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บทคัดยอ 
 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาสภาพปญหา และความตองการการออกกำลังกายของผูพิการทางกายในจังหวัด

นนทบุร ีพ.ศ.2554 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยัคร้ังน้ีเปนผูพกิารทางกายเฉพาะผูพกิารท่ีใชรถวีลแชร จำนวน 335 คน จำแนกเปน 
เพศชาย 162 คน เพศหญิง 173 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสัมภาษณสภาพการออกกำลังกายของผูพิการทางกาย และแบบสอบถามปญหาและความตองการ
การออกกำลังกายของผูพิการทางกาย ที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีคาความเช่ือม่ัน 0.91 วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและหา
คารอยละ แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

ผลการวิจัยพบวา 
1. สภาพการออกกำลังกายของผูพิการทางกายในจังหวดันนทบุรี พ.ศ.2554 โดยรวม 
 ผูพิการสวนใหญจะเลือกออกกำลังกายตามสภาพรางกายของตนเอง มีการจัดสถานท่ีออกกำลังกายที่เหมาะสม

สำหรับผูพิการ มีการสงเสริมและใหความรูเก่ียวกับการออกกำลังกาย โดยมีครูและเจาหนาที่แนะนำวิธีการออกกำลังกาย 
ที่เหมาะสมกับสภาพรางกายของผูพิการ ตลอดจนมีนักกีฬารุนพี่คอยแนะนำวิธีการออกกำลังกายใหกับรุนนอง สำหรับผูพิการ
ที่ตองการเลนกีฬาเพื่อการแขงขันจะมีผูฝกสอนรวมถึงมีการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตางๆ อีกทั้งมีนโยบายท่ีสงเสริม
ใหผูพิการไดออกกำลังกาย โดยไดมีการจัดกิจกรรมกีฬา กีฬาสี เปนประจำ รวมถึงการสรางเสริมพัฒนาการอยางรอบดาน 
เพื่อใหผูพิการสามารถชวยเหลือตนเองไดตามศักยภาพ 

2. สภาพปญหาการออกกำลังกายของผูพิการทางกายในจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2554 โดยรวม 
 มีปญหาอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 42.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสถานที่ อุปกรณ และ 

สิ่งอำนวยความสะดวก ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานบริหารจัดการ และดานปญหาสวนตัวของผูพิการ สวนใหญมีปญหาอยูใน
ระดบันอย คดิเปนรอยละ 39.04, 41.88, 49.58 และ 37.52 ตามลำดบั  

3. ดานความตองการการออกกำลงักายของผูพกิารทางกายในจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2554 โดยรวมมีความตองการอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 38.76 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสถานท่ีอุปกรณ และส่ิงอำนวยความสะดวก  
ดานบุคลากรผูใหบริการ และดานบริหารจัดการ สวนใหญมีความตองการอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 41.01, 38.90 และ 
36.36 ตามลำดับ 
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4. ประเภทของกิจกรรมและกีฬาที่ผูพิการทางกายในจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2554 โดยรวม 
 มีความตองการออกกำลังกายมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก กีฬาวายน้ำ กีฬาบอคเซีย และกีฬาเปตอง คิดเปน 

รอยละ 47.46, 37.31 และ 22.09 ตามลำดับ 
คำสำคัญ : สภาพ, ปญหา, ความตองการ, การออกกำลังกาย, ผูพิการทางกาย, จังหวัดนนทบุรี 

 
 

ABSTRACT 
 
This study intended to investigate the states, problems and needs for exercise of the physical 

disabled in Nontaburi Provice, in 2011. The 335 physical disableds, 162 males and 173 females were 
involved in this study. The data were collected by an interview and the writer’s constructed questionnaire,  
r = .91. The data were analyzed in terms of frequency and percentage. The results were presented with 
table and description. 

The findings were as follows: 
1. The disabled, in total, decided to take the exercise according to their physical states. They were 

provided with proper places, supports and knowledge in exercise. They were attended by teachers, 
officers and senior athletes. For those who wished to play sports for competition, they were provided 
with sport trainers and opportunities to participate in tournaments. They were also encouraged to take 
regular exercise for their proper development. 

2. As a whole, the exercise problems were low, 42.01%. However, when considered by item of 
facilities, servicing personnel, administration, and personal problems, it was found that all were rated at a 
low level, 39.04%, 41.88%, 49.58% and 37.52%, respectively. 

3. As a whole, the needs for exercise were rated at a high level, 38.76%. The same level of needs 
which was rated when considered by items of facilities, servicing personnel and administration, 41.01%, 
38.90% and 36.36% respectively. 

4. The disable rated their favorite exercise activities from top to bottom as follows: Swimming, 
Boccia and Petangue, 47.46%, 37.31% and 22.09% respectively. 
Keywords : States, Problems, Needs, Exercise, Physical Disabled, Nonthaburi province 

 
 

บทนำ 
 
สุขภาพท่ีดีเปนสิ่งสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา การพัฒนาคุณภาพ

