
 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ช่ือโครงการ  โครงการใกลชิดใจวัยสูงอายุ 

 
 
 
 
               โดย 
           นางสาวเกษร สายธนู  
     
          
 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
กันยายน 2560 
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คํานํา 
 

เปนท่ีทราบกันดีวาปจจุบันประเทศไทยเปนสังคมสูงวัย  ดังนั้น การบริการวิชาการแกสังคมดาน
สุขภาพสําหรับผูสูงอายุจึงเปนภารกิจท่ีสําคัญของคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   และ
เนื่องจากการดูแลผูสูงอายุตองงครอบคลุมท้ังดานรางกาย จิตใจและสังคม ดังนั้น จึงมีดําเนินการจัดทํา
โครงการในปงบประมาณ 2560 ชื่อโครงการใกลชิดใจวัยสูงอายุ โดยมุงหวัง ใหบริการดานความรูในการ
สงเสริมสุขภาพจิตท่ีดี เสริมสรางความเขมแข็งทางจิตใจแกผูสูงอายุ  พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในการดูแล
สุขภาพจิตของตนเอง รวมท้ังชวยประคับประคองจิตใจผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพจิต 

บัดนี้ โครงการไดดําเนินการเรียบรอยแลว  ผูรับผิดชอบโครงการจึงไดจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการฉบับนี้   โดยคาดหวังวา จะเกิดประโยชนสําหรับผูท่ีสนใจไมมากก็นอย 
 
 
 

                        เกษร   สายธนู 
                         กันยายน 2560 
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สารบัญ 

หนา 
 

คํานํา           ก 
สารบัญ           ข 
รายละเอียดโครงการ         1 
ผลการดําเนินงาน          6 
การประเมินผลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย    10 
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ        11 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ภาพกิจกรรม 
ภาคผนวก ข  รายช่ือผูเขารวมโครงการ 
 ภาคผนวก ค เอกสารประกอบการอบรม 
ภาคผนวก ง  แบบประเมินโครงการ 
ภาคผนวก จ  เอกสารการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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รายละเอียดของโครงการ 

ช่ือโครงการ โครงการใกลชิดใจ วัยสูงอายุ 

หลักการและเหตุผล 
            ในปจจุบันประเทศไทยกลายเปนสังคมของผูสูงอายุ(Aging society) จากสถิติของ

ผูสูงอายุท่ีมีอัตราเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว จากการสํารวจประชากรไทย พ.ศ.2557 ของสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล(2557) พบวามีจํานวนผูสูงอายุ ราว 10 ลานคน คิดเปนรอยละ 15.3 ของ
ประชากรท้ังหมด คาดการณวาอีก 20 ปขางหนา ในพ.ศ. 2577 จะมีจํานวนผูสูงอายุ ประมาณ 19 ลานคน 
คิดเปนรอยละ 29 ของประชากรท้ังหมด เนื่องจากวัยสูงอายุเปนวัยท่ีมีพัฒนาการในทางเสื่อมถอย ผลท่ี
ตามมาจากภาวะสูงอายุ ไดแกปญหาสุขภาพกายหรือการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ซ่ึงเปนภาวะท่ีไมสามารถ
ฟนคืนสูสภาพเดิมได ความเสื่อมจากโรคสะสมมากข้ึน ตองอาศัยสิ่งแวดลอมท้ังหมดของบุคคลเพ่ือการดูแล
ประคับประคอง (Curtin & Lubkin, 1995 อางถึงใน สมจิต หนุเจริญกุล, 2546) นอกจากการเจ็บปวยจาก
ภาวะท่ีสูงอายุแลว ยังพบปญหาท่ีสําคัญอีกดานคือ ปญหาสุขภาพจิต ซ่ึงอาจจะเกิดจากปญหาสุขภาพกาย
หรือ ปญหาอ่ืนๆ เชน การเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคม ปญหาคาใชจาย คารักษาพยาบาลเม่ือเจ็บปวย
ผลจากการรักษา ความรูสึกการเปนภาระของบุตรหลาน และปญหาการสูญเสียบุคคลใกลชิดอาจสงผลให
ผูสูงอายุไมสามารถปรับตัวรับกับสถานการณดังกลาวได บางรายอาจมีอาการซึมเศรา บางรายอาจมีความ
ผิดปกติทางจิตเกิดข้ึนได (จุฑารัตน สถิรปญญา และ วัลลภา คชภักดี,2551) ชุมชนเทศบาลตําบลธาตุ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีจํานวนประชากรท้ังหมด 6,180 คน มีประชากรผูสูงอายุ 822 
คน คิดเปนรอยละ 13.30 (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบัววัด, 2559)  

            คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นความสําคัญในปญหาดังกลาว 
และตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุ สอดคลองกับการดําเนินงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการใหบริการวิชาการแกสังคมโดยมุงเนนกลุมผูสูงอายุ ดังนั้น 
ผูรับผิดชอบโครงการจึงไดจัดโครงการใกลชิดใจวัยสูงอายุข้ึน โดยมุงหวังใหผูสูงอายุมีสุขภาพจิตท่ีดีโดยการ
สงเสริมใหครอบครัวมีสวนรวม และกลุมผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพจิตไดรับการชวยเหลือ ประคับประคอง
จิตใจ มีการชวยเหลือดานจิตใจซ่ึงกันและกัน โดยกิจกรรมโครงการนี้จัดใหมีการบูรณาการกับวิจัยอีกดวย  
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมสุขภาพจิตท่ีดี เสริมสรางความเขมแข็งทางจิตใจแกผูสูงอายุ 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง 
3. เพ่ือประคับประคองจิตใจแกผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพจิต 
4. เพ่ือใหครอบครัวมีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ 

 
กลุมเปาหมาย 

คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ 
1. ผูสูงอายุ ผูดูแลหลักของผูสูงอายุ อสม. ผูนําชุมชนตําบลธาตุ   
2. อาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 

จํานวนผูเขารวมโครงการ   80 คน 
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การดําเนินโครงการ (ข้ันตอนหรือวิธีการดําเนินงานโครงการฯ) 
1. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ      
- กิจกรรมอบรมใหความรูดานสุขภาพจิตและโรคจิตเวชในผูสูงอายุ  
- กิจกรรมกลุมสําหรับผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพจิตและผูดูแล 
 - การดําเนินการวิจัยเก่ียวสุขภาพจิตของผูสูงอายุ  
2. แผนการดําเนินงาน (ท่ีสัมพันธกับกิจกรรมดําเนินงาน) 

 

กิจกรรม 

2559 2560 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ข้ันเตรียมการ  
     - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ    

- - - - - - - - - - 0.00 

2.ประสานงานผูเก่ียวของ  
      – ประสานงานประชาสัมพันธ
โครงการ 

- - - - - - - - 
 

    

 
         
     

         
  

  

  
 

  
           

 

 

 

                           

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่สามารถแสดงรูปที่ลิงก์ได้   ไม่สามารถแสดงรูปที่ลิงก์ได้ ไ   

ไม่สามารถแสดงรูปที่ลิงก์ได้   
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           กําหนดการ 

วัน/เดือน/ป เวลา กิจกรรม / หัวขอ วิทยากร 

26 สิงหาคม 
2560 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00-11.00 น. 
สถานการณสุขภาพจิตและปจจัยท่ีสงผล
ตอสุขภาพจิตของผูสูงอายุ 

นางสาวปุณิกา กิตติกุลธนันท 

11.00-12.00 น. 
ปญหาสุขภาพจิต โรคจิตเวชในผูสูงอายุ
และการดูแลผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพจิต
ผูสูงอายใุนชุมชน 

นางสาวศิวะพร  ไชยชนะ 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-14.00 น. ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ นางสาวศิวะพร  ไชยชนะ 

14.00-16.00 น.  แบงกลุมยอย เขากลุมกิจกรรม
ประคับประคองจิตใจสําหรับผูสูงอายุ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการดูแล
ผูสูงอายท่ีุมีปญหาสุขภาพจิต  

นางสาวเกษร  สายธน ู
นางสาวศิวะพร  ไชยชนะ 
นางสาวปุณิกา กิตติกุลธนันท 

16.00-16.30 น. สรุปและประเมินผลโครงการ นางสาวเกษร  สายธน ู

 
 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

 

 

ตัวช้ีวัด หนวย คาเปาหมาย 

จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 80 

ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 80 

ผูรวมโครงการท่ีนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 80 

ระดับความรูท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากรวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1 

ความคุมคาของงบประมาณตอผูรวมโครงการ - 
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งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ท้ังสิ้นจํานวน  80,000 บาท เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนการ
ดําเนินงานทําใหมีการเปลี่ยนแปลงหมวดรายจาย คณะพยาบาลศาสตร จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวด
รายจายการดําเนินงาน ดังนี้ 

 
รายละเอียดโครงการท่ีไดรับอนุมัติ (เดิม) รายละเอียดโครงการ (ท่ีขอปรับใหม) 

1. หมวดคาตอบแทน  
(รวม 17,200.00 บาท) 

1. หมวดคาตอบแทน  
(รวม 23,640.00 บาท) 

1.1 หมวดคาตอบแทนวิทยากร 
 ( รวม 7,200.00 บาท ) 
-วิทยากรภายใน  
      1) จํานวน 1 วัน x  6 ชม. x 600.00 บาท x 2 คน 
     = 7,200.00 บาท 

1.1 หมวดคาตอบแทนวิทยากร  
( รวม 7,200.00 บาท ) 
-วิทยากรภายนอก 
      1) จํานวน 1 วัน x 6 ชม. x 600.00 บาท x  2 
คน    =   7,200.00 บาท  

1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
( รวม 0.00 บาท ) 

1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
( รวม 2,940.00 บาท ) 
      1) วันหยุดราชการ  จํานวน 1 วัน x วันละ 420.00 
บาท x  7 คน     = 2,940.00 บาท 

1.3 คาตอบแทนอ่ืนๆ 
( รวม 10,000.00 บาท ) 

1) คาตอบแทนผูเขารวมวิจัย   
    จํานวน  50 คน x 2 ชม.x 100.00 บาท/ชม.                                   
                                = 10,000.00 บาท 

1.3 คาตอบแทนอ่ืนๆ 
 ( รวม 13,500.00 บาท ) 

1) คาตอบแทนผูเขารวมวิจัย   
จํานวน 270 คน x  จํานวน 50.00 บาท/คน                                    

= 13,500.00 บาท 
2. หมวดคาใชสอย (รวม  58,400 บาท) 2. หมวดคาใชสอย (รวม  52,300 บาท) 
2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
(รวม 0.00 บาท ) 

2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
(รวม 0.00 บาท ) 

2.2 คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 
(รวม 11,400.00 บาท ) 
     1)  จํานวน 2 มื้อ x มื้อละ 30.00 บาท x  80 คน
    = 4,800.00 บาท 
     2)  จํานวน 6 มื้อ x มื้อละ 30.00 บาท x  20 คน
 = 3,600.00 บาท 
     3)  จํานวน 2 มื้อ x มื้อละ 30.00 บาท x  50 คน
 = 3,000.00 บาท 

2.2 คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  
(รวม 12,300.00 บาท ) 
     1) จํานวน 2 มื้อ x มื้อละ 30.00 บาท x  70 คน
     = 4,200.00 บาท 
     2) จํานวน 1 มื้อ x มื้อละ 30.00 บาท x  270 คน      
= 8,100.00 บาท 

2.3 คาอาหารกลางวัน  
( รวม 11,200.00 บาท ) 
      1) จํานวน 1 มื้อ x มื้อละ 80.00 บาท x 80 คน
 = 6,400.00 บาท 
      2) จํานวน 3 มื้อ x มื้อละ 80.00 บาท x 20 คน  = 
4,800.00 บาท 

