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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและทดสอบหลักสูตรการฝกอบรมการผลิตผักพื้นบานดวยระบบพืชปลอดภัย

รวมกับภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตรสำหรับผูสูงอายุ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูสูงอายุเขตเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จำนวน 12 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ  

การสนทนากลุม และแบบทดสอบความรู วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกณฑ E1/E2  

(80/80) และสถิติทดสอบ paired t-test และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบวา การผลิตผักพื้นบานดวยระบบ 

พืชปลอดภัยควรเสริมดานความรูดวยการแลกเปลี่ยนประสบการณบนฐานกฎ กติกา และแนวคิดภูมิปญญาพื้นบาน 

ดานการเกษตร ประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝกอบรมมีคาคะแนนความรูระหวางการฝกอบรม (E1) และความรูหลังการใช

กิจกรรมการฝกอบรม (E2) เทากับ 81.48/89.56 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังทดลองใชหลักสูตรการฝกอบรมมีคาคะแนน

สูงกวากอนทดลองใชหลักสูตรการฝกอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ผูสูงอายุไดเสนอแนะการพัฒนา 

แหลงเรียนรูดานการเกษตรในพื้นที่สูการเสริมสรางอาชีพที่เหมาะสมกับวัย 

คำสำคัญ: หลักสูตรการฝกอบรม การผลิตผักพื้นบาน ผูสูงอายุ 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to develop and efficiency assessment of the training course curriculum  

in indigenous vegetable production base on pesticide-free vegetable production system and local 

wisdom in agriculture for elderly. 12 elderly in the area of Muang Khaen Municipality Maetang District, 

Chiang Mai Province. Data were collected by using and in-depth interview, group discussion and questionnaires.  

The training course curriculum prepared had efficiency of E1/E2 according to the set criteria of 80/80, 

Mean, Standard deviation, paired t-test and content analysis were used for data analysis. The results 

found that pesticide-free vegetables product must provide body of knowledge, provide experience 

exchange activities and community rules on the concept of the agriculture of wisdom. The efficiency 

assessment of the training course curriculum were 81.48/89.56. Comparison of the training course 

curriculum the post-earning achievement score was higher than the pre-learning score at the 0.05 

significant levels. In concluding, elderly suggested that to created the development of agriculture learning 

sources to occupation that is appropriate for their age. 
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บทนำ 
 

ประเทศไทยไดกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุและโครงสรางประชากรไดเปลี่ยนเปนโครงสรางประชากรแบบสูงวัย 

โดยมีอัตราการเขาสูสังคมสูงอายุอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนผลของการลดลงอยางรวดเร็วของภาวะเจริญพันธุ ประกอบกับการลดลง

อยางตอเน่ืองของระดับการตาย ทำใหแนวโนมการมีสวนรวมในกำลังแรงงานของผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม 

ผูสูงอายุสวนมากมีรายไดท่ีไมเพียงพอ สถานการณนี้จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงาน ตลอดจนผลิตภาพการผลิต

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (องคการแรงงานระหวางประเทศ, 2555)  

ผูสูงอายุสวนใหญมีความตองการรูปแบบอาชีพเสริมเพิ่มเติมเพื่อสรางรายไดใหมากขึ้น ลดการพึ่งพาบุตรหลาน และ 

ใชเวลาวางใหเกดิประโยชน แตยงัขาดองคความรูทีเ่หมาะสมในการดำเนนิการ ดงันัน้แนวทางการผลติพชืผกัพืน้บานดวยระบบ

พืชปลอดภัยจึงเปนแนวทางในการสรางเสริมอาชีพของผูสูงอายุที่สอดคลองและเปนทุนความรู เดิมของผู สูงอายุ  

(สามารถ ใจเตี้ย, 2556) แตสถานการณอาชีพการเกษตรในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบอันสงผลตอการเกิดผลกระทบ

ทั้งตัวเกษตรกร ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม Allen (2010) พบวา การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากการผลิตเพื่อการบริโภค

เปนการผลติเพือ่การคาทำใหเกษตรกรตองใชสารเคมใีนปรมิาณท่ีเพ่ิมข้ึนเนือ่งจากตองเรงผลผลติใหทันกบัความตองการของตลาด

