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วารสารวจิยัราชภฏัเชยีงใหม เปนวารสารทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่ตพีมิพบทความทีเ่ปนประโยชนตอสังคมหรอืทองถิน่ ทัง้ทางดาน
สังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา โดยบทความที่ไดรับตีพิมพในวารสารนั้นจะเปนบทความที่แสดงใหเปนที่ประจักษวา
สามารถนําไปใชเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน และทองถิ่น อีกทั้งยังกอใหเกดิประโยชน หรือการเปลี่ยนแปลงแกสังคม
ในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการเผยแพรการสรางความตระหนัก การรับรูในปญหา และแนวทางแกไขของชุมชนและสังคม
มาอยางตอเนื่อง

ในวารสารฉบบันีย้งัคงเปนการเผยแพรผลงานทีม่เีนือ้หาทางดานวชิาการ การสรางองคความรู และขอมลูทีเ่ปนประโยชน
จากคณาจารย นักศึกษา และผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ เพื่อที่จะนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน และทองถิ่น 
อีกทั้งยังกอใหเกิดประโยชนดานวิชาการแกผู ที่สนใจท่ัวไป โดยมีบทความหลากหลายศาสตร ทั้งทางดานสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร การบริหารจัดการ การศึกษา สุขภาพ การทองเที่ยว และศิลปวิทยาการ ซึ่งมีเนื้อหาที่มีความหลากหลาย ไดแก 
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน การปรับตัวของแรงงานหญิงขามชาติ การควบคุมดุลพินิจของเจาหนาที่
ตามกฎหมายยาเสพติด ภูมิปญญาทองถิ่นของการรักษาโรคแบบพ้ืนบาน ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจบริการชุมชน 
นอกจากนี้ยังมีบทความที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับบุคคลออทิสติก การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ การพัฒนา
สื่อการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น และการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียน 
ซึ่งบทความตางๆ เหลานี้ไดผานการพิจารณาและการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อยางเขมขนดังเชนที่ผานมา 

กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิจัยทุกทานท่ีไดสงบทความเขามาขอรับการตีพิมพในวารสาร และหวังเปนอยางยิ่งวา 
บทความในวารสารฉบบันีจ้ะกอใหเกดิประโยชนตอสงัคม ชมุชน และทองถ่ินเปาหมายตามทีไ่ดตัง้เอาไว อกีทัง้จะเปนประโยชน
ในทางวิชาการของประเทศไทยตอไป
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ภูมิปญญาทองถิ่นของการรักษาโรคแบบพื้นบานในจังหวัดพิษณุโลก
 วิเรขา กาญจนศริิ เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ ชัยพัชร เลิศรักษทวีกุล 
 และกรรณสิทธิ์ สะและนอย

การถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับบุคคลออทิสติกในมุมมองผูเช่ียวชาญ
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การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดย กศน.ตําบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
เขตชานเมืองในจังหวัดเชียงใหม
 เอกพจน เกษมกุลทรัพย และนรินทรชัย พัฒนพงศา

การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมอาย 
(บานเดน) อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม โดยใชเทคนิคการประชุมเชิงสรางสรรค
 ธนวัฒน บุญทวี สมบูรณ อริยา และประเวศ เวชชะ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในชุมชน
 สายฝน แสนใจพรม

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจบริการชุมชนในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 กําพล ตั้งเอกชัย
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา โดย กศน.ตําบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
เขตชานเมืองในจังหวัดเชียงใหม (2) พัฒนาครู กศน.ตําบล ดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของ กศน.ตําบล (3) ทดสอบและเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
กลุมทดลองและกลุมควบคุมในสังกัด กศน.อําเภอหางดง ดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุเขตชานเมืองในจังหวัดเชียงใหม

ในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดศึกษาเปน 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของและ
กรณีตัวอยาง กศน.ตําบล ที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยการสัมภาษณเชิงลึก 
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล ครู กศน.ตําบล 
เจาหนาที่งานสงเสริมสวัสดิการชุมชน และองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 15 คน และสนทนากลุมเจาะจงผูสูงอายุ จํานวน 
60 คน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหองคประกอบ พัฒนาเปนรูปแบบจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและพัฒนา
หลักสูตรการอบรมครู กศน.ตําบล ผลการศึกษา พบวา รูปแบบการจัดการศึกษา มีองคประกอบคือ กศน.ตําบล กลุมเปาหมาย
ผูสงูอาย ุภาคเีครอืขาย โครงสรางการทาํงานระดบัอาํเภอและระดบัตาํบล งบประมาณ รปูแบบหลกัสตูรโครงการ/กจิกรรมและ
ตวัชีว้ดัคณุภาพชวีติผูสงูอาย ุสาํหรบัระยะที ่2 เปนการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi Experimental Research) ไดแก 1) การฝกอบรม
ครู กลุมทดลอง จํานวน 2 คน โดยใหความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับผูสูงอายุ การพาไปทัศนศึกษาดูงาน และใหฝกปฏิบัติกับ
ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพผูสูงอายุ วิทยากรกระบวนการ และการฝกปฏิบัติดวยตนเองจากสถานการณจริง และคูมือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย เปรียบเทียบคะแนนกอนการอบรมและภายหลังการอบรม 
พบวา ครูมีคะแนนดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติ สูงกวากอนการอบรม 2) ทดสอบและเปรียบเทียบ
ผลการประเมินคุณภาพชีวิตของกลุมผูสูงอายุกลุมทดลองและกลุมควบคุมในสังกัด กศน.อําเภอหางดง ในการจัดการเรียนรู
เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติผูสงูอายุ โดยทดลองใชรปูแบบการจดัการศกึษาฯ ทีไ่ดพฒันาขึน้กบัผูสงูอายขุอง กศน.ตาํบล กลุมทดลอง
และกลุมควบคุม จํานวน 115 คน แลวนําผลการทดลองมาเปรียบเทียบผลระหวางกอนการทดลองและภายหลังการทดลอง 
วเิคราะหขอมลูโดยหาคารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ คา t-test พบวา ผูสงูอายทุัง้กลุมทดลองและกลุมควบคมุ
กอนเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการจัดการศึกษาฯ ในดานความรู มีคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกัน สวนดานทัศนคติ และ



ดานพฤติกรรม/การปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกัน แตหลังจากการเขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการจัดการศึกษาฯ 
ปรากฏวา ผูสงูอายใุนกลุมทดลองมคีะแนนเฉล่ีย ดานความรู ดานทศันคต ิและดานพฤตกิรรม/การปฏบิตัสิงูกวาเดมิ และสงูกวา
กลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมกิจกรรม
คําสําคัญ: รูปแบบการจัดการศึกษา การศึกษานอกระบบ ครู กศน.ตําบล ผูสูงอายุ คุณภาพชีวิต เขตชานเมือง

ABSTRACT

The purposes of this research aimed to 1) develop Education Model by sub-district Non-formal 
Education in order to improve quality of life for aging in sub urban area in Chiang Mai. 2) develop Non-formal 
Education teachers in sub-district level in terms of knowledge, attitude and behavior/practice in educational 
management in order to improving quality of life for aging in sub-district level. 3) test and compare 
the evaluation’s results of aging in experimental group and controlling group in Hang dong sub-district 
in term of knowledge, attitude and behavior/practice in order to improving quality of life for aging in 
sub urban area in Chiang Mai.

