บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
ผูวิจัยดําเนินการนําเสนอผลการศึกษา ตามประเด็นวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
1. การสรางโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
2. การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
3. ผลการใชโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ

การสรางโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
1. ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาแนวคิดทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในขั้นการเตรียมการ
พบวา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
นํามาเปนกรอบในการสรางโปรแกรม มีดังนี้
1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุและการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับ
ผูสูงอายุ
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับนันทนาการ
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรม
1.4 ความรูเกี่ยวกับศิลปะประดิษฐ
1.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
1.6 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2. การสรางกรอบความคิดในการสรางโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐ
สําหรับผูสูงอายุ พบวา กรอบแนวคิดและแผนการดําเนินการมีดังนี้
2.1 การสรางกรอบแนวคิด มีสวนประกอบ ดังนี้
2.1.1 วิเคราะหเนื้อหากิจกรรม
2.1.2 เลือกวัสดุอุปกรณในการประดิษฐ
2.1.3 เลือกชิ้นงานศิลปะประดิษฐ
2.1.4 ทดลองประดิษฐชิ้นงานนั้น ๆ
2.2 การเขียนแผนการดําเนินการ มีองคประกอบดงนี้
2.2.1 กําหนดวัตถุประสงค
2.2.2 แนวทางการจัดกิจกรรม
2.2.3 แนวทางการประเมินผล
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การสรางกรอบแนวคิดในการสรางโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับ
ผูสูงอายุ มีผลการศึกษา ดังนี้
1. กรอบแนวคิดในการสรางโปรแกรม ประกอบดวย
1.1 สภาพปญหาความจําเปนในการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุโดยใช
โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
1.2 หลักการของโปรแกรม เปนโปรแกรมนันทนาการที่สามารถพัฒนา
สุขภาพจิตและสภาวะทางสังคมของผูสูงอายุได
1.3 วัตถุประสงคของโปรแกรม คือ เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตและสภาวะ
ทางสังคม และสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนของผูสูงอายุโดยใชศิลปะประดิษฐ
1.4 หั ว ข อ กิ จ กรรมในโปรแกรมนั น ทนาการศิ ล ปะประดิ ษ ฐ สํ า หรั บ
ผูสูงอายุ 12 กิจกรรม
1.5 วันเวลาในการจัดกิจกรรมโดยกําหนดเวลาที่ยืดหยุนตามความตองการ
ของผูสูงอายุ
1.6 รูปแบบและลักษณะการจัดโปรแกรม เปนรูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดประสบการณ บุคคล และแหลงเรียนรูใหงายตอการเรียนรูของผูสูงอายุ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยเนนความผอนคลายสอดคลองกับสภาพรางกายของ
ผูสูงอายุ
1.7 การประเมินผล ไมเนนการประเมินทักษะปฏิบัติ แตเนนการประเมิน
เฉพาะดานจิตใจและสภาวะทางสังคมของผูสูงอายุหลังเสร็จสิ้นโปรแกรม
2. สรางโปรแกรม ฉบับราง
สรางโปรแกรม ฉบับราง โดยการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ
ที่เกี่ยวของกับหลักการพัฒนาโปรแกรม นันทนาการ ศิลปะประดิษฐ การเรียนรูของผูสูงอายุ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยมีโครงสรางฉบับราง ประกอบดวย
1) ชือ่ โปรแกรม
2) วัตถุประสงค
3) กลุมเปาหมาย
4) หัวขอกิจกรรม
5) จํานวนชั่วโมงที่จัดกิจกรรม
6) วันและเวลาในการจัดโปรแกรม
7) สถานที่
8) ลักษณะการจัดกิจกรรม
9) ตารางการจัดกิจกรรมตามโปรแกรม
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โดยหัวขอกิจกรรมตามโปรแกรม ประกอบดวย 12 กิจกรรม ดังตอไปนี้
1) การประดิษฐพานรองพระจากใบยางพารา
2) การประดิษฐที่คาดผมดอกบัวจากเศษผา
3) การประดิษฐถุงบุหงารําไปดอกไมสด
4) การประดิษฐตุมดอกกุหลาบ
5) การประดิษฐขันหมากเบ็งใบตอง
6) การประดิษฐกิ๊บรูปหมวกจากฝาขวดน้ําและเศษผา
7) การประดิษฐผาเช็ดหนารูปสัตว
8) การประดิษฐของชํารวยขนมสอดไส
9) การประดิษฐกิ๊บติดผมดอกบานชื่นจากเศษผา
10) การประดิษฐของชํารวยขาวตมมัด
11) การประดิษฐเหรียญโปรยทาน
12) การประดิษฐรมการบูรจากผาโปรง
โดยแตละหัวขอกิจกรรม มีสวนประกอบสําคัญ ดังตอไปนี้
(1) สาระสําคัญ
(2) จุดประสงคการเรียนรู
(3) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
- ขั้นนํา
- ขั้นจัดการเรียนรู
- ขั้นสรุป
(4) สื่อการเรียนรู
(5) การวัดและประเมินผล
(6) บันทึกผลการจัดการเรียนรู
(7) ใบความรู
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สรุปการสรางโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ดวยแผนภูมิ ดังนี้

