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สรุปผลโครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   
กิจกรรมที่ 1 ส ารวจองค์ความรู้ของผู้สูงอายุ 

วันที่ 14  กรกฎาคม  2559   
 

 โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  กิจกรรมที่ 1 ส ารวจองค์ความรู้ของ
ผู้สูงอายุวันที่ 14   กรกฎาคม  2559   ข้อมูลทั่วไปเป็นเพศ หญิงมากที่สุด นับถือศาสนาอิสลามมาก
ที่สุด มีมีอายุ อายุ 60 ปี, อายุ 65 ปี, อายุ 70 ปี มากท่ีสุด อาศัยอยู่หมู่ที่ 4 มากท่ีสุด มีระดับ
การศึกษาที่ ไม่ได้เรียนหนังสือ มากที่สุด มี สถานภาพการท างานปัจจุบัน  คือ ท างานด้านการเกษตร  
มากที่สุด 

 โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  กิจกรรมที่ 1 ส ารวจองค์ความรู้ของ
ผู้สูงอายุวันที่ 14   กรกฎาคม  2559   ยะลา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2708 หรือคิด
เป็นร้อยละ 85.42 ) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เป็นรายด้านดังนี้            
ด้านคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3889 หรือคิด
เป็นร้อยละ 87.78), ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม ,ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม   ใน
ภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3333 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.67 ), ด้าน
กระบวนการ จัดกิจกรรมอบรม  ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2716 
หรือคิดเป็นร้อยละ 85.43), ด้านการชี้น าสังคม    ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.2222 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.44), ด้านเนื้อหาการอบรม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1926 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.85) ตามล าดับ 
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    1.  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม / ผู้ประเมิน  
         ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมอบรม ไดแ้ก่ เพศ  ศาสนา  อายุ  ท่านอาศัยอยู่                 

ระดับการศึกษา สถานภาพการท างานปัจจุบัน ดังรายละเอียดในตาราง  1 
 

ตาราง 1 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม / ผู้ประเมิน (N = 27) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 11 40.7 
     หญิง 16 59.3 
ศาสนา   
     พุทธ 3 11.1 
     อิสลาม 24 88.9 
อายุ   
     อายุ 60 ปี 4 14.8 
     อายุ 61 ปี 1 3.7 
     อายุ 62 ปี 1 3.7 
     อายุ 63 ปี - - 
     อายุ 64 ปี 3 11.1 
     อายุ 65 ปี 4 14.8 
     อายุ 66 ปี - - 
     อายุ 67 ปี 1 3.7 
     อายุ 68 ปี - - 
     อายุ 69 ปี - - 
     อายุ 70 ปี 4 14.8 
     อายุ 71 ปี 1 3.7 
     อายุ 72 ปี 1 3.7 
     อายุ 73 ปี 2 7.4 
     อายุ 74 ปี 1 3.7 
     อายุ 75 ปี 1 3.7 
     อายุ 76 ปี 2 7.4 
     อายุ 77 ปี - - 
     อายุ 78 ปี 1 3.7 
     อายุ 79 ปี - - 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ท่านอาศัยอยู่   
     หมู่ที่  1      1 3.7 
     หมู่ที่  2     8 29.6 
     หมู่ที่  3  2 7.4 
     หมู่ที่ 4 13 48.1 
     หมู่ที่ 5       1 3.7 
     หมู่ที่ 6 2 7.4 
ระดับการศึกษา   
     ไม่ได้เรียนหนังสือ   12 44.4 
     เรียนแต่ไม่จบประถมต้น 2 7.4 
     จบประถมศึกษา 4 หรือ 6   10 37.0 
     จบมัธยมศึกษาปีที่ 3       - - 
     จบมัธยมศึกษาปีที่ 6   - - 
     จบประกาศนียบัตร/เทียบเท่า    - - 
     จบปริญญาตรี   - - 
     จบปริญญาตรีขึ้นไป - - 
     อ่ืนๆ (ระบุ). 3 11.1 
สถานภาพการท างานปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ) 

  

     ไม่ได้ท างาน 9 33.3 
     ท างานเชิงเศรษฐกิจ(ได้รับค่าตอบแทน) - - 
         เกี่ยวกับราชการ - - 
         ท างานด้านการเกษตร 11 40.7 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพการท างานปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 
1 ข้อ)  (ต่อ) 

  

     ท างานเชิงเศรษฐกิจ(ได้รับค่าตอบแทน) 
(ต่อ) 

- - 

         รับจ้างทั่วไป - - 
         งานบริการ - - 
         ธุรกิจส่วนตัว 1 3.7 
         อ่ืนๆ - - 
     ท างานเชิงสังคม - - 

 ท างานเชิงสังคมได้รับค่าตอบแทน  
(อาสาสมัคร กรรมการฯ) 

2 7.4 

 ท างานเชิงสังคมที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 
(ประธานชมรมผู้สูงอายุ กรรมการ ฯ) 

2 7.4 

    ท างานบ้านแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 5 18.5 
    ท างานไม่ได้ เช่น ช่วยตัวเองไม่ได้/พิการ   

 
 จากตาราง 1 สามรถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
 เพศ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศ หญิง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  59.3             

รองลงมาคือ  เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.7 ตามล าดับ 
 ศาสนา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  88.9 

รองลงมาคือ  นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 11.1 ตามล าดับ 
 อายุ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุ อายุ 60 ปี, อายุ 65 ปี, อายุ 70 ปี           คิด

เป็นร้อยละ  14.8 รองลงมาคือ อายุ 64 ปี คิดเป็นร้อยละ  11.1 อายุ 73 ปี, อายุ 76 ปี                  
คิดเป็นร้อยละ  7.4 อายุ 61 ปี , อายุ 62 ปี , อายุ 67 ปี , อายุ 71 ปี , อายุ 72 ปี , อายุ 74 ปี ,                
อายุ 75 ปี, อายุ 78 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดับ 

     ท่านอาศัยอยู่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่หมู่ที่ 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  48.1
รองลงมาคือ หมู่ที่  2 คิดเป็นร้อยละ  29.6 หมู่ที3่ และหมู่ท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ  7.4 หมู่ที่  1, หมู่ที่  
5 คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดับ     

   ระดับการศึกษา  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษาท่ี ไม่ได้เรียนหนังสือ มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาคือ จบประถมศึกษา 4 หรือ 6 คิดเป็นร้อยละ  37.0 อ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 11.1 เรียนแต่ไม่จบประถมต้น คิดเป็นร้อยละ 7.4 ตามล าดับ      
 สถานภาพการท างานปัจจุบัน   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มี
สถานภาพการท างานปัจจุบัน คือ ท างานด้านการเกษตร  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  40.7 รองลงมาคือ 
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ไม่ได้ท างาน  คิดเป็นร้อยละ  33.3 ท างานเชิงสังคมได้รับค่าตอบแทน (อาสาสมัคร กรรมการฯ)  ,
ท างาน  เชิงสังคมได้รับค่าตอบแทน  (อาสาสมัคร กรรมการฯ) ,  คิดเป็นร้อยละ  7.4 ธุรกิจส่วนตัว           
คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดับ 
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ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถอธิบายดังตาราง 2  
 
ตาราง 2 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ระดับ 

 
1. ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม
อบรม     

1.1 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
กิจกรรมอบรม 85.93 4.2963 .82345 มาก 

1.2 ฐานเรียนรู้สุขภาพและเกม 84.44 4.2222 .75107 มาก 
1.3 ช่วงเวลา /ระยะเวลาในการจัด

กิจกรรมการอบรม 85.93 4.2963 .77533 มาก 
 ผลรวมด้านกระบวนการจัด

กิจกรรมอบรม 85.43 4.2716 .64739 มาก 
 2. ด้านเนื้อหาการอบรม       

2.1 หัวข้อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  
เช่น  การเปลี่ยนแปลงในร่างกาย 
จิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ  
การออกก าลังกาย และการดูแล
โภชนาการของผู้สูงอายุ 91.11 4.5556 .50637 มากที่สุด 

2.2 หัวข้อการป้องกันโรคภัยของ
ผู้สูงอายุ  เช่น ความรู้ โรคที่เสี่ยง
ของผู้สูงอายุ และสมุนไพรส าหรับ
ผู้สูงอายุ 82.22 4.1111 .75107 มาก 

2.3 หัวข้อการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น
เช่น  ท่าสาปในความทรงจ า /ของ
ดี/แผนที่ของดีในท่าสาปและ 
เรียนรู้สังคมออนไลน์ 83.70 4.1852 .73574 มาก 
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ตาราง 2 (ต่อ)  
 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ระดับ 

 2. ด้านเนื้อหาการอบรม (ต่อ)     
2.4 หัวข้อ ซ่อมเสริมสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ และดูแลรักษาโรค
ส าหรับผู้สูงอายุ เช่น การนวด
สุขภาพและผลิตภัณฑ์ส าหรับนวด
สุขภาพ เช่น นวดเท้า และท าลูก
ประคมสมุนไพร ยาดม 81.48 4.0741 .87380 มาก 

2.5 หัวข้อการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ส่งเสริมอาชีพ และ
ส่งเสริมชีวิตแบบพอเพียง เช่น 
เพาะเห็ด การท าตุ๊กตาการบูร 
และศิลปะบ าบัด 80.74 4.0370 .80773 มาก 

 ผลรวมด้านเนื้อหาการอบรม 83.85 4.1926 .48192 มาก 
 3. ด้านคุณภาพการให้บริการ     

3.1 ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรมอบรม 88.15 4.4074 .69389 มาก 

3.2 ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรมอบรม 87.41 4.3704 .74152 มาก 

 
ผลรวมด้านคุณภาพการ

ให้บริการ 87.78 4.3889 .59377 มาก 
 4. ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม     

4.1 หน่วยผู้จัดกิจกรรมสามารถท า
หน้าที่ให้ค า แนะน า ชี้แนะและ
ปรับปรุง คุณภาพชีวิตของค นใน
ชุมชน 90.37 4.5185 .75296 มากที่สุด 

4.2 กิจกรรม อบรม ที่จัด ให้ท่าน
สามารถให้หลักแนวคิดด าเนินชีวิต
ที่ยั่งยืน และสมดุล 82.96 4.1481 .76980 มาก 
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ตาราง 2 (ต่อ)  
 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ระดับ 

