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ผูชวยศาสตราจารยพิชัยณรงค กงแกว* 

การพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย 
โดยองค�การบริหารส�วนตำบลสำหรับผู�สูงอายุ  
ในเขตภาคเหนือตอนบน 
THE DEVELOPMENT A SPORT AND EXERCISE MANAGEMENT MODEL BY SUBDISTRICT 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS FOR ELDERS OPERATED IN THE UPPER NORTH

* สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

บทคัดยอ 
 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบล

สำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบน และมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย
โดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาและ 
การออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบน และ 3) เพ่ือประเมินผลรูปแบบ 
การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบน 

การวิจัยคร้ังนี้มีวิธีการดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย 
โดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ และการสำรวจ 
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขต 
ภาคเหนือตอนบน โดยการพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบโดยการสนทนากลุม และขัน้ตอนที ่3 ประเมนิผลรปูแบบการจัดการกีฬา
และการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยการประเมิน 
โดยองคการบริหารสวนตำบล 

ผลการวิจัยปรากฏผล ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาสภาพ พบวา การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ  

ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยรวมและรายดานมีสภาพในระดับปานกลาง ซึ่งสภาพท่ีมีการจัดการสูงที่สุด คือ องคการบริหาร
สวนตำบล มีกิจกรรมหรือโครงการในการเลนกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับผูสูงอายุ รองลงมาระดับมาก คือ องคการ
บริหารสวนตำบล ไดมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว  

2. ผลการพัฒนา พบวา มี 5 องคประกอบ คือ ปจจัยนำเขา (6 M-IT) กระบวนการ (POLKACIR) ผลผลิต ผลลัพธ 
และขอมูลยอนกลับ และตรวจสอบรูปแบบ พบวา รูปแบบมีความเหมาะสมและความถูกตองครอบคลุม อยูในระดับมาก 

3. ผลการประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนของรูปแบบ อยูในระดับมาก 
คำสำคัญ: การจัดการกีฬา, การออกกำลังกาย, องคการบริหารสวนตำบล, ผูสูงอายุ 
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ABSTRACT 
 
The main objective of this research is to development a sport and exercise management model  

by Subdistrict Administrative Organizations for elders operated in the Upper North, There are three 
specific objectives; 1) to investigate the current situations of sport and exercise management model  
by Subdistrict Administrative Organizations for elders operated in the Upper North, 2) to development  
a sport and exercise management model by Subdistrict Administrative Organizations for elders operated 
in the Upper North, 3) to evaluate the sport and exercise management model by Subdistrict Administrative 
Organizations for elders operated in the Upper North.  

The research followed three steps: step 1. Investigate the current situations of sport and exercise 
management model by Subdistrict Administrative Organizations for elders operated in the Upper North, 
using document research, interview and survey method. Step 2. development a sport and exercise 
management model by Subdistrict Administrative Organizations for elders operated in the Upper North  
by drafting and testing by focus group discussion the model. Step 3. Evaluating the sport and exercise 
management model by Subdistrict Administrative Organizations for elders operated in the Upper North  
by evaluation conducted by each Subdistrict Administrative Organization. 

The research results are as follows:  
1. The study current situations showed that the overall of sport and exercise management model 

by Subdistrict Administrative Organizations for elders operated in the Upper North were moderate.  
The highest indicated the fact that the Subdistrict Administrative Organizations had sport and exercise 
projects for elders. The second showed that the Subdistrict Administrative Organizations monitored  
and evaluated their operational plans based on their defined standards. 

2. The development and testing of the model showed that the 5 components are input (6 M-IT), 
process (POLKACIR), Output, Outcome and Feedback. The model was propriety and accuracy at the high 
level. 

3. The evaluation of sport and exercise management model by Subdistrict Administrative 
Organizations for elders operated in the Upper North showed high feasibility and utility. 
Keywords: Sport Management, Exercise, Subdistrict Administrative Organizations, Elderly 

 
 

บทนำ 
 
ความสำคัญของผูสูงอายุไดมีการเปล่ียนแปลงบทบาทในสังคมไทยเปนอยางยิ่งจากการเพ่ิมจำนวนประชากรในสวน

