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บยคั ยนส
สำนักหอสมุด โดยคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรใช้ชีวิตของผู้สูงอำยุ ได้สร้ำง
เครื อข่ ำยควำมร่ ว มมือกับ ชมรมผู้ สู งอำยุ มหำวิทยำลั ยขอนแก่น ด้ว ยเล็ งเห็ น ว่ำสมำชิกของชมรม
ประกอบไปด้วยคณำจำรย์ ข้ำรำชกำร อดีตผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย ที่เกษียณอำยุรำชกำรไปแล้ว ต่ำง
ก็มีภูมิควำมรู้ที่เป็นประโยชน์พร้อมจะถ่ำยทอดให้แก่คนรุ่นหลัง และเพื่อเป็นกำรเปิดพื้นที่ในห้องสมุดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สูงอำยุ สำนักหอสมุด จึงได้จัดพื้นที่ขนำด 46 ตำรำงเมตร ให้เป็นที่ตั้งของ
ชมรมผู้สูงอำยุ มหำวิทยำลัยขอนแก่น และร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและสร้ำงคุณค่ำควำมภำคภูมิใจของผู้สูงอำยุ ได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกผู้สูงอำยุสู่คนรุ่นใหม่ มีกำร
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้สูงอำยุและบุคคลในช่วงอำยุต่ำงๆ ตลอดจนจัดกิจกรรม
ทำงด้ำนสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวยังได้รับกำรสนับสนุนจำกเทศบำลนครขอนแก่น
อีกด้วย
คำสำคัญ:
ผู้สูงอำยุ, ชมรมผู้สูงอำยุ มหำวิทยำลัยขอนแก่น, กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ
Abstract
The University Library board of promotion and development of the elderly life
skills has created a network of partnerships with Khon Kaen University Senior Citizen
Association. It is realized that members of the association are retired officials,
including former professors, technocrats and former administrators who have variety of
knowledge and experience that can be conveyed to new generations. Thus, the
library, as a learning center for senior citizen, has established an area with the size of
46 sqm. to settle the senior citizen association. The library cooperate with the
association to provide 7 activities that improve the quality of life and create proud
value to the senior citizens of the university. The knowledges from senior people to
younger generation can be transferred by discussion and exchange of experiences
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among them. Beside this, the library with the support of Khon Kaen Municipality also
provide weekly health activities for the elderly.
Keyword:
Senior Citizens, Khon Kaen University Senior Citizen Association,
Elderly Life Development
บยนำ
ในปั จจุ บันสั ดส่ วนของประชำกรวั ยสู งอำยุ (อำยุ 60 ปีขึ้ นไป) มีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้นอย่ำ งต่อ เนื่ อง และจะ
กลำยเป็นสังคมผู้สูงอำยุในอีกไม่กี่ปีข้ำงหน้ำ ซึ่งในระดับประเทศได้จัดทำเป็นวำระแห่งชำติกำหนดเป็นนโยบำยในกำร
ดูแลผู้สูงอำยุให้ครอบคลุมทุกด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำน เศรษฐกิจ สังคม และสุขภำพ ซึ่งกระทรวง กรม กองต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง และหน่วยงำนภำคเอกชนได้ร่วมกันดำเนินงำนเพื่อคุ้มครอง ส่ งเสริม และสนับสนุนสถำนภำพ บทบำทของ
ผู้สูงอำยุ มหำวิทยำลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ได้นำนโยบำยของรัฐบำลมำกำหนดเป็นแผนยุทธศำสตร์ พ.ศ.
2559-2562 ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 เป็นอุทยำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมและสัมพันธ์กับภำรกิจของห้องสมุด
