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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre–experiment) แบบ One-shot Case Study มีวัตถุประสงค 
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สังคมผูสูงอายุบานบางแค กลุมเปาหมายในการวิจัย คือ ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 

ผูสูงอายุบานบางแค อาคารสุขสันต ป พ.ศ. 2553 โดยเจาหนาท่ีคัดเลือกวามีสภาพรางกายท่ีสามารถเขารวม 
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ผูสูงอายุแบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัย พบวา 1) ผูสูงอายุมีคะแนนทักษะการปฏิบัติงานอยูในระดับดี 2) มีความพึงพอใจตอการเขารวม 

ฝกอบรม ทั้งดานวิทยากร ดานวันเวลาในการจัดฝกอบรม ดานวัสดุอุปกรณ ดานการฝกอบรม ดานหัวขอ 

การฝกอบรม อยูในระดับมาก 

Abstract  

  This research is a pre-experiment research of one-shot case study type. The  

objective is to study the effect of training program on Art crafts in Banbangkhae Social Welfare  

Development Center for the elderly. The target populations are 15 voluntarily elder persons  

residing in Banbangkhae Social Welfare Development Center, Sooksan Building, in 2010, who  

have been selected by the center officials. The Elders are in good physical health and able to  

participate in the activities. Tool used is a training program on Art crafts for the elderly 

consisting of Performance Skill Measurement Forms and Satisfaction Questionnaires. Data 

analysis is descriptive statistics. The results of the research are that: 1) Performance skill scores  

of the elderly are in a good level. 2) Their satisfactions to participate in the training on the 

aspects of the lecturer, date and time of the training, materials and equipments, activities, topics 

of training are in a high level. 
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1. บทนำ 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.  

2545-2564) ใหความสำคัญกับมาตรการการ 

ปลุกจิตสำนึกใหคนในสังคมตระหนักถึงคุณคา 

และศักดิ์ศรีของผูสูงอายุโดยมุงเนนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ดานการสงเสริมผูสูงอายุ ประกอบ 

ดวย 6 มาตรการหลัก คือ 1) มาตรการสงเสริม 

ความรูดานการสงเสริมสุขภาพปองกันดูแลตนเอง 

เบื้องตน 2) มาตรการสงเสริมการอยูรวมกัน 

และสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ  

3) มาตรการสงเสริมดานการทำงานและการหา 

รายไดของผูสูงอายุ 4) มาตรการสนับสนุนผูสูง 

อายุที่มีศักยภาพ 5) มาตรการสงเสริมสนับสนุนสื่อ 

ทุกประเภทใหมีรายการเพื่อผูสูงอายุ และสนับสนุน 

ใหผูสูงอายุไดรับความรูและสามารถเขาถึงขาวสาร 

และส่ือ 6) มาตรการสงเสริมและสนับสนุน 

ใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่ 

เหมาะสมและปลอดภัย จากมาตรการหลักที่กลาว 

มาจะเปนการเพ่ิมคุณภาพและศักยภาพของ 

ผูสูงอายุที่จะดำรงชีวิตอยางมีความสุข แมวัยสูง 

อายุจะเปนวัยสุดทายของชีวิตแตยังคงมีพัฒนาการ 

ไปตามวัย จากการสำรวจประชากรผูสูงอายุใน 

ประเทศไทย พบวา มีประชากรผูสูงอายุเพิ่มข้ึน 

จาก 6.3 ลานคนเปน 14 ลานคนในป 2553 และ 

จะเพ่ิมสูงขึ้นกลายเปนสังคมผูสูงอายุมากขึ้น  

สอดคลองกับการวิจัยของสถาบันวิจัยประชากร 

และสังคม พบวา ในป พ.ศ. 2553-2564 หรือ 

อีกประมาณ 11 ป จำนวนผูสูงอายุจะมากกวาเด็ก 

เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรดานโครงสราง 

ประชากร (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,  

2553) เม่ือผูสูงอายุมีวัยหรืออายุเพิ่มข้ึน ปญหาที่

ผูสูงอายุสวนใหญตองเผชิญ คือ ปญหาสุขภาพ 

ดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม ซ่ึง 

เปนปญหาที่เกิดจากพัฒนาการของวัย สงผล 

ใหการดำเนินภารกิจประจำวันที่จะดูแลชวยเหลือ 

ตนเองลดนอยลง นอกจากน้ัน ผูสูงอายุบางคน 

อาจเจ็บปวยดวยโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน  

และโรคความดันโลหิตสูง เปนตน และอาจพบ 

ปญหาดานจิตใจ หรืออารมณ ที่เปนผลสืบเนื่อง 

มาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย เชน มี 

ความวิตกกังวล อารมณไมมั่นคง โกรธงาย โมโห 

งาย หงุดหงิด เครียด ซึมเศรา หวาดระแวง ทอแท 

มีอาการหลงลืมหรือมีภาวะสมองเส่ือม รวมถึง 

อาจพบปญหาดานสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการ 

เปลี่ยนแปลงของการสูญเสียบทบาทหนาที่ การ 

สูญเสียคนใกลชิดและสูญเสียสัมพันธภาพทาง 

ครอบครัว นอกจากนั้น ผูสูงอายุยังมีความตองการ 

ดานเศรษฐกิจ คือ มีความม่ันคงทางการเงิน 

มีงาน มีรายได เพื่อลดภาระครอบครัวและสังคม 

ลดการพึ่งพิงอาศัยผูอื่น สามารถดำเนินชีวิตอยาง 

ปกติมีอิสระในชีวิต และตองการความรูประสบการณ 

ใหม ๆ เพื่อปรับตัวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 

ของวัย สภาพแวดลอม และสังคมที่ผูสูงอายุเปน 

สมาชิก (ศุภากร รุงอุดม, 2547: 29) ซึ่งสอดคลอง 

กับการศึกษาของจรินพรรณ เลรามัญ (2543:  

บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาเรื่องการฝกวิชาชีพ 

สำหรับผูสูงอายุเพื่อมีรายไดในเขตเทศบาลนคร 

เชียงใหม ผลการศึกษา พบวา อาชีพที่ผูสูงอายุ 

สนใจและมีความตองการใหมีการฝกอบรม ไดแก  

ศิลปะประดิษฐ การทำอาหาร ขนม และการผลิต 

ของชำรวย ตามลำดับ 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการสนับสนุนแผนผูสูงอายุ 

แหงชาติฉบับที่ 2 และแกปญหาคุณภาพชีวิต 

รวมถึงตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ  
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จึงควรจัดกิจกรรมที่สามารถสนับสนุนปจจัย 

ดังกลาว เชน จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุไดเขารวม 

กิจกรรมทางสังคม โดยการเปนสมาชิกกลุม  

สมาคม ชมรม การมีงานอดิเรกใหผูสูงอายุทำและ 

มีรายไดทั้งงานประจำ งานพิเศษ หรือชั่วคราว 

ดวยการฝกอบรมวิชาชีพตาง ๆ ซึ่งเปนกิจกรรมที่

สรางความรูและประสบการณ รวมถึงสรางทักษะ

ในการทำงาน อันนำไปสูการประกอบอาชีพ 

และมีรายได รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

จะเปนการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุใหผูสูงอายุ 

มีโอกาสทำภารกิจประจำวันตอไปไดอยางปกติ  

จะเปนการชวยชะลอความเส่ือมทางดานรางกาย  

สติปญญา อารมณ และสังคม  

 วิชาชีพคหกรรมศาสตรหรืออาชีพคหกรรม- 

ศาสตร เปนการใชวิชาความรูทางคหกรรมศาสตร 

เพื่อนำไปประกอบอาชีพหรือสรางรายได เปนวิชา 

ที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ 

มนุษยศาสตร โดยมุงพัฒนาครอบครัวดวยการจัด 

ทรัพยากรบุคคล วัสดุ และสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนา 

อาชีพและเสริมสรางคุณภาพชีวิต มีเนื้อหาสาระ 

แบงเปนกลุมตาง ๆ ไดแก อาหารและโภชนาการ  

เสื้อผาและเครื่องแตงกาย การพัฒนาครอบครัว  

และเด็ก การพัฒนามนุษยและสิ่งแวดลอม การ 

จัดการธุรกิจและศิลปะประดิษฐ (สมศรี เพชรโชติ,  

2550: 72) จึงมีผูนำวิชาชีพคหกรรมศาสตรไป 

ฝกอบรมใหกับผูสูงอายุโดยไดสอดแทรกอยูใน 

กิจกรรมดานอาชีวบำบัด เชน ศูนยพัฒนาการจัด 

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแคไดจัดกิจกรรม 

โดยจัดสอนงานประดิษฐตาง ๆ เชน กลุมดอกไม 

จันทน กลุมดอกไมประดิษฐ กลุมทำเครื่องหอม  

เปนตน ผลิตภัณฑที่จำหนายจะแบงผลกำไร ให 

เปนคาแรงผูสูงอายุ 70% สมทบทุนหมุนเวียน  

25% และเปนรางวัลผูควบคุม 5% ตามระเบียบ 

ของกรมพัฒนาสังคมฯ เพ่ือใหผูสูงอายุมีรายได

เปนของตนเอง (ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานบางแค, 2553) 

 ความสำคัญของปญหาที่กลาวมาขางตนจะ 

พบวา แนวทางหนึ่งที่จะชวยใหมาตรการการปลุก 

จิตสำนึกใหคนในสังคมตระหนักถึงคุณคาและ 

ศักดิ์ศรีของผูสูงอายุสามารถบรรลุความสำเร็จได 

นั้น คือ การจัดฝกอบรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร  

ซึ่งในฐานะที่ผูวิจัยเปนนักคหกรรมศาสตร จึงเห็น 

ถึงความสำคัญในมาตรการดังกลาวโดยการสราง 

โปรแกรมการฝกอบรมใหกับผูสูงอายุในเรื่อง 

ศิลปะประดิษฐ ไดแก การตกแตงถุงผาลดโลกรอน 

การจัดดอกไมบูชาพระ การทำพวงกุญแจจาก 

เศษผา เปนตน โดยคำนึงถึงความตองการและ 

สภาพรางกายของผูสูงอายุใชเวลาในการฝกอบรม 

ที่เหมาะสมเพื่อลดปญหาและขอจำกัดในการเขา 

รวมการฝกอบรมและความสามารถในการทำ 

กิจกรรมของผูสูงอายุเปนสำคัญ ซึ่ งคาดวา 

ภายหลังการฝกอบรมผูสูงอายุสามารถนำความรู 

ที่ไดไปประกอบอาชีพ สรางงานสรางรายไดเปน 

การสงเสริมศักยภาพและสนับสนุนใหผูสูงอายุยัง 

คงมีบทบาทและมีสวนรวมในการทำกิจกรรมใน 

สังคม ทำใหผูสูงอายุมีความภาคภูมิใจในตนเอง  

มองเห็นคุณคาในชีวิต สอดคลองกับแผนผูสูงอายุ 

แหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ที่ ให 

ความสำคัญกับมาตรการสงเสริมความรูดานการ 

สงเสริมสุขภาพปองกันดูแลตนเองเบ้ืองตน  

มาตรการสงเสริมศักยภาพ มาตรการทำงานและ 

การหารายได 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลการใชโปรแกรมการฝกอบรม
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เรื่องศิลปะประดิษฐสำหรับผูสูงอายุในศูนยพัฒนา 

การจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 1.3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรเปาหมาย คือ ผูสูงอายุที่อาศัยอยู 

ในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบาน 

บางแค อาคารสุขสันต ป พ.ศ. 2553 โดย 

เจาหนาท่ีคัดเลือกวามีสภาพรางกายที่สามารถ 

เขารวมฝกอบรม และสมัครใจ จำนวน 15 คน 

 1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ คือ โปรแกรมการฝกอบรม 

เรื่องศิลปะประดิษฐสำหรับผูสูงอายุ ประกอบดวย 

แผนการฝกอบรม จำนวน 8 เรื่อง ไดแก 1) การ 

ตกแตงถุงผาลดโลกรอน 2) การจัดดอกไมบูชาพระ 

3) การดแทนใจ 4) กระเชาอวยพร 5) พวงกุญแจ 

จากเศษผา 6) โมบายแขวนรูป 7) การพับผา 

เช็ดหนา 8) การประดิษฐเข็มกลัด 

 ตัวแปรตาม คือ ผลการใชโปรแกรมการ 

ฝกอบรมเรื่องศิลปะประดิษฐสำหรับผูสูงอายุ  

พิจารณาใน 2 ประเด็น คือ ทักษะในการปฏิบัติงาน 

และความพึงพอใจตอการฝกอบรม 

 1.3.3 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ ชวงเดือน 

ธันวาคม 2553 - มกราคม 2554 โดยใช

โปรแกรมการฝกอบรมเรื่องศิลปะประดิษฐสำหรับ

ผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 

ผูสูงอายุบานบางแคเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาความรู 

ดานศิลปะประดิษฐไปใชในการจัดฝกอบรมอาชีพ

ใหกับผูสูงอายุใหสอดคลองกับสังคมและเศรษฐกิจ 

 2. เพื่อเปนแนวทางใหศูนยพัฒนาการจัด 

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแคใชในการ 

จัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมการฝกอบรม 

ใหสอดคลองกับความสนใจ และความตองการ 

ของผูสูงอายุ 

2. วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้ งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง 

(Pre-experiment) แบบ One-Shot Case 

Study  

2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรเปาหมาย คือ ผูสูงอายุที่อาศัยอยู 

ในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 

บานบางแค อาคารสุขสันต ป พ.ศ. 2553 โดย 

เจาหนาที่คัดเลือกวามีสภาพรางกายที่สามารถ 

เขารวมกิจกรรม และสมัครใจ จำนวน 15 คน 

2.2 การสรางเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือ 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2  

สวน คือ เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองเปนโปรแกรม 

การฝกอบรมเร่ืองศิลปะประดิษฐสำหรับผูสูงอายุ 

และเครื่องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประกอบดวย แบบวัดทักษะการปฏิบัติงานและ 

แบบสอบถามความพึงพอใจโดยผูวิจัยดำเนินการ 

ดังนี้ 

 1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กับเรื่องที่จะทำวิจัยและสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 

เพ่ือนำมาเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือ 

 2. ดำเนินการสรางเคร่ืองมือ ดังนี้ 
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 2.1) โปรแกรมการฝกอบรมเรื่องศิลปะ 

ประดิษฐสำหรับผูสูงอายุ จำนวน 8 เรื่อง ไดแก  

1) ตกแตงถุงผาลดโลกรอน 2) การจัดดอกไม 

บูชาพระ 3) การดแทนใจ 4) กระเชาอวยพร  

5) พวงกุญแจจากเศษผา 6) โมบายแขวนรูป  

7) การพับผาเช็ดหนา 8) การประดิษฐเข็มกลัด 

 2.2) แบบวัดทักษะการปฏิบัติงานมีลักษณะ 

แบบ Rubric Scale มีระดับคะแนนเปน 3 2 และ  

1 จำนวน 5 ขอ ซึ่งผูประเมินตองพิจารณา 

พฤติกรรมแตละขั้นตอนแลวใหคะแนนตาม 

กฎเกณฑการใหคะแนน 

 2.3) แบบสอบถามความพึ งพอใจของ 

ผูสูงอายุตอการเขารวมฝกอบรมเรื่องศิลปะ 

ประดิษฐแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุมีลักษณะ 

แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอ 

การเขารวมฝกอบรมเรื่องศิลปะประดิษฐ ซึ่งมี 

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating  

Scale) 3 ระดับ 

 3. นำเครื่องมือที่สรางและผานการพิจารณา 

จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวไปพิจารณา 

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา จากผูเชี่ยวชาญ จำนวน  

5 คน แลวนำผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ 

มาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยมีคาอยู 

ระหวาง 0.50-1 

 4. นำเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแกไขสมบูรณแลว  

ไปทดลองใช (Try Out) กับผูสูงอายุที่สถาน 

สงเคราะหคนชราบานบางแค 2 จำนวน 15 คน 

 5. นำแบบวัดทักษะการปฏิบัติงานมาคำนวณ 

คาสัมประสิทธสหสัมพันธตามวิธีของเพียรสันได

คาความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน  

4 เรื่อง ดังนี้ 0.82 0.84 0.82 และ 0.88 และนำ 

แบบสอบถามความพึงพอใจหาคาอำนาจจำแนก  

(r) โดยมีคาอำนาจจำแนกอยูระหวาง 0.34-0.68  

และค าความเ ช่ือมั่ น โดยใช วิ ธี การคำนวณ 

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคไดคาความ 

เชื่อมั่นเทากับ 0.91 

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขั้นเตรียมการ 

 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนครถึงผูอำนวยการศูนยพัฒนาการจัด 

