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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒ นาโปรแกรมนั นทนาการศิล ปะประดิษฐสําหรับผู สูงอายุ ดําเนินการศึกษาใน
ลักษณะการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development : R&D) ในแบบของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) ดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีทั้งในสวนของการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary
Research) ดวยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดวยการสังเกต
สัมภาษณ และการสํารวจดวยแบบสอบถาม ประเด็นในการนําเสนอวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
การออกแบบการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การนําเสนอโปรแกรมและการนําโปรแกรมไปใช
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

การออกแบบการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่นํามาใชในการศึกษาการพัฒนา
โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุนี้ เพื่อใชในการสรางโปรแกรม การพัฒนา
โปรแกรม และการประเมินผลโปรแกรม ดังนี้
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research_ R1)
เปนการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) จากเอกสาร หนังสือ ตํารา และ
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาวิเคราะห สังเคราะห เชิงเนื้อหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ โปรแกรม
นันทนาการ ศิลปะประดิษฐ ผูสูงอายุ การจัดกิจกรรมเรียนรู คุณภาพชีวิต และความพึงพอใจ
การศึกษาเอกสารนี้ ใชเพื่อการศึกษาในขั้นการสรางโปรแกรม ซึ่งเปนการเตรียมการ
และนําไปสูกิจกรรมการสรางโปรแกรม (Development_D1) ดวยการการสรางกรอบแนวคิด เขียน
แผนดําเนินการ และจัดทํารางโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
2. วิจัยภาคสนาม (Field Research_ R2, R3)
การวิจัย ภาคสนาม เปนการดําเนิน การวิจั ยทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจั ย
เชิงปริมาณ ใชศึกษาในขั้นการพัฒนาโปรแกรม ดวยการตรวจสอบและทดลองใชโปรแกรม นําไปสู
การปรับปรุงโปรแกรม (Development_D2, D3) ดังนี้
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(1) การตรวจสอบโปรแกรมฉบับราง
ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ 5 คน
(2) การทดลองใชโปรแกรมกับผูสูงอายุ
การทดลองใชครั้งที่ 1 กับผูสูงอายุ 1 คน
การทดลองใชครั้งที่ 2 กับผูสูงอายุ 20 คน
(3) การประเมินผลการใชโปรแกรม
กลุมผูสูงอายุ จํานวน 30 คน
ขั้นดําเนินการทดลองใชโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ผูวิจั ย
ดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดแบบแผนการทดลองใชโปรแกรม โดยใชรูปแบบการทดลองแบบแผนที่
1 ศึกษากลุมเดียว วัดหลังการทดลอง The One-Shot Case Study (ยุทธ ไกยวรรณ, 2545) เปน
แบบแผนการทดลองที่มีลักษณะดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงแบบแผนการทดลอง
ทดลอง
(Treatment)

ทดสอบหลัง
(Posttest)

X

O

สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการทดลอง
X หมายถึง ตัวแปรอิสระหรือสิ่งทดลองที่ผูวิจัยกําหนดใหแกกลุมทดลอง
O หมายถึง การวัดตัวแปรตาม
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แสดงกรอบแนวคิด การดําเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) ดังนี้
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร และกลุมตัวอยางในการวิจัย มีดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูสูงอายุในชมรมสถานีกาชาดที่ 7 และ
ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกอยูในชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ในป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556 จํานวน 147 คน
2. กลุ มตั ว อย าง ไดแก ผูสู งอายุ ในชมรมสถานีกาชาดที่ 7 และ ผูสูงอายุท่ีเปน
สมาชิกอยูในชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 - 2556 ที่มีความสนใจ และสมัครใจเขาเรียนรูตามโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐ
สําหรับผูสูงอายุ สําหรับทดลองใช จํานวน 20 คน สําหรับศึกษาผลการใชโปรแกรม จํานวน 30 คน
โดยกําหนดกลุมตัวอยางเจาะจง (purposive sampling) ไดแกกลุมผูสมัครเขารวมกิจกรรมทั้งหมด
การเจาะจงกลุมตัวอยาง มีรายละเอียดดังนี้
2.1 กลุมตัวอยางสําหรับการทดลองใชโปรแกรม จํานวน 20 คน
เป น ผู สู ง อายุ ใ นชมรมผู สู ง อายุ ส ถานี ก าชาดที่ 7 โดยผู วิ จั ย ประสานไปยั ง
ประธานชมรมผูสูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (นางทองศรี บุตรศรี) เพื่อ
สอบถามและสํารวจความตองการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตามโปรแกรม หลังจากนั้นชมรมผูสูงอายุ
สถานีกาชาดที่ 7 ไดจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหจัดกิจกรรมมายังสถาบัน กศน. ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ตามหนังสือชมรมผูสูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ที่ ชส.กช.7/13/2553
ลงวันที่ 1 กันยายน 2553 โดยนัดหมายผูสูงอายุในชมรมชมรมผูสูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 จํานวน
20 คน เขารวมกิจกรรมทุกวันพุธที่ 1 ของเดือนโดยเริ่มจัดกิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554 ระยะเวลา 12 เดือน มีผูสมัครเขารวมกิจกรรมจํานวน 20 คน
(การจัดกิจกรรมเปนรายเดือนนี้เปนความตองการของผูสูงอายุ ซึ่งมีการนัดหมายพบกันเปนประจําทุก
เดือนอยูแลว เนื่องจากไมตองการออกจากบานบอย ๆ ดวยสาเหตุหลายประการ เชน การไปมาตอง
เปนภาระลูกหลานมารับมาสง หวงบาน หวงหลาน เจ็บปวย เปนตน)
2.2 กลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาผลการใชโปรแกรม จํานวน 30 คน
กลุมตัวยางเปนผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ผูวิจัยไดจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group Discussion_FGD) สํารวจความตองการผูสูงอายุ โดย
เชิ ญประธาน กรรมการ และเลขานุการชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ เขารว ม
ประชุมในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุม 111 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อวางแผนและพิจารณาโปรแกรมและกําหนดวันจัดกิจกรรมรวมกัน มีผูเขารวมประชุมจํานวน 21
คน ภายหลังจากฟงคําชี้แจง ผูสูงอายุในชมรมฯ ทําหนังสือขอความอนุเคราะหจัดกิจกรรมและจัดสง
รายชื่ อ ผู สู ง อายุ ที่ ส มั ค รเข า ร ว มกิ จ กรรมการเรี ย นรู ต ามโปรแกรม มายั ง สถาบั น กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูวิจัยดําเนินการขออนุญาตจัดกิจกรรมและจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามโปรแกรม เพื่อขออนุ มัติ โดยใชงบประมาณโครงการจัด การศึ กษานอกระบบและการศึกษา-
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ตามอัธยาศัยรวมกับภาคีเครือขาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
2. แบบสอบถาม ประกอบดวย
2.1 แบบสอบถาม เรื่อง ผลของโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2 แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจตอโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐ
สําหรับผูสูงอายุที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. การสรางโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ โดยมีขั้นตอนการสรางดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหา (Documentary Study) จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้
1) แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุและการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ
- ความหมายและการแบงกลุมของผูสูงอายุ
- ปญหาของผูสูงอายุและแผนผูสูงอายุแหงชาติ
- ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
- การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ ไดแก การเรียนรูในผูสูงอายุ
การจัดสถานการณการเรียนรูที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ วิธีการใหความรูกับผูสูงอายุ
2) แนวคิดเกี่ยวกับนันทนาการ
- ความหมายของนันทนาการ
- ประโยชนและคุณคาของนันทนาการ
- ประเภทของนันทนาการ
3) แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรม
- ความหมายของโปรแกรม
- แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
- การพัฒนาโปรแกรมและการวางแผนการเรียนรู
- แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมนันทนาการ
- หลักการสรางโปรแกรมนันทนาการ
4) ความรูเกี่ยวกับศิลปะประดิษฐ
- ความหมายของศิลปะประดิษฐ
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- ประเภทของงานประดิษฐ
5) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
- ความหมายของคุณภาพชีวิต
- องคประกอบคุณภาพชีวิต
- แนวคิดทางดานสุขภาพจิต
- แนวคิดทางดานสภาวะทางสังคม
- การประเมินคุณภาพชีวิต
6) แนวคิดความพึงพอใจ
- ความหมายของความพึงพอใจ
1.2 ดําเนินการวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดใน
การสรางโปรแกรม การเขียนแผนดําเนินการ เพื่อนําไปสูการสรางโปรแกรมฉบับราง ดังนี้
1.2.1 การกําหนดกรอบแนวคิด ดําเนินการ ดังนี้
1.2.1.1 วิเคราะหเนื้อหากิจกรรม
1.2.1.2 เลือกวัสดุอุปกรณในการประดิษฐ
1.2.1.3 เลือกชิ้นงานศิลปะประดิษฐ
1.2.1.4 ทดลองประดิษฐชิ้นงานนั้นๆ
1.2.2 การเขียนแผนการดําเนินการ ไดแก
1.2.2.1 กําหนดวัตถุประสงค
1.2.2.2 แนวทางการจัดกิจกรรม
1.2.2.3 แนวทางการประเมินผล
1.3 สรางโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ฉบับราง ดําเนินการ
จากการกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางโปรแกรม ประกอบดวยประเด็น ดังตอไปนี้
1.3.1 สภาพปญหาความจําเปน ความตองการของผูสูงอายุในการดําเนินกิจกรรม
โดยการประชุมกลุมยอย (Focus Group Discussion_FGD) สําหรับใชในโปรแกรมนันทนาการศิลปะ
ประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
ตารางที่ 3.2 แสดงขอมูลการศึกษาความตองการของผูสูงอายุในการดําเนินกิจกรรมโดยการประชุม
กลุมยอย (Focus Group Discussion)
ประเด็นคําถาม
1. ทานคิดวากิจกรรมที่
สถาบัน กศน. ควรจัดใหแก
สมาชิกชมรมผูสูงอายุควรมี
กิจกรรมหลักอะไรบาง
(รายละเอียดการจัดกิจกรรม
ในโปรแกรมฯ)