ภาพที่ 4.1 แผนภูมิสรุปการสรางโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
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การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
จากการศึกษาเพื่อการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
โดยการตรวจสอบโปรแกรมโดยผู เ ชี่ ย วชาญ การทดลองใช โ ปรแกรมโดยผู สู ง อายุ และ
การปรับปรุงโปรแกรม
1. การตรวจสอบโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
หลังจากสรางโปรแกรมฉบับราง ซึ่งประกอบดวยสวนตาง ๆ ขึ้นแลว ได
ทํา การตรวจสอบคุ ณภาพโปรแกรมฉบับ ราง โดยการประเมิน 2 ลักษณะ คือการประเมิน
ความเหมาะสม และการประเมินความสอดคลองของโปรแกรม ดังนี้
1.1 การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฉบับราง โดยพิจารณา
สภาพปญหาความจําเปน ปรัชญาของโปรแกรม วัตถุประสงคของโปรแกรม หัวขอโปรแกรม
วัน เวลาในการจั ดกิ จ กรรม รูป แบบและลักษณะการจัดกิจ กรรม และการประเมิน ผล วามี
ความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายผูสูงอายุมากนอยเพียงใด ผลการประเมินความเหมาะสมของ
โปรแกรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (µ = 4.35, σ = .09) และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา มีความเหมาะสมในระดับมาก ถึงมากที่สุด
1.2 การประเมินความสอดคลองของโปรแกรมฉบับราง และเครื่องมือ
วิจัย โดยพิจารณาแตละองคประกอบ ไดแก สภาพปญหาความจําเปนในการจัดกิจกรรมสําหรับ
ผูสูงอายุ หลักการ วัตถุประสงค หัวขอโปรแกรม วันเวลาในการจัดกิจกรรม รูปแบบและ
ลักษณะการจัดกิจกรรม และการประเมินผล มีความสอดคลองกันเพียงใด ทําการประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานกีฬาและนันทนาการ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย
และการวัดและประเมินผลการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา ผูเชี่ยวชาญดานศิลปะประดิษฐ
และผูเชี่ยวชาญดานการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ผลการประเมิ นความสอดคล องโครงสร างโปรแกรม พบว า โดยภาพรวม มีความสอดคล องกั น
มีคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง 0.60 - 1.00 และคาดัชนีความสอดคลองโดยรวมทั้งฉบับ
ได 0.94
2. การทดลองใชโปรแกรมโดยผูสูงอายุ
นําโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ฉบับราง ไป
ทดลองใชโปรแกรม จํานวน 2 ครั้ง
2.1 การทดลองใชโปรแกรมครั้งที่ 1 เปนการนําโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุไปศึกษาความเหมาะสม สภาพปญหา ขอบกพรองตาง ๆ ของ
โปรแกรมและกระบวนการจัดกิจกรรม และความอยากงายของชิ้นงานศิลปะประดิษฐ โดย
ทดลองกับผูสูงอายุที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง คือเปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป
จํานวน 1 คน ผลการใชโปรแกรม พบวา ผูสูงอายุสามารถประดิษฐชิ้นงานศิลปะประดิษฐตาม
โปรแกรม ไดทุกชิ้นงาน มีคําผิดที่พบในใบความรูบางเล็กนอย
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2.2 การทดลองใชโปรแกรมครั้งที่ 2 เปนการนําโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ไปทดลองใชกับกลุมผูสูงอายุ จํานวน 20 คน จากชมรม
ผูสูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 อําเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อศึกษาความเหมาะสมปจจัย สภาพ
ปญหา และขอบกพรองตาง ๆ ของโปรแกรม ผลการใชโปรแกรม พบวา มี 3 กิจกรรมที่เห็น
ควรใหปรับ คือ
1) กิจกรรมการประดิษฐถุงบุหงารําไปดอกไมสด ผูสูงอายุให
ขอเสนอแนะวา มีบางขั้นตอนที่ผูสูงอายุไมไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ทําใหไมสามารถนําไปทํา
เองได และผลงานเปน ของดอกไมส ด เก็บ ไวไดไมน าน ปรั บ เปลี่ย นตามขอเสนอแนะเปน
การประดิษฐหมอนเครื่องหอมแทน
2) การประดิษฐขันหมากเบ็งใบตอง ผูสูงอายุใหขอเสนอแนะวา
