
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรวมโครงการจัดบรกิารดูแลระยะยาวดาน

สาธารณสุขสําหรบัผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนในการเขารวมโครงการจัดบริการดูแล

ระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยทําการสํารวจความพึงพอใจตอโครงการจัดบริการดูแล

ระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยนําเสนอผลการศึกษาดังน้ี 

  1.  ขอมูลทั่วไป 
  2.  ระดับความพงึพอใจของประชาชนในการเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับผูสงูอายุที่มีภาวะพึง่พิง   

3.  ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
 
การประเมินผลโครงการ 
  การศึกษาโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
  ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซึ่งวิธีการศึกษาวิจัย คือใช
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยทําการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary research) 
และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field research)  
1.ประชากร  
  จากประชากรที่ทําการศึกษา ไดแก ประชากรที่เขารวมโครงการจัดบรกิารดูแลระยะยาวดาน

สาธารณสุขสําหรับผูสงูอายุที่มีภาวะพึง่พิง ทั้งสิ้น จํานวน 40  คน  

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับระดับความพึงพอใจของประชาชนที่เขา
รวมโครงการฯ ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  เปนขอมูลเบื้องตนของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอเกี่ยวของกับ เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ  รายไดเฉลี่ยตอเดือน   
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในหัวขอประเมิน 10 ขอ ไดแก 
ความพึงพอใจดานกระบวนการใหบริการ 

1. การประชาสัมพันธโครงการ 
2. ความเหมาะสมของวัน/เวลา ในการจัดโครงการ 
3. การใหบริการของเจาหนาที่มีความสุภาพ 
4. ความพรอมของวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในการใหบริการในโครงการ 

 
 
 
 
 



ความพึงพอใจในการดําเนินตามโครงการ 
5. ทานจะนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปฏิบัติตอผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบคุคลมาก

นอยเพียงใด 
6. ทานจะนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปฏิบัติตอผูสูงอายุไดอยางถูกตองมากนอยเพียงใด 
7. ทานจะนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปถายทอดแกญาติหรือผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มากนอย

เพียงใด 
8. ทานคิดวาความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใหดีข้ึน 

มากนอยเพียงใด 
9. ทานมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการฯ มากนอยเพียงใด 
10. ทานไดรับประโยชนที่ไดจากการเขารวมโครงการฯ มากนอยเพียงใด 

 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

เปนคําถามปลายเปด โดยใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในขอเสนอแนะในการดําเนิน 
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
 
3. การวิเคราะหขอมูล 
  การศึกษาความสําเร็จของโครงการที่มีตอการดําเนินโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การวิจัยน้ีจะใชการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคจะใชหลักการ
สังเคราะหขอมูลตีความ (Interpretive analysis)  การวิจัยน้ีใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ  ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งน้ีไดกําหนดระดับการแปลผลจากการใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบทดสอบซึ่งใชมาตราสวน (Rating  scale) ตามแบบไลเกิรด 
(Likert s scale) จะแบบมาตราสวนออกเปน 5 ลําดับ คือ 
  มาตราสวน            คะแนน 
  มากที่สุด       5 
  มาก        4 
  ปานกลาง       3 
  นอย        2 
  นอยที่สุด       1 
  ในการวิเคราะหระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการรวมโครงการ
จัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
จะใชเกณฑคะแนน ดังน้ี 
  คะแนน    ระดับ     รอยละ 
  4.50 -5.00   มากที่สุด    90-100 
  3.50-4.49   มาก     70-89 
  2.50-3.49   ปานกลาง    50-69 
  1.50-2.49   นอย     30-49 
  1.00-1.49   นอยที่สุด    0-29 
 

 
 
 
 
 



 
ผลการศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจ 
          รายงานการวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการเขารวมโครงการจัดบริการดูแล
ระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่
มีตอการความพึงพอใจของประชาชนในการเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรบัผูสงูอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง และเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะที่มีตอโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข
สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitive  Research) โดยใช
แบบสอบถามความพึงพอใจประชาชนที่เขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง 
  ผลจากการศึกษาความพึงพอใจในการรวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในภาพรวม พบวาโดยภาพรวมแลวประชาชนในการรวมโครงการมีความพึงพอใจตอการไดรับ
บริการโดยรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  90.80 
 
1.ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
  จากการเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางประชาชนผูรวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสขุ
สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 40 คน ผลการศึกษาจําแนกตามชวงเวลาในการใหบริการ เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  ดังแสดงในตามตารางน้ี 
 

