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บทคัดย่อ 

 ศึกษาและพัฒนาชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุ เก่ียวกับงานศิลปหัตถกรรม เพื่อน ามาออกแบบชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  รวมทั้งศึกษาความพึง
พอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อรูปแบบชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ จากศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ
ดินแดง กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน  ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาใช้ออกแบบและ
ประเมินผลรูปแบบด้วยแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 3 คน  จัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ซ่ึงประกอบด้วย  1) วัสดุ/
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท างานศิลปหัตถกรรม, 2) ขั้นตอนวิธีการท าศิลปหัตถกรรมและ 3) รูปแบบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพในการท า
ต้นแบบ (Prototype) ชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม ประเภทของใช้และของตกแต่ง และใช้แบบสอบถามศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่าง คือ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง กรุงเทพมหานคร แผนกอาชีวะบ าบัด 
จ านวน 3 คน เพื่อใช้ในการทดลองความพึงพอใจในเรื่อง วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท างานศิลปหัตถกรรม  มีค่าเฉลี่ย 3.94, ขั้นตอน
วิธีการท าศิลปหัตถกรรม  มีค่าเฉลี่ย 3.67 และ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4  ซ่ึงภาพรวมผลงานออกแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
ทั้งหมด ซ่ึงงานทั้งหมดที่ได้ออกแบบมีความแข็งแรง คงทน ดูแลรักษาความสะอาดง่าย รูปแบบผลิตภัณฑ์แสดงความเป็นงานอดิเรก
ศิลปหัตถกรรม ที่มีความสวยงาม เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย  สร้างความพึงพอใจต่อผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี  
ค าส าคัญ  :  ผู้สูงอายุ/ศิลปหัตถกรรม 

 

Abstract 
Study and develop the hobby of arts and crafts to promote the health of the elderly. This is intended to 

study the opinions of the elderly about Arts and Crafts to design a hobby, arts and crafts to promote the health 
of the elderly. Also study the satisfaction of the elderly on hobby, art and handicrafts. The sample was the 
elderly and the staff from the elderly social service center,  DinDaeng Bangkok 30 respondents used interview 
forms and questionnaires to collect information The data was used to design and evaluate the model with a 
questionnaire prepared by three design professionals. The prototypes consisted of 1) materials / products used 
in handicrafts, 2) the method made handicrafts and the 3) packaging and prototype styles, hobbies, arts and 
crafts Types of use and decoration The data were analyzed using percentage, mean, and standard deviation. 
       The research concluded that elderly of the sample was the elderly social service center, DinDaeng 
Bangkok there are 3 occupational therapists in the occupational therapy department. Materials and products 
used in the work of arts and crafts were 3.94, average of 3.67, and the average was 4. The overall design was 
good. All the designs are strong, durable, clean and easy to maintain. Product model represents hobby, arts and 
crafts. That is beautiful suitable for use satisfy the elderly to promote health as well. 
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1บทน า 
 1.1 ที่มาและความส าคัญ  
 ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  (Aged Society) โดยจากข้อมูลของ United 
Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจ านวนมากกว่า
ประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์น้ีเป็นผลมาจาก
การลดภาวะเจริญพันธ์ุอย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเน่ืองของระดับการตายของประชากร ท าให้จ านวนและสัดส่วนประชากร
สูงอายุของไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี 2556 ประชากรไทยมีจ านวน 64.6 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ
มากถึง 9.6 ล้านคน คาดว่าในปี 2573 จะมีจ านวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน (ร้อยละ 26.3) ซ่ึงหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกัน
ด าเนินงานเพื่อคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ  และกิจกรรมของผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับ
หรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตรา
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 7 ขึ้นไป (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ,2554) 
 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ให้ความส าคัญกับมาตรการการปลุกจิตใต้ส านึกให้คนในสังคมตระหนัก
ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นการพัฒนายุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุประกอบด้วย 6 มาตรการคือ 1) มาตรการ
ส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันดูแลตนเองเบื้องต้น 2) มาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรผู้สูงอายุ 3) มาตรการส่งเสริมด้านการท างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ 4) มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 5) 
มาตรการส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและ
สื่อ 6) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย  จากมาตรการหลักที่กล่าว
มาจะเป็นการเพิ่มคุณภาพและศักยภาพของผู้สูงอายุที่จะด ารงชีวิตอย่างมีความสุขแม้วัยสูงอายุจะเป็นวัยสุดท้ายของชีวิต ซ่ึงควรได้รับ
การดูแลส่งเสริมเหมือนบุคคลในวัยอ่ืน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,2553)จากการส ารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า
มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 6.3 ล้านคน เป็น 14 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 และคาดกันว่าใน 30 ปีข้างหน้า จ านวนผู้สูงอายุจะมีถึง 
25.9 % ของจ านวนประชากรทั้งหมดที่มีราว 62.8 ล้านคน โดยมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข  ส่งผลให้ศักยภาพในการบ าบัด รักษา ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ผู้สูงอายุมีวัยหรืออายุเพิ่มขึ้นปัญหาที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องเผชิญ คือ ปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม ซ่ึงเป็นปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาของวัย โดยพบการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมีความเสื่อมไปตามอายุขัย ท าให้สุขภาพไม่
แข็งแรง เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ เช่น นอนไม่หลับ มีอาการปวดเม่ือด้านจิตใจหรืออารมณ์  ที่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย  เช่น มีความวิตกกังวล อารมณ์ไม่ม่ันคงโกรธง่าย  โมโหง่าย หงุดหงิด เครียด ซึมเศร้า หวาดระแวง ท้อแท้ มีอาการ
หลงลืมหรือมีภาวะสมองเสื่อม รวมถึงอาจพบปัญหาด้านสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของการสูญเสียบทบาทหน้าที่ ส่งผล
ให้การด าเนินภารกิจประจ าวันที่จะดูแลช่วยเหลือตนเองลดน้อยลง และอาจพบปัญหาสูญเสียสัมพันธภาพทางครอบครัว (เพ็ญแข ประ
จน ปัจจนึก, 
2538,น.50-53)  

การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ดังน้ันจึงมีผู้สนใจน าวิธีการต่างๆมาใช้บ าบัดจิตใจ
ผู้สูงอายุ เช่นการให้ค าปรึกษา  การท าจิตบ าบัดและการท างานอดิเรกประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับประสบการณ์ การมี
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สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนอย่างใกล้ชิด เกิดการตระหนัก รู้ในตนเองมากยิ่งขึ้น  ตระหนักถึงศักยภาพทั้งหมดของตน รู้จักตนเองดียิ่งขึ้น 
เชื่อม่ันในตนเองและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้  (รุ่งนภา ชาญสุข,2542,น.46-50) ศึกษา
เปรียบเทียบ ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มจิตสัมพันธ์และกิจกรรมกลุ่มงานอดิเรกที่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าแห่งตนในผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชรา บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี   พบว่า การจัดกิจกรรมงานอดิเรกได้ครอบคลุมกิจกรรมที่แต่ละคนชอบปฏิบัติ  โดย
จัดเป็นกิจกรรมประจ าอย่างต่อเน่ือง พบว่ากิจกรรมกลุ่มงานอดิเรกจะสามารถส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและให้การดูแลผู้สูงอายุ
อย่างต่อเน่ือง สม่ าเสมอ ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มงานอดิเรก มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ช่วยให้ผู้สูงอายุ
เปลี่ยนทัศนคติต่อการเป็นผู้สูงอายุและต่อสถานสงเคราะห์ไปในทางที่ดีขึ้น  เช่น ผู้สูงอายุมิใช่ไม้ใกล้ฝั่งที่รอวันตาย  แต่เป็นบุคคลที่
สามารถท าประโยชน์อ่ืนๆ ได้ และการที่เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์มิใช่เป็นคนอนาถาที่เข้ารับการสงเคราะห์ แต่สถานสงเคราะห์เป็น
สถานที่ซ่ึงทางราชการจัดไว้เพื่อเป็นสวัสดิการตอบแทนแก่ผู้สูงอายุที่เคยประกอบประโยชน์และความดีมาแล้วในอดีต  จึงได้จัดที่อยู่
อาศัย อาหารและยารักษาโรคอย่างดี  มีกิจกรรมบันเทิงให้เข้าร่วมกลุ่ม  มีโอกาสได้ไปทัศนศึกษาสถานที่สวยงาม จึงรู้สึกว่าตนเป็นผู้
โชคดีกว่าคนอ่ืนๆ ที่ได้รับการสงเคราะห์  นอกจากน้ีกิจกรรมกลุ่มงานอดิเรกอาจมีผลท าให้ผู้สูงอายุมองเห็นและพยายามมีกิจกรรมใน
สังคม  ในการเล่นกิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกายและกิจกรรมอาสาสมัครท าให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ และผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น มีการสังสรรค์กับเพื่อนมากขึ้น  ซ่ึงสอดคล้องกับ  
(จิราพัทธ์,2553,น.25-26) ที่ว่าทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุสามารถลดความซึมเศร้า  
ความวิตกกังวลและความรู้สึกต่างๆ ที่ไม่พึงปรารถนาลงได้ ด้วยเหตุน้ีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มงานอดิเรก จึงมีความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเอง 