ประชากรในประเทศใหมคีณุภาพด ี โดยเปนผูทีม่สีขุภาพแขง็แรงสมบูรณทัง้กายและสขุภาพจิต เปนผูทีม่สีมรรถภาพทางกายสงู 
ตลอดจนมีความสามารถทางสติปญญา หากประชากรในประเทศมีคุณภาพดียอมจะทำใหการพัฒนาในดานตางๆ เปนตนวา 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนความม่ันคงของชาติดีขึ้น ตามลำดับ การพัฒนาประเทศ 
จึงตองมุงพัฒนาสุขภาพของประชากรควบคูไปกับการพัฒนาดานอ่ืนๆ การออกกำลังกายหรือการเลนกีฬาจึงมีความสำคัญ 
ตอการพัฒนาบุคคลใหมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีสมรรถภาพทางกายท่ีดี ตลอดจน 
เปนผูมีระเบียบวินัยอันจะเปนผลสะทอนถึงประสิทธิภาพของการทำงาน และพรอมท่ีจะมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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อยูเสมอ (สมชาย ลี่ทองอิน, 2543: 15) ซึ่งการออกกำลังกายหรือเลนกีฬา เปนกิจกรรมสำคัญอยางหนึ่งท่ีสามารถนำมาใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในชาติไดเปนอยางดี กอใหเกิดการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง รวมถึงการปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ซึ่งเปนความจำเปน
พื้นฐานสูงสุดของมนุษย สงผลใหสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ (วรศักดิ์ เพียรชอบ, 2548: 13) ดังนั้น 
ผูพิการก็ยอมมีความตองการในการสรางเสริมสุขภาพ ไมวาจะเปนความพิการลักษณะใดหรือสาเหตุใดก็ตาม ที่มีผลกระทบ 
ตอผูพิการท้ังทางตรงและทางออม ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความพิการซ่ึงเกิดจากการไดรับ
อุบัติเหตุที่เปนสาเหตุใหสูญเสียอวัยวะสวนหนึ่งสวนใดอยางกะทันหัน ความเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายที่เกิดข้ึนแมจะ
ชัดเจน หรือไมก็ตาม ยอมมีผลทำใหบุคคลมีสมรรถภาพทางกายลดนอยลง และเปนอุปสรรคในการทำกิจกรรมตางๆ เชน  
การเคลื่อนไหว การทำกิจวัตรประจำวัน การทำงาน นอกจากความพิการที่เกิดข้ึน คนท่ัวไปมักมองผูพิการเปนคนขาด 
ความสามารถไรประโยชน จึงทำใหผูพิการเหลานี้รูสึกวาตนมีปมดอย หมดความนับถือตนเอง มีความพึงพอใจในชีวิตลดลง 
ตองการแยกตัวออกจากสังคม และรูสึกวาตนเองเปนภาระของผูอื่น เมื่อความรูสึกเหลานี้เกิดขึ้นจะทำใหผูพิการละเลยตนเอง 
เกดิผลเสยีตอสุขภาพของตนเอง เชน เกดิแผลกดทบั ขอตดิ แผลตดิเชือ้ ฯลฯ หากสงัคมละเลยไมเอาใจใสตอผูพกิารเหลานีแ้ลว 
จะทำใหการพัฒนาคนของประเทศชาติไดผลไมเต็มที่ นับเปนการทอดทิ้งทรัพยากรที่มีคาของประเทศไปอยางนาเสียดาย  
(ศิริธร โฆษคุณวุฒิ, 2548: 77-78) 

โดยทั่วไปคนพิการมีเวลาวางมากและไมคอยมีโอกาสไดใชใหเปนประโยชน คนพิการทุกคนควรมีคุณภาพชีวิต (Quality 
of Life) เทาเทียมกันเพราะเปนคนเหมือนกัน และตองการทุกอยางรวมทั้งความเปนอยูอยางคนปกติทั่วไป เมื่อคนปกติมีการ
พักผอนหยอนใจ มีการทองเท่ียว การพักแรม นันทนาการ กีฬาในรม และกีฬากลางแจง ซึ่งกอใหเกิดความรู ประสบการณ 
ความสนุกสนานร่ืนเริง คนพิการก็ตองการเชนเดียวกันจึงควรจัดหาและใหบริการแกคนพิการดวย ซ่ึงการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
และกีฬาสำหรับผูพิการ สามารถเลนและทำกิจกรรมไดทั้งในโรงยิมเนเซียม นอกโรงยิมเนเซียม สนามกีฬา สระวายน้ำ หรือ 
ตามชายหาด ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของกิจกรรมที่จัดขึ้น แตมีขอแมวาการจัดกิจกรรมภายในสถานที่ตางๆ จะตองปลอดภัย  
ไมเปนอันตรายแกผูเลน นอกจากน้ันการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางสังคมยังมีปจจัยสำคัญท่ีตองคำนึงถึงคือ การสังคม 
ขั้นพื้นฐาน จิตวิทยาและทางจิตใจ อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวาง ที่สำคัญมี 2 ประการ คือ ทางรางกายหรือกายภาพ ซึ่งเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม การเคลื่อนไหวไปมาของผูพิการไมสะดวก การใชหองน้ำไมถนัด และอุปสรรคอีกประการหนึ่งคือ ทางสังคม สังคม
รังเกียจ ถูกกีดกัน ถูกลอเลียน และดูถูกไมใหเขารวมสังคม ซึ่งเปนผลใหผูพิการคับของใจ มีปญหาทางอารมณ สิ่งกีดขวาง
เหลาน้ีตองขจัดใหลดนอยหรือหมดไป ดวยการปรับสิ่งแวดลอมรอบตัว ทั้งท่ีเปนทาทีของคนในสังคม และส่ิงแวดลอม 
ที่กอสรางขึ้นที่มีความเหมาะสมกับผูพิการ (คายสันติภาพเพื่อเยาวชนพิการ, 2529: 6-13) ซ่ึงในสังคมทั่วไปการตระหนักถึง
ความสำคัญของคนพิการวาเปนสมาชิกของสังคม ซึ่งยอมเปนบุคคลท่ีมีสิทธิและหนาท่ีเทาเทียมกับบุคคลปกติทั่วไปน้ันยังมี
ความหลากหลาย สำหรับประเทศที่เจริญและมีความพรอมทางเศรษฐกิจ มักใหความสำคัญหรือเทาเทียมกันระหวาง 
คนรางกายปกติและคนพิการ ขณะที่คนอีกกลุมยังมองวาคนพิการเปนคนที่ไรสมรรถภาพ ไมสามารถพึ่งพาตนเองโดยลำพัง  
ตองไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุคคลอื่นเทานั้น ปจจุบันสังคมใหความสำคัญกับคนพิการมากขึ้น โดยจะเห็นจาก 
การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อคนพิการท่ีมีมากข้ึน ซึ่งหมายรวมถึงกีฬาดวย กีฬามีผลตอคนพิการหลายดาน ตั้งแตกีฬาเพ่ือการ
บำบัดรักษาสำหรับคนพิการซ่ึงในระยะเร่ิมตนใชควบคูกับการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย คนพิการท่ีพนระยะของการ
ฟนฟูทางการแพทยแลวอาจเลนกีฬาเพื่อออกกำลังกาย หรือนันทนาการตามมาในที่สุด เมื่อคนพิการสามารถปรับสภาพจิตใจ 
และสามารถคนพบศักยภาพตนเอง ก็จะสามารถฝกหัดเลนกีฬาอยางจริงจัง เพื่อการแขงขัน หรือชัยชนะ ซึ่งกีฬาอาจจะเปน
เคร่ืองมือในการเช่ือมสัมพันธ แลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวางกัน และยังถือวาเปนสวนหน่ึงของการฟนฟูสมรรถภาพดานสังคม 
และเปนกระบวนการพัฒนาคนพิการอีกดวย (สมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ, 2541: 78) 