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค เพื่อขอ 

อนุญาตดำเนินการฝกอบรม 

 2. ติดตอประสานงานผูที่เกี่ยวของ เชน 

เจาหนาที่ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการและสังคม  

ผูสูงอายุ ผูชวยวิจัยเพ่ือวางแผนการฝกอบรม 

เรื่องศิลปะประดิษฐ  

 ขั้นดำเนินการทดลอง 

 1. ผูวิจัยดำเนินการทดลองการฝกอบรม 

ดวยตนเองและมีผูชวยวิจัย โดยการจัดฝกอบรม  

เรื่อง ศิลปะประดิษฐ จำนวน 8 เรื่อง กับประชากร 

เปาหมายเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 1 เรื่อง  

คือ วันจันทร ในชวงเวลา 13.50-14.50 น. 

จนสิ้นสุดการทดลอง  

 2. ขณะฝกอบรมมีการประเมินทักษะการ 

ปฏิบัติงานของผูสูงอายุทุกครั้ง 

 3. เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม ไดสอบถาม 

ความพึงพอใจตอการเขารวมฝกอบรม สำหรับ 

ผูสูงอายุที่มีขอจำกัดในการเขียนและการอาน 
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หนังสือ ผูวิจัยจะเปนผูอานขอคำถามและบันทึก

คำตอบ 

 ขั้นสรุป  

 นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยใชสถิติเชิง

พรรณนา สรุป และอภิปรายผล 

2.4 การวิเคราะหขอมูล  

 วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

สำเร็จรูป ดังนี้  

 1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุโดย 

การแจกแจงความถี่และคารอยละ นำเสนอในรูป 

ตารางประกอบความเรียง 

 2. วิเคราะหคะแนนทักษะการปฏิบัติงาน  

โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

นำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงโดยมี 

เกณฑการแปลความหมายคะแนนของแบบวัด 

ทักษะการปฏิบัติงาน ดังนี้   

คาคะแนน 1.00-5.66 หมายถึง ตองปรับปรุง 

คาคะแนน 5.67-10.33 หมายถึง พอใช 

คาคะแนน 10.34-15.00 หมายถึง ดี 

 3. วิเคราะหขอมูลการประเมินความพึงพอใจ 

ตอการเขารวมฝกอบรมเรื่องศิลปะประดิษฐของ 

ประชากรโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงโดย 

มีเกณฑการแปลความหมายของระดับคาเฉลี่ย  

แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับนอย  

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 2.50-3.00 หมายถึง ระดับมาก 

  

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

3.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ  

 โดยแสดงการแจกแจงความถี่และหาคา 

รอยละนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

ปรากฏ ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 จำนวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของ 
 ผูสูงอายุ 

N = 15 
 ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 
 1. เพศ 
  ชาย - - 
  หญิง 15 100.00 
 2. อายุ 
  60-65 ป 4 26.67 
  66-70 ป 11 73.33 
 3. ภูมิลำเนาเดิม 
  กรุงเทพมหานคร 6 40.00 
  ปริมณฑล 2 13.33 
  ภาคกลาง 4 26.67 
  ภาคเหนือ - - 
  ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 2 13.33 
  ภาคใต 1 6.67 
 4. สถานภาพ 
  โสด 8 53.33 
  สมรส - - 
  หมาย 7 46.67 
 5. การศึกษา 
  ไมไดเรียนหนังสือ 8 53.33 
  ประถมศึกษาตอนตน 5 33.33 
  มัธยมศึกษา 2 13.33 
 6. อาชีพเดิม 
  รับจาง 8 53.33 
  ธุรกิจสวนตัว 1 6.67 
  คาขาย 4 26.67 
  เกษตรกร 2 13.33 
 7. รายไดประจำเดือน 
  ไมมี 15 100.00 
  มี  - - 
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 จากตารางที่ 1 แสดงวาผูสูงอายุที่เขารวม 

โปรแกรมฝกอบรมเปนเพศหญิงทั้งหมด มีอายุอยู 

ระหวาง 66-70 ป คิดเปนรอยละ 73.33 รอง 

ลงมามีอายุ 60-65 ป คิดเปนรอยละ 26.67 

ภูมิลำเนาเดิม อาศัยอยู ในกรุงเทพมหานคร 

คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาอาศัยอยูในภาค 

กลาง คิดเปนรอยละ 26.67 และปริมณฑล 

คิดเปนรอยละ 13.33 มีสถานภาพโสด คิดเปน 

รอยละ 53.33 และเปนหมาย คิดเปนรอยละ 

46.67 การศึกษา สวนใหญไมไดเรียนหนังสือ 

คิดเปนรอยละ 53.33 รองลงมา คือ จบการศึกษา 

ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 33.33  

มัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 13.33 และมีอาชีพ 

เดิม คือ อาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 53.33  

อาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 26.67 อาชีพ 

เกษตรกร คิดเปนรอยละ 13.33 และธุรกิจ 

สวนตัว คิดเปนรอยละ 6.67 ผูสูงอายุทั้งหมด 

ที่เขารวมฝกอบรมไมมีรายไดประจำ  

3.2 ผลการวิเคราะหทักษะการปฏิบัติงาน  

 วิเคราะหโดยแสดงคาคะแนนเฉลี่ยและสวน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปตารางประกอบ 

ความเรียงปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย μ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ ของคะแนนทักษะการปฏิบัติงาน 

 เนื้อหา N K μ σ แปลความหมาย 

 1. การตกแตถุงผาลดโลกรอน 15 15 11.67 2.50 ดี 

 2. การจัดแจกันดอกไมบูชาพระ  15 15 11.73 2.52 ดี 

 3. การดแทนใจ 15 15 13.07 2.05 ดี 

 4. กระเชาอวยพร 15 15 12.33 2.13 ดี 

 5. การทำพวงกุญแจจากเศษผา 15 15 11.87 2.42 ดี 

 6. โมบายแขวนรูป 15 15 11.93 2.22 ดี 

 7. การพับผาเช็ดหนา 15 15 10.80 2.08 ดี 

 8. การประดิษฐเข็มกลัด 15 15 11.87 2.39 ดี 

หมายเหตุ N แทน จำนวนผูสูงอายุทั้งหมด 

 μ แทน คาคะแนนเฉลี่ย 

 σ แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 K แทน จำนวนคะแนนเต็ม 
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 จากตารางที่ 2 พบวา ทักษะการปฏิบัติงาน 

ของผูสูงอายุในช้ินงานที่ 1 การตกแตงถุงผาลด 

โลกรอน ชิ้นงานที่ 2 การจัดดอกไมบูชาพระ 

ชิ้นงานท่ี 3 การดแทนใจ ชิ้นงานที่ 4 กระเชา 

อวยพรช้ินงานที่ 5 การทำพวงกุญแจจากเศษผา  

ชิ้นงานที่ 6 โมบายแขวนรูป ช้ินงานที่ 7 การ 

พับผาเช็ดหนา ชิ้นงานที่ 8 การประดิษฐเข็มกลัด  

อยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 11.67 11.73  

13.07 12.33 11.87 11.93 10.80 และ 11.87  

ตามลำดับ 

3.3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการเขารวม 
 ฝกอบรม 

 วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน และนำเสนอในรูปตารางประกอบ 

ความเรียงปรากฏดังตารางที่ 3 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผูสูงอายุมีความ 

พึงพอใจตอการฝกอบรมเรื่องศิลปะประดิษฐ  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ย 

อยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาโดยรวม พบวา 

มีความพึงพอใจตอการเขารวมฝกอบรมอยูใน 

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66 สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 0.31 

4. สรุป 
4.1 สรุปผลและอภิปรายผล 

 4.1.1 ทักษะการปฏิบัติงานของผูสูงอายุ 

อยูในระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิทยากรไดใช 

การสอนแบบสาธิตประกอบคำบรรยายและมีสื่อ 

ประกอบการสอน ซึ่งเปนตัวอยางช้ินงานสำเร็จ 

ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย μ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ ของผูสูงอายุตอการฝกอบรมในทุกดาน 

 เนื้อหา   μ σ แปลความหมาย 

 1. วิทยากร   2.77 0.31 มาก 

 2. วัน เวลาในการจัดฝกอบรม   2.57 0.39 มาก 

 3. วัสดุอุปกรณ   2.60 0.51 มาก 

 4. การฝกอบรม   2.60 0.44 มาก 

 5. หัวขอการฝกอบรม   2.66 0.31 มาก 

  รวม   2.66 0.31 มาก 

 

และใบความรูที่มีรูปภาพประกอบเปนขั้นตอน 

การประดิษฐชิ้นงานนั้น ๆ อยางละเอียด ซึ่ง 

เหมาะกับวัยของผูสูงอายุ กลาวคือ เปนภาพ 

ประกอบมากกวาการใหอานขอความ ทำใหผูสูง 

อายุสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนจนไดผลสำเร็จ 

ของชิ้นงาน รวมถึงวิทยากรและผูชวยวิทยากร 

ใหความสนใจผูสูงอายุเปนรายบุคคล ดูแลอยาง 

ใกลชิดจนทำใหผูสูงอายุรูสึกใกลชิดกลาซักถาม 

ในขอสงสัยขณะปฏิบัติงาน สอดคลองกับแนวคิด 

ของอาภรณ ใจเที่ยง (2546: 23) กลาววา การ

สอนแบบสาธิตจะทำใหผูเรียนสามารถเห็นและ

เขาใจในขั้นตอนการทำงานในงานที่จะทำกอนการ

ปฏิบัติวามีขั้นตอนในการทำงานอยางไรบาง

สอดคลองกับแนวคิดของจงกลนี ชุติมาเทวินทร 

(2542: 2-4) ที่กลาววา ผูใหญจะเรียนรูไดเร็วกวา
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การสาธิตประกอบคำบรรยายทำใหผูสูงอายุได

