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บทคัดย่อ
	 งานวจิยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่เปรยีบเทยีบผลของระดบัความเครยีดจากการเข้าร่วมโปรแกรมกจิกรรม

นันทนาการและการบันเทิง	 ก่อนและหลังการทดลอง	 และประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมกิจกรรม

นันทนาการและการบันเทิงท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน	 ประชากรคือ	 ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา														

บ้านธรรมปกรณ์	วัดม่วง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวนทั้งสิ้น	78	คน	เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ

ซึ่งเป็นเพศหญิง	 ที่มีอายุตั้งแต่	 60	 ปีขึ้นไป	 และอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรณ์	 วัดม่วง	 จังหวัด

นครราชสีมา	ไม่น้อยกว่า	2	ปี	มีความสามารในการได้ยิน	สื่อสารได้เข้าใจ	ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคติดต่อ

ร้ายแรง	 สามารถใช้แขนและขาได้เป็นอย่างด	ี ท�าการทดสอบระดับความเครียดก่อน	 จากนั้นเลือกลุ่มตัวอย่าง

จากการสุ่มอย่างง่าย	โดยวิธีการจับฉลาก	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	

คือ	 โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซ่ึงใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง	 และเครื่องมือ						

ทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ได้แก่	แบบทดสอบมาตรฐานการประเมินและวิเคราะห์ความเครยีดของกรมสขุภาพ

จติ	กระทรวงสาธารณสขุ	ได้ค่าสมัประสทิธิค์วามเชือ่มัน่เท่ากบั	0.89	ท�าการวดัระดบัความเครยีดกบักลุม่ตวัอย่าง

ทั้ง	2	กลุ่ม	ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.91	ด�าเนินการทดสอบกับประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง

กับกลุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	 มีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติได้จริง	 และแบบประเมินความพึงพอใจภายหลังการ

ทดลอง	ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติหิาค่าสถติพิืน้ฐาน	ได้แก่	ค่าเฉลีย่	(X)	ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน	(S.D)	และท�าการทดสอบค่าที	(t-test)		

ผลการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิง

ที่มีต่อระดับความเครียดของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา

บ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
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	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับความเครียดของกลุ่มควบคุม	 ก่อนและหลังการทดลอง	 ไม่แตกต่างกันอย่างมี	

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ระดับความเครียดของกลุ่มทดลอง	 ก่อนและหลังการทดลอง	 และระดับ											

ความเครียดหลังการทดลอง	 ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ																					

ที่ระดับ	 .01	 ส�าหรับกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิง									

อยู่ในระดับมาก	 ท้ัง	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้านสภาพท่ัวไปและการจัดด�าเนินการ	 ด้านสภาพทั่วไปของผู้น�ากิจกรรม

นันทนาการ	และด้านสิ่งที่พึงได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ค�ำส�ำคัญ:	โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิง,	ระดับความเครียด,	ผู้สูงอายุ,	บ้านพักคนชรา

	 	 ธรรมปกรณ์	วัดม่วง

ABSTRACT
	 This	research	aimed	to	compare	stress	levels	of	elders	before	and	after	participating	in	

recreation	and	entertainment	activities	program,	and	evaluate	their	satisfaction.	The	subjects	

were	78	elders	 living	 in	Ban	Tampakorn	Wat	Muang	Elderly	Welfare.	The	target	group	was	

female,	60	years	old	or	above,	 living	 in	 the	welfare	more	 than	2	years,	able	 to	hear	and								

communicate,	healthy,	no	serious	communicable	disease,	and	able	to	use	arms	and	legs	well.	

Their	stress	levels	were	tested	before	the	experiment.	Then,	the	sample	group	was	selected	

by	 Simple	 Random	 Sampling	 :	 Lottery	Method.	 The	 instruments	 employed	 in	 this	 study								

comprised	of	Satisfaction	questionnaire	and	Standard	test	for	evaluating	and	analyzing	stress	

of	 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.	The	

coefficient	of	reliability	was	0.91.	The	test	was	verified	the	usage.	The	data	were	collected	

and	then	analyzed	by	mean	(X),	standard	deviation	(S.D.)	and	t-test.	

	 The	results	revealed	that	the	stress	levels	of	the	control	group,	before	and	after	the	

experiment,	were	not	statistically	significant	different	at	level	of	0.5.	The	stress	levels	of	the	

experimental	group,	before	and	after	the	experiment,	and	the	stress	levels	of	the	control	and	

experimental	group	after	the	experiment	were	statistically	significant	different	at	level	of	0.1.	

The	experimental	group	was	satisfied	by	the	program	at	high	level	in	3	aspects:	Operation,	

Leaders	of	activities	and	Benefits	of	the	program	participation.

Keywords:		Recreation	and	entertainment	activities	program,	Stress	level,	Elders,	

	 	 				Ban	tampakorn	wat	muang	elderly	welfare
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บทน�ำ
	 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ	ด้านของโลก

สงัคม	รวมไปถงึอตัราการเพิม่ของจ�านวนประชากรทัว่โลกมากข้ึนเรือ่ยๆ	ท�าให้เกดิการแข่งขนัทีร่นุแรงเพือ่การด�ารง

ชวีติอยู	่ อกีทัง้ความก้าวหน้าทางการแพทย์	และสาธารณสขุทีม่ปีระสทิธภิาพท�าให้มนษุย์จงึมโีอกาสในการมชีวีติ

รอดสูงและมีอายุยืนยาวมากขึ้น	 ท�าให้อัตราส่วนของประชากรผู้สูงอายุที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ																	

ในแต่ละปี	 ส�าหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน	 ปัจจุบันก�าลังถึงจุดเปลี่ยนที่น่าเป็นห่วง	 เนื่องจากประเทศไทย			