 
ผลรวมด้านการเป็นผู้เตือนสติ

สังคม 86.67 4.3333 .55470 มาก 
 5. ด้านการชี้น าสังคม     

5.1 กิจกรรมที่จัดสามารถชี้แนะแนว
ทางการอยู่ในชุมชนท้องถิ่น
ปัจจุบัน 86.67 4.3333 .67937 มาก 

5.2 หลักสูตรผู้จัดกิจกรรมได้ท าหน้าที่
ให้แนวทางท่ีดีแก่คนในสังคม 82.22 4.1111 .89156 มาก 

 ผลรวมด้านการชี้น าสังคม 84.44 4.2222 .65535 มาก 

 
6. ด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม     

6.1 กิจกรรมที่จัดอบรมช่วยตอบสนอง
ให้ผู้สูงอายุและคนในชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 85.93 4.2963 .54171 มาก 

6.2 กิจกรรมที่จัดอบรมมีความตรงกับ
ความสนใจของ ผู้สูงอายุและ
ท้องถิ่น 87.41 4.3704 .83887 มาก 

 
ผลรวมด้านการตอบสนองต่อ

ความต้องการของสังคม 86.67 4.3333 .60447 มาก 

 
ผลรวมทั้งหมดความเห็นของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 85.42 4.2708 .39070 มาก 
 
 จากตารางข้างต้นสามารถสรุปประเมินความพึงพอใจของโครงการต้นแบบการพัฒนา
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   การ  กิจกรรมที่ 1 ส ารวจองค์ความรู้ของผู้สูงอายุวันที่ 14   กรกฎาคม  
2559 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ณ ต าบลท่าสาป   
อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  โดยใช้เกณฑ์ประเมินเป็นแบบมาตรวัดระดับความ พึงพอใจเป็น 5 ระดับ  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย คือ 
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 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 3.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 
 หรือเกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ 
 ค่าร้อยละ 81 – 100  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 ค่าร้อยละ 61 – 80   หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมาก 
 ค่าร้อยละ 41 – 60  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 ค่าร้อยละ 21 – 40  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 ค่าร้อยละ   0 – 20  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 
 จากตาราง พบว่า โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  กิจกรรมที่ 1 

ส ารวจองค์ความรู้ของผู้สูงอายุวันที่ 14   กรกฎาคม  2559  จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ณ ต าบลท่าสาป   อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2708 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.42) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เป็นรายด้านดังนี้  ดังนี้  ด้านคุณภาพการให้บริการ  ในภาพรวมระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3889 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.78), ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม
,ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม   ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.3333 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.67), ด้านกระบวนการ จัดกิจกรรมอบรม  ในภาพรวมระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2716 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.43), ด้านการชี้น าสังคม    ใน
ภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2222 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.44 ),         
ด้านเนื้อหาการอบรม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1926 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 83.85) ตามล าดับ 

 โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  กิจกรรมที่ 1 ส ารวจองค์ความรู้ของ
ผู้สูงอายุวันที่ 14  กรกฎาคม  2559  สามารถอธิบายเป็นรายด้านและรายข้อดังนี้ 

 ด้านกระบวนการ จัดกิจกรรมอบรม  ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.2716 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.43) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ ความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรม , ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการอบรม มากท่ีสุด  ระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2963 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.93) รองลงมาคือ ฐานเรียนรู้
สุขภาพและเกม  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2222 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.44) 
ตามล าดับ 

 ด้านเนื้อหาการอบรม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1926 
หรือคิดเป็นร้อยละ 83.85) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ หัวข้อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  
เช่น  การเปลี่ยนแปลงในร่างกาย จิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ  การออกก าลังกาย และการดูแล
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โภชนาการของผู้สูงอายุ ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.5556 หรือคิดเป็นร้อยละ 
91.11) รองลงมาคือ หัวข้อการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเช่น  ท่าสาปในความทรงจ า /ของด/ีแผนที่ของ
ดีในท่าสาปและ เรียนรู้สังคมออนไลน์  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1852        
หรือคิดเป็นร้อยละ 83.70)  หัวข้อการป้องกันโรคภัยของผู้สูงอายุ  เช่น ความรู้โรคที่เสี่ยงของผู้สูงอายุ 
และสมุนไพรส าหรับผู้สูงอายุ ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1111 หรือคิดเป็น       
ร้อยละ 82.22) หัวข้อซ่อมเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และดูแลรักษาโรคส าหรับผู้สูงอายุ เช่นการนวด
สุขภาพและผลิตภัณฑ์ส าหรับนวดสุขภาพ เช่น นวดเท้า และท าลูกประคมสมุนไพร ยาดม  ระดับ  
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0741 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.48)  หัวข้อการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมชีวิตแบบพอเพียง เช่น เพาะเห็ด การท าตุ๊กตาการบูร และ
ศิลปะบ าบัด ระดับ  ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0370 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.74)
ตามล าดับ 

 ด้านคุณภาพการให้บริการ  ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.3889 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.78) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ ดังนี้ ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ
จากกิจกรรมอบรม  มากท่ีสุด ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.4074 หรือคิดเป็น         
ร้อยละ 88.15)  รองลงมาคือ ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมอบรม ระดับความพึงพอใจ อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3704 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.41) ตามล าดับ 

 ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.3333 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.67) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ หน่วยผู้จัดกิจกรรมสามารถ
ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ชี้แนะและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมากที่สุด ระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.5185 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.37)  รองลงมาคือ กิจกรรมอบรมที่จัดให้
ท่านสามารถให้หลักแนวคิ ดด าเนินชีวิตที่ยั่งยืน และสมดุล  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.1481 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.96)  ตามล าดับ 

 ด้านการชี้น าสังคม   ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2222
หรือคิดเป็นร้อยละ 84.44 ) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ กิจกรรมที่จัดสามารถชี้แนะแนว
ทางการอยู่ในชุมชนท้องถิ่นปัจจุบัน  มากท่ีสุด ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3333
หรือคิดเป็นร้อยละ 86.67)  รองลงมาคือ หลักสูตรผู้จัดกิจกรรมได้ท าหน้าที่ให้แนวทางท่ีดีแก่คนใน
สังคม  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1111 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.22) ตามล าดับ 

 ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม   ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3333 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.67 ) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ 
กิจกรรมที่จัดอบรมมีความตรงกับความสนใจของผู้สูงอายุและท้องถิ่น ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.3704 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.41) รองลงมาคือ กิจกรรมที่จัดอบรมช่วยตอบสนองให้
ผู้สูงอายุและคนใน ชุมชนมีความเข้มแข็ง   ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2963        
หรือคิดเป็นร้อยละ 85.93) ตามล าดับ 

 
 
 



11 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 -   
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สรุปผลโครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการขัดท าแผนพัฒนาด้านผู้สูงอายุต าบลท่าสาป  

วันที่ 25  พฤษภาคม 2559   
 

 โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาด้านผู้สูงอายุต าบลท่าสาป  วันที่ 25  พฤษภาคม 2559   ข้อมูลทั่วไปเป็นเพศหญิง
มากที่สุด นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด มีอายุ มีอายุ อายุ 60 ปี มากท่ีสุด อาศัยอยู่หมู่ที่ 4 มากท่ีสุด 
มีระดับการศึกษาทีไ่ม่ได้เรียนหนังสือ มากที่สุด มีสถานภาพการท างานปัจจุบัน คือ ไม่ได้ท างาน, ท างาน
ด้านการเกษตร มากที่สุด 

 โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาด้านผู้สูงอายุต าบลท่าสาป  วันที่ 25   พฤษภาคม 2559    ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.2649 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.30) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อที่มีค่าเฉลี่ย            
ความพึงพอใจ เป็นรายด้านดังนี้   ด้านคุณภาพการให้บริการ   ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3693 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.39), ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2841 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.68), 
ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมอบรมในภาพรวมระดับ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2727 
หรือคิดเป็นร้อยละ 85.45), ด้านการชี้น าสังคม  ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.2443 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.89), ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม ในภาพรวมระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2386 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.77 ), ด้านเนื้อหาการอบรม  ใน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2295 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.59) ตามล าดับ 
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    1.  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม / ผู้ประเมิน  
         ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมอบรม ไดแ้ก่ เพศ  ศาสนา  อายุ  ท่านอาศัยอยู่                 

ระดับการศึกษา สถานภาพการท างานปัจจุบัน ดังรายละเอียดในตาราง  3 
 

ตาราง 3 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม / ผู้ประเมิน (N = 88) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 37 42.0 
     หญิง 51 58.0 
ศาสนา   
     พุทธ 6 6.8 
     อิสลาม 82 93.2 
อายุ   
     อายุ 60 ปี 14 15.9 
     อายุ 61 ปี 3 3.4 
     อายุ 62 ปี 3 3.4 
     อายุ 63 ปี - - 
     อายุ 64 ปี 9 10.2 
     อายุ 65 ปี 12 13.6 
     อายุ 66 ปี - - 
     อายุ 67 ปี 3 3.4 
     อายุ 68 ปี - - 
     อายุ 69 ปี - - 
     อายุ 70 ปี 12 13.6 
     อายุ 71 ปี 3 3.4 
     อายุ 72 ปี 3 3.4 
     อายุ 73 ปี 6 6.8 
     อายุ 74 ปี 3 3.4 
     อายุ 75 ปี 3 3.4 
     อายุ 76 ปี 6 6.8 
     อายุ 77 ปี - - 
     อายุ 78 ปี 2 2.3 
     อายุ 79 ปี - - 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อายุ  (ต่อ)   
     อายุ 80 ปี - - 
     อายุ 81 ปี - - 
     อายุ 82 ปี 2 2.3 
     อายุ 83 ปี - - 
     อายุ 84 ปี - - 
     อายุ 85 ปี 2 2.3 
     อายุ 86 ปี 2 2.3 
ท่านอาศัยอยู่   
     หมู่ที่  1      5 5.7 
     หมู่ที่  2     24 27.3 
     หมู่ที่  3  6 6.8 
     หมู่ที่ 4 40 45.5 
     หมู่ที่ 5       7 8.0 
     หมู่ที่ 6 6 6.8 
ระดับการศึกษา   
     ไม่ได้เรียนหนังสือ   41 46.6 
     เรียนแต่ไม่จบประถมต้น 6 6.8 
     จบประถมศึกษา 4 หรือ 6   32 36.4 
     จบมัธยมศึกษาปีที่ 3       - - 
     จบมัธยมศึกษาปีที่ 6   - - 
     จบประกาศนียบัตร/เทียบเท่า    - - 
     จบปริญญาตรี   - - 
     จบปริญญาตรีขึ้นไป - - 
     อื่นๆ (ระบุ). 9 10.2 
สถานภาพการท างานปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