ของผูสูงอายุทำใหเกิดการกาวเขาสูการเปนประเทศสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) ตั้งแตป พ.ศ.2548 เปนตนมา ตามท่ี
โสภณ แทงเพ็ชร (2550: 10-15) กลาววา ภาวะประชากรผูสูงอายุของประเทศมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนจากการสำรวจของ
สำนกังานสถติแิหงชาติ แสดงใหเหน็วาจำนวนผูสงูอายขุองประเทศไทยท่ีมอีาย ุ 60 ปขึน้ไป มจีำนวนเพิม่ข้ึนจาก 2.53 ลานคน 
ในป พ.ศ.2523 ไปเปน 5.78 ลานคนในป พ.ศ.2543 และ 5.97 ลานคนในป พ.ศ.2545 และจากการคาดการณจำนวน
ประชากรสูงอายุจะเพิ่มเปน 10.73 ลานคนในป พ.ศ.2563 ซึ่งลักษณะประชากรผูสูงอายุในภาคเหนือ มีประชากรผูสูงอายุ
รอยละ 11.1 ของภาค โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบน  
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กีฬาเปนลักษณะการออกกำลังกายที่มีประโยชนตอผูปฏิบัติทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและปญญา สงผลที่ดี
ตอสุขภาพ อีกทั้งประโยชนของการออกกำลังกายตอสภาพรางกายของผูสูงอายุและในแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 4  
(พ.ศ.2550-2554) ไดใหความของคำวา การออกกำลังกาย หมายถึง การกระทำใดๆ ที่มีการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย 
เพื่อสุขภาพ เพื่อความสนุกสนานและเพื่อสังคม โดยใชกิจกรรมงายๆ หรือมีกฎ กติกาการแขงขันงายๆ 

การที่ผูสูงอายุประสบกับปญหาสุขภาพ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ และสังคมตามท่ีโสภณ แทงเพ็ชร 
(2550: 22-25) พบวา ภาวะสุขภาพของผูสูงอายุภาคเหนือ พ.ศ.2545 มีผูสูงอายุที่นิยมการออกกำลังกายเพียงรอยละ 23.0 
และไมออกกำลงักายเลยรอยละ 77.0 สอดคลองกบัการศกึษาของคณะกรรมการจดังานสรางสขุภาคเหนอื (2550: 13) ทีพ่บวา 
ภาคเหนือมีการเจ็บปวยของประชาชนทั้งทางรางกายและจิตใจยังคงมีอัตราสูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศ พฤติกรรมเส่ียง 
ยังคงเปนปญหาสำคัญตอสุขภาพของประชาชนในภาคเหนือ โดยโรคมะเร็ง โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคหัวใจ ยังเปนสาเหตุ
การตาย 3 อันดับแรก และยังพบวาการฆาตัวตายสูงกวาระดับประเทศ โดยมีสาเหตุมาจากความวิตกกังวลดานสุขภาพ  
ในประเด็นสุขภาวะที่เปนปญหาตอความสุขของคนภาคเหนือ คือ ไมไดออกกำลังกายเปนประจำ โดยที่องคกรในระดับทองถิ่น 
คือ องคการบริหารสวนตำบลที่เปนสวนสำคัญในการจัดการโดยการใชกีฬาและการออกกำลังกายมาเปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาสุขภาวะ แตจากการศึกษาของสวนพัฒนางานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี (2547: 17-20) ไดกลาวถึงปญหา
และแนวโนมขององคการบริหารสวนตำบล ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะ 
ใหตอบสนองตอความตองการของประชาชนนั้น องคการบริหารสวนตำบลสวนใหญยังมีปญหาที่สำคัญ คือ การมีขนาดเล็ก 
ทั้งในแงของรายไดและบุคลากรนอย รวมถึงปญหาการขาดการมีสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล และ
สอดคลองกับการประเมินผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2540-2544) ระยะครึ่งแผน  
พ.ศ.2540-2542 พบวา การบริหารจัดการองคกรในการพัฒนาการกีฬา ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 
ขาดประสิทธิภาพ ขาดการประสานงานรวมมือไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งไมไดกระจายอำนาจใหสวนทองถิ่นมีบทบาท 
ในการบริหารงานและการดำเนินการอยางทั่วถึง ตลอดจนการขยายเครือขายของชมรมและสโมสรกีฬาสูระดับอำเภอและ
ตำบลไมแพรหลาย ดังน้ัน ถาหากมีรูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับ 
ผูสูงอายุ ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูสูงอายุไดแลวก็จะสามารถทำใหผูสูงอายุหันมาสนใจการเลนกีฬา 
และการออกกำลังกายมากขึ้นจนเกิดผลดีตอสุขภาพไดอยางยั่งยืน  

 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ  
  ในเขตภาคเหนือตอนบน 

สวนที่ 1 ศึกษาขอมูล ความสำคัญ แนวโนม หลักการ ทฤษฎี ที่เผยแพรเปนตำรา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
ทั้งในและตางประเทศหรือเผยแพรผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนแนวทางในการทำการศึกษาสภาพการจัดการกีฬาและ
การออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งตัวแปรที่ใชในการศึกษา คือ 
หลักการ ทฤษฎี เพื่อใหไดแนวทางกระบวนการในการจัดการในพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาโดยองคการบริหารสวนตำบล
สำหรับผูสูงอายุ โดยใชตารางการวิเคราะหเนื้อหามาเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

