บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ มี
วัตถุประสงค เพื่อ (1) สรางโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ (2) พัฒนา
โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ (3) ศึกษาผลการใชโปรแกรมนันทนาการ
ศิลปะประดิษฐที่สําหรับผูสูงอายุ
วิธีดําเนินการวิจัย เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development _
R&D) ในแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทั้งการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ดําเนินการ
วิจัย 3 ขั้นตอน (1) สรางโปรแกรม (2) พัฒนาโปรแกรม (3) ศึกษาผลการใชโปรแกรม
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูสูงอายุในชมรมสถานีกาชาดที่ 7 และ ผูสูงอายุที่เปนสมาชิก
อยูในชมรมผูสูงอายุ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความสนใจและ
สมัครใจเขาเรียนรูตามโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ สําหรับทดลองใช
จํานวน 20 คน สําหรับศึกษาผลการใชโปรแกรม จํานวน 30 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยาง
เจาะจง (purposive sampling) ไดแก กลุมผูสมัครเขารวมกิจกรรมทั้งหมด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐ
สําหรับผูสูงอายุ 2) แบบสอบถาม เรื่อง ผลของโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และ 3) แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจตอโปรแกรม
นันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ สังเกต ประชุมกลุม และใชแบบสอบถาม
(วัดคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจ) วิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่ (frequency) และคารอยละ
(percentage) การหาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

สรุป
1. การสรางโปรแกรม โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของการสรางโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับ
ผูสูงอายุ นํามาเปนกรอบในการสรางโปรแกรม ไดแก (1) แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุและการจัด
กิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ (2) แนวคิดเกี่ยวกับนันทนาการ (3) แนวคิดเกี่ยวกับ
โปรแกรมและการสรางโปรแกรมนันทนาการ (4) แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะประดิษฐ (5) แนวคิด
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต (6) แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
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กรอบความคิดในการสรางโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
มีสวนประกอบของกรอบคิด ดังนี้ (1) วิเคราะหเนื้อหากิจกรรม (2) เลือกวัสดุอุปกรณใน
การประดิษฐ (3) เลือกชิ้นงานศิลปะประดิษฐ (4) ทดลองประดิษฐชิ้นงานนั้น ๆ มีแผนการ
ดําเนินการสรางโปรแกรม ประกอบดวย (1) กําหนดวัตถุประสงค (2) แนวทางการจัดกิจกรรม
(3) แนวทางการประเมินผล
1. กรอบแนวคิดในการสรางโปรแกรม ประกอบดวย
1.1 สภาพปญหาความจําเปนในการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุโดยใช
โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
1.2 หลักการของโปรแกรม เปนโปรแกรมนันทนาการที่สามารถพัฒนา
สุขภาพจิตและสภาวะทางสังคมของผูสูงอายุได
1.3 วัตถุประสงคของโปรแกรม คือ เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตและสภาวะ
ทางสังคม และสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนของผูสูงอายุโดยใชศิลปะประดิษฐ
1.4 หัวขอกิจกรรมภายในโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับ
ผูสูงอายุ 12 กิจกรรม
1.5 วันเวลาในการจัดโปรแกรมโดยกําหนดเวลาที่ยืดหยุนตามความตองการ
ของผูสูงอายุ
1.6 รูปแบบและลักษณะการจัดโปรแกรม เปนรูปแบบการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยการจัดประสบการณ บุคคล และแหลงเรียนรูใหงายตอการเรียนรูของผูสูงอายุ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยเนนความผอนคลายสอดคลองกับสภาพรางกายของ
ผูสูงอายุ
1.7 การประเมินผล ไมเนนการประเมินทักษะปฏิบัติ แตเนนการประเมิน
เฉพาะดานจิตใจและสภาวะทางสังคมของผูสูงอายุหลังเสร็จสิ้นโปรแกรม
2. การสรางโปรแกรม ฉบับราง
โครงสรางของโปรแกรม ประกอบดวย 1) ชื่อโปรแกรม 2) วัตถุประสงค
3) กลุมเปาหมาย 4) หัวขอกิจกรรม 5) จํานวนชั่วโมงที่จัดกิจกรรม 6) วันและเวลาในการจัด
โปรแกรม 7) สถานที่ 8) ลักษณะการจัดกิจกรรม และ 9) ตารางการจัดโปรแกรม
หัวขอกิจกรรม 12 กิจกรรม ประกอบดวย (1) การประดิษฐพานรอง
พระจากใบยางพารา (2) การประดิษฐท่ีคาดผมดอกบัว จากเศษผา (3) การประดิษฐถุง
บุหงารําไปดอกไมสด (4) การประดิษฐตุมดอกกุหลาบ (5) การประดิษฐขันหมากเบ็งใบตอง
(6) การประดิษฐกิ๊บรูปหมวกจากฝาขวดน้ําและเศษผา (7) การประดิษฐผาเช็ดหนารูปสัตว
(8) การประดิ ษฐ ของชํ าร วยขนมสอดไส (9) การประดิ ษฐกิ๊บ ติดผมดอกบานชื่ น จากเศษผ า
(10) การประดิ ษ ฐ ข องชํ า ร ว ยข า วต ม มั ด (11) การประดิ ษ ฐ เ หรี ย ญโปรยทาน และ
(12) การประดิษฐรมการบูรจากผาโปรง
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ในแตละหัวขอกิจกรรม ประกอบดวย 1) สาระสําคัญ 2) จุดประสงค
การเรี ย นรู 3) ขั้ น ตอนการจัด กิจ กรรม (1) ขั้น นํา (2) ขั้น จั ดการเรีย นรู (3) ขั้ น สรุ ป
4) สื่อการเรียนรู 5) การวัดและประเมินผล 6) บันทึกผลการจัดการเรียนรู และ 7) ใบความรู
2. การพัฒนาโปรแกรม โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
หลังจากสรางโปรแกรม ฉบับราง ซึ่งประกอบดวยสวนตาง ๆ ขึ้นแลว ไดทํา
การตรวจสอบคุ ณ ภาพโปรแกรมฉบั บ ร า ง โดยการประเมิ น 2 ลั ก ษณะ คื อ การประเมิ น
ความเหมาะสมและการประเมินความสอดคลองของโปรแกรม และการทดลองใชโปรแกรม
ตรวจสอบโปรแกรมโดยผูเชี่ ยวชาญ เปนการประเมิน ความเหมาะสมของ
โปรแกรมและการประเมินความสอดคลองของโปรแกรม โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ไดแก
ผู เ ชี่ ย วชาญด านกี ฬาและนั น ทนาการ ผู เชี่ ยวชาญด านการวิ จั ย และการวั ดและประเมิ น ผล
การศึ กษา ผู เ ชี่ ย วชาญด า นจิต วิทยา ผู เชี่ย วชาญด านศิ ล ปะประดิษฐ และผูเ ชี่ย วชาญด า น
การผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมมีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด (µ = 4.35, σ = .09) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสม
ในระดับ มาก ถึ งมากที่ สุด ผลการประเมิน ความสอดคลองโครงสรางโปรแกรม พบวา โดย
ภาพรวม มีความสอดคลองกัน มีคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง 0.60 - 1.00 และคาดัชนี
ความสอดคลองโดยรวมทั้งฉบับ ได 0.94
พัฒนาโปรแกรม ดวยการตรวจสอบของการใชโปรแกรม ครั้งที่ 1 กับผูสูงอายุ
จํานวน 1 คน เพื่อศึกษาความเหมาะสม สภาพปญหา ขอบกพรองตาง ๆ ของโปรแกรมและ
กระบวนการจั ดกิจกรรม และความยากงายของชิ้นงานศิลปะประดิษฐ และทดลองการใช
โปรแกรม ครั้งที่ 2 กับกลุมตัวอยางผูสูงอายุ จํานวน 20 คน จากชมรมผูสูงอายุสถานีกาชาดที่