  

     ไม่ได้ท างาน 32 36.4 
     ท างานเชิงเศรษฐกิจ(ได้รับค่าตอบแทน) - - 
         เก่ียวกับราชการ - - 
         ท างานด้านการเกษตร 32 36.4 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพการท างานปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ)  (ต่อ) 

  

     ท างานเชิงเศรษฐกิจ(ได้รับค่าตอบแทน) (ต่อ) - - 
         รับจ้างทั่วไป 12 13.6 
         งานบริการ - - 
         ธุรกิจส่วนตัว 3 3.4 
         อื่นๆ - - 
     ท างานเชิงสังคม - - 

 ท างานเชิงสังคมได้รับค่าตอบแทน  
(อาสาสมัคร กรรมการฯ) 6 6.8 

 ท างานเชิงสังคมที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 
(ประธานชมรมผู้สูงอายุ กรรมการ ฯ) 6 6.8 

    ท างานบ้านแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 16 18.2 
    ท างานไม่ได้ เช่น ช่วยตัวเองไม่ได/้พิการ   

 
 จากตาราง 3 สามรถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
 เพศ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศ หญิง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  58.0             

รองลงมาคือ  เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42.0 ตามล าดับ 
 ศาสนา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  93.2 

รองลงมาคือ ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดับ 
 อายุ   พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุ อายุ 60 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  15.9

รองลงมาคือ อายุ 65 ปี , อายุ 70 ปี คิดเป็นร้อยละ  13.6 อายุ 64 ปี  คิดเป็นร้อยละ  10.2            
อายุ 73  ปี , อายุ 76 ปี คิดเป็นร้อยละ  6.8 อายุ 61 ปี,  อายุ 62 ปี,  อายุ 67 ปี,  อายุ 71 ปี,  อายุ 
72 ปี,  อายุ 74 ปี,  อายุ 75 ปี คิดเป็นร้อยละ  3.4 อายุ 78 ปี,  อายุ 82 ปี,  อายุ 85 ปี และอายุ 86 
ปี คิดเป็นร้อยละ  2.3 ตามล าดับ 

     ท่านอาศัยอยู่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่หมู่ที่ 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  45.5
รองลงมาคือ หมู่ที่  2 คิดเป็นร้อยละ 27.3 หมู่ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 8.0 หมู่ที่ 3, หมู่ที ่6 คิดเป็นร้อยละ  
6.8  และ หมู่ที่  1 คิดเป็นร้อยละ 5.7ตามล าดับ     

   ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาที่ ไม่ได้เรียนหนังสือ มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ  46.6 รองลงมาคือ จบประถมศึกษา 4 หรือ 6 คิดเป็นร้อยละ  36.4 อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ  
10.2 เรียนแต่ไม่จบประถมต้น คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดับ      

 สถานภาพการท างานปัจจุบัน   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มี
สถานภาพการท างานปัจจุบัน  คือ ไม่ได้ท างาน , ท างานด้านการเกษตร  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  36.4
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รองลงมาคือ ท างานบ้านแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน  คิดเป็นร้อยละ  18.2 รับจ้างทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ  13.6
ท างานเชิงสังคมได้รับค่าตอบแทน  (อาสาสมัคร กรรมการฯ) ,  ท างานเชิงสังคมที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 
(ประธานชมรมผู้สูงอายุ กรรมการ ฯ)  คิดเป็นร้อยละ 6.8 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตามล าดับ 
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ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถอธิบายดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ระดับ 

 
1. ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม
อบรม     

1.1 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
กิจกรรมอบรม 85.91 4.2955 .84635 มาก 

1.2 ฐานเรียนรู้สุขภาพและเกม 84.55 4.2273 .72282 มาก 

1.3 ช่วงเวลา /ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมการอบรม 85.91 4.2955 .71373 มาก 

 ผลรวมด้านกระบวนการจัด
กิจกรรมอบรม 85.45 4.2727 .61182 มาก 

 2. ด้านเนื้อหาการอบรม       
2.1 หัวข้อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  

เช่น  การเปลี่ยนแปลงในร่างกาย 
จิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ  
การออกก าลังกาย และการดูแล
โภชนาการของผู้สูงอายุ 88.64 4.4318 .54235 มาก 

2.2 หัวข้อการป้องกันโรคภัยของ
ผู้สูงอายุ  เช่น ความรู้ โรคที่เสี่ยง
ของผู้สูงอายุ และสมุนไพรส าหรับ
ผู้สูงอายุ 85.68 4.2841 .66000 มาก 

2.3 หัวข้อการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น
เช่น  ท่าสาปในความทรงจ า /ของ
ดี/แผนที่ของดีในท่าสาปและ 
เรียนรู้สังคมออนไลน์ 81.82 4.0909 .67187 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ)  
 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ระดับ 

 2. ด้านเนื้อหาการอบรม (ต่อ)     
2.4 หัวข้อ ซ่อมเสริมสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ และดูแลรักษาโรค
ส าหรับผู้สูงอายุ เช่น การนวด
สุขภาพและผลิตภัณฑ์ส าหรับนวด
สุขภาพ เช่น นวดเท้า และท าลูก
ประคมสมุนไพร ยาดม 82.27 4.1136 .85004 มาก 

2.5 หัวข้อการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ส่งเสริมอาชีพ และ
ส่งเสริมชีวิตแบบพอเพียง เช่น 
เพาะเห็ด การท าตุ๊กตาการบูร 
และศิลปะบ าบัด 84.55 4.2273 .82667 มาก 

 ผลรวมด้านเนื้อหาการอบรม 84.59 4.2295 .43474 มาก 
 3. ด้านคุณภาพการให้บริการ     

3.1 ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรมอบรม 87.05 4.3523 .67874 มาก 

3.2 ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรมอบรม 87.73 4.3864 .65094 มาก 

 
ผลรวมด้านคุณภาพการ

ให้บริการ 87.39 4.3693 .58963 มาก 
 4. ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม     

4.1 หน่วยผู้จัดกิจกรรมสามารถท า
หน้าที่ให้ค า แนะน า ชี้แนะและ
ปรับปรุง คุณภาพชีวิตของค นใน
ชุมชน 85.00 4.2500 .84758 มาก 

4.2 กิจกรรม อบรม ที่จัด ให้ท่าน
สามารถให้หลักแนวคิดด าเนินชีวิต
ที่ยั่งยืน และสมดุล 84.55 4.2273 .70674 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ)  
 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ระดับ 

 
ผลรวมด้านการเป็นผู้เตือนสติ

สังคม 84.77 4.2386 .59682 มาก 
 5. ด้านการชี้น าสังคม     

5.1 กิจกรรมที่จัดสามารถชี้แนะแนว
ทางการอยู่ในชุมชนท้องถิ่น
ปัจจุบัน 86.36 4.3182 .68725 มาก 

5.2 หลักสูตรผู้จัดกิจกรรมได้ท าหน้าที่
ให้แนวทางท่ีดีแก่คนในสังคม 83.41 4.1705 .87391 มาก 

 ผลรวมด้านการชี้น าสังคม 84.89 4.2443 .64769 มาก 

 
6. ด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม     

6.1 กิจกรรมที่จัดอบรมช่วยตอบสนอง
ให้ผู้สูงอายุและคนในชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 85.00 4.2500 .55190 มาก 

6.2 กิจกรรมที่จัดอบรมมีความตรงกับ
ความสนใจของ ผู้สูงอายุและ
ท้องถิ่น 86.36 4.3182 .79576 มาก 

 
ผลรวมด้านการตอบสนองต่อ

ความต้องการของสังคม 85.68 4.2841 .58130 มาก 

 
ผลรวมทั้งหมดความเห็นของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 85.30 4.2649 .36382 มาก 
 
 จากตารางข้างต้นสามารถสรุปประเมินความพึงพอใจของโครงการต้นแบบการพัฒนา
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาด้านผู้สูงอายุต าบลท่าสาป  
วันที่ 25  พฤษภาคม 2559  จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  
ณ ต าบลท่าสาป   อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  โดยใช้เกณฑ์ประเมินเป็นแบบมาตรวัดระดับ              
ความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย คือ 
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 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 3.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 
 หรือเกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ 
 ค่าร้อยละ 81 – 100  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 ค่าร้อยละ 61 – 80   หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมาก 
 ค่าร้อยละ 41 – 60  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 ค่าร้อยละ 21 – 40  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 ค่าร้อยละ   0 – 20  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 

 จากตาราง พบว่า โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   กิจกรรมที่ 2 
ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาด้านผู้สูงอายุต าบลท่าสาป  วันที่ 25   พฤษภาคม 2559  จัดโดย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ณ ต าบลท่าสาป   อ าเภอเมือง  
จังหวัดยะลา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2649 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.30) สามารถ
อธิบายเป็นประเด็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เป็นรายด้านดังนี้  ด้านคุณภาพการให้บริการ   ใน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3693 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.39), ด้านการ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม   ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.2841 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.68), ด้านกระบวนการ จัดกิจกรรมอบรม ในภาพรวม ระดับ              
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2727 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.45), ด้านการชี้น าสังคม  ใน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2443 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.89), ด้านการ
เป็นผู้เตือนสติสังคม  ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2386 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 84.77 ), ด้านเนื้อหาการอบรม  ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.2295 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.59) ตามล าดับ  
 โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาด้านผู้สูงอายุต าบลท่าสาป  สามารถอธิบายเป็นรายด้านและรายข้อดังนี้ 

 ด้านกระบวนการ จัดกิจกรรมอบรม  ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.2727 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.45) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ ความเหมาะสม
ของรูปแบบการ จัดกิจกรรมอบรม และ ช่วงเวลา /ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการอบรม มากที่สุด  
ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2955หรือคิดเป็นร้อยละ 85.91) รองลงมาคือ        
ฐานเรียนรู้สุขภาพและเกม   ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2273 หรือคิดเป็น         
ร้อยละ 84.55) ตามล าดับ 