สวนที่ 2 การศึกษาแนวการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อสรุปกระบวนการในการจัดการ จนประสบความสำเร็จ 
โดยผูวิจัยคัดเลือกองคการบริหารสวนตำบลตนแบบ (Best Practice) ดวยวิธีทำการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ซึง่ไดองคการบรหิารสวนตำบลดอนแกว จงัหวดัเชยีงใหม ทีม่กีระบวนการจดัการทีไ่ดรบัรางวลัยกยองในระดบัชาติ 
และใชเทคนิค Snowball Sampling Technique จากองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว เพ่ือใหไดองคการบริหารสวนตำบล 
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ที่มีการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายที่ดีสำหรับผูสูงอายุอยางตอเนื่อง อีก 7 แหง คือ องคการบริหารสวนตำบลแมทาชาง 
จังหวัดเชียงใหม องคการบริหารสวนตำบลทาตุม และองคการบริหารสวนตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน องคการบริหาร 
สวนตำบลบานเสด็จ และองคการบริหารสวนตำบลตนพิชัย จังหวัดลำปาง องคการบริหารสวนตำบลดอกคำใต และองคการ
บริหารสวนตำบลดงสุวรรณ จังหวัดพะเยา ผูวิจัยใชการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) กับผูบริหาร เจาหนาที่ 
ตัวแทนคณะกรรมการผูสูงอายุ และตัวแทนผูสูงอายุในองคการบริหารสวนตำบล ซึ่งตัวแปรที่ใชในการศึกษา คือ ปจจัยนำเขา 
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และขอมูลยอนกลับ โดยใชแบบสัมภาษณการสนทนากลุมมาเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือจากผลการศึกษาในสวนที่ 1 แลวเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ 
ความตรงเชิงเน้ือหา ตลอดจนสำนวนภาษาในการส่ือความหมาย และปรับปรุงแกไขเครื่องมือตามที่ผูเช่ียวชาญเสนอแนะ  

สวนที่ 3 การศึกษาสภาพ โดยการสำรวจเพื่อใหไดกระบวนการจัดการกีฬาและออกกำลังกายโดยองคการบริหาร 
สวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบนในปจจุบัน การสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified 
Random Sampling) ตามขนาดจำนวนในแตละจังหวัด ใหไดกลุมตัวอยางจำนวน 440 คน กลุมผูใหขอมูลประกอบดวย  
4 กลุม คือ ผูบริหาร เจาหนาที่ ตัวแทนคณะกรรมการผูสูงอายุ และตัวแทนผูสูงอายุในองคการบริหารสวนตำบล ตัวแปร 
ที่ใชในการศึกษา คือ ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และขอมูลยอนกลับ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  
เปนแบบสอบถาม ที่ผานการปรับปรุงแกไขที่เสนอตอผูเช่ียวชาญจำนวน 5 ทาน เพื่อพิจารณาขอคำถามถึงความตรงประเด็น
ความครอบคลุมในเน้ือหาสาระตางๆ ของแบบสอบถามและหาความเที่ยงตรง ไดขอท่ีมีคาความสอดคลอง ตั้งแต 0.60-1.00 
จำนวน 85 ขอ และหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการนำไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยาง 
ที่มีลักษณะเทียบเคียงกับประชากรและไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จำนวน 30 คน ซึ่งเปนผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ 
บานรุงอรุณ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient: α) = .95 

 
ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ  
  ในเขตภาคเหนือตอนบน  

สวนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ  
ในเขตภาคเหนือตอนบน จากผลการศึกษาเอกสาร แนวทางการปฏิบัติที่ดี และสภาพการจัดการท่ีไดศึกษาในข้ันตอนที่ 1  
ซึง่ตวัแปร คอื กระบวนการตามทฤษฎีระบบ 5 องคประกอบ คอื ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลติ ผลลพัธ และขอมลูยอนกลับ 
เพ่ือนำมาวิเคราะหสภาพและแนวทางในการจัดการและนำรางรูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการ
บริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบน ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตอง
ครอบคลุมของเนื้อหา และทำการปรับปรุง แกไขรางรูปแบบ  

สวนที ่2 ตรวจสอบรูปแบบดวยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) และประเมินความเหมาะสม ความถกูตอง
ครอบคลมุของรปูแบบการจดัการกฬีาและการออกกำลงักายโดยองคการบรหิารสวนตำบลสำหรบัผูสงูอาย ุ ในเขตภาคเหนอืตอนบน
โดยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 15 ทาน ซึ่งตัวแปรในการศึกษาเปนการตรวจสอบองคประกอบ เนื้อหาของรูปแบบและตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความถูกตองครอบคลุมของรูปแบบ โดยใชแบบประเมินท่ีสรางจากการกำหนดประเด็นการสัมภาษณ 
ในการสนทนากลุมและแบบประเมินความเหมาะสม ความถูกตองครอบคลุม ผานอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ 
ความเหมาะสมและการใชภาษา 
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลรูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ  
  ในเขตภาคเหนือตอนบน  

เปนการประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนโดยสงรูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดย
องคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบนท่ีไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ ใหกับองคการบริหาร
สวนตำบล จำนวน 100 แหง ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดจำนวน 
ในแตละจงัหวดั ใหไดกลุมตัวอยางจำนวน 300 คน ซึง่ผูใหขอมลู คอื ผูบรหิาร เจาหนาที ่และตวัแทนผูสงูอายใุนองคการบริหาร
สวนตำบล อยางละ 100 คน ตัวแปรคือความนาเชื่อถือของรูปแบบ โดยใชเครื่องมือแบบประเมินความเปนไปไดและความเปน
ประโยชนที่สรางขึ้นผานการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและการใชภาษา และทำการปรับปรุง แกไขแบบประเมิน  
ตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ  
  ในเขตภาคเหนือตอนบน 

การศึกษาสภาพการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน ใชทฤษฎีระบบ และทฤษฎีหลักการจัดการเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ จากการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี พบวา  
การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบน มี 5 องคประกอบ คือ 
ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และขอมูลยอนกลับ สำหรับการศึกษาสภาพการจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย
โดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบน พบวา การจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย 
โดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบน องคการบริหารสวนตำบลมีกิจกรรมหรือโครงการ 
ในการเลนกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับผูสูงอายุ และไดมีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว 

 
ขั้นตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ  
  ในเขตภาคเหนือตอนบน  

การพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขต 
ภาคเหนือตอนบน มี 5 องคประกอบ คือ 

องคประกอบที่ 1 ปจจัยนำเขา (6 M-IT) ประกอบดวย ดานบุคลากร ดานสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ดานงบประมาณ 
ดานการจัดการ ดานขวัญกำลังใจ ดานการตลาด และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

องคประกอบท่ี 2 กระบวนการ (POLKACIR) ประกอบดวย การวางแผน จดัองคกร การนำ การจดัการความรูในองคกร 
การจัดกิจกรรม การควบคุม การรายงานผล และการปรับปรุงแกไข  

องคประกอบท่ี 3 ผลผลิต การเลนกีฬาและการออกกำลังกาย 
องคประกอบที่ 4 ผลลัพธ การพัฒนาสุขภาวะ 
องคประกอบที่ 5 ขอมูลยอนกลับ การเผยแพร และการประเมิน 
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การตรวจสอบรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา ทั้ง 5 องคประกอบ มีความเหมาะสมและความถูกตองโดยรวม 
อยูในระดับมาก 

งบประมาณ ขวัญกำลังใจ 

บุคลากร การตลาด 

สถานที่ วัสดุฯ 

การวางแผน การนำ การจัดองคกร 

การควบคุม การรายงาน การจัดกิจกรรม 

การปรับปรุงแกไข การจัดการความรู 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอมูลยอนกลับ 

- การเผยแพร 
- การประเมิน 

ผลลัพธ (Outcome) 

 สุขภาวะท้ัง 4 ดาน
 - รางกายแข็งแรง 
 - จิตใจแจมใส 

 - การเขากลุม 

 - ความสามัคคี เสียสละ 

ผลผลิต (Output) 

การเลนกีฬาและ
 ออกกำลังกาย 

การจัดการ 

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ  
 ในเขตภาคเหนือตอนบน 

ขั้นตอนท่ี 3 ผลการประเมินผลรูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับ 
  ผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบน 

การประเมินความเปนประโยชนและความเปนไปได พบวา อยูในระดับมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 
1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขต 

ภาคเหนือตอนบน ทั้ง 3 สวน พบวา การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับผูสูงอายุ มีองคประกอบในการจัดการ  
5 องคประกอบ คือ ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และขอมูลยอนกลับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารเชิงระบบ 
มีองคประกอบครอบคลุมและสอดคลองกันจึงเปนปจจัยนำเขาที่ดีสูกระบวนการบริหารจัดการที่จะสงผลใหเกิดการพัฒนา
ผลผลิตและผลลัพธ ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูสูงอายุสงผลใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมกีฬาและออกกำลังกาย
เพ่ิมมากข้ึน สอดคลองกับ ประชุม รอดประเสริฐ (2543: 66) ไดใหรายละเอียดของระบบไวใน 2 ลักษณะ กลาวคือ ความหมาย 
ที่เปนนามธรรม และรูปธรรม โดยความหมายที่เปนนามธรรมของระบบ หมายถึง วิธีการ (Method) การปฏิบัติงานที่มี 
รปูแบบและขัน้ตอนทีไ่มตายตวั อาจผนัแปรตามสภาพแวดลอมและปจจยัทีก่ำหนดให สวนความหมายทีเ่ปนรปูธรรม หมายถงึ 
สรรพส่ิง (Entity) ที่ประกอบดวยสวนตางๆ ที่มีความสัมพันธและพ่ึงพาอาศัยกัน โดยมีสวนหน่ึงเปนศูนยกลางของระบบและ
สอดคลองกับ Semprevivo (1976: 1) อธิบายวา ระบบ คือ องคประกอบตางๆ ที่ทำงานเกี่ยวโยงสัมพันธกัน เพื่อใหเกิดผล 
อยางใดอยางหนึ่ง กลาวไดวา ระบบ คือ การปฏิสัมพันธขององคประกอบท้ังหลายในการปฏิบัติหนาที่และการดำเนินงาน 