เปนขั้นตอนที่ใชเวลานาน ยางใบตองเปอนเสื้อผา และผลงานเปนใบตองสด เก็บไวไดไมนาน
ปรับเปลี่ยนตามขอเสนอแนะเปนการประดิษฐขันหมากเบ็งจิ๋วจากกระดาษเรนโบว
3) การประดิษ ฐ เหรีย ญโปรยทาน ผูสู ง อายุใ หข อเสนอแนะว า มี
ขั้ น ตอนการประดิ ษ ฐ ที่ ยุ ง ยาก ผู สู ง อายุ จํ า ไม ไ ด ปรั บ เปลี่ ย นตามข อ เสนอแนะเป น
การประดิษฐพวกกุญแจจากรังไหมแทน
3. การปรับปรุงโปรแกรม
จากการนําผลการตรวจสอบโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับ
ผูสูงอายุ และผลการทดลองใชโปรแกรมโดยผูสูงอายุมาปรับปรุง ใหสมบูรณ พบวา โปรแกรม
มีองคประกอบและรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค กลุมเปาหมาย หัวขอกิจกรรม จํานวน
ชั่วโมง วัน เวลา สถานที่ ลักษณะการจัดกิจกรรม และตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังตอไปนี้
ชื่อโปรแกรม
โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
2. เพื่อสงเสริมสภาวะทางสังคมของผูสูงอายุ
3. เพื่อสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนของผูสูงอายุโดยใช
ศิลปะประดิษฐ
กลุมเปาหมาย
ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ หรือในชมรมตาง ๆ หรือในชุมชน ที่มีอายุตั้งแต
60 ป ขึ้นไป สามารถเดินทางมาเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรม ได
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หัวขอกิจกรรม
ในการจัดโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ประกอบดวย
12 กิจกรรม ดังนี้
1. การประดิษฐพานรองพระจากใบยางพารา
2. การประดิษฐที่คาดผมดอกบัวจากเศษผา
3. การประดิษฐหมอนเครื่องหอม
4. การประดิษฐตุมดอกกุหลาบ
5. การประดิษฐขันหมากเบ็งจิ๋วจากกระดาษเรนโบว
6. การประดิษฐผาเช็ดหนารูปสัตว
7. การประดิษฐกิ๊บรูปหมวกจากฝาขวดน้ําและเศษผา
8. การประดิษฐของชํารวยขนมสอดไส
9. การประดิษฐกิ๊บติดผมดอกบานชื่นจากเศษผา
10. การประดิษฐของชํารวยขาวตมมัด
11. การประดิษฐพวงกุญแจจากรังไหม
12. การประดิษฐรมการบูรจากผาโปรง
(หมายเหตุ หัวขอการจัดกิจกรรมภายในโปรแกรมอาจสลับสับเปลี่ยนได
ตามความตองการของกลุมเปาหมาย)
จํานวนชั่วโมงที่จัดโปรแกรม
ชั่ ว โมงการจั ด โปรแกรม เป น ชั่ ว โมงเรี ย นรู แ ละฝ ก ปฏิ บั ติ ต ามโปรแกรม
ทั้งหมด จํานวน 24 ชั่วโมง
วัน เวลา
ดําเนินการจัดโปรแกรม ใหครบทั้ง 12 กิจกรรม วันและเวลาที่จัดใหเปนไป
ตามตามความเหมาะสมและความตองการของกลุมเปาหมาย โดยสามารถจัดกิจกรรมได ดัง
ตัวอยาง
เดือนละ 1 ครั้ง ตอ 1 กิจกรรม
สัปดาหละ 1 ครั้ง ตอ 1 กิจกรรม
หรือ 2 สัปดาหตอ 1 ครั้ง ตอ 1 กิจกรรม
สถานที่
สถานที่ตามความตองการของกลุมเปาหมายหรือผูจัดกิจกรรมกําหนดตาม
ความเหมาะสม
ลักษณะการจัดกิจกรรม
เปนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดประสบการณ บุคคล และ
แหลงเรียนรู ใหงายตอการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
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ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในโปรแกรม ดําเนินการ 12 กิจกรรม
มีหัวขอการจัดกิจกรรมนันทนาการ 12 กิจกรรม แตละกิจกรรมใชเวลาดําเนินการ 120 นาที
โดยมี ลักษณะกิจกรรม และเวลาที่ใชในการเรียนรู ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดลักษณะกิจกรรมในโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐ
สําหรับผูสูงอายุ
ครั้ง
หัวขอ
เวลา
ลักษณะกิจกรรม
ที่ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
(นาที)
1 การประดิษฐพานรองพระ 1. ชี้แจงวัตถุประสงคและแจกชุดฝกปฏิบัติ
5
จากใบยางพารา
2. ใหความรูเกี่ยวกับใบยางพาราที่ใชใน
10
การทํางานประดิษฐ
3. แนะนําวัสดุอุปกรณ วิธีใช และวิธีเก็บรักษา
5
4. สาธิตการประดิษฐพานรองพระจากใบ
10
ยางพารา
5. ปฏิบัติการประดิษฐพานรองพระจากใบ
80
ยางพารา
6. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
10
2