โดยสรุปพบว่า ผู้สูงอายุไทยปัจจุบันมีไม่มากนักที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัว หรือญาติพี่น้อง สถาบันครอบครัวยังคงเป็น
สถาบันหลัก ในการเก้ือหนุนผู้สูงอายุ เป็นประเด็นหน่ึงที่น่าห่วงใย ท าอย่างไรจึงจะท าให้ประชากรที่มีอายุยืนยาวขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง 
ไม่เป็นภาระของบุตรหลาน ช่วยเหลือตนเองได้ทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจ ในส่วนน้ีกระทรวงสาธารณสุข คงมีบทบาทอย่างส าคัญใน
การส่งเสริม และดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ส าหรับคนที่เข้าใกล้วัยสูงอายุน้ัน ควรรณรงค์ให้มีการเตรียมตัวก่อนเป็นผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ
ในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ การเตรียมการน้ีควรส่งเสริม ทั้งในด้านการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เช่น การออกก าลังกาย การกินอยู่ 
การตรวจสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสภาพจิตใจ  ตลอดจนที่อยู่อาศัย ส่วนในกลุ่มวันสูงอายุน้ัน ควรมีมาตรการดูแล
สุขภาพให้แข็งแรง หรือลดโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุด (รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ.2542) 
 งานศิลปหัตถกรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เก่ียวกับความสวยงาม สิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์  สิ่งแวดล้อม  เป็นการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (สมบัติ กาญจนกิจ;และด ารัส ดาราศักดิ์.2520:95) และมิได้ท าเป็นวิชาชีพหรือหวังผลก าไร เป็นกิจกรรมที่
เสริมทักษะความสามารถในการใช้มือสร้างฝีมือให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาอารมณ์สุขและความเจริญเติบโต ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา (สมบัติ กาญจนกิจ.2544:38)  
 กิจกรรมนันทนาการด้านศิลปหัตถกรรมน้ี เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้แสดงออกถึงความสามารถ  อารมณ์ 
ความรู้สึก และความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเหล่าน้ันผ่านทางการประดิษฐ์ที่มีหลากหลายรูปแบบ ท าให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักและแสดงออกถึง
ความเป็นตนเอง เกิดความพึงพอใจในการสร้างผลงาน 
 ปัจจุบันงานศิลปหัตถกรรมเป็นศาสตร์ที่เป็นที่ต้องการและมีบทบาทมากในกิจกรรมการสอนวิชาหัตถศึกษา กิจกรรมในบ้าน 
กิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และกิจกรรมสันทนาการและการละเล่นต่างๆ ส านักงานและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
(2547:ออนไลน์) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม จะส่งเสริมความสามารถ ทักษะ สมาธิ ความ
ประณีตและความอุตสาหะ ให้แก่บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ไปพร้อมๆกัน คุณค่าของกิจกรรมศิลปหัตถกรรมสามารถสร้างความภูมิใจในผลงานของตน  และช่วยสร้างความม่ันใจ
ให้กับตนเอง และสามารถน าผลงานของศิลปหัตถกรรมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
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 ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงน างานศิลปหัตถกรรมมาใช้ในศึกษาและพัฒนาชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อ
ช่วยให้สูงอายุเกิดความเพลิดเพลินในการท ากิจกรรมชุดศิลปหัตถกรรมที่สามารถท าได้ด้วยตนเองหรือท าร่วมกับสมาชิกในครอบครัว  
ได้ผลงานที่มีความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย ช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้สุขภาพร่างกายดี
ขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุ เก่ียวกับงานศิลปหัตถกรรมเพื่อน ามาออกแบบชุดงานอดิเรก 
 2.2 ออกแบบและพัฒนาชุดงานอดิเรกศิลปหัตถกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
 2.3 ศึกษาผลของการใช้ชุดงานอดิเรกศิลปหัตถกรรม ที่มีต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุ 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย          
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้สูงอายุเพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 65 -70 ปี ที่มีความสนใจงาน
ศิลปหัตถกรรม 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุเพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 65 -70 ปี ที่มีความสนใจงาน 
ศิลปหัตถกรรม   ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง กรุงเทพมหานคร  
      3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