ความตองการของผูสูงอายุในการดําเนินกิจกรรม
ตองการใหจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะประดิษฐ ไดแก
1) การทําของชํารวย
2) การทําเครื่องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
3) ของใชหรือของประดับ
4) เครื่องหอมตางๆ
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่วิทยากรเห็นวาเกี่ยวของกับศิลปะประดิษฐ
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)
2. กิจกรรมตาม
ความตองการนั้น
ควรจัดอยางไร
3. สถานที่จัดควรเปน
ที่ไหน
4. เวลาที่เหมาะสมใน
การจัดกิจกรรม
5. จากกิจกรรมหลัก
(ขอ 1) ควรมีกิจกรรม
ยอยอะไรบาง

กิจกรรมที่จัดควรใชระยะเวลาสั้น ๆ มีขั้นตอนไมยุงยากมากนัก
และควรจัดใหเฉพาะสมาชิกที่สมัครใจหรือสนใจเขารวมกิจกรรม
เทานั้น เพื่อไมเปนการบังคับ
สถานที่จัดควรเปนที่ชมรมผูสูงอายุฯ หรือที่ใดก็ไดตามความ
เหมาะสม
การจัดกิจกรรมควรจัดในวันที่สมาชิกนัดพบกันเปนประจําทุก
เดือน เชนทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน
ควรมีกิจกรรมยอย 12 กิจกรรม ดังนี้
การทําของชํารวย
1) การประดิษฐของชํารวยขนมสอดไส
2) การประดิษฐของชํารวยขาวตมมัด
3) การประดิษฐเหรียญโปรยทาน
การทําเครื่องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
4) การประดิษฐพานรองพระจากใบยางพารา
5) การประดิษฐขันหมากเบ็งใบตอง
ของใชหรือของประดับ
6) การประดิษฐที่คาดผมดอกบัวจากเศษผา
7) การประดิษฐกิ๊บรูปหมวกจากฝาขวดน้ําและเศษผา
8) การประดิษฐกิ๊บติดผมดอกบานชื่นจากเศษผา
9) การประดิษฐตุมดอกกุหลาบ
10) การประดิษฐผาเช็ดหนารูปสัตว
เครื่องหอมตางๆ
11) การประดิษฐถุงบุหงารําไปดอกไมสด
12) การประดิษฐรมการบูรจากผาโปรง

1.3.2 หลักการของโปรแกรม เปนโปรแกรมนันทนาการที่สามารถพัฒนา
สุขภาพจิตและสภาวะทางสังคมของผูสูงอายุได
1.3.3 วัตถุประสงคของโปรแกรม คือ เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตและสภาวะทาง
สังคม และสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนของผูสูงอายุโดยใชศิลปะประดิษฐ
1.3.4 หัวขอกิจกรรมในโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
ซึ่งเปนเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะประดิษฐที่นํามาจัดเปนกิจกรรมยอย ภายใตโปรแกรมนันทนาการ