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเชื่อวา การออกกำลังกายเปนสิ่งที่สำคัญไมวาจะสำหรับคนปกติ แตยังรวมถึงผูพิการดวย ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาขอมูลการออกกำลังกายของผูพิการทางรางกายที่ตองใชรถวีลแชร (Wheelchair) ในการ
ออกกำลังกาย เพื่อจะไดทราบถึงสภาพ ปญหา และความตองการการออกกำลังกาย เพื่อนำขอมูลมาเปนแนวทางเสนอแนะ 
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ในการพัฒนาการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผูพิการ ซึ่งเปนสิ่งสำคัญในการเตรียมความพรอม เปนการสรางความเขาใจ
ใหเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายของผูพิการ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐบาลและเอกชนตระหนักถึงความจำเปน 
ในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก อาคาร สถานที่สภาพแวดลอม และการเดินทางที่เหมาะสมสำหรับผูพิการ ใหมีสิทธิ และ
ศักดิ์ศรีเทาเทียมกันกับบุคคลในสังคม รวมทั้งสรางทัศนคติที่ดีในสังคมที่มีตอคนพิการ 

  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
1. เพื่อศึกษาสภาพการออกกำลังกายของผูพิการทางกายที่ออกกำลังกายโดยใชรถวีลแชร ในจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2554 
2. เพ่ือศึกษาปญหา และความตองการการออกกำลังกายของผูพิการทางกายท่ีออกกำลังกายโดยใชรถวีลแชร  

ในจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2554 
 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
1. นำแบบสัมภาษณ ไปสัมภาษณเจาหนาที่ผูมีสวนเก่ียวของในการดูแลสถานท่ีออกกำลังกายแลวนำเสนอเปน 

ความเรียง โดยจำแนกเปนแตละสถานที่ออกกำลังกาย 
2. วิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ แลวนำเสนอในรูปตาราง

ประกอบความเรียง 
3. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ปญหาการออกกำลังกายของผูพิการทางกาย ในจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2554  

ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานสถานที่ อุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวก ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานการบริหารจัดการ และ 
ดานปญหาสวนตัวของผูพิการที่ตองใชรถวีลแชรในการออกกำลังกาย โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ แลวนำเสนอ
ในรูปตารางประกอบความเรียง 

4. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความตองการการออกกำลังกายของผูพิการทางกาย ในจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2554 
ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานสถานที่ อุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวก ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานการบริหารจัดการ  
โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

5. นำขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ มาสรุป แลวนำเสนอเปนความเรียง 
 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
สถานภาพของผูพิการทางกาย ในจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2554 ที่เปนกลุมตัวอยาง จำนวน 335 คน เปนผูพิการชาย 

จำนวน 162 คน คิดเปนรอยละ 48.35 และผูพิการหญิง จำนวน 173 คน คิดเปนรอยละ 51.64 เมื่อจำแนกตามสถานที่
ออกกำลังกายคือ เปนผูพิการท่ีออกกำลังกายภายในสถานท่ีออกกำลังกายของกรมพัฒนาสังคม จำนวน 242 คน คิดเปน 
รอยละ 72.24 และเปนผูพิการที่ออกกำลังกายภายในสถานท่ีออกกำลังกายของโรงเรียนสอนเด็กพิการและทุพพลภาพ 
จำนวน 93 คน คิดเปนรอยละ 27.76 
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สภาพ ปญหา และความตองการการออกกำลังกายของผูพิการทางกาย ในจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2554 สามารถสรุปผล
ไดดังน้ี 

1. สภาพการออกกำลังกายของผูพิการทางกาย ในจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2554 โดยรวมสถานที่ออกกำลังกายไดรับการ
สนับสนุนที่ดีจากทางภาครัฐและภาคเอกชน 