The researcher divided the research into 2 periods, the first one, was the study of contents, frameworks, 
related theories and case studies concerning sub-district Non-Formal Education which were successful in 
term of learning management for improving the quality of life of aging. The researcher collected the data 
by using in-depth interview from 15 people; the directors of Non-formal Education centers in district level, 
mayors of sub-district municipality, teachers, and local welfare support officers in Sub-district administrative 
organizations. The researcher also collected the data from 60 people by focus group. Then the researcher 
analyzed the results and developed those results to design the Development of the Education Model focus 
on the improving quality of life of aging and to develop the training course curriculum for teachers in 
Non-formal education in Sub-district level. The research results showed that education model were 
Sub-district Non-Formal Education, target of the Aging, networks, structure of working for district and 
sub-district levels, budget, curriculum model of project/activities, and indicators of the aging quality of life. 
The second period of the research were quasi experimental design: 1) the designing of teacher training 
courses for 2 teachers in experiment group by giving basic knowledge of aging, field trips, provide training 
with health professionals aging, the facilitator, practice in the real situations and handbook for teachers in 
order to improving the quality of life for the aging. The statistics were published as percentage scores, mean 
scores and compared between pre-test and post-test. The result showed that the teachers had higher mean 
scores in terms of knowledge, attitude and behavior/practice than before training. 2) Test and compare 
the evaluation’s results of aging in experimental group and controlling group in Hang dong sub-district in 
term of learning management for improving quality of life of aging. The researcher experimented by using 
the Development of Education Model which has been developed for the aging in sub-district Non-formal 
Education. There were in total 115 people in experimental group and controlling group. The statistics were 
published as percentage scores, mean scores, standard deviation scores, and t-test scores. The result 
showed that both experimental group and controlling group were not different in term of knowledge, before 
they involved the Education Model. The mean scores of Attitude and behavior/practice aspect were different. 
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However, after they participated in Education Model. The researcher found that the aging in experimental 
groups had higher mean scores in terms of knowledge, attitude, and behavior/practice than pre experiment 
and higher mean scores in terms of knowledge, attitude and behavior/practice than the controlling groups 
who were not participated in.
Keywords: Education Model, Non-formal Education, Teachers in Sub-district Level, Aging, Quality of Life, 

Sub-Urban Areas

บทนํา

จากการศึกษาขอมูลของผูวิจัยเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสัดสวนประชากรสูงอายุระหวางป พ.ศ.2543-2573 พบวา 
ทุกชวง 10 ป สัดสวนของประชากรสูงอายุทุกชวงวัยมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางชัดเจน สําหรับการกระจายตัวเชิงพื้นท่ีของ
ประชากรอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ระหวางป พ.ศ.2549-2553 พบวา ในจังหวัดที่มีขนาดใหญไมนับรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
เชน จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน เชียงใหม และอุบลราชธานี เปนจังหวัดที่มีผูสูงอายุจํานวนมาก โดยในป พ.ศ.2553 
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนจังหวัดขนาดใหญในภาคเหนือ มีจํานวนผูสูงอายุมากถึง 208,066 คน เปนอันดับ 3 ของประเทศไทย 
รองจากนครราชสีมาและขอนแกน (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 2555: 21) และคาดวาในป พ.ศ.2573 เชียงใหมจะมีจํานวนผูสูงอายุ
เปนจํานวนมากถึง 416,132 คน จากป พ.ศ.2557 ที่มีผลรวมประชากรผูสูงอายุ จํานวน 25 อําเภอ เปนจํานวน 242,975 คน 
จากประชากรรวมทั้งจังหวัด 1,666,888 คน คิดเปนรอยละ 14.58 ดังสถิติประชากรในอําเภอที่มากกวา 10,000 คนขึ้นไป
ตามตารางตอไปนี้

ตารางที่ 1 สถิติจํานวนประชากรผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปของอําเภอในจังหวัดเชียงใหมที่มีจํานวนมากกวา 10,000 คน 
 พ.ศ.2557 (กรมการปกครอง, 2558)

อําเภอ
ประชากรรวมแตละอําเภอ 

(คน)
อายุ 60 ปขึ้นไป

แยกตามอําเภอ (คน)
รอยละ

เมือง 235,154 38,577 16.40

*สันทราย 123,817 17,379 14.03

สันปาตอง 75,490 15,689 20.78

*สารภี 78,835 13,740 17.43

*สันกําแพง 80,080 13,361 16.68

ฝาง 112,439 12,746 11.33

*แมริม 87,605 12,529 16.71

*หางดง 81,635 12,037 14.74

จอมทอง 66,353 11,505 4.89

ดอยสะเก็ด 69,397 11,208 16.15

แมแตง 74,968 11,810 15.75

หมายเหตุ * หมายถึงอําเภอที่อยูในพื้นที่เขตชานเมือง
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จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นถึงจํานวนประชากรผูสูงอายุเขตชานเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีจํานวนมากและ
มีภาวะการเปล่ียนแปลง เสื่อมสภาพ ดานรางกายและจิตใจหลายประการ เชน การมีรายไดคอนขางต่ํา ผูสูงอายุหนึ่งในสาม
ไมเคยไดรับการศึกษาอยางเปนทางการ อานไมออกเขียนไมได มีโรคประจําตัวเรื้อรัง ผูสูงอายุหนึ่งในสี่มีภาวะทุพพลภาพ ทําให
ตองพึง่พาผูอืน่ในการดาํรงชีวติประจําวนั ผูสงูอายรุอยละ 5 อยูตวัคนเดยีว และรอยละ 18 อยูตามลาํพงักบัคูสมรส ความจาํเปน
ของลูกหลานที่ตองทํางานหาเลี้ยงชีพ ทํางานนอกบาน ทําใหขาดแคลนคนดูแลชวยเหลือยามเจ็บปวย กอใหเกิดปญหาสังคม
และปญหาดานสขุภาพอนามัย เปนภาระสําคญัทีร่ฐัจาํเปนตองจดัสรรงบประมาณและบุคลากรใหหนวยงานราชการหลายองคกร
ดูแลชวยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2549: 2-4)

ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ เรื่อง กําหนดหนวยงานผูมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับ
การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานการศึกษาและขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 
การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม โดยกําหนดเปนนโยบายและสั่งการใหศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอาํเภอหรือทีเ่รยีกกนัทัว่ไปวา “กศน.อาํเภอ” ซึง่เปนสถานศึกษาทีก่ระจายอยูครบทุกอาํเภอท่ัวประเทศ ไดจดัหรอื
บรหิารการจดักจิกรรมการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติผูสงูอาย ุซึง่เปนเปาหมายจดัการศกึษาตามบทบาทหนาทีผ่านหนวยจดั
ในแตละพื้นที่ตําบล ที่เรียกกันทั่วไปวา กศน.ตําบล ทั่วประเทศ จํานวน 7,255 แหง ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสงูอาย ุ(สาํนกังานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั, ม.ป.ป.) ผลการดาํเนนิงานโดย กศน.ตาํบลดงักลาวประสบ
ปญหาหลายประการที่ตองพัฒนาปรับปรุง เชน ครู กศน.ตําบล ขาดความรูพื้นฐานเกี่ยวกับผูสูงอายุ ขาดการยอมรับ จากกลุม
เปาหมายและผูเกี่ยวของ ความคุมคางบประมาณของรัฐ และผลจากการจัดกิจกรรมไมสามารถนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุไดตามวัตถุประสงค เปนตน สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของ อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2555: 1-4) ที่ไดศึกษา
สภาพปญหาความตองการและรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูดานการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสู
วัยผูสูงอายุของผูใหญวัยแรงงาน พบวา ปญหาที่ทําใหหนวยงานสวนใหญทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนไมประสบ
ความสาํเรจ็ ในการดาํเนนิโครงการหรอืกจิกรรมการเรยีนรูเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติและการใหบรกิารทีส่อดคลองกบัความตองการ
ของกลุมเปาหมาย ไดแก การขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนเจาหนาที่ผูประสานงาน ปญหาดานการสื่อสาร สวนปจจัยสงเสริม
ความสําเร็จ ประกอบดวย ชุมชนมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการจัดการปญหาดวยตัวเอง มีวิทยากรหรือบุคลากรที่มีความรู 
ประสบการณ มีความสามารถในการจัดกระบวนการและถายทอดเนื้อหาท่ีถูกตอง ใชกระบวนการมีสวนรวมและเนื้อหา
มีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ 4 ดาน คือ ดานสุขภาพอนามัย ดานการปรับตัวทางสังคมและจิตใจ 
ดานพฤติกรรมการออม และดานพฤติกรรมการเรียนรู

ในการศกึษาวิจยัครัง้น้ี ผูวจิยัจึงมีความสนใจในการพฒันารปูแบบการจัดการศกึษาของ กศน.ตาํบล เพ่ือพฒันาคุณภาพชวิีต
ผูสูงอายุเขตชานเมืองในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีแนวโนมการเพิ่มจํานวนและสงผลกระทบตอการบริหารการพัฒนาดานตางๆ 
ทัง้สภาวการณปจจบุนัตอเนือ่งถงึภายหนา โดยมแีนวทางการศึกษาวเิคราะหจากเอกสาร งานวจิยั บทความ สิง่ตพีมิพ สือ่ออนไลน
ที่เกี่ยวของและศึกษากรณีตัวอยางผลการปฏิบัติงานของ กศน.ตําบล เขตชานเมืองในจังหวัดเชียงใหมที่ประสบความสําเร็จ
ในการจัดกิจกรรมการศึกษามากําหนดรูปแบบแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/
การปฏบิตัใินการจดัการศกึษาของคร ูกศน.ตาํบล เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติผูสงูอายขุอง กศน. ตาํบล ในชมุชนทีเ่ปนกลุมเปาหมาย
ใหมคีณุภาพชวีติทีด่ทีางดานสขุภาพอนามยั ดานเศรษฐกจิ ดานสงัคม และดานการศกึษา โดยนาํไปทดลองปฏบิตักิบั กศน.ตาํบล 
กลุมตัวอยางที่กําหนดเพื่อศึกษาเปรียบเทียบแลวนําผลการดําเนินการไปเผยแพรแก กศน.ตําบล ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และ 
กศน.ตําบลอื่นๆ ที่สนใจนํารูปแบบวิธีการจัดการศึกษา และสื่อการสอนตามที่ดําเนินการวิจัยครั้งนี้ไปใช เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบตังิานของครู กศน.ตาํบล เปนรปูแบบ/แนวทางการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติผูสงูอายุ บคุคล และองคกรท่ีมบีทบาท
หนาที่เกี่ยวของ ซึ่งจะสงผลดีตอการจัดกิจกรรมดูแลชวยเหลือผูสูงอายุในชุมชนและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข
ในวิถีการดํารงชีวิต ตลอดจนผูสนใจอื่นๆ ตอไป

77RAJABHAT CHIANG MAI RESEARCH JOURNAL 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 



วัตถุประสงค

1.  เพือ่พฒันารปูแบบการจดัการศกึษา โดย กศน.ตาํบล เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติผูสงูอายเุขตชานเมอืงในจงัหวดัเชยีงใหม 
2.  เพื่อพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตําบล ดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุของ กศน.ตําบล
3.  เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุกลุมทดลอง และกลุมควบคุมในสังกัด กศน.

อําเภอหางดง ดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเขตชานเมืองในจังหวัดเชียงใหม

สมมุติฐานการวิจัย

1. ผูสูงอายุกอนเขารวมกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา โดย กศน.ตําบลท้ังกลุมทดลอง กลุมควบคุม 
มีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน

2. ผูสงูอายทุีเ่ขารวมกจิกรรมการพฒันารปูแบบการจัดการศึกษา โดย กศน.ตาํบลมคีะแนนเฉลีย่จากการประเมินคณุภาพ
ชีวิตสูงกวากอนเขารวมกิจกรรม

3. ผูสงูอายทุีเ่ขารวมกจิกรรมการพฒันารปูแบบการจดัการศกึษา โดย กศน.ตาํบล เมือ่วดัคะแนนหลงัจากเขารวมกจิกรรม 
กลุมทดลองจะมีคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นสูงกวากลุมควบคุม

