
๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
โครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น 

ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีปริมาณมากขึ้น การวางแผนสุขภาพในระยะยาวจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในการป้องกันผู้สูงอายุเข้าสู่กลุ่มติดบ้านติดเตียงเร็ว การทดสอบสมรรถภาพของผู้สูงอายุจะช่วยให้
ผู้สูงอายุรู้ว่าสุขภาพของตนเองว่าอยู่ในระดับใด จึงเป็นสิ่งส าคัญต่อผู้สูงอายุและสามารถท าได้โดยการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะท าให้ทราบถึงระดับไขมันใต้ชั้นผิวหนัง ความดันโลหิต ความแข็งแรง 
ของกลไกที่เน้นเกี่ยวข้องกับความสามารถในการทรงตัวยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ การท างานของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด  เมื่อผู้สูงอายุทราบระดับสรรถภาพทางกายของตนเอง จะเป็นการป้องกันการเกิดปัญหา
สุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลและการเอาใจใส่สุขภาพ  รวมถึง          
การระมัดระวัง ในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้ในระยะยาวผู้สูงอายุมีสรรถภาพทางกายอยู่ในสภาวะที่ดีหรือ
ลดปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ  ดังนั้นงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงเล็งเห็นความส าคัญในเรื่องการคัดกรองและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่อาจจะ
มีเพ่ิมขึ้น จึงได้จัดโครงการนี้เพ่ือให้ผู้สูงอายุทราบระดับสมรรถภาพทางกายและตระหนักในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองมากยิ่งขึ้น 

เทศบาลเมืองทุ่งสงมีประชากรจ านวน 30,133 คน และเป็นผู้สูงอายุจ านวน 4,192 คน คิดเป็น 
13.91% (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ วันที่ 3 ธันวาคม 2562) และอีก 5 ปีข้างหน้า เทศบาลเมืองทุ่งสงจะมี
ประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมอีกประมาณ 1,300 คน คิดเป็น 18% ของประชากรในเทศบาลเมืองทุ่งสง             
ซึ่งตามจ านวนดังกล่าวท าให้จ านวนประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเกือบจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ เพราะเหตุนี้ท าให้ทางงานศูนย์บริการสาธารณสุข จึงเล็งเห็นความส าคัญว่าจะท าอย่างไรเพ่ือช่วยให้
การใช้ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดิน การวิ่ง การยกของ
แบกของหรือแม้แต่การท าความสะอาดบ้าน เป็นต้น รวมไปถึงการส่งเสริมการออกก าลังกายที่เหมาะสม       
ถูกหลักในการออกก าลังกายให้แก่ผู้สูงอายุรายบุคคลเพ่ือส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพร่างกายของ
ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รู้เท่าทันความสามารถทางด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางด้านร่างกายของตนเอง
ว่าอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับใด และควรระมัดระวังตนเองอย่างไรในการเค ลื่อนไหวร่างกายใน
ชีวิตประจ าวัน      การทดสอบจึงมีความครอบคลุมความสามารถทางด้านสุขภาพเบื้องต้น และความสามารถ
ทางด้านสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุในส่วนต่างๆ ทั้งทางด้าน การประเมินความแข็งแรง  ในกล้ามเนื้อ
ส่วนแขนและขา       การประเมินทางด้านความยืดหยุ่นและความอ่อนตัวรวมไปถึงความอดทนของการท า
กิจกรรมต่อเนื่องติดต่อกันของผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ทราบถึงสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายของตนเอง 
ณ ปัจจุบัน เพ่ือป้องกัน          การเกิดการพลัดตกหกล้มในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน และความเสี่ยงที่
จะเกิดโรคต่างๆ ยังรวมไปถึงการให้ความรู้ทางด้านการรักษาดูแลและป้องกัน ความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดโรค
ต่างๆแล้วยังแนะน าถึงการออกก าลังกายที่จะสามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายที่ถูกต้องและปลอดภัย
แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือการใช้ชีวิตประจ าวันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ตัวผู้สูงอายุต่อไป 
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2. วัตถปุระสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้สูงอายุทราบว่าตนเองมีสมรรถภาพร่างกายอยู่ในระดับใด 
๒. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความตระหนักและเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
๓. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาสมรรถภาพการเสริมสร้างกล้ามเนื้อท่ีตรงจุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
 
 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
           1. ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองร้อยละ 80 

2. ผู้สูงอายุได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายร้อยละ ๙๐  
3. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการรับบริการอยู่ในระดับดี 

 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ทดสอบสมรรถภาพ  
  ครั้งที่ ๑ 

1.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นผู้สูงอายุ ภาคสมัครใจ จ านวน ๕๐ คน   
2.ทีมทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ  จ านวน 2๐ คน  แบ่งเป็น 
    - นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 12 คน 
    - เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8 คน 

รวมจ านวน  7๐ คน 
ครั้งที่ ๒ 

  1.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นผู้สูงอายุ ภาคสมัครใจ จ านวน ๕๐ คน 
2.ทีมทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ จ านวน 2๐ คน แบ่งเป็น 
    -นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 12 คน 
    -เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8 คน 

  รวมจ านวน  7๐ คน  
ครั้งที่ ๓ 

1.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  ภาคสมัครใจ จ านวน ๕๐ คน 
2.ทีมทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ จ านวน 2๐ คน แบ่งเป็น 
    -นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 12 คน 
    -เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8 คน 