  3.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ชุดงานอดิเรกศิลปหัตถกรรม ส าหรับผู้สูงอายุ ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
  3.2.2 ตัวแปรตาม คือ สุขภาพผู้สูงอายุด้านร่างกายและจิตใจ  

      3.3 ขอบเขตในการออกแบบ คณะผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการออกแบบดังน้ี  
  3.3.1 ศิลปหัตถกรรมที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบชุดงานอดิเรก คือ 

-  งานบาติก  
 -  งานปัก 
 -  งานจักสานไม้ไผ่และเส้นใยพืช 
 -  งานหนัง 
 -  งานดอกไม้ประดิษฐ์  

             3.3.2  ชุดงานอดิเรกศิลปหัตถกรรม ในแต่ละชุดประกอบด้วย บรรจุภัณฑ,์ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น,  
  งานผลิตภัณฑ์และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน 
 
4. ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกี่ยวข้อง          
 4.1 การส ารวจ ศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุเก่ียวกับงานศิลปหัตถกรรมการวิจัยเพื่อน ามาออกแบบชุดงานอดิเรกด้าน
รูปแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุ (Materials) (research) ด้านโครงสร้าง (Structure and Form) ด้านกลวิธีการท า (Technique) ด้าน
เทคโนโลยีท้องถิ่น(Local Technology) 
 4.2 การออกแบบน าความคิดเห็นของผู้สูงอายุมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ และออกแบบชุดงานอดิเรกศิลปหัตถกรรม
ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์, วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น, งานผลิตภัณฑ์และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน 
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 4.3 การทดลอง น าชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม ท าการทดลองใช้เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหลักการยศาสตร์
ส าหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ คือ สัดส่วนร่างกาย การพัฒนาผู้สูงอายุ, การเคลื่อนไหวของน้ิวมือ (Fingers) และการเคลื่อนไหวของ
ข้อมือ (wrist) และระดับสายตาและการมองทั้งสองข้าง ทดลองกลุ่มย่อย    
ปรับปรุง   ทดลองกลุ่มใหญ่   ปรับปรุง    ทดลองพร้อมน าไปใช้  3 คน  6 คน  20 คน 

4.4 การเผยแพร่ติดต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุน าผลการวิจัย  ชุดงานอดิเรกศิลปหัตถกรรม
ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

 
5. วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยมีขั้นตอนการศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
ตารางท่ี 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
(วัตถุประสงค์ของการวิจัย) 

ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุเก่ียวกับงาน
ศิลปหัตถกรรมเพื่อน ามาออกแบบ
ชุดงานอดิเรก 

ผู้สูงอายุเพศชายและหญิงที่มี
อายุระหว่าง  
65 -70 ปี ที่มีความสนใจด้าน
ศิลปหัตถกรรม จ านวน 100 
คน  

แบบสอบถามลักษณะแบบ
เลือกตอบ เน้ือหาเก่ียวกับ 
- รูปแบบผลิตภัณฑ ์
- วัสดุ 
- โครงสร้างและรูปทรง 
- กลวิธีการท า 
- เทคโนโลยีท้องถิ่น  

ความถี่และค่าร้อยละน าเสนอ
ในรูปแบบตารางประกอบค า
บรรยาย 

2. ออกแบบและพัฒนาชุดงาน
อดิเรกศิลปหัตถกรรมที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุ 