ทำใหเกษตรกรตองเสียคาใชจายในการซื้อปจจัยการผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึนและยังสงผลกระทบตอสุขภาพ เชนเดียวกับ

ระบบการเกษตรในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาที่สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนพื้นที่ราบระหวางเทือกเขาและที่ราบลุม

แมน้ำปง สภาพทั่วไปจึงเหมาะสมตอการทำการเกษตรตลอดป มีแหลงน้ำท้ังคลองชลประทานท่ีสงน้ำมาจากเขื่อนแมงัด

สมบูรณชล รวมถึงแมน้ำปงที่ไหลผานบางพ้ืนที่ทำใหเกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใชในการเพาะปลูกอยางเต็มที่ โดยมีประชาชน

ประกอบอาชีพทางการเกษตรประมาณ 2,838 ครัวเรือน มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 9,050 ไร รูปแบบการผลิตการเกษตรท่ีหลากหลาย 

ทั้งการปลูกพืชไร พืชสวน และการปศุสัตว ทำใหโครงสรางทางสังคมยังเปนสังคมการเกษตรท่ีตองพึ่งพาสารเคมีเปนปจจัย 

การผลิตที่สำคัญ พืชไรที่สำคัญ เชน ขาวนาปและนาปรัง (ครอบคลุมพื้นท่ีเกษตรกรรมประมาณ รอยละ 70) นอกจากนี้ 

ยังมีการปลูกพืชไรอื่นๆ เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวโพดหวาน ดอกดาวเรือง กระเทียม เปนตน อาชีพดานเกษตรกรรมในพื้นที่

เปนแหลงกระจายรายไดเขาสูชุมชนไมนอยกวาปละ 10 ลานบาท (สามารถ ใจเตี้ย, 2555)  
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ทั้งนี้ปรากฏการณเหลาน้ีไดกอผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องท้ังการเกิด 

การเจบ็ปวยดวยโรคและอาการตามระบบของรางกาย โดยเฉพาะเกษตรกรทีม่สีารเคมปีองกนักำจดัแมลงศตัรพูชืตกคางในเลอืด

ในระดับเสี่ยงและไมปลอดภัยจะรูสึกเครียดและเปนทุกขอยางมาก การเกษตรยังกอใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีในแมน้ำ

แมงัดและแมน้ำปง รวมถึงการเปนพื้นที่ตนน้ำชลประทานแมแตง (วิทญา ตันอารีย และสามารถ ใจเตี้ย, 2554) สงผลให

ประชาชนในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาไดพยายามแสวงหารูปแบบการผลิตพืชผักปลอดภัยท่ีใชปจจัยการผลิตท่ีหาไดงาย

ในทองถิ่น และที่สำคัญเกษตรกรเหลานี้ไดสรางแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรดวยกันเองและประชาชนที่สนใจ สอดคลองกับ

แนวทางการสงเสริมอาชีพของชมรมผูสูงอายุที่รวมตัวกันประกอบอาชีพเสริม แตจากผลการดำเนินงานที่ผานมา พบวา  

อาชีพเสริมที่ดำเนินอยูสรางรายไดใหกับกลุมนอยมาก และจากการประชุมกลุมผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุสวนใหญ 

มีความตองการรูปแบบอาชีพเสริมเพิ่มเติมเพื่อสรางรายไดใหมากข้ึน ลดการพึ่งพาบุตรหลาน และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

แตยังขาดองคความรูที่ เหมาะสมในการดำเนินการ ดังนั้นแนวทางการผลิตพืชผักพื้นบานดวยระบบพืชปลอดภัย 

จึงเปนแนวทางในการสรางเสริมอาชีพของผูสูงอายุที่สอดคลองและเปนทุนความรูเดิมของผูสูงอายุในพื้นที่  

นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางการผลิตผักพื้นบานดวยระบบพืชปลอดภัยโดยการประยุกตรวมกับ

ภูมิปญญาทองถิ่นยังเปนแนวทางการสรางความมั่นคงดานอาชีพและกอเกิดรายไดใหกับผูสูงอายุ อันจะนำไปสูการลด 

การพึ่งพาผูอื่น และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่ไมตองลงทุนสูงและยังเปนการสืบทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น

ดานการเกษตรที่นับวันจะถูกลืมตามกระแสของการพัฒนา นับเปนทุนทางสังคมที่มีศักยภาพในอันที่จะพัฒนาใหเกิดประโยชน