   รวมจ านวน 7๐ คน 
   รวมจ านวนทั้งสิ้น 210 คน 
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ติดตามและประเมินผล  
    ครั้งที่ ๑ 

3.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นผู้สูงอายุ ภาคสมัครใจ จ านวน ๕๐ คน 
4.ทีมทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ จ านวน 2๐ คน แบ่งเป็น 
    -นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 12 คน 
    -เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8 คน 

   รวมจ านวน 7๐ คน 
       ครั้งที่ ๒ 

  3.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นผู้สูงอายุ ภาคสมัครใจ จ านวน ๕๐ คน 
4.ทีมทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ จ านวน 2๐ คน แบง่เป็น 
    -นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 12 คน 
    -เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8 คน 
    รวมจ านวน 7๐ คน 

       ครั้งที่ ๓ 
  3.สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  ภาคสมัครใจ จ านวน ๕๐ คน 
  4.ทีมทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ จ านวน 2๐ คน แบ่งเป็น 
    -นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 12 คน 
    -เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8 คน 
    รวมจ านวน 7๐ คน 
    รวมจ านวนทั้งสิ้น 210 คน 
 

5. วิธีด าเนินงาน 
๑. จัดท าโครงการและขออนุมัติงบประมาณ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุและให้ค าแนะน าในการดูแลตนเอง 
๔. ประเมินและสรุปผลโครงการ 

วิธีการ 
1.ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสมรรถภาพร่างกาย การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 
2.วัดความดันโลหิต  เจาะระดับน้ าตาลปลายนิ้ว  วัดส่วนสูง  ชั่งน้ าหนักวิเคราะห์ไขมัน วัดรอบเอว   
3.ก่อนทดสอบมีการอบอุ่นร่างกายประมาณ 5 – 8 นาที 

๑. ย่ าเท้าอยู่กับที ่
๒. แกว่งแขน 
๓. ก้าวขาไปด้านข้าง 

4.กระบวนการตรวจสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุตามรูปแบบของ Senior Fitness Testing : SFT 
(R,Kli & Jones 1992 , RiklIi & Jones , ๑๙๙๙  Rikli & Jones,2001) 

สถานีที่ ๑  Chair Stand ทดสอบการลุกข้ึนจากเก้าอ้ีในเวลา ๓๐ นาที 
สถานีที่ ๒  Arm curl  ทดสอบการงอข้อศอก 
สถานีที่ ๓  ความสูงและน้ าหนัก/๒-minute step ทดสอบยกขาสูง ๒ นาที 
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สถานีที่ ๔  sit – and – reach test ทดสอบความยืดหยุ่นของหลังและขา  
                สถานีที่ ๕  Back scratch ทดสอบความยืดหยุ่นของแบบโดยเอ้ือมมือทั้งสองข้างแตะกับ
ทางด้านหลัง 
                 สถานที่ ๖  8 – foot up and go ลุกขึ้นจากเก้าอ้ีเดินไป  ๘  ฟุต  วนอ้อมกรวยและเดินกลับ  
มานั่ง 
 
 กิจกรรมติดตามและประเมินผลหลังให้ค าแนะน าและให้ความรู้ ๓ เดือน 
    -ประเมินทางด้านสุขภาพเบื้องต้น 
    -ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา 
    -ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน 
    -ทดสอบความอดทนของร่างกาย 
    -ทดสอบความอ่อนตัวของร่างกาย 
    -ทดสอบความยืดหยุ่นของหลัง 
    -ทดสอบการทรงตัว 

 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 – เมษายน ๒๕๖๓ 
 
7. สถานที่ด าเนินการ 

- ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองทุ่งสง 
- อาคารด ารงธรรมาภิบาล 
 

8. งบประมาณ 
  จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 94,745 บาท 
 

     ๑.กิจกรรม  ให้ความรู้  
 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อชิ้น 

(บาท) 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1.1 แบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลัง การอบรม 300 แผ่น 0.5 150  
1.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 150 แผ่น 0.5 75  

1.3 ปากกา (กล่องละ 50 ด้าม) 3 กล่อง 170 510  

1.4 ป้ายโรลอัพ (ขนาด 85 x 200 ซม.) 
   -การตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
   -ทดสอบการลุกข้ึนจากเก้าอ้ีในเวลา ๓๐ นาที 
   -ทดสอบการงอข้อศอก 
   -ทดสอบยกขาสูง ๒ นาที 
   -ทดสอบความยืดหยุ่นของหลังและขา 

7 ชุด 1,990 13,930  
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รายการ จ านวน 
ราคาต่อชิ้น 

(บาท) 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

   -ทดสอบความยืดหยุ่นของแบบโดยเอ้ือมมือ 
ทั้งสองข้างแตะกับทางด้านหลัง 
   -ลุกขึ้นจากเก้าอ้ีเดินไป ๘ ฟุต วนอ้อมกรวย
และเดินกลับมานั่ง 

กิจกรรมให้ความรู้ รวมเป็นเงินทั้งหมด  14,665  บาท 
     

2.กิจกรรม ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อชิ้น 

(บาท) 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

2.1 ที่วัดส่วนสูงแบบพกพา 1 อัน 450  450  
2.2 เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล (พร้อมสาย   
   วัดและท่ีรัดแขน 