7 อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ หลังจากที่
ไดมีการปรับปรุงใหสมบูรณแลว พบวา โปรแกรมมีองคประกอบและรายละเอียดเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย หัวขอ (เนื้อหา) การจัดกิจกรรมนันทนาการ จํานวนชั่วโมง วัน
เวลา สถานที่ ลักษณะการจัดกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้
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ชื่อโปรแกรม
โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
2. เพื่อสงเสริมสภาวะทางสังคมของผูสูงอายุ
3. เพื่อสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนของผูสูงอายุโดยใช
ศิลปะประดิษฐ
กลุมเปาหมาย
ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ หรือในชมรมตาง ๆ หรือในชุมชน ที่มีอายุตั้งแต
60 ป ขึ้นไป สามารถเดินทางมาเขารวมกิจกรรมตามโปรแกรม ได
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
จํานวนชั่วโมงที่จัดโปรแกรม
ชั่วโมงการจัดกิจกรรมการเรียนรูในโปรแกรม เปนชั่วโมงเรียนรูและฝกปฏิบัติ
ตามโปรแกรม ทั้งหมด จํานวน 24 ชั่วโมง
วัน เวลา
ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมใหครบทั้ง 12 กิจกรรม วันและเวลาที่
จัดใหเปนไปตามความเหมาะสมและความตองการของกลุมเปาหมาย อาจจัดเปน เดือนละ
1 ครั้ง ตอ 1 กิจกรรม สัปดาหละ 1 ครั้ง ตอ 1 กิจกรรม หรือ 2 สัปดาหตอ 1 ครั้ง ตอ
1 กิจกรรม
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สถานที่
สถานที่ตามความตองการของกลุมเปาหมาย หรือผูจัดโปรแกรมกําหนดตาม
ความเหมาะสม
ลักษณะการจัดกิจกรรม
เปนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดประสบการณ บุคคล และ
แหลงเรียนรู ใหงายตอการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในโปรแกรม ดําเนินการ 12 กิจกรรม
มีหัวขอการจัดกิจกรรมนันทนาการ 12 กิจกรรม แตละกิจกรรมใชเวลาดําเนินการ 120 นาที
โดยมี ลั กษณะกิ จ กรรมเป น การชี้แจงวัตถุป ระสงค การใหความรู แนะนําอุป กรณวิธีใช
สาธิตการประดิษฐ ฝกปฏิบัติการประดิษฐ และสรุปผล

3. ผลการใชโปรแกรม
ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมเรียนรูตามโปรแกรม ทั้งหมดเปนหญิงและมี
อาชีพเดิมรับราชการ สวนใหญมีอายุระหวาง 60 - 69 ป (รอยละ 70) รองลงมามีอายุ
ระหวาง 70 - 79 (รอยละ 23.33) และมีอายุ 80 ปขึ้นไปเพียง 2 คน (รอยละ 6.67) สวนใหญ
มีสถานภาพสมรส (รอยละ 46.67) รองลงมา มีสถานภาพหมายและมีสถานภาพโสด (รอยละ
23.33 และ 20.00 ตามลําดับ) มีสถานภาพหยารางแยกกัน 3 คน (รอยละ 10.00) เกินกวาครึ่ง
จบการศึกษาประดั บปริญ ญาตรี (รอยละ 56.67) ประมาณสองในสี่ จบการศึกษาระดับ
อนุปริญญา (รอยละ 26.67) และมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 5 คน (รอยละ
16.67) และสวนใหญเปนสมาชิกในชมรมมาเปนระยะเวลา 3 ปขึ้นไป (รอยละ 66.67) รองลงมา
ระยะเวลา 1 – 2 ป (รอยละ 26.67) และนอยกวา 1 ป จํานวน 2 คน (รอยละ 6.67)
3.1 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยรวม พบวา ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรม
ตามโปรแกรม มี ความคิดเห็น วาโปรแกรมนัน ทนาการศิล ปะประดิษฐมีผลตอคุณภาพชีวิต
โดยรวมอยู ในระดับมากที่ สุด มี คาเฉลี่ยเท ากับ 3.61 สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท ากั บ 0.27 เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ดาน คือ ดานสุขภาพจิต
คาเฉลี่ยเทากับ 3.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 และสภาวะทางสังคม คาเฉลี่ย
