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ELDERLY PEOPLE TOWARDS “HEALTHY AND HAPPINESS ON THE
BUDDHIST DAY PROJECT”,NANGAM SUB-DISTRICT,SELAPHUM DISTRICT,
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อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก: ผศ.ดร.รัตนา สําโรงทอง, 69 หนา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจ และศึกษาถึงปจจัย
ที่มีความสัม พันธกับความพึงพอใจของผูสูง อายุ ที่ เขารวมโครงการสุข กายสุขใจผูสู งวัยในวัน พระ
ตํา บลนางาม อํ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร อยเอ็ด โครงการนี้ เริ่มดํา เนินการป พศ. 2549-2552 โดย
โครงการฯ มีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ซึ่งมีกิจกรรมหลักไดแก การนั่งสมาธิ การ
ออกกําลังกาย และการผลิตสื่อมีแผนพับและ CD เพลง เพื่อใชในการออกกําลังกาย กลุมตัวอยา ง
เปนผูสูงอายุจํานวน 92 ราย โดยการสุมแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความ
พึง พอใจของผู สู ง อายุตอโครงการฯ และ แบบสั ม ภาษณ เ จาะลึ กสํ าหรับเจ าหนาที่ส าธารณสุ ข
ประจําสถานีอนามัยบานพันขาง
ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุสวนใหญ รอยละ 67.4 มีระดับความพึงพอใจตอโครงการฯ ใน
ระดับ สูง รองลงมา ร อยละ 22.8 มีระดั บความพึง พอใจสูงมาก ทั้ งนี้ผู สูง อายุมีค วามพึ งพอใจใน
ระดับสูง ตอ ทุกกิจกรรมอันไดแก การนั่ง สมาธิ การออกกํ าลังกาย และการผลิ ตสื่อมีแผ นพั บและ
และ การผลิตสื่อ แผนพับ CDเพลง เพื่อใชในการออกกําลังกาย เมื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจของผูสู งอายุ ตอโครงการฯ พบวาโรคประจํา ตัวของผูสู งอายุมีความสัมพั นธ กับ
ความพึงพอใจของผูสูงอายุตอโครงการฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.018)
สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขประจําสถานีอนามัยบา นพันขาง กลุมตัว อย างทุกราย มี
ความพึ งพอใจของตอโครงการฯ เจาหนาที่สาธารณสุ ขที่ใ หบริ การแกผู สูง อายุตองตระหนักถึง
ความสํา คัญของผูสูงอายุ ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสงเสริมสุ ขภาพโดยเนนทั้งรางกาย
และจิตใจผูสูงอายุ เพื่อตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุเกิดความพึงพอใจตอ
โครงการฯ และยินดีรวมโครงการตลอดไป
ในการศึก ษาเรื่องการพัฒนาการสงเสริม สุขภาพผูสูงอายุ ควรศึกษาเพิ่ม เติมในกลุมอื่นที่
เกี่ยวของ ผูสูงอายุ เชน ผูดูแล อาสาสมัครสาธารณสุข เปนตน
สาขาวิชา การพัฒนาระบบสาธารณสุข ลายมือชื่อนิสิต .............................................................
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This study aimed to assess the satisfaction level and to identify factors
influencing the satisfaction toward “The Buddhist Day Project at Na-ngam subdistrict, Selaphum district, Roi-Et province” This project was initiated since year 2006
for promoting healthy aging. The three main activities were meditation, exercise and
produce brochure and CD song for physical exercise. Ninety two elderly people who
participated in the project were simple random sampling recruited. A face to face
interview were conducted by trained data collectors using questionnaires. In addition
in-depth interview 3 health care providers were employed.
The results revealed that the majority (67.4%) of the samples reported a high
satisfaction level toward the project followed by 22.8% reported a highest level of
satisfaction toward the project. The satisfaction level was high among three groups of
activity including; meditation, exercise and produce brochure and CD song for
physical exercise. The finding from in depth interview of the health providers revealed
that all activities were extremely beneficial and proper as those activities can result a
good caring for elderly people for both physiological and psychological aspects. In
terms of factor influencing the satisfaction towards the project, it found that only
chronic disease was shown the statistic significant (p value =0.018). A study on health
improvement of elderly should be also conducted among various groups that involve
with them such as care givers, relative and village volunteers.
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