 ด้านเนื้อหาการอบรม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2295  
หรือคิดเป็นร้อยละ 84.59) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ หัวข้อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  
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เช่น  การเปลี่ยนแปลงในร่างกาย จิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ  การออกก าลังกาย และการดูแล
โภชนาการของผู้สูงอายุ  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.4318 หรือคิดเป็นร้อยละ 
88.64) รองลงมาคือ หัวข้อการป้องกันโรคภัยของผู้สูงอายุ  เช่น ความรู้ โรคที่เสี่ยงของผู้สูงอายุ และ
สมุนไพรส าหรับผู้สูงอายุ ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2841 หรือคิดเป็นร้อยละ 
85.68)  หัวข้อการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมชีวิตแบบพอเพียง เช่น 
เพาะเห็ด การท าตุ๊กตาการบูร และศิลปะบ าบัด ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.2273 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.55) หัวข้อซ่อมเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และดูแลรักษาโรคส าหรับ
ผู้สูงอายุ เช่นการนวดสุขภาพและผลิตภัณฑ์ส าหรับนวดสุขภาพ เช่น นวดเท้า และท าลูกประคม
สมุนไพร ยาดม  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1136 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.27) 
หัวข้อการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเช่น  ท่าสาปในความทรงจ า /ของด/ีแผนที่ของดีในท่าสาปและ 
เรียนรู้สังคมออนไลน์  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0909 หรือคิดเป็นร้อยละ 
81.82)  ตามล าดับ 

 ด้านคุณภาพการให้บริการ  ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.3693 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.39) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ ดังนี้ ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ
จากกิจกรรมอบรม  มากท่ีสุด ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3864 หรือคิดเป็น         
ร้อยละ 87.73)  รองลงมาคือ ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจาก กิจกรรมอบรม   ระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3523 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.05) ตามล าดับ 

 ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.2386 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.77) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ หน่วยผู้จัดกิจกรรมสามารถ
ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ชี้แนะและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน มากท่ีสุด ระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2500 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.00)  รองลงมาคือ กิจกรรมอบรมที่จัดให้
ท่านสามารถให้หลักแนวคิ ดด าเนินชีวิตที่ยั่งยืน และสมดุล  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.2273 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.55)  ตามล าดับ 

 ด้านการชี้น าสังคม   ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2443
หรือคิดเป็นร้อยละ 84.89) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ กิจกรรมที่จัดสามารถชี้แนะแนว
ทางการอยู่ในชุมชนท้องถิ่นปัจจุบัน มากที่สุด ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3182              
หรือคิดเป็นร้อยละ 86.36)  รองลงมาคือ หลักสูตรผู้จัดกิจกรรมได้ท าหน้าที่ให้แนวทางท่ีดีแก่คนใน
สังคม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1705 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.41) ตามล าดับ 

 ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม   ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2841 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.68) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ 
กิจกรรมที่จัดอบรมมีความตรงกับความสนใจของผู้สูงอายุและท้องถิ่น ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.3182 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.36) รองลงมาคือ กิจกรรมที่จัดอบรมช่วยตอบสนองให้
ผู้สูงอายุและคนในชุมชนมีความเข้มแข็ง  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2500 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 85.00) ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 -  
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สรุปผลโครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   
กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 

ระหว่างวันที่ 27– 30  มิถุนายน  2559   
 

 โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   ระหว่างวันที่ 27– 30  มิถุนายน  2559 ข้อมูลทั่วไปเป็นเพศหญิงมากที่สุด         
นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด มีอายุ อายุ 60 ปี, อายุ 65 ปี,  อายุ 70 ปี มากท่ีสุด อาศัยอยู่หมู่ที่ 4 
มากที่สุด มีระดับการศึกษาที่ไม่ได้เรียนหนังสือ มากที่สุด มีสถานภาพการท างานปัจจุบัน  คือ ไม่ได้ท างาน , 
ท างานด้านการเกษตร มากที่สุด 

 โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.9938  หรือคิดเป็นร้อยละ 79.87) 
สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเป็นรายด้านดังนี้  ด้านคุณภาพการให้บริการ  
ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1333 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.67), ด้าน
การตอบสนองต่อความต้องการของสังคม   ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.1333 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.67), ด้านกระบวนการ จัดกิจกรรมอบรม  ในภาพรวมระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0889 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.78), ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม  ใน
ภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0000 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00),             
ด้านเนื้อหาการอบรม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.8800 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 77.60), ด้านการชี้น าสังคม   ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.8500หรือคิดเป็นร้อยละ 77.00) ตามล าดับ 
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    1.  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม / ผู้ประเมิน  
         ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมอบรม ไดแ้ก่ เพศ  ศาสนา  อายุ  ท่านอาศัยอยู่                 

ระดับการศึกษา สถานภาพการท างานปัจจุบัน ดังรายละเอียดในตาราง  5 
 

ตาราง 5 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม / ผู้ประเมิน (N = 30) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 13 43.3 
     หญิง 17 56.7 
ศาสนา   
     พุทธ - - 
     อิสลาม 30 100.0 
อายุ   
     อายุ 60 ปี 4 13.3 
     อายุ 61 ปี 1 3.3 
     อายุ 62 ปี 1 3.3 
     อายุ 63 ปี - - 
     อายุ 64 ปี 3 10.0 
     อายุ 65 ปี 4 13.3 
     อายุ 66 ปี - - 
     อายุ 67 ปี 1 3.3 
     อายุ 68 ปี - - 
     อายุ 69 ปี - - 
     อายุ 70 ปี 4 13.3 
     อายุ 71 ปี 1 3.3 
     อายุ 72 ปี 1 3.3 
     อายุ 73 ปี 2 6.7 
     อายุ 74 ปี 1 3.3 
     อายุ 75 ปี 1 3.3 
     อายุ 76 ปี 2 6.7 
     อายุ 77 ปี - - 
     อายุ 78 ปี 1 3.3 
     อายุ 79 ปี - - 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อายุ  (ต่อ)   
     อายุ 80 ปี - - 
     อายุ 81 ปี - - 
     อายุ 82 ปี 1 3.3 
     อายุ 83 ปี - - 
     อายุ 84 ปี - - 
     อายุ 85 ปี 1 3.3 
     อายุ 86 ปี 1 3.3 
ท่านอาศัยอยู่   
     หมู่ที่  1      2 6.7 
     หมู่ที่  2     8 26.7 
     หมู่ที่  3  2 6.7 
     หมู่ที่ 4 13 43.3 
     หมู่ที่ 5       3 10.0 
     หมู่ที่ 6 2 6.7 
ระดับการศึกษา   
     ไม่ได้เรียนหนังสือ   14 46.7 
     เรียนแต่ไม่จบประถมต้น 2 6.7 
     จบประถมศึกษา 4 หรือ 6   11 36.7 
     จบมัธยมศึกษาปีที่ 3       - - 
     จบมัธยมศึกษาปีที่ 6   - - 
     จบประกาศนียบัตร/เทียบเท่า    - - 
     จบปริญญาตรี   - - 
     จบปริญญาตรีขึ้นไป - - 
     อื่นๆ (ระบุ). 3 10.0 
สถานภาพการท างานปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

  

     ไม่ได้ท างาน 11 36.7 
     ท างานเชิงเศรษฐกิจ(ได้รับค่าตอบแทน) - - 
         เก่ียวกับราชการ - - 
         ท างานด้านการเกษตร 11 36.7 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพการท างานปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ)  (ต่อ) 

  

     ท างานเชิงเศรษฐกิจ(ได้รับค่าตอบแทน) (ต่อ) - - 
         รับจ้างทั่วไป 4 13.3 
         งานบริการ - - 
         ธุรกิจส่วนตัว 1 3.3 
         อื่นๆ - - 
     ท างานเชิงสังคม - - 

 ท างานเชิงสังคมได้รับค่าตอบแทน  
(อาสาสมัคร กรรมการฯ) 2 6.7 

 ท างานเชิงสังคมที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 
(ประธานชมรมผู้สูงอายุ กรรมการ ฯ) 2 6.7 

    ท างานบ้านแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 5 16.7 
    ท างานไม่ได้ เช่น ช่วยตัวเองไม่ได/้พิการ   

 
 จากตาราง 5 สามรถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  56.7 รองลงมา

คือ  เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.3 ตามล าดับ 
 ศาสนา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 
 อายุ   พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุ อายุ 60 ปี, อายุ 65 ปี,  อายุ 70 ปี                      

คิดเป็นร้อยละ  13.3 รองลงมาคือ อายุ 64 ปี คิดเป็นร้อยละ  10.0 อายุ 73 ปี, อายุ 76 ปี                  
คิดเป็นร้อยละ  6.7  อายุ 61 ปี , อายุ 62 ปี , อายุ 67 ปี , อายุ 71 ปี , อายุ 72 ปี , อายุ 78 ปี ,                
อายุ 82 ปี, อายุ 85 ปี, อายุ 86 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 

     ท่านอาศัยอยู่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่หมู่ที่ 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  43.3 
รองลงมาคือ หมู่ที่  2 คิดเป็นร้อยละ  26.7 หมู่ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ  10.0 หมู่ที่  1, หมู่ที่  3, หมู่ที่ 
6  คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดับ     

   ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาที่ ไม่ได้เรียนหนังสือ มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ  46.7 รองลงมาคือ จบประถมศึกษา 4 หรือ 6 คิดเป็นร้อยละ  36.7 อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ  
10.0 เรียนแต่ไม่จบประถมต้น คิดเป็นร้อยละ 6.7  ตามล าดับ      

 สถานภาพการท างานปัจจุบัน   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มี
สถานภาพการท างานปัจจุบัน  คือ ไม่ได้ท างาน , ท างานด้านการเกษตร  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  36.7 
รองลงมาคือ ท างานบ้านแตไ่ม่ได้รับค่าตอบแทน  คิดเป็นร้อยละ  16.7 รับจ้างทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ  13.3 
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ท างานเชิงสังคมได้รับค่าตอบแทน  (อาสาสมัคร กรรมการฯ) ,  ท างานเชิงสังคมที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 
(ประธานชมรมผู้สูงอายุ กรรมการ ฯ)  คิดเป็นร้อยละ 6.7 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 
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ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถอธิบายดังตาราง 6 
 
ตาราง 6 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ระดับ 

 
1. ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม
อบรม     

1.1 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
กิจกรรมอบรม 82.00 4.1000 .92289 มาก 

1.2 ฐานเรียนรู้สุขภาพและเกม 83.33 4.1667 .74664 มาก 

1.3 ช่วงเวลา /ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมการอบรม 80.00 4.0000 .83045 มาก 

 ผลรวมด้านกระบวนการจัด
กิจกรรมอบรม 81.78 4.0889 .69994 มาก 

 2. ด้านเนื้อหาการอบรม       
2.1 หัวข้อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  

เช่น  การเปลี่ยนแปลงในร่างกาย 
จิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ  
การออกก าลังกาย และการดูแล
โภชนาการของผู้สูงอายุ 83.33 4.1667 .59209 มาก 