89

ของผูสูงอายุ

1.3.5 วันเวลาในการจัดกิจกรรม โดยกําหนดเวลาที่ยืดหยุนตามความตองการ

1.3.6 รูปแบบและลักษณะการจัดกิจกรรม เปนรูปแบบการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยการจัดประสบการณ บุคคล และแหลงเรียนรูใหงายตอการเรียนรูของผูสูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยเนนความผอนคลายสอดคลองกับสภาพรางกายของผูสูงอายุ
1.3.7 การประเมินผล ไมเนนการประเมินทักษะปฏิบัติ แตเนนการประเมิน
เฉพาะดานจิตใจ ดานสภาวะทางสังคม และความพึงพอใจของผูสูงอายุหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
1.4 สร า งโปรแกรม ฉบับ ราง ตอเนื่องจากการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวของกับหลักการหลักการพัฒนาโปรแกรม นันทนาการ ศิลปะประดิษฐ การเรียนรูของ
ผูสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยกําหนดองคประกอบของโปรแกรมใหสมบูรณพรอม
รายละเอียดการจัดกิจกรรมภายในโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ โดยมี 9
องคประกอบ ไดแก
1) ชื่อโปรแกรม
2) วัตถุประสงค
3) กลุมเปาหมาย
4) หัวขอกิจกรรม
5) จํานวนชั่วโมงที่จัดกิจกรรม
6) วันและเวลาในการจัดโปรแกรม
7) สถานที่
8) ลักษณะการจัดกิจกรรม
9) ตารางการจัดกิจกรรม
1.5 กําหนดองคประกอบภายในหัวขอกิจกรรมจากการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวของกับหลักการพัฒนาโปรแกรม นันทนาการ ศิลปะประดิษฐ การเรียนรูของ
ผูสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ประกอบดวย
1) สาระสําคัญ
2) จุดประสงคการเรียนรู
3) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
- ขั้นนํา
- ขั้นจัดการเรียนรู
- ขั้นสรุป
4) สื่อการเรียนรู
5) การวัดและประเมินผล
6) บันทึกผลการจัดการเรียนรู
7) ใบความรู
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1.6 พั ฒ นาโปรแกรมนั น ทนาการศิ ล ปะประดิ ษ ฐ สํ า หรั บ ผู สู ง อายุ ในขั้ น นี้ เ ป น
การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรม ดวยวิธีการ
การตรวจสอบโปรแกรมฉบับราง
การทดลองใชโปรแกรม
การปรับปรุงโปรแกรม
1.6.1 การตรวจสอบโปรแกรมฉบับราง เปนการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ
โดยการประเมิน 2 ลักษณะ คือการประเมินความเหมาะสม และการประเมินความสอดคลองของ
โปรแกรม ดังนี้
1.6.1.1 การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฉบับราง โดยพิจารณา
สภาพปญหาความจําเปน ปรัชญาของโปรแกรม วัตถุประสงคของโปรแกรม หัวขอโปรแกรม วันเวลา
ในการจัดกิจกรรม รูปแบบและลักษณะการจัดกิจกรรม และการประเมินผล ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของโปรแกรมฉบับรางโดยผูเชี่ยวชาญ ภาพรวมโปรแกรมมีความเหมาะสมในระดับ
มาก (µ = 4.35 , σ = .09) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสมในระดับมาก ถึง
มากที่สุด
1.6.1.2 การประเมินความสอดคลองของโปรแกรมฉบับราง และเครื่องมือ
วิจั ย โดยพิ จ ารณาแต ละองค ประกอบ ไดแก สภาพปญ หาความจําเปน ในการจัดกิจ กรรมสําหรับ
ผูสูงอายุ วัตถุประสงค หัวขอกิจกรรมภายในโปรแกรม กลุมเปาหมาย ชั่วโมง วันเวลาในการจัด
กิจกรรม รูปแบบและลักษณะการจัดกิจกรรม และการประเมินผล มีความสอดคลองกันเพียงใด ทํา
การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานกีฬาและนันทนาการ ผูเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยและการวัดและประเมินผลการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา ผูเชี่ยวชาญดานศิลปะประดิษฐ และผูเ ชี่ยวชาญดานการผลิ ตและพัฒ นาสื่ อการศึกษา ผลการประเมิ นความสอดคลอง
โครงสรางโปรแกรมของผูเชี่ยวชาญ โดยภาพรวม มีความสอดคลองกัน มีคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวาง 0.60 - 1.00
1.6.2 การทดลองใชโปรแกรม
การทดลองใชโปรแกรมครั้งที่ 1
เป น การนํ า โปรแกรมนั น ทนาการศิ ล ปะประดิ ษ ฐ สํ า หรั บ ผู สู ง อายุ ไ ปศึ ก ษา
ความเหมาะสม สภาพปญหา ขอบกพรองตาง ๆ ของโปรแกรมและกระบวนการจัดกิจกรรม และ
ความอยากงายของชิ้นงานศิลปะประดิษฐ โดยทดลองกับผูสูงอายุที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง
คือเปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป จํานวน 1 คน เปนผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุวัดบานนาคํา
หมู 15 ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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การทดลองใชโปรแกรมครั้งที่ 2
เปนการนําโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ไปทดลองใช
กับกลุมผูสูงอายุ จํานวน 20 คน จากชมรมผูสูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 อําเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อ
ศึกษาความเหมาะสมปจจัย สภาพปญหา และขอบกพรองตาง ๆ ของโปรแกรม
1.6.3 การปรับปรุงโปรแกรม
การปรับปรุงโปรแกรมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
จากการนําโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุใหผูเชี่ยวชาญ
ประเมินความเหมาะสม และการประเมินความสอดคลองของโปรแกรม ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 แสดงขอมูลการปรับปรุงโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
ใบความรูค วรเพิ่มความเปนมาหรือประวัติหรือ
บอกเลาเรื่องราวของสิ่งที่จะประดิษฐกอนเขา
สูขั้นตอนการฝกปฏิบัติทําชิ้นงาน

สิ่งที่ผูวิจัยปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
เพิ่มความรูประวัติความเปนมาของงานประดิษฐ
นั้น ๆ เชน การประดิษฐพานรองพระจาก
ใบยางพารา เพิ่มเติมความรูเรื่องใบยางพาราและ
ขั้นตอนการทําใหใบยางพาราใหเหลือแตเยื่อเปนใบ
บางเพื่อนํามาใชในงานประดิษฐ
ใบความรูควรพิมพตัวหนังสือขนาดใหญ
ปรับขนาดตัวอักษรในใบความรูจาก 16 พอยท
เปน 18 พอยท
ใบความรูถาสามารถพิมพภาพสี่สีไดจะดีมาก ปรับใบความรูจากพิมพเอกสารขาวดํา
เปนพิมพสี่สี
ภาพในใบความรูควรอธิบายทุกภาพทุกขั้นตอน ปรับคําอธิบายรูปภาพในใบความรูจากการเรียง
แทนการเขียนเรียงเปนลําดับขอแลว
รูปภาพกอนแลวมาอธิบายพรอมกัน เปนอธิบาย
ดูภาพประกอบ
ใตภาพทุกภาพทีละขั้นตอน
ใหลดเวลาในการจัดกิจกรรมจาก 3 ชั่วโมง
เวลาในการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไวเพื่อ
เปนใชเวลาไมเกิน 2 ชั่วโมง
การเตรียมความพรอมของผูสูงอายุดวย จึงลด
คงเหลือไวเฉพาะเวลาในการจัดกิจกรรมจริง
โปรแกรมละ 2 ชั่วโมง
ควรใชคําที่สื่อความหมายในแนวทางเดียวกัน ตรวจสอบโปรแกรมยอยทุกหัวขอเพื่อปรับคําเรียก
เชน คําวาปนกาว หรือปนยิงกาวจะใชคําไหน วัสดุอุปกรณใหเหมือนกันทุกหัวขอโปรแกรม
ก็ใหใชคํานั้น เปนตน
ควรเพิ่มแบบบันทึกการเรียนรูของผูสูงอายุไว ศึกษารูปแบบการทําแบบบันทึกการเรียนรูแลว
ดวย
ออกแบบเพิม่ เติมไวในโปรแกรม
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การปรับปรุงโปรแกรมจากการทดลองใชโปรแกรมครั้งที่ 1
ผลการใช โ ปรแกรม ผู สู ง อายุ ส ามารถประดิ ษ ฐ ช้ิ น งานศิ ล ปะประดิ ษ ฐ ต าม
โปรแกรม ไดทุกชิ้นงาน และมีความพึงพอใจและภูมิใจกับผลงานที่ประดิษฐได มีขอเสนอแนะวาควร
จัดใหแกผูสูงอายุตอไป มีคําผิดที่พบในใบความรูบางเล็กนอย
การปรับปรุงโปรแกรมจากการทดลองใชโปรแกรมครั้งที่ 2
ขอเสนอแนะของผูสูงอายุจากการทดลองใชโปรแกรมครั้งที่ 2 มีประเด็นนํามา
ปรับปรุงโปรแกรม ดังนี้
1) การประดิษฐถุงบุหงารําไปดอกไมสด ผูสูงอายุใหขอเสนอแนะวา ขั้นตอน
วิธีการผสมบุหงารําไป โดยใชดอกไมสดผสมกับน้ําอบน้ําหอมนั้น ผูสูงอายุไมไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
ในคราวตอไปอยากทําก็จะจําไมไดวาทําอยางไร ขอใหปรับเปนของแหงที่สามารถเก็บไวไดนาน ๆ
นําไปอวดลูกหลานได
2) การประดิ ษฐขันหมากเบ็ งใบตอง ขั้นตอนการประดิษฐใชเวลานาน ยาง
ใบตองเปอนเสื้อผา ผูสูงอายุมีเวลาไมมากในการประดิษฐ ตองรีบกลับ จึงทําใหทําไมเสร็จ และตองทํา
แบบรีบ ๆ จึงทําใหงานออกมาไมสวย ทําใหเกิดความเครียด ที่เห็นเพื่อนบางคนทําเสร็จ และใบตองสด
ไมสามารถเก็บไวไดนาน ๆ ขอใหปรับเปลี่ยนเปนใบตองเทียม หรือกระดาษ หรือผาแทนจะดีมาก
3) การประดิษฐเหรียญโปรยทาน ผูสูงอายุใหขอเสนอแนะวาเหรียญโปรยทาน นี้มี
ขั้นตอนการประดิษฐที่ยุงยาก ถึงจะไมไดใชอุปกรณอะไรมาก แตขั้นตอนการพับสับสน จําไมได ถึงแม
จะมีใบความรูไวใหดูประกอบเปนขั้นตอนก็ตาม และวิทยากรก็ตองคอยสอนทีละคนจึงไมมีเวลาไป
ดูแลผูสูงอายุรายอื่น ทําใหตองรอวิทยากรมาบอก ทําใหเสียเวลา และผูสูงอายุไมมีความอดทนใน
การรออะไรไดนาน ๆ ทําใหหงุดหงิด ควรปรับเปนของชํารวยอยางอื่นที่ใชในงานบุญ
ตารางที่ 3.4 แสดงผลการประชุมกลุมยอย (Focus Group Discussion) ภายหลังการทดลองใช
โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ครั้งที่ 2
ประเด็นคําถาม
1. เหตุใดจึงสมัครเขา
รวมกิจกรรมนี้
2. จากการเขารวม
กิจกรรมมีกจิ กรรมใดที่
ทานคิดวาไมเหมาะสม
และควรแกไขปรับปรุง
อยางไร

-

ขอความคิดเห็นของผูสูงอายุ
เห็นหัวขอโปรแกรมแลวมีความนาสนใจ
ชื่อชอบงานประดิษฐ
เปนกิจกรรมที่ไมมีคาใชจาย
สามารถนําไปทําเปนงานอดิเรกได
บุหงารําไปดอกไมสด มีขั้นตอนที่ยุงยาก ตองเตรียมดอกไมสด
ตองใชน้ําหอมซึ่งบางคนไมถูกกับกลิ่นก็จะเวียนหัว ใชระยะเวลา
ทํานาน เอาไปใชไดไมนานก็ตองทิ้ง ถาจะใหดีทําการบูรหอม
แทนจะดีกวา
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ตารางที่ 3.4 (ตอ)
ประเด็นคําถาม
2. จากการเขารวม
กิจกรรมมีกิจกรรมใดที่
ทานคิดวาไมเหมาะสม
และควรแกไขปรับปรุง
อยางไร (ตอ)

ขอความคิดเห็นของผูสูงอายุ
- ขันหมากเบ็ง มีหลายขั้นตอนในการทํา ตั้งแตเช็ดใบตอง
ฉีกใบตอง พับกลีบ ประกอบเปนตัวบายศรี ประกอบพาน แตละ
ขั้นตอนทําเลอะเทอะเปอะเปอนเสื้อผา ยางใบตองกลวยมีสีแดง
เปอนเสื้อซักไมออก อีกอยางทําใหเล็บมือดํา ใชเวลานาน
ถาปรับเปลี่ยนไดขอเปนแบบของแหงเก็บไวใชไดนาน ๆ
อันไมใหญมาก วางบนหิ้งพระเล็ก ๆ ได
- เหรียญโปรยทาน กิจกรรมนี้ดูเหมือนงาย แตเวลาทําจําขั้นตอน
การพับไมได อานหนังสือที่ใหก็ดูภาพไมเขาใจ วิทยากรมี
คนเดียวสอนไมทั่วถึง ทําใหรูสึกเบื่อไมอยากทํา มือสั่นเวลาจับ
ริบบิ้นสอดเขากัน มันเปนพลาสติกเวลาเอาไปโปรยในวัดแลว
เปนภาระพระมาเก็บกวาดทําความสะอาด
- เปลี่ยนกิจกรรมเหรียญโปรยทานเปนกิจกรรมอื่นที่ใชในงานบุญ
เหมือนเดิมก็จะดี เชนทําของชํารวยอะไรก็ได ใชในงานบวช
งานศพ ที่เขาสามารถเอาไปเก็บเปนที่ระลึกได ก็จะดีมาก

3. ระยะเวลาที่ทาน
คิดวาเหมาะสมที่สุดใน
การจัดกิจกรรมตาม
โปรแกรมนี้

- 2 ชั่วโมง หลังทานขาวเสร็จจะไดไมหิว
- ไมควรเกิน 2 ชั่วโมง เพราะตอรีบกลับไปหาหลาน และพักผอน
หากนั่งนานจะปวดเมื่อย