ตัวแปรตาม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเขตชานเมืองใน
จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 4 ดาน 12 ตัวชี้วัด 
1) ดานสุขภาพอนามัย ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด 
 1.1) สุขกาย
 1.2) สุขใจ 
2)  ดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด
 2.1)  การดํารงชีวิต
 2.2) สาธารณูปโภค
 2.3) การมีรายได
 2.4) การออม
3) ดานสังคม ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด
 3.1) การมีสวนรวม
 3.2) การจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพ
 3.3) การจัดกิจกรรมและบริการ
4) ดานการศึกษา ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด
 4.1) การแสวงหาความรูดานเทคโนโลยี 
 4.2) สิทธิพื้นฐาน
 4.3) การถายทอดความรูภูมิปญญา

ตัวแปรตน
1. กลุมทดลอง กลุมผูสูงอายุ 
 จํานวน 2 แหง ไดแก
 - ผูสูงอายุ ตําบลหนองควาย
 - ผูสูงอายุ ตําบลสันผักหวาน
2. กลุมควบคุม กลุมผูสูงอายุ
 จํานวน 2 แหง ไดแก
 - ผูสูงอายุ ตาํบลหางดง
 - ผูสูงอายุ ตําบลบานแหวน

กรอบแนวคิดการวิจัย

ครู กศน. 
ตําบล

* KAP เกี่ยวกับ
ผูสูงอายุ

หมายเหตุ * K-Knowledge มีทักษะความรูในเรื่องคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
 A-Attitude มีความพรอมและมีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองมากขึ้น
 P-Practice มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการปฏิบัติตัวเหมาะสมกับวัยที่สูงขึ้นสงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
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ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูวิจัยไดแบงการดําเนินการวิจัยออกเปน 
2 ระยะ ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้

ระยะที่ 1 การวิจัย (Research)
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปญหาการวิจัยจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาหลักการ แนวทาง ความรู ทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุของ กศน.ตําบล กรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จ จํานวน 3 แหง ในจังหวัดเชียงใหม
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาหลักการ แนวทาง และรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ กศน.ตําบล จาก

ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่งานสงเสริมสวัสดิการชุมชน 
และครู กศน.ตําบล ที่จัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุรวมกับ กศน.ตําบลที่เปนกรณีตวัอยาง
ความสําเร็จ โดยการสัมภาษณเชิงลึก และศึกษาจากตัวแทนผูสูงอายุ โดยใชวิธีการสนทนากลุม

ระยะที่ 2 การพัฒนา (Development)
ขั้นตอนที่ 4 กําหนดรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จากการวิเคราะหขอมูล

การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบการพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญ
ขั้นตอนท่ี 5 จัดทําคูมือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดย กศน.ตําบลและดําเนินการฝกอบรมครู 

กศน.ตําบลกลุมทดลอง มีการประเมินผล Pre-test, Post-test โดยใชแบบวัดความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม การปฏิบัติ
ของครู กศน.ตําบล ที่ผูวิจัยสรางขึ้น

ขั้นตอนที่ 6 นํารูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไปดําเนินการกับ กศน.ตําบล กลุมทดลอง
และกลุมควบคุม จํานวน 4 แหง

ขั้นตอนท่ี 7 ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
กศน.ตําบล กอนเสนอใหมีการนําไปใชจริง

ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมเปาหมายที่ศึกษาและกลุมตัวอยางแบงตามขั้นตอนการวิจัย 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาขอมูลเบื้องตนจากกลุมเปาหมายที่ศึกษา โดยศึกษาจาก กศน.ตําบล ในจังหวัดเชียงใหมที่ประสบ

ผลสําเร็จเปนกรณีตัวอยาง (Best Practice) จํานวน 3 แหง ประกอบดวย กศน.ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม กศน.ตําบล
หนองตอง อําเภอหางดง และ กศน.ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง โดยศึกษาจากครู กศน.ตําบล ผูสูงอายุ และเครือขาย
ที่รวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของ กศน.ตําบลดังกลาว จํานวน 75 คน ไดแก 
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 3 คน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล จํานวน 
3 คน ครู กศน.ตําบล จํานวน 3 คน เจาหนาที่งานสงเสริมสวัสดิการชุมชน จํานวน 3 คน องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 
3 คน และผูสูงอายุ จํานวน 60 คน

ระยะที่ 2 ระยะทดลอง ผูวิจัยไดใชการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เพื่อนํารูปแบบการจัดการ
ศึกษาฯ ที่ไดพัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับ กศน.ตําบล ในพื้นที่อําเภอหางดง ซึ่งเปนพื้นที่ชานเมืองที่มีจํานวนประชากรผูสูงอายุ
เปนจํานวนมาก มีชมรมผูสูงอายุที่มีจํานวนสมาชิกรวมกิจกรรมกับ กศน.ตําบลอยางตอเนื่องเปนเวลานานกวา 1 ป มีผูนําชุมชน
ทีต่ระหนกัถงึความสาํคญัของผูสงูอาย ุม ีกศน.ตาํบลทีม่คีวามพรอมดานวสัดอุปุกรณในการจดักจิกรรมการเรยีนรู เปนกลุมทดลอง 
จํานวน 2 แหง และกลุมควบคุม จํานวน 2 แหง โดยมีกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ครู กศน.ตําบล จํานวน 4 คน ผูสูงอายุกลุม
เปาหมายของ กศน.ตําบล จํานวน 115 คน ซึ่งผูสูงอายุทั้งสองกลุมไดจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.  แบบสังเกต เปนแบบที่ผูวิจัยใชบันทึกขอสังเกตเรื่องราว เหตุการณที่เกี่ยวของระหวางการเก็บขอมูลภาคสนาม 

เพื่อนํามาวิเคราะหองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และพัฒนาเปนรูปแบบ
การจัดการศึกษาฯ เพื่อใชในการทดลองศึกษาวิจัย

2. แบบสัมภาษณ ประกอบดวย แบบสัมภาษณคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้
 ฉบับที่ 1 แบบคําถามหลัก (Key Questions) เพื่อใชสัมภาษณเชิงลึก โดยสอบถามความคิดเห็น ผูอํานวยการ

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล ครู กศน.ตําบล ผูสูงอายุ 
เจาหนาทีง่านสงเสรมิสวสัดกิารชมุชน และองคการบรหิารสวนตาํบล ของ กศน.ตาํบลทีป่ระสบความสาํเรจ็และเปนกรณตีวัอยาง
การศึกษา โดยนําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหองคประกอบ และพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการศึกษาฯ ตามวัตถุประสงคการวิจัย
ขอที่ 1

