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โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ 
ดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุชุมชนประชาภิรมย   ระยะท่ี 2 
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ช่ือโครงการ :   
โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพ 

ผูสูงอายุ ชุมชนประชาภิรมย ระยะท่ี 2 

  
Best  Practices : 
บูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
            กับบริการวิชาการและการวิจัย 
 

 

วัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 ผูสูงอายุที่เขารวมโครงการ มีความรูเร่ืองการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใน 

ระดับดี  รอยละ 80  
 ผูสูงอายุที่เขารวมโครงการ    มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใน 

ระดับดี  รอยละ 80  
  มีการขึ้นทะเบียนชมรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนประชาภิรมย
ครอบคลุม 3 กลุมคือ ไทเกกเพื่อสุขภาพ  ธรรมะกับสุขภาพ  ซอยสรางเสริมสุขภาพ 
และครอบคลุมจํานวนผูสูงอายุรอยละ 30 
  ผูสูงอายุในชุมชนประชาภิรมยเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ   ครอบคลุม
รอยละ 50 
  จัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุในชุมชนประชาภิรมย  ในดานภาวะสุขภาพ  และ
รูปแบบการสงเสริมสุขภาพ  ครอบคลุมรอยละ 60 
   เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการบูรณาการการบริการวิชาการในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา  04-014-237 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2   รายวิชา 04-
014-256 วิจัยทางการพยาบาล และรายวิชา 04-011-213 ประสบการณสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรคผานโครงการพัฒนาชุมชนตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ชุมชนประชาภิรมย 
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 ผูสูงอายุในชุมชนประชาภิรมย มีความพึงพอใจในการจัดโครงการในระดับดี   
รอยละ 80  
            ศึกษาวิจัยเร่ือง   ภาวะสุขภาพและรูปแบบการสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุในชุมชนตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  ชุมชนประชาภิรมย  อําเภอ
เมือง  จังหวัดนราธิวาส  แลวเสร็จ  1 ชื่อเร่ือง 
            ศึกษาวิจัยเร่ืองผลการพัฒนาชุมชนตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุชุมชนประชาภิรมย   อําเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส แลวเสร็จ  1 ชื่อเร่ือง 

 พัฒนาชุมชนตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  1  ชุมชน 
 
กลุมเปาหมาย 

ผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ในชุมชนประชาภิรมย ต. บางนาค  อ. เมือง  จ. นราธิวาส   
จํานวน  128  คน 
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การตอบสนองตัวบงชี้ของโครงการ : สรางผลงานแกองคกร 
 
ตัวบงชี้ที่ตอบสนองของ 

สกอ. 
ตัวบงชี้ที่ตอบสนองของ

สมศ. 
ตัวบงชี้ที่ตอบสนองของ 

กพร. 
ตัวบงชี้ที่ตอบสนอง
ของสภาการพยาบาล 

คําอธิบาย หลักฐาน 

สกอ. 2.3  ระดับ 3    
มีโครงการหรือกิจกรรมที่
ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตรและการเรียนการ
สอนซึ่งบุคคล  องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

- ก.พ.ร.3.2.18 รอยละของ
จํานวนโครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ/ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ประชาชนมี
สวนรวมในการจัดโครงการ/
กิจกรรมตอโครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพทั้งหมด 

สภา ท. 5.4 มีกิจกรรม
บ ริ ก า ร วิ ช าก า รแก
สังคมที่ เ กี่ยวของกับ
วิชาชีพทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

 

ชุมชนภายนอกมีสวนรวม - โครงการ
หนา 1 
-รายชื่อ
คณะกรรมการ
หนา22 

สกอ. 5.1 ระดับ 6    
มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร
เชื่อมโยงและบูรณาการ
บ ริการทาง วิ ชาการแก
สังคมเขากับการเรียนการ
สอน หรือการวิจัย หรือการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

สมศ. ป. 3.3  มีการนําความรู
และประสบการณจากการ
บริการวิชาการและวิชาชีพมา
ใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 

- - ใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

- ภาคผนวก 
ค.บทคัดยอ
งานวิจัย 
-ภาคผนวก ง. 
ประมวลการ
สอนรายวิชา 
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ตัวบงชี้ที่ตอบสนองของ 
สกอ. 

ตัวบงชี้ที่ตอบสนองของ
สมศ. 

ตัวบงชี้ที่ตอบสนองของ 
กพร. 

ตัวบงชี้ที่ตอบสนอง
ของสภาการพยาบาล 

คําอธิบาย หลักฐาน 

สกอ. 5.1 ระดับ 7   
มีการประเมินสัมฤทธิ์ผล
และนําผลการประเมินไป
พิจารณาปรับปรุงความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ
ระหว า งการบริ ก า รท า ง
วิชาการแกสังคมกับภารกิจ
อื่นๆ ของสถาบัน

- ก.พ.ร.3.2.17 
รอยละของจํานวนโครงการ
บริการวิชาการแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

สภา ท. 5.5 
มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
แผนงาน /โครงการ /
กิ จ ก ร ร ม บ ริ ก า ร
วิชาการแกสังคม     

 

มีการประเมินสัมฤทธิ์ผล
และนําผลการประเมินไป

พิจารณาปรับปรุง 

รายงานการ
ประเมินผล
โครงการสวน
ที่ 3 หนา 16 

สกอ. 5.2
รอยละของอาจารยประจําที่มี
สวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา 
เป นกรรมการวิ ทยา นิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ตออาจารยประจํา 

- กพร. 4.3.2  
จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารย
ประจําใหบริการวิชาการและ
วิ ช า ชี พ ที่ ต อบสนอ ง ค ว า ม
ตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติตอ
อาจารยประ จําและนักวิ จัย
ประจํา 

- อาจารยประจําที่มีสวนรวมใน
การใหบรกิารทางวชิาการ 

-ภาคผนวก ก. 
กําหนดการ 

 

 

 



6  
 

ตัวบงชี้ที่ตอบสนองของ 
สกอ. 

ตัวบงชี้ที่ตอบสนองของ
สมศ. 

ตัวบงชี้ที่ตอบสนองของ 
กพร. 

ตัวบงชี้ที่ตอบสนองของ
สภาการพยาบาล 

คําอธิบาย หลักฐาน 

สกอ. 5.3  
รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต องการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม  ชุมชน  ประเทศชาติ 
และนานาชาติตออาจารย
ประจํา 
 

สมศ.ป. 3.1 
ร อยละของ กิจกรรมหรื อ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

กพร. 4.3.1 
รอยละของโครงการหรือ
กิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต อ ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตออาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 
กพร. 4.3.2   
จํ า น ว น ชั่ ว โ ม ง เ ฉ ลี่ ย ที่
อาจารยประจําใหบริการ
วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ ช า ชี พ ที่
ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติ
ต ออาจารย ป ระ จํ าและ
นักวิจัยประจํา 

- ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม  ชุมชน  

ประเทศชาติ 

สวนที่ 1 
วัตถุประสงค
โครงการ 
หนา 9 และ
ประโยชนที่
คาดวาจะ
ไดรับ  
หนา 15 
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ตัวบงชี้ที่ตอบสนองของ 
สกอ. 

ตัวบงชี้ที่ตอบสนองของ
สมศ. 

ตัวบงชี้ที่ตอบสนองของ 
กพร. 

ตัวบงชี้ที่ตอบสนองของ
สภาการพยาบาล 

คําอธิบาย หลักฐาน 

สกอ. 5.4
รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ  
 

- ก.พ.ร.3.2.16 
รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการอยูใน
ระดับดี 

- ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

สวนที่ 3 
ตาราง 15 
หนา 47 

- สมศ. ป. 3.4   
ค าใช จ าย  และมูลค าของ
มหาวิทยาลัยในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม
ตออาจารยประจํา  

 

ก.พ.ร.3.2.15  
คาใช จ ายในการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ เพื่อสังคม
ตออาจารยประจํา 

สวนที่ 1 
งบประมาณ 
หนา 9 

- - ก.พ.ร.3.2.14  
มีระบบและกลไกในการ
บริการวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายสถาบัน 

 

สวนที่ 1 
วิธีการ

ดําเนินงาน 
หนา 8 
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                          เนื้อหาการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

งบประมาณ 

22,000 บาท 
(เมกาโปรเจค-คณะพยาบาลศาสตร) 

 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 
กรกฎาคม-กันยายน  2551( 3 เดือน ) 
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การอบรมเร่ืองการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ   โดยการสนทนากลุมยอย   
ในวันท่ี 7  กันยายน  2551    
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การอบรมเร่ืองการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดยการสนทนากลุมยอย   
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การอบรมเร่ืองการสงเสริมสุขภาพจิตในผูสูงอายุ   
โดยการสนทนากลุมยอย   
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การอบรมและใหบริการเร่ืองการจัดทาทาง 
เพ่ือลดอาการปวดเม่ือยโดยการสนทนากลุมยอย   
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การข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ 
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การจัดต้ังมุมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

การประสานงานเพ่ือประชุมแตงต้ังคณะกรรมการชุมชนตนแบบ 
ดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ   
 

การสํารวจภาวะสุขภาพและรูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและ
จัดทําเปนฐานขอมูลการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน  
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 เปรียบเทียบความรูกอนและหลังการอบรม 
ของผูเขารับการอบรม 
เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยความรูในเรื่องการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
กอนและหลังการสอนแยกรายดาน 

 

 

ความรูเรือ่ง 
การสงเสรมิสุขภาพ 

ของผูสูงอายุ 
 

ประชากรทีศึ่กษา (n = 30)  
 

t-test 

 
 

df. 
 

p-value 
กอน      หลัง

x  S.D ระดับ x  S.D ระดับ

1) อาหาร 
            (4 คะแนน) 

2.23 0.86 ปาน
กลาง 

2.70 0.84 ปาน
กลาง 

2.971 29 0.503

2) อากาศ 
            (2 คะแนน) 

1.93 0.25 สูง 2.0 0.00 สูง 1.795 29 0.415

3) การออกกําลังกา
            (4 คะแนน) 

2.73 1.23 ปาน
กลาง 

3.10 1.06 สูง 1.546 29 0.066

4) อุจจาระ 
            (5 คะแนน) 

2.70 1.29 ปาน
กลาง 

3.13 0.86 ปาน
กลาง 

1.659 29 0.054

5) อนามัย 
            (2 คะแนน) 

0.97 0.56 ตํ่า 1.47 0.94 ปาน
กลาง 

2.715 29 0.005*

6) อุบัติเหตุ 
            (2 คะแนน) 

1.57 0.68 สูง 1.97 0.49 สูง 2.845 29 0.004*

7) อารมณ 
            (2 คะแนน) 

1.90 0.31 สูง 1.97 0.32 สูง 0.812 29 0.211

8) อดิเรก 
            (2 คะแนน) 

1.37 0.67 ปาน
กลาง 

1.53 0.68 สูง 1.409 29 0.084

9) อบอุน 
            (1 คะแนน) 

0.87 0.35 สูง 0.97 0.18 สูง 1.361 29 0.072

10) อนาคต 
            (1 คะแนน) 

0.53 0.51 ปาน
กลาง 

0.77 0.43 สูง 2.041 29 0.025*

11) โรคท่ีพบบอยในผูสูง
อาย(14 คะแนน) 

8.50 2.50 ปาน
กลาง 

9.93 2.30 ปาน
กลาง 

3.436 29 0.001*

12) การดูแลสุขภาพ
ผูสูงอาย(ุ1คะแนน) 

0.93 0.25 สูง 0.93 0.25 สูง 0.000 29 0.050

รวม (40 คะแนน) 26.3 5.74 ปาน
กลาง 

30.5 4.67   สูง 3.491 29    0.001*
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เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉล่ียความรูในเร่ืองการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุกอนและหลังการสอน 
แยกเปนรายกลุม 

 
ความรูเร่ือง

การสงเสริมสุขภาพ 
ของผูสูงอายุ 

 

ประชากรท่ีศึกษา (n = 30)  
 

t-test 

 
 

df. 
 

p-value 
กอน หลัง

x  S.D ระดับ x  S.D ระดับ 

กลุมท่ี 1 : กลุมไทเก็ก 
              ( 40 คะแนน) 

0.58 0.14 ปาน
กลาง 

0.71 0.13 สูง 1.516 9   0.082

กลุมท่ี 2 : กลุมธรรมะ 
              ( 40 คะแนน) 

0.67 0.14 สูง 0.79 0.14 สูง 2.033 9   0.037

กลุมท่ี 3 : กลุมซอยสราง  
                เสริมสุขภาพ 
               ( 40 คะแนน) 

0.67 0.13 สูง 0.83 0.10 สูง 1.821 9   0.057

รวม ( 40 คะแนน) 0.64 0.13 ปาน
กลาง 

0.78 0.12 สูง 3.491 29 0.001*
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 เปรียบเทียบพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
กอนและหลังการอบรม 
ของผูเขารับการอบรม   
 

เปรียบเทียบความแตกตางระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพรายดาน 
ของผูสูงอายุกอนและหลังการสอนและการบันทึกพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ดวยตนเอง 

 
 

 แฟมสุขภาพและฐานขอมูลการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน  
 
 

พฤติกรรม 
การสงเสริมสุขภาพ 

ของผูสูงอายุ 
 

ประชากรท่ีศึกษา (n = 30)  
 

t-test 

 
 

df. 
 

