
 

 

 

 

รายงานสรปุผลการติดตามและประเมินผล
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ

กิจกรรมอบรม 
ในวันจันทรที่ 5 กุมภาพันธ 256

 
 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร

โทรศัพท 

สรปุผลการติดตามและประเมินผล
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ

กิจกรรมอบรม “ ชีวีสดใสวัยสูงอายุ ”  
2561  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา โรงพยาบาลกระทุมแบน

  

 

  

  

 

จัดทําโดย 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผล 

กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร

โทรศัพท / โทรสาร  0 – 3442 – 8786 

 

 

สรปุผลการติดตามและประเมินผล 
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

พรรษา โรงพยาบาลกระทุมแบน 

กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 



คํานํา 

  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  ไดจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยจัดกิจกรรมอบรม “ชีวีสดใสวัยสูงอายุ”  ในวันจันทรที่ 5  

กุมภาพันธ  2561  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา โรงพยาบาลกระทุมแบน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สงเสริมความรูดานการดูแลสุขภาพกายเบื้องตนดวยตนเองใหกับผูสูงอายุ  และใชกิจกรรมสันทนาการปรับพฤติกรรม

และปรับสภาพจิตใจ  และใหผูสูงอายุเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุใหดีขึ้น  ดังนั้น  เพื่อตองการทราบผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินโครงการ  ตลอดจนขอเสนอแนะจากผูที่ม ี

สวนเกี่ยวของ  กองแผนและงบประมาณจึงไดทําการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการดังกลาว        

เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ความพึงพอใจของผูที่เขารวมโครงการ  รวมทั้งรับทราบปญหา 

อุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินโครงการในครั้งตอไปใหมี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ  กองแผนและงบประมาณหวังเปนอยาง

ยิ่งวาเอกสารรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมอบรม “ ชีวีสดใสวัยสูงอายุ ”  ฉบับนี้    

จะเปนประโยชนสําหรับผูสนใจ   สวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ 

กองแผนและงบประมาณ 

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

 



สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
โครงการสงเสรมิและพฒันาศักยภาพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

กิจกรรมอบรม “ ชีวีสดใสวัยสูงอาย ุ”  

----------------------------------------------------------------------------- 
 

1. ขอมูลทั่วไปของโครงการ 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2542  มาตรา 17  ภายใตบังคับ มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ

บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรใน

การพัฒนาทองถิ่น (27) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

ประกอบกับ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 ฯลฯ  

ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือให

องคการบริหารบริหารสวนจังหวัดจัดทํา (14) ปองกันและบําบัดรักษาโรค (18) กิจการที่ไดมีการกําหนดไวใน

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

  การเขาสูวัยสูงอายุเปนเรื่องที่ทุกคนไมอาจหลีกเลี่ยงได แมวาความชราจะไมใชโรค แตเปนความตอเนื่อง

ของชีวิตที่ทําใหมีขอจํากัดในการดูแลตนเอง สงผลใหผูสูงอายุเกิดภาวะเจ็บปวยหรือโรคในระบบตางๆ อันเกิดจาก

ความเสื่อมถอยของรางกาย เชน การเคลื่อนไหวชาลง มีโรคประจําตัว และยังตองเผชิญกับภาวะแทรกซอน อื่นๆ อีก ไมวาจะ

เปนภาวะซึมเศรา ความเครียด ขาดสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว แยกตัวออกจากสังคม ซึ่งปญหาเกี่ยวกับ

สุขภาพและภาวะจิตใจในผูสูงอายุ สงผลกระทบตอรางกายและจิตใจไมเฉพาะตัวผูปวยเอง ยังมีผลกระทบตอญาติหรือ

ผูดูแล ที่ตองรับภาระดูแลผูปวย ดังนั้น จึงควรสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ใหรูจักวิธีการปฏิบัติและดูแลตนเอง 

ทั้งดานการบริโภคอาหาร  ดานรางกาย  ดานอารมณจิตใจ การทํากิจกรรมตางๆ ที่ชวยกระตุนสมอง กิจกรรมออกกําลัง

กาย กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมสันทนาการตางๆ ซึ่งชวยเสริมสรางการเคลื่อนไหวฟนฟูสมรรถภาพรางกาย

ใหกับผูสูงอายุ ชวยสรางรอยยิ้ม สรางความสุขสนุกสนาน สงผลใหสุขภาพจิตของผูสูงอายุดีขึ้น 

   องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสงเสริม

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  จึงไดจัดทํากิจกรรมอบรม “ชีวีสดใสวัยสูงอายุ” ตามโครงการสงเสริมและพัฒนา

ศกัยภาพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการสงเสริมความรู เกี่ยวกับการพัฒนา

สุขภาวะทางกาย พัฒนาจิตใจใหมีความสุข สงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
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2. วัตถุประสงคของโครงการ 

  1. เพื่อสงเสริมความรูดานการดูแลสุขภาพกายเบื้องตนดวยตนเองใหกับผูสูงอายุ  

  2. เพื่อใชกิจกรรมสันทนาการปรับพฤติกรรมและปรับสภาพจิตใจใหกับผูสูงอายุ 

3. เพื่อใหผูสูงอายุเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน 

  4.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสงูอายุใหดีขึ้น   

3. รูปแบบและวิธีการดําเนินกิจกรรม 

  1. ขออนุมัติดําเนินกิจกรรมอบรมฯ 

  2. ประชาสัมพันธเชิญชวนผูสงูอายุในจังหวัดสมุทรสาคร เขารวมกิจกรรมอบรมฯ 

  3. จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมอบรมฯ 

  4. ประสานโรงพยาบาลกระทุมแบน เพื่อขอรับการสนับสนุนการตรวจสุขภาพเบื้องตนใหผูสูงอายุที่

เขารวมกิจกรรมอบรมๆ 

5. ประสานวิทยากร   

6. จัดกิจกรรมอบรม  “ชีวีสดใสวัยสูงอาย”ุ 

   7. สรุปผลการดําเนินงาน  
 

4. เปาหมายผลผลติ 

  1. ผูสูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร                                     จํานวน      200    คน  

  2. เจาหนาที่โครงการ / กิจกรรมอบรม / ผูสังเกตการณ        จํานวน       20    คน 
 

5. หนวยงานรับผิดชอบดาํเนินโครงการ 

 ฝายพัฒนาสังคม (สํานักปลัดฯ) องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร  

6. ระยะเวลาและสถานท่ีดาํเนินโครงการ 

  ในวันจันทรที ่ 5  กุมภาพันธ  2561  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48  พรรษา         

โรงพยาบาลกระทุมแบน   
 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมความรูดานการดูแลสุขภาพกายเบื้องตนดวยตนเอง 

 2. ผูสูงอายุไดคลายความเครียด  ลดความกังวล  มีสุขภาพจิตทีด่ีขึ้น 

3. ผูสูงอายุเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน 

4. ผูสูงอายุมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึน้ 



3 

 8. วัตถุประสงคของการตดิตามและประเมินผล  

1. เพื่อตองการทราบความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  กิจกรรมอบรม “ ชีวีสดใสวัยสูงอายุ ”   

2. เพื่อเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ 

3. เพื่อนําผลจากการติดตามและประเมินผล  ไปเปนขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

     -  เชิงคุณภาพ  ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมในระดับมากโดย

มีคาเฉลี่ยไมต่ํากวา  3.51 

     -  เชิงปริมาณ  จํานวนผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ  70  ของกลุมเปาหมาย 

4. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินโครงการ 

 ฝายพัฒนาสังคม (สํานักปลัดฯ)  องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร   
 

 9. เครื่องมือในการติดตามประเมินผลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย คุมคา มีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

วัตถุประสงคของโครงการ ดังนั้น ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ จึงไดทําการติดตามและ

ประเมินผลโครงการโดยไดดําเนินการสุมสํารวจความคิดเห็นของผูที่เขารวมโครงการ โดยใชเจาหนาที่แจก

แบบสอบถามที่กําหนดไว ประกอบกับการสัมภาษณและการสังเกตเพิ่มเติม เพื่อนํามาประมวลและสรุปผล           

ในสวนของคําถามปลายเปด  เพื่อเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นตางๆ เพื่อนําผล      

ที่ไดมาปรับปรุงและใชเปนขอมูลในการดําเนินโครงการในครั้งตอไป โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด  3  ตอน  ดังนี้ 

  ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

   ตอนที่  2   ความพึงพอใจตอโครงการ 

               ตอนที่  3   ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่นๆ 

 

  เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  มีระดับคะแนน ดังนี้ 

 มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด ระดับคะแนน เทากับ 5 

 มีความพึงพอใจ มาก  ระดับคะแนน เทากับ 4 

 มีความพึงพอใจ ปานกลาง ระดับคะแนน เทากับ 3 

 มีความพึงพอใจ นอย  ระดับคะแนน เทากับ 2 

 มีความพึงพอใจ นอยท่ีสุด ระดับคะแนน เทากับ 1 
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  นํามาวิเคราะหหาคารอยละ และคาเฉลี่ย  โดยคะแนนเฉลี่ยนํามาแปลความหมาย 

 ตามเกณฑ ดังนี้  

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

10. หนวยงานรับผดิชอบการตดิตามและประเมินผล 

  ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ กองแผนและงบประมาณ 

 

11. ผลผลติ 

  รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  กิจกรรมอบรม “ ชีวีสดใสวัยสูงอายุ ”   
 

12. การนําเสนอ 

  ใชการนําเสนอผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของความถี่รอยละในรูปแบบตาราง

เพื่อใหเขาใจงาย  และในรูปเชิงพรรณนา   
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ตอนท่ี  1  ผลการวเิคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่  1   แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา  
 

 

 จากตาราง  ขอมูลทั่วไปจากผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  117  ชุด  เมื่อนําขอมูลมาจําแนกตามลักษณะ

ทั่วไปของกลุมตัวอยาง  มีดังนี้ 
 

 

 จําแนกตามเพศ  พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิง  มากที่สุด  จํานวน  81  คน   คิดเปนรอยละ  

69.23  และเปนเพศชาย  จํานวน  36  คน  คิดเปนรอยละ  30.77 

 จําแนกตามอาย ุ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม อายุ  60 - 64 ป  มากที่สุด  จํานวน  36  คน  คิดเปนรอยละ  

30.77  และรองลงมาอายุ  65 - 69  ป  จํานวน  34  คน  คิดเปนรอยละ  29.06 

 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด  จํานวน  

46  คน  คิดเปนรอยละ  39.32   รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเทา  จํานวน  33  คน  คิดเปน 

รอยละ 28.21 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 
 

 

36 

81 

 

30.77 

69.23 
 

อายุ 

     60 – 64   ป 

     65 – 69   ป 

     70 – 74   ป 

     75 - 79   ป 

     80 ปขึ้นไป 

 

36 

34 

27 

11 

9 

 

30.77 

29.06 

23.08 

9.40 

7.69 

การศึกษา 

     ประถมศึกษา 

     มัธยมศึกษา/เทียบเทา 

     อนุปริญญา/เทียบเทา 

     ปริญญาตร ี

     สูงกวาปริญญาตร ี

     อื่นๆ 
 

 

46 

33 

18 

14 

3 

3 
 

 

39.32 

28.21 

15.38 

11.97 

2.56 

2.56 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
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ตอนท่ี  ตอนท่ี  22      ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ  
 

 

รายการ / ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจ 

มาก 

ที่สุด 

(%) 

มาก 

(%) 

ปาน

กลาง 

(%) 

นอย 

(%) 

นอย

ที่สุด 

(%) 

 

คาเฉลี่ย 

ระดับความ

คิดเห็น 

  ดานที่  1  การประเมินดานกระบวนการ / สภาพแวดลอม / สิ่งอํานวยความสะดวก  

  1. การประสานงานและอํานวยความสะดวกในการ

เขารวมกิจกรรม 

62 

 (53.00) 

   54 

   (46.15) 

-     - 1 

(0.85) 
4.50 มาก 

 

  2. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 69 

 (58.97) 

   45  

   (38.46) 

3 

(2.56) 

   - - 4.56 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของวัน เวลาในการจัดกิจกรรม 57 

 (48.72) 

   52  

   (44.44) 

8 

(6.84) 

   - - 4.41 มาก 

 

คะแนนเฉลี่ยรวม ดานที่ 1 4.49 มาก 

  ดานที่  2  ประเมินดานเนื้อหาการจัดกิจกรรม / วิทยากร  

4. วิทยากรมีทักษะความสามารถในการถายทอด

ความรูไดอยางเหมาะสมและเขาใจงาย 

79 

 (67.52) 

   36 

   (30.77) 

2 

(1.71) 

    - - 4.66 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 

(การบรรยายใหความรู/กิจกรรมกลุมยอย) 

71 

 (60.68) 

   42  

   (35.90) 

4 

(3.42) 

    - - 4.57 มากที่สุด 

6. เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสมและสามารถ

นํามาปรับใชใหเกิดประโยชนได 

73 

 (62.40 

   43  

   (36.75) 

1 

(0.85) 

    - - 4.62 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยรวม ดานที่ 2 4.62 มากที่สุด 

  ดานที่  3  ประเมินดานผลสัมฤทธิข์องการดําเนินงาน / ความพึงพอใจ  

7. ทานมีความรูดานการดูแลสุขภาพเบื้องตนดวย

ตนเอง กอนการอบรม ในระดับใด 

25 

 (21.37) 

   47 

   (40.17) 

42 

(35.90) 

    2  

    (1.71) 

  1   

   (0.85) 

3.79 มาก 

8. ภายหลังการอบรม ทานมีความรูดานการดูแล

สุขภาพเบื้องตนดวยตนเอง ในระดับใด 

51 

 (43.59) 

   53 

   (45.30) 

12 

(10.26) 

   1  

    (0.85) 

- 4.32 มาก 

9. ผูสูงอายุมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดูแล

สุขภาพกายเบื้องตนดวยตนเอง 

48 

 (41.03) 

  50 

   (42.74) 

17 

(14.52) 

   2 

    (1.71) 

- 4.23 มาก 

10. ผูสูงอายุไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณซึ่งกันและกัน 

39 

 (33.33) 

 51  

   (43.60) 

24 

(20.51) 

 3   

    (2.56) 

- 4.08 มาก 

11. ผูสูงอายุมีความสุขในการรวมกิจกรรมสันทนา

การตางๆ ชวยคลายเครียด ลดความกังวล และมี

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

59 

 (50.44) 

52   

   (44.44) 

5 

(4.27) 

  1  

    (0.85) 

- 4.44 มาก 

12. เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุใหดีขึ้น 

60 

 (51.29) 

  53 

   (45.30) 

3 

(2.56) 

1    

    (0.85) 

- 4.47 มาก 

13. ทานคิดวาเปนกิจกรรมที่มีประโยชนและ

สมควรจัดเปนประจําอยางตอเนื่อง 

62 

 (53.00) 

49   

   (41.88) 

5 

(4.27) 

 1   

    (0.85) 

- 4.47 มาก 

14. ความพึงพอใจของทานในภาพรวมตอการ 

   จัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

71 

 (60.68) 

 44  

   (37.61) 

2 

(1.71) 

    - - 4.59 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยรวม ดานที่ 3 4.30 มาก 

คะแนนเฉล่ียภาพรวมของโครงการ 4.41 มาก 
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ตอนท่ี  3 ขอเสนอแนะ / ขอคิดเห็นตอการดําเนินโครงการ 

 

  ขอเสนอแนะ  คือ 

1   อยากใหมีความรูอยางตอเนื่อง 

2 วิทยากรบรรยายทําใหคิดไดหลายอยาง  ฟงไปน้ําตาไหลไปเรื่อยๆ คิดวาไดอะไรในชีวิตมากขึ้นเยอะ  

หวังวาจะไดฟงทานบรรยายสิ่งดีๆ ในการดํารงชีวิตอีกหลายๆ ครั้ง 

3 เปนโครงการที่ดีมาก  สําหรับผูสูงอายุในการดูแลสุขภาพรางกาย  แข็งแรง  สดใส  การรับประทาน

อาหาร  และการออกกําลังกายของผูสูงอายุ  และการดําเนินชีวิตเปนอยูอยางไรของผูสูงวัยใหมีความสุข 