2. รปูแบบการจดัการกีฬาและการออกกำลงักายโดยองคการบรหิารสวนตำบลสำหรบัผูสงูอาย ุ ในเขตภาคเหนอืตอนบน 
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมานั้นมาจากขอมูลที่สำคัญ คือ สวนแรกเปนการศึกษาเอกสารในสวนของทฤษฎี หลักการ ตลอดจนงานวิจัย
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการกีฬาโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งผูวิจัยไดทำการ
วิเคราะห สังเคราะหแนวคิดตามทฤษฎีระบบ และหลักการจัดการ เพื่อกำหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยขั้นตอนที่ 1 และ
ทำการศึกษาแนวการปฏิบัติที่ดีในการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบล และสำรวจสภาพ 
การจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย เพ่ือนำมากำหนดเปนรางรูปแบบฯ ในข้ันตอนท่ี 2 จากน้ันนำไปพัฒนาเปนรูปแบบ 
การจัดการกีฬาโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยการสนทนากลุมและทำการ
ประเมินความเหมาะสมและความถูกตองครอบคลุมของเน้ือหา ซึ่งพบวา การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการ
บริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบน มี 5 องคประกอบ คือ  

2.1 องคประกอบท่ี 1 ปจจัยนำเขา (6 M-IT) ประกอบดวย ดานคน (Man) ในสวนของผูบริหาร บุคลากร และ 
ผูสูงอายุ ดานสถานที่ วัสดุ อุปกรณ (Material) ดานงบประมาณ (Money) ดานการจัดการ (Management) ดานขวัญ
กำลังใจ (Morale) ดานการตลาด (Market) และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ปจจัยนำเขาเปนการใหความสำคัญของผูบริหารและผูสูงอายุ การพัฒนาบุคลากร การจัดเตรียมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ  
การจัดหางบประมาณจากหนวยงานตางๆ การสงเสริมการมีสวนรวมของคนในชุมชน ความเขาใจ การดูแลเอาใจใส  
การอำนวยความสะดวก การยกยองผูสูงอายุและการสื่อสารกับผูสูงอายุ ทั้งหลายเหลานี้ คือทรัพยากรในการจัดการที่มี 
สวนเก่ียวของท่ีสงเสริม สนับสนุนใหการจัดการ จึงจะสงผลตอการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหาร 
สวนตำบลสำหรับผูสูงอายุดำเนินการไดสำเร็จตามเปาหมายที่ไว ซึ่งสอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2542: 444) 
กลาววา ทรัพยากรการจัดการ (Management Resources) อนัไดแก 4 M’s ประกอบดวย คน (Man) งบประมาณ (Money) 
วัสดุ อุปกรณ และสถานที่ (Material) และการจัดการ (Management) ซึ่งเปนองคประกอบท่ีถูกนำเขาในระบบ ในการ
พัฒนาที่ซับซอนทำใหทรัพยากรเพียง 4 ประการ เริ่มไมเพียงพอสำหรับเปาหมาย จึงไดเพิ่มขึ้นอีก 2 M’s เปน 6 M’s ไดแก 
ขวัญและกำลังใจ (Morale) ที่มองเห็นถึงความสำคัญ หรือคุณคาของจิตใจของผูที่เก่ียวของและการตลาด (Market) และ
สอดคลองกับวินัย ไชยทอง (2547: 18) กลาวถึงทรัพยากรในการจัดการ มี 4 ประการ ดังนี้ ทรัพยากรมนุษย (Human) 
หมายถึง พนักงานท้ังหมดท่ีทำงานในองคการ ทุน (Capital) หมายถึง ท่ีดิน เคร่ืองมือเคร่ืองใช และส่ิงกอสรางตางๆ เทคโนโลยี  
(Technology) ไดแก เครื่องจักรกล และขอมูลขาวสาร (Information) หมายถึง ขอมูลขาวสารตางๆ ที่จำเปน 
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2.2 องคประกอบที่ 2 กระบวนการ (POLKACIR) ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคกร  
(Organizing) การนำ (Leading) การจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management in Organize) การจัดกิจกรรม  