1.1 สภาพการออกกำลังกาย โดยรวมผูพิการท่ีออกกำลังกายภายในสถานสงเคราะหสวนใหญเปนผูพิการ 
ที่อยูประจำ สวนผูพิการท่ีออกกำลังกายภายในโรงเรียนสอนเด็กพิการและทุพพลภาพสวนใหญเปนผูพิการท่ีไมไดอยูประจำ 
สถานท่ีออกกำลังกายแตละแหงจะอยูบริเวณใกลกัน ผูพิการท่ีใชรถวีลแชรจึงสะดวกในการขอใชสถานท่ีที่มีความเหมาะสม 
ในแตละชนิดกีฬาที่ผูพิการมีความตองการท่ีจะเลือกเลน สถานสงเคราะหและโรงเรียนสอนเด็กพิการแตละแหงมีจุดเดน 
ในประเภทของการออกกำลังกายท่ีแตกตางกัน เชน สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บานนนทภูมิ)  
มโีรงยมิและภายในโรงยมิมชีมรมฟนดาบของนกักฬีาวลีแชร, สถานสงเคราะหเดก็พกิารทางสมองและปญญา (บานราชาวดชีาย) 
มีโรงยิมที่มาตรฐานเหมาะสมกับการออกกำลังกายวีลแชรบาสเกตบอล, วีลแชรเทเบิลเทนนิส และมีสนามกีฬาที่เหมาะสมกับ
การฝกซอมกีฬาบอคเซีย, ศูนยพัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปคนพิการสากล) มีสนามเทนนิสซึ่งเหมาะสมกับกีฬาวีลแชร
เทนนิส และโรงเรียนศรีสังวาลย มีสระวายน้ำที่มีทางลาดชันลงไปในสระที่เหมาะสมกับผูพิการที่ใชรถวีลแชร เปนตน ผูพิการ
สวนใหญจะเลือกออกกำลังกายตามชนิดกีฬา ตามสภาพรางกายของตนเอง และเลือกออกกำลังกายเพ่ือการฟนฟูสภาพ
รางกาย รวมไปถึงเลนกีฬาสูความเปนเลิศ ผูพิการสวนใหญจะไดออกกำลังกายภายในสถานที่ที่ตนเองประจำอยู จะมีสวนนอย
ที่จะขอยืมสถานที่ใกลเคียงเพื่อใชในการฝกซอมและออกกำลังกาย สวนใหญจะเปนนักกีฬาของสมาคมคนพิการ หรือนักกีฬา
ที่ตองเก็บตัวเพื่อฝกซอม จึงจะมาเลือกใชสถานที่ที่มีความเหมาะสมกับชนิดกีฬา 

1.2 สถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกาย โดยรวมมีการจัดสถานท่ีออกกำลังกายท่ีเหมาะสม
สำหรับผูพิการที่ใชรถวีลแชร รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เชน ภายในสถานที่ออกกำลังกายจะมีทางลาดชัน,  
มีหองน้ำสำหรับผูพิการ, มีการจัดเตรียมตูน้ำดื่มไวบริเวณสถานที่ออกกำลังกาย, มีที่จอดรถสำหรับผูพิการ เพื่อความสะดวก
สำหรับผูพิการภายนอกที่มาใชสถานที่ออกกำลังกาย 

1.3 ดานการจัดการ การสงเสริม และใหความรูเก่ียวกับการออกกำลังกาย โดยรวมมีครูและเจาหนาท่ีแนะนำวิธี
การออกกำลังกายท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกายของผูพิการ และมีนักกีฬารุนพี่คอยแนะนำวิธีการเลน รวมถึงการฝกซอมใหกับ
รุนนอง สำหรับผูพิการที่ตองการเลนกีฬาเพื่อการแขงขัน จะมีผูฝกสอนดูแลการฝกซอม รวมถึงการสงนักกีฬาเขารวม 
การแขงขันกีฬาคนพิการตางๆ 

1.4 นโยบายที่เกี่ยวของกับการออกกำลังกาย โดยรวมอยูในระดับดีมาก มีการสงเสริมใหผูพิการไดออกกำลังกาย 
อนัเนือ่งมาจากไดมกีารจัดกจิกรรมกีฬา กฬีาส ีเปนประจำ และสงเสรมิใหผูพกิารทีม่คีวามสามารถพิเศษ มคีวามสนใจในดานกฬีา
เขารวมการแขงขันกีฬาคนพิการอยางตอเนื่อง รวมถึงการเลี้ยงดู ฟนฟู สรางเสริมพัฒนาการอยางรอบดาน เพื่อใหผูพิการ
สามารถชวยเหลือตนเองไดตามศักยภาพ 

2. ปญหาการออกกำลงักายของผูพกิารทางกาย โดยรวมมปีญหาอยูในระดบันอยทกุดาน เมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวา 
มปีญหาอยูในระดบัมาก 1 ขอ ไดแก ผูทีใ่ชรถวลีแชรในการออกกำลังกายมปีญหาในการเลอืกเลนกฬีาและมหีลายขอท่ีมปีญหา
อยูในระดับปานกลาง ไดแก ปญหาในการเลือกใชรถวีลแชรที่มีความเหมาะสมกับชนิดกีฬา ปญหาในการรับบริการตรวจ
รางกายจากสถานท่ีออกกำลังกาย ปญหาเมือ่ไมมผีูชวยเหลอืขณะออกกำลังกาย และปญหาการใชสถานทีอ่อกกำลังกายกลางแจง 

3. ความตองการการออกกำลังกายของผูพิการทางกาย โดยรวมมีความตองการอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ผูพิการมีความตองการในดานสถานที่ อุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด รองลงมาเปนดาน
บุคลากรผูใหบริการ และดานบริหารจัดการ ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สิ่งที่ผูพิการสวนใหญมีความ
ตองการอยูในระดับมาก ไดแก การถายเทของอากาศภายในสถานท่ีออกกำลังกายในรม ตองการบุคลากรผูชำนาญเฉพาะดานกีฬา 
ในสถานที่ออกกำลังกาย ตองการใชหองน้ำสำหรับผูพิการภายในสถานที่ออกกำลังกาย และตองการใชสถานที่ออกกำลังกาย
กลางแจงสำหรับผูพิการที่ใชรถวีลแชร 
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4. ประเภทของกิจกรรมและกีฬาท่ีตองการของผูพิการทางกาย ในจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2543 อันดับแรกคือ วายน้ำ 
เปนกีฬาท่ีผูพิการตองการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.46 รองลงมาคือ บอคเซีย รอยละ 37.31 และเปตอง รอยละ 22.09 
ตามลำดับ 