3

การประดิษฐที่คาดผม
ดอกบัวจากเศษผา

การประดิษฐหมอนเครื่อง
หอม

1.
2.
3.
4.

ชี้แจงวัตถุประสงคและแจกชุดฝกปฏิบัติ
ใหความรูเกี่ยวกับการเย็บผาแบบดนตะลุย
แนะนําวัสดุอุปกรณ วิธีใช และวิธีเก็บรักษา
สาธิตการประดิษฐที่คาดผมดอกบัวจาก
เศษผา
5. ปฏิบัติการประดิษฐที่คาดผมดอกบัวจาก
เศษผา
6. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม

5
5
5
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5
10
5
10
80
10

ชี้แจงวัตถุประสงคและแจกชุดฝกปฏิบัติ
ใหความรูเกี่ยวกับเครื่องหอม
แนะนําวัสดุอุปกรณ วิธีใช และวิธีเก็บรักษา
สาธิตการประดิษฐหมอนเครื่องหอม
ปฏิบัติการประดิษฐหมอนเครื่องหอม
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม

85
10
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ครั้ง
หัวขอ
ที่ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
4 การประดิษฐตุมดอกกุหลาบ 1.
2.
3.
4.
5.
6.
5

6

7

เวลา
(นาที)
ชี้แจงวัตถุประสงคและแจกชุดฝกปฏิบัติ
5
ใหความรูเกี่ยวกับการทําตุมดอกไม
10
แนะนําวัสดุอุปกรณ วิธีใช และวิธีเก็บรักษา
5
สาธิตการประดิษฐตุมดอกกุหลาบ
10
ปฏิบัติการประดิษฐตุมดอกกุหลาบ
80
10
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม

การประดิษฐขันหมากเบ็งจิ๋ว 1. ชี้แจงวัตถุประสงคและแจกชุดฝกปฏิบัติ
จากกระดาษเรนโบว
2. ใหความรูเกี่ยวกับขันหมากเบ็ง
3. แนะนําวัสดุอุปกรณ วิธีใชและวิธีเก็บรักษา
4. สาธิตการประดิษฐขันหมากเบ็งจิ๋วจาก
กระดาษเรนโบว
5. ปฏิบัติการประดิษฐขันหมากเบ็งจิ๋วจาก
กระดาษเรนโบว
6. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม

5
10
5
10

การประดิษฐผาเช็ดหนา
รูปสัตว

1. ชี้แจงวัตถุประสงคและแจกชุดฝกปฏิบัติ
2. ใหความรูเกี่ยวกับการพับผาเช็ดหนาเปน
รูปสัตวแบบตาง ๆ
3. แนะนําวัสดุอุปกรณ วิธีใช และวิธีเก็บรักษา
4. สาธิตการประดิษฐผาเช็ดหนารูปสัตว
5. ปฏิบัติการประดิษฐผาเช็ดหนารูปสัตว
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม

5
10

1. ชี้แจงวัตถุประสงคและแจกชุดฝกปฏิบัติ
2. ใหความรูเกี่ยวกับการนําเศษวัสดุกลับมาใช
ใหมเพื่อลดภาวะโลกรอน
3. แนะนําวัสดุอุปกรณ วิธีใช และวิธีเก็บรักษา
4. สาธิตการประดิษฐกิ๊บรูปหมวกจากฝาขวด
น้ําและเศษผา
5. ปฏิบัติการประดิษฐกิ๊บรูปหมวกจากฝาขวด
น้ําและเศษผา
6. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม

5
5

การประดิษฐกิ๊บรูปหมวก
จากฝาขวดน้ําและเศษผา

80
10

5
10
80
10

5
5
90
10
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ครั้ง
หัวขอ
เวลา
ลักษณะกิจกรรม
ที่ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
(นาที)
8 การประดิษฐของชํารวย
1. ชี้แจงวัตถุประสงคและแจกชุดฝกปฏิบัติ
5
ขนมสอดไส
2. ใหความรูเกี่ยวกับขนมสอดไสและการทํา
5
ของชํารวย
3. แนะนําวัสดุอุปกรณ วิธีใช และวิธีเก็บรักษา
5
4. สาธิตการประดิษฐของชํารวยขนมสอดไส
5
5. ปฏิบัติการประดิษฐของชํารวยขนมสอดไส
90
6. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
10
9

การประดิษฐกิ๊บติดผมดอก
บานชื่นจากเศษผา

10 การประดิษฐของชํารวย
ขาวตมมัด

1.
2.
3.
4.