เขาใจมากยิ่งขึ้นสามารถปฏิบัติตามได คำนึงถึง 

ระดับความสามารถของผูสูงอายุ ใหอิสระแกผูสูง 

อายุในการแสดงความคิดเห็น และซักถามขอ 

สงสัย เปดโอกาสใหผูสูงอายุลงมือปฏิบัติดวย 

ตนเอง การใหกำลังใจเม่ือผูสูงอายุประดิษฐ 

ชิ้นงานออกมาดีหรือมีความคิดสรางสรรคแปลก 

ใหมสรางความพึงพอใจใหกับผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลอง 

กับแนวคิดของภิญโญ สาธร (2517: 5) ไดเสนอ 

หลักการจัดฝกอบรมไว ดังนี้ วิทยากรตองสราง 

สัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกที่เขารับการฝกอบรม 

และควรระลึกเสมอวาผูเขารับการฝกอบรมม ี

ระดับความสามารถเฉพาะตน ประสบการณหรือ 

ความชำนาญที่ตางกันควรสังเกต พรอมทั้งให 

กำลังใจหากมีการปฏิบัติงานที่ดีกอใหเกิดขวัญที่ดี 

ในการทำงาน สอดคลองกับแนวคิดของเพ่ือนใจ  

รัตตากร (2540: 81-82) กลาววา การสังเกต 

ความสนใจแกผูสูงอายุทุก ๆ คนจะทำใหผูสูงอายุ 

รูสึกวาตนเองมีคุณคา รูสึกภูมิใจในตนเอง และ 

ยังสอดคลองกับการศึกษาของศุภากร รุงอุดม  

(2547: 29) กลาววา ผูสูงอายุตองการความรัก 

และความเอาใจใส การเคารพยกยองยอมรับเปน 

สมาชิกของกลุม ตองการมีเพ่ือน ตองการการ 

แสดงออกถึงความมีคุณคา 

 ดานวัน เวลาในการจัดฝกอบรมมีคาเฉลี่ย 

อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ชวงเวลา 

ที่จัดกิจกรรม (13.50-14.50 น.) คือ ใชเวลา 

ประมาณ 1 ชั่วโมงเปนชวงเวลาที่เหมาะสมกับ 

สภาพรางกายของผูสูงอายุ กลาวคือ ไมควรให 

ผูสูงอายุทำกิจกรรมนานเกินไปเพราะจะทำใหเกิด 

ความเมื่อยลา ทำใหผูสูงอายุรูสึกเบื่อและไมมี 

ความสุขในการเขารวมกิจกรรม  

หากไดมีสวนรวมในกิจกรรมในการอบรม โดย

เฉพาะหากมีการทำจริงปฏิบัติจริง แทนที่จะ 

เปนการนั่ งฟงการบรรยายเพียงอยางเดียว 

สอดคลองกับลักษณะของผูสูงอายุที่ตองการดูแล 

อยางใกลชิดเนื่องจากสภาพรางกายที่เส่ือมถอย 

ไปตามวัยมีขอจำกัดทางดานสายตาฝาฟาง การ 

เคล่ือนไหวชาลง ความจำ ความคิดที่ชา นอกจาก 

นี้ ผูจัดฝกอบรมไดเลือกกิจกรรมที่มีขั้นตอน 

ไมยุงยากหรือซับซอนจนเกินไป มีขั้นตอนการ 

ประดิษฐไมกี่ขั้นตอนเพื่อใหผูสูงอายุปฏิบัติตามได  

คำนึงถึงสภาพรางกายของผูสูงอายุเปนหลัก 

สอดคลองกับแนวคิดของ วรรณนิภา บุญระยอง  

(2542: 152) กลาววา กิจกรรมที่จัดควรเปน

กิจกรรมท่ีงาย ๆ มีขั้นตอนไมซับซอน เหมาะสม

กับศักยภาพของผูสูงอายุแตละบุคคลและวัยซ่ึง 

ผูจัดจะเปนผูประเมินผูสูงอายุและวิเคราะหวา 

ขั้นตอนใดเหมาะสม เพราะกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อ 

เปาหมายท่ีความสำเร็จของผลงาน อันจะนำมาซึ่ง

ความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจของผูสูงอายุ 

 4.1.2 ความพึงพอใจตอการเขารวมฝก

อบรม 

 ผูสูงอายุมีความพึงพอใจตอการฝกอบรม 

เรื่องศิลปะประดิษฐในทุกดานอยูในระดับมาก โดย 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ดานวิทยากร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิทยากรมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ตอผูสูงอายุ ใหความสนใจ ดูแล ชวยเหลือ และ 

เคารพยกยองในความเปนบุคคลสูงวัยที่ยังมี 

คุณคาและมีการเตรียมตัวในการสอนลวงหนา 

กอนการฝกอบรมตรงตอเวลา เปนผูฝกอบรมที่ไม 

เครงเครียดจนเกินไป ใชการถายทอดความรูแบบ 
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 ดานวัสดุอุปกรณ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูจัดฝกอบรมเตรียมวัสดุ 

อุปกรณไดเพียงพอกับความตองการและจำนวน 

ของผูสูงอายุที่เขารวมการฝกอบรม ซ่ึงรวมท้ัง 

วัสดุอุปกรณในการประดิษฐชิ้นงาน และวัสดุ 

อุปกรณในการประกอบการสอน สงผลใหผูสูงอายุ 

รูสึกไมเครียด และไมกังวลวาวัสดุอุปกรณจะมีไม 

เพียงพอ มีความกระตือรือรน และกลาที่จะ

ประดิษฐชิ้นงาน ไมกลัวหากมีการทำวัสดุเสียหาย  

นอกจากนี้ ผูจัดยังคำนึงถึงลักษณะของวัสดุ 

อุปกรณที่นำมาฝกอบรมใหสอดคลองกับสภาพ 

รางกายของผูสูงอายุ เชน สีของวัสดุอุปกรณ  

เลือกใชที่มีสีตัดกัน เพื่อใหผูสูงอายุมองเห็นได 

ชัดเจน หลีกเลี่ยงอุปกรณแหลมคมที่ยากตอการ 

ใชงานหรืออาจเกิดอันตรายได อยางเชน เข็มเย็บ 

ผา เน่ืองจากผูสูงอายุมีขอจำกัดทางดานสายตา  

และการเคลื่อนไหวของรางกาย ใชอุปกรณชนิด 

อื่นทดแทน หากตองมีการรอยเชือกก็มีอุปกรณ 

ชวยเพื่อใหงายตอการประดิษฐชิ้นงาน สอดคลอง 

กับแนวคิดของวรรณนิภา บุญระยอง (2547: 149)  