ตาราง 1 แสดงขอมลูท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
          n = 40 

 ขอมูลท่ัวไป จํานวน                   รอยละ 
1.เพศ    
 ชาย 2 5.00 
 หญิง 38 95.00 
2.อาย ุ    
 30 – 40 ป 2 5.00 
 41 – 50 ป 13 32.50 
 51 – 60 ป 18                       45.00 
 61  ป ข้ึนไป 7 17.50 
    
3. ระดับการศึกษา    
 ประถมศึกษา 14 35.00 
 มัธยมศึกษาตอนตน 8 20.00 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 12 30.00 
 อนุปรญิญา/ปวส. 

ปริญญาตร ี
 

2 
4 

5.00 
10.00 

 
 
 
 
 
 

   



4. อาชีพ 
 เกษตรกร 17 42.50 
 รับจาง 11 27.50 
 คาขาย/กิจการสวนตัว 7 17.50 
 พนักงานบริษัทเอกชน 1 2.50 
 รับราชการ 4 10.00 
 
 
5.รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

   

 ตํ่ากวา 5,000  บาท  19 47.50 
 5,000 – 10,000 บาท 15 37.50 
 10,000 -15,000  บาท 2 5.00 
 15,001  บาท ข้ึนไป 4 10.00 
    
    

จากการประเมินโดยใชแบบสอบถามผูเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข
สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 40 คน โดยแบงเปนเพศชาย จํานวน 2 คน คิดเปนรอย
ละ 5.0  เพศหญิง จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 95.0  ผูเขารวมโครงการสวนใหญ มีอายุ 51 - 60  ป  คิดเปนรอย
ละ 45.00  ระดับการศึกษาสวนใหญระดับประถมศึกษา จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 35.0  อาชีพสวนใหญ มีอาชีพ 
เกษตรกร  จํานวน 17  คน คิดเปนรอยละ 42.5  รายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนใหญ ตํ่ากวา 5,000  บาท  จํานวน 19 คน 
คิดเปนรอยละ 47.5 
 

2.ผลการประเมินความพึงพอใจ 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยรวมในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 90.80  โดยทําการศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนที่เขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 40  คน 
 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลทุงฝาย 

ประเด็นคําถาม X̅ S.D แปลผล 

ความพึงพอใจดานกระบวนการใหบริการ    
1 การประชาสันพันธโครงการ 4.65 0.48 มากที่สุด 
2 ความเหมาะสมของวัน/เวลา ในการจัดโครงการ  4.30 0.56 มาก 
3 การใหบริการของเจาหนาที่มีความสุภาพ 4.55 0.50 มากที่สุด 
4 ความพรอมของวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในการใหบริการในโครงการ 4.65 0.48 มากที่สุด 
ความพึงพอใจดําเนินการตามโครงการ    
5. จะนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปฏิบัติตอผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตาม
แผนการดูแลรายบุคคลมากนอยเพียงใด 

4.30 0.51 มาก 

6. ทานจะนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปฏิบัติตอผูสูงอายุไดอยางถูกตอง
มากนอยเพียงใด 

4.48 0.55 มาก 

 
 

   



ประเด็นคําถาม X̅ S.D แปลผล 
7.ทานจะนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปถายทอดแกญาติหรือผูดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มากนอยเพียงใด 

4.55 0.50 มากที่สุด 

8.ทานคิดวาความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด 

4.63 0.54 มากที่สุด 

9. ทานมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการฯ มากนอยเพียงใด 4.63 0.49 มากที่สุด 
10.ทานไดรับประโยชนที่ไดจากการเขารวมโครงการฯ มากนอยเพียงใด 4.68 0.47 มากที่สุด 

โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ 4.54 มากท่ีสุด 
 
  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรบั
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดังตารางที่ 2 ประชาชนที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการจัดบริการ
ดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  โดยพบวาความพึง
พอใจในการเขารวมโครงการฯ จัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีคาเฉลี่ย  
4.54  คิดเปนรอยละ 90.80  ซึ่งเปนพึงพอใจที่มากที่สุดของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