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 
2. นักกิจกรรมบ าบัด 
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
นิเทศศิลป์ 

แบบประเมินผลงานการ
ออกแบบด้าน 
- ความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ผูสู้งอายุ 
- ความสวยงามและความ
เหมาะสมของเลขศิลป์ 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง(100) 
ด้านการยศาสตร์คือ สัดส่วน
ร่างกาย 
ผู้สูงอายุ, การเคลื่อนไหว 
ของน้ิวมือ (Fingers)และ 
การเคลื่อนไหวของข้อมือ  
(wrist) และระดับสายตา 
และการมองทั้งสองข้าง   

3. ศึกษาผลของการใช้ชุดงาน
อดิเรกศิลปหัตถกรรม 

ผู้สูงอายุเพศชายและหญิงที่มี
อายุระหว่าง  
65 -70 ปี ที่มีความสนใจด้าน
ศิลปหัตถกรรม ศูนย์บริการทาง
สังคมผู้สูงอายุดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

แบบวัดทักษะปฏิบัติงาน 
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานน าเสนอใน
รูปตารางประกอบค าบรรยาย 

 
 
 
 



 

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์ I 239 
 

5. ผลและวิจารณ์  
ตารางท่ี 2   ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง ผู้สูงอายุ 60 -70 ปี จ านวน 3 คน       
จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ดังน้ี  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ                   
   ชาย 

         หญิง 
รวม 

 
1 
2 
3 

 
33.33 
66.66 
100 

2. อายุ                   
          60 – 63 ปี 
          64 – 67 ปี 
          68 – 70 ป ี
รวม 

 
- 
1 
2 
3 

 
- 

33.33 
66.66 
100 

3. สถานภาพ 
           โสด 
            สมรส 
            หย่าร้าง 
รวม 

 
1 
2 
- 
3 

 
33.33 
66.66 

- 
100 

4. ระดับการศึกษา  
           ไม่ได้เรียนหนังสือ          
             ต่ ากว่าปริญญาตรี 
             ปริญญาตร ี
             สูงกว่าปริญญาตรี 
รวม 

 
- 
1 
2 
- 
3 

 
- 

33.33 
66.66 

- 
100 

จากข้อมูลที่ได้รวบรวม  แสดงว่าผู้สูงอายุในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 3 คน จ าแนกได้ดังน้ี เพศ  พบว่า  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66  เพศชาย จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  อายุ  พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 68 – 70 คิดเป็นร้อยละ 66.66  ช่วง อายุ 64 – 67 ปี คิดเป็นร้อยละ 
33.33   สถานภาพ  พบว่า  สมรส คิดเป็นร้อยละ 66.66  โสด คิดเป็นร้อยละ 33.33  ระดับการศึกษา  พบว่า  ปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 66.66  และ ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของผู้สูงอายุที่มีต่อ รูปแบบผลิตภัณฑ์/วัสดุ โครงสร้างและ
รูปทรง/เทคโนโลยีท้องถิ่นวัสดุ  ที่ใช้ศึกษาและพัฒนาชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย สรุปผล S.D 

1. ด้านการออกแบบ 
1.1 รูปทรงและรูปร่าง 4.33 ระดับด ี 0.47 

         1.2  ขนาดสัดส่วน 4 ระดับด ี 0 

         1.3  ความกลมกลืน  3.33 ระดับปานกลาง 0.47 

1.4  ลักษณะพื้นผิวและลวดลาย 3.37 ระดับปานกลาง 0.47 
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1.5  สีสัน 4.67 ระดับดีมาก 0.47 

         1.6  รูปแบบผลิตภัณฑ์สร้างความน่าสนใจ 4.67 ระดับดีมาก 0.47 

         1.7  วัสดุมีความเหมาะสม 3.67 ระดับด ี 0.47 

2. ด้านความสะดวกและประโยชน์ในการใช้งาน 
          2.1  มีความสะดวกในการใช้งาน 3.67 ระดับด ี 0.47 