กลาววา การจัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุนั้น ควรใช 

วัสดุอุปกรณที่มีขนาดใหญ เห็นชัดเจน เลือกใช 

วัสดุอุปกรณที่มีสีตัดกัน หลีกเลี่ยงสีมืด ๆ เชน ดำ  

น้ำเงิน เขียวแก รวมทั้งการวางอุปกรณที่ตองใช 

ใหอยูในระดับสายตาดานหนาของผูสูงอายุ เพื่อ 

ความสะดวกในการมองเห็น หยิบใชงาย ไมตอง 

ปรบัสายตาระยะไกล ใกล บอย ๆ 

 ดานการฝกอบรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกอนการฝกอบรมมีการ 

สอบถามความตองการและความสนใจของผูสูง 

อายุเพื่อนำมาเปนแนวทางในการเลือกกิจกรรม  

ทำใหผูสูงอายุมีความพึงพอใจ การฝกอบรมให 

ผูสูงอายุ มีสวนรวมในการทำกิจกรรมอยางทั่วถึง 

สอดคลองกับแนวคิดของประยง กำประโคน  

(2542: 81) กลาววา ความพึงพอจะเกิดเมื่อไดรับ 

การตอบสนองในความตองการ ซึ่งเปนผลมาจาก 

ความชอบความสนใจ และยังสอดคลองกับทฤษฎ ี

เลือกสรร (Selectivity Theory) กลาววา  

ผูสูงอายุจะเลือกทำกิจกรรมท่ีมีประโยชนมากกวา 

ทำกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีมีอยู ดังนั้น ผูสูงอายุจะ

มีความกระตือรือรนทำกิจกรรมท่ีมีประโยชน 

สอดคลองกับความตองการและสอดคลองกับการ 

ศึกษาของศุภากร รุงอุดม (2547: 28) กลาววา 

ความตองการทางดานสังคมของผูสูงอายุ ไดแก  

ตองการไดรับความสนใจ ตองการมีสวนรวมใน 

สังคม ตองการชวยเหลือและมีบทบาทในสังคม  

ทั้งนี้เพราะผูสูงอายุแมจะมีความบกพรองทาง 

รางกายแตยังคงมีสมรรถภาพทางสติปญญา  

นอกจากน้ี ผูสูงอายุยังไดนำความรูที่ ไดรับไป 

ประกอบอาชีพ และใช ในชีวิตประจำวันได  

สอดคลองกับความตองการดานเศรษฐกิจของ 

ผูสูงอายุ ไดแก ตองการความม่ันคงทางการเงิน 

มีงานทำที่มีรายได เพ่ือลดภาระใหแกครอบครัว 

และสังคม   

 ดานหัวขอการฝกอบรม มีคาเฉลี่ยอยูใน 

ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูสูงอายุที่เขารวม 

ฝกอบรมเปนเพศหญิงจึงมีความพึงพอใจ หัวขอ 

ฝกอบรมที่เกี่ยวกับงานศิลปะประดิษฐ สอดคลอง 

กับการศึกษาของจรินพรรณ เลรามัญ (2543:  

บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาเรื่อง การฝกวิชาชีพ 

สำหรับผูสูงอายุเพื่อมีรายไดในเขตนครเทศบาล 

นครเชียงใหม พบวา อาชีพที่ผูสูงอายุสนใจและ

ตองการใหมีการฝกอบรม ไดแก ศิลปะประดิษฐ 

การทำอาหาร ขนม และการผลิตของชำรวย 

ตามลำดับ และอาจเนื่องมาจากหัวขอฝกอบรม

เปนงานที่ทันสมัย สามารถนำไปประกอบอาชีพ
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หรือใชในชีวิตประจำวันไดจริง เชน ถุงผาลดภาวะ

โลกรอน พวงกุญแจจากเศษผา จะเห็นไดจาก

กระแสปจจุบันเนนใหมีการลดภาวะโลกรอน หรือ

นำวัสดุเหลือใชมาทำใหเกิดประโยชนเพื่อเปน 

การลดการใชทรัพยากร หรือหัวขอการจัดดอกไม

บูชาพระ ทำใหผูสูงอายุไดเกิดความสุขทางใจ  

มีวัตถุประสงคจะนำดอกไมไปถวายพระเม่ือจัด

ดอกไมเสร็จทำใหมีความตั้งใจในการฝกอบรม 

นอกจากนี้ อาจเปนเพราะผูจัดมีการประยุกต 

ขั้นตอนในการประดิษฐชิ้นงานตาง ๆ เพื่อให

สอดคลองกับสภาพรางกายของผูสูงอายุ กลาว

คือ หลีกเล่ียงขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน สอดคลอง

กับแนวคิดของวรรณนิภา บุญระยอง (2547: 