 ฉบับที่ 2 แบบคําถามเพื่อสนทนากลุมเจาะจง (Focus Group Interview) โดยสอบถามสภาพปญหาและ
ความตองการในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่เปนกลุมเปาหมายจัดการศึกษาของ กศน.ตําบล กรณีตัวอยาง
ความสาํเรจ็ เพือ่นาํมาประกอบการพฒันาเปนรปูแบบการจดัการศกึษาฯ และจดัทําหลกัสตูรฝกอบรมการจดัการศกึษาโดย กศน.
ตําบล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ใหกับครู กศน.ตําบล ที่เปนกลุมทดลองกอนนําหลักสูตรดังกลาวไปเปนแนวทาง
จัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1

3. แบบวัดความรู
 ฉบับที่ 1 แบบวัดความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติ ของครู กศน.ตําบล กอนและหลังการอบรม 

ตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2
 ฉบับที่ 2 แบบวัดความรู เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีลักษณะเปน

แบบวัดความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติ กอน-หลังการเขารวมกิจกรรมการจัดการศึกษาของผูสูงอายุ โดยประเมิน
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ครอบคลุม 4 ดาน คือ ดานสุขภาพอนามัย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานการศึกษา ตามวัตถุประสงค
การวิจัยขอที ่3

ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติผูสงูอายุเขตชานเมืองในจังหวัดเชียงใหม ตามวัตถปุระสงค
ขอที่ 1 พบวา รูปแบบการจัดการศึกษาฯ มีองคประกอบ ไดแก กศน.ตําบล กลุมเปาหมายผูสูงอายุ ภาคีเครือขาย โครงสราง
การทํางานที่มีคณะทํางานระดับอําเภอและระดับตําบล งบประมาณ รูปแบบหลักสูตรโครงการ/กิจกรรมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ซึ่งมีความสัมพันธเกี่ยวของในเชิงสงเสริมสนับสนุนระหวางกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงตองมี
ผูอํานวยการ ศูนย กศน.อําเภอ มีความสนใจขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุ ใหการสนับสนุนกํากับดูแล เพื่อให 
ครู กศน.ตําบล มีความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติ ในการจัดและประสานการจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถพัฒนา
เปนรูปแบบการจัดการศึกษาโดย กศน.ตําบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเขตชานเมืองในจังหวัดเชียงใหม ไดดังนี้ 
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ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ
K-Knowledge มีทักษะ
ความรูในเรื่องคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
A-Attitude มีความพรอม
และมีทัศนคติที่ดีตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองมากขึ้น
P-Practice มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และการปฏิบัติตัว
เหมาะสมกับวัยที่สูงขึ้น
สงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น

จากรูปแบบการจัดการศึกษาฯ ดังกลาว แสดงถึงโครงสรางความสัมพันธระหวางองคประกอบท่ีขับเคลื่อนการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ บนพื้นฐานการมีสวนรวมเปนทีมงานระดับอําเภอ ระดับตําบล มีงบประมาณ สําหรับ
จัดกิจกรรมตามรูปแบบหลักสูตรโครงการ/กิจกรรมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางตอเนื่องและมีตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
อยางชัดเจน

2. ผลการพฒันาศักยภาพคร ูกศน.ตาํบล ดานความรู ทศันคต ิและพฤตกิรรม/การปฏบิตัใินการจดัการศกึษาเพือ่พฒันา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ของ กศน.ตําบล ตามวัตถุประสงค ขอที่ 2 พบวา กอนรับการอบรม ครู กศน.ตําบล มีคะแนนดานความรู 
รอยละ 48.33 ภายหลังการอบรมมีคะแนน รอยละ 84.99 ระดับความรูเพิ่มขึ้น รอยละ 36.66 ขณะที่ดานทัศนคติ
กอนการอบรมมีคาเฉลี่ย 2.30 ภายหลังการอบรมมีคาเฉลี่ย 4.80 เพิ่มขึ้น 2.50 และดานพฤติกรรม/การปฏิบัติกอนการอบรม
มีคาเฉลี่ย 1.68 ภายหลังการอบรมมีคาเฉลี่ย 4.60 เพิ่มขึ้น 2.92 จะเห็นไดวาทั้งดานความรู ทัศนคติ และดานพฤติกรรม/
การปฏิบัติ มีคะแนนหลังการอบรมสูงกวากอนการอบรม แสดงวา ครู กศน.ตําบลกลุ มทดลองมีการพัฒนาศักยภาพ 
ดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติ บรรลุตามวัตถุประสงคการวิจัย

รปูแบบการจัดการศึกษาโดย กศน.ตําบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเขตชานเมืองในจังหวัดเชียงใหม

กศน.ตําบล
• ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
• ครู กศน.ตําบล
 - มีความรู
 - มีทักษะปฏิบัติ
 - มีทัศนคติ

รูปแบบ หลักสูตรโครงการ/
กิจกรรมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ
• ดานสุขภาพอนามัย
• ดานเศรษฐกิจ
• ดานสังคม 
• ดานการศึกษา

ภาคีเครือขาย
• เทศบาล
• หนวยงานที่เกี่ยวของ

กลุมเปาหมายผูสูงอายุ

คณะทํางาน
ระดับอําเภอ

ระดับตําบล

งบประมาณ
กศน.อําเภอ

ภาคีเครือขาย
ฯลฯ

โครงสราง
การขับเคลื่อน
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3. การเปรียบเทียบคะแนนของผู สูงอายุในกลุ มทดลองและกลุ มควบคุมจากการทดสอบหลังการรวมกิจกรรม 
ตามวัตถุประสงคขอที่ 3 สรุปไดดังนี้ 

 3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติ ระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
กอนทดลอง
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติ ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 กอนการทดลอง
(1) คะแนนความรู คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

กลุมตัวอยาง N S.D. t Sig.

กลุมทดลอง 60 10.65 1.21 3.68 0.94 NS

กลุมควบคุม 55 10.47 1.16

NS = Non-Significant

(2) คะแนนทัศนคติ คะแนนเต็ม 80 คะแนน 

กลุมตัวอยาง N S.D. t Sig.

กลุมทดลอง 60 37.02 2.88 7.14 0.01**

กลุมควบคุม 55 30.98 5.57

** = p ≤ 0.01

(3) คะแนนพฤติกรรม/การปฏิบัติ คะแนนเต็ม 60 คะแนน 

กลุมตัวอยาง N S.D. t Sig.