2 เครื่อง 2,600 5,200  

2.3 สายวัดรอบเอว (BMI) 3 เส้น 150 450  
2.4 เครื่องเจาะระดับน้ าตาลปลายนิ้ว 1 เครื่อง 2,890 2,890  
2.5 แถบตรวจระดับน้ าตาล 400 ชิ้น 20 8,000  
2.6 เข็มเจาะ 400 ชิ้น 5 2,000  
2.7 แอลกอฮอล์แผ่น 400 ชิ้น 2 800  
2.8 ส าลีแห้ง  1 ห่อ 145 145  

กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น รวมเป็นเงินทั้งหมด  19,935  บาท 
 
 

    3.กิจกรรม ตรวจสมรรถภาพและความสามารถทางด้านร่างกาย 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อชิ้น 

(บาท) 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

3.1 เครื่องชั่ งน้ าหนักวิ เคราะห์ไขมันระบบ
ดิจิตอล 

1 เครื่อง 8,990 8,990  

3.2 เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า 1 อัน 14,950 14,950  
3.3 ดัมเบลหนัก 2 กก. 2 ชิ้น 300 600  
3.4 ดัมเบลหนัก 4 กก. 2 ชิ้น 650 1,300  
3.5 กระดาษกาวย่นสี ขนาด 1.5 นิ้ว 2 ม้วน 40 80  
3.6 ไม้บรรทัดใสหนา 2 อัน 5 10  
3.7 กรวยจราจร 1 ชุด 290 290  
3.8 ค่าเอกสารประเมินสุขภาพและสมรรถภาพ   
  ผู้สูงอายุ จ านวน 3 แผ่น/ชดุ  

450 ชุด 0.5 225  

กิจกรรมตรวจสมรรถภาพและความสามารถทางด้านร่างกาย รวมเป็นเงินทั้งหมด  26,445  บาท 



๖ 
 

  4.รายการอื่นๆ 
 

รายการ จ านวน 
ราคาต่อชิ้น 

(บาท) 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

4.1 ป้ายไวนิลชื่อโครงการ (ขนาด 1 เมตร x 3 
เมตร) 

1 ป้าย 450 450  

4.2 กระดาษโพสอิท 6 ชิ้น 45 270  
4.3 กล่องพลาสติกขนาด  
  (ขนาด 48 x 70 x 41 ซม.) 

2 กล่อง 340 680  

4.4 กล่องพลาสติกใส 3 กล่อง 100 300  
4.5 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70 คน/ครั้ง  
  จ านวน 3 ครั้ง 

210 ชุด 75 15,750  

4.6 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 70คน/
ครั้ง  
  จ านวน 9 ครั้ง 

630 ชุด 25  15,750  

4.7 ค่าจัดท าเอกสารรายงานโครงการพร้อมซีดี 2 เล่ม 250 500  
รายการอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งหมด  33,700  บาท 

 
กิจกรรมติดตามหลังการให้ค าแนะน าในการดูแลตนเอง  หลัง ๓ เดือน 

ตรวจประเมินสมรรถภาพทางด้านร่างกายและการออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 
 

  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 94,745 บาท  (เก้าหม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน) 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้สูงอายุทราบระดับสมรรถภาพของตนเอง มีความตระหนักและเข้าใจในเรื่องของการมีสุขภาพดี
และออกก าลังตามความชอบและความถนัดของตนเอง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับระดับสมรรถภาพ
ร่างกายของผู้สูงอายุ 
 
10.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 

1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น 

ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการคัดกรองและ    
ตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้า
ในครั้งนี้  ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการคัดกรองและตรวจ
สมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  โดยได้ด าเนินการทอดแบบสอบถาม
จ านวน 3 ครั้ง  รวมแบบสอบถามทั้งหมด 150 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 150 ชุดคิดเป็น
ร้อยละ 100  โดยครั้งที่ 1 เก็บแบบสอบถามได้ 50 ชุด ครั้งที่ 2 เก็บแบบสอบถามได้ 50 ชุด และครั้งที่ 
3 เก็บแบบสอบถามได้ 50 ชุด และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์
ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล   เมืองทุ่งสง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สูงอายุทราบว่าตนเองมีสมรรถภาพร่างกายอยู่ในระดับใด เพ่ือให้ผู้สูงอายุ   มีความรู้ 
ความตระหนักและเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตนเองให้ดียิ่งขึ้น  และเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาสมรรถภาพการ
เสริมสร้างกล้ามเนื้อท่ีตรงจุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว  จึงด าเนินการก าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
 
1.ขอบเขตการประเมิน  

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการคัดกรองและตรวจ
สมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร มีกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ได้แก่        
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นผู้สูงอายุ ภาคสมัครใจ จ านวน ๕๐ คน  ทีมทดสอบ
สมรรถภาพผู้สูงอายุ  จ านวน 2๐ คน  แบ่งเป็น นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 12 คน            
และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  8 คน และผู้เข้าร่วมครั้งที่ 3 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ          
ภาคสมัครใจ จ านวน ๕๐ คน ทีมทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ จ านวน 2๐ คน แบ่งเป็น นักเรียนโรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 12 คน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8 คน รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง 
จ านวนทั้งหมด 210 คน และผู้เข้าร่วมโครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง    