ตรง กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำหอสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต (Living Library) (มหำวิทยำลัยขอนแก่น, 2558) และ
มีนโยบำยที่ต้องกำรให้เป็นห้องสมุดสำหรับคนทุกวัย (Library for all) สำนักหอสมุดจึ งนำแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยมำจัดทำโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ต่ำงๆ และพัฒนำควำมคิดเชิงสร้ำงสรรค์สำหรับคนทุกวัย ซึ่งผู้สูงอำยุ
เป็นเป้ำหมำยหนึ่งที่สำนักหอสมุดให้ควำมสำคัญในกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตและสร้ำงคุณค่ำควำมภำคภูมิใจ
ของผู้สูงอำยุ ด้วยเป็นผู้มีภูมิควำมรูท้ ี่เป็นประโยชน์ที่จะสำมำรถถ่ำยทอดให้แก่คนรุ่นหลังได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตทั้งด้ำนกำรศึกษำ และกำรทำงำน ส่งเสริมด้ำนสุขภำพอนำมัย กำรออกกำลังกำย นันทนำกำร และสำรประโยชน์
ที่ผู้สูงอำยุจะสำมำรถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีควำมสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงผู้สูงอำยุกับห้องสมุด ในกำรตอบสนองต่อกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ทุก
ช่วงวัย
2. เพื่อดึงศักยภำพของผู้เกษียณอำยุรำชกำรของมหำวิทยำลัยขอนแก่น นำมำใช้ในกำรจัด กิจกรรมภำยใน
ห้องสมุด
3. เพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีและกำรดำเนินชีวิตหลังเกษียณอำยุรำชกำรอย่ำงมีคุณค่ำ
อั้นตสนกละวทธีกำร ำเนทนงำน
1. ผู้บริหำรสำนักหอสมุด รับนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยในประเด็นห้องสมุดสำหรับคนทุกช่วงวัย สำหรับวัย
สูงอำยุได้ประสำนงำนเบื้องต้นกับประธำนชมรมผู้สูงอำยุมหำวิทยำลัยขอนแก่น
2. สำนักหอสมุดแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรใช้ชีวิตของผู้สูงอำยุ เพื่อศึกษำควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้สูงอำยุ มหำวิ ทยำลั ยขอนแก่น ประสำนงำนควำมร่ว มมือ กับชมรมผู้สู งอำยุ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดทำแผนกำรดำเนินงำน ประจำปี 2559 จัดบริกำร และกิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะกำรใช้ชีวิต
ของผู้สูงอำยุ มหำวิทยำลัยขอนแก่น และอำนวยควำมสะดวกด้ำนพื้นที่เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจเชิงสร้ำงสรรค์แก่
ผู้สูงอำยุ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
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3. คณะกรรมกำรฯ ประสำนงำนกับชมรมผู้สูงอำยุ เพือ่ ทรำบควำมต้องกำรและควำมคำดหวังต่ำงๆ
4. คณะกรรมกำรฯ และกรรมกำรบริหำรชมรมผู้สูงอำยุ หำรือร่วมกันในกำรกำหนดกิจกรรมที่จะจัดโดย
คำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ และควำมเหมำะสมของกิจกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต และสร้ำงคุณค่ำควำม
ภำคภูมิใจของผู้สูงอำยุ ได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกผู้สูงอำยุสู่คนรุ่นใหม่ ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
ระหว่ำงผู้สูงอำยุและบุคคลในช่วงอำยุต่ำงๆ ตลอดจนกิจกรรมทำงด้ำนสุขภำพและนันทนำกำรสำหรับผู้สูงอำยุและ
ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสำมำรถช่วยเสริมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม
5. นำเสนอโครงกำรเพื่อของบประมำณสนับสนุนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยขอนแก่น
6. จัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปี
7. ดำเนินกิจกรรมตำมแผน
8. ประเมินผลและจัดทำรำยงำนกำรจัดกิจกรรม
ผลกำรศึกษำ สภทปรำยผล กละอ้สเสนสกนะ
สำนักหอสมุด ได้จัดพื้นทีบ่ ริเวณชั้น 1 อำคำรศูนย์สำรสนเทศ โดยมีพื้นที่ขนำด 46 ตำรำงเมตร ให้เป็นที่ตั้ง
ของชมรมผู้สูงอำยุ มหำวิทยำลัยขอนแก่น และได้มีพิธีเปิดชมรมอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2559 ในปี
พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอำยุ ร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่ำงๆ จำนวน 7 กิจกรรม แบ่งออกเป็น 3
ประเภท
ประเภยยี่ 1 กทจรรุกำรยำง ้ำนสำระประโยชน์ในกำร ำเนทนชีวทตอสงผู้สูงสำยุ
1.1 กท จ กรรุ กำรบรรยำยพท เศษเรื่ ส ง กฎหุำยกละสท ย ธท ป ระโยชน์ อ สงผู้ สู ง สำยุ ก ละกำรเอี ย น
พทนัยกรรุ จัดเมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2559 เวลำ 13.00-16.30 น. มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 64 คน โดยได้มีกำร
ประเมินผลและได้รับแบบประเมินจำกผู้ตอบแบบสอบถำม จำนวน 46 คน มีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมคิดเป็น
ร้อยละ 91.69 โดยมีหัวข้อกำรประเมินทั้งหมด 3 ด้ำน คือ ด้ำนเนื้อหำ ด้ำนวิทยำกรและกำรถ่ำยทอด และด้ำนกำร
จัดกำร และผลกำรประเมินจำแนกเป็นรำยด้ำน ดังนี้
ด้ำนเนื้อ หำ พบว่ ำ ควำมน่ำสนใจของหัว ข้อที่จัด ผู้เข้ำร่ วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับ มำกที่สุ ด
(ค่ำเฉลี่ย = 4.74) ควำมรู้ใหม่ที่ได้รับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.63) กำรนำไปใช้
ประโยชน์/นำไปประยุกต์ใช้งำน ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.49)
ด้ำนวิทยำกรและกำรถ่ำยทอด พบว่ำ ควำมชัดเจน ตรงตำมประเด็นหัวข้อที่ระบุ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.66) มีควำมรู้ ควำมรอบรู้ในเนื้อหำ/องค์ควำมรู้ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำม
พึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.71) สื่อ/เทคนิคที่ใช้ในกำรบรรยำย ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก
(ค่ำเฉลี่ย = 4.41)
ด้ำนกำรจัดกำรพบว่ำ สถำนที่ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.64) สื่อ
และอุปกรณ์กำรสัมมนำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.52) ควำมเหมำะสมของเวลำ
ที่กำหนดไว้ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.53) กำรอำนวยควำมสะดวก ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.60) กำรประสำนงำนกับผู้เข้ำสัมมนำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำม
พึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.50)
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกรรมที่ควรปรับปรุง ได้แก่ จอฉำยสไลด์ไม่ชัด
ตัวอักษรทีเ่ พำเวอร์พอยท์ตัวเล็ก ทำให้อ่ำนไม่ออก ควรเพิ่มเวลำให้มำกขึ้น เก้ำอี้นั่งไม่สบำยเพรำะเป็นเก้ำอี้พับ และมี
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ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจให้จัดในครั้งต่อไป ได้แก่ กำรวำดภำพสำหรับผู้สูงอำยุ และกำรถ่ำยภำพสำหรับ
ผู้สูงอำยุ
1.2 กทจกรรุ กำรสบรุเรื่สง กำรใช้ Social Media เพื่สกำรสื่สสำรเบื้สงต้น จัดเมื่อวันที่ 8 สิงหำคม
2559 เวลำ 13.00-16.30 น. มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน โดยได้มีกำรประเมินผลและได้รับแบบประเมินจำก
ผู้ตอบแบบสอบถำม จำนวน 28 คน มีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 82.87 โดยมีหัวข้อกำรประเมิน
