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แบบประเมินความพึงพอใจและความรู้ความเขา้ใจ 
โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรยีนผู้สูงอายุ) 

ค าชี้แจง   โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัความเป็นจริงของท่านเพียงข้อเดียวและตรงกบัความรู้สกึ/ความ
คิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
1. ข้อมูลท่ัวไปเพศ  ชาย   หญิง 
2. สถานะ   ประชาชนทั่วไป     สมาชิกชมรมผู้สงูอายุ  กลุ่มสตร/ีอื่นๆ................................. 

2. ความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับจากโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ/ความเข้าใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการฯ      
1.2 ความเหมาะสมของสถานที ่      
1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา      
1.4 ความรู้ความสามารถของคณะวิทยากร      
2. ด้านการอ านวยความสะดวก 
2.1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม      
2.2 วัสด/ุอุปกรณ์ในการฝกึอบรม      
2.3 การเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่เทศบาล      
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ/ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ 
3.1 ท่านได้รับความรู้และมีความเข้าใจในกจิกรรมที่
ฝึกอบรม 

     

3.2 ท่านสามารถน าความรูท้ี่ได้รับจากกจิกรรมนี้ไปใช้ได้
อย่างเข้าใจและถูกต้อง 

     

3.3 ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ได้รบัให้แกผู่้
ที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมกจิกรรมหรอืแก่ผู้อื่นได ้

     

3.4 สิ่งที่ท่านได้รบัจากกิจกรรมในครัง้นี้ตรงตามความ
คาดหวังของท่าน 

     

3. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................................................................................

^^ขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ^^ 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 
 

 จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุที่จัดข้ึนในระหว่างวันที่28 พฤษภาคม 
พ.ศ.2562ถึง วันที่16สิงหาคม พ.ศ.2562ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สงูอายุเทศบาลต าบลชะมาย 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถสรุปผลข้อมูลได้ดังนี้ 

 
ความพึงพอใจต่อโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นท่ี 4 

การก าหนดเกณฑ์การพิจารณา 
 เกณฑ์การพิจารณาความพึงพอใจต่อโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4มีดังนี้ 

 1. เกณฑ์การให้คะแนน 
 ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้5 ระดับ ดังนี้ 
  5คะแนน หมายถึงระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจดีมาก 
  4 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจดี 
  3 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจน้อย 
  1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด 

 2. เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย 
 เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยไดก้ าหนดเกณฑ์ประเมินไว้ดังนี ้
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับด ี
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจระดับ/ความรู้ความเข้าใจในระดบัน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการ 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

5 4 3 2 1 
ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ประเมิน 

(%) (%) (%) (%) (%) 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

1.1 ความเหมาะสมของสถานที ่
12 10 15 10 3 

4.94 ดีมาก 
35.29 29.41 44.12 29.41 8.82 

1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลา 
11 9 14 14 4 

4.85 ดีมาก 
32.35 26.47 41.18 41.18 11.76 

1.3 ความรู้ ความสามารถของคณะวิทยากร 
12 10 12 16 2 

5.00 ดีมาก 
35.29 29.41 35.29 47.06 5.88 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.93 ดีมาก 
ร้อยละ 98.63 

2. ด้านการอ านวยความสะดวก 

2.1 เอกสาร 
10 12 15 12 3 

5.00 ดีมาก 
29.41 35.29 44.12 35.29 8.82 

2.2 วัสดุ/อปุกรณ์ในการเรียนการสอน 
11 12 10 16 3 

4.94 ดีมาก 
32.35 35.29 29.41 47.06 8.82 

2.3 การเอาใจใส่ของเจ้าหน้าทีเ่ทศบาล 
14 8 11 15 4 

4.97 ดีมาก 
41.18 23.53 32.35 44.12 11.76 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.97 ดีมาก 
ร้อยละ 99.41 
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รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

5 4 3 2 1 
ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ประเมิน 

(%) (%) (%) (%) (%) 
3. ด้านคุณภาพ/ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ(หลักสูตร) 

3.1 ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจจากกิจกรรมต่างๆจากโครงการ 
10 12 14 14 2 

5.00 ดีมาก 
29.41 35.29 41.18 41.18 5.88 

3.2 ท่านสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากกจิกรรมนี้ไปใช้ในการถ่ายทอดแก่
ผู้สงูอายุที่ไมม่ีโอกาสเข้าร่วมโครงการ 

8 11 14 18 1 
4.79 ดีมาก 

23.53 32.35 41.18 52.94 2.94 

3.3 สิ่งทีท่่านได้รับจากโครงการ/กจิกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวัง
ของท่านและสามารถเพิม่ความสุขทั้งร่างกายจิตใจ 

12 10 12 16 2 
5.00 ดีมาก 

35.29 29.41 35.29 47.06 5.88 

3.4 โครงการรสีอร์ทผูสู้งอายุ ควรด าเนินการเป็นประจ าทกุปีเพื่อ
รองรับสังคมผูสู้งอายุ และผู้ทีก่ าลงัเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุ 