ก�าลังก้าวเข้าสู่	 “สังคมผู้สูงอายุ”	 (Aging	 society)	 อย่างเต็มตัวแล้ว	 ทั้งนี้การที่ประเทศใดจะถูกจัดให้อยู่ใน	

“สังคม	 ผู้สูงอายุ”ประเทศนั้นจะต้องมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ	 10	 ของประชากรทั้งหมด	 ซ่ึงตั้งแต	่							

ในอดตีจนถงึปัจจบุนัโครงสร้างของประชาชนกรในประเทศไทย	มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก	“ผูส้งูอาย”ุ	หรอื

บคุคลทีม่อีายตุัง้แต่	60	ปีขึน้ไปมจี�านวนเพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ	(จริาวฒัน์		จาคพุนัธ์,	2551)	อตัราการเพิม่ของจ�านวน																

ผู้สูงอายุ	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2548	 ถึงปี	 พ.ศ.	 2558	 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ	 6	 และในช่วงปี	 พ.ศ.	 2558	 ถึงป	ี														

พ.ศ.	 2563	 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ	 7	 และมีแนวโน้มว่าอีก	 10	 ปีข้างหน้า	 คือ	 ปี	 พ.ศ.	 2568	 จะมีประชากร															

ผู้สูงอายุประมาณร้อยละ	12.9	หรือ	8.4	ล้านคน	จากประชากรทั้งหมด	65.1	ล้านคน	(สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม,	2549,	น.	4)	

	 เพ็ญแข	ประจนปัจจนึก	(2545,	น.	141-145)	กล่าวว่า	ปัญหาที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องเผชิญ	คือ	ปัญหา

สุขภาพด้านร่างกาย	จิตใจ	และสังคม	ซึ่งเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย	ท�าให้

สุขภาพไม่แข็งแรง	 เจ็บป่วยเป็นโรคต่าง	ๆ	 ง่าย	ปัญหาและโรคที่พบบ่อย	 เช่น	นอนไม่หลับ	อาการปวดเมื่อย

กล้ามเนื้อ	 การปฏิบัติภารกิจประจ�าวันในการช่วยเหลือตนเองลดน้อยลง	 มีโรคแทรกซ้อน	 เช่น	 โรคหัวใจ															

โรคมะเรง็	โรคเบาหวาน	และโรคความดนัโลหติสงู	ส่วนปัญหาด้านจติใจทีมี่ผลจากการเปลีย่นแปลงทางร่างกาย	

เช่น	ความวิตกกังวลต่อความเจ็บป่วย	อารมณ์ไม่มั่นคง	 โกรธง่าย	หงุดหงิด	รู้สึกเครียด	ซึมเศร้า	หวาดระแวง	

ท้อแท้	หลงผดิ	หลงลมืสมองเสือ่มและปัญหาทางด้านสังคม	ซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงทางด้านสงัคมทีส่ญูเสีย

บทบาทหน้าท่ี	 การสูญเสียบุคคลท่ีใกล้ชิด	 และนอกจากน้ี	 ปาริชาติ	 ค�้าชู	 (2551,	 น.	 67)	 ยังให้ความเห็นว่า							

สภาพการเปล่ียนแปลงทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจของสังคมไทยในปัจจุบัน	 ส่งผลต่อลักษณะโครงสร้าง															

ของครอบครัว	การมสีมัพนัธภาพของครอบครวัลดลง	มกีารปฏบิตัต่ิอผู้สูงอายใุนทางลบมากขึน้	ความรกัความผูกพัน

ในครอบครัวน้อยลง	 ความตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุน้อยลง	 ด้วยปัจจัยน้ี	 จึงเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุ																		

ถูกส่งเข้ามารับบริการในสถานสงเคราะห์คนชรามากขึ้น	 สอดคล้องกับ	 สุวรรณา	 อนุสันติ	 (2546,	 น.	 2-3)														

ที่กล่าวเพิ่มเติมว่า	 ความเครียดส่งผลให้สุขภาพจิตเสียเกิดความผิดปกติทางจิตใจที่รุนแรงและอาจเป็นสาเหตุ

ของการเสียชีวิตตามมา	ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครอบครัว	แพทย์	สาธารณสุข	สวัสดิการสังคม	

หรอืหน่วยงานภาครัฐอืน่ๆ	จ�าเป็นจะต้องช่วยกนัหาวธิกีารหรอืหนทางแก้ไขป้องกนัและแก้ปัญหาให้กบัผูสู้งอายุ

ต่อไป	

	 กรมพลศกึษา	 (2531,	น.	 1)	กล่าวว่า	กจิกรรมนนัทนาการเป็นกระบวนการทีจ่ะใช้กจิกรรมต่างๆ	 ในการช่วย

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยในปัจจุบันได้	 และเนื่องจากกิจกรรมนันทนาการเป็นส่วนหนึ่ง																				

ของการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและมีความส�าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างมาก	 ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง	

วัยชราและในฐานะที่ประชากรเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ	 การมุ่งสร้างเสริมคุณภาพของประชากรให้มีบุคลิกภาพ	

มีสุขภาพและอนามัยที่สมบูรณ์	 ย่อมท�าให้เขาสามารถด�ารงชีวิตท�าประโยชน์และอยู่รวมกันในสังคมได	้														

อย่างมีความสุข	นอกจากนี้	ทวีศักดิ์		สว่างเมฆ	(2557,	น.	12)	กล่าวเพิ่มเติมว่า	กิจกรรมนันทนาการเป็นศาสตร์														
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ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	 เป็นกิจกรรมพัฒนาอารมณ์	 สร้างความสุขส่งเสริมสุขภาพจิต																		