เทากับ 3.62 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31
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3.2 ความพึงพอใจของผูสูงอายุ
ความพึ ง พอใจของผู สู ง อายุ ที่ มี ต อ โปรแกรมนั น ทนาการศิ ล ปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ โดยรวม พบวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอโปรแกรมนันทนาการ
ศิ ล ปะประดิ ษ ฐ สํ าหรั บ ผู สู งอายุ โ ดยรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค า เฉลี่ ย เท ากั บ 4.54
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจอยูใน
ระดั บ มากที่ สุ ดทั้ ง 2 ด า น คื อ ดานการจัดกิจ กรรมการเรีย นรู มีคาเฉลี่ย เทากับ 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
3.3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ
สวนใหญมีขอเสนอแนะวา ควรเพิ่มเวลา ใหมีการจัดประกวดผลงาน
และควรมี กิ จ กรรมแบบนี้ บ อ ย ๆ และตลอดไป ควรเพิ่ ม อุ ป กรณ จั ด อุ ป กรณ ใ ห ไ ด ค รบ
นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะวาควรสอนการประดิษฐดอกบัวดวยผากาบบัว และควรเพิ่มการจัด
ดอกไมสด
ขอความคิดเห็นอื่น ๆ เห็นวากิจกรรมนี้ไดประโยชนมากไดพบปะ
สังสรรคทําใหมีสุขภาพจิตดี ไดรับความรูและสนุกสนานดี ทําใหมีสมาธิ ไดทํางานรวมกันทํา
เปนการฝกสายตา กลามเนื้อ พัฒนาปลายประสาทนิ้ว นําไปใชเปนของชํารวยและของที่ระลึก
ได มีความภู มิใจที่ได เรีย นรูสิ่ งใหม นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันทําเปน ของที่ระลึกใน
งานบุญและประดับรถยนต และใชเปนอาชีพเสริมไดและนําไปสอนลูกหลานเปนแนวทาง
ประกอบอาชีพ ทําธุรกิจเชิงพาณิชยได

อภิปรายผล
จากการสรุ ป ผลวิ จั ย การพั ฒ นาโปรแกรมนั น ทนาการศิ ล ปะประดิ ษ ฐ สํ า หรั บ
ผูสูงอายุ ผูวิจัยมีประเด็นที่จะอภิปรายดังนี้
1. การสรางโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ฉบับราง
ผู วิ จั ย สร า งโดยสั ง เคราะห แนวคิ ดเกี่ย วกั บ ผู สูงอายุ และการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู สํา หรั บ
ผู สู ง อายุ แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ นั น ทนาการ แนวคิด เกี่ ย วกับ โปรแกรมและการสร างโปรแกรม
นันทนาการ แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะประดิษฐ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ประกอบกับการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการจัด
กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ เพื่อนํามาสรางเปนกรอบแนวคิด ดังนี้ (1) วิเคราะหเนื้อหากิจกรรม
(2) เลือกวัสดุอุปกรณในการประดิษฐ (3) เลือกชิ้นงานศิลปะประดิษฐ (4) ทดลองประดิษฐ
ชิ้นงานนั้น ๆ สอดคลองกับแนวคิดของ Boyle (1981, อางใน จุฬารัตน เพชรวิเศษ, 2554)
ไดนําเสนอกระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงพัฒนาที่มีลักษณะสําคัญที่การกําหนดวัตถุประสงค
ของโปรแกรม เริ่มจากสภาพความตองการและปญหาชุมชน โดยกําหนดขั้นตอนการพัฒนาไว 8
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ขั้นตอนคือ 1) การกําหนดพื้นฐานสําหรับโปรแกรม 2) การวิเคราะหสถานการณสําหรับชุมชน
และกลุมผูรับบริการ 3) การพิจารณาผลที่พึงประสงค 4) การกําหนดแหลงทรัพยากร และ
การสนับสนุน 5) การสรางแผนการเรียนรู 6) โปรแกรมการปฏิบัติงาน 7) ความนาเชื่อถือ
ของการใชทรัพยากร 8) การรายงานคาของโปรแกรม สอดคลองกับ เอนก หงษทองคํา
(เอนก หงษ ทองคํ า , 2542) ได นําเสนอลําดับ ขั้น ตอนและองคป ระกอบการสรางโปรแกรม