สาธารณะตอชุมชนและตอระบบการผลิตอาหารปลอดภัยตอไป 

 

 

วัตถุประสงค 
 

1. เ พ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมการผลิตผักพื้นบานดวยระบบพืชปลอดภัยรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น 

ดานการเกษตรสำหรับผูสูงอายุ 

2. เพื่อวัดประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝกอบรมการผลิตผักพื้นบานดวยระบบพืชปลอดภัยรวมกับภูมิปญญาทองถิ่น

ดานการเกษตรสำหรับผูสูงอายุ ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชหลักสูตรการฝกอบรมการผลิตผักพ้ืนบานดวยระบบ 

พืชปลอดภัยรวมกับภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตรสำหรับผูสูงอายุ 

 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยนี้ผูวิจัยดำเนินการตามแบบแผนการทดลองชนิด One Group Pretest-Posttest Design โดยกำหนด 

กลุมทดลองที่ไมเปนอิสระแกกัน และดำเนินการทดลองปฏิบัติกิจกรรมในหลักสูตรดวยรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ 

โดยใชเทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ ใหผูสูงอายุทำแบบทดสอบกอน-หลังการปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคลแลวนำผลการทดลอง

มาวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย  

1. ผูใหขอมูล 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive selection) เพื่อใหไดบุคคล

ที่สามารถใหขอมูลตรงตามที่ตองการและกระจายอยูในพื้นท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ซ่ึงการศึกษานี้ไดคัดเลือกตัวแทน

จำนวน 8 คน ประกอบดวย ตัวแทนจากหนวยงานดานการเกษตร จำนวน 2 คน ตัวแทนเกษตรกร จำนวน 3 คน ตัวแทน 

ผูสูงอายุ จำนวน 3 คน ทำการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบไมเปนทางการและการสนทนากลุม 
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1.2 การทดสอบประสิทธิผลของบทเรียน สุมตัวอยางแบบแบงกลุมตามคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1.2.1 เปนผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไดและอาศัยอยูในพื้นที่ศึกษาไมนอยกวา 5 ป จำนวน 12 คน 

 1.2.2 สมัครใจเขารวมโครงการ 

 1.2.3 สามารถเขารวมกิจกรรมไดตลอดโครงการ 

2. วิธีการศึกษา 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม มีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 

 2.1.1 ทำการสัมภาษณแบบไมเปนทางการและการสนทนากลุมตามกรอบประเด็นระบบการผลิตเกษตร

ปลอดภัย ภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตร ปญหาและอุปสรรคในการผลิต รวมถึงขอเสนอแนะในการแกไขปญหา  

วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ทั้งนี้ขอมูลที่ไดนำไปจัดลำดับความสำคัญสูการสรางหลักสูตรการฝกอบรม 

 2.1.2 การสรางหลักสูตรการฝกอบรม ทำการทบทวนขอมูลการผลิตดานการเกษตรและภูมิปญญา 

ดานการเกษตรในพื้นที่จากเอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนขอมูลประกอบการยกรางและการพัฒนาหลักสูตร 

การฝกอบรม ดำเนนิการโดยนกัวจัิยรวมกบัตัวแทนจากหนวยงานดานการเกษตรและตวัแทนผูสงูอาย ุแบงเปน 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

  ขัน้ตอนที ่ 1 ยกรางหลกัสตูรฯ โดยทำการทบทวนแนวคดิ และทฤษฎท่ีีใชและนำมาประกอบกับผลการวิจยั

ระบบการผลิตพืชปลอดภัยและภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตร และใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม แลวปรับปรุง

แกไขตามขอเสนอแนะ เพื่อนำไปสูหลักสูตรฯ (ฉบับราง) 

  ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2 และนำหลักสูตรฯ (ฉบับราง) ที่ไดปรับปรุงแกไขแลว

ตามขั้นตอนที่ 1 นำเสนอในการประชุมผูใหขอมูลการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหที่ประชุมชี้แนะ แลวผูวิจัย 

ทำการปรับปรุง (ฉบับราง)  

  ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3 โดยผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญใหขอคิดเห็นและ

ชี้แนะในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฯ (ฉบับราง) ใหสมบูรณ 