และสร้างความสมดลุให้กบัร่างกายและจติใจ	ลดความเครยีด	และความวติกกงัวล	ทัง้นีเ้นือ่งจากกจิกรรมนนัทนาการ

เป็นกจิกรรมท่ีมุง่เน้นให้ใช้เวลาว่างและความอสิระในการเข้าร่วมกจิกรรม	 มรีปูแบบทีห่ลากหลายตามความสนใจ	

และความสมัครใจจึงเป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้ร่วมในกิจกรรมที่เขาสนใจมีความเพลิดเพลิน	ท�าให้มีความสุข														

ในการประกอบกิจกรรม	ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาทางด้านอารมณ์	ลดความกดดัน	ความวิตกกังวล	ตลอดจน

การผ่อนคลายจากความเครยีดในทีส่ดุ	ซึง่สอดคล้องกบั	สวุมิล	ตัง้สจัจพจน์	(2549,	น.	4)	ทีก่ล่าวว่า	นนัทนาการ

เป็นเคร่ืองมือในการช่วยบ�าบัดผ่อนคลายสภาวะทางจิตใจที่หดหู่ให้กลับฟื้นฟูลดความอ่อนไหวทางอารมณ	์								

และสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองในที่สุด	

	 ด้วยเหตุผลน้ี	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการน�าโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงมาทดลอง

และใช้เป็นแนวทางในการช่วยลดสภาวะความตึงเครียด	 ลดความวิตกกังวล	 สร้างความสมดุลให้กับร่างกาย								

และจิตใจของผู้สูงอายุ	 และสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง	 รวมไปถึงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได้																			

ในระยะยาวต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพ่ือเปรียบเทยีบผลของโปรแกรมการจดักจิกรรมนนัทนาการและการบนัเทงิทีม่ต่ีอระดบัความเครยีด

ของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์	 วัดม่วง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา							

ก่อนและหลังการทดลอง	

	 2.	 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ	์

วัดม่วง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมาที่มีต่อโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	

ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 ท�าให้ทราบถึง

	 1.	 การใช้โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถลดระดับความเครียด

ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านธรรมปกรณ์	วัดม่วง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมาได้	

	 2.	 ผูสู้งอายทุีอ่าศยัอยูใ่นบ้านธรรมปกรณ์	วดัม่วง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครราชสมีา	และเข้าร่วมโปรแกรม

กิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความพึงพอใจ	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง	 (Quasi	 experimental	 research)	 โดยมีขั้นตอนและวิธีด�าเนิน

การทดลองตามล�าดับดังต่อไปนี้	

	 การด�าเนินการทดลองครั้งนี้	 ใช้แบบแผนการทดลองจริง	 (True-experimental	 design)	 มีการสุ่ม									

กลุ ่มตัวอย่างเพื่อให้เกิดการกระจายของกลุ ่มควบคุมและกลุ ่มทดลองให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมด																			

แบบ	Pretest-Posttest	Control	Group	Design	มุง่เน้นการทดลองกบักลุม่ตวัอย่างทีเ่กดิจาการสุม่จากกลุม่ประชากร

จ�านวน	2	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มควบคุม	(CR)	และกลุ่มทดลอง	(ER)	โดยให้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน			

ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมท้ัง	2	กลุม่อย่างเท่าเทยีมกนั	ก่อนเริม่กระบวนการทดลองทัง้	2	กลุม่	จะถกูวดัหรอืสังเกตก่อน	

(O
1
)	 หลังจากนั้นจึงเริ่มกระบวนการทดลอง	 โดยที่กลุ ่มทดลองจะถูกกระท�า	 (X)	 ในขณะที่กลุ ่มควบคุม																						
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ไม่ได้ถูกกระท�าใดๆ	หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทดลองแล้ว	จึงให้ทั้ง	2	กลุ่มถูกวัดอีกครั้งหนึ่ง	 (O
2
)	แล้วน�า

ผลการทดลองไปเปรียบเทียบกัน	วิธีการทดลอง	ดังนี้	(มณเฑียร	รัตนศิริวงศ์วุฒิ,	2557,	น.	148)

	 ER	 	 O
1
	 		 XO

2
 

	 CR		 O
1
	 		 -O

2
 

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 1. ประชำกร 

	 	 ประชากรท่ีใช้ในการทดลองครั้งน้ีเป็นผู ้สูงอายุ	 เพศหญิง	 ที่อยู ่ในสถานสงเคราะห์คนชรา																	

บ้านธรรมปกรณ์	วัดม่วง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวนทั้งสิ้น	78	คน	

 2. กลุ่มตัวอย่ำง  

	 	 กลุม่ตวัอย่าง	คอื	ผูส้งูอาย	ุทีเ่ป็นเพศหญงิ	ซึง่มอีายตุัง้แต่	60	ปีขึน้ไป	และอาศัยอยูใ่นสถานสงเคราะห์

คนชราบ้านธรรมปกรณ์	วัดม่วง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	ไม่น้อยกว่า	2	ปี		จ�านวน	30	คน	โดยเลือก

เฉพาะคนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 เป็นผู้ที่ยังมีความสามารถในการได้ยิน	

	 	 2.2	 สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้เข้าใจ	

	 	 2.3	 ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บติดต่อรุนแรง	

	 	 2.4	 ไม่เคยเป็นโรคป่วยทางจิต	

	 	 2.5	 สามารถใช้แขนขาเป็นอย่างดี	

	 น�ากลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 30	 คน	 ท�าการทดสอบ	 Pretest	 ระดับความเครียด	 จากการสุ่มอย่างง่าย											

(Simple	random	sampling)	โดยวิธีการจับฉลาก	(The	lottery	method)	เพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น							

2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง	โดยมีจ�านวนเท่าๆ	กัน	กลุ่มละ	15	คน		