นันทนาการ ที่ตองกําหนดวัตถุประสงคของโปรแกรมใหชัดเจน ศึกษารายละเอียดของสมาชิก
ความสนใจ สภาพสิ่ ง แวดล อ มและแนวโน ม ของชุ ม ชน สํ า รวจสถานที่ แ ละสิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวก และการกําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายที่ศึกษา และสอดคลองกับ
แนวคิดของ Keller and Osgood (Keller and Osgood, 1987) ที่กลาววา วิธีการออกแบบ
โปรแกรมอยางมีสวนรวมของผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุเกิดการใชอํานาจของตนเอง ทําใหเกิด
ความมั่ น ใจ การให ค วามรู สึ กที่ มั่น คงเกี่ย วกับ ความเปน เจ าของโปรแกรมและผลลัพ ธของ
โปรแกรม สงเสริมทัศนคติในแงบวก พัฒนาทักษะตางๆ และสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ มีแผนการดําเนินการสราง
กิ จ กรรมภายในโปรแกรม คื อ 1) กํ าหนดวั ต ถุ ป ระสงค 2) แนวทางการจั ดกิ จ กรรม และ
3) แนวทางการประเมินผล จนไดโครงสรางของโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับ
ผูสูงอายุ ฉบับราง ประกอบดวย 1) ชื่อโปรแกรม 2) วัตถุประสงค 3) กลุมเปาหมาย 4) หัวขอ
ภายในโปรแกรมสําหรับการจัดกิจกรรม จํานวน 12 กิจกรรม ซึ่งในแตละกิจกรรมประกอบดวย
(1) สาระสําคัญ (2) จุดประสงคการเรียนรู (3) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบดวย ขั้นนํา
ขั้นจัดการเรียนรู และขั้นสรุป (4) สื่อการเรียนรู (5) การวัดและประเมินผล (6) บันทึกผล
การจัดการเรียนรู และ (7) ใบความรู 5) จํานวนชั่วโมงที่จัดกิจกรรม 6) วันและเวลาในการจัด
กิจกรรมตามโปรแกรม 7) สถานที่ 8) ลักษณะการจัดกิจกรรม 9) ตารางการจัดกิจกรรมตาม
โปรแกรม
2. การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ผูวิจัย
นํา โปรแกรมนั นทนาการศิ ลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ฉบับราง ตรวจสอบคุ ณภาพของ
เครื่องมือ โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฉบับราง
โดยพิจารณาสภาพปญหาความจําเปน ปรัชญาของโปรแกรม วัตถุประสงคของโปรแกรม หัวขอ
โปรแกรม วันเวลาในการจัดกิจกรรม รูปแบบและลักษณะการจัดกิจกรรม และการประเมินผล
ผลการประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฉบับราง พบวา ภาพรวม โปรแกรมมีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด (µ = 4.35, σ = .09) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสม
ในระดั บ มาก ถึ ง มากที่ สุ ด และการประเมิ น ความสอดคล อ งของโปรแกรมฉบั บ ร า ง และ
เครื่ องมือวิ จั ย โดยพิ จ ารณาแตละองคป ระกอบ ไดแก สภาพปญ หาความจําเปน ในการจัด
กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ หลักการ วัตถุประสงค หัวขอโปรแกรม วันเวลาในการจัดกิจกรรม
รูปแบบและลักษณะการจัดกิ จกรรม และการประเมินผล ผลการประเมินความสอดคลอง
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โครงสร า งโปรแกรม พบวา ทุกขอมีความสอดคลองกัน มีคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง
0.60- 1.00 ผู วิ จัย นํ า ข อเสนอแนะของผูเชี่ย วชาญมาปรับ ปรุงโปรแกรมฉบับ ราง เพื่อใหมี
คุณภาพมากและมี ความเหมาะสมมากที่สุ ด จากนั้น นํา ไปทดลองใชกั บ ผูสู งอายุ ครั้ งที่ 1
จํานวน 1 คน วันละ 1 กิจกรรม รวม 12 วัน เพื่อใหโปรแกรมมีความสมบูรณมากที่สุด ในดาน
การใชคําและลําดับขั้นตอนของแตละกิจกรรมภายในโปรแกรมทั้ง 12 กิจกรรม ประกอบกับ
เป น การเตรี ย มความพร อมของวิ ทยากร จากนั้น นําโปรแกรมไปทดลองใช กับ กลุมตั ว อย าง