2.3 คาอาหารกลางวัน   
(รวม 5,600.00 บาท )  

1) จํานวน 1 มื้อ x มื้อละ 80.00 บาท x  70 คน
  = 5,600.00 บาท 
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รายละเอียดโครงการท่ีไดรับอนุมัติ (เดิม) รายละเอียดโครงการ (ท่ีขอปรับใหม) 

2.4 คาจางเหมารถตู ( รวม 9,000.00 บาท ) 

      - จํานวน 3 คัน x  3 วัน x ราคา 1,000 บาท/คัน/วัน                                         
        = 9,000.00 บาท 

 
 

2.4 คาจางเหมารถตูพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง (รวม 
7,500.00 บาท ) 
     - จํานวน 1 คัน x 3 วัน x  2,500 บาท/คัน/วัน        
= 7,500.00 บาท 

2.5 คาจางเหมาปฏิบัติงาน ( รวม 0.00 บาท ) 2.5 คาจางเหมาปฏิบัติงาน (รวม 8,100.00 บาท ) 
1) คาจางเหมาเก็บแบบสอบถาม จํานวน 270 

ชุด x จํานวน 30.00 บาท/ชุด         = 
8,100.00 บาท 

2.6 คาใชสอยอ่ืนๆ ( รวม 26,800.00 บาท ) 

1) คาของท่ีระลึกผูเขารวมโครงการ 
 (กระเปาผา 60 บาท X80 คน)            = 4,800.00 บาท 

 

     2) คูมือความรูดานสุขภาพจิตและโรคจิตเวชในผูสูงอายุ  
(100 เลม X 80 บาท)     = 8,000.00 บาท 

 

     3) คาของรางวัลกิจกรรม    = 4,000.00 บาท  

     4) คาของรางวัลกิจกรรมกลุมบําบัดสําหรับ 
ผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพจิต 3,000.00 บาท  
= 3,000.00 บาท 

 

     5) คาจางเหมาพิมพงานและวิเคราะหขอมูล 
       = 3,000.00 บาท 

 

    6) คาถายเอกสารและเขาเลม  
 = 2,000.00 บาท 

 
 

2.6 คาใชสอยอ่ืนๆ ( รวม 18,800.00 บาท )  
1) คาจางเหมาพิมพงานและวิเคราะหขอมูล   

     = 5,000.00 บาท 
2) คาถายเอกสารและเขาเลม        

 = 2,000.00 บาท 

3. หมวดคาวัสดุ (รวม 4,400.00 บาท) 3. หมวดคาวัสดุ (รวม 4,060.00 บาท) 

3.1 วัสดุสํานักงาน ( รวม 3,400.00 บาท )   

    1) คาวัสดุสํานักงาน   = 3,400.00 บาท   
 

3.1 วัสดุสํานกังาน ( รวม 3,060.00 บาท ) 
       1) คาวัสดุสํานักงาน  = 3,060.00 บาท 

3.2 วัสดุประชาสัมพันธ 
 ( รวม 1,000.00 บาท ) 
     1) คาไวนิล      = 1,000.00 บาท                                                                                              

3.2 วัสดุประชาสัมพันธ  
( รวม 1,000.00 บาท ) 
       1) คาไวนิล = 1,000.00 บาท                                                                                              

3.3 วัสดุโครงการ    = ไมม ี 3.3 วัสดุโครงการ     = 11,800.00 บาท            

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 80,000 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 80,000 บาท 
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ผลการดําเนินงาน 
 
โครงการใกลชิดใจวัยสูงอายุไดดําเนินการตามแผนท่ีวางไว โดยจัดกิจกรรมในวันท่ี 26 สิงหาคม 

2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
1) บรรยาย หัวขอ สถานการณสุขภาพจิตและปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจิตของผูสูงอายุ   

โดย นางสาวปุณิกา กิตติกุลธนันท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
2) บรรยาย หัวขอ ปญหาสุขภาพจิต โรคจิตเวชในผูสูงอายุและการดูแลผูสูงอายุท่ีมีปญหา

สุขภาพจิตผูสูงอายุในชุมชน  และหัวขอ ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ 
 โดย นางสาวศิวะพร  ไชยชนะ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

3) แบงกลุมยอย เขากลุมกิจกรรมประคับประคองจิตใจสําหรับผูสูงอายุ และแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการดูแลผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพจิต 

 
จํานวนผูเขารวมโครงการท้ังหมด  86  คน ประกอบดวย 

1) อาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร  จํานวน 15 คน 
2)  อสม. ผูนําชุมชน และผูสูงอายุ ตําบลธาตุ จํานวน 71 คน 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 มีผูเขารวมโครงการตอบแบบสอบถาม 61 คน เพศหญิง จํานวน 53 คน (รอยละ 86.9) เพศชาย 
จํานวน 8 คน (รอยละ 13.1) อายุ 41-81 ป อายุเฉลี่ย 61.51 ป บทบาทในชุมชน สวนใหญเปนประชาชน
ท่ัวไป จํานวน 38 คน (รอยละ 62.3) รองลงมาคือ อสม. จํานวน 19 คน (รอยละ 31.1) และผูนํา จํานวน 
4 คน (รอยละ 6.5) ตามลําดับ  

 สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอกิจกรรมโครงการ 
 2.1 ดานความรู 
 หลังเขารวมโครงการสวนใหญมีความคิดเห็นตอดานความรูอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาราย
ดานพบวา คาคะแนนความรูเก่ียวกับปญหาสุขภาพจิต/โรคจิตเวชในผูสูงอายุมากท่ีสุด (4.16 ± 0.58) 
รองลงมาคือ มีความรูเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจิตผูสูงอายุ (3.98 ± 0.64) (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานความรู (n = 61)  

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น  

จํานวน (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

 ± S.D. 

-  กอนเขารวมกิจกรรม มีความรู
เก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจติ
ผูสูงอาย ุ

1(1.6) 19(31.1) 30(49.2) 3(4.9) 8(13.1) 3.03 ± 0.98 

-  หลังเขารวมกิจกรรม มคีวามรู
เก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจติ
ผูสูงอาย ุ

10(16.4) 42(68.9) 7(11.5) 2(3.3) 0 3.98 ± 0.64 

-  กอนเขารวมกิจกรรม มีความรู
เก่ียวกับปญหาสุขภาพจติ/โรคจติเวชใน
ผูสูงอาย ุ

4(6.6) 18(29.5) 27(44.3) 7(11.5) 5(8.2) 3.15 ± 0.99 

-  หลังเขารวมกิจกรรม มคีวามรู
เก่ียวกับปญหาสุขภาพจติ/โรคจติเวชใน
ผูสูงอาย ุ

16(26.2) 39(63.9) 6(9.8) 0 0 4.16 ± 0.58 

 

 การเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนระดับความรูเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจิตผูสูงอายุและ
ความรูเกี่ยวกับปญหาสุขภาพจิต/โรคจิตเวชในผูสูงอายุ กอนและหลังการเขารวมกิจกรรม 
 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนระดับความรูเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจิตผูสูงอายุกอน
และหลังการเขารวมกิจกรรมพบวา ผูเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยคะแนนระดับความรูกอนการเขารวม
กิจกรรม 3.03 ± 0.98 หลังการเขารวมกิจกรรม 3.98 ± 0.64 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนระดับ
ความรูเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจิตผูสูงอายุพบวา หลังการเขารวมกิจกรรมสูงกวากอนการเขารวม
กิจกรรมในโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา หลังการเขารวมกิจกรรม ผูเขารวม
โครงการมีคะแนนระดับความรูเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจิตผูสูงอายุสูงกวากอนการเขารวม
กิจกรรม (ตารางท่ี 2) 
 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนระดับความรูเก่ียวกับปญหาสุขภาพจิต/โรคจิตเวชในผูสูงอายุ
กอนและหลังการเขารวมกิจกรรมพบวา ผูเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยคะแนนระดับความรูกอนการเขารวม
กิจกรรม 3.15 ± 0.99 หลังการเขารวมกิจกรรม 4.16 ± 0.58 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนระดับ
ความรูเก่ียวกับปญหาสุขภาพจิต/โรคจิตเวชในผูสูงอายุพบวา หลังการเขารวมกิจกรรมสงูกวากอนการเขา
รวมกิจกรรมในโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา หลังการเขารวมกิจกรรม ผูเขารวม
โครงการมีคะแนนระดับความรูเก่ียวกับปญหาสุขภาพจิต/โรคจิตเวชในผูสูงอายุสูงกวากอนการเขารวม
กิจกรรม (ตารางท่ี 2) 
 