ทั้งหมด 3 ด้ำน คือ ด้ำนเนื้อหำ ด้ำนวิทยำกรและกำรถ่ำยทอด และด้ำนกำรจัดกำร และผลกำรประเมินจำแนกเป็น
รำยด้ำน ดังนี้
ด้ำนเนื้อหำ พบว่ำ ควำมน่ำสนใจของหัวข้อที่จัด ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย
= 4.34) ควำมรู้ใหม่ที่ได้รับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับ มำก (ค่ำเฉลี่ย = 3.66) กำรนำไปใช้ประโยชน์/
นำไปประยุกต์ใช้งำน ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 3.86)
ด้ำนวิทยำกรและกำรถ่ำยทอด พบว่ำ ควำมชัดเจน ตรงตำมประเด็นหัวข้อที่ระบุ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.00) ควำมรอบรู้ในเนื้อหำ/องค์ควำมรู้ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำม พึงพอใจระดับ
มำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.21) สื่อ/เทคนิคที่ใช้ในกำรบรรยำย ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.14)
ด้ำนกำรจัดกำรพบว่ำ สถำนที่ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.59) สื่อ
และอุปกรณ์กำรสัมมนำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.10) ควำมเหมำะสมของเวลำที่
กำหนดไว้ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 3.97) กำรอำนวยควำมสะดวก ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.43) กำรประสำนงำนกับผู้เข้ำสัมมนำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมพึงพอใจระดับ
มำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.29)
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกรรมที่ควรปรับปรุง ได้แก่ ควรสรุปขั้นตอนเป็น
เอกสำรเพื่อนำไปใช้ต่อไป อุปกรณ์ จอภำพไม่ชัดเจน อ่ำนไม่ออก พูดเรื่อง Line อย่ำงเดียว ควรจัดโต๊ะในห้องประชุม
เป็นรูปตัว U เพื่อปฏิสัมพันธ์กับวิทยำกรได้ดี เวลำน้อย และมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจให้จัดในครั้งต่อไป
ได้แก่ กำรดูแลสุขภำพ กำรเลือกซื้ออำหำร วิธีเจำะลึกเฟสบุ๊คสำหรับผู้สูงอำยุ
1.3 กทจกรรุ กำรสบรุเรื่สงกำรถนำยภำพให้สวยภำยใน 3 ชั่วโุง จัดเมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2559 เวลำ
13.00-16.30 น. มี ผู้เข้ำร่ วมกิจกรรม จำนวน 50 คน โดยได้มีกำรประเมินผลและได้รับแบบประเมินจำกผู้ตอบ
แบบสอบถำม จำนวน 27 คน มีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 89.00 โดยมีหัวข้อกำรประเมินทั้งหมด
3 ด้ำน คือ ด้ำนเนื้อหำ ด้ำนวิทยำกรและกำรถ่ำยทอด และด้ำนกำรจัดกำร และผลกำรประเมินจำแนกเป็นรำยด้ำน
ดังนี้
ด้ำนเนื้อหำ พบว่ำ ควำมน่ำสนใจของหัวข้อที่จัด ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย
= 4.42) ควำมรู้ใหม่ที่ได้รับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุก (ค่ำเฉลี่ย = 4.61) กำรนำไปใช้ประโยชน์/
นำไปประยุกต์ใช้งำน ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุก (ค่ำเฉลี่ย = 4.57)
ด้ำนวิทยำกรและกำรถ่ำยทอด พบว่ำ ควำมชัดเจน ตรงตำมประเด็นหัวข้อที่ระบุ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.81) ควำมรอบรู้ในเนื้อหำ/องค์ควำมรู้ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจ
ระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.81) สื่อ/เทคนิคที่ใช้ในกำรบรรยำย ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก
(ค่ำเฉลี่ย = 4.41)
ด้ำนกำรจัดกำรพบว่ำ สถำนที่ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.60) สื่อ
และอุปกรณ์กำรอบรม ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.61) ควำมเหมำะสมของเวลำที่