          2.2  จับถือสะดวก 4 ระดับด ี 0 

          2.3  ท าความสะอาดได้ง่าย 3.33 ระดับปานกลาง 0.47 

3. ด้านความปลอดภัย 
          3.1  มีความแข็งแรง ทนทาน 4 ระดับด ี 0 

          3.2  ไม่มีลักษณะที่เป็นอันตราย 4 ระดับด ี 0 

          3.3  ใช้วัสดุที่มีความปลอดภัย 4 ระดับด ี 0 
4. ความพึงพอใจ : ภาพรวมของวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท างานศิลปหัตถกรรม 

          4.1  ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจและดึงดูดใจ 4 ระดับด ี 0 

          4.2  ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 3 ระดับปานกลาง 0 

          4.3  ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 3.67 ระดับด ี 0.47 
          4.4  ผลิตภัณฑ์ช่วยส่งเสริมงานอดิเรกส าหรับผู้สูงอายุ 4 ระดับด ี 0 

          4.5  ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุ 4 ระดับด ี 0 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด 3.94 ระดับด ี 0.26 

ความหมายของข้อมูลโดยการใช้สถิติค่าเฉลี่ยของคะแนน(X)  ดังน้ี คน % 
                                4.50 – 5.00   หมายถึง  ดีมาก 1 33.33 % 

  3.50 – 4.49  หมายถึง  ดี 2 66.66 % 

            2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 0 - 

                                1.50 – 2.49   หมายถึง  น้อย 0 - 
              1.00 – 1.49  หมายถึง  ควรปรับปรุง 0 - 

 

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อวัสดุ/ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท างาน
ศิลปหัตถกรรม ผู้สูงอายุให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี อันดับ 1 คิดเป็น 66.66 % ความคิดเห็นอยู่ระดับดีมาก อันดับ 2 คิดเป็น 33.33 
% ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของผู้สูงอายุที่มีต่อ ขั้นตอนวิธีการท าศิลปหัตถกรรม 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย สรุปผล S.D 

1. ด้านการออกแบบ 

         1.1  ขนาดสัดส่วนที่เหมาะสม 4 ระดับด ี 0 

1.2  ความกลมกลืน 4 ระดับด ี 0 
1.3  สีสัน 4 ระดับด ี 0 

1.4  ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย 3.33 ระดับปานกลาง 0.47 

         1.5  เน้ือหามีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย 3.33 ระดับปานกลาง 0.47 
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         1.6  ต าแหน่งการจัดวางมีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 4 ระดับด ี 0 

2. ด้านความสะดวกและประโยชน์ในการใช้งาน 

          2.1  มีความสะดวกในการใช้งาน 3.33 ระดับปานกลาง 0.47 

          2.2  มีความถนัดในการหยิบจับ 3.67 ระดับด ี 0.47 
3. ด้านความปลอดภัย 

          3.1  มีความแข็งแรง ทนทาน 4 ระดับด ี 0 

          3.2  ไม่มีลักษณะที่เป็นอันตราย 4 ระดับด ี 0 

          3.3  ใช้วัสดุที่มีความปลอดภัย 4 ระดับด ี 0 
4. ความพึงพอใจ : ภาพรวมของวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท างานศิลปหัตถกรรม 

          4.1  ใบงานมีความน่าสนใจและดึงดูดใจ 3 ระดับปานกลาง 0 

          4.2  ใบงานมีความสวยงามเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 3.33 ระดับปานกลาง 0.47 
          4.3  ใบงานมีความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 3.33 ระดับปานกลาง 0.47 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด 3.67 ระดับด ี 0.24 

ความหมายของข้อมูลโดยการใช้สถิติค่าเฉลี่ยของคะแนน(X) ดังน้ี คน % 

                                  4.50 – 5.00   หมายถึง  ดีมาก 0 - 
 3.50 – 4.49  หมายถึง  ด ี 2 66.66 % 

          2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 1 33.33 % 

     1.50 – 2.49  หมายถึง  น้อย 0 - 

              1.00 – 1.49  หมายถึง  ควรปรับปรุง 0 - 
 

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อ ขั้นตอนวิธีการท าศิลปหัตถกรรม ผู้สูงอายุ
ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี อันดับ 1 คิดเป็น 66.66 % ความคิดเห็นอยู่ระดับปานกลาง อันดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของผู้สูงอายุที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 

ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย สรุปผล S.D 

1. ด้านการออกแบบ 

          1.1  รูปทรงและรูปร่าง 4 ระดับด ี 0 
          1.2  ขนาดสัดส่วน 4 ระดับด ี 0 

 1.3  ความกลมกลืน  4 ระดับด ี 0 

 1.4  ลักษณะพื้นผิวและลวดลาย 4.33 ระดับด ี 0.47 
          1.5  สีสัน 4.67 ระดับดีมาก 0.47 

          1.6  รูปแบบบรรจุภัณฑ์สร้างความน่าสนใจ 4.33 ระดับด ี 0.47 

          1.7  วัสดุมีความเหมาะสม 4.33 ระดับด ี 0.47 

2. ด้านความสะดวกและประโยชน์ในการใช้งาน 
          2.1  มีความสะดวกในการใช้งาน 3.67 ระดับด ี 0.47 

          2.2  จับถือสะดวก 4 ระดับด ี 0.82 

3. ด้านความปลอดภัย 
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          3.1  มีความแข็งแรง ทนทาน 4.33 ระดับด ี 0.47 

          3.2  ไม่มีลักษณะที่เป็นอันตราย 4.33 ระดับด ี 0.47 

          3.3  ใช้วัสดุที่มีความปลอดภัย 4 ระดับด ี 0 

4. ความพึงพอใจ : ภาพรวมของวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท างานศิลปหัตถกรรม 
          4.1  บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจและดึงดูดใจ 4 ระดับด ี 0 

          4.2  บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 3.67 ระดับด ี 0.47 

          4.3  บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 3 ระดับปานกลาง 0 

          4.4  บรรจุภัณฑ์ช่วยส่งเสริมงานอดิเรกส าหรับผู้สูงอายุ 4 ระดับด ี 0 
          4.5  บรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มเป็นที่ยอมรับต่อผู้สูงอายุได้ 3.33 ระดับปานกลาง 0.47 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด 4 ระดับด ี 0.27 

ความหมายของข้อมูลโดยการใช้สถิติค่าเฉลี่ยของคะแนน(X) ดังน้ี คน % 

                                  4.50 – 5.00   หมายถึง  ดีมาก 0 - 
 3.50 – 4.49  หมายถึง  ด ี 2 66.66 % 

           2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 1 33.33 % 

     1.50 – 2.49  หมายถึง  น้อย 0 - 
              1.00 – 1.49  หมายถึง  ควรปรับปรุง 0 - 

 

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์   ผู้สูงอายุให้ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดี อันดับ 1 คิดเป็น 66.66 % ความคิดเห็นอยู่ระดับปานกลาง อันดับ 2 คิดเป็น 33.33 % ตามล าดับ 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อภาพรวม คือ 1) วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
การท างานศิลปหัตถกรรม, 2) ขั้นตอนวิธีการท าศิลปหัตถกรรมและ 3) รูปแบบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพ ผู้สูงอายุให้ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็น 66.66 % 
 ผู้สูงอายุได้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีข้อมูลหลากหลาย ตามมุมมองที่ชอบงานศิลปหัตถกรรม  โดยผล
การออกแบบน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาออกแบบผลงานศิลปหัตถกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซ่ึงได้ประยุกต์
รูปแบบงานศิลปหัตถกรรมให้มีความสอดคล้องและเอ้ือต่อผู้สูงอายุและสร้างความพึงใจ ในรูปแบบของการสร้างผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรม, ขั้นตอนวิธีการท าศิลปหัตถกรรมและรูปแบบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพ ที่ง่ายต่อการน าไปใช้และให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
6. สรุปผล  