(Activating) การควบคุม (Controlling) การรายงานผล (Informing) และการปรับปรงุแกไข (Renovating) ทัง้นีอ้าจเปนเพราะ
การศึกษาทบทวนกระบวนการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายจะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการ
ประสานงานและสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุไดเขารวมการเลนกีฬาและการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น พรอมทั้งการวิเคราะห
สถานการณของผูสูงอายุในการสรางกิจกรรมหรือโครงการกีฬาและการออกกำลังกาย จากนั้นทำการประเมินผลและสรุปการ
ดำเนนิงานเพือ่การปรบัปรงุแกไขใหดขีึน้ในการจดัการกฬีาและการออกกำลงักาย ซึง่กระบวนการเหลานีส้งผลใหการดำเนนิงาน
ประสบความสำเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไวสอดคลองกับการศึกษาของสุรัสวดี ราชกุลชัย (2547: 4) กลาววา การบริหาร คือ 
กลุมของกิจกรรม ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การสั่งการหรือการชี้นำ (Directing/ 
Leading) และการควบคุม (Controlling) ซ่ึงจะมีความสัมพันธโดยตรงกับทรัพยากรขององคการ เพ่ือนำไปใชใหเกิดประโยชน และ
ดวยจุดมุงหมายสำคัญในการบรรลุความสำเร็จตามเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และจาก
การศึกษาของ Bovee (1993: 5) กลาววา หนาที่หรือกิจกรรมขั้นพื้นฐานที่ผูบริหารตองกระทำ ในปจจุบันยึดถือหนาท่ี  
4 ประการ ไดแก POLC ดังนี้ การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนำ (Leading) การควบคุม  
(Controlling) ซึ่งสอดคลองกับ จันทรานี สงวนนาม (2545: 86-87) ไดกลาวถึง กระบวนการ (Process) วาเปนการนำเอา
ปจจยัทางการบริหารทุกประเภทมาใชในการดำเนินงานรวมกนัอยางเปนระบบ เนือ่งจากในกระบวนการจัดการจะมีระบบยอยๆ 
รวมกนัอยูหลายระบบ ครบวงจรต้ังแตการบริหารจัดการ การนเิทศ การวดัผลและประเมินผล การตดิตามตรวจสอบ เพือ่ใหปจจยั
ทั้งหลายเขาสูกระบวนการทุกกระบวนการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 องคประกอบท่ี 3 ผลผลิตในการเลนกีฬาและการออกกำลังกาย พบวา กระบวนการจัดการท้ังหมดเปนการ
นำเอาปจจัยมาดำเนินการเพ่ือใหเกิดผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนดไว ทำใหเกิดการเขารวมการเลนกีฬาและการออกกำลัง
กายของผูสูงอายุ ทั้งนี้อาจเปนเพราะรูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับ 
ผูสูงอายุเปนการสงเสริมการเขารวมของทุกภาคสวนในองคการบริหารสวนตำบล สงผลใหผูสูงอายุมีความรูและเห็น 
ความสำคัญของผูสูงอายุ และสามารถตอบสนองความตองการของผูสูงอายุไดและเขารวมกิจกรรมในเลนกีฬาและ 
การออกกำลังกายเพิ่มมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับสุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2547: 18-23) กลาววา การเขารวมกิจกรรม เกิดจากจิตใจ
ที่ตองการเขารวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของกลุมคน ซึ่งการเราใหคนในชุมชนเขามา 
มีสวนรวมนั้น ผูดำเนินงานจะตองมีความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งวิธีการดำเนินชีวิต คานิยม ประเพณี  
ทศันคตขิองบคุคล เพือ่ใหเกดิความสมคัรใจเขารวมกจิกรรม และสอดคลองกบัแผนพัฒนากีฬาแหงชาต ิฉบับท่ี 4 พ.ศ.2550-2554  
(2550: 8) ไดกลาววาในชวงแผนการพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2542-2544) และฉบับที่ 3 (พ.ศ.2545-2549)  
คนไทยมีแนวโนมการเลนกีฬาและออกกำลังกายมากขึ้น  