ผูสูงอายุ จํานวน 20 คน พบวา ผูสูงอายุสามารถดําเนินกิจกรรมตามโปรแกรมนันทนาการ
ศิ ล ปะประดิ ษฐ สํ า หรั บ ผู สู งอายุได ตลอดโปรแกรม โดยมี ขอเสนอแนะเกี่ย วกั บ กิ จ กรรมใน
โปรแกรม 3 กิจ กรรม คือ การประดิษฐถุงบุหงารําไปดอกไมส ด การประดิษฐ ขันหมากเบ็ ง
ใบตอง และการประดิษฐเหรียญโปรยทาน มีขั้นตอนที่ยุงยากเกินไป ไมเหมาะสม ผูสูงอายุ
บางรายทํากิจกรรมดวยความเครียด สอดคลองกับแนวคิดของวรรณนิภา บุญระยอง (วรรณนิภา บุญระยอง, 2542) ในการจัด กิจ กรรมใหกับผูสูงอายุ ตองจัดใหส อดคลองกับศักยภาพของ
ผูสูงอายุใหมากที่สุด กิจกรรมที่งายเกินไปอาจจะไมทาทาย ไมกอใหเกิดแรงจูงใจใหอยากทํา
ส ว นกิ จ กรรมที่ ย ากเกิ น ไปก็ จ ะไดรับ การปฏิ เสธหรือสรางความคับ ขอ งใจใหแก ผูสูงอายุไ ด
ดังนั้นตองประยุกตกิจกรรมใหเหมาะสม ซึ่งจะสามารถสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุมีสวนรวม
เพื่อใหเกิดความตระหนักเห็นคุณคาและความสามารถของตนเอง สวนกิจกรรมการประดิษฐ
ขั น หมากเบ็ งใบตอง ขั้ น ตอนการประดิษฐ ใชเวลานาน ขอใหป รับ เปลี่ย นวัส ดุ อุป กรณใหม
สําหรับระยะเวลาที่ใชในการดําเนินกิจกรรมในโปรแกรม คือ 2 ชั่วโมงในแตละกิจกรรม มีความ
เหมาะสม เอกสารประกอบการดํ า เนิ น กิ จ กรรมมี ค วามเหมาะสม และควรให เ พิ่ ม ขนาด
ตัวหนังสือ และภาพประกอบกิจกรรมควรเปนรูปสี สอดคลองกับแนวคิดของ กชกร สังขชาติ
(กชกร สังขชาติ, 2536) ที่กลาววา สํ าหรับการเรีย นการสอนที่ นํามาใชสอนผูสู งอายุ เช น
เอกสารของจริง รูปภาพ หรือสัญลักษณ ควรเปนสื่อที่มีขนาดใหญที่ผูสูงอายุมองเห็นไดงาย
และสื่อความหมายไดชัดเจน ระยะเวลาที่ใชในการสอนนั้นแตละครั้งควรใชเวลาประมาณ 1
ชั่ว โมง 40 นาที ซึ่ งเป น ระยะเวลาที่เหมาะสมกับ ผูเรีย น ความพึ งพอใจในภาพรวมของ
โปรแกรม อยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมฟรี ทําเสร็จไดชิ้นงานกลับไป
บานไปใหลูกหลาน หรือบางรายสามารถนําไปทําเปนงานอดิเรก ทําชิ้นงานเพื่อไปมอบใหกับ
ผูอื่น หรือนําไปสอนผูอื่นตอ ทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา ไดมีโอกาสมาพบปะเพื่อนและทํา
กิจกรรมที่ตนเองชอบรวมกัน
3. การศึกษาผลการใชโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
ผูวิจัยจําแนกการอภิปรายเปน 2 สวน คือ
3.1 คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู สู ง อายุ โดยรวม พบว า ผู สู ง อายุ ที่ เ ข า ร ว ม
กิจกรรมตามโปรแกรม มีความคิดเห็นวาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุมี
ผลตอคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.61, S.D. = .27) โดยดานสุขภาพจิต
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อยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.61, S.D. = .26) และดานสภาวะทางสังคมอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 3.62, S.D. = .31) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐ
สํา หรับ ผู สู งอายุ มี ขั้น ตอนการการสราง การพัฒ นาและทดลองใชอยางตอเนื่องและนําผล
การทดลองมาปรับปรุงโดยมีผูเชี่ยวชาญไดใหคําปรึกษา เสนอแนะทุกขั้นตอน สงผลใหผูเขารวม
โปรแกรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทําใหผูสูงอายุมีความสุข มีสมาธิมากขึ้น เกิดการผอนคลาย รูสึก
เพลิดเพลิน รูสึกวาชีวิตของทานมีความหมาย รูสึกประสบความสําเร็จ รูจักตนเองและยอมรับ
ในตนเองมากขึ้น รูสึกภูมิใจในตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของสมบัติ กาญจนกิจ (สมบัติ กาญจนกิจ, 2542) ไดอธิบายวานันทนาการสามารถพัฒนาอารมณสุขและเปนกระบวนการที่
พัฒนาอารมณสุขของบุคคลและชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมตาง ๆ เปนสื่อกลางในชวงเวลาวาง
การเขารวมกิจกรรมตองเปนไปดวยความสมัครใจ และพรทิพย หมวดใหม (พรทิพย หมวดใหม,
2553) ไดทําการศึกษาเรื่องผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตาม
มาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น พบวา การจัดกิจกรรมดานนันทนาการ
สงผลดีตอรางกายและจิตใจของผูสูงอายุในชุมชน ทําใหไมรูสึกวาเหวและรูสึกวาตนเองมีคุณคา
มากขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรมยังทําใหผูสูงอายุรูสึกดีในการไดเขารวมกิจกรรมกับผูอื่น ไดรับ
การยอมรับจากบุคคลอื่น รูสึกวาไมถูกแยกตัวออกจากบุคคลรอบขาง รูสึกพอใจที่คนอื่นชวน
ทานทํากิจกรรมดวย ทําใหเขาใจบุคคลอื่นมากขึ้น สามารถปรับตัวเขากับบุคคลอื่นได มีโอกาส
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับบุคคลอื่น ไดพูดคุยกับบุคคลอื่นไดมากขึ้น สามารถพูดคุยกับบุคคลอื่นได
นานขึ้น สามารถถายทอดความรูสึกใหบุคคลอื่นเขาใจได มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คนอื่นในระหวางเขารวมกิจกรรมได มีโอกาสไดชวยเหลือผูอื่นในระหวางการทํากิจกรรม มี
ความกระตือรือรนที่จะเขารวมกิจกรรมกับบุคคลอื่น มีการวางแผนในการทํางานรวมกับบุคคล
อื่น สอดคลองกับ ศุภากร รุงอุดม (ศุภากร รุงอุดม, 2547) กลาวา ความตองการทางดานสังคม
ของผูสูงอายุ ไดแก ตองการไดรับความสนใจ ตองการมีสวนรวมในสังคม ตองการชวยเหลือ
และมีบทบาทในสังคม
3.2 ความพึ ง พอใจของผู สู ง อายุ ที่ มี ต อ โปรแกรมนั น ทนาการศิ ล ปะ
ประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ โดยรวม พบวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอโปรแกรมนันทนาการ
ศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = .34) โดยดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = .37) และดานหัวขอ
กิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.53, S.D. = .39) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โปรแกรมนันทนาการ
ศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ เปนกิจกรรมที่ มีสื่อ/ใบความรู ทันสมัย อานเขาใจงาย สงเสริม
การเรี ยนรู ด วยตนเองได มี วั สดุ อุ ปกรณ ในการจั ดกิ จกรรมเพี ยงพอ เหมาะสมกั บการใช งาน
วิทยากร/ผูจัดกิจกรรม มีอัธยาศัย น้ําใจดี มีจิตบริการและสงเสริมการเรียนรู มีบรรยากาศและ
สถานที่ในการจัดกิจกรรมเอื้อตอการเรียนรู ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
สามารถนํ า ไปใช ป ระกอบอาชี พ เสริ ม ได และมีหั ว ข อกิ จ กรรมที่ ตรงกั บ ความต อ งการของ
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ผูเขารวมกิจกรรม หลากหลายสามารถเลือกดําเนินกิจกรรมไดทุกกิจกรรม สอดคลองกับ สุพิชชา
ชุ ม ภาณี (สุ พิ ช ชา ชุ ม ภาณี , 2551) การสร า งโปรแกรมนั น ทนาการโดยผู วิ จั ย สร า งจาก
ความตองการของผูสูงอายุ ประกอบดวย ความสนใจ ความตองการ ทักษะ ทําใหผูเขารวม
โปรแกรมมีความรูสึกวาตนเองมีความเปนเจาของโปรแกรม ทําใหผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอ
โปรแกรม ประกอบกับการเขารวมโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ผูวิจัย
สํารวจความตองการและรับสมัครสมาชิกที่สนใจเขารวมกิจกรรม ทําใหผูสูงอายุไดมีโอกาส
พิจารณาโปรแกรมดวยตนเอง สอดคลองกับการอธิบายของ Keller and Osgood (Keller