p-value 
กอน หลัง

x  S.D ระดับ x  S.D ระดับ

1) อาหาร 0.44 0.57 ปรับปรุง 0.53 0.61 ปรับ
ปรุง 

2.504 29 0.009*

2) อากาศ 0.89 0.53 ดี 0.91 0.52 ดี 0.273 29 0.3935
3) การออก
กําลังกาย 

0.77 0.72 พอใช 0.62 0.66 ปรับ
ปรุง 

4.065 29 0.000*

4) อุจจาระ 0.66 0.53 พอใช 0.66 0.37 พอใช 0.000 29 0.500
5) อนามัย 0.93 0.41 ดี 0.93 0.48 ดี 0.000 29 0.500
6) อุบัติเหตุ 0.79 0.41 พอใช 0.91 0.25 ดี 2.796 29 0.000*

7) อารมณ 0.91 0.58 ดี 0.91 0.25 ดี 0.000 29 0.500
8) อดิเรก 0.77 0.59 พอใช 0.81 0.63 ดี 1.682 29 0.050
9) อบอุน 0.82 0.73 ดี 0.84 0.68 ดี 0.701 29 0.2445
10) อนาคต 0.94 0.38 ดี 0.92 0.43 ดี 1.000 29 0.163

 
รวมทุกดาน 

 

 
0.79 

 
0.73 พอใช 0.80 0.56 ดี 

 
0.823 

 
29 0.2085 



18  
 

 ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม   
รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ 

* 0-1.00 นอยที่สุด, 1.01-2.00 นอย, 2.01-3.00 ปานกลาง, 3.01-4.00 มาก, 4.01-5.00 มากที่สุ 
 
 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
รอยละ

x  SD ระดับ* มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานกระบวนการ    
1.  การประชาสัมพันธ 87.5 12.5 0 0 0 3.87 .33 มาก
2.  รูปแบบ/กจิกรรม  ในการใหบริการวิชาการ 75 25 0 0 0 4.75 .44 มากที่สุด
3.  ระยะเวลาที่ใหบริการ 75 25 0 0 0 4.25 .44 มากที่สุด
ดานผูใหบริการ    
4.  ความรูความสามารถของผูใหบริการ 50 50 0 0 0 4.75 .51 มากท่ีสุด
5.  ทักษะการถายทอดความรูของผูใหบริการ 75 25 0 0 0 4.00 .44
6.  จํานวนผูใหบริการ 100 0 0 0 0 4.12 .00 มากท่ีสุด

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก    
7.  สถานที่  มีความเหมาะสม  ตอจํานวน
ผูรับบริการ 87.5 12.5 0 0 0 4.62 .33 มากที่สุด 

8.  เอกสารประกอบการใหบริการวิชาการ 62.5 37.5 0 0 0 4.25 .49 มากที่สุด
9.  สื่อ  โสตทัศนูปกรณ / อปุกรณ  เหมาะสม 75 25 0 0 0 4.37 .43 มากที่สุด
ดานคุณภาพการใหบริการ    
10.  ไดรับบริการ  ตรงกับความตองการ 62.5 37.5 0 0 0 4.37 .49 มากท่ีสุด
11.  ไดรับบริการท่ีเปนประโยชน  นําไปใชไดใน
ชีวิตประจําวัน 

62.5 37.5 0 0 0 4.50 .49 มากท่ีสุด 

ดานการเตือนสติ / ช้ีนํา  ตอบสนองความ
ตองการสังคม 

        

12.  กิจกรรมที่จัดขึ้นมีประโยชนตอสงัคม 50 50 0 0 0 4.75 .51 มากที่สุด
13.  กิจกรรมที่จัด  ชวยใหทานเห็น
ความสําคัญของการดูแลสุขภาพ 

75 25 0 0 0    

14.  กิจกรรมท่ีจัดตรงกับความตองการของสังคม 100 0 0 0 0 4.00 .49 มาก
รวม 74.10 25.90 0 0 0 4.04 .54 มากที่สุด
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 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ความรูความเขาใจ ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบในการทํางานเปนทีม 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร รวมท้ังการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ในรายวิชาท่ีบูรณาการ 
 
 

 รายงานวิจัยนําเสนอระดับชาติ 2 ช่ือเร่ือง  คือ 
The Effects of  Community Model Development of  Eldery Health Promotion 

in  The Prachaphirom Community , Maung, Narathiwat  Province 
ผลการพัฒนาชุมชนตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
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Health  Status  And  Health  Promotion Model 
of The  Health  Promotion  Community Model of  Elderly 

in  The Prachaphirom Community, Maung, Narathiwat  Province 
ภาวะสุขภาพและรูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสงูอายุในชุมชนตนแบบ 

ดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  ชุมชนประชาภิรมย  
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