 
 

การอภิปรายผล 
 
1. ดานปญหาการออกกำลังกายของผูพกิารทางกายท่ีใชรถวีลแชร ภายในจังหวัดนนทบุร ี โดยรวมมีปญหาอยูในระดับนอย 

สวนผูพิการท่ีใชรถวีลแชรในการออกกำลังกายจะมีปญหาในการเลือกใชรถวีลแชรที่มีความเหมาะสมกับชนิดกีฬา เพราะ 
การเลือกเลนกีฬารถวีลแชรมีความสำคัญกับผูพิการ รถวีลแชรควรมีความเหมาะสมกับผูพิการและประเภทการออกกำลังกาย 
ที่ผูพิการเลือกเลน เพราะขอจำกัดทางรางกายของผูพิการที่จะเลือกเลนกีฬาบางประเภท รถวีลแชรก็เปรียบเสมือนขาสำหรับ 
ผูพิการที่ใชรถวีลแชร รถวีลแชรที่มีน้ำหนักเบาก็จะชวยเพิ่มความคลองตัวในการออกกำลังกาย ผลการวิจัยสอดคลองกับ  
(วาสนา คุณาอภิสิทธิ์, 2539: 232-246) ไดสรุปไววา การเรียนการสอนหรือการใชหลักสูตรพลศึกษาจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม 
จุดมุงหมายไดมากนอยเพียงใดน้ัน จำเปนตองอาศัยปจจัยประกอบหลายๆ ดาน เชน ประสิทธิภาพของครู การใชวิธีสอน และ
ปจจัยอื่นๆ อีก คือ วัสดุ อุปกรณ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก เนื่องจากการเรียนการสอนพลศึกษาเปนลักษณะ 
ของการเรียนรูดวยการปฏิบัติ ประกอบกับการใชวัสดุ อุปกรณ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกแตกตางจากวิชาอื่นๆ และ 
ผูพิการที่ใชรถวีลแชรมีปญหาในการรับบริการตรวจรางกายจากสถานที่ออกกำลังกาย เพราะการตรวจรางกายผูพิการจะตองมี
แพทยเฉพาะทาง และผูพิการที่ใชรถวีลแชรมีปญหาเมื่อไมมีผูชวยเหลือขณะออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายสำหรับ 
ผูพิการท่ีใชรถวีลแชรผูชวยเหลือขณะออกกำลังกายมีความสำคัญ ทั้งชวยในการจัดเตรียมอุปกรณการออกกำลังกาย หรือ
ชวยเหลือขณะออกกำลังกายเพ่ือความสะดวกของผูพกิารซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีลำดับขัน้แรงจูงใจของมาสโลว (โสภา ชพูกิลุชยั, 
2529: 124 อางอิงจาก Abraham Maslow, 1970: 35-46) ที่ลำดับขั้นความตองการของมนุษยโดยเริ่มจากความตองการ 
ขั้นพื้นฐานทางรางกายข้ึนไปถึงข้ันสูงสุด กลาวคือ เม่ือมนุษยประสบความสมหวังตามความตองการข้ันพื้นฐานแลว มนุษย 
จะมุงความตองการข้ันสงูสดุคอืความเปนมนุษยอยางสมบูรณ และผูพกิารท่ีใชรถวีลแชรมปีญหาในการใชสถานท่ีออกกำลังกาย
กลางแจง เพราะสถานที่ออกกำลังกายสวนใหญจะเปนสนามกีฬาในรม สนามกีฬากลางแจงสวนใหญจะเปนสนามฟุตบอล  
ผูพิการที่ใชรถวีลแชรที่เลนกีฬาวีลแชรเรสซ่ิงตองไปใชสนามกีฬาท่ีมีความพรอมท่ีจังหวัดอื่นที่เปนสนามกีฬาท่ีไดมาตรฐาน  
ผลการวิจัยสอดคลองกับ (จันธรัชษา เมืองพันพงษ, 2554: 49) ที่ศึกษาสภาพและความตองการการออกกำลังกายของ
พนักงานโรงแรมขนาดใหญริมแมน้ำเจาพระยา กรุงเทพมหานคร พบวา พนักงานโรงแรมขนาดใหญริมแมน้ำเจาพระยา 
กรุงเทพฯ มีความตองการอุปกรณในการออกกำลังกายท่ีไดมาตรฐานมากท่ีสุด รองลงมาคือสถานท่ีในการออกกำลังกาย 
ที่ไดมาตรฐาน 