4. ทานคิดวา
ใบความรูที่ทานไดรับ
และใหอานประกอบ
การทํากิจกรรมมี
เหมาะสมหรือควร
ปรับปรุงอยางไร

- ดีมากควรมีใบความรูประกอบ
- ควรมีทุกกิจกรรม เพื่อเวลากลับบานอยากทําอีกจะไดมีลืมวิธีทํา
- ควรมีถาเปนภาพสีก็จะดีจะไดทําตามไดเลยไมตองรอครูสาธิต
หรือถามครูบอย ๆ
- ใบความรูดีมาก ถามีรูปภาพสีก็จะดี
- ใบความรูที่ให ถาตัวหนังสือตัวโต ๆ จะไดอานงาย ๆ ไมตองใสแวน
- ใบความรูดีมากลูกสาวเปนครูเอาไปใชทํากิจกรรมที่โรงเรียนตอได
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ตารางที่ 3.4 (ตอ)
5. ทานมีความพึง
พอใจตอกิจกรรมนี้
หรือไมอยางไร

- พึงพอใจมากที่สุด เพราะเหมาะสําหรับผูสูงอายุ เขารวม
กิจกรรมฟรีไมเสียคาใชจาย ทําเสร็จไดชิ้นงานกลับบานไปอวด
ลูกหลานดวย
- โปรแกรมนี้ทําใหมีสมาธิ ทําใหอารมณเย็นขึ้น ทําใหไดพูดคุยกับ
เพื่อนและยอกลอกันเวลาดูผลงานของกันและกัน ทําใหได
หัวเราะตลอดเนื่องจากทําผิดทําถูกหรือเวลาผลงานออกมา
มันหนาตาแปลก ๆ กวาตัวอยางของครู ก็จะขํากันสนุกสนาน
- กิจกรรมภายในโปรแกรมทําใหรูสึกภาคภูมิใจ ไมคิดไมฝนวา
ตัวเองจะทําได เอาไปสอนตอได กิจกรรมบางอยางทําขายได
ทําใหมีรายไดรูสึกภูมิใจ เอาไปทําเปนงานอดิเรกไดเปนการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน กิจกรรมใหรูสึกเห็นวาตัวเองมีคุณคา

ตารางที่ 3.5 แสดงการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุหลังการทดลอง
ครั้งที่

กิจกรรม

1
2
3
4

การประดิษฐพานรองพระจากใบยางพารา
การประดิษฐที่คาดผมดอกบัวจากเศษผา
การประดิษฐถุงบุหงารําไปดอกไมสด
การประดิษฐตุมดอกกุหลาบ

5

การประดิษฐขันหมากเบ็งใบตอง

6
7
8
9
10
11
12

ผลการปรับปรุง
(ปรับเปลี่ยนเปน)

คงเดิม
คงเดิม
การประดิษฐหมอนเครื่องหอม
คงเดิม

การประดิษฐขันหมากเบ็งจิ๋ว
จากกระดาษเรนโบว
การประดิษฐกิ๊บรูปหมวกจากฝาขวดน้ําและเศษผา คงเดิม
การประดิษฐผาเช็ดหนารูปสัตว
คงเดิม
การประดิษฐของชํารวยขนมสอดไส
คงเดิม
การประดิษฐกิ๊บติดผมดอกบานชื่นจากเศษผา
คงเดิม
การประดิษฐของชํารวยขาวตมมัด
คงเดิม
การประดิษฐเหรียญโปรยทาน
การประดิษฐพวงกุญแจจาก
รังไหม
การประดิษฐรมการบูรจากผาโปรง
คงเดิม
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ตารางที่ 3.6 แสดงโปรแกรมนันทนาการดวยศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุที่ปรับปรุงสมบูรณ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กิจกรรม
การประดิษฐพานรองพระจากใบยางพารา
การประดิษฐที่คาดผมดอกบัวจากเศษผา
การประดิษฐหมอนเครื่องหอม
การประดิษฐตุมดอกกุหลาบ
การประดิษฐขันหมากเบ็งจิ๋วจากกระดาษเรนโบว
การประดิษฐกิ๊บรูปหมวกจากฝาขวดน้ําและเศษผา
การประดิษฐผาเช็ดหนารูปสัตว
การประดิษฐของชํารวยขนมสอดไส
การประดิษฐกิ๊บติดผมดอกบานชื่นจากเศษผา
การประดิษฐของชํารวยขาวตมมัด
การประดิษฐพวงกุญแจจากรังไหม
การประดิษฐรมการบูรจากผาโปรง