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล   ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพ
ร่างกายเบื้องต้น  ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  ในครั้งนี้   มีการอบรมท้ังหมด 3 ครั้ง   โดยอบรม
ในครั้ งที่  1  ในวั นที่  12 กุมภาพันธ์  2563  ณ ศาลาประชาคม เทศบาล เมืองทุ่ งส ง                                               
ในครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และครั้งที่ 3  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารด ารงธรร
มาภิบาล  เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่  1.โครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพ
ร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 2.เอกสารก าหนดการ 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น 
ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ได้แก่        
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นผู้สูงอายุ ภาคสมัครใจ จ านวน ๕๐ คน  ทีมทดสอบ
สมรรถภาพผู้สูงอายุ  จ านวน 2๐ คน  แบ่งเป็น นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 12 คน            
และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  8 คน และผู้ เข้าร่วมครั้งที่ 3 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ          
ภาคสมัครใจ จ านวน ๕๐ คน ทีมทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ จ านวน 2๐ คน แบ่งเป็น นักเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลเมืองทุ่งสง 12 คน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8 คน รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง จ านวน
ทั้งหมด 210 คน  และผู้เข้าร่วมโครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และด าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 150 ชุด สามารถเก็บแบบสอบถามได้ 
จ านวน 150 ชุดคิดเป็น ร้อยละ 100  
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น 
ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถาม 
 
๕.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒  ด า เนินการออกแบบสอบถามและ เก็บข้ อมู ล  ตรวจสอบความถู กต้ องของข้ อมู ล  
เพ่ือประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

 
๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความ         
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ 
ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 
 
 



๙ 
 

๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

  ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 
 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ครั้ง
ต่อไป ซึ่ ง เป็นค าถามปลายเปิด วิ เคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่                  
และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
   
 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 

 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ เข้าร่วมโครงการคัดกรองและตรวจ
สมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น               
๕ ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
                       ค่าเฉลี่ย  ระดับผลการด าเนินงาน/ความพึงพอใจ 

4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 

 2.51 – 3.50 
 1.51 – 2.50 
 1.00  – 1.50 

 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

          ระดับมากท่ีสุด 
          ระดับมาก 
          ระดับปานกลาง  
          ระดับน้อย  
          ระดับน้อยที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตารางท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้ผู้สูงอายุ
ทราบว่าตนเองมีสมรรถภาพร่างกายอยู่ในระดับใด เพียงใด 

4.54 0.50 90.80 มากที่สุด 

2.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้ผู้สูงอายุ
มีความรู้ ความตระหนัก และเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี
ยิ่งขึ้น เพียงใด 

4.44 0.50 88.80 มาก 

3.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้ผู้สูงอายุ
ได้พัฒนาสมรรถภาพการเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ตรงจุดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพียงใด 

4.54 0.50 90.80 มากที่สุด 

4.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การตรวจสมรรถภาพร่างกาย การออกก าลังกาย การส่งเสริม
กล้ามเนื้อและการป้องกันการพลัดตกหกล้มส าหรับผู้สูงอายุ 
เพียงใด 

4.52 0.50 90.40 มากที่สุด 

5.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ทดสอบสุขภาพและ
สมรรถภาพทางด้านร่างกายเบื้องต้น วัดความดันโลหิต เจาะ
ระดับน้ าตาลปลายนิ้ว วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ชั่งน้ าหนัก
วิเคราะห์ไขมัน  เพียงใด 

4.50 0.51 90.00 มาก 

6.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายรวมถึงแนะน าท่าทางการ
ปฏิบัติในการออกก าลังกายที่ถูกต้องรวมถึงวิธีการป้องกัน
การเกิดอาการบาดเจ็บให้แก่ผู้สูงอายุอบอุ่นร่างกายก่อน
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพียงใด 

4.56 0.50 91.20 มากที่สุด 

7.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความพึงพอใจในการ
แบ่งกลุ่มท าการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามสถานีต่างๆ 
( สถานีที่ 1 chart stand ทดสอบการลุกนั่งยืนจากเก้าอ้ี        
ในเวลา 30 นาที ,สถานีที่ 2 Arm curl ทดสอบการงอข้อศอก 
,สถานีที่ 3 ความสูงและน้ าหนัก/2-minute step ทดสอบยก

4.54 0.50 90.80 มากที่สุด 



๑๑ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ขาสูง 2 นาท ี,สถานีที่ 4 Sit - and reach Test ทดสอบความ
ยืดหยุ่นของหลังและขา ,สถานีที่ 5 Back scratch ทดสอบ
ความยืดหยุ่นของแบบโดยเอ้ือมมือทั้งสองข้างแตะกับทางด้าน
หลัง ,สถานีที่ 6  8 Foot up the go ลุกขึ้นจากเก้าอ้ีเดินไป   
8 ฟุต วนอ้อมกรวยและเดินกลับมานั่ง) เพียงใด 

รวม 4.52 0.50 90.40 มากที่สุด 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้ดังนี ้

๑. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกายรวมถึงแนะน าท่าทางการปฏิบัติในการออกก าลังกายที่ถูกต้องรวมถึงวิธีการ
ป้องกันการเกิดอาการบาดเจ็บให้แก่ผู้สูงอายุอบอุ่นร่างกายก่อนทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกาย เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด 