ชี้แจงวัตถุประสงคและแจกชุดฝกปฏิบัติ
ใหความรูเกี่ยวกับดอกบานชื่น
แนะนําวัสดุอุปกรณ วิธีใชและวิธีเก็บรักษา
สาธิตการประดิษฐกิ๊บติดผมดอกบานชื่นจาก
เศษผา
5. ปฏิบัติการประดิษฐกิ๊บติดผมดอกบานชื่น
จากเศษผา
6. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5
5
5
5
90
10

ชี้แจงวัตถุประสงคและแจกชุดฝกปฏิบัติ
ใหความรูเกี่ยวกับขาวตมมัด
แนะนําวัสดุอุปกรณ วิธีใช และวิธีเก็บรักษา
สาธิตการประดิษฐของชํารวยขาวตมมัด
ปฏิบัติการประดิษฐของชํารวยขาวตมมัด
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม

5
5
5
10
85
10

11 การประดิษฐพวงกุญแจจาก 1. ชี้แจงวัตถุประสงคและแจกชุดฝกปฏิบัติ
รังไหม
2. ใหความรูเกี่ยวกับรังไหม
3. แนะนําวัสดุอุปกรณ วิธีใช และวิธีเก็บรักษา
4. สาธิตการประดิษฐพวงกุญแจจากรังไหม
5. ปฏิบัติการประดิษฐพวงกุญแจจากรังไหม
6. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม

5
10
5
10
80
10
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ครั้ง
หัวขอ
เวลา
ลักษณะกิจกรรม
ที่ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
(นาที)
12 การประดิษฐรมการบูรจาก 1. ชี้แจงวัตถุประสงคและแจกชุดฝกปฏิบัติ
5
ผาโปรง
2. ใหความรูเกี่ยวกับการบูร
5
3. แนะนําวัสดุอุปกรณ วิธีใช และวิธีเก็บรักษา
5
4. สาธิตการประดิษฐรมการบูรจากผาโปรง
15
5. ปฏิบัติการประดิษฐรมการบูรจากผาโปรง
80
6. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
10

ผลการใชโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
ผลการใช โ ปรแกรมนั น ทนาการศิ ล ปะประดิ ษ ฐ สํ า หรั บ ผู สู ง อายุ โดยการวั ด
คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูสูงอายุที่รวมกิจกรรมจากการใชโปรแกรม
นันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ แสดงผลการศึกษาจากการวิเคราะหขอมูล ตาม
ประเด็นเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม คุณภาพชีวิต และความพึงพอใจของ
ผูสูงอายุตอโปรแกรม ดังตอไปนี้
1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.2 แสดงขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ

อายุ

รวม

รายการ

จํานวน

รอยละ

ชาย
หญิง
รวม

30
30

100.00
100.00

ระหวาง 60 - 69 ป
ระหวาง 70 - 79 ป
80 ปขึ้นไป

21
7
2
30

70.00
23.33
6.67
100.00

หมายเหตุ
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)
สถานภาพ

รายการ

โสด
สมรส
หมาย
หยาราง แยกกัน
รวม
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
รับราชการ
รวม
ระยะเวลาที่เปนสมาชิกชมรม
นอยกวา 1 ป
1 - 2 ป
3 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน

รอยละ

6
14
7
3
30

20.00
46.67
23.33
10.00
100.00

8
17
5
30

26.67
56.67
16.67
100.00

30
30

100
100.00

2
8
20
30

6.67
26.67
66.67
100.00

หมายเหตุ

จากตารางที่ 4.2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูสูงอายุที่เขารวม
กิจกรรมการเรียนรูตามโปรแกรมทั้งหมดเปนหญิง สวนใหญมีอายุระหวาง 60 - 69 ป จํานวน
21 คน คิดเปนรอยละ 70 รองลงมามีอายุ ระหวาง 70 - 79 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ
23.33 และมีอายุ 80 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 สวนใหญมีสถานภาพสมรส
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 46.67 รองลงมา มีสถานภาพหมาย จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ
23.33 มีสถานภาพโสด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และมีสถานภาพหยาราง แยกกัน
3 คน คิดเปนรอยละ 10.00 การศึกษาสวนใหญจบระดับปริญญาตรี จํานวน 17 คน คิดเปน
รอยละ 56.67 รองลงมามีระดับการศึกษาอนุปริญญา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.67
และมีร ะดับ การศึ กษาสูงกวา ปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปน รอยละ 16.67 มีอาชีพเดิม
รั บ ราชการจํ า นวน 30 คน คิ ดเป น ร อยละ 100 และส ว นใหญ เ ป น สมาชิ ก ในชมรมมาเป น
ระยะเวลา 3 ปขึ้นไปจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาระยะเวลา 1 – 2 ป
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.67 และนอยกวา 1 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67
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2. คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
2.1 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยรวม
ตารางที่ 4.3 แสดงคาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยรวม
รายการประเมิน
ดานสุขภาพจิต
ดานสภาวะทางสังคม
รวม

X
(n=30)
3.61
3.62
3.61

S.D.