2. ปญหาการออกกำลังกายของผูพิการทางกายท่ีใชรถวีลแชร ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามสถานที่ออกกำลังกายของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และโรงเรียนสอนเด็กพิการและทุพพลภาพ โดยรวมมีปญหาอยูในระดับนอย แตโรงเรียนสอน
เด็กพิการและทุพพลภาพมีปญหาสวนใหญมากกวา สถานท่ีออกกำลังกายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทั้งนี้พบวา 
ผูพิการที่ออกกำลังกายภายในโรงเรียนสอนเด็กพิการและทุพพลภาพ มีปญหาในการใชตูน้ำดื่มที่จัดไวบริการภายในสถานที่
ออกกำลงักาย เพราะตูนำ้ดืม่ทีม่ไีวบรกิารภายในสถานทีอ่อกกำลงักายของโรงเรยีนสอนเดก็พกิารและทพุพลภาพจะมไีวเฉพาะ
บางจดุตัง้ตูนำ้ดืม่ จงึทำใหผูพกิารทีใ่ชรถวลีแชรทีอ่อกกำลังกายตองเสยีเวลาในการเดินทางมาดืม่นำ้ และมปีญหาในการรับบรกิาร
จากบุคลากรที่บริการรับฝากของในสถานที่ออกกำลังกาย เพราะผูพิการสวนใหญจะเปนนักเรียนภายในโรงเรียนจึงนำของ
สวนตัวไวภายในหองเรียนหรือใสกระเปาไวในหลังรถวีลแชร สำหรับบุคคลภายนอกที่มาขอใชสถานที่ออกกำลังกาย จะนำของ
สวนตัวมาวางบริเวณสถานท่ีออกกำลังกาย สวนผูพิการท่ีออกกำลังกายภายในสถานสงเคราะหของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดกิารจะมีปญหาในการเลือกเลนกฬีา เพราะผูพกิารควรเลือกเลนกฬีาทีเ่หมาะสมกับสภาพรางกายเนือ่งจากผูพกิารมขีอจำกดั
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ทางรางกาย ตัวเลือกในการออกกำลังกายของผูพิการที่ประจำอยูแตละสถานสงเคราะหจึงมีขอจำกัดในการเลือกเลนกีฬา  
และมีปญหาการขาดบุคลากรผูชำนาญเฉพาะดานกีฬาในสถานท่ีออกกำลังกาย เนื่องจากผูพิการท่ีออกกำลังกายภายใน 
สถานสงเคราะหสวนใหญเปนผูพิการที่ประจำอยูภายในสถานสงเคราะห ซึ่งมีผูพิการจำนวนมาก จึงทำใหผูชำนาญ 
เฉพาะดานกีฬา ครูผูสอนพลศึกษามีจำนวนไมเพียงพอกับความตองการ 

3. ความตองการการออกกำลังกายของผูพิการทางกายท่ีใชรถวีลแชร ในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมมีความตองการอยูใน
ระดับมาก โดยผูพิการท่ีใชรถวีลแชรในการออกกำลังกายมีความตองการการถายเทของอากาศภายในสถานท่ีออกกำลังกาย 
ในรม เน่ืองจากสถานที่ออกกำลังกายสวนใหญทั้งในสถานที่ออกกำลังกายภายในสถานสงเคราะหของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการท้ัง 5 แหง จะมีสถานท่ีออกกำลังกายในรม จำนวน 2 แหง และสถานท่ีออกกำลังกายของโรงเรียนสอนเด็กพิการ
และทุพพลภาพทั้ง 2 แหง จะมีสถานที่ออกกำลังกายในรม จำนวน 1 แหง ซึ่งโดยรวมเปนโรงยิมซึ่งรวมหลายชนิดกีฬาไวดวย
กัน และการออกกำลังกายของผูพิการแตละครั้งจะมีจำนวนท่ีมาก จึงทำใหการถายเทของอากาศจึงเปนไปไดนอย ดังนั้น 
ชองระบายอากาศรวมถึงพัดลม จึงมีความสำคัญในสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (พูนสวัสดิ์ บุตรรัตน, 
2539: บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเรื่อง ความตองการในการออกกำลังกายของครูในจังหวัดแพร พบวาความตองการดานสถานที่ 
อุปกรณ และส่ิงอำนวยความสะดวกในระดับมากท่ีสุด ไดแกสถานท่ีออกกำลังกายในรมและกลางแจงตองมีอากาศถายเทได
สะดวก ไมมีฝุนควันหรือฝุนละออง และผูพิการที่ใชรถวีลแชรในการออกกำลังกายมีความตองการบุคลากรผูชำนาญเฉพาะดาน
กีฬาในสถานท่ีออกกำลังกาย เพราะกีฬาสำหรับผูพิการท่ีใชรถวีลแชรในแตละชนิดกีฬาจะมีกฎ กติกา ที่แตกตางจากคนปกติ
ทัว่ไป เพือ่ใหเกดิความงายขึน้สำหรบัผูพกิารท่ีใชรถวลีแชรและไมใหเกิดความเสยีเปรยีบสำหรบัผูพกิารทีใ่ชรถวลีแชรเหมอืนกนั 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ไพรัช ปานอุทัย, 2530: 50-52) ไดกลาวถึงคุณลักษณะครูพลศึกษาดานกีฬา และความสามารถ
ทางดานกีฬาไววา ครูพลศึกษาตองเปนผูที่มีทักษะกีฬาหลายประเภท เปนนักกีฬาที่มีชื่อเสียงมากอน เปนผูรอบรูในวงการ
กีฬาในชาติและตางชาติ มีความรูเรื่องระเบียบ กฎ กติกาการแขงขันกีฬาทุกประเภท เขารวมการแขงขันเมื่อมีโอกาส สามารถ
เปนกรรมการตัดสินกีฬาได รูจักขนาดสนามทุกประเภท เปนสมาชิกของสมาคมกีฬาตางๆ สามารถเปนผูนำการกีฬา 
ของโรงเรียนและชุมชน และบางชนิดกีฬาก็เปนกีฬาเฉพาะผูพิการท่ีใชรถวีลแชร เชน กีฬาวีลแชรเรสซ่ิง, กีฬาบอคเซีย  
ผูชำนาญเฉพาะดานกีฬาและครูผูฝกสอนจึงมีความสำคัญ และผูพิการที่ใชรถวีลแชรมีความตองการใชหองน้ำสำหรับผูพิการ
ภายในสถานที่ออกกำลังกาย เนื่องจากถามีหองน้ำสำหรับผูพิการภายในสถานที่ออกกำลังกาย ผูพิการที่ใชรถวีลแชร 
ก็จะสะดวกและสามารถชวยเหลือตนเองไดมากข้ึน และไมตองเสียเวลาในการเดินทางไปเขาหองน้ำไกลๆ และผูพิการท่ีใช 
รถวีลแชรมีความตองการใชสถานที่ออกกำลังกายกลางแจง เนื่องจากสวนใหญสถานที่ออกกำลังกายของผูพิการที่ใชรถวีลแชร
จะเปนสถานท่ีออกกำลังกายในรม บางชนิดกฬีา เชน กฬีาวีลแชรเรสซ่ิง, กฬีาวีลแชรเทนนิส, กฬีาเปตอง ผูพกิารท่ีมคีวามสนใจ 
ที่จะออกกำลังกายหรือฝกซอมก็จะตองเดินทางไปหาสถานท่ีที่มีความเหมาะสมสำหรับผูพิการ หรือตองเขารวมชมรมกีฬา 
ที่สนใจกอน 