๒. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้ผู้สูงอายุทราบว่าตนเองมีสมรรถภาพ
ร่างกายอยู่ในระดับใด เพียงใด , จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้
ผู้สูงอายุได้พัฒนาสมรรถภาพการเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ตรงจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพียงใด และจากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความพึงพอใจในการแบ่งกลุ่มท าการ
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามสถานีต่างๆ ( สถานีที่ 1 chart stand ทดสอบการลุก
นั่งยืนจากเก้าอ้ี ในเวลา 30 นาที ,สถานีที่ 2 Arm curl ทดสอบการงอข้อศอก ,สถานีที่ 3 
ความสูงและน้ าหนัก/2-minute step ทดสอบยกขาสูง 2 นาที ,สถานีที่ 4 Sit - and 
reach Test ทดสอบความยืดหยุ่นของหลังและขา ,สถานีที่ 5 Back scratch ทดสอบความ
ยืดหยุ่นของแบบโดยเอ้ือมมือทั้งสองข้างแตะกับทางด้านหลัง ,สถานีที่ 6  8 Foot up the 
go ลุกขึ้นจากเก้าอ้ีเดินไป   8 ฟุต วนอ้อมกรวยและเดินกลับมานั่ง) เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.54 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

๓. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การตรวจสมรรถภาพร่างกาย 
การออกก าลังกาย การส่งเสริมกล้ามเนื้อและการป้องกันการพลัดตกหกล้มส าหรับ
ผู้สูงอายุ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด 

๔. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  การทดสอบสมรรถภาพ
ทางด้านร่างกาย ทดสอบสุขภาพและสมรรถภาพทางด้านร่างกายเบื้องต้น วัดความดัน
โลหิต เจาะระดับน้ าตาลปลายนิ้ว วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ชั่งน้ าหนักวิเคราะห์ไขมัน  
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก 

๕. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความตระหนัก และ
เอาใจใส่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมา 



๑๒ 
 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.68 0.47 93.60 มากที่สุด 
2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.44 0.50 88.80 มาก 

3. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.54 0.50 90.80 มากที่สุด 

4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.54 0.50 90.80 มากที่สุด 
รวม 4.55 0.49 91.00 มากที่สุด 

อภิปรายผล 
จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน

ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
๑. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๒. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ และการตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับ

มากที่สุด 
๓. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
   ระดับ 

   ความคิดเห็น 
1.สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.58 0.50 91.60 มากที่สุด 

2.อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอ 4.54 0.50 90.80 มากที่สุด 

3.การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสม 

4.52 0.50 90.40 มากที่สุด 

4.โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม 4.48 0.50 89.60 มาก 

5.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.50 0.51 90.00 มาก 

รวม 4.52 0.50 90.48 มากที่สุด 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่         

ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

๑. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๒. อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด 



๑๓ 
 

๓. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

๔. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก 
๕. โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจภาพรวมโครงการคัดกรองและ
ตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น 
ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้ง 3 ตอน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ 4.52 0.50 90.40 มากที่สุด 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 4.55 0.49 91.00 มากที่สุด 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการ
และสถานที ่

4.52 0.50 90.48 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.50 90.63 มากที่สุด 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการคัดกรองและตรวจ
สมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  ครั้งที่ 1  ทั้ง 3 ตอน  ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย  4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๒. ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ และตอนที่ 3 แบบสอบถาม

เกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที ่ค่าเฉลี่ย  4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ  ติ ชม ในการอบรมในครั้งนี้  

๑. เป็นโครงการที่ดมีาก อยากให้จัดท าต่อไป 
๒. เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ตรวจสุขภาพเป็นอย่างมาก 
๓. เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ ได้ความรู้สาระมากมาย อยากให้มีการจัดท าต่อไปเรื่อยๆ 

 
 

 
 

 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ  
ครั้งที่ 1  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ ์ 2563 

คิดเป็นร้อย 90.63 
ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด 



๑๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ อาคารด ารงธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองทุ่งสง 

การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตารางท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้ผู้สูงอายุ
ทราบว่าตนเองมีสมรรถภาพร่างกายอยู่ในระดับใด เพียงใด 

4.48 0.54 90.00 มาก 

2.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้ผู้สูงอายุ
มีความรู้ ความตระหนัก และเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี
ยิ่งขึ้น เพียงใด 

4.44 0.50 89.60 มาก 

3.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้ผู้สูงอายุ
ได้พัฒนาสมรรถภาพการเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ตรงจุดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพียงใด 

4.44 0.58 88.80 มาก 

4.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การตรวจสมรรถภาพร่างกาย การออกก าลังกาย การส่งเสริม
กล้ามเนื้อและการป้องกันการพลัดตกหกล้มส าหรับผู้สูงอายุ 
เพียงใด 

4.50 0.54 88.80 มาก 

5.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ทดสอบสุขภาพและ
สมรรถภาพทางด้านร่างกายเบื้องต้น วัดความดันโลหิต เจาะ
ระดับน้ าตาลปลายนิ้ว วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ชั่งน้ าหนัก
วิเคราะห์ไขมัน  เพียงใด 

4.52 0.50 90.00 มากที่สุด 

6.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายรวมถึงแนะน าท่าทางการ
ปฏิบัติในการออกก าลังกายที่ถูกต้องรวมถึงวิธีการป้องกัน
การเกิดอาการบาดเจ็บให้แก่ผู้สูงอายุอบอุ่นร่างกายก่อน
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพียงใด 

4.38 0.53 90.40 มาก 

7.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความพึงพอใจในการ
แบ่งกลุ่มท าการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามสถานีต่างๆ 
( สถานีที่ 1 chart stand ทดสอบการลุกนั่งยืนจากเก้าอ้ี      
ในเวลา 30 นาที ,สถานีที่ 2 Arm curl ทดสอบการงอข้อศอก 
,สถานีที่ 3 ความสูงและน้ าหนัก/2-minute step ทดสอบยก
ขาสูง 2 นาท ี,สถานีที่ 4 Sit - and reach Test ทดสอบความ