13 7 13 16 3 
4.91 ดีมาก 

38.24 20.59 38.24 47.06 8.82 

3.5 โครงการ/กิจกรรม(รสีอรท์ผูสู้งอายุ รุ่นที ่4)สามารถท าให้ท่าน
และสมาชิกผูสู้งอายุ มีความรกัความสามัคคีและเอือ้อาทรซึง่กันและ
กันอย่างยิ่ง 

11 12 10 16 3 
4.94 ดีมาก 

32.35 35.29 29.41 47.06 8.82 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.93 ดีมาก 
ร้อยละ 98.53 

สรุป 
ค่าเฉลี่ยรวมท้ังสิ้น 4.94 ดีมาก 

ร้อยละ 98.82 
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 จากตาราง พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 โดย
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 98.82ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94และเมื่อแยกตามราย
ด้านและหัวข้อการประเมินต่างๆ สามารถสรุปผลข้อมูลได้ดังนี้ 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก              
คิดเป็นร้อยละ 98.63ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93และเมื่อแยกตามหัวข้อการประเมิน พบว่า  

 1.1 ความเหมาะสมของสถานที่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้ 
  - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 35.29 
  - ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 29.41 
  - ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.12 
  - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 29.41 
  - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 8.82 

 1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลา ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้ 
  - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 32.35 
  - ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 26.47 
  - ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.18 
  - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 41.18 
  - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 11.76 

 1.3 ความรู้ ความสามารถของคณะวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้ 
  - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 35.29 
  - ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 29.41 
  - ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.29 
  - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 47.06 
  - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 5.88 

2. ด้านการอ านวยความสะดวก 
 พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก             
คิดเป็นร้อยละ 99.41ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97และเมื่อแยกตามหัวข้อการประเมิน พบว่า 
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 2.1 เอกสาร ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
5.00โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้ 
  - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 29.41 
  - ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 35.29 
  - ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.12 
  - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 35.29 
  - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 8.82 

 2.2 วัสดุ/อุปกรณ์ในการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดี
มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้  
  - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 32.35 
  - ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 35.29 
  - ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 29.41 
  - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 47.06 
  - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 8.82 

 2.3 การเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับ
ดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้  
  - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 41.18 
  - ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 23.53 
  - ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.35 
  - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 44.12 
  - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 11.76 

3. คุณภาพ/ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ(หลักสูตร) 
 พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก                  
คิดเป็นร้อยละ 98.53ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93และเมื่อแยกตามหัวข้อการประเมิน พบว่า 

 3.1 ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจจากกิจกรรมต่างๆจากโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่
ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้  
  - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 29.41 
  - ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 35.29 
  - ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.18 
  - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 41.18 
  - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 5.88 
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 3.2 ท่านสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ไปใช้ในการถ่ายทอดแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วม
โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 โดย
แยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้  
  - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 23.53 
  - ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 32.35 
  - ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.18 
  - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 52.94 
  - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 2.94 

 3.3 สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่านและสามารถเพิ่มความสุข
ทั้งร่างกาย จิตใจ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00
โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้  
  - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 35.29 
  - ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 29.41 
  - ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.29 
  - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 47.06 
  - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 5.88 

 3.4 โครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ ควรด าเนินการเป็นประจ าทุกปีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและผู้ที่ก าลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 
โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้  
  - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 38.24 
  - ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 20.59 
  - ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.24 
  - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 47.06 
  - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 8.82 

 3.5 โครงการ/กิจกรรม (รีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4) สามารถท าให้ท่านและสมาชิกผู้สูงอายุมีความรัก              
ความสามัคคีและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอย่างยิ่ง ผู้เข้ารว่มโครงการมคีวามพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดี
มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94โดยแยกตามระดับความพึงพอใจในแต่ละระดับได้ ดังนี้  
  - ระดับดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 32.35 
  - ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 35.29 
  - ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 29.41 
  - ระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 47.06 
  - ระดับน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 8.82 
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ข้อเสนอแนะ 
 สามารถสรุปข้อเสนอแนะและความพึงพอใจ ความประทับใจ และความภาคภูมิใจของผู้เข้าร่วมโครงการ              
รีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจ/ความประทับใจ ในการร่วมโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นท่ี 4 

ท่ี ความพึงพอใจ ความประทับใจ และความภาคภูมิใจในการร่วมโครงการในครั้งน้ี 

1 ได้ความรู้การฝกึวิชาชีพการท ากระเป๋า และความรู้ต่างๆ 

2 สถานที่ร้อนและคับแคบ ควรมีโต๊ะใหม้ากกว่าน้ี และจัดให้เป็นรูปแบบของห้องเรียน 

3 มีความรู้ มีเพื่อน รู้ใจผู้สงูอายุ 

4 ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิผูสู้งอายุเพิม่ขึ้น และได้มีเพื่อนมากข้ึน 

5 มีความพึงพอใจมาก ได้มีการรู้จกัพบปะเพื่อนใหม่มากข้ึน ได้รับความรู้และความสนกุสนานจากการร่วมกจิกรรม 