2.2 หัวข้อการป้องกันโรคภัยของ
ผู้สูงอายุ  เช่น ความรู้ โรคที่เสี่ยง
ของผู้สูงอายุ และสมุนไพรส าหรับ
ผู้สูงอายุ 78.00 3.9000 .80301 มาก 

2.3 หัวข้อการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น
เช่น  ท่าสาปในความทรงจ า /ของ
ดี/แผนที่ของดีในท่าสาปและ 
เรียนรู้สังคมออนไลน์ 78.00 3.9000 .66176 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ)  
 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ระดับ 

 2. ด้านเนื้อหาการอบรม (ต่อ)     
2.4 หัวข้อ ซ่อมเสริมสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ และดูแลรักษาโรค
ส าหรับผู้สูงอายุ เช่น การนวด
สุขภาพและผลิตภัณฑ์ส าหรับนวด
สุขภาพ เช่น นวดเท้า และท าลูก
ประคมสมุนไพร ยาดม 76.00 3.8000 .96132 มาก 

2.5 หัวข้อการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ส่งเสริมอาชีพ และ
ส่งเสริมชีวิตแบบพอเพียง เช่น 
เพาะเห็ด การท าตุ๊กตาการบูร 
และศิลปะบ าบัด 72.67 3.6333 1.06620 มาก 

 ผลรวมด้านเนื้อหาการอบรม 77.60 3.8800 .57199 มาก 
 3. ด้านคุณภาพการให้บริการ     

3.1 ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรมอบรม 83.33 4.1667 .83391 มาก 

3.2 ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรมอบรม 82.00 4.1000 .88474 มาก 

 
ผลรวมด้านคุณภาพการ

ให้บริการ 82.67 4.1333 .75354 มาก 
 4. ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม     

4.1 หน่วยผู้จัดกิจกรรมสามารถท า
หน้าที่ให้ค า แนะน า ชี้แนะและ
ปรับปรุง คุณภาพชีวิตของค นใน
ชุมชน 83.33 4.1667 .87428 มาก 

4.2 กิจกรรม อบรม ที่จัด ให้ท่าน
สามารถให้หลักแนวคิดด าเนินชีวิต
ที่ยั่งยืน และสมดุล 76.67 3.8333 .83391 มาก 
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ตาราง 6 (ต่อ)  
 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ระดับ 

 
ผลรวมด้านการเป็นผู้เตือนสติ

สังคม 80.00 4.0000 .71919 มาก 
 5. ด้านการชี้น าสังคม     

5.1 กิจกรรมที่จัดสามารถชี้แนะแนว
ทางการอยู่ในชุมชนท้องถิ่น
ปัจจุบัน 76.67 3.8333 .83391 มาก 

5.2 หลักสูตรผู้จัดกิจกรรมได้ท าหน้าที่
ให้แนวทางท่ีดีแก่คนในสังคม 77.33 3.8667 1.00801 มาก 

 ผลรวมด้านการชี้น าสังคม 77.00 3.8500 .87247 มาก 

 
6. ด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม     

6.1 กิจกรรมที่จัดอบรมช่วยตอบสนอง
ให้ผู้สูงอายุและคนในชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 83.33 4.1667 .59209 มาก 

6.2 กิจกรรมที่จัดอบรมมีความตรงกับ
ความสนใจของ ผู้สูงอายุและ
ท้องถิ่น 82.00 4.1000 .92289 มาก 

 
ผลรวมด้านการตอบสนองต่อ

ความต้องการของสังคม 82.67 4.1333 .68145 มาก 

 
ผลรวมทั้งหมดความเห็นของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 79.87 3.9938 .55109 มาก 
 
 จากตารางข้างต้นสามารถสรุปประเมินความพึงพอใจของโครงการต้นแบบการพัฒนา
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   ระหว่างวันที่ 
27– 30  มิถุนายน  2559  จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  
ณ ต าบลท่าสาป   อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  โดยใช้เกณฑ์ประเมินเป็นแบบมาตรวัดระดับ                 
ความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย คือ 
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 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 3.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 
 หรือเกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ 
 ค่าร้อยละ 81 – 100  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 ค่าร้อยละ 61 – 80   หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมาก 
 ค่าร้อยละ 41 – 60  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 ค่าร้อยละ 21 – 40  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 ค่าร้อยละ   0 – 20  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 
 จากตาราง พบว่า โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   กิจกรรมที่ 3 

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   ระหว่างวันที่ 27– 30  มิถุนายน  2559  จัดโดย  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ณ ต าบลท่าสาป   อ าเภอเมือง           
จังหวัดยะลา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.9938 หรือคิดเป็นร้อยละ 79.87) สามารถ
อธิบายเป็นประเด็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเป็นรายด้านดังนี้ ดังนี้  ด้านคุณภาพการให้บริการ  ใน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1333 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.67), ด้านการ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม   ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.1333 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.67), ด้านกระบวนการ จัดกิจกรรมอบรม  ในภาพรวมระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0889 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.78), ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม  ใน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0000 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00), ด้าน
เนื้อหาการอบรม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.8800 หรือคิดเป็นร้อย
ละ 77.60), ด้านการชี้น าสังคม   ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.8500
หรือคิดเป็นร้อยละ 77.00) ตามล าดับ 

 โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  กิจกรรมที่ 3 อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   ระหว่างวันที่ 27– 30  มิถุนายน  2559 สามารถอธิบายเป็นรายด้านและ
รายข้อดังนี้ 

 ด้านกระบวนการ จัดกิจกรรมอบรม  ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.0889 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.78) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ ฐานเรียนรู้สุขภาพ
และเกมมากท่ีสุด  ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1667 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.33) 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของรูปแบบการ จัดกิจกรรมอบรม  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.1000 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.00) และ ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการอบรม  
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0000 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00) ตามล าดับ 
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 ด้านเนื้อหาการอบรม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.8800 
หรือคิดเป็นร้อยละ 77.60) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ หัวข้อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  
เช่น  การเปลี่ยนแปลงในร่างกาย จิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ  การออกก าลังกาย และการดูแล
โภชนาการของผู้สูงอายุ  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1667 หรือคิดเป็นร้อยละ 
83.33) รองลงมาคือ หัวข้อการป้องกันโรคภัยของผู้สูงอายุ  เช่น ความรู้ โรคที่เสี่ยงของผู้สูงอายุ และ
สมุนไพรส าหรับผู้สูงอายุ,  หัวข้อการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเช่น  ท่าสาปในความทรงจ า /ของด/ีแผน
ที่ของดีในท่าสาปและ เรียนรู้สังคมออนไลน์  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.9000
หรือคิดเป็นร้อยละ 78.00)  หัวข้อซ่อมเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และดูแลรักษาโรคส าหรับผู้สูงอายุ
เช่นการนวดสุขภาพและผลิตภัณฑ์ส าหรับนวดสุขภาพ เช่น นวดเท้า และท าลูกประค บสมุนไพร           
ยาดม  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.8000 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.00) หัวข้อการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมชีวิตแบบพอเพียง เช่น เพาะเห็ด การท าตุ๊กตา
การบูร และศิลปะบ าบัด ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.6333 หรือคิดเป็นร้อยละ 
72.67)  ตามล าดับ 

 ด้านคุณภาพการให้บริการ  ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.1333 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.67) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ ดังนี้ ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ
จากกิจกรรมอบรม  มากท่ีสุด ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1667 หรือคิดเป็น         
ร้อยละ 83.33)  รองลงมาคือ ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมอบรม ระดับความพึงพอใจ อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1000 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.00) ตามล าดับ 

 ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.0000 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ หน่วยผู้จัดกิจกรรมสามารถ
ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ชี้แนะและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน มากท่ีสุด ระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1667 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.33)  รองลงมาคือ กิจกรรมอบรมที่จัดให้
ท่านสามารถให้หลักแนวคิ ดด าเนินชีวิตที่ยั่งยืน และสมดุล  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.8333 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.67)  ตามล าดับ 

 ด้านการชี้น าสังคม   ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.8500
หรือคิดเป็นร้อยละ 77.00) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ หลักสูตรผู้จัดกิจกรรมได้ท าหน้าที่ให้
แนวทางท่ีดีแก่คนในสังคม  มากที่สุด ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.8667              
หรือคิดเป็นร้อยละ 77.33)  รองลงมาคือ กิจกรรมที่จัดสามารถชี้แนะแนวทางการอยู่ในชุมชนท้องถิ่น
ปัจจุบัน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.8333 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.67) ตามล าดับ 

 ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม   ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1333 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.67) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ 
กิจกรรมที่จัดอบรมช่วยตอบสนองให้ผู้สูงอายุและคนในชุมชนมีความเข้มแข็ง  ระดับความพึงพอใจ อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1667 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.33) รองลงมาคือ กิจกรรมที่จัดอบรมมีความ
ตรงกับความสนใจของ ผู้สูงอายุและ ท้องถิ่น  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1000
หรือคิดเป็นร้อยละ 82.00) ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
 1. อยากมีการอบรมอย่างเรื่อยๆ เช่น เดือนละครั้ง 
 2. อยากให้มีอาหารการกินหรือของใช้ภายในบ้าน  
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สรุปผลโครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการจัดการงานผู้สูงอายุ 

ระหว่างวันที่ 22– 24  กรกฎาคม  2559   
ณ จังหวัดสงขลา  และพัทลุง 

จัดโดย   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบการจัดการงานผู้สูงอายุ   ระหว่างวันที่ 22-24  มิถุนายน  2559  ข้อมูลทั่วไปเป็นเพศหญิง
มากที่สุด นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด มีอายุ อายุ 62 ปี, อายุ 65 ปี มากท่ีสุด อาศัยอยู่หมู่ที่ 3 มาก
ที่สุด มีระดับการศึกษาท่ีประถมศึกษา 4 หรือ 6 มากที่สุด มีสถานภาพการท างานปัจจุบัน  คือ ท างาน
ทางสังคมได้รับค่าตอบแทน 

  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.21   หรือคิดเป็นร้อยละ 84.31) สามารถอธิบายเป็น
ประเด็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเป็นรายด้านดังนี้ ดังนี้  ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมอบรม      
ดูงาน ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.87 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.50), 
ด้านประเด็นกิจกรรมอบรมดูงาน   ในภาพรวมระดับ85.27) , ด้านคุณภาพการให้บริการ  ในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39  หรือคิดเป็นร้อยละ 87.91) , ด้านการเป็นผู้
เตือนสติสังคม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.22  หรือคิดเป็นร้อยละ 
83.33), ด้านการชี้น าสังคม   ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.13 หรือคิด
เป็นร้อยละ 86.66) , ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  4.21 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.31) 
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    1.  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม / ผู้ประเมิน  
         ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมอบรม ไดแ้ก่ เพศ  ศาสนา  อายุ  ท่านอาศัยอยู่                 