4.42 0.57 87.60 มาก 



๑๕ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ยืดหยุ่นของหลังและขา ,สถานีที่ 5 Back scratch ทดสอบ
ความยืดหยุ่นของแบบโดยเอ้ือมมือทั้งสองข้างแตะกับทางด้าน
หลัง ,สถานีที่ 6  8 Foot up the go ลุกขึ้นจากเก้าอ้ีเดินไป      
8 ฟุต วนอ้อมกรวยและเดินกลับมานั่ง) เพียงใด 

รวม 4.45 0.54 89.31 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ 

๑. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทดสอบสมรรถภาพทางด้าน
ร่างกาย ทดสอบสุขภาพและสมรรถภาพทางด้านร่างกายเบื้องต้น วัดความดันโลหิต เจาะ
ระดับน้ าตาลปลายนิ้ว วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ชั่งน้ าหนักวิเคราะห์ไขมัน  เพียงใด ค่าเฉลี่ย 
4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด 

๒. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การตรวจสมรรถภาพร่างกาย การ
ออกก าลังกาย การส่งเสริมกล้ามเนื้อและการป้องกันการพลัดตกหกล้มส าหรับผู้สูงอายุ 
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก 

๓. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้ผู้สูงอายุทราบว่าตนเองมีสมรรถภาพร่างกาย
อยู่ในระดับใด เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก 

๔. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความตระหนัก และเอาใจ
ใส่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เพียงใด และจากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้
ผู้สูงอายุได้พัฒนาสมรรถภาพการเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ตรงจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก 

๕. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความพึงพอใจในการแบ่งกลุ่มท าการทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกายตามสถานีต่างๆ ( สถานีที่ 1 chart stand ทดสอบการลุกนั่งยืนจากเก้าอ้ี ในเวลา 30 
นาที ,สถานีที่ 2 Arm curl ทดสอบการงอข้อศอก ,สถานีที่ 3 ความสูงและน้ าหนัก/2-minute 
step ทดสอบยกขาสูง 2 นาท ี,สถานีที่ 4 Sit - and reach Test ทดสอบความยืดหยุ่นของหลัง
และขา ,สถานีที่ 5 Back scratch ทดสอบความยืดหยุ่นของแบบโดยเอ้ือมมือทั้งสองข้างแตะกับ
ทางด้านหลัง ,สถานีที่ 6  8 Foot up the go ลุกขึ้นจากเก้าอ้ีเดินไป 8 ฟุต วนอ้อมกรวยและ
เดินกลับมานั่ง) เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก 

๖. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  การทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกายรวมถึงแนะน าท่าทางการปฏิบัติในการออกก าลังกายที่ถูกต้องรวมถึงวิธีการป้องกัน
การเกิดอาการบาดเจ็บให้แก่ผู้สูงอายุอบอุ่นร่างกายก่อนทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก 



๑๖ 
 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.60 0.49 92.00 มากที่สุด 
2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.62 0.49 92.40 มากที่สุด 

3. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.44 0.64 88.80 มาก 

4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.44 0.58 88.80 มาก 
รวม 4.53 0.55 90.50 มากที่สุด 

อภิปรายผล 
จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน

ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
๑. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๒. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๓. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ และการตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับ

มากที่สุด 
 
การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
   ระดับ 

   ความคิดเห็น 
1.สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.54 0.54 90.80 มากที่สุด 

2.อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอ 4.46 0.50 89.20 มาก 

3.การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสม 

4.46 0.54 89.20 มาก 

4.โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม 4.50 0.54 90.00 มาก 

5.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.34 0.63 86.80 มาก 

รวม 4.46 0.55 89.20 มาก 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่         

ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

๑. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๒. โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก 



๑๗ 
 

๓. อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอ และการประสานงานและการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม  ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 

๔. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก 
  

การประเมินแบบที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจภาพรวมโครงการคัดกรองและ
ตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น 
ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้ง 3 ตอน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ 4.45 0.54 89.31 มาก 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 4.53 0.55 90.50 มากที่สุด 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการ
และสถานที ่

4.46 0.55 89.20 มาก 

รวม 4.48 0.55 89.67 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการคัดกรองและตรวจ
สมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  ครั้งที่ 2  ทั้ง 3 ตอน  ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย  4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๒. ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย  4.46      

อยู่ในระดับมากที่สุด 
๓. ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย  4.45 อยู่ในระดับ

มาก 

ข้อเสนอแนะ  ติ ชม ในการอบรมในครั้งนี้ 

๑.  อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆ เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์มากๆ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ  
ครั้งที่ 2  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ ์ 2563 

คิดเป็นร้อย 89.67 
ซึ่งอยู่ในระดับมาก 



๑๘ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ อาคารด ารงธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองทุ่งสง 

การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตารางท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้ผู้สูงอายุ
ทราบว่าตนเองมีสมรรถภาพร่างกายอยู่ในระดับใด เพียงใด 

4.62 0.57 86.80 มากที่สุด 

2.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้ผู้สูงอายุ
มีความรู้ ความตระหนัก และเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี
ยิ่งขึ้น เพียงใด 