2. การสรางแบบสอบถาม
2.1 แบบสอบถาม เรื่อง ผลของโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุที่มี
ตอคุณภาพชีวิ ตผู สูงอายุ ชมรมผูสู งอายุ กศน.ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ โดยมีขั้นตอนการสราง
ดังตอไปนี้
2.1.1 สรางกรอบความคิดในการสรางเครื่องมือ ตามขั้นตอน ดังนี้
1) กํ า หนดวัตถุ ป ระสงคข องการวัดโดยพิจ ารณาจากวัตถุป ระสงคของ
โปรแกรม
2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเครื่องมือเพื่อสราง
แบบสอบถามผลของโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
3) สรางกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถามผลของโปรแกรมนันทนาการ
ศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยแบงเปน 2 ดานคือ ดานจิตใจ และ
ดานสภาวะทางสังคม
2.1.2 สรางแบบสอบถาม โดยปรับปรุงจากแบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง ผลของ
โปรแกรมนันทนาการที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุของ สุพิชชา ชุมภาณี (สุพิชชา ชุมภาณี ,
2551) ใชเพื่อประเมินคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุหลังการเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมนันทนาการ
ศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ครบทุกกระบวนการ เนื้อหาของแบบสอบถามแบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพและขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist)
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สวนที่ 2 เปนคําถามผลของการดําเนินการตามโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับสุขภาพจิต
และสภาวะทางสังคม ลักษณะการวัดเปนมาตราวัดแบบ Rating Scale 4 ระดับ คือ
4 หมายถึง
มากที่สุด
3 หมายถึง
มาก
2 หมายถึง
นอย
1 หมายถึง
นอยที่สุด
ความหมายของการแปลคาคุณภาพชีวิต ดวยคาเฉลี่ย ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป
หมายถึง มากที่สุด
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50
หมายถึง มาก
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50
หมายถึง นอย
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.50 ลงมา
หมายถึง นอยที่สุด
2.1.3 หาคุ ณภาพของแบบสอบถาม เรื่อง ผลของโปรแกรมนั น ทนาการศิล ปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นหาคุณภาพ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of ItemObjective Congruence : IOC) ดวยการตรวจพิจารณาของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตองและคัดเลือกคําถามที่มีความเหมาะสม ผลการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ไดคาดัชนี
ความสอดคลองอยูในชวง 0.80 – 1.00
2.1.4 ปรับ ปรุงแบบสอบถาม เรื่อง ผลของโปรแกรมนัน ทนาการศิล ปะประดิษฐ
สําหรับผูสูงอายุที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานมา สรุปได
ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 3.7 แสดงขอมูลการตรวจสอบเครื่องมือ (แบบสอบถาม เรื่อง ผลของโปรแกรมนันทนาการ
ศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ) ตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
สิ่งที่ผูวิจัยปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
การศึกษาของผูตอบควรเพิ่มใหครอบคลุม
เพิ่มเติมแบบตรวจรายการ ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาตามยุคสมัยของผูสูงอายุ
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ขอคําถามตัวแปรควรถามแบบรวบยอด
ปรับปรุงจากเดิมโดยเปลี่ยนจากถามทวนประโยค
โดยไมตองทวนคําถามเดิมทุกขอ เพื่องายแก เดิม เชน
การอานและการตอบขอคําถาม
ดานสุขภาพจิต
1. โปรแกรมนันทนาการศิลปะดิษฐทําใหทานมี
ความสุข
2. โปรแกรมนันทนาการศิลปะดิษฐทําใหทานมี
สมาธิ
ปรับเปน
ดานสุขภาพจิต
ทานคิดวาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐมีผล
ตอสุขภาพจิตทานมากนอยเพียงใด
1.ทําใหทานมีความสุข
2.ทําใหทานมีสมาธิ
2.1..5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูสูงอายุที่
มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีการวัดความสอดคลอง
ภายใน (Internal Consistency) ไดคาความเชื่อมั่นที่ระดับ .913 โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha)
2.2 แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจตอโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีขั้นตอน
การสรางดังตอไปนี้
2.2.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
2.2.2 สรางแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจตอโปรแกรมนันทนาการศิลปะ
ประดิษฐสําหรับผูสูงอายุที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งปรับจากแบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ของ สุพิชชา ชุมภาณี (2551) ใชเพื่อประเมินความพึงพอใจของการเขารับบริการโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐ โดยเนื้อหาของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 2 ดาน ประกอบดวย
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ดานที่ 1 ความพึงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 9 ขอ
ดานที่ 2 ความพึงใจในหัวขอโปรแกรมนันทนาการ จํานวน 12 ขอ
ศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
ลักษณะการวัดเปนมาตราวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง
พึงพอใจมาก
3 หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง
พึงพอใจนอย
1 หมายถึง
พึงพอใจนอยที่สุด
ความหมายของการแปลคาความพึงพอใจ ดวยคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00
หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50
หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50
หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50
หมายถึง นอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50
หมายถึง นอยที่สุด
2.2.3 หาคุณภาพของแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจตอโปรแกรมนันทนาการ
ศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นหาคุณภาพ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of ItemObjective Congruence: IOC) ดวยการตรวจพิจารณาของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตองและคัดเลือกคําถามที่มีความเหมาะสม ผลการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ไดคาดัชนี
ความสอดคลองอยูในชวง 0.80 – 1.00
2.2.4 ปรั บ ปรุ งแบบสอบถาม เรื่ อ ง ผลของโปรแกรมนั น ทนาการศิ ล ปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานมา
สรุปไดดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 3.8 แสดงขอมูลการตรวจสอบเครื่องมือ (แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจตอโปรแกรม
นันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ)
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
แบบประเมินความพึงพอใจตอโปรแกรม
ดานหัวขอโปรแกรมนันทนาการศิลปะ
ประดิษฐควรเพิ่มรูปภาพใหผูสูงอายุได
ทบทวนความทรงจําดวย

สิ่งที่ผูวิจัยปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
ปรับเพิ่มแบบสอบถามโดยแนบภาพประกอบ
การประเมินความพึงพอใจ หัวขอกิจกรรมใน
โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
ทั้ง 12 กิจกรรม

2.2.5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูสูงอายุ
ที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีการวัดความสอดคลอง
ภายใน (Internal Consistency) ไดคาความเชื่อมั่นที่ระดับ .825 ตามลําดับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha)

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล จากชมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เขารวม
กิจกรรม ผูวิจัยดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. จัดประชุมสํารวจความตองการผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชิญประธาน กรรมการ และเลขานุการชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขารวมประชุมในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุม 111 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อวางแผนและพิจารณาโปรแกรมและกําหนดวันจัดกิจกรรมรวมกัน มีผูเขารวมประชุม
จํานวน 21 คน ในการประชุมผูวิจัยไดชี้แจงวัตถุประสงคของการประชุมและแจกแผนดําเนินการจัด
กิจกรรมโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุใหที่ประชุมพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
สรุปไดวา
1) คณะกรรมการสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ลงความเห็นวาเปนโปรแกรมที่ดีตรงตาม
ความตองการของสมาชิก
2) ขอให ส ถาบั น กศน. ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ อนุ เคราะหจั ดกิจ กรรมตาม
โปรแกรม ใหแกสมาชิกชมรมในชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สมัครใจเขารวม
กิจกรรมการเรียนรูตามโปรแกรม โดยชมรมจะดําเนินการประชาสัมพันธและรับสมัครผูสนใจเขารวม
โปรแกรมให
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3) ชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะดําเนินการจัดทําหนังสือขอ
ความอนุเคราะหจัดกิจกรรมมายัง สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อไดจํานวนสมาชิกที่จะ
เขารวมโปรแกรม
4) วันเวลาที่ควรจัดกิจกรรมและเหมาะสม คือทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือนซึ่ง
เปนวันประชุมสมาชิกประจําเดือน
5) สถานที่จัดชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่อื่นที่สถาบัน
กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นวาเหมาะสม
6) ชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยินดีสนับสนุนคาใชจายใน
การดําเนินการ
7) ภายหลังจากการประชุมชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดไป
ดําเนินการสํารวจความตองการและรับสมัครสมาชิกที่สนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตามโปรแกรม
จํานวน 30 คน
2. ผูวิจัยดําเนินการขออนุญาตจัดกิจกรรมและจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
โปรแกรม เพื่อขออนุมัติ โดยใชงบประมาณโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมกับภาคีเครือขาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสถาบัน กศน. ภาคะวันออกเฉียงเหนือ
โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาห เปนเวลา 12 สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง ตามแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้
ตารางที่ 3.9 การจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่
18 ต.ค. 2555
15 พ.ย. 2555
20 พ.ย. 2555
17 ม.ค. 2556
21 ก.พ. 2556
21 มี.ค. 2556
18 เม.ย. 2556
16 พ.ค. 2556
20 มิ.ย. 2556
18 ก.ค. 2556
22 ส.ค. 2556
19 ก.ย. 2556