149) กลาววา การจัดทำโปรแกรมกิจกรรมตองให

สอดคลองกับความสนใจและระดับความสามารถ

หรือศักยภาพที่มีอยูของผูสูงอายุใหมากที่สุด 

กิจกรรมท่ีงายเกินไปอาจจะไมทาทาย ไมกอใหเกิด

แรงจูงใจใหอยากทำ สวนกิจกรรมที่ยากเกินไป 

ก็จะไดรับการปฏิเสธหรือสรางความคับของใจให

แกผูสูงอายุ ผูจัดตองปรับหรือประยุกตกิจกรรม

ใหเหมาะสม อีกทั้งงานศิลปะประดิษฐเปนการฝก

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสามารถทำงานได

อยางมีสมาธิและมีความสุขในการสรางสรรค 

ชิ้นงานศิลปะประดิษฐของตนเอง เกิดความภาค

ภูมิใจในช้ินงานของตนเอง ทำใหบุคคลยินยอม 

รับความสามารถของตนเองไดในระดับหนึ่ง  

 จากการศึกษาผลการใชโปรแกรมการฝก 

อบรมเรื่องศิลปะประดิษฐสำหรับผูสูงอายุในครั้งนี้  

พบวาโปรแกรมศิลปะประดิษฐที่สรางขึ้นเมื่อนำไป 

ทดลองใชกับผูสู งอายุในศูนยพัฒนาการจัด 

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค สามารถ 

สรางความพึงพอใจใหผูสูงอายุและสามารถปฏิบัต ิ

ชิ้นงานตาง ๆ จนไดผลสำเร็จของช้ินงานตาม

ตัวอยางทุกประการ จึงอาจกลาวไดวาโปรแกรม 

ฝกอบรมเร่ืองศิลปะประดิษฐสำหรับผูสูงอายุที่ 

ผูวิจัยไดศึกษาคร้ังนี้ มีประโยชนกับผูสูงอายุ  

ทำใหผูสูงอายุไดฝกอาชีพ ไดทำงานเปนกลุม เกิด 

สัมพันธภาพที่ดี เปนการสงเสริมศักยภาพและ 

สนับสนุนใหผูสูงอายุยังคงมีบทบาทและมีสวนรวม 

ในการทำกิจกรรมในสังคม ทำใหผูสูงอายุมีความ 

ภาคภูมิใจในตนเอง มองเห็นคุณคาในชีวิต  

4.2 ขอเสนอแนะ 

 4.2.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา 

 1. จากผลการวิจัย พบวา ทักษะการปฏิบัติ 

งานออกมาดีทุกชิ้นงานทั้ง 8 เร่ือง จึงควรมีการ 

จัดฝกอบรมอยางตอเน่ืองประมาณ 3 เดือนครั้ง 

แตอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือเปลี่ยนวัสดุตกแตง 

ชิ้นงาน เปนการนำเศษวัสดุเหลือใช หรือวัสดุตาม 

สมัยนิยม เชน การดอวยพรที่ตกแตงจากกระดาษ  

อาจเปลี่ยนเปนตกแตงจากเศษผา การจัดดอกไม 

ใสกระเชาอวยพรอาจเปล่ียนเปนจัดใสแจกัน 

 2. จากผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุมีความ 

พึงพอใจตอ วิทยากร วัสดุอุปกรณ การฝกอบรม  

หัวขอการฝกอบรม วัน เวลาในการจัดฝกอบรม  

อยูในระดับมาก แตควรจะมีการเปลี่ยนหัวขอโดย 

สอบถามจากความตองการและความสนใจของ 

ผูสูงอายุเพ่ือนำไปสูการสรางโปรแกรมการฝก 

อบรมที่หลากหลาย  

 4.2.2 ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้ง

ตอไป 

 1. ควรติดตามผลของโครงการฝกอบรมวา 

ผูสูงอายุที่เขารวมฝกอบรมไดนำความรูไปใชใน 

การประกอบอาชีพหรือนำไปใชประโยชนไดจริง 

หรือไม 
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 2. ควรจัดฝกอบรมใหกับผูสูงอายุในเขต

ตางจังหวัดหรือชมรม สมาคมผูสูงอายุกลุมอื่น ๆ 

 3. ควร ศึกษา เป รียบ เที ยบผลการ จัด 

โปรแกรมการฝกอบรมเรื่องศิลปะประดิษฐสำหรับ 

ผูสูงอายุ ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และ 

สำเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาอยางดียิ่ ง  

รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส ผูชวย 

ศาสตราจารยพัชรีพรรณ ตรีศักดิ์ศรี อาจารยนิอร  

ดาวเจริญพร อาจารยสุกัญญา จันทกุล และ 

ผูชวยศาสตราจารยดรุณี โอวจริยาพิทักษ  

อาจารยวรลักษณ ปญญาธิติพงศ ที่ ได ใหคำ 

ปรึกษาทั้งในดานการเรียนและการทำงานวิจัย  

ทำใหผู วิจัยไดรับประสบการณอันมีคา และ 

ขอบคุณอาจารยกีรติญา สอนเนย ท่ีใหการ 

สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้และขอขอบคุณผูสูงอายุ 

และเจาหนาท่ีในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผูสูงอายุบานบางแค และสถานสงเคราะห

คนชราบานบางแค 2 ที่ใหความรวมมือในการเขา

รวมฝกอบรมเปนอยางดี ทำใหการวิจัยครั้งนี้

ประสบความสำเร็จ 
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