
บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีขั้นตอนการวิจัย  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 กำรศึกษำแนวทำงกำรให้ควำมรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุด้วยวิธีกำรศึกษำ

ทำงไกล 

 การวิจัยในขั้นนี้ ประกอบด้วย 

 1) การศึกษาสภาพและปัญหาการได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุ 

 2) การศึกษาความต้องการความรู้ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

 3) การศึกษาแนวทางการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล 

 รายละเอียดของการวิจัยในขั้นนี้ มีดังนี้ 

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

    ประชำกร  ประกอบด้วยบุคคล 4 กลุ่ม  คือ 

   1)  ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-80 ปี จากจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ 

       2)  ผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุในกลุ่มที่ 1 เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่ 1 ในจังหวัดต่างๆ ทั่ว

ประเทศ 

      3)  ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน และกรรมการชุมชนในระดับต าบลทั่วประเทศ 

   4) เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในแต่ละต าบลทั่วประเทศ 

  กลุ่มตัวอย่ำง 

   ผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  โดยขั้นแรก เลือกจังหวัดมาภาคละ 2 จังหวัด โดย

ในแต่ละภาคเลือกจังหวัดที่มีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ มา 2 จังหวัด เพราะฉะนั้นทั่วประเทศได้

รวม 8 จังหวัด  จากแต่ละจังหวัดสุ่มอย่างง่ายอ าเภอ มาจังหวัดละ 2 อ าเภอ ได้รวม 16 อ าเภอ  จากแต่ละ

อ าเภอสุ่มอย่างง่ายอ าเภอละ 1 ต าบล ได้รวม 16 ต าบล  จากนั้นจึงท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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        1) กลุ่มผู้สูงอายุจากแต่ละต าบลที่ถูกเลือกศึกษา  ผู้วิจัยท าการสุ่มอย่างง่ายผู้สูงอายุที่มีอายุ

ระหว่าง 60 - 80 ปี ต าบลละ 30 คน ให้เป็นชาย 15 คน หญิง 15 คน  เพราะฉะนั้น ใน 16 ต าบล ได้กลุ่ม

ตัวอย่างผู้สูงอายุ 480 คน 

       2) กลุ่มผู้ใกล้ชิดหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุจากผู้สูงอายุ 480 คน ที่ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยขอให้

ผู้สูงอายุเลือกผู้ที่ใกล้ชิดหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุมาท่านละ 1 คน เพราะฉะนั้นจะได้ผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุ 

480 คน 

      3) กลุ่มผู้น าและกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในชุมชน  ในแต่ละต าบลดังข้อ 1

ผู้วิจัยเลือกเจาะจงผู้น าและกรรมการชุมชน 5 คน ดังนั้น 16 ต าบล ได้กลุ่มตัวอย่าง 80 คน   

   4) เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน 

สาธารณสุขประจ าต าบล 1 คน  พัฒนาชุมชนประจ าต าบล 1 คน  เกษตรประจ าต าบล 1 คน  และเจ้าหน้าที่

การศึกษานอกโรงเรียนในระดับต าบล 1 คน  รวม 5 คน  ดังนั้น 16 ต าบล ได้ 80 คน 

  รวมกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนนี้ 480 + 480 + 80 + 80 = 1,120  คน 

 เครื่องมือในกำรวิจัย 

  เครื่องมือในการวิจัย 4 ฉบับ  คือ 1) แบบสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ 2) แบบสอบถามผู้ดูแลผู้สูงอายุ 3)

แบบสอบถามผู้น ากรรมการชุมชน  และ 4) แบบสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      1) แบบสัมภำษณ์ผู้สูงอำยุ  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  ประกอบด้วยข้อความ 4 

ตอน  คือ 

          ตอนที่ 1  ข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป  เป็นค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 8 ข้อ 

          ตอนที่ 2  ข้อค าถามเก่ียวกับสภาพและปัญหาการได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุ 

ในปัจจุบัน  เป็นการสอบถามถึงสภาพในการรับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 5 ด้านๆ ละ  

3 – 5 ข้อ  และปัญหาในการรับความรู้ 10 ข้อลักษณะค าถาม เป็นแบบมาตรประมาณค่า  

          ตอนที่ 3  ข้อค าถามเกี่ยวกับความต้องการความรู้ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ   

เป็นการสอบถามความต้องการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 5 ด้าน รวม 30 ข้อย่อย เป็นค าถามแบบมาตร

ประมาณค่า  

          ตอนที่ 4  แนวทางการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล   เป็น

ค าถามถึงแนวทางที่จะถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีทางไกลแก่ผู้สูงอายุ  เป็นแบบเลือกตอบ มี 7 ข้อ 
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      2) แบบสอบถำมผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดผู้สูงอำยุ  แบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ตอน 

คือ 

          ตอนที่ 1  ข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป  เป็นค าถามแบบเลือกตอบ  มี 7 ข้อ 

    ตอนที่ 2  ข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุใน

ปัจจุบัน  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพการได้รับความรู้ ข่าวสารข้อมูลของผู้สูงอายุ  เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 5 ด้าน  เป็นค าถามแบบมาตรประมาณค่า 18 ข้อ  และถามเกี่ยวกับปัญหาในการรับความรู้             

10 ข้อ 

          ตอนที่ 3  ข้อค าถามเก่ียวกับความรู้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีผู่้สูงอายุควรได้รับ  ซึ่งเก่ียวกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 ด้าน รวม 35 ข้อ  เป็นแบบมาตรประมาณค่า  

          ตอนที่ 4  แนวทางการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล   เป็น

ค าถามเก่ียวกับแนวทางท่ีจะถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุ รวม 7 ข้อ  เป็นแบบเลือกตอบ 

      3) แบบสอบถำมผู้น ำและกรรมกำรชุมชน แบบสอบถามประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ตอน คือ 

          ตอนที่ 1  ข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป  เป็นค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 4 ข้อ 

          ตอนที่ 2  ข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สูงอายุใน                                  

ปัจจุบัน  เป็นค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 3 ข้อใหญ่  

          ตอนที่ 3  ข้อค าถามเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีผู่้สูงอายุควรได้รับ 

เป็นค าถามแบบมาตรประมาณค่า จ านวน 35 ข้อ  

          ตอนที่ 4  แนวทางการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล  เป็น

ค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 7 ข้อ  

   4) แบบสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน  แบบสอบถามประกอบด้วยข้อ

ค าถาม 4 ตอน 

    ตอนที่ 1 ข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป  เป็นค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 5 ข้อ 

    ตอนที่ 2 ข้อค าถามเก่ียวกับสภาพและปัญหาในการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สูงอายุ 

เป็นค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 3 ข้อใหญ่ 
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    ตอนที่ 3 ข้อค าถามเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารข้อเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ผู้สูงอายุควร

ได้รับ  เป็นค าถามแบบมาตรประมาณค่า จ านวน 35 ข้อ 

    ตอนที่ 4 ข้อค าถามเกี่ยวกับแนวทางการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษา

ทางไกล  เป็นค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 7 ข้อ    

  กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของเครื่องมือในกำรวิจัย 

   ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  ดังนี้ 

      1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การถ่ายทอดความรู้แก่

ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล ฯลฯ 

      2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

      3) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ 10 คน 

        4) น าประเด็นเนื้อหามาสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

        5) น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปขอความอนุเคราะห์ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ช่วย

ตรวจสอบและให้ค าแนะน า แล้วน าข้อเสนอแนะของท่านมาปรับปรุงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

        6) น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้โดยทดลองสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ 5 ท่าน และ

แจกแบบสอบถามแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้น าและกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ได้เป็น

กลุ่มตัวอย่างจริง กลุ่มละ 10 ท่าน 

        7) หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามส าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ส าหรับผู้น าและกรรมการชุมชน 

และส าหรับเจ้าหน้าที่ ได้ค่าความเที่ยง 0.79, 0.83 และ 0.81 ตามล าดับ ส่วนผลการทดลองใช้แบบสัมภาษณ์ 

น ามาปรับปรุงข้อค าถามให้ชัดเจนขึ้นก่อนน าไปใช้จริง 

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

    ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแต่ละกลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้ 

        1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุ  ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยประสานกับผู้น าชุมชนและกรรมการ

ชุมชนในแต่ละต าบล  เพ่ือขอให้ช่วยนัดหมายผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในต าบลนั้นๆ  ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย

ไปขอสัมภาษณ์ผู้สูงอายุตามวันเวลาที่นัดหมาย  ผู้วิจัย 1 คน สัมภาษณ์ผู้สูงอายุได้วันละประมาณ 5 คน  ใน 

1 ต าบล ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ 30 คน  ดังนั้น ผู้วิจัย 1 คน และผู้ช่วยวิจัย 1 คน ใช้เวลา
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สัมภาษณ์ใน 1 ต าบล ประมาณ 3 - 5 วัน  ผู้วิจัยด าเนินการเช่นเดียวกันนี้ส าหรับทุกต าบลทั้ง 16 ต าบล                 

ทั่วประเทศ 

        2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุ  ในแต่ละต าบลเมื่อนัดหมายผู้สูงอายุ

เพ่ือท าการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยขอนัดหมายให้ผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุมาพร้อมกับผู้สูงอายุด้วย  ระหว่างที่

สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้ผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุช่วยตอบด้วย  หากไม่สะดวกใน

การกรอกแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แทน  เพราะฉะนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ดูแลหรือ

ใกล้ชิดผู้สูงอายุทั้ง 16 ต าบล ใช้เวลาเดียวกับการเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุ 

        3) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ในแต่ละต าบลระหว่างที่ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุ  ผู้วิจัยได้แจก

แบบสอบถามกับผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างไปในช่วงเวลาเดียวกันด้วย 

     ในระหว่างที่เก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละต าบล  ผู้วิจัยท าการศึกษาบริบทของชุมชนไปพร้อมๆ 

กันด้วย  โดยสรุปใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ต่อ 1 ต าบล  เพราะฉะนั้น 16 ต าบลทั่วประเทศ ใช้เวลา

รวบรวมข้อมูลประมาณ 16 สัปดาห์ 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

    ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถามท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ท าการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

 กำรแปลผลข้อมูล 

     ค่ำเฉลี่ย           กำรแปลผล 

  1.00 – 1.49    น้อยที่สุด 

  1.50 – 2.49    น้อย 

  2.50 – 3.49    ปานกลาง 

  3.50 – 4.49    มาก 

  4.50 – 5.00    มากที่สุด 
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ขัน้ที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบของกำรให้ควำมรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุด้วย

วิธีกำรศึกษำทำงไกล 

  ในขั้นนี้ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากขั้นตอนที่ 1 ทั้งหมด  ซึ่งได้แก่ ข้อมูลจากผู้สูงอายุ ข้อมูล

จากผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุ และข้อมูลจากผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชน และข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งข้อมูลจากการศึกษาบริบทของต าบล  มาสังเคราะห์เพ่ือสร้างเป็นรูปแบบของ

การให้ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล 

  รูปแบบการให้ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล  มีองค์ประกอบ

ต่อไปนี้ ได้แก่ 

   1)  การศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสังคม 

       2) การก าหนดโครงการ/โปรแกรมให้ความรู้ 

       3) การก าหนดขอบเขตเนื้อหาความรู้ที่ผู้สูงอายุต้องการ/ควรจัดให้ ประเภทของเนื้อหาความรู้

ด้าน ในการวิจัยนี้จะเน้นที่การให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆดังนี้ 

    (1) ด้านร่างกาย รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม 

    (2) ด้านจิตใจ 

    (3) ด้านสังคมซึ่งครอบคลุมความสัมพันธ์กับครอบครัวและกับชุมชน 

    (4) ด้านเศรษฐกิจ 

              (5) ด้านปัญญาหรือการเรียนรู้ 

             4) การก าหนดและผลิตสื่อเพ่ือถ่ายทอดความรู้ (เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อพ้ืนบ้าน 

คอมพิวเตอร์และสื่ออ่ืนๆ   

              5) การถ่ายทอดความรู้  โดยมีปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ 

       (1) ช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุสะดวกในการรับความรู้ 

       (2) สถานที่ที่ผู้สูงอายุต้องการรับความรู้ 

       (3) วิทยากรผู้ให้ความรู้ (ผู้สูงอายุ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

   6) การติดตามประเมินผล 

      7) การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
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      8) การมีส่วนร่วมของผู้น าและกรรมการชุมชน 

   9)  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

   10) การมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นและชุมชน 

  จากนั้น ผู้วิจัยจัดสัมมนาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบ  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ตัวแทน

ผู้สูงอายุ 3 คน ตัวแทนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 3 คน ตัวแทนผู้น าและกรรมการชุมชน 3 คนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 3 คน  รวม 15 คน  ร่วมสัมมนาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าว  

แล้วน าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงรูปแบบฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขั้นที่ 3 กำรทดลองใช้และประเมินรูปแบบกำรให้ควำมรู้เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ

ด้วยวิธีกำรศึกษำทำงไกล 

  ในขั้นนี้ ผู้วิจัยจะน ารูปแบบที่ปรับปรุงแล้วมาทดลองด าเนินการ  โดยมีขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้ 

  3.1 น ำส่วนหนึ่งของรูปแบบมำท ำเป็นรูปแบบย่อยเพื่อทดลองใช้ 

       จากรูปแบบการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุฯ ที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและ

ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น  แล้วผู้วิจัยได้น าส่วนหนึ่งของรูปแบบมาสร้างเป็นรูปแบบย่อยเพ่ือจะน าไปทดลอง

ใช้ นั่นคือ เลือกเนื้อหาที่ผู้สูงอายุต้องการในล าดับต้นๆ (คือ เนื้อหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและ

จิตใจ) และเลือกประเภทของสื่อที่ผู้สูงอายุชอบในล าดับต้นๆ มาผลิตสื่อเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ (ในที่นี้ได้

