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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลของระดับความเครียดจากการเข้าร่วม
โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิง ก่อนและหลังการทดลอง และประเมินผลความพึงพอใจ
ที่มีต่อโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ 
ผู้สูงอายุทีอ่าศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
จ านวนทั้งสิ้น 78 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุซึ่งเป็นเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และ
อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง จังหวัดนครราชสีมา ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความสา
มารในการได้ยิน สื่อสารได้เข้าใจ ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคติดต่อร้ายแรง และสามารถใช้แขนและขา
ได้เป็นอย่างดี ท าการทดสอบระดับความเครียดก่อน จากนั้นท าการเลือกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่าง
ง่าย โดยวิธีการจับฉลาก จ านวน 30 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม จ านวน 15 คน และ
กลุ่มทดลอง จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ 
โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง โดย
ก าหนดให้กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน เป็นเวลา 8 
สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง และก าหนดให้กลุ่มควบคุมใช้ชีวิตประจ าวันตามปกติ  และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบมาตรฐานการประเมินและวิเคราะห์
ความเครียดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 ท า
การวัดระดับความเครียดกับกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่มในวันอาทิตย์ทุก ๆ  2 สัปดาห์คือ สัปดาห์ที่ 2, 4, 
6 และสัปดาห์ที่ 8 เป็นหลังการทดลอง และแบบทดสอบการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิง ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาซเท่ากับ 0.91 
ด าเนินการทดสอบกับที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติได้
จริง  ท าการประเมินความพึงพอใจภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 8  ด าเนินการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติหาค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และท า
การทดสอบค่าที (t-test) ตามวัตถุประสงค ์ 
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 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ระดับความเครียดของกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. ระดับความเครียดของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3. ระดับความเครียดหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง มีความแตกต่างกัน 
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. กลุ่มทดลองซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ ในสถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง                  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและ
การบันเทิง อยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสภาพทั่วไปและการจัดด าเนินการ ด้านสภาพทั่วไป
ของผู้น ากิจกรรมนันทนาการ และด้านสิ่งที่พึงได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม  
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Abstract 
 
 This research aimed to compare stress levels of elders living in Ban Tampakorn 
Wat Muang Elderly Welfare, Muang district, Nakhon Ratchasima province, before and 
after participating in recreation and entertainment activities program, and evaluate their 
satisfaction towards the program. 
 The subjects were 78 women elders living in Tampakorn Wat Muang elderly 
welfare. The target group was selected as follows: Elders who are female, 60 years old 
or above, living in Ban Tampakorn Wat Muang Elderly Welfare in Nakhon Ratchasima 
province, able to hear and communicate, healthy, have no serious communicable 
disease, and able to use arms and legs well. After that, those were tested to find out 
their stress levels.   
 The sample group was selected by simple random sampling - lottery method. 30 
of them were divided into two groups. 15 of them were control group and the rest 15 
were experimental group. 
 The tool of this study was the program of recreation and entertainment activities, 
created by the researcher. The experimental group participated in the program for eight 
weeks – an hour per a day, for three days in a week. The control group lived normally as 
usual. 
 The instruments for collecting data were as follows: First was the standard 
test for evaluating and analyzing stress. The test is from department of Mental 
Health under the Ministry of Public Health. The coefficient of reliability of the test 
was 0.98. Both groups were tested to find out their stress levels in every two weeks 
on Sundays. That was the week two, four, six and eight (after the experiment). 
Second was the satisfaction questionnaire of the program. Its Cronbach's alpha 
coefficient was 0.91. It was tested and verified the usage. After that, the 
questionnaire was assessed by the samples after week eight. The data were 
collected and then analyzed by mean ( X ), standard deviation (S.D.) and t-test. 
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 The results of the study were:  
 1. The stress levels of the control group, between before and after the 
experiment, were not statistically significant different at level of 0.5. 
 2. The stress levels of the experimental group, between before and after the 
experiment, were statistically significant different at level of 0.1. 
 3. The stress levels at after the experiment of both groups were statistically 
significant different at level of 0.1. 
 4. The experimental group was satisfied by the program at the high level, in 
three aspects, including the operation, the leaders of activities and the benefits of 
the program participation. 
 
 
 

 