กลุมทดลอง 60 27.42 4.71 3.69 0.01**

กลุมควบคุม 55 24.22 4.50

** = p ≤ 0.01 

  จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรูของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา ไมแตกตางกัน
อยางมนียัสาํคัญทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 หรอืท้ัง 2 กลุมน้ีมคีวามรูในลกัษณะทีใ่กลเคียงกนั สาํหรบัดานทศันคติ และดานพฤตกิรรม/
การปฏิบัติของกลุมทดลองมีคะแนนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทําใหสมมุติฐานขอ 1 ไดรับ
การยอมรับในสวนของความรู แตสวนของทัศนคติและการปฏิบัติไมเปนไปตามสมมุติฐาน

 3.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติของกลุมทดลอง กอนและหลังทดลอง 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรยีบเทยีบคะแนนความรู ทศันคต ิและพฤตกิรรม/การปฏบิตัขิองกลุมทดลอง กอนและหลงัการทดลอง 
(1) คะแนนความรู คะแนนเต็ม 20 คะแนน

ระยะการเขารวม S.D. คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (D) t Sig.
กอนการเขารวม 10.65 0.09 6.45

(17.10-10.65)
-30.38 0.01**

หลังการเขารวม 17.10 1.08

** = p ≤ .01
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(2) คะแนนทัศนคติ คะแนนเต็ม 80 คะแนน

ระยะการเขารวม S.D. คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (D) t Sig.
กอนการเขารวม 37.02 2.88 27.95

(64.97-37.02)
-51.99 0.01**

หลังการเขารวม 64.97 3.60

** = p ≤ .01

(3) คะแนนพฤติกรรม/การปฏิบัติ คะแนนเต็ม 60 คะแนน

ระยะการเขารวม S.D. คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (D) t Sig.
กอนการเขารวม 27.42 4.71 27.43 

(54.85-27.42)
-37.96 0.01**

หลังการเขารวม 54.85 1.97

** = p ≤ .01
D = Different (วัดผลหลังทดลอง-วัดผลกอนทดลอง)

  จากตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติของกลุมทดลอง 
กอนและหลังการทดลองพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดย กศน.ตําบล พบวา มีคะแนนเฉลี่ยภายหลังการทดลองมากกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น สมมุติฐานขอที่ 2 ไดรับการยอมรับ

 3.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติ ระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
หลังการทดลอง
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 หลังการทดลอง
(1) คะแนนความรู คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

กลุมตัวอยาง S.D. คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (D) t Sig.
กลุมทดลอง
(N = 60)

17.10 1.08 6.45
(17.10-10.65)

12.06 0.01**

กลุมควบคุม
(N = 55) 

13.67 1.89 3.20
(13.67-10.47) 

** = p ≤ .01

(2) คะแนนทัศนคติ คะแนนเต็ม 80 คะแนน

กลุมตัวอยาง S.D. คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (D) t Sig.
กลุมทดลอง
(N = 60)

64.97 3.60 27.95
(64.97-37.02)

18.35 0.01**

กลุมควบคุม
(N = 55)

48.75 5.72 17.77
(48.75-30.98)

** = p ≤ .01
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(3) คะแนนพฤติกรรม/การปฏิบัติ คะแนนเต็ม 60 คะแนน

กลุมตัวอยาง S.D. คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (D) t Sig.
กลุมทดลอง
(N = 60)

54.85 1.97 27.43
(54.85-27.42)

13.76 0.01**

กลุมควบคุม
(N = 55) 

43.62 5.97 19.40
(43.62-24.22) 

** = p ≤ .01 
D = Different (วัดผลหลังทดลอง-วัดผลกอนทดลอง)

   จากตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทยีบคะแนนดานความรู ทศันคต ิและพฤตกิรรม/การปฏบิตัขิองกลุมทดลอง
และกลุมควบคมุ หลงัการทดลอง พบวา ผลคะแนนของกลุมทดลองและกลุมควบคมุแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 แสดงวา คาคะแนนเฉลี่ยของผูสูงอายุกลุมทดลองหลังการเขารวมกิจกรรม ทั้งดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/
การปฏิบัติ เพ่ิมขึ้นสูงกวากลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมกิจกรรม ดังนั้น สมมุติฐานขอท่ี 3 ไดรับการยอมรับ และเมื่อพิจารณา
จากคะแนนดานทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติ ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
แมจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นภายหลังการทดลองทั้งสองกลุมแตคะแนนที่เพิ่มขึ้นเปนอยางมากของกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
ดานทัศนคติจากเดิม 37.02 เพ่ิมขึ้นเปน 64.97 มีคะแนนเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึน 27.95 สวนคะแนนเฉล่ียดานพฤติกรรม/การปฏิบัติ
จากเดมิ 27.42 เพิม่ขึน้เปน 54.85 มคีะแนนเฉล่ียทีเ่พิ่มขึน้ 27.43 แสดงใหเหน็ถงึประสิทธผิลของ กศน.ตาํบลในการจดักจิกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตลอดจนประโยชนของรูปแบบการจัดการศึกษาโดย กศน.ตําบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
เขตชานเมืองในจังหวัดเชียงใหม ตามรูปแบบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น

การอภิปรายผล

จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดย กศน.ตําบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเขตชานเมือง
ในจงัหวดัเชยีงใหม ซึง่ผูวจิยัไดกาํหนดวตัถปุระสงค ขอท่ี 1 เพือ่พฒันารปูแบบการจดัการศกึษาฯ และไดพฒันาขึน้จากการศึกษา
คนควารายงานการวิจัย การศึกษาจากกรณีตัวอยางความสําเร็จของ กศน.ตําบล โดยการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต จดบันทึก
ภาคสนาม และการสนทนากลุมผูสูงอายุ พบวา องคประกอบสําคัญที่ทําให กศน.ตําบล สามารถจัดการศึกษาและกิจกรรม
การเรียนรูนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่เปนกลุมเปาหมาย มีองคประกอบสําคัญ คือ กศน.ตําบล ผูสูงอายุ
กลุมเปาหมาย ภาคีเครือขาย คณะทํางาน งบประมาณ รูปแบบหลักสูตรโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและตัวชี้วัด
คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีบุคลากรที่มีความรู ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมของผูสงูอายุ และผูเกีย่วของเปนหวัใจของการขบัเคลือ่น บคุลากรดงักลาว ประกอบดวย ผูอาํนวยการ 
กศน.อําเภอ ครู กศน.ตําบล บุคลากรจากหนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ ซึ่งจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีความรู ทัศนคติ 
และทักษะการปฏิบัติ ตลอดจนการสนับสนุนจากหนวยงาน องคกร ทั้งดานการพัฒนาองคความรู การบริหารจัดการบุคคลและ
งบประมาณอยางเหมาะสม และตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของระวี สัจจโสภณ (2553: 474-475) ที่พบวา การทําให
ผูสงูอายมุคีวามสขุในการดาํเนนิชวีติ มคีวามสามารถทางดานสงัคมและเศรษฐกจิ ตลอดจนมศีกัยภาพทีจ่ะพึง่พงิตนเองเทาท่ีจะ
ทําได ตองมีรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม ประกอบดวย ผูที่มีหนาท่ีเกี่ยวของตองมีความรู ทัศนคติ ปรับเปล่ียน
จากการมองวาผูสูงอายุไรประโยชน ออนแอ มีแตการปวยไข เปนภาระตอลูกหลานและสังคม ปรับระบบคิดจากการสงเคราะห
เปนการสงเสริมและพัฒนาใหการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตเกี่ยวกับการปรับตัว การใหมีสวนรวมกําหนดสภาพปญหา 
ความตองการผูสอนจากหนวยงานเครือขายตองมีบทบาทเปนวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ทําหนาที่เปนคนกลาง