แปลผล

0.26
0.31
0.27

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.3 คาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยรวม พบวา ผูสูงอายุ
ที่เขารวมกิจกรรมเรียนรูตามโปรแกรม มีความคิดเห็นวาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐ
สํ า หรั บ ผู สู งอายุ มี ผ ลต อคุ ณภาพชีวิต โดยรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค าเฉลี่ ย เท ากั บ 3.61
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากที่สุดทั้ง 2 ดาน คือ ดานสุขภาพจิต คาเฉลี่ยเทากับ 3.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.26 และสภาวะทางสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 3.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31
2.2 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานสุขภาพจิต
ตารางที่ 4.4 แสดงคาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานสุขภาพจิต
รายการประเมิน
ทําใหทานมีความสุข
ทําใหทานมีสมาธิ
ทําใหทานเกิดการผอนคลาย
ทําใหทานรูสึกเพลิดเพลิน
ทําใหทานรูสึกพอใจ
ทําใหทานรูสึกวาชีวิตของทานมีความหมาย
ทําใหทานรูสึกประสบความสําเร็จ
ทําใหทานรูจักตนเองและยอมรับในตนเองมากขึ้น

X
(n=30)
3.87
3.70
3.63
3.60
3.63
3.60
3.67
3.50

S.D.

แปลผล

0.35
0.47
0.49
0.50
0.49
0.50
0.48
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)
รายการประเมิน
ทําใหทานรูสึกภูมิใจในตนเอง
ทําใหรูสึกดีในการไดเขารวมกิจกรรมกับผูอื่น
ทําใหทานไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น
ทําใหทานรูสึกวาไมถูกแยกตัวออกจากบุคคลรอบขาง
ทําใหทานรูสึกพอใจที่คนอื่นชวนทานทํากิจกรรมดวย
รวม

X
(n=30)
3.43
3.60
3.50
3.57
3.60
3.61

S.D.

แปลผล

0.50
0.50
0.51
0.50
0.50
0.26

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.4 พบวา คาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดานสุขภาพจิต
ผู สู ง อายุ มี ค วามคิ ด เห็ น ว า โปรแกรมนั น ทนาการศิ ล ปะประดิ ษ ฐ มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ด า น
สุขภาพจิตโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 3.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.26 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 11 ขอ
และอยูในระดับมาก จํานวน 3 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ทําให
ทานมีความสุข มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35 ทําใหมีสมาธิ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 ทําใหทานรูสึกประสบความสําเร็จ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 สวนประเด็นการทําใหทานรูสึก
ภูมิใจในตนเอง มีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูในระดับมากคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.50
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2.3 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานสภาวะทางสังคม
ตารางที่ 4.5 แสดงคาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดานสภาวะทางสังคม
รายการประเมิน
ทําใหทานเขาใจบุคคลอื่นมากขึ้น
ทําใหทานสามารถปรับตัวเขากับบุคคลอื่นได
ทําใหทานมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมรวมกับบุคคลอื่น
ทําใหทานไดพูดคุยกับบุคคลอื่นไดมากขึ้น
ทําใหทานสามารถพูดคุยกับบุคคลอื่นไดนานขึ้น
ทําใหทานสามารถถายทอดความรูสึกใหบุคคลอื่น
เขาใจได
ทําใหทานมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคน
อื่นในระหวางเขารวมกิจกรรมได
ทานมีโอกาสไดชวยเหลือผูอื่นในระหวางการทํา
กิจกรรม
ทานมีความกระตือรือรนที่จะเขารวมกิจกรรมกับ
บุคคลอื่น
ทําใหทานมีการวางแผนในการทํางานรวมกับบุคคล
อื่น
รวม

X
(n=30)
3.57
3.57
3.67
3.73
3.60

S.D.

แปลผล

0.50
0.50
0.48
0.45
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.67

0.48

มากที่สุด

3.70

0.47

มากที่สุด

3.70

0.47

มากที่สุด

3.53

0.51

มากที่สุด

3.43
3.62

0.50
0.31

มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดานสภาวะทางสังคม
พบวา ผูสูงอายุมีความคิดเห็นวาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐมีผลตอคุณภาพชีวิตดาน
สภาวะสังคมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 3.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.31 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 9 ขอ และ
อยูในระดับมาก จํานวน 1 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก ทําใหทาน
ไดพูดคุยกับบุ คคลอื่นไดมากขึ้น คาเฉลี่ ยเทากับ 3.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45
ทําใหทานมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นในระหวางเขารวมกิจกรรมได มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.70 สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 ทํ าใหทานมีโอกาสไดช วยเหลื อผูอื่นใน
ระหวางการทํากิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 สวน
ประเด็นการทําใหทานมีการวางแผนในการทํางานรวมกับบุคคลอื่น มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คาเฉลี่ย
เทากับ 3.43 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50
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3. ความพึงพอใจของผูสูงอายุ
3.1 ความพึงพอใจของผูสูงอายุ โดยรวม
ตารางที่ 4.6 แสดงคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มีตอโปรแกรมนันทนาการ
ศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ โดยรวม
รายการประเมิน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานหัวขอกิจกรรม
รวม

X
(n=30)
4.56
4.53
4.54

S.D.