4 อยากให อบจ. จัดกิจกรรมเชนนี้บอยๆ ครั้ง  หรือปละ 2 ครั้ง  เปนกิจกรรมที่ดี 

5 อยากใหมีกิจกรรมบอยๆ เพ่ือเพิ่มความรูทักษะกับผูสูงอายุในการดูแลสุขภาพ 

6 ชวงวิทยากรบรรยายอยาเพิ่งแจกเอกสารหรือใหทําอยางอ่ืน  เพราะจะทําใหไมสนใจฟงกัน 

7 เปนโครงการที่ดี  เปนการเพ่ิมทักษะและศักยภาพของผูสูงอายุสวนมาก 

8 ครั้งตอไปอยากใหคุณหมอมาพูดคุยอีก  เขาใจงายดี  มีความรูดีมากสําหรับผูสูงอายุ 

9 กิจกรรมนี้ดีมาก  ควรจัดเปนประจํา  มีประโยชนในการใชชีวิต 

10 สมควรจัดกิจกรรมผูสูงอายุดูแลจิตใจและกายใหถูกตอง 

11 อยากใหมาถายทอด  บรรยายอีก 

12 วิทยากรที่เชิญมาบรรยายใหขอคิดและเสนอแตสิ่งที่นําไปใชปฏิบัติดีมาก 

13 ดานวิชาการไดประโยชนสําหรับผูเขารับการอบรมตามฐานแตละคน 
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  การติดตามประเมินผลโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอาย ุประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  

กิจกรรมอบรม “ ชีวีสดใสวัยสูงอายุ ”  ในครั้งนี้  ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับทราบความ  พึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการและประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ  ตลอดจนเพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนา 

ปรับปรุงการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจากการ

ติดตามประเมินผลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการฯ จํานวน 117  คน พบวาผูตอบแบบประเมิน

สวนใหญมีความคดิเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการฯ ในภาพรวมทุกดาน  มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  ซึ่งมี

คาเฉลี่ยเทากับ  4.41  หรือคิดเปนรอยละ  88.20  เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน  ปรากฏผล ดังนี้ 

  สรุปผลการประเมินดานที่ 1  ดานกระบวนการ/สภาพแวดลอม/สิ่งอํานวยความสะดวก   

   ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ  เฉลี่ยภาพรวมในดานนี้อยูในระดับ  มาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  

4.49  คิดเปนรอยละ  90.00 

   สรุปผลการประเมินดานที่ 2 ดานเนื้อหาการจัดกิจกรรม/วิทยากร 

   ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ  เฉลี่ยภาพรวมในดานนี้อยูในระดับ  มากที่สุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ  

4.62   คิดเปนรอยละ  92.40 

            สรุปผลการประเมินดานที่ 3 ดานผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน/ความพึงพอใจ 

     ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ  เฉลี่ยภาพรวมในดานนี้อยูในระดับ  มาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  

4.30  คิดเปนรอยละ  86.00 

  สรุปผลการประเมินโครงการเปรียบเทียบระหวางผลลัพธกับคาเปาหมายของการดําเนินงาน 

ผลลัพธ –ผลผลิต – ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด เปาหมาย  (แผน) ผลการดําเนินงาน 

ผลผลิต 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

-ผูสูงอายุในจังหวัดสมุทรสาครที่เขารวมกิจกรรมฯ 

จํานวน 150 คน จากกลุมเปาหมายที่กําหนดไว 

จํานวน 200  คน 

จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

รอยละ 70 75.00 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

-ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน 

ในภาพรวมในระดับ มาก  (มีคาเฉลี่ย = 4.41)       

คิดเปนรอยละ 88.20  

คาเฉลี่ยความ 

พึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ 

 

ระดับ 3.51 ขึ้นไป 4.41 

 

สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

กิจกรรมอบรม “ ชีวีสดใสวัยสูงอาย ุ”  
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 อภิปรายผล   สรุปภาพรวมของการจัดโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561  กิจกรรมอบรม “ ชีวีสดใสวัยสูงอายุ ”   ในครั้งนี้  จากการประเมินผลการดําเนินงาน      

ในภาพรวมจะเห็นไดวาผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมโดยรวมเฉลี่ยทุกดานอยูใน      

ระดับ  มาก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.41  หรือคิดเปนรอยละ  88.20   และผลจากการดําเนินการจัดกิจกรรม

ดังกลาว  พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครสามารถดําเนินงานไดประสบผลสําเร็จบรรลุตาม

วัตถุประสงคของโครงการฯ  โดยผูสูงอายุสามารถดูแลสุขภาพกายเบื้องตนดวยตนเองทั้งดานการบริโภคอาหาร  

ดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ    มกีิจกรรมตางๆ ที่ชวยกระตุนสมอง กระตุนสมรรถภาพทางรางกาย ชวยใหผูสูงอายุ

มีความสุข ทําใหสุขภาพกาย สุขภาพใจด ีสงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอไป  

 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ

กิจกรรมอบรม 
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    ภาพกิจกรรม 

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ

กิจกรรมอบรม “ ชีวีสดใสวัยสูงอาย ุ”  

 

  

  

  

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 