2.2 การทดสอบประสิทธิผลของหลักสูตรฯ นำไปทดลองใชกับกลุมผูสูงอายุ จำนวน 12 คน ประกอบดวย 

ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นเตรียมการ ทำการเตรียมความพรอมและซักซอมความเขาใจทั้งวัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรม บทบาทของ

วิทยากรและขอความคิดเห็นจากผูใหขอมูลการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมในการวางแผนการดำเนินงาน ในสวนของ 

กลุมตัวอยางใชการเผยแพรขอมูลโดยใชแผนพับและประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดกอนเขารวมโครงการ 

 ขั้นดำเนินการ ดำเนินการตามรูปแบบฯ ที่ไดจัดกิจกรรมไว  

 ขั้นการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรฯ ประกอบดวย  

 1. แบบวดัประสทิธผิลกระบวนการระหวางการอบรม (E1) เปนแบบประเมนิการปฏบัิติกจิกรรมการฝกอบรม

และผลการปฏิบัติกิจกรรมการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมเปนรายบุคคล โดยผูวิจัยเปนผูประเมินตามขั้นตอน 

แตละรายการเปนคะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน ตอบถูกให 1 คะแนน 

 2. แบบวดัประสทิธภิาพหลงัการฝกอบรม (E2) เปนขอสอบแบบเลอืกตอบและใหผูเขารบัการฝกอบรมแตละคน

ทำขอสอบระหวางทำกิจกรรม โดยผูวิจัยเปนผูประเมินตามขั้นตอนแตละรายการเปนคะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน ตอบถูกให  

1 คะแนน 

  การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการฝกอบรมใชการหาอัตราสวนของประสิทธิภาพของกิจกรรม

ที่ไดรับมอบหมายตอประสิทธิภาพของผลลัพธจากการสอบตามเกณฑมาตรฐาน E1/E2 (80/80) (ชัยยงค พรหมวงศ, 2531)  

 3. การวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเขารับการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม วัดจากแบบทดสอบกอน-หลัง ที่ผูวิจัย

ไดรวมกันสรางขึ้นและนำขอมูลมาเปรียบเทียบความแตกตาง โดยใหผูเขาอบรมทำแบบทดสอบถูก-ผิด โดยตอบผิดให  

0 คะแนน ตอบถูกให 1 คะแนน ทั้งนี้ผูวิจัยเปนผูประเมินตามขั้นตอนโดยการตรวจใหคะแนนแตละรายการ ประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการฝกอบรมโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบดวยสถิติ paired t-test และการสรุปรวมกันระหวางผูวิจัย 

และผูเขารวมการอบรม  
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ผลการวิจัย 
 

ระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเกิดจากกระบวนการเรียนรูของชุมชนบางพ้ืนท่ี 

ที่เริ่มเชื่อมั่นในกระบวนการการผลิตที่ชี้วัดจากตัวเลขปริมาณผักปลอดภัยท่ีสรางรายไดใหกับกลุมเกษตรกรไมต่ำกวาวันละ 

1,000 บาท การผลักดันการรวมกลุมกันของเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีตองการใชสารชีวภาพ เกษตรกรและตัวแทนผูสูงอายุ 

ยังใหความเห็นวาหนวยงานที่เกี่ยวของควรสรางกิจกรรมที่ใหประชาชนและเกษตรกรมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือให

ผูผลิตและผูบริโภคมีโอกาสพบปะกัน ทั้งนี้จะชวยใหทัศนคติบางอยางของผูบริโภค เชน ทัศนคติท่ีวาสารชีวภาพสกปรก 

ผลติมาจากของเสยี ผกัทีใ่ชสารชวีภาพยอมมขีองเสยีปนเปอนเปลีย่นไป รวมถึงเปนการปลกูฝงสำนกึรบัผดิชอบและความมวีนิยั

ตอสงัคมและสิง่แวดลอมแกทกุฝายทัง้ผูบรหิารเทศบาล เกษตรกรและประชาชน ตลอดจนนกัวชิาการทุกฝายเกดิจติสำนกึรวมกนั 

สวนภูมิปญญาดานการเกษตรในพื้นที่ พบวา เกษตรกรเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชสารเคมีการเกษตร 

โดยพยายามเรยีนรูและประยกุตใชองคความรูของตนเองทีไ่ดรบัการถายทอดจากบรรพบรุษุและประสบการณรวมกบัการเรียนรู

