัติการศึกษา    ค.ด. (การบริหารการศึกษา)  
                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบการศึกษา 2554  
ต าแหน่งวิชาการ          อาจารย์ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ต าแหน่งบริหาร            ผูช้ว่ยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 16 มกราคม 2561 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูผู้ทรงคุณค่า” เนื่องในวันครู 
ประจ าปี 2561 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
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ชื่อ - สกุล    อาจารย์ ดร.ไพรัช  โกศัลย์พิพัฒน์  
ประวัติการศึกษา    ค.ด. (พลศึกษา)  
                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบการศึกษา 2553  
ต าแหน่งวิชาการ          อาจารย์ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ 
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 16 มกราคม 2554 ได้รับเกียรติบัตร “ครูดีเด่นด้านการเป็นผู้วางตัวเป็นต้นแบบที่ดี” 
เนื่องในวันครู ปีการศึกษา 2554 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 25  พฤศจิกายน 2554 ได้รับเกียรติบัตร “เป็นคณะกรรมการพัฒนาโครงการสถาน 
ศึกษาต้นแบบในการสร้างเสริมพฤติกรรมการออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ” ประจ าปี 2554 
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนสุขภาพ 
 