ระดับการศึกษา สถานภาพการท างานปัจจุบัน ดังรายละเอียดในตาราง  7 
 

ตาราง 7 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม / ผู้ประเมิน (N = 24) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 8 33.3 
     หญิง 16 66.7 
ศาสนา   
     พุทธ - - 
     อิสลาม 30 100.0 
อายุ   
     อายุ 60 ปี 2 8.3 
     อายุ 62 ปี 3 12.5 
     อายุ 63 ปี 1 4.2 
     อายุ 65 ปี 3 12.5 
     อายุ 67 ปี 1 4.2 
     อายุ 72 ปี 1 13.3 
     อายุ 73 ปี 1 4.2 
     อายุ 51 ปี 2 8.3 
     อายุ 48 ปี 1 4.2 
     อายุ 40 ปี 1 4.2 
     อายุ 30 ปี 1 4.2 
     อายุ 42 ปี 1 4.2 
     อายุ 54 ปี 1 4.2 
     อายุ 73 ปี 1 4.2 
     อายุ 51 ปี 1 4.2 
     อายุ 48 ปี 1 4.2 
     อายุ 40 ปี 1 4.2 
     อายุ 30 ปี 1 4.2 
     อายุ 42 ปี 1 4.2 
     อายุ 54 ปี 1 4.2 
     อายุ 43 ปี 1 4.2 
     อายุ 57 ปี 1 4.2 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
     อายุ 34 ปี 1 4.2 
     อายุ 55 ปี 1 4.2 
     อายุ 43 ปี 1 4.2 
   
ท่านอาศัยอยู่   
     หมู่ที่  1      4 16.7 
     หมู่ที่  2     4 16.7 
     หมู่ที่  3  6 25.0 
     หมู่ที่ 4 3 12.5 
     หมู่ที่ 5       4 16.7 
     หมู่ที่ 6 3 12.5 
ระดับการศึกษา   
     เรียนแต่ไม่จบประถมต้น 2 8.3 
     จบประถมศึกษา 4 หรือ 6   8 33.3 
     จบมัธยมศึกษาปีที่ 3       6 25.0 
     จบมัธยมศึกษาปีที่ 6   5 20.8 
     จบประกาศนียบัตร/เทียบเท่า    - - 
     จบปริญญาตรี   2 8.3 
     จบปริญญาตรีขึ้นไป 1 4.2 
     อ่ืนๆ (ระบุ).   
     ไม่ได้ท างาน 23 95.8 
     ท างานเชิงเศรษฐกิจ(ได้รับค่าตอบแทน) - - 
         เกี่ยวกับราชการ 2 8.3 
         ท างานด้านการเกษตร 8 33.3 
   
     ท างานเชิงเศรษฐกิจ(ได้รับค่าตอบแทน)  - - 
         รับจ้างทั่วไป 3 12.5 
         งานบริการ 3 12.5 
         ธุรกิจส่วนตัว 6 25 
         อ่ืนๆ - - 
     ท างานเชิงสังคม - - 

 ท างานเชิงสังคมได้รับค่าตอบแทน  
(อาสาสมัคร กรรมการฯ) 
 

11 45.8 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
 ท างานเชิงสังคมที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 

(ประธานชมรมผู้สูงอายุ กรรมการ ฯ) 
9 37.5 

    ท างานบ้านแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน - - 
    ท างานไม่ได้ เช่น ช่วยตัวเองไม่ได้/พิการ - - 

 
 จากตาราง 7 สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
 เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมา

คือ  เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.3 ตามล าดับ 
 ศาสนา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ 91.7  

รองลงมานับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ  8.3 
 อายุ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีอายุมากที่สุดคือ 73 ปี,  อายุ  72  ปี, คิดเป็นร้อย

ละ  8.3  ,ที่มีอายุ 60 ปี, อายุ 62 ปี,  อายุ 63 ปี ,  อายุ  65  ปี  คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ 
อายุ 51 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.3  ,อายุ 57 ปี, อายุ 55 ปี, อายุ 51 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.66 ตามล าดับ 

     ท่านอาศัยอยู่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่หมู่ที่ 3 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.3 
รองลงมาคือ หมู่ที่  1,หมู่ที่  2,หมู่ที่  3   คิดเป็นร้อยละ 50 และ 4  ,หมู่ที่  5  คิดเป็นร้อยละ  25 
ตามล าดับ     

   ระดับการศึกษา  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษามากท่ีสุด  จบประถมศึกษา 
4 หรือ 6 คิดเป็นร้อยละ 33.3  รองลงมาคือ  มัธยมศึกษาปีที่  3  คิดเป็นร้อยละ 25.5 มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 คิดเป็นร้อยละ  20.08  ปริญญาตรี และไม่จบประถมศึกษาต้น  คิดเป็นร้อยละ  8.3    
ตามล าดับ      

 สถานภาพการท างานปัจจุบัน  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มี
สถานภาพการท างานปัจจุบัน  คือ  ท างานเชิงสังคมได้รับค่าตอบแทน  (อาสาสมัคร กรรมการฯ),  
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาคือ  ท างานเชิงสังคมที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน (ประธานชมรม
ผู้สูงอายุ กรรมการ ฯ)  คิดเป็นร้อยละ 37.5  ธุรกิจส่วนตัว  คิดเป็นร้อยละ 25  ท างานด้าน
การเกษตรบริการและรับจ้างทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ  25 ธุรกิจส่วนตัว ตามล าดับ 
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ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถอธิบายดังตาราง 8  
 
ตาราง 8 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ระดับ 

 
1. ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม
อบรม  ดูงาน     

1.1 ความเหมาะสมของกิจกรรมอบรม
และดูงาน 82.50 4.1250 .74089 มาก 

1.2 5 หน่วยงาน/ แห่งเรียนรู้  ฐาน
เรียนรู้สุขภาพและเกม 73.34 3.6667 .70196 มาก 

1.3 ช่วงเวลา /ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมการอบรม ดูงาน 76.66 3.8333 1.00722 มาก 

 ผลรวมด้านกระบวนการจัด
กิจกรรมอบรม 77.5 3.8750 .69374 มาก 

 2. ด้านประเด็นกิจกรรมอบรมดู
งาน       

2.1 เยี่ยมชมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ของศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ผู้สูงอายุ  ของวิทยาลัยพยาบาล
ราชชนนี 89.16 4.4583 .72106 มาก 

2.2 กิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวเมือง
สงขลา 87.5 4.3750 .64690 มาก 

2.3 กิจกรรมตอนเย็นดูวิถีเศรษฐกิจ
ชุมชน ณ ตลาดน้ าคลองแห 75.83 3.7917 .77903 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ)  

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ระดับ 

 2. ด้านเนื้อหาการอบรม (ต่อ)     
2.4 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โงกน้ า 87.50 4.3750 .97539 มาก 
2.5 เยี่ยมชมกิจการ หมอนยางพารา  

วิสาหกิจชุมชน ณ สหกรณ์
ชาวสวนยางชุมชนแพรกหา 91.66 4.5833 .77553 มาก 

2.6 
เยี่ยมชนตลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
หลาดใต้โหนด 80.00 4.0000 .78019  

 ผลรวมด้านเนื้อหาการอบรม 85.27 4.2639 .90576 มาก 
 3. ด้านคุณภาพการให้บริการ     

3.1 ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรมอบรม  ดูงาน 91.66 4.5833 .71728 มาก 

3.2 สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน / 
การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ 84.16 4.2083 .97709 มาก 

 
ผลรวมด้านคุณภาพการ

ให้บริการ 87.91 4.3958 .73690 มาก 
 4. ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม     

4.1 หน่วยผู้จัดกิจกรรมสามารถท า
หน้าที่ให้ค าแนะน า  ชี้แนะและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน  และผู้สูงอายุ 84.16 4.2083 .97709 มาก 

4.2 กิจกรรมอบรมท่ีจัดให้ท่าน
สามารถให้หลักแนวคิดด าเนินชีวิต
ที่ยั่งยืน  และสมดุล 85.00 4.2500 .94409 มาก 
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ตาราง 8 (ต่อ)  
 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ระดับ 

 
ผลรวมด้านการเป็นผู้เตือนสติ

สังคม 84.58 4.2292 .88440 มาก 
 5. ด้านการชี้น าสังคม     

5.1 กิจกรรมที่จัดดูงาน  สามารถ
ชี้แนะแนวทางการอยู่ในชุมชน
ท้องถิ่นปัจจุบัน 80.83 4.0417 .80645 มาก 

5.2 หลักสูตรผู้จัดกิจกรรมดูงาน  ได้
ท าหน้าที่ให้แนวทางที่ดีแก่คนใน
สังคม 85.834 4.2917 .62409 มาก 

 ผลรวมด้านการชี้น าสังคม 83.33 4.1667 .63702 มาก 

 
6. ด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม     

6.1 กิจกรรมที่จัดอบรมดูงาน  ช่วย
ตอบสนองให้ผู้สูงอายุและคนใน
ชุมชนมีความเข้มเข็ง 83.33 4.1667 .59209 มาก 

6.2 กิจกรรมที่จัดอบรมดูงาน  มีความ
ตรงกับความสนใจของผู้สูงอายุ
และท้องถิ่น 82.00 4.1000 .92289 มาก 

 
ผลรวมด้านการตอบสนองต่อ

ความต้องการของสังคม 82.66 4.1333 .68145 มาก 

 
ผลรวมทั้งหมดความเห็นของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 84.31 4.2157 .59476 มาก 
 
 จากตารางข้างต้นสามารถสรุปประเมินความพึงพอใจของโครงการต้นแบบการพัฒนา
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการจัดการงานผู้สูงอายุ  
ระหว่างวันที่ 22-24  กรกฏาคม  2559  จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา  ณ จังหวัดสงขลา  และจังหวัดพัทลุง    โดยใช้เกณฑ์ประเมินเป็นแบบมาตรวัดระดับ
ความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย คือ 
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 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 3.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 
 หรือเกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ 
 ค่าร้อยละ 81 – 100  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 ค่าร้อยละ 61 – 80   หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมาก 
 ค่าร้อยละ 41 – 60  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  
 ค่าร้อยละ 21 – 40  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อย  
 ค่าร้อยละ   0 – 20  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด  
 