4. ดานความตองการการออกกำลังกายของผูพิการทางกายที่ใชรถวีลแชรภายในสถานที่ออกกำลังกายของกรมพัฒนา
สงัคมและสวสัดกิาร และสถานทีอ่อกกำลงักายของโรงเรยีนสอนเดก็พกิารและทพุพลภาพ เมือ่จำแนกตามสถานทีอ่อกกำลงักาย
พบวา โดยรวมมีผูพิการท่ีใชรถวีลแชรมีความตองการในการออกกำลังกายอยูในระดับมาก แตพบวาผูพิการท่ีใชสถานท่ี
ออกกำลังกายของโรงเรียนสอนเด็กพิการและทุพพลภาพมีความตองการการออกกำลังกายมากกวาผูพิการที่ใชสถานที่
ออกกำลังกายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แตพบวาผูพิการท่ีใชสถานท่ีออกกำลังกายของโรงเรียนสอนเด็กพิการและ
ทุพพลภาพมีความตองการตูน้ำดื่มที่จัดไวบริการภายในสถานที่ออกกำลังกายมากกวาผูพิการท่ีใชสถานท่ีออกกำลังกาย 
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพราะสถานท่ีออกกำลังกายของโรงเรียนสอนเด็กพิการจะมีการจัดตั้งตูน้ำดื่มไวเปนจุด  
จึงมีความตองการท่ีจะใหมีตูน้ำดื่มบริเวณไมไกลจากสถานท่ีออกกำลังกาย และผูพิการท่ีใชสถานท่ีออกกำลังกายของโรงเรียน
สอนเด็กพิการและทุพพลภาพมีความตองการหองน้ำสำหรับผูพิการภายในสถานที่ออกกำลังกาย มากกวาผูพิการที่ใชสถานที่
ออกกำลังกายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพราะเพื่อความสะดวกและผูพิการสามารถชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น  
และผูพิการท่ีใชสถานท่ีออกกำลังกายของโรงเรียนสอนเด็กพิการและทุพพลภาพมีความตองการทางลาดชันสำหรับผูพิการท่ีใช
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รถวีลแชรมากกวาผูพิการท่ีใชสถานท่ีออกกำลังกายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพราะทางลาดชันเปนสิ่งสำคัญ 
ที่จะชวยใหผูพิการท่ีใชรถวีลแชรสามารถเดินทางไดสะดวก ทางลาดชันควรมีองศาท่ีเหมาะสม และถาผูพิการท่ีใชรถวีลแชร 
ไดเองก็ไมตองขอความชวยเหลือ และผูพิการท่ีใชสถานท่ีออกกำลังกายของโรงเรียนสอนเด็กพิการและทุพพลภาพมีความ
ตองการไดรับการสนับสนุนจากสถานท่ีออกกำลังกายในการจัดสงผูพิการเขารวมการแขงขันมากกวาผูพิการท่ีใชสถานท่ี
ออกกำลังกายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพราะผูพิการท่ีออกกำลังกายภายในโรงเรียนสอนเด็กพิการและทุพพลภาพ
จะมีการฝกซอมและคัดตัวเพ่ือเปนตวัแทนนักกีฬานักเรียนเพ่ือเขาไปรวมการแขงขันตางๆ สวนผูพกิารท่ีใชสถานท่ีออกกำลังกาย
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีความตองการบุคลากรผูชำนาญเฉพาะดานกีฬาในสถานท่ีออกกำลังกาย มากกวา 
ผูพิการที่ใชสถานที่ออกกำลังกายของโรงเรียนสอนเด็กพิการและทุพพลภาพ เพราะเปนผูพิการที่อยูประจำภายในสถาน
สงเคราะหมจีำนวนท่ีมาก รวมถึงบคุลากรผูชำนาญเฉพาะดานกีฬายงัมจีำนวนไมเพยีงพอ และผูพกิารท่ีใชสถานท่ีออกกำลังกาย
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีความตองการการถายเทของอากาศภายในสถานท่ีออกกำลังกายในรม มากกวาผูพิการ 
ที่ใชสถานที่ออกกำลังกายของโรงเรียนสอนเด็กพิการและทุพพลภาพ ซึ่งโดยรวมสถานที่ออกกำลังกายในรมจะเปนโรงยิม 
ซึ่งรวมหลายชนิดกีฬาไวดวยกันและการออกกำลังกายของผูพิการแตละครั้งจะมีจำนวนท่ีมาก จึงทำใหการถายเทของอากาศ
จึงเปนไปไดนอย ดังนั้นชองระบายอากาศรวมถึงพัดลม จึงมีความสำคัญในสถานท่ีออกกำลังกาย รวมถึงผูพิการที่ใชสถานท่ี
ออกกำลังกายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีความตองการใชสถานท่ีออกกำลังกายกลางแจง และมีความตองการใช
สถานที่ออกกำลังกายในรมมากกวาผูพิการที่ใชสถานที่ออกกำลังกายของโรงเรียนสอนเด็กพิการและทุพพลภาพ แสดงใหเห็น
ถึงความสนใจในการออกกำลังกาย 