จากสื่อและโครงการบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และมหาวิทยาลัยแมโจ)  

จากขอคนพบในการศึกษาการผลิตและภูมิปญญาดานการเกษตรในพื้นท่ีไดสะทอนถึงปญหาการผลิตดานการเกษตร 

ทีเ่กดิจากการใชสารเคมกีารเกษตรและแนวทางการแกไขปญหาโดยการผลติปจจยัการผลติจากสารชีวภาพ จงึนำไปสูการพฒันา

หลักสูตรการฝกอบรมสำหรับผูสูงอายุและผูเกี่ยวของ ผูวิจัยจึงไดนำขอดังกลาวปรึกษาหารือรวมกันและไดพัฒนาหลักสูตร 

การอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการผลิตปุยหมักโดยใชไสเดือนดินยอยสลาย ดังนี้ 

1. แนวคิดหลักสูตร ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีการทำไร ทำสวน ทำนา และเลี้ยงสัตวกันเปนจำนวนมาก 

ซึ่งเมื่อเก็บผลผลิตจำหนายแลวมักจะมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเกิดขึ้นในไรนาหรือภายในสวน ซึ่งเกษตรกรบางสวน 

จะกำจัดโดยวิธีการเผา เมื่อมีการเผาติดตอกันเปนเวลานานหลายปจะกอใหเกิดสภาพท่ีทำใหดินเสื่อมโทรมในเวลาตอมา  

ซึ่งปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดโดยการนำวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเหลานั้นมาทำปุยหมักแลวนำกลับมาใชเพื่อเปนปจจัย

การผลติได นอกจากนีก้ระบวนการผลติปุยหมกัรปูแบบดงักลาวยงัเปนการเพิม่อนิทรยีวตัถุและธาตอุาหารแกดนิไดในระดบัหนึง่ 

การนำวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใหไสเดือนดินยอยสลายตองสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมท้ังสถานท่ี เศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตรที่ใชตองยอยสลายได การควบคุมความชื้น และการคัดเลือกสายพันธุไสเดือนดินท่ีเหมาะสมตอสภาพพ้ืนท่ี  

ทั้งนี้ปุยหมักที่ไดจากการยอยสลายโดยไสเดือนดินจะชวยปรับปรุงโครงสรางของดินและเพิ่มแรธาตุอาหารแกพืช  

2. วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางองคความรูในการผลิตปุยหมักโดยใชไสเดือนดินยอยสลายเพื่อใชในการผลิตผักพื้นบาน

ในระบบพืชปลอดภัย 

3. การทดลองใชหลักสูตรการฝกอบรม 6 ชั่วโมง ดังเสนอในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การทดลองใชหลักสูตรการฝกอบรม 

 

กิจกรรม เนื้อหา วิธีการสอนและกิจกรรม ผลลัพธ 

การเตรียมวัสดุและ

อุปกรณที่เกี่ยวของ  

(2 ชั่วโมง) 

การเตรียมบอเลี้ยง  

เศษวัสดุเหลือใช 

ทางการเกษตร  

และสายพันธุ 

ไสเดือนดิน 

บรรยาย อภิปรายดวยชุด PowerPoint  

หัวขอเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณที่เกี่ยวของ  

ไดแก บอซีเมนต เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

และไสเดือนดินสายพันธุฟเรททิมา พีกัวนา  

(Pheretima peguana) รวมกับการสาธิต 

และรวมกันฝกปฏิบัติการ 

ความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับการเตรียมวัสดุ

และอุปกรณที่เกี่ยวของ 

การเลี้ยงไสเดือนดิน 

เพื่อผลิตปุยหมัก  

(3 ชั่วโมง) 

การปลอยไสเดือนดิน 

ลงในบอซีเมนต การดูแล

และการใหอาหาร 

ไสเดือนดิน 

บรรยาย อภิปรายดวยชุด PowerPoint  

รวมกับการสาธิตและรวมกันฝกปฏิบัติการ 

 

ความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับการเลี้ยง 

ไสเดือนดินในบอซีเมนต 

การใชประโยชน 

ปุยหมักมูลไสเดือนดิน  

(1 ชั่วโมง) 