 

X
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนระดับความรูกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม 

 
คะแนนระดับความรู 

คะแนนเฉลี่ย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กอนเขารวมกิจกรรม หลังเขารวมกิจกรรม t p-value 

ความรูเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผล
ตอสุขภาพจิตผูสูงอายุ 

3.03 ± 0.98 3.98 ± 0.64 -6.39 .000* 

ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ ป ญ ห า
สุ ขภาพจิ ต / โ รคจิ ต เ วช ใน
ผูสูงอายุ 

3.15 ± 0.99 4.16 ± 0.58 -8.29 .000* 

Paired Samples Test, P* <.01 

2.2 ดานประโยชนท่ีไดรับ 
 หลังเขารวมโครงการสวนใหญมีความคิดเห็นตอดานประโยชนท่ีไดรับอยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณารายดานพบวา คาคะแนนดานการนําความรูและประสบการณท่ีไดไปปรับใชไดมากท่ีสุด (4.20 ± 
0.65) รองลงมาคือ ไดรับความรูเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจิตของผูสูงอายุ (4.18 ± 0.62) และได
แลกเปลี่ยนประสบการณ และประคับประคองจิตใจผูสูงอายุเสริมสรางความเขมแข็งทางจิตใจแกผูสูงอายุ 
(4.16 ± 0.73) ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานประโยชนท่ีไดรับ (n = 61)  

 
รายการประเมิน 

ระดับความความคิดเห็น  

จํานวน (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด 

 ± S.D. 

- ไดรับความรูเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอ
สุขภาพจิตของผูสูงอาย ุ

18(29.5) 36(59.0) 7(11.5) 0 0 4.18 ± 0.62 

- ไดรับความรูเก่ียวกับปญหาสุขภาพจิต 
หรือโรคจิตเวชในผูสูงอาย ุ

19(31.1) 32(52.5) 10(16.4) 0 0 4.15 ± 0.68 

- ไดเขาใจเก่ียวกับภาวะซมึเศราใน
ผูสูงอาย ุ

16(26.2) 35(57.4) 10(16.4) 0 0 4.10 ± 0.65 

- การเขารวมกิจกรรมทําใหไดรับการ
สงเสริมสุขภาพจิตท่ีดี 

17(27.9) 34(55.7) 10(16.4) 0 0 4.11 ± 0.66 

- ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ และ
ประคับประคองจิตใจผูสูงอายุเสริมสราง
ความเขมแข็งทางจิตใจแกผูสูงอายุ 

22(36.1) 27(44.3) 12(19.7) 0 0 4.16 ± 0.73 

- นําความรูและประสบการณท่ีไดไป
ปรับใชได 

8(13.1) 33(54.1) 8(13.1) 0 0 4.20 ± 0.65 

 

X
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2.3 ดานความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 
ความคิดเห็นดานความพึงพอใจตอการจัดโครงการพบวา คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นตอการโครงการ

ในทุกดานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดานพบวา มีความพึงพอใจดานสถานท่ีในการจัดกิจกรรม
มากท่ีสุด (4.38± 0.64) รองลงมาคือ วิทยากรมีความรูความสามารถเหมาะสมกับเนื้อหาและคุณภาพและ
ปริมาณอาหารวางและอาหารกลางวัน (4.33± 0.63, 4.20± 0.60) ตามลําดับ และมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก (4.28± 0.58) (ตารางท่ี 4) 
ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอการจัดโครงการ (n = 61) 

 
รายการประเมิน 

ระดับความความคิดเห็น 

จํานวน (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ± S.D. 

- วิทยากรมีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับเน้ือหา 

25(41.0) 31(50.8) 5(8.2) 0 0 4.33± 0.63 

- เน้ือหา/หัวขอของกิจกรรมเหมาะสม 17(27.9) 35(57.4) 9(14.8) 0 0 4.13± 0.65 

- รูปแบบการกิจกรรม 19(31.1) 33(54.1) 9(14.8) 0 0 4.16± 0.66 

- ระยะเวลาในการจดักิจกรรม 18(29.5) 34(55.7) 9(14.8) 0 0 4.15± 0.65 

- สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 28(45.9) 28(45.9) 5(8.2) 0 0 4.38± 0.64 

- อุปกรณ/สื่อในการจัดกิจกรรม 17(27.9) 35(57.4) 8(13.1) 1(1.6) 0 4.11± 0.69 

- คุณภาพและปรมิาณอาหารวางและ
อาหารกลางวัน 

18(29.5) 37(60.7) 6(9.8) 0 0 4.20± 0.60 

ความพึงพอใจโดยรวม 21(34.4) 36(59.0) 4(6.6) 0 0 4.28± 0.58 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. อยากใหทางอาจารยจัดอบรมอีกเพราะไดความรูมาก ๆ  
2. อยากใหมีกิจกรรมตอเนื่องและมากข้ึน 
3. อยากใหกิจกรรมออกกําลังกายของผูสูงอายุ 
4. อยากใหจัดความรูเรื่องโรคเบาหวาน 
5. เปนกิจกรรมท่ีดี 
6. ควรมีการอบรมอีกครั้งเพ่ือมีความสามัคคีของตําบลตอไป 
7. ขอใหจัดกิจกรรมไมเกินเท่ียง (4) 

หมายเหตุ ระดับความพึงพอใจจากคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554ไดกําหนดคาเฉลี่ยดังนี้ 
 4.51 – 5.00  แทน อยูในระดับมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50 แทน อยูในระดับมาก 
 2.51 – 3.50 แทน อยูในระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50 แทน อยูในระดับนอย 
 0.00– 1.50 แทน อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

X
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การประเมินผลการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย 
      โครงการใกลชิดใจวัยสูงอายุมีการบูรณาการกับการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางความแข็งแกรง
ในชีวิตกับภาวะซึมเศราของผูสูงอายุในตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแข็งแกรงในชีวิต  ภาวะซึมเศรา  และความสัมพันธระหวางความแข็งแกรงใน
ชีวิตกับภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ  กลุมตัวอยาง 270 คน  คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบงาย มีคุณสมบัติตาม
เกณฑการคัดเขารวมการวิจัย (Inclusion criteria) คือ  อายุ 60  ป ข้ึนไป  ไมมีความจําเสื่อม  และ
สามารถพูดคุยรูเรื่อง สื่อสารเขาใจ  แบงสัดสวนกลุมตัวอยางตามหมูบานทุกหมูเพ่ือใหมีการกระจายของ
ขอมูล  ไดดังนี้ 
 

หมูบาน จํานวนประชากรผูสูงอาย(ุคน)           กลุมตัวอยาง 
1 หนองโก 88 29 
2 หนองสองหอง 121 41 
3 เกานอย 34 11 
4 บัว 41 13 
5 วัด 66 21 
6 ทุงเดิ่น 71 23 
7 ดอนกลางเหนือ 124 42 
8 ดอนกลางใต 120 40 
9 นอยเจริญ 50 16 
10 โนนสมบูรณ 63 20 
11 ดวงเจริญ 44 14 

รวม 822 270 
  

สรุปผลการวิจัย  กลุมตัวอยาง เปนเพศชาย 93 คน  เพศหญิง 177 คน อายุต่ําสุด 60 ป  สูงสุด 
90 ป สวนใหญไมไดประกอบอาชีพ (รอยละ 45.9 )  รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รอยละ 41.5 ) 
รายไดตอเดือน สวนใหญ อยูระหวาง 600 – 700 บาท  สวนใหญรายไดเพียงพอแตไมเหลือเก็บ  (รอยละ 
63.7 ) รองลงมารายไดไมเพียงพอตองกูยืม(รอยละ 27.4 )  มีโรคประจําตัว รอยละ 58.15  มากท่ีสุดคือ
โรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  ปวดกลามเนื้อและขอ  ตามลําดับ  

ดานความแข็งแกรงในชีวิตของกลุมตัวอยาง พบวา โดยภาพรวม มีความแข็งแกรงในชีวิตสูง  สวน
ใหญไมมีภาวะซึมเศรา รอยละ 91.1   มีภาวะซึมเศราระดับเล็กนอย รอยละ 8.1 และ ปานกลาง รอยละ 
0.7 สวนความสัมพันธระหวางความแข็งแกรงในชีวิตกับภาวะซึมเศรา พบวา ความแข็งแกรงในชีวิตมี
ความสัมพันธทางลบกับภาวะซึมเศรา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ซ่ึงปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีสําคัญ
ไดแก ภาวะเจ็บปวยเรื้อรังและผูดูแลหลักเม่ือเจ็บปวย 
 จากการผลการวิจัย  คาดวาจะสามารถเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพิจารณาจัดกิจกรรมหรือโครงการ
เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพจิตท่ีดี โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีมีการเจ็บปวยเรื้อรัง  โดยอาจจัดกิจกรรม
เสริมสรางความเขมแข็งทางใจใหมากข้ึน เพ่ือปองกันและลดอาการซึมเศราตอไป   
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การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ   
การจัดกิจกรรมโครงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ทุกประการ ผูเขารวมโครงการมี

คุณสมบัติและจํานวนเปนไปตามเปาหมายของโครงการ สําหรับผลการประเมินการดําเนินงาน  สามารถ
บรรลุตามเปาหมายชี้วัดโครงการท่ีวางไว ดังตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 การบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดโครงการ 
 

 
หนวย คาเปาหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

การ
บรรลุ 

ตัวช้ีวัดโครงการ     
จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 80 86  

ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ คาเฉลี่ย 3.51 ข้ึนไป รอยละ 80 93.4  

ผูรวมโครงการท่ีนําความรูไปใชประโยชน  รอยละ 80 100  

ระดับความรูท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากรวมโครงการ มากกวาหรือเทากับ 1 ระดับ 1 ระดับ  

 
ดานงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน   

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  รวมท้ังหมด  80,000  บาท 
งบประมาณท่ีใชจายจริง  รวมท้ังหมด   73,130    บาท 

คงเหลือ              6,870  บาท 
การดําเนินโครงการมีความคุมคางบประมาณเนื่องจากสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคโครงการ 

ทําใหผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ  รวมถึงมีความรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง   
 
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

การดําเนินโครงการ   การจัดโครงการมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลาในการดําเนินงานทําใหตองเรง
การเบิกจาย  ไมควรจัดกิจกรรชวงใกลสิ้นปงบประมาณ 

การบูรณาการกับการวิจัย   ควรมีการวางแผนชวงเวลาในการจัดโครงการและการวิจัยในตน
ปงบประมาณเพ่ือใหมีระยะเวลาท่ีสอดคลองกับกระบวนการวิจัย   
 

 



ภาพกิจกรรมโครงการใกลชิดใจวัยสูงอายุ 

วันเสารท่ี 26 สิงหาคม 2560 
ณ หอง 203 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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