แปลผล

0.37
0.39
0.34

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.6 ค า เฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู สู ง อายุ ที่ มี ต อ โปรแกรม
นั น ทนาการศิ ล ปะประดิ ษ ฐ สํ า หรั บ ผู สู ง อายุ โดยรวม พบว า ผู สู ง อายุ มี ค วามพึ ง พอใจต อ
โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่ สุดทั้ ง 2 ด าน คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรีย นรู มีคาเฉลี่ยเทากั บ 4.56
ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ 0.37 และด า นหั ว ข อ กิ จ กรรม มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.53
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39
3.2 ความพึงพอใจของผูสูงอายุ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตารางที่ 4.7 แสดงคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มีตอโปรแกรมนันทนาการ
ศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
X
รายการประเมิน
S.D.
แปลผล
(n=30)
สื่อ/ใบความรู ทันสมัย อานเขาใจงาย สงเสริมการ
เรียนรูดวยตนเองได ตรงใจทาน
4.60
0.62
มากที่สุด
วัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมเพียงพอ เหมาะสมกับ
การใชงาน
4.63
0.56
มากที่สุด
วิทยากร/ผูจัดกิจกรรม มีอัธยาศัย น้ําใจดี มีจิตบริการ
และสงเสริมการเรียนรู
4.87
0.35
มากที่สุด
บรรยากาศและสถานที่ในการจัดกิจกรรมเอื้อตอการ
เรียนรู
4.53
0.51
มากที่สุด
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ตารางที่ 4.7 (ตอ
รายการประเมิน
วันเวลาที่จัด (เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3
ของเดือน เวลา 09.00 -12.00 น.)
จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม 12 ครั้ง
โปรแกรมนันทนาการดวยศิลปะประดิษฐที่จัดตรงกับ
ความตองการของทาน
ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชประกอบอาชีพเสริมได
รวม

X
(n=30)

S.D.

แปลผล

4.50
4.50

0.57
0.51

มาก
มาก

4.63
4.47
4.27
4.56

0.49
0.51
0.58
0.37

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.7 ค าเฉลี่ย ระดับ ความพึ งพอใจของผู สู งอายุ ที่มี ต อโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา ผูสูงอายุมี
ความพึงพอใจตอโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.37 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 6 ขอ และ
อยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก วิทยากร/
ผูจัดกิจกรรม มีอัธยาศัย น้ําใจดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35
วั ส ดุ อุป กรณ ใ นการจั ด กิ จ กรรมเพี ย งพอ เหมาะสมกับ การใชง าน มี ค าเฉลี่ ย เท า กับ 4.63
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 และโปรแกรมนันทนาการดวยศิลปะประดิษฐที่จัดตรงกับ
ความต อ งการของท า น มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.63 ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ 0.49
ส ว นความรู ที่ ไ ด รั บ สามารถนํ า ไปใช ป ระกอบอาชี พ เสริ ม ได มี ค า เฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด เท า กั บ 4.27
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58
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3.3 ความพึงพอใจของผูสูงอายุ ดานหัวขอกิจกรรม
ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มีตอโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ดานหัวขอกิจกรรม
รายการประเมิน
การประดิษฐพานรองพระจากใบยางพารา
การประดิษฐหมอนเครื่องหอม
การประดิษฐตุมดอกกุหลาบ
การประดิษฐขันหมากเบ็งจิ๋วจากกระดาษเรนโบว
การประดิษฐผาขนหนูรูปสัตว (งูปมะโรง)
การประดิษฐกิ๊บติดผมดอกบานชื่นจากเศษผา
การประดิษฐกิ๊บรูปหมวกจากเศษผาและฝาขวดน้ํา
การประดิษฐของชํารวยขนมสอดไส
การประดิษฐที่คาดผมดอกบัวจากเศษผา
การประดิษฐของชํารวยขาวตมมัด
การประดิษฐพวงกุญแจจากรังไหม
การประดิษฐรมการบูรจากผาโปรง
รวม

X
(n=30)
4.33
4.43
4.57
4.63
4.67
4.57
4.53
4.47
4.50
4.40
4.63
4.63
4.53

S.D.