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 แบบทดสอบ

มาตรฐานการประเมินและวิเคราะห์ความเครียดของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข	 และแบบประเมิน

ความพงึพอใจทีผู่ว้จัิยสร้างข้ึน	และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการทดลองคอื	โปรแกรมกิจกรรมนนัทนาการและการบนัเทงิ

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	โดยมีวิธีด�าเนินการดังนี้	

 1. แบบทดสอบมำตรฐำนกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเครียดของกรมสุขภำพจิตกระทรวง

สำธำรณสุข 

	 	 แบบทดสอบมาตรฐานการประเมินและวิเคราะห์ความเครียดของกรมสุขภาพจิต	 กระทรวง

สาธารณสุข	มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น	0.86	ค่าความไว	70.40	ค่าความจ�าเพาะ	64.60	และได้ด�าเนินการ

หาความเชื่อมั่นอีกครั้ง	 โดยการน�าแบบทดสอบไปทดลองใช้	 (Try	 out)	 กับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ

กลุ่มตัวอย่างคือ	 ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านโพธ์ิกลาง	จ�านวน	 30	 คน	 และน�าข้อมูลที่ได้มา

ทดสอบความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาซ	 (Cronbach’	 Salpha																		

Coetficient)	ได้ค่าเท่ากับ	0.89	ซึ่งมีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	

	 	 รายละเอียดของแบบทดสอบมาตรฐานการประเมินและวิเคราะห์ความเครียดของกรมสุขภาพจิต		

มทีัง้หมด	20	ข้อค�าถาม	ซึง่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	4	ระดบั	โดยมเีกณฑ์การให้คะแนน

ของแต่ละข้อค�าถามมีช่วงคะแนนในแต่ละข้อ	0	-	3	คะแนน	ได้แก่		
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	 	 ไม่เคยเลย	 หมายถึง	 	 0	 คะแนน	

	 	 เป็นบางครั้ง	 หมายถึง	 	 1	 คะแนน	

	 	 เป็นบ่อยๆ		 หมายถึง	 	 2	 คะแนน	

	 	 เป็นประจ�า	 หมายถึง	 	 3	 คะแนน	

	 	 ก�าหนดความหมายประเมินค่าและแปลผล	ดังนี้	

	 	 0	-	5		 เครียดต�่ากว่าปกติ	

	 	 6	-	17		 เครียดปกติ	

	 	 18	-	25		 เครียดเล็กน้อย

	 	 26	-	29	 เครียดปานกลาง	

	 	 30	-	60			 เครียดสูงกว่าปกติ	

 2. แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

	 	 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้

	 	 2.1	 ศึกษาเอกสาร	 แนวคิด	 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับแบบทดสอบ	 และการประเมินความพึงพอใจ							

เพื่อน�ามาเป็นหลักในการสร้างแบบทดสอบ	

	 	 2.2	 น�าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาเอกสารต่างๆ	 มาก�าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบ												

ทดสอบ	 ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบประเมินความพึงพอใจขึ้น	 โดยให้เน้ือหาของแบบทดสอบน้ันครอบคลุม																									

ตามวัตถุประสงค์	

	 	 2.3	 น�าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 validity)												

โดยการหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง	(Index	of	congruence	:	IOC)	จากการตรวจสอบความถกูต้องและคัดเลือก

ค�าถามที่มีความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญจ�านวน	 5	 ท่าน	 โดยให้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม											

อยู่ในช่วง	0.8-1.0	แล้วน�าแบบสอบถามกลับไปปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ	

	 	 2.4	 น�าแบบทดสอบทีป่รบัปรงุแก้ไขแล้วไปทดลองใช้	(Try	out)	กบัผูส้งูอายทุีม่คีณุสมบตัใิกล้เคยีง

กับกลุ่มตัวอย่างคือ	 ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์	 (วัดม่วง)	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครราชสีมา	จ�านวน	30	คน	และน�าข้อมูลที่ได้มาทดสอบหาความเชื่อมั่น	(Reliability)	โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค	(Conbach’s	Alpha	Coefficient)	ได้ค่าเท่ากบั	0.91	ซึง่มคีวามเหมาะสมกับกลุม่ตัวอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	

	 	 2.5	 รายละเอียดของแบบทดสอบประเมินความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยข้อค�าถาม

ประเมินความพึงพอใจ	 20	 ข้อค�าถาม	 ซ่ึงเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)	 5	 ระดับ	 ได้แก	่													

มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละข้อค�าถาม	 	มีช่วงคะแนน							

ในแต่ละข้อ	5	-	1	ดังนี้	

	 มากที่สุด			 หมายถึง	 	 5		คะแนน	

	 มาก	 	 หมายถึง	 	 4		คะแนน	

	 ปานกลาง		 หมายถึง	 	 3		คะแนน	

	 น้อย	 	 หมายถึง	 	 2		คะแนน	

	 น้อยที่สุด		 หมายถึง		 	 1		คะแนน	
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	 ก�าหนดความหมายการประเมินค่าตามเกณฑ์ของ	Best	(1981)	คือ	
	 			ค่าเฉลี่ย	 	 	 ความหมาย
	 4.51	-	5.00		 	 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด	
	 3.51	-	4.50	 	 มีความพึงพอใจระดับมาก	
	 2.51	-	3.50	 	 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง	
	 1.51	-	2.50	 	 มีความพึงพอใจระดับน้อย
	 1.00	-	1.50	 	 มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด	
 3. เครื่องมือในกำรทดลอง 
	 	 เคร่ืองมือในการทดลอง	 คือ	 โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 โดยมี	
ขั้นตอนดังต่อไปนี้	
	 	 3.1	 ศึกษาเอกสาร	 แนวคิด	 ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและ														
การบันเทิง	เพื่อน�ามาเป็นหลักในการสร้าง	
	 	 3.2	 น�าความรูท้ีไ่ด้จากการศกึษาเอกสารต่าง	ๆ 	มาก�าหนดขอบเขตและโครงสร้างโปรแกรมกจิกรรม
นันทนาการและการบันเทิงขึ้นตามวัตถุประสงค์	
	 	 3.3	 น�าโปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการและการบนัเทงิทีผู้่วจิยัสร้างขึน้ให้ผู้เช่ียวชาญจ�านวน	5	ท่าน	
ตรวจสอบแก้ไขเพื่อหาความเท่ียงตรงเฉพาะหน้า	 (Face	 validity)	 แล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะ	
	 	 3.4	 น�าโปรแกรมนันทนาการท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขไปศึกษาน�าร่อง	 (Pilot	 study)	 กับกลุ่ม										
ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์		
โพธิ์กลาง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	30	คน	 เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้							
มคีวามเหมาะสมสามารถปฏบิตัไิด้จรงิตามผูเ้ชีย่วชาญแนะน�า	ไม่ก่อให้เกดิปัญหาหรอือนัตราย	ก่อนน�าไปใช้จรงิ	
	 	 3.5	 น�าโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิง	 ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง	
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองโดยมีขั้นตอนของการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้	
	 1.	 ส่งหนงัสอืเพือ่ขออนญุาตและขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูไปยงัสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์	วัดม่วงและบ้านโพธิ์	
	 2.	 ชี้แจงข้อมูลกระบวนการแก่กลุ่มตัวอย่างให้ทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองครั้งนี้	
	 3.	 น�าแบบทดสอบประเมนิและวเิคราะห์ความเครยีด	และแบบทดสอบประเมนิความพงึพอใจไปทดสอบ
กับผู้สูงอายุ	เพศหญิง	ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์	บ้านโพธิ์	จ�านวน	30	คน	ที่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง	เพื่อทดสอบหาความเชื่อมั่น	(Reliability)	ของแบบทดสอบ	
	 4.	 น�าโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนไปศึกษาน�าร่อง	 (Pilot	 study)								
กับผู้สูงอายุหญิงที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์	 บ้านโพธ์ิ	 จ�านวน	 30	 คน	 ที่มีคุณสมบัติ															
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมที่สร้างขึ้นสามารถน�าไปใช้และปฏิบัติได้จริง	
	 5.	 น�าแบบทดสอบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดไปด�าเนินการทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลครั้งแรก									
กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้เลือกไว้จ�านวน	 30	 คน	 (Pretest)	 และท�าการแยกกลุ่ม	 ด้วยการสุ่มอย่างง่าย	 (Simple	
random	sampling)	 โดยวิธีจับฉลาก	 (The	lottery	method)	 เพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น	2	กลุ่มๆ	ละ								

15	คน	โดยให้กลุ่มที่	1	เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มที่	2	เป็นกลุ่มควบคุม	
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	 6.	 ด�าเนนิการทดลองโดยให้กลุม่ตัวอย่างกลุม่ที	่1	คอื	กลุม่ทดลองเข้าร่วมโปรแกรมกจิกรรมนันทนาการ

และการบันเทิงเป็นระยะเวลา	8	สัปดาห์	สัปดาห์ละ	3	วัน	คือ	วันอังคาร	พฤหัสบดี	และวันเสาร์	ตั้งแต่เวลา	

10.30-11.30	น.	 เป็นเวลา	 1	 ชั่วโมง	 ส่วนกลุ่มที่	 2	 คือกลุ่มควบคุมให้ปฏิบัติภารกิจประจ�าวันตามปกติ	 และ										

ไม่ต้องเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิง	

	 7.	 ท�าการวดัระดบัความเครยีดโดยใช้แบบทดสอบประเมนิและวเิคราะห์ความเครยีด	กบักลุม่ตวัอย่าง

ทั้ง	2	กลุ่มในวันอาทิตย์ทุกๆ	2	สัปดาห์คือ	สัปดาห์ที่	2,	4,	6	และสัปดาห์ที่	8	เป็นหลังการทดลอง	(Posttest)	

	 8.	 ภายหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี	 8	 (Posttest)	 ในกลุ่มทดลองประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรม

กิจกรรมนันทนาการและการบันเทิง	โดยใช้แบบทดสอบประเมินความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	

	 9.	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดกับแบบทดสอบประเมิน						

ความพึงพอใจที่ได้มาเพื่อจัดท�าข้อมูลและน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป	

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์	 เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน	

ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 (X)	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (S.D)	 ของระดับความเครียดและความพึงพอใจ	 และ																	

เปรียบเทียบผลของโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนด้วยการทดสอบ	 t-test										

(Independent)	

 
กำรทดลอง

          กลุ่มควบคุม         กลุ่มทดลอง

  X S.D. ระดับควำมเครียด X S.D. ระดับควำมเครียด

ก่อนการทดลอง	 47.00	 4.23	 สูงกว่าปกติ	 48.07	 4.09	 สูงกว่าปกติ

หลังการทดลอง	 47.53	 3.33	 สูงกว่าปกติ	 25.53	 3.20	 ปานกลาง

ตำรำงที่ 1	 ระดับความเครียดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	ก่อนการทดลอง	และหลังการทดลอง

	 	 โดยภาพรวม

ผลกำรวิจัย
	 จากตารางที	่1		พบว่า	กลุม่ตวัอย่างซึง่เป็นผูส้งูอายทุีอ่าศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์	