2.4 องคประกอบที ่4 ผลลพัธในการจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย พบวา การจดัการกฬีาและการออกกำลังกาย
สามารถทำใหผูสูงอายุหันมาสนใจการเลนกีฬาและการออกกำลังกายเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหเกิดการพัฒนาสุขภาวะของ 
ผูสูงอายุได ทั้งนี้อาจเปนเพราะกีฬาและการออกกำลังกายเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาทางรางกาย โดยผูสูงอายุที่เลนกีฬาและ
ออกกำลังกายจะมีสุขภาพและรางกายแข็งแรงมากขึ้น สามารถชวยเหลือตนเอง ไมตองพึ่งพิงผูอื่นในการดำรงชีวิตประจำวัน 
ทางจิตใจ โดยผูสูงอายุจะมีจิตใจเปนสุขเม่ือไดเลนกีฬาและออกกำลังกาย ทางสังคม โดยผูสูงอายุเกิดความสามัคคีและ
สามารถเขาสังคมไดเปนอยางดี และทางปญญา โดยผูสูงอายุจะมีความเสียสละและยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
สอดคลองกับประเวศ วะสี (2543: 4) ใหความหมายของภาวะสุขภาพผูสูงอายุวา เปนสุขภาวะที่สมบูรณทางกาย ทางจิต  
ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ และสอดคลองกับวิฑูรย เหลียวรุงเรือง และคณะ (2552: 5) กลาววา ผูสูงวัยจึงมีความจำเปน
ที่ตองมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมเพื่อกระตุนใหผูสูงอายุมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดีขึ้น เพื่อชวยชะลอความเสื่อมของ
เซลลรางกายและสมอง ผูที่มีภารกิจในการดูแลผูสูงอายุในชุมชน คือ สมาชิกในครอบครัวผูสูงอายุ คนในชุมชน ผูนำหมูบาน 
และผูนำชุมชน 
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2.5 องคประกอบท่ี 5 ขอมูลยอนกลับ พบวา เปนกระบวนการท่ีเปนการสื่อสารใหรับทราบถึงขอมูลที่เกิดขึ้นจาก
การเขารวมกิจกรรมและเปนขอมูลที่สงผลในการพัฒนาการสรางกิจกรรมการเลนกีฬาและการออกกำลังกายใหตรงกับ 
ความตองการของผูสงูอาย ุทัง้นี ้อาจเปนเพราะขอมลูยอนกลบัเปนการเผยแพรองคความรูของหลักการเลนกีฬาและออกกำลังกาย 
โดยการใหขอมูลขาวสารในการเลนกีฬาและการออกกำลังกายจากการสื่อสารโดยใชบุคลากร ดานเสียง รูปภาพ แผนปาย
ประชาสมัพันธ เวบ็ไซต และผลของการจดัการกฬีาและการออกกำลงักายในโครงการและกจิกรรมตางๆ ทีไ่ดดำเนนิการไปแลว 
ใหกับองคการบริหารสวนตำบลและเครือขาย และไดนำผลการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายท่ีประสบความสำเร็จและ 
มกีารประเมนิเพือ่มาประเมนิกนัทัง้ในองคการบริหารสวนตำบลและเครือขายเพือ่หาแนวทางในการปฏิบตัทิีด่ ี (Best Practice) 
สอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2550-2554 (2550: 7) ไดกลาวถึง แนวโนมและทิศทางการพัฒนา 
การกีฬาของประเทศไทย โดยใชเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อชวยใหขาวสารดานการกีฬาท่ัวโลกเขาถึง
ประชาชนไดอยางทัว่ถงึ โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนเพ่ือสรางกระแสคานยิมและวฒันธรรมในการเลนกฬีาและออกกำลังกาย  

3. ประเมินผลการใชรูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ  
ในเขตภาคเหนือตอนบน ในการประเมินความเปนไปได และความมีประโยชนของรูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย
โดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะรูปแบบ
การจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ เม่ือนำไปใชจริงสามารถทำไดจากการ
ดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล เนื่องจากเปนการพัฒนาตั้งแตปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และขอมูล
ยอนกลับ ทั้งหมดน้ีเปนรูปแบบที่สรางและพัฒนาข้ึนจากการนำเอาทรัพยากรและปจจัยพื้นฐานที่มีอยูในองคการบริหาร 
สวนตำบล อกีทัง้ยงัรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้เปนประโยชนตอผูสงูอาย ุในการพฒันาสขุภาวะท้ังทางดานรางกาย จติใจ สงัคม และปญญา 
สอดคลองกับการศึกษาของมานพ ตันสุภายน และธฤษณุ ฉัตรกมลวรกิจ (2553: 46-49) ที่พบวา ประชากรวัยสูงอายุของ
เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนานั้น มีเกณฑที่จะอายุยืนยาวมากข้ึน ผนวกกับการมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น  
จึงเปนผลใหผูสูงอายุมีอัตราในดานภาวะความเปนผูนำสูงกวาวัยอื่น ซึ่งผูสูงอายุชายมีบทบาทมากกวา แตฝายขับเคลื่อนใหเกิด
การเปล่ียนแปลงและความสำเร็จของกิจกรรมน้ันมาจากผูสงูอายุหญงิเปนหลัก นอกจากน้ียงัพบวาดานผูสงูอายุตองการเขารวม
กิจกรรมกับชุมชนมากที่สุด คือ กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ ไดแก การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย โดยสวนใหญตองการ
รวมตัวกันเปนกลุม/ชมรม/องคกร รองลงมาคือ การรวมระดมความคิดเห็นและการเขารวมประชุม/สัมมนา อีกทั้งยังไดให 
ขอเสนอแนะวา ทุกภาคสวนควรเปนกำลังสำคัญในการชวยกันผลักดันและเชื่อมโยงสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุเขาไว 
ดวยกันและตอยอดองคความรูไปสูกลุมเปาหมายโดยตรง ซึ่งไมถือวาเกินศักยภาพของชุมชนทองถิ่นท่ีจะทำได โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชนทองถ่ินเปนแรงผลักดัน การพัฒนาผูสูงอายุในชุมชน 
จะเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเกิดความยั่งยืนได 
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ขอเสนอแนะ 
 