6 อยากให้เทศบาลจัดโครงการและมีกิจกรรมให้กับผู้สงูอายุตอ่เนื่องทุกปลีะบ่อยๆ 

สรุป ผู้เข้าร่วมโครงการรีสอร์ทผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 มีความพึงพอใจ และมีความประทับใจ อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ดีมากในการร่วมโครงการในครัง้นี้และได้รับความรูท้ี่เปน็ประโยชน์ที่สามารถน าไปต่อยอดได้ ได้รับความสนุกสนาน
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงได้เพื่อนในวัยเดียวกันเพิ่มข้ึน 
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ถอดบทเรียน รุ่นท่ี 4 

อะไรท่ีคิดว่าดี ท าแล้วเห็นผล ต้องท าต่อ 

1. กิจกรรมงานฝมีือและอาชีพ 
- ท ากระเป๋าจากวัสดเุหลือใช้ 
- ท าสบู่,น้ ายาล้างจาน,ยาสระผม 
- ท ายาดม,ยาลม,ยาหม่อง 
- ท าน้ ามันมะพร้าวสะกัดเย็น  
2. ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

- การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น 
- การปั๊มหัวใจ(การท า CPR) 
3. ความรู้เกี่ยวกับการป้องและแก้ปญัหากันเมือ่เกิดแกส๊ระเบิด 

4. ได้รับความรู้เรื่องรู้เท่าทันสื่อ(ชัวร์กอ่นแชร์= หยุด>คิด>ถาม>ท า) 

5. ได้ท ากิจกรมสันทนาการต่างๆ ได้เรียนรูส้ิ่งใหม่ๆ,ได้เพื่อนใหม่,ได้รบัน้ าใจจากกลุ่มทีเ่รียนและได้รูจ้ัก
แบ่งปัน 

อะไรท่ีสามารถท าได้แต่ต้องปรับปรุง 

 1. กิจกรรมงานฝมีือและอาชีพ 

  - ท ากระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้(กระป๋อง) 

เหตุที่ต้องปรับปรงุ เพราะวัสดุเหลือใช้ที่เป็นกระป๋องมจี านวนน้อยและหายากจงึเสนอใหเ้ปลี่ยนไปเป็นการใช้
เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วน ามาปรบัแปลงมาท ากระเป๋าหรอืของใช้ตา่งๆ(งาน D.I.Y.) 
 2. ท าสมุดท ามือ  
 3. การรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ 
 4. การแสดงของผูสู้งอายุซึ่งมีความสามารถด้านการแสดงอยู่แล้วให้น ามาเป็นการแสดงประจ ากลุ่ม(เพื่อ
น ามาใช้ส าหรบัการแสดงเปิดงาน/กิจกรรมต่างๆ) 
 5. เปลี่ยนจากนักเรียนผูสู้งอายุมาเป็นอาจารย์(วิทยากร)ในกิจกรรมต่างๆ 
 6. จัดให้มีการเรียนการสอนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (การสนทนาภาษาอังกฤษ ความรู้เบื้องต้นที่น ามาใช้
ในชีวิตประจ าวัน) 
 7. ท าดอกไม้จันท์,เหรียญโปรยทาน (เพื่อมอบให้แก่ครอบครัวผู้สงูอายุทีเ่สียชีวิต) 

อะไรท่ีคิดว่าท าแล้วไม่ดี ไม่ควรท าต่อ ปัญหา/อุปสรรค 

 1. เรื่องการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช (เพราะความรู้ที่ได้รับไมส่ามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ให้
ปรับเปลี่ยนมาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกบัการท าปุ๋ยหมกั,การปลูกพืชสวนครัว) 
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 2. ปรับปรงุสถานที่ ณ ปัจจุบัน ปรบัปรุงภูมิทัศน์ 
 
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการ 

 1. ของบสนบัสนุนงบประมาณแก่โครงการรสีอรท์ผูสู้งอายุเพิ่ม 
 2. จัดให้ทีวิทยากรสายบันเทิงเพื่อสร้างความบันเทงิให้แกผู่เ้รียน เช่น วิทยากรจาก ตชด.,วิทยากรให้
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
 3. จัดให้มีมมุนันทนาการ (มุมหนังสือ มุมพักผ่อน มุมร้อง เล่น เต้น ร า) 
 4. จัดให้มีการเรียนนอกสถานที่เพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับชมรมผูสู้งอายุ และชมรมอื่นๆ และได้น า
ความรู้นั้นมาปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึนไป 
 5. จัดต้ังกลุ่มอาชีพของผูสู้งอายุ 
 6. ท าตลาดผูสู้งอายุเพื่อจ าหน่ายสินค้าพื้นบ้าน,สินค้าอื่นๆ ในแต่ละสปัดาห์ทีม่าร่วมโครงการ 
 7. ขอสนับสนุนงบประมาณในการท าเสื้อรุ่น และชุดการแสดง 
 8. จัดพื้นที่ในบริเวณส านักงานใหม้ีการปลกูพืชผักสวนครัวผู้สงูอายุ และจัดเวรกันเพื่อดูแลรกัษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