กำหนดไว้ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.33) กำรอำนวยควำมสะดวก ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี
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ควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.52) กำรประสำนงำนกับผู้เข้ำสัมมนำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจ
ระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.52)
ผู้เ ข้ ำร่ ว มกิจ กรรมมี ควำมคิ ด เห็น เกี่ ยวกั บหั ว ข้ อที่ ส นใจให้จั ด ในครั้ งต่ อ ไป ได้แ ก่ กำรแต่ งภำพด้ ว ย
Photoshop กำรวำดภำพ เทคนิคกำรจัดภำพในกำรถ่ำยรูป ควรจัดกิจกรรมถ่ำยภำพเป็นประจำ อยำกให้มี กำรจัด
ถ่ำยภำพนอกสถำนที่
ประเภยยี่ 2 กทจกรรุยำง ้ำนกำรใช้ศักยภำพอสงผู้สูงสำยุให้เป็นประโยชน์ตนสชุุชน
2.1 กทจกรรุ กำรสสนสนยนำภำษำสังกฤษสำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน จัดเมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน –
กันยำยน 2559 สัปดำห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง เวลำ 15.30-16.30 น. มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน โดยได้
มีกำรประเมินผลและได้รับแบบประเมินจำกผู้ตอบแบบสอบถำม จำนวน 14 คน มีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมคิด
เป็นร้อยละ 89.08 โดยมีหัวข้อกำรประเมินทั้งหมด 3 ด้ำน คือ ด้ำนเนื้อหำ ด้ำนวิทยำกรและกำรถ่ำยทอด และด้ำน
กำรจัดกำร และผลกำรประเมินจำแนกเป็นรำยด้ำน ดังนี้
ด้ำนเนื้อหำ พบว่ำ ควำมน่ำสนใจของหัวข้อที่จัด ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย
= 4.43) ควำมรู้ใหม่ที่ได้รับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.43) กำรนำไปใช้ประโยชน์/
นำไปประยุกต์ใช้งำน ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.19)
ด้ำนวิทยำกรและกำรถ่ำยทอด พบว่ำ ควำมชัดเจน ตรงตำมประเด็นหัวข้อที่ระบุ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.44) มีควำมรู้ ควำมรอบรู้ในเนื้อหำ/องค์ควำมรู้ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึง
พอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.71) สื่อ/เทคนิคที่ใช้ในกำรบรรยำย ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก
ที่สุดเท่ำกันกับควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.50)
ด้ำนกำรจัดกำร พบว่ำ สถำนที่ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.50) สื่อและ
อุปกรณ์กำรสัมมนำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.36) ควำมเหมำะสมของเวลำที่กำหนด
ไว้ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.15) กำรอำนวยควำมสะดวก ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำม
พึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.71) กำรประสำนงำนกับผู้เข้ำสัมมนำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับ
มำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.57)
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกรรมที่ควรปรับปรุง ได้แก่ บำงครั้งไม่ได้เช็คอีเมล์
ทำให้บำงชั่วโมงต้องมำเก้อ เพรำะไม่ได้ดูข้อมูล ควรเพิ่มช่องทำงข่ำวสำรผ่ำนโปรแกรม Line ควรเพิ่มวันจัดกิจกรรม
จำกเดิมสัปดำห์ละ 2 ครั้ง เป็น 3 ครั้ง และควรจัดในเวลำ 16.00-17.00 น. และมีควำมคิดเห็นในกำรจัดครั้งต่อไป
ได้แก่ ควรจัดกิจกรรมช่วงต้นปีงบประมำณ ควรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
2.2 กทจกรรุ คลทนทกกนะนำศทลปะกำรถนำยภำพ จัดบริกำรแนะนำและให้คำปรึกษำ ระหว่ำงเดือน