รายการสอน/กิจกรรม
การประดิษฐพานรองพระจากใบยางพารา
การประดิษฐที่คาดผมดอกบัวจากเศษผา
การประดิษฐหมอนเครื่องหอม
การประดิษฐตุมดอกกุหลาบ
การประดิษฐขันหมากเบ็งจิ๋วจากกระดาษเรนโบว
การประดิษฐกิ๊บรูปหมวกจากฝาขวดน้ําและเศษผา
การประดิษฐผาเช็ดหนารูปสัตว
การประดิษฐของชํารวยขนมสอดไส
การประดิษฐกิ๊บติดผมดอกบานชื่นจากเศษผา
การประดิษฐของชํารวยขาวตมมัด
การประดิษฐพวงกุญแจจากรังไหม
การประดิษฐรมการบูรจากผาโปรง

จํานวน ผูสอน/ผูจัด
ชั่วโมง
กิจกรรม
2
นางแสงจันทร
เขจรศาสตร
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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3. ภายหลั ง การดํ า เนิ น โปรแกรมนั น ทนาการศิ ล ปะประดิ ษ ฐ สํ า หรั บ ผู สู งอายุ ครบ
กระบวนการ ผูวิจัยไดประเมินผลการใชโปรแกรม โดยใชแบบสอบถามที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และการประเมินความพึงพอใจของการเขารับโปรแกรม
4. ผูวิจัยนําผลการตอบแบบสอบถาม ไปดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป

การนําเสนอโปรแกรมและการนําโปรแกรมไปใช
เมื่อวิเคราะหประเมินผลการใชโปรแกรมแลว ไดนําขอสังเกต และขอเสนอแนะที่พบมา
ปรับปรุงโปรแกรมใหสมบูรณ จากนั้นนําโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ไป
นําเสนอและเผยแพร ดังตอไปนี้
1. นําเสนอตอที่ประชุมฝกอบรมปฏิบัติการ
2. การนําโปรแกรมฉบับสมบูรณไปเผยแพร
3. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู
1. นําเสนอตอที่ประชุมฝกอบรมปฏิบัติการ
นําเสนอตอที่ประชุมในการฝกอบรมปฏิบัติการ เรื่องการเขียนรายงานการวิจัยและ
การนํ า เสนอผลการวิ จั ย วั น ที่ 23 เมษายน 2557 ณ หองประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคณาจารยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 2 ทาน เปนผูวิพากยและ
ใหขอเสนอแนะ ประกอบดวย
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชวลิต ชูกําแพง อาจารยประจําภาควิชา
หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร รองคณะคณบดีฝายวิชาการและจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(2) ดร.มานิตย อาษานอก อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การนําเสนอผลการวิจัยเปนการนําเสนอดวยวาจา (Oral Presentation) ใช
เวลาในการนําเสนอ 15 นาที โดยผูวิจัยไดเตรียมรายงานการวิจัยและเครื่องมือการวิจัย รวมทั้งแผน
งานนําเสนอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวย ชื่อผลงาน ปญหาการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวของ
กรอบแนวคิ ดการวิ จั ย เครื่ องมื อ การรวบรวมและวิ เคราะหข อมูล และผลการวิจั ย โดยระหวา ง
การนําเสนอคณาจารยทั้งสองทานจะเปนเปนผูวิพากยและสอบถามประเด็นคําถามตาง ๆ และให
ขอเสนอแนะ หลั งจากนํ าเสนอเสร็จ เป ดโอกาสใหผู เขารว มอบรมปฏิ บัติการได สอบถามและตอบ
ข อสงสั ย ทุ กประการ โดยผู วิ จั ย ได เ ก็บ รวบรวมขอ มูล ขอ เสนอแนะทั้ งจากคณาจารยทั้ งสองทา น
และผูเขารวมอบรมปฏิบัติการมาเพื่อปรับปรุงโปรแกรมใหสมบูรณยิ่งขึ้น
2. การนําโปรแกรมฉบับสมบูรณไปเผยแพร
ในการนํ า โปรแกรมนัน ทนาการศิล ปะประดิษ ฐสํ าหรับ ผูสู งอายุ ฉบั บ สมบู ร ณ ไ ป
เผยแพร ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
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2.1 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู
ผูวิจั ยไดดําเนิน การรางหลักสูตรฝกอบรมครู หลั กสู ตรการใชโปรแกรม
ศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ แลวนํารางหลักสูตรเสนอตอผูบริหารเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและขออนุมัติจั ดประชุมปฏิ บัติการพัฒนาหลักสูตรฝ กอบรม โดยจัดประชุมระหวางวัน ที่
10 – 11 เมษายน 2557 ณ หองประชุม 111 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
นายชาตรี เสงี่ ย มวงศ ผู อํา นวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ เปน ประธาน และ
ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ และคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งชวยการพิจารณาและปรับปรุงหลักสูตร
หลังการประชุมปฏิบัติการ ผูวิจัยไดปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมตามขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญและคณะกรรมการ และจัดทําเอกสารหลักสูตรฝกอบรมการใชโปรแกรมนันทนาการ
ศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ เสนอตอผูบริหารลงนามอนุมัติหลักสูตร วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
2.2 จัดการฝกอบรมครู
เมื่อหลั กสูตรไดรับ การอนุมัติแลว ผูวิ จัย ได ดําเนิน การจั ดทํ าหนังสือเชิ ญ
บุคลากรครู กศน. ผูจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุเขารับการฝกอบรม ไปยังสํานักงาน กศน.
จังหวั ด 20 จั งหวัดภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ จัดสงบุคลากรเขารับ การฝกอบรม ในระหวางวัน ที่
15 – 17 กรกฎาคม 2557 จํานวน 3 วัน มีเนือ้ หาการฝกอบรมดังนี้
- แนวคิดนโยบายเกี่ยวกับผูสูงอายุ
- ผูสูงอายุและการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ
- การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
- ความหมาย ประเภท และประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ
- ความหมาย ประเภท และประโยชนของกิจกรรมศิลปะประดิษฐ
- การใชโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
- ฝกปฏิบัติจัดทําผลงานศิลปะประดิษฐตามโปรแกรมฯ
- การประเมินผลการใชโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับ
ผูสูงอายุ
- ฝกปฏิบัติใชโปรแกรมใชโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับ
ผูสูงอายุ กับกลุมเปาหมายผูสูงอายุที่สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเตรียมให
ในการฝกอบรมครั้งนี้มีผูเขารับการฝกอบรมและผานการฝกอบรม จํานวน
22 คน
2.3 ติดตามผลการนําโปรแกรมฯ ไปใชจัดกิจกรรม
การติดตามผลการนําโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
ไปใชจัดกิจกรรม ผูวิจัย ไดแจงใหผูผานการฝกอบรมจัดทําแผนการนําโปรแกรม ไปใช และภาพถาย
การจัดกิจกรรมสงมายังสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาครูที่ผานการฝกอบรมไดจัดทํา
แผนการนําโปรแกรม ไปใชและมีการจัดกรรมสําหรับผูสูงอายุบางแลว
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2.4 การขยายผล
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐ
สําหรับผูสูงอายุ ผูวิจัยไดจัดทําโครงการฝกอบรมครู กศน. ในใชโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐ
สําหรับ ผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนการตอเนื่อง และนอกจากนี้ ไดดําเนินการ
พัฒ นาโปรแกรมนั น ทนาการศิ ล ปะประดิษฐสําหรับ ผูสูงอายุ ชุดที่ 2 และ 3 เพื่อเผยแพรการจัด
กิจกรรมไปยังกลุมเปาหมายผูสูงอายุตอไป
3. การนําโปรแกรมไปใชจริง
เปนการนําโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุที่ปรับปรุงแลว ไปใช
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระยะเวลาจัดกิจกรรมระหวางเดือนตุลาคม 2556 – เดือนมกราคม 2557
กลุมเปาหมายเปนผูสูงอายุในชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพดอนเจาปูทองแดง อําเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 20 คน จัดกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาห เปนเวลา 12 สัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง
มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การสรางความเขาใจ
กอนดําเนินการผูวิจัยไดทําการสํารวจความตองการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
ตามโปรแกรมของผู สู งอายุ โดยประสานกั บ ประธานชมรมลี ลาศเพื่ อสุ ขภาพดอนเจ าปู ทองแดง
นางบุญเลื่อน ชวงชิง เพื่อขอความอนุเคราะหทําการเชิญผูสูงอายุมาประชุม เพื่อสรางความเขาใจและ
สํารวจความตองการและชี้แจงวัตถุป ระสงคของโปรแกรม พรอมรับสมั ครผูเข ารวมกิจกรรมการ
เรียนรูตามโปรแกรม ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ ศาลาชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพดอนเจาปูทองแดง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการสํารวจ เปนดังนี้
1) มีผูสูงอายุสมัครเขารับโปรแกรมจํานวน 20 คน ใชเปนกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (purposive sampling) ในการใชโปรแกรม
2) ขอใหจัดกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาห
3) เวลาในการจัดกิจกรรม 09.00 – 12.00 น.
4) สถานที่จัดกิจกรรมขอใหจัดที่ชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพดอนเจาปู
ทองแดง
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการจัดกิจกรรม
หลั ง จากนั้ น ผู วิ จั ย เสนอผลการสํ า รวจ แล ว ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า และ
ขออนุมัติแผนการจัดกิจกรรมตามโปรแกรม ตอผูอํานวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยใชงบประมาณโครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมกับภาคีเครือขาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อไดรับอนุมัติใหดําเนินกิจกรรมแลว ประสานไปยังประธานชมรมลีลาศ
เพื่อสุขภาพดอนเจาปูทองแดง นัดหมายวันเวลาเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตามโปรแกรม ตามที่กลุม
ผูสูงอายุกําหนด คือทุกวันพุธของสัปดาห เริ่มเดือนตุลาคม 2556 สิ้นสุดเดือนมกราคม 2557 ตาราง
ดังนี้
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ตารางที่ 3.10 การจัดกิจกรรมนําโปรแกรมไปใชจริงกับผูสูงอายุในชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
ดอนเจาปู ทองแดง
ครั้งที่/
โปรแกรม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วันพุธที่
30 ต.ค. 2556
6 พ.ย. 2556
13 พ.ย. 2556
20 พ.ย. 2556
27 พ.ย. 2556