4.44 0.50 92.40 มาก 

3.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้ผู้สูงอายุ
ได้พัฒนาสมรรถภาพการเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ตรงจุดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพียงใด 

4.52 0.50 88.80 มากที่สุด 

4.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การตรวจสมรรถภาพร่างกาย การออกก าลังกาย การส่งเสริม
กล้ามเนื้อและการป้องกันการพลัดตกหกล้มส าหรับผู้สูงอายุ 
เพียงใด 

4.48 0.54 90.40 มาก 

5.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ทดสอบสุขภาพและ
สมรรถภาพทางด้านร่างกายเบื้องต้น วัดความดันโลหิต เจาะ
ระดับน้ าตาลปลายนิ้ว วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ชั่งน้ าหนัก
วิเคราะห์ไขมัน  เพียงใด 

4.58 0.50 89.60 มากที่สุด 

6.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายรวมถึงแนะน าท่าทางการ
ปฏิบัติในการออกก าลังกายที่ถูกต้องรวมถึงวิธีการป้องกัน
การเกิดอาการบาดเจ็บให้แก่ผู้สูงอายุอบอุ่นร่างกายก่อน
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เพียงใด 

4.58 0.50 91.60 มากที่สุด 

7.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความพึงพอใจในการ
แบ่งกลุ่มท าการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามสถานีต่างๆ 
( สถานีที่ 1 chart stand ทดสอบการลุกนั่งยืนจากเก้าอ้ี      
ในเวลา 30 นาที ,สถานีที่ 2 Arm curl ทดสอบการงอข้อศอก 
,สถานีที่ 3 ความสูงและน้ าหนัก/2-minute step ทดสอบยก
ขาสูง 2 นาท ี,สถานีที่ 4 Sit - and reach Test ทดสอบความ

4.50 0.54 91.60 มาก 



๑๙ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ยืดหยุ่นของหลังและขา ,สถานีที่ 5 Back scratch ทดสอบ
ความยืดหยุ่นของแบบโดยเอ้ือมมือทั้งสองข้างแตะกับทางด้าน
หลัง ,สถานีที่ 6  8 Foot up the go ลุกขึ้นจากเก้าอ้ีเดินไป 8 
ฟุต วนอ้อมกรวยและเดินกลับมานั่ง) เพียงใด 

รวม 4.53 0.52 90.17 มากที่สุด 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้ดังนี ้

๑. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้ผู้สูงอายุทราบว่าตนเองมีสมรรถภาพร่างกาย
อยู่ในระดับใด เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด 

๒. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทดสอบสมรรถภาพทางด้าน
ร่างกาย ทดสอบสุขภาพและสมรรถภาพทางด้านร่างกายเบื้องต้น วัดความดันโลหิต เจาะ
ระดับน้ าตาลปลายนิ้ว วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ชั่งน้ าหนักวิเคราะห์ไขมัน  เพียงใด และจาก
การเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
รวมถึงแนะน าท่าทางการปฏิบัติในการออกก าลังกายที่ถูกต้องรวมถึงวิธีการป้องกันการเกิด
อาการบาดเจ็บให้แก่ผู้สูงอายุอบอุ่นร่างกายก่อนทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  เพียงใด
ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด 

๓. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาสมรรถภาพการเสริมสร้าง
กล้ามเนื้อที่ตรงจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

๔. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความพึงพอใจในการแบ่งกลุ่มท าการทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกายตามสถานีต่างๆ ( สถานีที่ 1 chart stand ทดสอบการลุกนั่งยืนจากเก้าอ้ี ในเวลา 30 
นาที ,สถานีที่ 2 Arm curl ทดสอบการงอข้อศอก ,สถานีที่ 3 ความสูงและน้ าหนัก/2-minute 
step ทดสอบยกขาสูง 2 นาท ี,สถานีที่ 4 Sit - and reach Test ทดสอบความยืดหยุ่นของหลัง
และขา ,สถานีที่ 5 Back scratch ทดสอบความยืดหยุ่นของแบบโดยเอ้ือมมือทั้งสองข้างแตะกับ
ทางด้านหลัง ,สถานีที่ 6  8 Foot up the go ลุกขึ้นจากเก้าอ้ีเดินไป 8 ฟุต วนอ้อมกรวยและ
เดินกลับมานั่ง) เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก 

๕. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  การตรวจสมรรถภาพร่างกาย      
การออกก าลังกาย การส่งเสริมกล้ามเนื้อและการป้องกันการพลัดตกหกล้มส าหรับผู้สูงอายุ 
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก 

๖. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความตระหนัก และเอาใจ
ใส่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก 



๒๐ 
 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.66 0.48 93.20 มากที่สุด 
2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.46 0.54 89.20 มาก 

3. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.46 0.50 89.20 มากที่สุด 

4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.32 0.51 86.40 มาก 
รวม 4.48 0.51 89.50 มาก 

อภิปรายผล 
จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน

ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
๑. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๒. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม และการใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ย 4.40 

อยู่ในระดับมาก 
๓. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก 

การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
   ระดับ 

   ความคิดเห็น 
1.สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.48 0.50 89.60 มาก 

2.อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอ 4.38 0.53 87.60 มาก 

3.การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสม 

4.40 0.53 88.00 มาก 

4.โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม 4.34 0.48 86.80 มาก 

5.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.32 0.47 86.40 มาก 

รวม 4.38 0.50 87.68 มาก 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่         

ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

๑. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก 
๒. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับ

มาก 
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๓. อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก 
๔. โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก 
๕. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจภาพรวมโครงการคัดกรองและ
ตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น 
ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้ง 3 ตอน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ 4.53 0.52 90.17 มากที่สุด 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 4.48 0.51 89.50 มาก 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการ
และสถานที ่

4.38 0.50 87.68 มากที่สุด 

รวม 4.46 0.51 89.12 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการคัดกรองและตรวจ
สมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  ครั้งที่ 3  ทั้ง 3 ตอน  ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑. ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย  4.53 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

๒. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย  4.48 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๓. ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย  4.38 

อยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ  ติ ชม ในการอบรมในครั้งนี้ 

๑. วิทยากรมีความพร้อมดีมาก ดูแลเอาใจใส่อย่างท่ัวถึงอย่างทั่วถึง 
๒. เป็นโครงการที่ดีมากๆ 
๓. อยากให้มีการตรวจสมรรถภาพร่างกายแบบนี้อีกเป็นระยะๆ 
๔. ได้ความรู้หลายๆอย่าง จากการเข้าร่วมโครงารครั้งนี้ 
๕. หากเป็นไปได้ อยากให้มีการเจาะเลือดตรวจไขมันในเลือดด้วย 
๖. ด้านโภชนาการ อยากได้ความรู้เกี่ยวกับเกลือมีกี่ชนิด อยู่ในรูปแบบของอาหารชนิดได้บ้าง 

และความรู้เกี่ยววกับผัก /ผลไม้ใดบ้างที่มี CKL สูง 

 

 
ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ  

ครั้งที่ 3  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ ์ 2563 
คิดเป็นร้อย 89.12 
ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 3 สรุปผลความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง   ทั้ง 3 ครั้ง 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการคัดกรองและตรวจ

สมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง   ทั้ง 3 ครั้ง ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมาก  โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2563 ค่าเฉลี่ย  4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๒. ครั้งที ่2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2563 ค่าเฉลี่ย  4.48 อยู่ในระดับมาก 
๓. ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2563 ค่าเฉลี่ย  4.46 อยู่ในระดับมาก 

 
 

 

 

ประมวลภาพโครงการเทศบาลพบประชาชนเพ่ือบริการและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2563 4.53 0.50 90.63 มากที่สุด 
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2563 4.48 0.55 89.67 มาก 
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2563 4.46 0.51 89.12 มาก 

รวม 4.49 0.52 89.81 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ท้ัง 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 89.81 

ซี่งอยู่ในระดับมาก 
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ประมวลภาพโครงการคัดกรองและตรวจสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น 
 ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุง่สง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดท าโครงการฯ ครั้งท่ี 1 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2563 มีกิจกรรม ดังน้ี 
1.ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสมรรถภาพร่างกาย การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 
2.วัดความดันโลหิต  เจาะระดับน้ าตาลปลายน้ิว  วัดส่วนสูง  ชั่งน้ าหนักวิเคราะห์ไขมัน วัดรอบเอว   
3.ก่อนทดสอบมีการอบอุ่นร่างกายประมาณ 5 – 8 นาที 
4.กระบวนการตรวจสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุตามรูปแบบของ Senior Fitness Testing : SFT 

(R,Kli & Jones 1992 , RiklIi & Jones , ๑๙๙๙  Rikli & Jones,2001) ทั้งหมด 6 สถานี                
โดยมีทีมทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ จากนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

และเจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
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การจัดท าโครงการฯ ครั้งท่ี 1 
 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2563 
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การจัดท าโครงการฯ ครั้งท่ี 1 
 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2563 
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การจัดท าโครงการฯ ครั้งท่ี 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2563 มีกิจกรรม ดังน้ี 
1.ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสมรรถภาพร่างกาย การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 
2.วัดความดันโลหิต  เจาะระดับน้ าตาลปลายน้ิว  วัดส่วนสูง  ชั่งน้ าหนักวิเคราะห์ไขมัน วัดรอบเอว   
3.ก่อนทดสอบมีการอบอุ่นร่างกายประมาณ 5 – 8 นาที 
4.กระบวนการตรวจสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุตามรูปแบบของ Senior Fitness Testing : SFT 

(R,Kli & Jones 1992 , RiklIi & Jones , ๑๙๙๙  Rikli & Jones,2001) ทั้งหมด 6 สถานี                
โดยมีทีมทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ จากนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

และเจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
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การจัดท าโครงการฯ ครั้งที่ 2 
 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2563 
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การจัดท าโครงการฯ ครั้งท่ี 3 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2563 
1.ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสมรรถภาพร่างกาย การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 
2.วัดความดันโลหิต  เจาะระดับน้ าตาลปลายน้ิว  วัดส่วนสูง  ชั่งน้ าหนักวิเคราะห์ไขมัน วัดรอบเอว   
3.ก่อนทดสอบมีการอบอุ่นร่างกายประมาณ 5 – 8 นาที 
4.กระบวนการตรวจสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุตามรูปแบบของ Senior Fitness Testing : SFT 

(R,Kli & Jones 1992 , RiklIi & Jones , ๑๙๙๙  Rikli & Jones,2001) ทั้งหมด 6 สถานี                
โดยมีทีมทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ จากนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

และเจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
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การจัดท าโครงการฯ ครั้งท่ี 3 
 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2563 