สรางบรรยากาศการเรยีนรู การรวมตัว การรวมคิด รวมตดัสินใจ และรวมดาํเนนิกจิกรรมท่ีนาํไปสูการพฒันาคณุภาพชวีติผูสงูอายุ
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สาํหรับการพฒันาศกัยภาพคร ูกศน.ตาํบล ดานความรู ทศันคต ิและพฤตกิรรม/การปฏบิตั ิในการจดัการศกึษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 ผูวิจัยซ่ึงมีสถานภาพเปนผูบริหารสถานศึกษา กศน.อําเภอ เปนเวลานานกวา 
22 ป สามารถกลาวไดวา ครู กศน.ตําบล โดยทั่วไปมีขอจํากัดดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม/การปฏิบัติดานการจัดการ
ศึกษา เนื่องจากมีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน ประกอบกับหนวยงานตนสังกัดจากสวนกลางไมไดวางแผนพัฒนาบุคลากรเหลาน้ี 
ใหมีความรูพื้นฐานท่ีสอดคลองกับลักษณะงานจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุกอนเขาทํางาน และระหวางปฏิบัติงานแตอยางใด 
การดําเนินงานดังกลาวตามพันธกิจองคกรตั้งแต พ.ศ.2555 ที่ผานมาจึงประสบความสําเร็จตามเปาหมายเชิงปริมาณ คือ 
คร ูกศน.ตาํบล เปนผูจดัหรอืประสานการจดักจิกรรมการอบรมแกผูสงูอายใุนพืน้ทีร่บัผดิชอบปละจาํนวน 10 คน ตองบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรปละ 1,500 บาท แตไมอาจเขาถึงเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

อยางไรก็ตาม จากการศกึษา กศน.ตาํบลหนองตอง อาํเภอหางดง กศน.ตาํบลดอนแกว อาํเภอแมรมิ และ กศน.ตําบลยุหวา 
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ที่ประสบความสําเร็จเปนกรณีตัวอยาง (Best Practice) พบวา แมครู กศน.ตําบล มีขอจํากัด
ดังกลาวขางตนแตสามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุได โดยการทํางานเชิงบูรณาการรวมกับผูสูงอายุ
และเครือขายในชุมชนอยางตอเนื่อง ผูวิจัยจึงไดพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตําบล ที่เปนกลุมทดลองในการวิจัย โดยการอบรม
ใหความรูพืน้ฐานทัว่ไปเกีย่วกบัผูสงูอาย ุการพาไปทศันศกึษาดงูาน จาก กศน.ตาํบลหนองตอง อาํเภอหางดง กศน.ตาํบลดอนแกว 
อําเภอแมริม และกศน.ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม และใหฝกปฏิบัติกับผูเช่ียวชาญดานสุขภาพผูสูงอายุ 
วิทยากรกระบวนการและนันทนาการ รวมทั้งการฝกปฏิบัติดวยตนเองจากสถานการณจริง ตลอดจนการจัดทําหนังสือคูมือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดย กศน.ตําบล สําหรับใชเปนแนวทาง ซึ่งจากการกํากับ ติดตามผลการปฏิบัติของครู กศน.
ตําบล ที่เปนกลุมทดลอง โดยการสังเกต การจดบันทึก การสัมภาษณผูเกี่ยวของระหวางดําเนินการวิจัย พบวา ครู กศน.ตําบล 
มพีฒันาการดานความรู ทศันคต ิและการประพฤต/ิปฏบิตัติอผูสงูอายโุดยลาํดบั แสดงใหเหน็วารปูแบบและกระบวนการพฒันา
ศักยภาพครู กศน.ตําบล ในการวิจัยครั้งนี้สงผลตอการยกระดับศักยภาพครู กศน.ตําบล สอดคลองกับงานวิจัยของ ประนอม 
โอทกานนท และคณะ (ม.ป.ป.: 71) เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมทักษะการจัดการความรูเสริมสรางสุขภาพสําหรับ
ผูสูงอายุ ที่พบวา การจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหแกผูสูงอายุ เพื่อใหมีความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ และมีความพึงพอใจ
ตลอดจนการนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดําเนินการไดโดยการฝกอบรม การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 
และเรียนรูจากสถานการณจริง 

ในสวนของผลการทดลองตามสมมุติฐานการวิจัย พบวา กอนการทดลองผูสูงอายุในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
มีความรูไมแตกตางกัน แตการที่ผูสูงอายุในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาทางดานทัศนคติและดานพฤติกรรม/การปฏิบัติ 
ผูวจิยัพบวา มคีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรมการทาํงานของคร ูกศน.ตาํบล กลุมทดลองทีม่ลีกัษณะการทาํงานใกลชดิชมุชน ทาํงาน
รวมกับเครือขายบอยคร้ัง การมีความคุนเคยและปฏิสัมพันธที่เอื้อเฟอระหวางครู กศน.ตําบล ประกอบกับผูนําทองถ่ินของ
ผูสูงอายุในกลุมทดลองมีความสนใจใหความสําคัญกับงานผูสูงอายุในชุมชน มีการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุน
การรวมตวัของผูสงูอาย ุในระดบัหมูบาน ตาํบล ในลกัษณะโรงเรยีนผูสงูอาย ุตลอดจนมกีารประสานงานการขบัเคลือ่นกจิกรรม
สําหรับผูสูงอายุรวมกับ กศน.ตําบล และเครือขายอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งเปนเหตุผลใหผูสูงอายุในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
กอนการทดลองดานทัศนคติ และดานพฤติกรรม/การปฏิบัติสูงกวากลุมควบคุม

สําหรับการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนและหลังของกลุมทดลองโดยมีสมมุติฐานวา ผลคะแนนเฉล่ียหลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลอง และพบวาเปนไปตามสมมุติฐาน ผูวิจัยพิจารณาเห็นวา การที่จัดอบรมใหความรู ความเขาใจตามเนื้อหา
สาระที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของผูสูงอายุ การดําเนินการจัดกิจกรรมการอบรมใหความรู
โดยวิทยากรที่มีความรูความชํานาญ มีเทคนิควิธีการที่เหมาะสม การเปดโอกาสใหผู สูงอายุกลุมเปาหมายไดมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา เสนอความตองการในการเรียนรู และถายทอดความรู มีการผสมผสานเนื้อหาทฤษฎีกบัการปฏิบัติ ทําให
ผูสูงอายุรูสึกผอนคลายและมีความพึงพอใจกับการไดเขารวมกิจกรรม ยอมสงผลตอแรงจูงใจใหเขารวมกิจกรรมการอบรม
อยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดการยอมรับและคุนเคยกับการฝกปฏิบัติจนกลายเปนอุปนิสัย การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน จากนั้น
จงึเกดิการปฏบิตัอิยางตอเนือ่งดวยความยนิยอมพรอมใจกลายเปนอปุนสิยัดงักลาว ทาํใหผูสงูอายใุนกลุมทดลองมคีะแนนเฉลีย่

ภายหลังการทดลองมากกวากอนการทดลอง สอดคลองตามขอคนพบของอาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2555: 19-21) 
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ซึ่งพบวา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในวัยสูงอายุที่มีเนื้อหาดานสุขภาพอนามัย การปรับตัวทางสังคมและจิตใจ 
การเรยีนรูโดยผูสงูอาย ุชมุชนและเครอืขาย มสีวนรวมกาํหนดเน้ือหา มกีารดาํเนนิการอยางตอเนือ่ง มงีบประมาณและวทิยากร
ที่มีความรูและประสบการณ สงผลใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมสมํ่าเสมอ สามารถนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีได

ในสวนของผลการวิจยัภายหลงัการเขารวมกจิกรรมผูสงูอายกุลุมทดลองมคีะแนนเฉล่ียเพิม่สงูข้ึนกวาผูสงูอายกุลุมควบคุม 
ผูวจิยัพจิารณาเห็นวา การท่ีผูสงูอายุกลุมทดลองมีคะแนนเพิม่สงูกวากลุมควบคุมมหีลายเหตุปจจยัทีเ่ก่ียวของและขอนําเสนอไว 
2 ประการ คือ

1) สถานศึกษา กศน.อําเภอ โดยผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอ ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับ
ผูสูงอายุ หรือความจําเปนที่ตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ หรือความจําเปนท่ีตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาดังกลาว ตามนโยบายของรัฐบาลที่สั่งการผานหนวยงานตนสังกัด และพบวา การจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุ
จะประสบความสําเร็จไดตองใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพการทํางานของครู กศน.ตําบล เมื่อครู กศน.ตําบลไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะการทํางานท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุในชุมชนพื้นที่ตั้งของ กศน.ตําบล จึงไดรับ
การยอมรับจากผูสูงอายุและเครือขายที่เกี่ยวของ ผูสูงอายุที่ใหการยอมรับและเขารวมกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ จึงมีการพัฒนา
ตนเองดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติตน มีระดับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติที่มากกวาผูสูงอายุกลุมควบคุม
ที่ขาดโอกาสเติมเต็มในสิ่งเหลานี้

2) รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุทั้งดานสุขอนามัย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดาน
การศึกษา ระหวางดําเนินการทดลองมีความเหมาะสม สรางความพึงพอใจแกผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรม ทําใหมีความรู
ความเขาใจนําไปสูการปฏิบัติมากกวากอนการทดลอง เมื่อมีการประเมินผลภายหลังการทดลอง จึงมีสวนทําใหคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มสูงกวาผูสูงอายุกลุมควบคุม

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
 1.1 กศน.จังหวัด และ กศน.อําเภอ ควรนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาครู กศน.ตําบล ใหเกิดความรู 

ความเขาใจ ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่เปนกลุมเปาหมายในการจัด
การศึกษา

 1.2 กศน.จงัหวัด ควรสงเสริมสนับสนุนให กศน.อาํเภอ นาํผลการวิจยัไปใชประโยชนในการฝกอบรมนักศกึษา กศน. 
ใหเปนอาสาสมัคร กศน.ตําบล ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชน

2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
 จากผลการวจิยั เรือ่งการพฒันารปูแบบการจดัการศกึษา โดย กศน.ตาํบลเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติผูสงูอายเุขตชานเมอืง

ในจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยเห็นวาควรมีการวิจัยเพื่อตอยอดในเรื่องดังตอไปนี้
 2.1 ควรศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง และเครือขายผูสูงอายุเขตภาคเหนือ

ตอนบน
 2.2 ควรศึกษาเรื่อง การปรับตัวของผูสงูอายุในสถานการณความเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21
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โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น 
ทางดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม 
ชุมชน และทองถ่ิน และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหา
และแนวทางแกไขของชุมชน และทองถิ่น โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยที่บงชี้สภาพการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง 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 เพ่ือใหวารสารมีคุณภาพ
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)
• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจากการนําไปใชประโยชน 

 และ Citation)
• แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงาน พิจารณาจาก

 การนําไปใชประโยชน และ Citation)

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
เปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม
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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 : 15-20 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 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเรื่องเทานั้น
ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ

2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวจิัยหลักใหพิมพดวยตัวหนา 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) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลที่ชัดเจน หากมีตาราง 

กราฟ หรือรูปภาพ ใหมีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ
7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เปนการชี้แจงผลการวิจัยวาตรงตาม

วตัถปุระสงค สมมติฐานของการวจิยั สอดคลองหรอืไมสอดคลองกับผลการวจิยัของผูอืน่ทีม่อียูกอนหรอืไม อยางไร ดวยเหตผุลใด 
เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสําคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด

8. บทสรุปหรือขอเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสําคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสําคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

9. กิตติกรรมประกาศ หรือคําขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง
ความขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย
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รูปแบบการเขียนรายการอางอิง

การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเน้ือหา : 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. เศรษฐกจิพอเพยีง รวมเรยีนรู สานขาย ขยายผล. พมิพครัง้ท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: อมรนิทรพร้ินติง้

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. ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 

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)

122 RAJABHAT CHIANG MAI RESEARCH JOURNAL 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 



การสงตนฉบับ 

1. ผูสงบทความจะตองทําหนังสือนําสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และอีเมล โดยทางกองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมจะติดตอกลับไป เพื่อแจงผลการพิจารณา

2. จัดสงตนฉบับที่พิมพตามขอกําหนดของรูปแบบวารสาร จํานวน 3 ชุด พรอมแผน CD บันทึกขอมูล สงดวยตนเอง
หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่

 กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม”
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม
 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

......................................................................................................................................................................................................
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2. เน้ือหาบทความที่ปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ
3. ในกรณีเปนบทความที่สงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดําเนินการประเมิน และกลั่นกรองบทความ 
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