แปลผล

0.48
0.50
0.50
0.49
0.55
0.50
0.51
0.51
0.51
0.50
0.49
0.49
0.39

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.8 พบวา คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มีตอโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ดานหัวขอกิจกรรม ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอ
โปรแกรมนั นทนาการศิ ลปะประดิษฐสําหรับผู สูงอายุโดยรวมอยูในระดับมากที่สุ ด คาเฉลี่ย
เทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอใจ
อยูในระดับ มากที่สุด จํานวน 7 ขอ และอยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก การประดิษฐผาขนหนูรูปสัตว (งูปมะโรง) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67
ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ 0.55 การประดิ ษ ฐ ขั น หมากเบ็ ง จิ๋ ว จากกระดาษเรนโบว
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 การประดิษฐพวงกุญแจจากรังไหม
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 และการประดิษฐรมการบูรจาก
ผาโปรง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 สวนการประดิษฐพาน
รองพระจากใบยางพารา มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48
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4. ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่น ๆ
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ ของผูสูงอายุที่เขารวมกิจ กรรม เกี่ย วกับ
โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ แสดงขอความคิดเห็น ดังนี้
1. ขอเสนอแนะตอกิจกรรม
ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวน รอยละขอความขอเสนอแนะตอกิจกรรม
ขอความ
ควรมีเวลามากกวานี้ และควรจัดประกวดผลงานดวย
ควรมีกิจกรรมแบบนี้บอยๆ และตลอดไป
อุปกรณไมเพียงพอ ควรเพิ่มอุปกรณ จัดอุปกรณใหไดครบ
ควรใหดอกกุหลาบมากกวานี้ (การประดิษฐตุมดอกกุหลาบ)
ควรสอนการประดิษฐดอกบัวดวยผากาบบัวเปนของที่ระลึกประจํา
จังหวัดอุบลราชธานี
ควรเพิ่มการจัดดอกไมสด เชน แจกัน พุมดอกไม
รวม

จํานวน
9
9
7
5

รอยละ
25.71
25.71
20.00
14.29

3

8.57

2
35

5.71
100

จากตารางที่ 4.9 พบวา ขอเสนอแนะของของผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรม สวนใหญ
ใหขอเสนอแนะวา ควรมีเวลามากกวานี้และควรจัดประกวดผลงานดวย และควรมีกิจกรรม
แบบนี้บอยๆและตลอดไป รองลงมาเสนอแนะวา ควรเพิ่มอุปกรณจัดอุปกรณใหไดครบ และ
ควรใหดอกกุหลาบมากกวานี้ (การประดิษฐตุมดอกกุหลาบ) นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะวา
ควรสอนการประดิษฐดอกบัวดวยผากาบบัวเปนของที่ระลึกประจําจังหวัดอุบลราชธานี และ
ควรเพิ่มการจัดดอกไมสด เชน แจกัน พุมดอกไม
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2. ความคิดเห็นอื่น ๆ
ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวน รอยละขอความคิดเห็นอื่น ๆ
ขอความ
ไดประโยชนมากไดพบปะสังสรรคกับเพื่อนทําใหมีสุขภาพจิตดีมาก
ไดรับความรูดีมาก และสนุกสนานดี
มีประโยชน ทําใหมีสมาธิ ไดพบปะกับเพื่อน ไดทํางานรวมกัน
ทําใหมีสมาธิในการทํางาน และสนุก
ฝกสายตา กลามเนื้อ พัฒนาปลายประสาทนิว้
ไดรับความรูเกี่ยวกับการทําของชํารวยนําไปใชเปนของชํารวยและ
ของที่ระลึกได
ไดความรูดีมาก
ภูมิใจที่ไดเรียนรูสิ่งใหม
กิจกรรมดีมาก นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได
นําไปใชเปนของที่ระลึกในงานบุญและประดับรถยนต
สามารถใชเปนอาชีพเสริมไดและนําไปใชสอนลูกหลานเพื่อเปน
แนวทางประกอบอาชีพได มีประโยชนมากสามารถนําไปทํา
ธุรกิจเชิงพาณิชยได
รวม

จํานวน
7
6
6
5
5

รอยละ
14.58
12.50
12.50
10.42
10.42

4
4
3
3
3

8.33
8.33
6.25
6.25
6.25

2
48

4.17
100

จากตารางที่ 4.10 พบวา ขอความคิดเห็นอื่น ๆ ของผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรม
ได กล าวถึง การไดประโยชนมากไดพบปะสั งสรรคกับเพื่อนทําใหมีสุขภาพจิต ดีมาก ไดรับ
ความรูดีมากและสนุกสนานดี มีประโยชน ทําใหมีสมาธิ ไดพบปะกับเพื่อน ไดทํางานรวมกัน
ทําใหมีสมาธิในการทํางาน และสนุก เปนการฝกสายตา กลามเนื้อ พัฒนาปลายประสาทนิ้ว
ไดรับความรูเกี่ยวกับการทําของชํารวยนําไปใชเปนของชํารวยและของที่ระลึกได มีความภูมิใจ
ที่ไดเรียนรูสิ่งใหม เห็นวาเปนกิจกรรมดีมาก นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได สามารถ
นําไปใชเปนของที่ระลึกในงานบุญและประดับรถยนต และใชเปนอาชีพเสริมไดและนําไปใช
สอนลู ก หลานเพื่ อ เป น แนวทางประกอบอาชี พได มี ป ระโยชน ม ากสามารถนํ า ไปทํ า ธุ ร กิ จ
เชิงพาณิชยได