 จากตาราง พบว่า โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ กิจกรรมที่ 4 

กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการจัดการงานผู้สูงอายุ  ระหว่างวันที่ 22-24  กรกฎาคม  2559  
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ณ จังหวัดสงขลา  และ
จังหวัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.21   หรือคิดเป็นร้อยละ 84.31) สามารถอธิบายเป็นประเด็น
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเป็นรายด้านดังนี้  

 ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมอบรมดูงาน ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.87 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.50 )  ความเหมาะสมของกิจกรรมอบรมและดูงาน  อยู่ใน
ระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  4.1250  คิดเป็นร้อยละ  82.50)  รองลงมา  ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมการอบรมดูงาน  อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  3.8333  คิดเป็นร้อยละ  76.66) 

 ด้านประเด็นกิจกรรมอบรมดูงาน  อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  4.2639  คิดเป็นร้อยละ  
85.27)  การเยี่ยมชมกิจการ  หมอนยางพาราวิสาหกิจชุมชน  ณ  สหกรณ์ชาวสวนยางชุมชนแพรกหา  
อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  4.5833  คิดเป็นร้อยละ  91.66)  รองลงมาคือ  เยี่ยมชนกิจกรรมชมรม
ผู้สูงอายุของศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ ของวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี  อยู่ในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย  4.1250  คิดเป็นร้อยละ  82.50) 

 ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  4.3958  คิดเป็นร้อย
ละ  87.91) ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมอบรม  ดูงาน  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.5833  หรือคิดเป็นร้อยละ 91.66) , รองลงมาคือ  สามารถน าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน / การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2083 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.16) 

 ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.2292 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.58) ,  หน่วยผู้จัดกิจกรรมสามารถท าหน้าที่ให้ค าแนะน า  ชี้แนะและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  และผู้สูงอายุ  อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  4.2083  คิดเป็น
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ร้อยละ  84.16)  รองลงมาคือ  กิจกรรมอบรมท่ีจัดให้ท่านสามารถให้หล้กแนวคิดด าเนินชีวิตที่ยั่งยืน  
และสมดุล  อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  4.2500  คิดเป็นร้อยละ  85.00) 

 ด้านการชี้น าสังคม   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  4.1667  คิดเป็นร้อยละ  
83.33)  หลักสูตรผู้จัดกิจกรรมดูงานได้  ท าหน้าที่ให้แนวทางที่ดีแก่คนในสังคม  อยู่ในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย  4.1667  คิดเป็นร้อยละ  83.33)  รองลงมา  กิจกรรมที่จัดดูงาน  สามารถชี้แนะแนว
ทางการอยู่ในชุมชนท้องถิ่นปัจจุบัน  อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  4.0417  คิดเป็นร้อยละ  80.83) 

 ด้านการตอบสนองต่อความต ้ องการของสังคมอยู่ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  
4.1333 คิดเป็นร้อยละ  82.66)  กิจกรรมที่จัดอบรมดูงาน  ช่วยตอบสนองให้ผู้สูงอายุและคนใน
ชุมชนมีความเข้มแข็ง  อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย  4.1667  คิดเป็นร้อยละ  83.33)  รองลงมา  
กิจกรรมที่จัดอบรมดูงาน  มีความตรงกับความสนใจของผู้สูงอายุและท้องถิ่น  อยู่ในระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย  4.157  คิดเป็นร้อยละ  84.31) ตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1. ต้องการให้มีกิจกรรมเช่นนี้อีก 
 2. อยากให้พาเพ่ิมกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 
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สรุปผลโครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการจัดการความรู้การพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 

วันที่ 24  พฤษภาคม 2559   
 

 โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้การพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ วันที่ 24   พฤษภาคม 2559  ข้อมูลทั่วไปเป็นเพศหญิงมาก
ที่สุด นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด มีอายุ อายุ 60 ปี, อายุ 65 ปี,  อายุ 70 ปี มากท่ีสุด อาศัยอยู่หมู่
ที่ 4 มากท่ีสุด มีระดับการศึกษาที่ ไม่ได้เรียนหนังสือ มากที่สุด มีสถานภาพการท างานปัจจุบัน  คือ ไม่ได้
ท างาน, ท างานด้านการเกษตร มากที่สุด 

 โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้การพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2496 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 85.00) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เป็นรายด้านดังนี้                
ด้านคุณภาพการให้บริการ   ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3605 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 87.21), ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม   ในภาพรวม ระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2674 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.35), ด้านการชี้น าสังคม  ในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2500 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.00), ด้านกระบวนการ
จัดกิจกรรมอบรม ,  ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.2326 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.65), ด้านเนื้อหาการอบรม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2047 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.09) ตามล าดับ  
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    1.  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม / ผู้ประเมิน  
         ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมอบรม ไดแ้ก่ เพศ  ศาสนา  อายุ  ท่านอาศัยอยู่                 

ระดับการศึกษา สถานภาพการท างานปัจจุบัน ดังรายละเอียดในตาราง  9 
 

ตาราง 9 แสดงข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม / ผู้ประเมิน (N = 86) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 37 43.0 
     หญิง 49 57.0 
ศาสนา   
     พุทธ 6 7.0 
     อิสลาม 80 93.0 
อายุ   
     อายุ 60 ปี 12 14.0 
     อายุ 61 ปี 3 3.5 
     อายุ 62 ปี 3 3.5 
     อายุ 63 ปี - - 
     อายุ 64 ปี 9 10.5 
     อายุ 65 ปี 12 14.0 
     อายุ 66 ปี - - 
     อายุ 67 ปี 3 3.5 
     อายุ 68 ปี - - 
     อายุ 69 ปี - - 
     อายุ 70 ปี 12 14.0 
     อายุ 71 ปี 3 3.5 
     อายุ 72 ปี 3 3.5 
     อายุ 73 ปี 6 7.0 
     อายุ 74 ปี 3 3.5 
     อายุ 75 ปี 3 3.5 
     อายุ 76 ปี 6 7.0 
     อายุ 77 ปี - - 
     อายุ 78 ปี 2 2.3 
     อายุ 79 ปี - - 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อายุ  (ต่อ)   
     อายุ 80 ปี - - 
     อายุ 81 ปี - - 
     อายุ 82 ปี 2 2.3 
     อายุ 83 ปี - - 
     อายุ 84 ปี - - 
     อายุ 85 ปี 2 2.3 
     อายุ 86 ปี 2 2.3 
ท่านอาศัยอยู่   
     หมู่ที่  1      5 5.8 
     หมู่ที่  2     23 26.7 
     หมู่ที่  3  6 7.0 
     หมู่ที่ 4 39 45.3 
     หมู่ที่ 5       7 8.1 
     หมู่ที่ 6 6 7.0 
ระดับการศึกษา   
     ไม่ได้เรียนหนังสือ   40 46.5 
     เรียนแต่ไม่จบประถมต้น 6 7.0 
     จบประถมศึกษา 4 หรือ 6   31 36.0 
     จบมัธยมศึกษาปีที่ 3       - - 
     จบมัธยมศึกษาปีที่ 6   - - 
     จบประกาศนียบัตร/เทียบเท่า    - - 
     จบปริญญาตรี   - - 
     จบปริญญาตรีขึ้นไป - - 
     อื่นๆ (ระบุ). 9 10.5 
สถานภาพการท างานปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

  

     ไม่ได้ท างาน 31 36.0 
     ท างานเชิงเศรษฐกิจ(ได้รับค่าตอบแทน) - - 
         เก่ียวกับราชการ - - 
         ท างานด้านการเกษตร 32 37.2 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพการท างานปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ)  (ต่อ) 

  

     ท างานเชิงเศรษฐกิจ(ได้รับค่าตอบแทน) (ต่อ) - - 
         รับจ้างทั่วไป 12 14.0 
         งานบริการ - - 
         ธุรกิจส่วนตัว 3 3.5 
         อื่นๆ - - 
     ท างานเชิงสังคม - - 

 ท างานเชิงสังคมได้รับค่าตอบแทน  
(อาสาสมัคร กรรมการฯ) 6 7.0 

 ท างานเชิงสังคมที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 
(ประธานชมรมผู้สูงอายุ กรรมการ ฯ) 

6 7.0 

    ท างานบ้านแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 15 17.4 
    ท างานไม่ได้ เช่น ช่วยตัวเองไม่ได/้พิการ   

 
 จากตาราง 9 สามรถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
 เพศ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศ หญิง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  57.0             

รองลงมาคือ  เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.0 ตามล าดับ 
 ศาสนา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  93.0 

รองลงมาคือ นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดับ 
 อายุ   พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุ อายุ 60 ปี, อายุ 65 ปี,  อายุ 70 ปี                      

คิดเป็นร้อยละ  14.0 รองลงมาคือ อายุ 64 ปี คิดเป็นร้อยละ  10.5 อายุ 73 ปี, อายุ 76 ปี                  
คิดเป็นร้อยละ 7.0 อายุ 61 ปี, อายุ 62 ปี, อายุ 67 ปี, อายุ 71 ปี, อายุ 72 ปี, อายุ 74 ปี, อายุ 75 ปี   
คิดเป็นร้อยละ 3.5 อายุ 78 ปี, อายุ 82 ปี, อายุ 85 ปี, อายุ 86 ปี คิดเป็นร้อยละ  2.3 ตามล าดับ 

     ท่านอาศัยอยู่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่หมู่ที่ 4 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  45.3
รองลงมาคือ หมู่ที่  2 คิดเป็นร้อยละ  26.7 หมู่ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ  8.1 หมู่ที่  3, หมู่ที่ 6  คิดเป็น      
ร้อยละ 7.0 หมู่ที่  1  คิดเป็นร้อยละ 5.8  ตามล าดับ     

   ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาที่ ไม่ได้เรียนหนังสือ มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ  46.5 รองลงมาคือ จบประถมศึกษา 4 หรือ 6 คิดเป็นร้อยละ  36.0 อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ  
10.5 เรียนแต่ไม่จบประถมต้น คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดับ      