กรกฎำคม – กันยำยน 2559 เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง เวลำ 13.30-16.30 น. มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 15
คน ไม่มีกำรประเมิน
ประเภยยี่ 3 กทจกรรุยำง ้ำนกำรสนงเสรทุสุอภำพสนำุัยเพื่สคุณภำพชีวทตยี่ อี สงผู้สูงสำยุ
3.1 กทจกรรุ กำรสบรุเรื่สงกำร ูกลอ้สกละกระ ูกในผู้สูงสำยุ จัดเมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2559 เวลำ
13.00-16.30 น. มี ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน โดยได้มีกำรประเมินผลและได้รับแบบประเมินจำกผู้ตอบ
แบบสอบถำม จำนวน 39 คน มีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 88.78 โดยมีหัวข้อกำรประเมินทั้งหมด
3 ด้ำน คือ ด้ำนเนื้อหำ ด้ำนวิทยำกรและกำรถ่ำยทอด และด้ำนกำรจัดกำร และผลกำรประเมินจำแนกเป็นรำยด้ำน
ดังนี้
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ด้ำนเนื้อหำ พบว่ำ ควำมน่ำสนใจของหัวข้อที่จัด ผู้เข้ำร่วมอบรม มีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย =
4.50) ควำมรู้ใหม่ที่ได้รับผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.34) กำรนำไปใช้ประโยชน์/นำไป
ประยุกต์ใช้งำน ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.32)
ด้ำนวิทยำกรและกำรถ่ำยทอด พบว่ำ ควำมชัดเจน ตรงตำมประเด็นหัวข้อที่ระบุ ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำม
พึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.59) ควำมรอบรู้ในเนื้อหำ/องค์ควำมรู้ ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก
(ค่ำเฉลี่ย = 4.46) สื่อ/เทคนิคที่ใช้ในกำรบรรยำย ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.55)
ด้ำนกำรจัดกำร พบว่ำ สถำนที่ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย = 4.51) สื่อ
และอุปกรณ์กำรสัมมนำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.26) ควำมเหมำะสมของเวลำที่
กำหนดไว้ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.43) กำรอำนวยควำมสะดวก ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมพึงพอใจระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.46) กำรประสำนงำนกับผู้เข้ำสัมมนำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมพึงพอใจระดับ
มำก (ค่ำเฉลี่ย = 4.38)
ผู้เ ข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น กิ จ กรรมที่ ค วรปรั บ ปรุ ง ได้ แ ก่ ควรมี เ อกสำร
ประกอบกำรอบรม และมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจให้จัดในครั้งต่อไป ได้แก่ กำรดูแลสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ
เช่น โภชนำกำร ระบบขับถ่ำย โรคเบำหวำน โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคเส้นเลือดในสมองตีบ โรคตำ โรคฟัน โรค
กระดูกพรุน โรคกรดไหลย้อน กำรออกกำลังกำยสำหรับผู้สูงอำยุ
3.2 กทจกรรุ กำรสสกกำลังกำยสำหรับผู้สูงสำยุ ซึ่งประกอบไปด้วย กำรลีลำศ กำรรำไทเก๊ก และกำร
เต้นบำสโลบ มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีจำนวน 153 คน ยังไม่มีกำรประเมิน เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกิจกรรม
นอกจำกนี้ชมรมหมำกกระดำน มหำวิทยำลัยขอนแก่น ยังได้มอบอุปกรณ์หมำกกระดำนประเภทต่ำงๆ
สำหรับให้ฝึกฝนทักษะกำรเล่นหมำกกระดำน และผู้เข้ำร่วมกิจกรรมนอกจำกจะเป็นผู้สูงอำยุแล้ว ยังมีนักศึกษำและ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยขอนแก่น สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมอีกด้วย
ภำพประกสบกตนละกทจกรรุ