ปุยหมัก 

มูลไสเดือนดิน 

บรรยาย อภิปรายดวยชุด PowerPoint  ความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับการใชประโยชน

ปุยหมักมูลไสเดือนดิน  

4. ประสิทธิผลของหลักสูตรการฝกอบรม การหาประสิทธิผลของหลักสูตรการฝกอบรมโดยหาอัตราสวนประสิทธิภาพ

กระบวนการระหวางการฝกอบรม (E1) และผลของการใชหลักสูตร (E2) (E1/E2 = 80/80) ผลการวิเคราะหขอมูลจากคะแนน

ในการทำกิจกรรมระหวางการฝกอบรม (E1) และผลของการใชหลักสูตรการฝกอบรม (E2) เรื่อง การผลิตปุยหมัก 

โดยใชไสเดือนดินยอยสลาย เทากับ 81.48/89.56 ท้ังน้ีหลักสูตรการฝกอบรมท่ีผูวิจัยรวมกับผูเก่ียวของไดสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 

ใหคา E1/E2 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กำหนดไว ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝกอบรมตามเกณฑ E1/E2  

 

หลักสูตรการฝกอบรม กลุมทดลอง จำนวน E1 E2 E1/E2 

การผลิตปุยหมักโดยใชไสเดือนดินยอยสลาย ผูสูงอายุ 12 81.48 89.56 81.48/89.56 

 

5. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลักสูตรการฝกอบรมของผูเขารับการอบรมกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตร 

การฝกอบรม พบวา คาคะแนนทดสอบความรูเฉล่ียกอนและหลงัทดลองใชเทากบั 5.46 และ 8.91 ตามลำดบั คาสวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.95 และ 0.87 ตามลำดับ เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยกอนและหลัง

ทดลองใชหลักสูตรการฝกอบรม พบวา คาคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยหลังทดลองใชมีคาสูงกวากอนทดลองใชอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลักสูตรการฝกอบรม  

 

ระยะเวลา คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test p-value* 

กอนการใชบทเรียน 

หลังการใชบทเรียน 

5.46 

8.91 

0.95 

0.87 

-2.657 0.007 

* ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 

 ทั้งนี้ผูสูงอายุที่เขาทดสอบกิจกรรมการฝกอบรมใหขอเสนอแนะแนวทางการประยุกตใชกิจกรรมสูการปฏิบัติในพื้นที่

สรุปไดวา หนวยงานทั้งเทศบาลและหนวยงานภายนอกควรรวมกันพัฒนาแหลงเรียนรูดานการเกษตรท่ีมีอยูในพื้นท่ีเพื่อใชเปน

แหลงการหาความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ และสรางกิจกรรมท่ีใหประชาชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ  

รวมถึงสรางแหลงจำหนายผลผลิตที่ผลิตได 

 

 

การอภิปรายผล 
 

ประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรการฝกอบรมแสดงใหเห็นความตองการการเรียนรูดวยตนเองของผูสูงอายุ 

ในพืน้ทีสู่การพฒันาแนวทางในการสรางเสริมองคความรูดานการเกษตรท่ีเปนความรูดัง้เดมิของตนเอง ท้ังนีใ้นการดำเนนิกจิกรรม

ของการฝกอบรมในสวนของการบรรยายเชงิทฤษฎผีูสงูอายยุงัไมสามารถเรยีนรูเนือ้หาท่ีเกีย่วของไดมากนกั ซึง่อาจเปนไปไดวา

กระบวนการผลิตปจจัยการผลิตโดยใชไสเดือนดินเปนกระบวนการที่ยังไมแพรหลายมากนักในพื้นที่ และบางขั้นตอนตองใช

ความรูดานวิทยาศาสตรจึงสงผลตอความไมเขาใจและความไมคุนเคยในการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุ แตอยางไรก็ตาม 

ผลการประเมินความรูหลังการทำกิจกรรมก็ยังสูงกวาคะแนนกอนการดำเนินกิจกรรม สอดคลองกับดารารัตน จำเกิด และ

คณะ (2554) พบวา รูปแบบกิจกรรมการเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพในผูสูงอายุไดสะทอนพลังอำนาจในการกอเกิดกระบวนการ

การเรียนรูที่ผานการพิจารณา ไตรตรอง คิดวิเคราะห และสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถ

ของตนที่จะปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของตนเอง การปฏิบัติเหลานี้สอดคลองกับเปาหมายของรูปแบบ

การเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพที่มุงเนนใหเกิดกระบวนการที่เพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุใหมีพลังอำนาจ 

ผูสูงอายุที่เขารับการทดสอบกิจกรรมการฝกอบรมยังไดสะทอนความตองการการเสริมสรางความมั่นคงดานอาชีพ 

โดยใหเทศบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของพัฒนาแหลงเรียนรูดานภูมิปญญาการเกษตรที่มีอยูในพื้นที่เพื่อใชเปนแหลงเรียนรู 

ในการประกอบอาชีพเสริม ซึ่งอาจเปนไปไดวาการบริการดานการสงเสริมอาชีพของผูสูงอายุของหนวยงานที่เกี่ยวของไมทั่วถึง

และไมมุงเนนอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิม สอดคลองกับพรพรม ไขชัยภูมิ และภรณี ศิริโชติ (2554) พบวา ปญหา

และอปุสรรคในการจดัสวสัดิการดานอาชพีใหผูสงูอาย ุ คอื ความไมทัว่ถงึของบรกิารและผูสงูอายสุวนใหญยงัไมเขามามสีวนรวม

มากนกั เพราะเทศบาลตำบลโนนไทยไมไดมกีารรณรงคอยางจรงิจงัจงึขาดความตอเนือ่งในการรบับรกิาร กลุมตวัอยางสวนใหญ

ตองการใหเทศบาลจัดฝกอบรมอาชีพใหกับผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพในการทำงานและสงวนอาชีพนั้นไวเฉพาะผูสูงอายุ พรอมทั้ง

ตองการใหเทศบาลจัดหาแหลงหรือสถานท่ีจัดจำหนายผลผลิตของผูสูงอายุ รวมถึงจัดสงเสริมใหสูงอายุไดถายทอดประสบการณ

อาชีพแกเยาวชน 
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ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

1. หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการนำผลการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมของหลักสูตร 

การฝกอบรมไปจัดโครงการการสรางเสริมอาชีพสำหรับผูสูงอายุ ประชาชน เกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป ท้ังนี้ควรพิจารณา

ความตองการทีแ่ทจรงิและความสอดคลองกบัวถิชีวีติ บรบิทของชมุชน ตลอดจนวฒันธรรมของชมุชน เพือ่ใหเกดิการปรบัตวัเอง 

สูการมีอาชีพที่มั่นคงและพึ่งตนเองได 

2. การประยุกตใชกิจกรรมการฝกอบรมสูการปฏิบัติควรมีการสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุเกิดการเรียนรูในลักษณะ 

ของกระบวนการกลุม โดยพยายามสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณและการสาธิตไมควรเนน 

การบรรยายเชิงวิชาการที่ยากแกการเขาใจ 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ศึกษารูปแบบการเสริมสรางอาชีพดานอื่นๆ ของผูสูงอายุทั้งในเมืองและชนบท อันจะนำไปสูการสรางแรงสนับสนุน

ที่สำคัญในครอบครัวและชุมชนใหผูสูงอายุไดเตรียมตัวในดานอาชีพและการพึ่งตนเองได 

2. เปรียบเทียบปจจัยการคงอยูของการประกอบอาชีพเสริมดานการเกษตรปลอดภัยของผูสูงอายุในชวงวัยตางๆ  

เพื่อใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของไดสรางแนวทางการเสริมสรางอาชีพเหลานั้นใหสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ 

และทรัพยากรที่เอื้อตอการประกอบอาชีพในชุมชน โดยอาจจะใชการศึกษาจากตนแบบผูสูงอายุหรือกรณีศึกษาจากเอกสาร 

ที่เกี่ยวของ 

 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้สำเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหชวยเหลืออยางดียิ่งจากเกษตรกร ผูสูงอายุและเจาหนาที่ 

ดานเกษตรและสาธารณสุข ที่ไดใหขอมูลและเขารวมทดสอบกิจกรรมการฝกอบรม และขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณา

แนะนำกระบวนการการวิจัยและปรับแกไขเครื่องมือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่สนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้  
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รศ.ดร.ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร 

รศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

รศ.ดร.สุดารัตน สิทธิสมบัติ มหาวิทยาลัยเนชั่น 

อ.ดร.วารัชต มัธยมบุรุษ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อ.ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