 สถานภาพการท างานปัจจุบัน   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มี
สถานภาพการท างานปัจจุบัน  คือ ท างานด้านการเกษตร  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  37.2 รองลงมาคือ 
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ไม่ได้ท างาน คิดเป็นร้อยละ   36.0 ท างานบ้านแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน  คิดเป็นร้อยละ  17.4 รับจ้างทั่วไป  
คิดเป็นร้อยละ 14.0 ท างานเชิงสังคมได้รับค่าตอบแทน  (อาสาสมัคร กรรมการฯ),  ท างานเชิงสังคมที่ไม่ได้
รับค่าตอบแทน (ประธานชมรมผู้สูงอายุ กรรมการ ฯ)   คิดเป็นร้อยละ  7.0 ธุรกิจส่วนตัว  คิดเป็นร้อยละ  
3.5 ตามล าดับ 
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ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถอธิบายดังตาราง 10 
 
ตาราง 10 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ระดับ 

 
1. ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม
อบรม     

1.1 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
กิจกรรมอบรม 85.58 4.2791 .84924 มาก 

1.2 ฐานเรียนรู้สุขภาพและเกม 84.65 4.2326 .71413 มาก 

1.3 ช่วงเวลา /ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมการอบรม 85.58 4.2791 .71375 มาก 

 ผลรวมด้านกระบวนการจัด
กิจกรรมอบรม 84.65 4.2636 .60524 มาก 

 2. ด้านเนื้อหาการอบรม       
2.1 หัวข้อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  

เช่น  การเปลี่ยนแปลงในร่างกาย 
จิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ  
การออกก าลังกาย และการดูแล
โภชนาการของผู้สูงอายุ 88.14 4.4070 .53967 มาก 

2.2 หัวข้อการป้องกันโรคภัยของ
ผู้สูงอายุ  เช่น ความรู้ โรคที่เสี่ยง
ของผู้สูงอายุ และสมุนไพรส าหรับ
ผู้สูงอายุ 85.35 4.2674 .65842 มาก 

2.3 หัวข้อการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น
เช่น  ท่าสาปในความทรงจ า /ของ
ดี/แผนที่ของดีในท่าสาปและ 
เรียนรู้สังคมออนไลน์ 81.86 4.0930 .67958 มาก 
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ตาราง 10 (ต่อ)  
 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ระดับ 

 2. ด้านเนื้อหาการอบรม (ต่อ)     
2.4 หัวข้อ ซ่อมเสริมสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ และดูแลรักษาโรค
ส าหรับผู้สูงอายุ เช่น การนวด
สุขภาพและผลิตภัณฑ์ส าหรับนวด
สุขภาพ เช่น นวดเท้า และท าลูก
ประคมสมุนไพร ยาดม 81.63 4.0814 .84317 มาก 

2.5 หัวข้อการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ส่งเสริมอาชีพ และ
ส่งเสริมชีวิตแบบพอเพียง เช่น 
เพาะเห็ด การท าตุ๊กตาการบูร 
และศิลปะบ าบัด 83.49 4.1744 .82877 มาก 

 ผลรวมด้านเนื้อหาการอบรม 84.09 4.2047 .42062 มาก 
 3. ด้านคุณภาพการให้บริการ     

3.1 ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรมอบรม 86.98 4.3488 .68199 มาก 

3.2 ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรมอบรม 87.44 4.3721 .66944 มาก 

 
ผลรวมด้านคุณภาพการ

ให้บริการ 87.21 4.3605 .59730 มาก 
 4. ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม     

4.1 หน่วยผู้จัดกิจกรรมสามารถท า
หน้าที่ให้ค า แนะน า ชี้แนะและ
ปรับปรุง คุณภาพชีวิตของค นใน
ชุมชน 84.65 4.2326 .84956 มาก 

4.2 กิจกรรม อบรม ที่จัด ให้ท่าน
สามารถให้หลักแนวคิดด าเนินชีวิต
ที่ยั่งยืน และสมดุล 84.65 4.2326 .71413 มาก 
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ตาราง 10 (ต่อ)  
 

ข้อ ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 
ระดับ 

 
ผลรวมด้านการเป็นผู้เตือนสติ

สังคม 84.65 4.2326 .59753 มาก 
 5. ด้านการชี้น าสังคม     

5.1 กิจกรรมที่จัดสามารถชี้แนะแนว
ทางการอยู่ในชุมชนท้องถิ่น
ปัจจุบัน 86.51 4.3256 .69353 มาก 

5.2 หลักสูตรผู้จัดกิจกรรมได้ท าหน้าที่
ให้แนวทางท่ีดีแก่คนในสังคม 83.49 4.1744 .87032 มาก 

 ผลรวมด้านการชี้น าสังคม 85.00 4.2500 .64966 มาก 

 
6. ด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม     

6.1 กิจกรรมที่จัดอบรมช่วยตอบสนอง
ให้ผู้สูงอายุและคนในชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 84.65 4.2326 .54610 มาก 

6.2 กิจกรรมที่จัดอบรมมีความตรงกับ
ความสนใจของ ผู้สูงอายุและ
ท้องถิ่น 86.05 4.3023 .79808 มาก 

 
ผลรวมด้านการตอบสนองต่อ

ความต้องการของสังคม 85.35 4.2674 .57239 มาก 

 
ผลรวมทั้งหมดความเห็นของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 85.00 4.2496 .34922 มาก 
 
 จากตารางข้างต้นสามารถสรุปประเมินความพึงพอใจของโครงการต้นแบบการพัฒนา
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการจัดการความรู้การพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 
วันที่ 24  พฤษภาคม 2559   จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  
ณ ต าบลท่าสาป   อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  โดยใช้เกณฑ์ประเมินเป็นแบบมาตรวัดระดับความ พึง
พอใจเป็น 5 ระดับ  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย คือ 
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 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 3.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 
 หรือเกณฑ์วัดระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ 
 ค่าร้อยละ 81 – 100  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 ค่าร้อยละ 61 – 80   หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับมาก 
 ค่าร้อยละ 41 – 60  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 ค่าร้อยละ 21 – 40  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 ค่าร้อยละ   0 – 20  หมายความว่า   มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 
 จากตาราง พบว่า โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   กิจกรรมที่ 5 

ส่งเสริมการจัดการความรู้การพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ วันที่ 24   พฤษภาคม 2559  จัดโดย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ณ ต าบลท่าสาป   อ าเภอเมือง  
จังหวัดยะลา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2496 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.00) สามารถ
อธิบายเป็นประเด็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เป็นรายด้านดังนี้  ดังนี้  ด้านคุณภาพการให้บริการ   
ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3605 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.21), ด้าน
การตอบสนองต่อความต้องการของสังคม   ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.2674 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.35), ด้านการชี้น าสังคม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.2500 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.00), ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมอบรม ,  ด้านการเป็น
ผู้เตือนสติสังคม ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2326 หรือคิดเป็นร้อยละ 
84.65), ด้านเนื้อหาการอบรม ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2047 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 84.09) ตามล าดับ  

 โครงการต้นแบบการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้การพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ  สามารถอธิบายเป็นรายด้านและรายข้อดังนี้  

 ด้านกระบวนการ จัดกิจกรรมอบรม  ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.2636 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.65) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ ความเหมาะสม
ของรูปแบบการ จัดกิจกรรมอบรม และ ช่วงเวลา /ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการอบรม  มากท่ีสุด  
ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2791 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.58) รองลงมาคือ ฐาน
เรียนรู้สุขภาพและเกม  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2326 หรือคิดเป็นร้อยละ 
84.65) ตามล าดับ 

 ด้านเนื้อหาการอบรม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2047 
หรือคิดเป็นร้อยละ 84.09) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ หัวข้อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  
เช่น  การเปลี่ยนแปลงในร่างกาย จิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุ  การออกก าลังกาย และการดูแล
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โภชนาการของผู้สูงอายุ  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.4070 หรือคิดเป็นร้อยละ 
88.14) รองลงมาคือ หัวข้อการป้องกันโรคภัยของผู้สูงอายุ  เช่น ความรู้ โรคที่เสี่ยงของผู้สูงอายุ และ
สมุนไพรส าหรับผู้สูงอายุ ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2674 หรือคิดเป็นร้อยละ 
85.35 )  หัวข้อการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมชีวิตแบบพอเพียง เช่น 
เพาะเห็ด การท าตุ๊กตาการบูร และศิลปะบ าบัด ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.1744 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.49) หัวข้อการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเช่น  ท่าสาปในความทรงจ า /
ของด/ีแผนที่ของดีในท่าสาปและ เรียนรู้สังคมออนไลน์   ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.0930 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.86)  หัวข้อซ่อมเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และดูแลรักษาโรค
ส าหรับผู้สูงอายุ เช่นการนวดสุขภาพและผลิตภัณฑ์ส าหรับนวดสุขภาพ เช่น นวดเท้า และท าลูกประ
คมสมุนไพร ยาดม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0814 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.63) 
ตามล าดับ 

 ด้านคุณภาพการให้บริการ  ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.3605 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.21) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ ดังนี้ ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ
จากกิจกรรมอบรม  มากท่ีสุด ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3721 หรือคิดเป็น         
ร้อยละ 87.44)  รองลงมาคือ ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมอบรม ระดับความพึงพอใจ อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3488 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.98) ตามล าดับ 

 ด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม  ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.2326 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.65) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ หน่วยผู้จัดกิจกรรมสามารถ
ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ชี้แนะและ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของค นในชุมชน  , กิจกรรมอบรมที่จัดให้ท่าน
สามารถให้หลักแนวคิ ดด าเนินชีวิตที่ยั่งยืน และสมดุล มากท่ีสุด ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.2326 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.65)  ตามล าดับ 

 ด้านการชี้น าสังคม   ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2500
หรือคิดเป็นร้อยละ 85.00) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ กิจกรรมที่จัดสามารถชี้แนะแนว
ทางการอยู่ในชุมชนท้องถิ่นปัจจุบัน  มากที่สุด ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3256
หรือคิดเป็นร้อยละ 86.51)  รองลงมาคือ หลักสูตรผู้จัดกิจกรรมได้ท าหน้าที่ให้แนวทางท่ีดีแก่คนใน
สังคม ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1744 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.49) ตามล าดับ 

 ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม   ในภาพรวม ระดับความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2674 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.35) สามารถอธิบายเป็นประเด็นข้อ  ดังนี้ 
กิจกรรมที่จัดอบรมมีความตรงกับความสนใจของผู้สูงอายุและท้องถิ่น ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.3023 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.05) รองลงมาคือ กิจกรรมที่จัดอบรมช่วยตอบสนองให้
ผู้สูงอายุและคนใน ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.2326        
หรือคิดเป็นร้อยละ 84.65) ตามล าดับ 
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