จัดท าเป็นวีดิทัศน์) โดยให้มีความยาวตามความต้องการของผู้สูงอายุที่ก าหนดไว้ในรูปแบบ แล้วน าสื่อไปให้

ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนช่วยตรวจสอบและให้ค าแนะน าจากนั้นท าการปรับปรุงก่อนน าไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุ และ

ได้จัดองค์ประกอบอ่ืนๆให้เป็นไปตามรูปแบบฯ เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ (หน่วยงาน กศน.) สถานที่จัด

กิจกรรมให้ความรู้ (ที่ กศน.ต าบล ) ช่วงเวลาในการให้ความรู้ (ช่วงเช้า) การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

(ช่วยพาผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรม) การมีส่วนร่วมของผู้น าและกรรมการชุมชน ( ช่วยจัดกิจกรรม ) 

  3.2 ทดลองใช้รูปแบบกำรให้ควำมรู้ 

       ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  ประชากร คือ 1) ผู้สูงอายุในชนบทในต าบลต่างๆทั่วประเทศ  2) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ                   

3) ผู้น าและกรรมการชุมชน 
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  กลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยเลือกเจาะจงผู้สูงอายุ 1 ต าบล จาก 16 ต าบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาความต้องการในขั้นที่ 1 มาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้รูปแบบการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน

ครั้งนี้  ซึ่งประกอบด้วยผู้สูงอายุ 30 คน  ส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยเลือกเจาะจงผู้ดูแลผู้สูงอายุ 5 คน และ

เลือกเจาะจงผู้น าและกรรมการชุมชน 5 คน มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

   เครื่องมือในกำรทดลอง  ประกอบด้วย 

    1) รูปแบบการให้ความรู้ด้วยวิธีการศึกษาทางไกล ซึ่งผลิตเนื้อหาตามความต้องการของ

ผู้สูงอายุ ออกมาในรูปของเพ่ือให้ความรู้ 

    2) แบบวัดความรู้ความเข้าใจของผู้สูงอายุก่อนและหลังรับความรู้  เป็นแบบทดสอบเพื่อวัด

ความรู้ความเข้าใจของผู้สูงอายุต่อเนื้อหาที่น ามาให้ความรู้ด้วยวิธีการศึกษาทางไกลตาม ข้อ 1)  มี 10 ข้อ ใช้

ชุดเดียวกันส าหรับก่อนและหลังรับความรู้ 

    3) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อรูปแบบการให้ความรู้  เป็นการถามความ

คิดเห็นของผู้สู งอายุต่อรูปแบบการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้วยวิธีการศึกษาทางไกล  ในด้านเนื้อหา 

ภาพประกอบ  การบรรยาย ความยาวของรายการ และการน าไปใช้  ข้อค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 

รวม 12 ข้อ 

    4) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้น าและกรรมการชุมชนต่อรูปแบบ

การให้ความรู้  เป็นการถามความคิดเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบฯ ในด้านเนื้อหา ภาพประกอบ 

การบรรยาย ความยาวของรายการ และการน าไปใช้  ข้อค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า รวม 12 ข้อ  

รายละเอียดของเครื่องมือทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก 

  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

        ผู้วิจัยท าการประเมินความรู้ของผู้สูงอายุ 30 คน ก่อน ด้วยแบบวัดความรู้ที่สร้างขึ้น  

จากนั้นให้ผู้สูงอายุรับความรู้ในเรื่องที่ผู้สูงอายุต้องการจากสื่อวีดิทัศน์ ณ สถานที่ และช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุ

ต้องการ ตามรูปแบบที่ได้จากการวิจัย  หลังจากรับความรู้ครบตามรูปแบบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยประเมิน

ความรู้ของผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่งด้วยแบบวัดความรู้และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อรูปแบบการให้

ความรู้ที่ได้รับ ในระหว่างการทดลองใช้รูปแบบกับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยขอให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้น าและกรรมการ

ชุมชนเป็นผู้สังเกตการณ์  เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ดูแลผู้สูงอายุและ

ผู้น าและกรรมการชุมชนต่อรูปแบบการให้ความรู้ดังกล่าวด้วย 
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   กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

        ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ของผู้สูงอายุก่อนและหลังการได้รับความรู้จากรูปแบบที่ทดลองนั้น  

วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยค่า t  ส่วนข้อมูล

ความคิดเห็นต่อรูปแบบฯ นั้น  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์

เนื้อหา  ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

       กำรปรับปรุงรูปแบบกำรให้ควำมรู้และน ำเสนอ 

         หลังจากทดลองใช้รูปแบบการให้ความรู้เรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะที่ได้จาก

ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ มาเพ่ิมเติมรูปแบบการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ก่อนน าเสนอใน

รายงานวิจัยต่อไป 

 