เตรียมห้องชมรม (1)

เตรียมห้องชมรม (2)

พิธีเปิดชมรม (1)

พิธีเปิดชมรม (2)
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เตรียมห้องชมรม (3)

พิธีเปิดชมรม (3)
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บรรยำยพิเศษเรื่อง กฎหมำยและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอำยุและกำรเขียนพินัยกรรม (1)

บรรยำยพิเศษเรื่อง กฎหมำยและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอำยุและกำรเขียนพินัยกรรม (2)

อบรมกำรใช้ Social Media
เพื่อกำรสื่อสำรเบื้องต้น (1)

อบรมกำรใช้ Social Media
เพื่อกำรสื่อสำรเบื้องต้น (2)

อบรมกำรใช้ Social Media
เพื่อกำรสื่อสำรเบื้องต้น (3)

อบรมเรื่องกำรถ่ำยภำพให้สวย
ภำยใน 3 ชั่วโมง (1)

อบรมเรื่องกำรถ่ำยภำพให้สวยภำยใน
3 ชั่วโมง (2)

อบรมเรื่องกำรถ่ำยภำพให้สวยภำยใน
3 ชั่วโมง (3)
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คลินิกแนะนำศิลปะกำรถ่ำยภำพ (1)

คลินิกแนะนำศิลปะกำรถ่ำยภำพ (2)

กำรสอนสนทนำภำษำอังกฤษ (1)

กำรสอนสนทนำภำษำอังกฤษ (2)

กำรอบรมเรื่องกำรดูแลข้อและ
กระดูกในผูส้ ูงอำยุ (1)

มอบอุปกรณ์กีฬำ งบฯเทศบำล (1)

กำรอบรมเรื่องกำรดูแลข้อและ
กระดูกในผูส้ ูงอำยุ (2)

กำรสอนสนทนำภำษำอังกฤษ (3)

กำรอบรมเรื่องกำรดูแลข้อและกระดูกใน
ผู้สูงอำยุ (3)

มอบอุปกรณ์กีฬำ งบฯเทศบำล (2)
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คลินิกแนะนำศิลปะกำรถ่ำยภำพ(3)

มอบอุปกรณ์กีฬำจำกชมรม
หมำกกระดำน มข.
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กำรออกกำลังกำย ลีลำศ

กำรออกกำลังกำย รำไทเก๊ก

กำรออกกำลังกำย เต้นบำสโลบ

กำรนำไปใช้ประโยชน์
1. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือ จำกชมรมผู้สูงอำยุ มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยกำรดึงศักยภำพจำกผู้สูงอำยุที่
เกษียณอำยุรำชกำรของมหำวิทยำลัยขอนแก่น นำมำใช้ ในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในห้องสมุด ทำให้ห้องสมุด
สำมำรถตอบโจทย์กำรเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยโดยแท้จริง นอกจำกนี้ ยังคำดหวัง ว่ำผู้สูงอำยุ ที่มำทำ
กิจกรรมในพื้นที่ชมรม ได้เป็นหูเป็นตำช่วยดูแลนักศึกษำที่จะมำใช้บริกำรพื้นที่ 24 ชั่วโมง ซึ่งสำนักหอสมุดจะเปิดพื้นที่
ให้บริกำรเพิ่มเติมใกล้กับที่ทำกำรชมรมผู้สูงอำยุ
2. ชมรมผู้สูงอำยุ มหำวิทยำลัยขอนแก่น มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมของชมรม และใช้เป็นสถำนที่พบปะ
พูดคุยและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ด้ำนต่ำงๆ
3. ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตและสุขภำพที่ดี มีกำรดำเนินชีวิตหลังเกษียณอำยุรำชกำรอย่ำงมีคุณค่ำ
รำยกำรส้ำงสทง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น. (2558). แผนยุทธศาสตร์การบริหาร ม.ขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 ฉบับผ่านที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558
สืบค้น 8 พฤศจิกำยน 2559, จำกhttp://plan.kku.ac.th/pln2013/news_dsp.php? cid=515
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