อ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ มหาวิทยาลัยพะเยา 

รศ.ดร.ภาณุวัฒน ภักดีวงศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.สุกัญญา แชมชอย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.อัจฉรา ศรีพันธ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.รณิดา ปงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

รศ.ดร.วรรณวดี มาลำพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รศ.สนิท สัตโยภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผศ.ดร.พวงพยอม ชิดทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อ.ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อ.ดร.จุไรรัตน จุลจักรวัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อ.ดร.จิติมา กตัญู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อ.ดร.จตุพร เสถียรคง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

อ.ดร.กาญจนณภัทร ปญญาโกญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รศ.ประวัติ พื้นผาสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ ธาราพิทักษวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ผศ.ดร.สิทธิชัย สาเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม  

เปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม 

โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น  

ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ท่ีสามารถแสดงไดเปนท่ีประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 

ชุมชน และทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา 

และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 

และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทำใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม  

ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 

 
รูปแบบของวารสาร 

 

• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

• บทความที่ตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ทาน 

 

 
รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 

 

กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ

สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556-มีนาคม พ.ศ.2557 จะเปน

วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพบทความที่เปน

ประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวา

สามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและ 

การรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

• สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 

• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 

• กระบวนการที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 

• ความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 

• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 

• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนำไปใชประโยชน  

 และ Citation) 

• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก 

 การนำไปใชประโยชน และ Citation) 
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การเตรียมตนฉบับบทความ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

รูปแบบการพิมพ 

1. ตัวอักษร : ใชตัวอักษร TH Sarabun PSK โดยชื่อบทความใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 pt ชื่อผูเขียนและหัวขอหลัก 

ใชอักษรตัวหนา ขนาด 18 pt และเนื้อเรื่องใชอักษรตัวปกติ ขนาด 16 pt 

2. การตั้งคาหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 

3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 

4. รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย : 

 - ชื่อวิทยาศาสตร คำขึ้นตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  

 - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 

 - ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 

 - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete block  

  design, RCBD) 

 

 
การเรียงลำดับเนื้อหา  

 

1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเรื่องเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 

2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานหรือหนวยงานที่สังกัด และอีเมล 

3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยที่กระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค

สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 

และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษา 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 

5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง 

6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลท่ีชัดเจน หากมีตาราง 

กราฟ หรือรูปภาพ ใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ 

7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เปนการช้ีแจงผลการวิจัยวาตรงตาม

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวจัิย สอดคลองหรอืไมสอดคลองกบัผลการวจิยัของผูอ่ืนท่ีมอียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 

เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด 

8. บทสรุปหรือขอเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป

ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง 

ความขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง 
 

การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบนามป (ชื่อ-นามสกุลของผูแตง,  

ปที่พิมพ) ตัวอยางเชน ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 

เอกสารอางอิง : การเขียนเอกสารอางอิงใหเรียงเอกสารที่ใชอางอิงทั้งหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการที่อางอิง 

โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยขึ้นกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 

1. หนังสือ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ: สำนักพิมพ.  

สลีาภรณ บวัสาย. 2549. เศรษฐกิจพอเพียง รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรงุเทพมหานคร: อมรนิทรพริน้ติง้

แอนดพับลิชชิ่ง. 

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

2. วารสาร 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับที่): เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด. 

ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศที่กำลังพัฒนา. 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  

3. วิทยานิพนธ 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ คณะ สถาบัน 

การศึกษา. 

ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร. 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

4. เอกสารวิชาการอื่นๆ 

ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่องหรือช่ือหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานที่จัดพิมพ. 

สถานที่พิมพ.  

คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 

สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร. 

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) 
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การสงตนฉบับ  
 

1. ผูสงบทความจะตองทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยทางกองบรรณาธิการ

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมจะติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา 

2. จัดสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล สงดวยตนเอง

หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ 

 กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 

 หรือเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 

 

การประเมินบทความตนฉบับ 
 

ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 

2 ทานตอเรื่อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหา เพื่อรับการประเมิน กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนา 

จะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ 

1. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2. เนื้อหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 

3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ  

จำนวน 3,000 บาท 
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