รายการสอน/กิจกรรม

การประดิษฐพานรองพระจากใบยางพารา
การประดิษฐที่คาดผมดอกบัวจากเศษผา
การประดิษฐหมอนเครื่องหอม
การประดิษฐตุมดอกกุหลาบ
การประดิษฐขันหมากเบ็งจิ๋วจากกระดาษ
เรนโบว
4 ธ.ค. 2556
การประดิษฐผาเช็ดหนารูปสัตว
11 ธ.ค. 2556 การประดิษฐกิ๊บรูปหมวกจากฝาขวดน้ํา
และเศษผา
18 ธ.ค. 2556 การประดิษฐของชํารวยขนมสอดไส
25 ธ.ค. 2556 การประดิษฐกิ๊บติดผมดอกบานชื่นจาก
เศษผา
8 ม.ค. 2557 การประดิษฐของชํารวยขาวตมมัด
15 ม.ค. 2557 การประดิษฐพวงกุญแจจากรังไหม
22 ม.ค. 2557 การประดิษฐรมการบูรจากผาโปรง

จํานวน
ชั่วโมง

ผูสอน/ผูจัด
กิจกรรม

2
2
2
2
2

นางแสงจันทร
เขจรศาสตร

2
2
2
2
2
2
2

ขั้นที่ 3 การสรุปผล
ผูวิจัยไดประเมินผลการใชโปรแกรม โดยใชแบบสอบถามที่มีตอคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ และการประเมินความพึงพอใจของการเขารับโปรแกรม โดยแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูสูงอายุเกี่ยวกับการดําเนินการใชโปรแกรม ดําเนินการหลังการจัดกิจกรรมครั้งที่ 12 เสร็จสิ้นลง
ในเดือนมกราคม 2557
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
1. การหาคุณภาพของเครื่องมือ ประกอบดวย
1.1 การวิเคราะหความสอดคลองของเครื่องมือ
วิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา คาดัชนีความสอดคลอง (Index
of Item-Objective Congruence: IOC) เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ โดยใชสูตรดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553)

เมื่อ

IOC =

IOC แทน
∑ � แทน
�
แทน

∑�
�

ดัชนีความสอดคลอง
ผลรวมของคะแนนจากการใหของผูเชี่ยวชาญ
จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด

1.2 การวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
การวิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ซึ่งใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)

เมื่อ

∑ �2�
�
�=
�1 − 2 �
�−1
��

�
แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
�
แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด
∑ �2� แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ
แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม
�2�

2. การวิ เ คราะห ผ ลการใชโ ปรแกรมนัน ทนาการศิล ปะประดิษฐสําหรับ ผูสูงอายุ
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ประกอบดวย
2.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง วิเคราะหโดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา
(Descriptive Analysis) ใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)

เมื่อ

คารอยละ (percentage) โดยใชสูตร ดังนี้
�
� = � 100
�
�
แทน รอยละ
�
แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ
�
แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด
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2.2 การวิเคราะหคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผูสูงอายุวิเคราะหโดยการ
หาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
คาเฉลี่ย (mean) ใชสูตรดังนี้

เมื่อ

�
�

∑ ��
�
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
ผลรวมของผลคูณของคะแนนกับความถี่ของคะแนนนั้น
จํานวนกลุมตัวอยาง

�=
�

แทน
∑ �� แทน
� แทน

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดย ใชสูตรดังนี้

เมื่อ

𝑆
𝑋
𝑁
∑

𝑆 = �

แทน
แทน
แทน
แทน

𝑁 ∑ 𝑋 2 −(∑ 𝑋)2
𝑁−1

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแตละตัว
จํานวนคะแนนในกลุม
ผลรวม