วัดม่วง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	และเป็นกลุ่มควบคุม	หลังการทดลองมีระดับความเครียดสูงกว่าปกติ	

(X	=	47.53)	ก่อนการทดลอง	(X	=	47.00)	ส่วนกลุ่มทดลอง	ก่อนการทดลองมีระดับความเครียดสูงกว่าปกติ										

(X	 =	 48.07)	 ซึ่งหลังการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง	 (X	 =	 25.53)	 แสดงให้เห็นว่า	 กลุ่มควบคุมซึ่งเป็น																

กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติภารกิจตามปกติและไม่ต้องเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิง	มีระดับ

ความเครียดสูงกว่าปกติท้ังก่อนและหลังการทดลอง	 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลองซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง																

ที่เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิง	หลังการทดลองมีระดับความเครียดปานกลาง	จึงสรุป								

ได้ว่า	 ผู้สูงอายุที่เป็นเพศหญิงซ่ึงมีอายุตั้งแต่	 60	 ปีขึ้นไป	 อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์		

วดัม่วง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครราชสมีา	หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนนัทนาการและการบนัเทงิ	มรีะดบั

ความเครียดลดลง	
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	 จากตารางที่	2		แสดงให้เห็นว่า	ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์	วัดม่วง	

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 ซ่ึงเป็นกลุ่มควบคุมท่ีปฏิบัติภารกิจตามปกติและไม่ต้องเข้าร่วมโปรแกรม

กิจกรรมนันทนาการและการบันเทิง	 ก่อนและหลังการทดลอง	 มีระดับความเครียด	 ไม่แตกต่างกัน	 ส่วนกลุ่ม

ทดลองท่ีเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิง	 ก่อนและหลังการทดลอง	 มีระดับความเครียด

แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

 

	 จากตารางที่	3		แสดงให้เห็นว่า	ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์	วัดม่วง	

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 4.37,	 S.D.	 =	 .76)																

เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากเท่ากนัทกุด้าน	โดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อย	

ดังนี้	 สิ่งที่พึงได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม	 (X	 =	 4.41,	 S.D.	 =	 .67)	 รองลงมาคือ	 สภาพทั่วไปและการจัด											

ด�าเนินการ	(X	=	4.37,	S.D.	=	.73)	และสภาพทั่วไปของผู้น�ากิจกรรมนันทนาการ	(X	=	4.33,	S.D.	=	.87)								

ตามล�าดับ

 กลุ่มตัวอย่ำง N X S.D. t Sig

ก่อนกำรทดลอง    

	 กลุ่มควบคุม	 15	 47.00	 4.24	 -.38	 .705	

	 กลุ่มทดลอง	 15	 48.07	 4.09	 	

หลังกำรทดลอง    

	 กลุ่มควบคุม	 15	 47.53	 3.33	 16.78	 .000*	

	 กลุ่มทดลอง	 15	 25.53	 3.20	 	

*	นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

ตำรำงที่ 2	การเปรียบเทยีบผลของโปรแกรมการจดักจิกรรมนนัทนาการและการบนัเทงิทีม่ต่ีอระดบัความเครยีด

	 	 ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์	วัดม่วง	อ�าเภอเมือง	

	 	 จังหวัดนครราชสีมา	ก่อนและหลังการทดลอง	

 รำยกำร  X S.D. ระดับควำมพึงพอใจ

สภาพทั่วไปและการจัดด�าเนินการ	 4.37	 .73	 มาก

สภาพทั่วไปของผู้น�ากิจกรรมนันทนาการ	 4.33	 .87	 มาก

สิ่งที่พึงได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม	 4.41	 .67	 มาก

 รวมเฉลี่ย 4.37 .76 มำก

ตำรำงที่ 3	ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
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อภิปรำยผล
 1. ระดับควำมเครียดของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังกำรทดลอง

	 	 1.1	 ระดับความเครียดของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์	วัดม่วง	

อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครราชสมีา	ก่อนและหลังการทดลอง	กลุม่ตวัอย่างซ่ึงเป็นผูส้งูอายท่ีุอาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์

คนชราบ้านธรรมปกรณ์	 วัดม่วง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 และเป็นกลุ่มควบคุม	 หลังการทดลอง																									

มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติ	(X	=	47.53)	ก่อนการทดลอง	(X	=	47.00)	ส่วนกลุ่มทดลอง	ก่อนการทดลอง

มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติ	 (X	 =	 48.07)	 ซึ่งหลังการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง	 (X	 =	 25.53)																						

แสดงให้เห็นว่า	 กลุ่มควบคุมซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติภารกิจตามปกติและไม่ต้องเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรม

นันทนาการและการบันเทิง	 มีระดับความเครียดสูงกว่าปกติท้ังก่อนและหลังการทดลอง	 เมื่อเปรียบเทียบ														

กบักลุม่ทดลองซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่างทีเ่ข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนนัทนาการและการบันเทงิ	หลังการทดลองมรีะดบั

ความเครียดปานกลาง	จงึสรปุได้ว่า	ผูส้งูอายทุีเ่ป็นเพศหญงิซึง่มอีายตุัง้แต่	60	ปีขึน้ไป	อาศยัอยูใ่นสถานสงเคราะห์

คนชราบ้านธรรมปกรณ์	วดัม่วง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครราชสีมา	หลังการเข้าร่วมโปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการ

และการบันเทิง	 มีระดับความเครียดลดลง	 ซึ่ง	 สุวรรณา	 อนุสันติ	 (2546)	 ได้น�าเสนอการจัดการความเครียด										

ทีอ่ารมณ์ว่าเป็นวธิกีารเผชญิความเครียดทีจ่ะพยายามแก้ไขอารมณ์ต่างๆ	เป็นความพยายามทีจ่ะลดหรอืบรรเทา

ความไม่สบายใจทีเ่กดิขึน้	เนือ่งจากสถานการณ์ทีก่่อให้เกดิความเครยีดนัน้เป็นต้นเหต	ุเป็นการรกัษาภาวะสมดลุ

ภายในจิตใจไว้เท่านั้นไม่ใช่วิธีการแก้ไขสาเหตุที่ท�าให้เกิดความเครียดโดยตรง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ											

Iwasaki	and	Ristock	(2004)	ที่ศึกษาการจัดการความเครียดของเกย์และเลสเบียนส�าหรับการพัฒนามนุษย์

และการใช้เวลาว่าง	พบว่า	ความเครยีดมกัเกดิจากความกงัวลถงึการไม่ได้รบัการยอมรบัในสังคมโดยการจดัการ

ความเครียดเป็นเทคนคิท�าให้สามารถอยูร่่วมกันได้	โดยแกนหลักความเกีย่วข้องนัน้	คือวธิกีารจดัการความเครยีด	

ด้วยการเลอืกใช้กจิกรรมการใช้เวลาว่าง	ซึง่การใช้เวลาว่างเป็นทีย่อมรบัตรงกนัว่าสามารถท�าให้เกดิความสบายใจ

สุขใจ	 เกิดความพึงพอใจส�าหรับกลุ่มเกย์และเลสเบียนในการเติมความรู้สึกสดช่ืนทางกาย	อารมณ์	 และจิตใจ	

แก่พวกเขา	ท�าให้เกิดความรู้สึกมีพลัง	ท�าให้เกิดความกระตือรือร้นในการจัดการความเครียด	และ	Patry	et	al.	

(2007)	 ที่ศึกษาการวัดผลข้อก�าหนดรูปแบบการจัดการใช้เวลาว่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยและวางแผน										

หรือการหลีกเลี่ยงปะทะของการใช้ชีวิต	 พบว่า	 การปรับปรุงสุขภาพทางกาย	 พัฒนาหรือการตั้งเป้าหมาย													

และการใช้เวลาว่าง	 ท�าให้นักศึกษามีการปรับตัวท่ีดี	 จัดการกับความเครียดได้ดีและเป็นผลมาจากรูปแบบ											

การใช้เวลาว่าง	นอกจากนี้	พีรภาว์		ลิมปนวัสส์	(2549)	ได้กล่าวถึงการจัดการความเครียดว่า	เป็นกระบวนการ

ทีต้่องใช้ระยะเวลาในการด�าเนนิการ	ต้องอาศยัความพยายามและการวางแผนในการด�าเนนิการและการพยายาม

ดังกล่าวอาจให้ผลทางบวกหรือทางลบก็เป็นไปได้	 ฉะนั้นการศึกษาและท�าความเข้าใจกลวิธีในการเผชิญ

ความเครียดต่างๆ	น่าจะช่วยให้บุคคลสามารถเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาใช้ได้

	 	 1.2	 การเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการจัดกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงที่มีต่อระดับ

ความเครียดของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์	 วัดม่วง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครราชสีมา	 ก่อนและหลังการทดลอง	 พบว่า	 ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์		

วดัม่วง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครราชสมีา	ซึง่เป็นกลุ่มควบคมุท่ีปฏิบตัภิารกจิตามปกตแิละไม่ต้องเข้าร่วมโปรแกรม

กิจกรรมนันทนาการและการบันเทิง	 ก่อนและหลังการทดลอง	 มีระดับความเครียด	 ไม่แตกต่างกัน	 ส่วนกลุ่ม

ทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิง	 ก่อนและหลังการทดลอง	 มีระดับความเครียด

แตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ค�าล่า	 มุสิกา	 (2548)	 ที่ศึกษา									
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ผลของโปรแกรมนนัทนาการเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพจติทีม่ต่ีอนสิติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เป็นการวจิยัเชงิทดลอง	
พบว่า	 1)	 หลังการทดลอง	 10	 สัปดาห์	 กลุ่มทดลองมีสุขภาพจิตที่สูงขึ้นทั้ง	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านสภาพจิตใจ													
ด้านสมรรถภาพจิตใจ	 ด้านคุณภาพจิตใจ	 และด้านปัจจัยสนับสนุน	 แตกต่างกันจากก่อนการทดลองอย่างมี										
นยัส�าคัญทางสถิติทีร่ะดบั	.05	และ	2)	หลงัการทดลอง	10	สปัดาห์	พบว่า	กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมสีขุภาพ
จิตทางด้านสภาพจิตใจ	ด้านสมรรถภาพจิตใจในด้านคุณภาพจิตใจ	และด้านปัจจัยสนับสนุนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และ	 เมธาพร	ณิรังโส	 (2549)	 ที่ศึกษาวิจัยกึ่งทอดลองเพื่อเปรียบเทียบผล														
ของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อจิตสังคมวัยรุ่น	โดยน�าโปรแกรมนันทนาการให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมฝึก										
พบว่า	ก่อนและหลงัการทดลอง	กลุม่ทีท่ดลองมจีติสงัคมแตกต่างใจด้านอารมณ์และการปรบัตวัอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติ	.05	และกลุ่มทดลองมีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมในด้านอารมณ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	.05	
	 	 1.3	 ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองต่อโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิงที่ผู ้วิจัย										
สร้างขึ้น	 พบว่า	 ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์	 วัดม่วง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด
นครราชสีมา	 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 มีความพึงพอใจ	
อยู่ในระดับมากเท่ากันทุกด้าน	 โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย	 ดังน้ี	 ส่ิงที่พึงได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม												
รองลงมาคือ	 สภาพทั่วไปและการจัดด�าเนินการ	 และสภาพทั่วไปของผู้น�ากิจกรรมนันทนาการ	 ตามล�าดับ	
สอดคล้องกับงานวิจัยของ	สุพิชชา	ชุ่มภาณี	(2551)	ที่ศึกษาผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
ของผูส้งูอายชุายในสถานพักฟ้ืนคนชราบางเขน	(มลูนธิธิารานเุคราะห์)	กรงุเทพมหานคร	พบว่า	ผูส้งูอายมุคีวาม
พึงพอใจต่อโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 สุเมษย์	 หนกหลัง	 (2552)	 ที่ศึกษา										
ผลการใช้โปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการจัดการความเครียดของเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 พบว่า		
กลุ ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการการละครโดยรวมอยู ่ในระดับมากที่สุด																				
และ	Onishi		et	al.	(2006)	ที่ศึกษากิจกรรมนันทนาการที่เป็นที่พอใจของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน	เพื่อเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป	ความพอใจส�าหรับกิจกรรที่หลากหลายและคุณภาพชีวิตของพวกเขา	คุณภาพชีวิต
ได้รับการประเมนิจากมาตรวัดของ	Philadelphia	Geriatric	 Center	 ระหว่างความพงึพอใจทีไ่ด้รบัในกจิกรรม
หลกัๆ	ผลลพัธ์แสดงให้เหน็ว่า	ระหว่างความเพลดิเพลนิของผูสู้งอายทุีไ่ด้รบัประสบการณ์เมือ่เข้าร่วมในกจิกรรม	
เช่น	การสนทนากบัครอบครวัหรอืเพือ่นบ้าน	ได้แสดงให้เหน็ถึงความมนียัส�าคญักบัความสขุของผูส้งูอาย	ุผลลพัธ์
เหล่านีส้ามารถช่วยให้เกดิความเข้าใจได้ในการสนับสนนุกจิกรรมทีห่ลากลหายไปยงัมมุมองของความเพลิดเพลิน
ของผู้สูงอายุ	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 การจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ	 เป็นกระบวนการหรือประสบการณ์ที่มีผลต่อจิตใจท�าให้เกิด
ความสุขต่อบุคคล	 ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 ผ่อนคลายความเครียดได้	 ดังน้ัน	 นอกจาก													
การจดัโปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการและการบนัเทงิส�าหรบัผู้สงูอายแุล้ว	ควรมกีารส่งเสริมให้มกีารจัดโปรแกรม
กจิกรรมนนัทนาการส�าหรับกลุม่บคุคลต่างๆ	ทีย่งัไม่เคยมผู้ีด�าเนนิการวจิยัหรือยงัมผีูวิ้จยัน้อยอยูม่าก	หรอืควรจดั
โปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการส�าหรบัผูพ้กิารทางด้านต่างๆ	กจิกรรมนนัทนาการส�าหรบัผู้ตดิยาเสพตดิ	กจิกรรม

นันทนาการส�าหรับผู้ติดเชื้อ	HIV	ต่อไป
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	 2.	 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง	 (สวนปรุง)	 ชุด	 20	 ข้อ	 เป็นแบบประเมินวัด

ความเครียดที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวัยท�างาน	 ซึ่งมีความสะดวกในการใช้	 และผ่าน

การศึกษาในเรื่องของความเชื่อมั่นและเที่ยงตรงมาแล้ว	มีข้อจ�ากัดในเรื่องของคะแนนรวมของแต่ละข้อค�าถาม	

เนื่องจากหากกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ตอบแบบประเมินมีความเครียดระดับรุนแรงแต่ไม่เจอเหตุการณ์ที่ระบุไว	้									

เป็นข้อๆ	ในแบบประเมินก็จะไม่ตอบในข้อนั้น	ท�าให้คะแนนรวมอาจอยู่ในระดับเดียวกันกับคนที่มีความเครียด							

ระดับต�่าได้	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยเสนอว่า	 ควรมีการปรับปรุงแบบประเมินให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง	 เพื่อให้ผล												

การวิจัยที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

	 3.	 การน�าผลการเปรียบเทียบมาพัฒนาเป็นรูปแบบหรือนวัตกรรมส�าหรับกิจกรรมนันทนาการ																			

ที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล	 อายุ	 สังคม	 และสภาพแวดล้อม	 จะส่งผลให้เกิดพัฒนาการของโปรแกรมกิจกรรม

นันทนาการและการบันเทิงที่มีประโยชน์ต่อภาพรวมของสังคมได้

	 4.	 การจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิง	 ผู้น�ากิจกรรมควรเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ	์									

ในการน�ากิจกรรม	เพราะจะท�าให้กระบวนการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความราบรื่น	และเกิดความ

สนุกสนานตลอดเวลาในขณะที่มีการปฏิบัติกิจกรรม

กิตติกรรมประกำศ
	 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประชา		ฤชุตกุล		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สันติพงศ์		

ปรั่งสุวรรณ		ดร.กฤตพล		พิทธิไชย	และผู้ช่วยศาสตร์วัชรินทร์		เสมามอญ	ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	ที่ให้ความกรุณา

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือส�าหรับการวิจัย	 ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ	 ที่ใช้ในการวิจัย																	

เป็นอย่างดียิ่ง

	 ขอขอบพระคุณผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการวิจัยทุกท่าน	 ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล									

ตลอดจนการสังเคราะห์	วิเคราะห์ข้อมูล	และเรียบเรียงรายงานการวิจัยจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์

	 ท้ายนี้ขอมอบคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากรายงานการวิจัยฉบับน้ีแด่ทุกท่านท่ีได้พบเจอและขอให้

ทุกท่านมีความเจริญเทอญ
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