จุดมุ่งหมายของการท าวิจัยในครั้งน้ี จัดท าขึ้นเพื่อกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้สูงอายุ ศูนย์บริการทาง
สังคมผู้สูงอายุดินแดง กรุงเทพมหานคร  ที่ชอบงานศิลปหัตถกรรมเพื่อเป็นงานอดิเรกได้  เพื่อน าผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ใช้สอย ในการด าเนินการวิจัยเรื่อง ศึกษาและพัฒนาชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นลักษณะของ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงได้วิธีการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มุ่งเน้นการท าเชิง
ทดลองออกแบบและพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ทั้ง 3  ด้าน คือ 1) วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท างานศิลปหัตถกรรม, 2) ขั้นตอนวิธีการท า
ศิลปหัตถกรรมและ 3) รูปแบบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพ โดยมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม มีความน่าสนใจ และน าไปใช้งานได้
จริง งานวิจัยได้สื่อความคิดและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานส าหรับผู้ที่มีความสนใจเรื่อง ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเพื่อเป็นงานอดิเรก
และส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบสามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
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ศึกษาและพัฒนาชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศึกษาข้อมูลจากผู้สูงอายุ ศูนย์บริการทางสังคม
ผู้สูงอายุดินแดง กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 คน  เพื่อสนองความต้องการของผู้สูงอายุในด้านงานศิลปหัตถกรรม ที่ผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจในการท างานศิลปหัตถกรรม ทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้และของตกแต่ง เม่ือได้ข้อมูลตามที่ผู้วิจัยต้องการจึงท าการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมและการพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ 
ผู้วิจัยด าเนินการ ศึกษาและพัฒนาชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ
งานศิลปหัตถกรรม ของผู้สูงอายุที่มีความสนใจชอบท างานศิลปหัตถกรรมเป็นงานอดิเรก และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุภายในศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิ์การทางสังคม สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์ มาใช้ก าหนดแนวคิดในการพัฒนาชุดอดิเรก
ศิลปหัตถกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ก าหนดแนวความคิด บนพื้นฐานความจ ากัดทางกายภาพของผู้สูงอายุ  จึงท าศึกษาและ
พัฒนาชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ประเภทของใช้และของตกแต่ง  ซ่ึงประกอบด้วย การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ส าหรับใส่วัสดุ อุปกรณ์ และการออกแบบขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานศิลปหัตถกรรมน าผลงานการออกแบบทั้งหมดไปปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อขอค าแนะน าและน ามาปรับปรุงแก้ไข ท าต้นแบบ (Prototype)  ชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม 
เพื่อเป็นงานอดิเรกและเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ได้ตรวจต้นแบบโดยการสัมภาษณ์
และแบบสอบถาม เม่ือได้แบบชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คือ 1) วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท างาน
ศิลปหัตถกรรม 2) ขั้นตอนวิธีการท าศิลปหัตถกรรม และ 3) รูปแบบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง 3 คน 
เพื่อสังเกตการณ์ท างานชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ว่าผู้สูงอายุสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้จริง จึงท าการปรับปรุง
แก้ไขให้ได้ชุดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ที่มีประสิทธิภาพ และท าการผลิตชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ    
เพื่อใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  3 คน  
 เม่ือน าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปทดลองใช้จริงกับผู้สูงอายุแผนกอาชีวบ าบัด ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง กรุงเทพมหานคร 
ผู้สูงอายุให้ความสนใจชุดผลิตภัณฑ์ชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม เป็นอย่างดี ในเรื่องผลิตภัณฑ์ว่ามีขั้นตอนการท าอย่างไร ผู้วิจัยจึงให้
ผู้สูงอายุศึกษา ขั้นตอนวิธีการท าศิลปหัตถกรรม ว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด ถ้าตรงไหนไม่เข้าใจ จะอธิบายให้ฟัง เพราะด้วย
ศักยภาพผู้สูงอายุที่เริ่มลดน้อย ผู้สูงอายุตอบสนองต่อชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรมได้เป็นอย่าง และมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลด้วยส่วนหน่ึง 
เพื่อให้ผู้สูงอายุประเมินความพึงพอใจต่อชุดผลิตภัณฑ์ชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม คือ 1) วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท างานศิลปหัตถกรรม  
2) ขั้นตอนวิธีการท าศิลปะประดิษฐ์ และ 3) รูปแบบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพ   

ปัญหาและอุปสรรค ผู้วิจัยได้เจออุปสรรคในเรื่อง การน าชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ไปทดลองใช้
กับผู้สูงอายุศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง  ครั้งแรกที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้มี จ านวน 10 คน แต่ด้วยเจออุปสรรคที่ว่า จ านวน
ผู้สูงอายุในแผนกอาชีวะบ าบัดมีจ านวนลดน้อยลง เจ้าหน้าที่จึงจัดสรรผู้สูงอายุที่สามารถทดลองใช้ ชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ได้จ านวน 3 คน  
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