บทสรปุ  
  รายงานการวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดําเนินโครงการจัดบริการดูแล
ระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ดําเนินโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค 
และขอเสนอแนะที่มีตอการดําเนินโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
โดยมีการศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) วิธีการศึกษาวิจัยคือ การศึกษาวิจัย
จากเอกสาร (Documentary  research) และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยใชแบบสอบถามความ    
พึงพอใจตอการดําเนินโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   โดยผล
การศึกษา มีดังน้ี 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบวา   โดยภาพรวมแลวประชาชนผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.54  คิดเปนรอยละ 90.80  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1.ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  จากการเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางของประชาชนผูเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 40 คน ผลการศึกษาจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 95.00 อายุสวนใหญ  อายุ
ระหวาง 51 - 60 ป  คิดเปนรอยละ  45.00  ระดับการศึกษาสวนใหญ ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 35.00  
อาชีพ สวนใหญ เปนอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 42.50  รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา 5,000 บาท  คิดเปนรอยละ
47.50  
 
2. ขอมูลความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง   

ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง พบวา  โดยภาพรวมแลวผูเขารวมโครงการ พึงพอใจตอการเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.54  คิดเปนรอยละ 90.80  โดย
ทําการศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการในประเด็นคําถาม ดังน้ี 
  2.1 ขอมูลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ในประเด็นคําถาม “การประชาสัมพันธ
โครงการ” 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบวา โดยภาพรวมแลวผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจตอประเด็น คําถาม “การ
ประชาสัมพันธโครงการ” อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.65 (S.D. 0.48) คิดเปนรอยละ 93.00 โดยผูเขารวมโครงการฯ 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 
  2.2 ขอมูลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ในประเด็นคําถาม “ความเหมาะสมของวัน/
เวลา ในการจัดโครงการ” 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบวา โดยภาพรวมแลวผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจตอประเด็นคําถาม “ความ
เหมาะสมของวัน/เวลา ในการจัดโครงการ” เทากับ 4.30 (S.D. 0.56) คิดเปนรอยละ 86.00 โดยผูเขารวมโครงการฯ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 



  2.3 ขอมูลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ในประเด็นคําถาม “การใหบริการของเจาหนาท่ี
มีความสุภาพ” 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบวา โดยภาพรวมแลวผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจตอประเด็นคําถาม“การใหบริการ
ของเจาหนาที่มีความสุภาพ” เทากับ 4.55 (S.D. 0.50)  คิดเปนรอยละ 91.00 โดยผูเขารวมโครงการฯ มีความพึง
พอใจในระดับ มากที่สุด 
  2.4 ขอมูลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ในประเด็นคําถาม “ความพรอมของวัสดุ 
อุปกรณ และเครื่องมือในการใหบริการในโครงการ” 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบวา โดยภาพรวมแลวผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจตอประเด็นคําถาม”ความพรอม
ของวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในการใหบริการในโครงการ” เทากับ 4.65  (S.D. 0.48)  คิดเปนรอยละ 93.00 โดย
ผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 
  2.5  ขอมูลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ในประเด็นคําถาม “ทานจะนําความรูท่ีไดรับ
จากการฝกอบรมไปปฏิบัติตอผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงตามแผนการดูแลรายบุคคล มากนอยเพียงใด” 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบวา โดยภาพรวมแลวผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจตอประเด็นคําถาม “ทานจะนํา
ความรูที่ไดรบัจากการฝกอบรมไปปฏิบัติตอผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคล มากนอยเพียงใด” 
เทากับ 4.30 (S.D. 0.51)  คิดเปนรอยละ  86.00  โดยผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
  2.6 ขอมูลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ในประเด็นคําถาม “ทานจะนําความรูท่ีไดรับ
จากการฝกอบรมไปปฏิบัติตอผูสูงอายุไดอยางถูกตองมากนอยเพียงใด” 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบวา โดยภาพรวมแลวผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจตอประเด็นคําถาม “ทานจะนํา
ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปฏิบัติตอผูสูงอายุไดอยางถูกตองมากนอยเพียงใด” เทากับ 4.48 (S.D. 0.55)  คิด
เปนรอยละ 89.60 โดยผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
  2.7  ขอมูลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ในประเด็นคําถาม “ทานจะนําความรูท่ีไดรับ
จากการฝกอบรมไปถายทอดแกญาติหรือผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง มากนอยเพียงใด” 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบวา โดยภาพรวมแลวผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจตอประเด็นคําถาม “ทานจะนํา
ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปถายทอดแกญาติหรือผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มากนอยเพียงใด” เทากับ 4.55 
(S.D. 0.50)  คิดเปนรอยละ 91.00  โดยผูเขารวมโครงการฯ มีความ  พึงพอใจในระดับ มากที่สุด 
  2.8  ขอมูลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ในประเด็นคําถาม “ทานคิดวาความรูท่ีไดรับ
จากการฝกอบรม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงใหดีขึน้ มากนอยเพียงใด” 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบวา โดยภาพรวมแลวผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจตอประเด็นคําถาม “ทานคิดวา
ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด”
เทากับ 4.63 (S.D. 0.54)  คิดเปนรอยละ 92.60  โดยผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจ ในระดับ มากที่สุด 
 
 
 
 

 



  2.9  ขอมูลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ในประเด็นคําถาม “ทานมีความพึงพอใจใน
การเขารวมโครงการฯ มากนอยเพียงใด” 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบวา โดยภาพรวมแลวผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจตอประเด็นคําถาม “ทานมีความ
พึงพอใจในการเขารวมโครงการฯ มากนอยเพียงใด” เทากับ 4.63 (S.D. 0.49)  คิดเปนรอยละ 92.60 โดยผูเขารวม
โครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 
  2.10 ขอมูลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ในประเด็นคําถาม “ทานไดรับประโยชนท่ีได
จากการเขารวมโครงการฯ มากนอยเพียงใด” 
  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบวา โดยภาพรวมแลวผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจตอประเด็นคําถาม “ทานไดรับ
ประโยชนที่ไดจากการเขารวมโครงการฯ มากนอยเพียงใด” เทากับ 4.68 (S.D. 0.47)  คิดเปนรอยละ  93.60 โดย
ผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 
   

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบวา โดยภาพรวมแลวผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจโดยภาพรวม เทากับ 4.54      
คิดเปนรอยละ 90.80 โดยผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 
 

อภิปรายผล 
  จากผลของการวิจัยในครั้งน้ีทําใหไดขอคนพบ ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลการประเมินผลความ   
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไดดังตอไปน้ี 
  1.ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  วามีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดาน
สาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.80  ซึ่งผูเขารวม
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีความพึงพอใจ ในประเด็นคําถาม 
“ทานไดรับประโยชนที่ไดจากการเขารวมโครงการฯ มากนอยเพียงใด” มากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.60  รองลงมาซึ่ง
ผูเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีความพึงพอใจ ในประเด็น
คําถาม “ความพรอมของวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในการใหบริการในโครงการ” รอยละ  93.00 และผูเขารวม
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีความพึงพอใจ ในประเด็นคําถาม 
“ความเหมาะสมของวัน/เวลา ในการจัดโครงการ” และ “ทานจะนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปปฏิบัติตอ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคล มากนอยเพียงใด” นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 86.00  ซึ่งสอดคลอง 
กับ งานวิจัยของภาสกร สวนเรือง (2561) ในการศึกษา การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผูชวยเหลือในชุมชน
ภายใตนโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบวา บทบาทของผู
ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุและกระบวนการทํางานในการดูแลผูสูงอายุในชุมชนที่เปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดหลังมี
นโยบาย คือ ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุมีองคความรูและทักษะตาง ๆ ในการดูแลผูสูงอายุภาวะพึ่งพิงเพิ่มมากข้ึน จาก
การฝกอบรม โดยเฉพาะอยางย่ิง การชวยดูแลผูสูงอายุตามกิจวัตรประจําวัน การแกปญหาสุขภาพ การดูแลเรื่อง
สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมที่บานของผูสูงอายุ มีการทํางานเปนทีมมากข้ึน โดยมีระบบพี่เลี้ยงและบัดด้ี มีรูปแบบใน
การทํางานที่ชัดเจนข้ึน รวมทั้งเปาหมายในการชวยเหลือบําบัดฟนฟูผู สูงอายุใหสามารถชวยเหลือตัวเองใน
ชีวิตประจําวันไดมากข้ึนตามความเหมาะสมกับผูสูงอายุแตละราย ภายใตการใหคําปรึกษาดูแลของผูจัดการระบบการ
ดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข(care managers) และการทํางานรวมทีมสหวิชาชีพ ที่สอดคลอกับความตองการรับ
บริการของผูสูงอายุแตละราย  
  ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ มีบทบาทสําคัญมากย่ิงข้ึน ในการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
โดยเฉพาะโรคเฉพาะทางที่ตองการดูแลอยางสม่ําเสมอ ดังน้ัน เพื่อการธํารงรักษาใหผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุในระบบ



อยางย่ังยืน จึงควรมีนโยบายและมาตรการสงเสริมความกาวหนาของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ อบรมพัฒนาศักยภาพ
ของผูชวยเหลือฯ อยางตอเน่ือง สงเสริมศักยภาพของผูชวยเหลือฯ ในการชวยงานการจัดบริการเชิงรุกของ       
ทีมสหวิชาชีพ สงเสริมบุคคลในครอบครัวของผูสูงอายุที่มีความพรอมใหสามารถชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีโรคเฉพาะ 
และพิจารณาคาตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการตาง ๆ ใหเหมาะสมมากย่ิงข้ึน ซึ่งจะเห็นวาแนวคิดน้ี นํามาใชเปน
แบบเรียนในโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทําใหประชาชนทีเ่ขารวม
โครงการฯ ไดฝกอบรมเรียนรูการชวยเหลือผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และยังนําความรูที่ไดรับไปถายทอด และคําแนะนํา
เรื่องตาง ๆ ในการดูแลผูสูงอายุ ซึ่งพบวาหลังจากดําเนินโครงการ สมาชิกในครอบครัวจะไดรับการแนะนําเรื่องตาง ๆ 
ในการดูแลผูสูงอายุ รวมทั้งไดรับกําลังใจจากผูชวยเหลือฯ แนวทางดังกลาวจะชวยเสริมความย่ังยืนของการดําเนินงาน 
โดยการดูแลผูสูงอายุในข้ันแรกจะเปนหนาที่ของสมาชิกในครอบครัวหรืออาสาสมัครอื่นๆ ที่ไมใชญาติ ซึ่งเปนการดูแล
แบบสมัครใจโดยไมมีคาใชจาย ซึ่งมักจะเปนผูสูงอายุที่มีความลําบากในการเคลื่อนไหว ดังน้ัน การดําเนินโครงการจึง
มุงเนนไปที่ญาติ และอาสาสมัคร ซึ่งไมไดรับคาตอบแทน ทําหนาที่ดวยความเต็มใจ โดยดําเนินการตามแผนการดูแล
รายบุคคล ที่ทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล กําหนดข้ึน สรางระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาคสวน
ตางๆ ซึ่งจะลดการทํางานซ้ําซอมและทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผลการดําเนินตามโครงการดังกลาว 
สงผลใหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 
 

ขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษา “ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข
สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งน้ีผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
  ขอเสนอแนะจากการศึกษา  
  จากการศึกษา “ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข
สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” โดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางกับผูเขารวมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาว
ดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พบวา สวนใหญแลวประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งอาจจะเปนผลจากการที่ไดดําเนินการปฏิบัติจริง โดยใชความรูจากการฝกอบรม และแผนการดูแลของ
ผูสูงอายุที่ไดรับ นํามาปฏิบัติจริงกับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดอยางถูกตอง ประกอบกับนําความรูที่ไดรับไปให
คําปรึกษาแนะนําแกญาติและผูดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ สงผลใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตําบลทุง
ฝายดีข้ึน สามารถดูแลตนเองได ลดภาระการพึ่งพิงทางสังคมของผูสูงอายุลงและเปนการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ประชาชนจึงเกิดความพึงพอใจในโครงการฯ ในระดับมากที่สุด 
  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

1. ควรมีจัดโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให
ประชาชนในตําบลทุงฝายรุนตอไป 

2. ควรมีการติดตาม ประเมินผลผูเขารับการอบรมอยางตอเน่ืองเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตาม
โครงการ 

3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลสวัสดิการของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
4. ผูดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง ควรไดรับการพัฒนาศักยภาพ ในดานความรูในการดูแล 

ผูสูงอายุ การจัดการความเครียด การจัดการดานการเงิน การลดคาใชจาย การสรางอาชีพและหารายได เสริม 
5. ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง ควรไดรับสวัสดิการที่สอดคลองกับความจําเปนและตองการ ไดแก

การบริการรถรับสงสําหรับผูสูงอายุจากบานไปสถานพยาบาล รวมทั้งจากบานไปเขารวมกิจกรรม ในชุมชน การจัด
ชองทางพิเศษสําหรับผูสูงอายุในโรงพยาบาล การเย่ียมบานและใหคําปรึกษาแนะนํา การดูแลสุขภาพ การอบรม
เพิ่มพูนความรูในการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ การปรับปรุง สิ่งแวดลอมในบานใหปลอดภัย  
 

********************************* 