 
 

ขอเสนอแนะ 
 
จากผลการวิจัยในคร้ังนี้พบวา สภาพ ปญหา และความตองการการออกกำลังกายของผูพิการทางกาย ในจังหวัด

นนทบุรี ทำใหทราบวา 
1. ควรเพิ่มอุปกรณกีฬาใหเพียงพอกับผูพิการทางกาย เพื่อใหสามารถใชไดอยางทั่วถึง 
2. ควรมีรถวีลแชรที่มีความเหมาะสมกับสภาพรางกายผูพิการ เพื่อใหมีความเหมาะสมกับการเลนกีฬา 
3. ควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ภายในสถานท่ีออกกำลังกายสำหรับผูพิการทางกาย เชน หองน้ำสำหรับผูพิการ 

ตูน้ำดื่มสำหรับผูพิการ ที่จอดรถสำหรับผูพิการ เพื่อใหเกิดความสะดวกในการออกกำลังกาย 
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โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดาน
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน
และทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหาและ
แนวทางแกไขของชุมชน และทองถ่ิน โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยท่ีบงช้ีสภาพการเปล่ียนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทำใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม  
ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 
 
รูปแบบของวารสาร 

 
• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - มีนาคม ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน - กันยายน 
• บทความท่ีตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 2 ทานตอบทความ 
 

 
รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 - มีนาคม พ.ศ.2557  
จะเปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพ  
เปนบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่
ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความ
ตระหนักและการรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ 
ดังตอไปน้ี 

• สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 
• กระบวนการท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 
• ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปล่ียนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 
• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน (เปน Outcome ของงานพิจารณาจากการนำไปใชประโยชน 

 และ Citation) 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
เปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพ่ือสังคม 
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• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงานพิจารณาจากการ 
 นำไปใชประโยชน และ Citation) 
 
โดยการเตรียมตนฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบการพิมพ 
1. ตัวอักษร : Angsana New ชื่อบทความใชตัวขนาด 20 ตัวหนา ชื่อผูเขียนและหัวขอหลักใชอักษรขนาด 18 ตัวหนา 

เนื้อเรื่องใชตัวอักษร 16 ตัวปกติ  
2. การตั้งหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 
3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 
 

การเรียงลำดับเน้ือหา (บทความวิจัย) 
1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเร่ืองเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลกัใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานและอีเมล 
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยท่ีกระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษาดวย 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 
5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง 
6. ผลการวิจัยและการอภิปราย (Results and Discussions) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดง

การวิจยัถงึผลท่ีชดัเจน หากมีตาราง กราฟ หรือรปูภาพใหมเีนือ้หาหรือวธิกีารอธิบายประกอบ และการเขียนอภิปรายผลการศึกษา 
เปนการช้ีแจงผลการวิจัยวาตรงตามวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิจัยของผูอื่น 
ที่มีอยูกอนหรือไม อยางไร ดวยเหตุผลใด เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด 

7. บทสรุปและขอเสนอแนะ (Conclusion and Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

8. กิตติกรรมประกาศหรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง 
ความขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 

9. การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบ นามและป (ชื่อ-นามสกุลผูแตง,  
ปที่พิมพ) ตัวอยาง ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 

10. บรรณานุกรม การเขียนบรรณานุกรมใหเรียงเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการ 
ที่อางอิง โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยข้ึนกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 

 10.1 หนังสือ 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สำนักพิมพ. สถานที่พิมพ 
สีลาภรณ บัวสาย. 2549. เศรษฐกิจพอเพียง รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล. พิมพครั้งท่ี 1 อัมรินทรพริ้นติ้ง แอนดพับลิชชิ่ง. 

กรงุเทพมหานคร 
 10.2 วารสาร 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับท่ี) : เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด 
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศท่ีกำลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34) : 14-20. 
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 10.3 วิทยานิพนธ 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ. สถาบันการศึกษา. 

เมืองที่พิมพ. จำนวนหนา 
ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงรายเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร.

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวทิยาลัยเชียงใหม. 108 หนา 
 10.4 เอกสารวิชาการอ่ืนๆ 

ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 
สถานที่พิมพ. 

คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 
สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร 
 10.5 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) 
 10.6 รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเน้ือเรื่องภาษาไทย 
  - ชื่อวิทยาศาสตร คำข้ึนตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  
  - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 
  - ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 
  - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete  

   block design, RCBD) 
11. การสงตนฉบับ ผูเขียนสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD  

บันทึกขอมูล สงดวยตนเองหรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม”  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 เลขที่ 202 ถนนโชตนา ตำบลชางเผือก  
 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 50300 
 และเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 
12. การอานประเมินบทความตนฉบับ ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  

จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 3 ทานตอเรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหาเพ่ือรับการประเมิน 
กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนาจะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

13. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
14. ความรับผิดชอบ เนื้อหาบทความท่ีปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด

อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
 
หมายเหตุ 

1. ขอใหทานผูสงบทความทุกทานทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และ E-mail ลงใน
หนังสือนำสงดวย โดยทางกองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม จะไดติดตอกลับไปเพ่ือแจงผลการพิจารณา 

2. ในกรณีเปนบทความท่ีสงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกล่ันกรองบทความ 
จำนวน 3,000 บาท 
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