and Osgood, 1987) ที่กลาววา วิธีการออกแบบโปรแกรมอยางมีสวนรวมของผูสูงอายุ ทําให
ผูสูงอายุเกิดการใชอํานาจของตนเอง ทําใหเกิดความมั่นใจ การใหความรูสึกที่มั่นคงเกี่ยวกับ
ความเปนเจาของโปรแกรมและผลลัพธของโปรแกรม สงเสริมทัศนคติในแงบวก พัฒนาทักษะ
ตาง ๆ และสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นอกจากนี้ยังพบวา มีผูสนใจเขารับ
บริ ก ารโปรแกรมนั น ทนาการศิ ล ปะประดิ ษ ฐ สํ า หรั บ ผู สู ง อายุ เป น ผู ห ญิ ง ร อ ยละ 100
อันเนื่องมาจาก กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปะประดิษฐ เปนกิจกรรมที่ผูหญิงพึงพอใจ
มากกวาเพศชาย สอดคลองกับงานวิจัยของจิราพัทธ แกวศรีทอง (จิราพัทธ แกวศรีทอง, 2553)
ศึกษาผลการใชโปรแกรมการฝกอบรมเรื่องศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมเปาหมายในการวิจัยคือผูที่
สนใจและสมัครใจเขารวมกิจกรรม สวนกิจกรรมที่ใชการปฏิบัติ ไดแก การตกแตงถุงผาลดโลก
รอน การจัดดอกไมบูชาพระ การดแทนใจ กระเชาอวยพร พวกกุญแจจากเศษผา โมบายแขวน
รูป การพับผาเช็ดหนา และการประดิษฐเข็มกลัด ซึ่งเมื่อวิเคราะหจากขอมูล พบวา ผูสูงอายุที่
สมัครใจเขารวมกิจกรรมเปนเพศหญิงทั้งหมด
โดยสรุป โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ เปน การพัฒนา
โปรแกรมบนพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎี ผานกระบวนการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ และทดลอง
ใชกับกลุมตัวอยาง และเมื่อนํามาปฏิบัติจริงพบวา โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับ
ผูสูงอายุ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในดานสุขภาพจิต และสภาวะทางสังคมที่ดีขึ้น และ
โปรแกรมนัน ทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ ยังเปนโปรแกรมที่ผูสูงอายุมีความพึ ง
พอใจ ทั้งในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานหัวขอกิจกรรม
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ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐสําหรับผูสูงอายุที่มีตอ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูวิจัยมีประเด็นขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
เนื่องจากผูเขารวมโปรแกรม มีความเห็นวาเปนกิจกรรมที่เปนประโยชน
เชิงสรางสรรค ปฏิสัมพันธทางสังคม สงเสริมสุขภาพจิต เสริมสรางสมาธิ และเปนแนวทาง
ประกอบอาชีพทําธุรกิจเชิงพาณิชยได จึงมีขอเสนอและจากผูรวมกิจกรรมดังนี้
1.1 ควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรม
1.2 ควรจัดกิจกรรมลักษณะนี้บอย ๆ และตอเนื่อง
1.3 ควรจั ด กิ จ กรรมการประดิ ษ ฐ จ ากผา กาบบั ว สั ญ ลั กษณ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี
1.4 ควรเพิ่มกิจกรรมการจัดดอกสด ซึ่งใชในชีวิตประจําวันได
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรวิจั ย เปรี ย บเที ย บการใชโ ปรแกรมนั น ทนาการศิลปะประดิษฐ
สําหรับผูสูงอายุที่มีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกับกลุมเปาหมายในพื้นที่อื่น ๆ
2.2 ควรมีการศึกษาติดตามผลของการจัดโปรแกรมนันทนาการศิลปะ
ประดิ ษ ฐ สํ า หรั บ ผู สู ง อายุ ที่มี ต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู ง อายุ เป น ระยะ ๆ เพื่ อ ดู ค วามยั่ ง ยื น ของ
พฤติกรรม
2.3 ควรศึ ก ษาแนวทางการจั ด กิ จ กรรมเชิ ง บู ร ณาการเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะ
ประดิษฐกับชีวิตประจําวันของผูสูงอายุเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต