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

1.1 ควรมีการวางแผนในดานปจจัยนำเขาเพ่ือสรางความเขาใจและพัฒนาทุกดานไปพรอมๆ กัน ทั้งบุคลากร 
ในองคกร งบประมาณ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ การจัดการ การสรางขวัญกำลังใจ การตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อใหการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับผูสูงอายุมีความพรอมกอนการดำเนินงาน 

1.2 ควรสรางความเขาใจและเห็นความสำคัญระหวางผูสูงอายกุับองคการบริหารสวนตำบลและผูที่เก่ียวของ 
1.3 กระบวนการในการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับผูสูงอายุ  

ในเขตภาคเหนือตอนบน ควรปฏิบตัใิหเปนไปตามลำดับข้ันตอน ตัง้แตเริม่การวางแผน การจัดองคกร การนำ การจัดการความรู
ในองคกร การสรางกิจกรรม การควบคุม การรายงาน และการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
2.1 ควรมีการวิจัยการนำรูปแบบการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายโดยองคการบริหารสวนตำบลสำหรับ 

ผูสูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนบนไปทดลองใช และทำการประเมินรูปแบบในการนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

2.2 ควรมีการวิจัยตอเนื่องโดยการวิจัยจำแนกแตละดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานการนำ 
และดานการควบคุม โดยแยกการทำวิจัยเฉพาะในแตละดาน เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับองคการบริหารสวนตำบล 
ในแตละพื้นที่ 

2.3 ควรมีการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของในการจัดการกีฬาและการออกกำลังกายขององคการบริหารสวนตำบล  
เชน ขนาดขององคการบริหารสวนตำบล จำนวนประชากร เขตพื้นที่และรายไดของแตละองคการบริหารสวนตำบล 
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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ของวารสารท่ีรับตีพิมพบทความที่เปน
ประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนท่ีประจักษ 
วาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชนและทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลง 
ในความตระหนักและการรับรูในปญหา และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยท่ีบงชี้
สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชนและสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใช
องคความรูหรือความเช่ียวชาญท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง 
และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 
รูปแบบของวารสาร 

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

รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 
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
ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพฒันาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนัก
และการรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

• สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 
• กระบวนการท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 
• ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปล่ียนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 
• การประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนำไปใชประโยชน  

และ Citation) 
• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการ

นำไปใชประโยชน และ Citation) 
 

 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม� 
เป�นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม 
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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 
 
การเรียงลำดับเนื้อหา (บทความวิจัย) 
1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเร่ืองเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา 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. ระเบยีบวธิวีจิยั (Methodology) : อธบิายถงึเครือ่งมอืและอปุกรณทีใ่ชในการทดลองและอธิบายวธิกีารศกึษาทดลอง 
6. ผลการวิจัยและการอภิปราย (Results and Discussions) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดง

การวิจัยถึงผลที่ชัดเจน หากมีตาราง กราฟ หรือรูปภาพใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ และการเขียนอภิปรายผล 
การศึกษา เปนการชี้แจงผลการวิจัยวาตรงตามวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิจัย
ของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตุผลใด เปรยีบเทยีบหรอืตคีวามเพือ่เนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายทีส่ดุ 

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

8. กิตติกรรมประกาศหรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดงความ
ขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 

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. สถานที่พิมพ: สำนักพิมพ.  
สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกจิพอเพยีง รวมเรยีนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1 กรงุเทพมหานคร: อมัรนิทรพริน้ติง้ 

แอนดพับลิชชิ่ง. 
Courtney, T. K. 1965.  Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc. 

 10.2 วารสาร 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับท่ี) : เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด 
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศท่ีกำลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34): 14-20. 
Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. 2007. Determination of antioxidant activity and antioxidant 

compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis. 20: 337-345 
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 10.3 วิทยานิพนธ 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. สถาบันการศึกษา.  

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

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 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 
  - ภาษาอังกฤษท้ังในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 
  - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก  
   เชน (random complete block design, RCBD) 
11. การสงตนฉบับ ผูเขียนสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึก

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

ภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไข
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

13. บทความทีไ่ดรบัการตพีมิพใน “วารสารวิจยัราชภฏัเชยีงใหม” ถอืเปนกรรมสทิธิข์องมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม  
14. ความรับผิดชอบ เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด 

อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
 
หมายเหตุ 
1. ขอใหทานผูสงบทความทุกทานทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และ E-mail ลงใน

หนังสือนำดวยโดยทางกองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม จะไดติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา 
2. ในกรณีเปนบทความท่ีสงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกล่ันกรองบทความ 

จำนวน 3,000 บาท 
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