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บทคัดย่อ 

 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือและปัจจยัเสริมกบั

ความคาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส จ านวน 179 คน คน รวบรวมขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิด ของโมเดล PRECEDE-PROCEED ในระยะท่ี 4 คือ การ

วนิิจฉยัดา้นการศึกษา และการจดัการองคก์ร ประกอบดว้ย ปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือ ปัจจยัเสริม และความ

คาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและหาความสัมพนัธ์โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใสส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 50-60 ปี สถานภาพสมรส 

จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ โดยมีรายรับนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท ต่อ เดือน 

ปัจจยัน ามีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพ จ านวน 5 รายการ ไดแ้ก่ การรับรู้ดา้นการสร้าง

เสริมสุขภาพ, ความรู้ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ, ค่านิยมดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ, ทศันคติดา้นการ

สร้างเสริมสุขภาพ และความเช่ือดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจยัเอ้ือมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงั

ดา้นสุขภาพ จ านวน 2 รายการ ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม และส่ิงแวดลอ้มกายภาพของชมรมวยัสดใส 

และปัจจยัเสริมมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพ จ านวน 1 รายการ ไดแ้ก่ รางวลั 
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Abstract 

 

The purpose of this research was to study the relationship between Predisposing factors Enabling 

factors Reinforcing factor and the Health Expectations of the VAISODSAI club participants in     

Hua-Hin Subdistrict , Hua-Hin District , Prachuap Khiri Khan Province. Sample is the total of 179 

VAISODSAI participants were collected by using questionnaires which the researcher applied the 

concept of PRECEDE-PROCEED model in phase 4 is education and organizational Diagnosis 

consisted of Predisposing factors, Enabling factors, Reinforcing factor and the health expectations of 

the VAISODSAI club participants in Hua-Hin Subdistrict , Hua-Hin District , Prachuap Khiri Khan 

Province. Data were analyzed using descriptive statistics, and the correlations were examined by 

using Pearson correlation. 

The research found that Most of the VAISODSAI club participants were female, aged 50-60 years, 

marital status had primary education or lower. With incomes less than or equal to 5,000 baht per 

month. The predisposing factors correlated with health expectations, consisting of 5 items: Perception 

Health Promotion , Knowledge Health Promotion , Values Health Promotion , Attitudes Health 

Promotion and Beliefs Health Promotion. The enabling factors correlated with health expectations , 

consisting of 2 items: Social Environment and  Physical Environment of the VAISODSAI club. And 

the reinforcing factor correlated with health expectations ,  consisting of 1 item: Reward. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัประเทศไทยเขา้สู่สังคมผูสู้งอายเุป็นท่ีเรียบร้อยเน่ืองจากมีสัดส่วนประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป 

สูงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด จากขอ้มูลสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากรสูงอายปีุ พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2583 

โดย ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีสัดส่วนผูสู้งอายเุพิ่มข้ึนทุกปี รัฐบาล

มองเห็นปัญหาดา้นสังคม เศรษฐกิจ การจา้งงาน ไดมี้การก าหนดยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-

พ.ศ.2580) เพื่อก าหนดทิศทางใหพ้ฒันาประเทศไทยในระยะยาว โดยมี 2 ยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ

คือ ยทุธศาสตร์ดา้นพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพและทรัพยากรมนุษย ์และยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาส

และความเสมอภาค ในต าบลหวัหินนั้นมีแนวโนม้ผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนทุกปี ผูสู้งอายใุนต าบลหวัหินจึงได้

รวมตวักนัจดัตั้งชมรมวยัสดใสข้ึน เพื่อออกก าลงักายสร้างเสริมสุขภาพใหแ้ขง็แรงโดยเปิดโอกาสใหผู้มี้อาย ุ

50 ปี ข้ึนไปเขา้ร่วมชมรมวยัสดใสได ้ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีเขา้ไปศึกษาขอ้มูลปัจจยัต่างๆกบัความคาดหวงั

ดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการวางแผน บริหาร จดัการกิจกรรมให้

เหมาะสมกบัความตอ้งการของสมาชิกชมรมวยัสดใส และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัชมรมวยัสดใส 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือและปัจจยัเสริมของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

2. เพื่อศึกษาความคาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือและปัจจยัเสริมกบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพของ

ผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 

 



สมมติฐานของการวจัิย 

H.1 ปัจจยัน าสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส ต าบลหวัหิน อ าเภอ   

หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

H.2 ปัจจยัเอ้ือสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส ต าบลหวัหิน อ าเภอ    

หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

H.3 ปัจจยัเสริมสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส ต าบลหวัหิน 

อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัน า 

ปัจจยัเอ้ือและปัจจยัเสริมกบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส ต าบลหวัหิน อ าเภอ

หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีขอบเขตการวจิยัดงัต่อไปน้ี  

1. ประชากรของการวจิยั คือ สมาชิกชมรมวยัสดใส ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ พ.ศ. 2562 จ  านวน 323 คน (ขอ้มูลจากเอกสารรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ส่งเสริมออกก าลงักายเพื่อสุขภาพสดใสใหผู้สู้งอาย ุณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)   

2. ตวัอยา่งประชากร คือ สมาชิกชมรมวยัสดใส ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดั 

ประจวบคีรีขนัธ์ พ.ศ. 2562 จ  านวน 179 คน  

3. พื้นท่ีในการวจิยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

4. ตวัแปรอิสระ คือ 1. ปัจจยัน า 2. ปัจจยัเสริม 3. ปัจจยัเอ้ือ  

ตวัแปรตาม คือ ความคาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส  

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของงานวิจยัคร้ังน้ี ด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 30 ตุลาคม - 2 

ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

 



แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

คาเรน แกลานซ์ (Karen Glanz) กล่าวอา้ง กีเลนและคณะ (Gielen et al.,2008) ถึง โมเดล PRECEDE-

PROCEED ของกรีนและกรูเตอร์ (Green& Kreuter,1991) โดยโมเดล PRECEDE เป็นการศึกษาปัจจยั

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นตวัก าหนดสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพประชาชน โดยมี 5 ระยะ ประกอบดว้ย ระยะ

ท่ี 1 การวนิิจฉยัดา้นสังคม เพื่อคน้หาขอ้มูล ปัญหาดา้นสังคมท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของ

ประชากรเป้าหมาย ระยะท่ี 2 การวนิิจฉยัดา้นระบาดวทิยา เพื่อก าหนดปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวติ ระยะท่ี 3 การวนิิจฉยัดา้นพฤติกรรมและส่ิงแวดลอ้ม ระยะน้ีมุ่งเนน้เก่ียวกบัการระบุพฤติกรรม

สุขภาพและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะท่ี 2 ระยะท่ี 4 การวนิิจฉยัดา้นการศึกษา และการ

จดัการองคก์ร ระยะน้ีเป็นการศึกษาสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ โดยประกอบไปดว้ย 3 กลุ่มปัจจยั คือ 

ปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือและปัจจยัเสริม ก าหนดวตัถุประสงค ์วางแผนและด าเนินงานตามแผนใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค ์ระยะท่ี 5 การวินิจฉยัดา้นการบริหารและนโยบาย เป็นการศึกษาเก่ียวกบัสุขภาพ ส่งเสริม

สุขภาพ เพื่อวนิิจฉยันโยบาย ทรัพยากร และสถานการณ์ต่าง ๆ  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นสถานะขององคก์รซ่ึงจะ

ส่งผลกระทบต่อการพฒันาแผนงานโครงการสุขภาพในระยะท่ี 4 ส่วนโมเดล PROCEED เป็นการศึกษา

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อประเมินวตัถุประสงคข์องแผนงานนโยบายวา่สอดคลอ้งกบัระเบียบกฎเกณฑข์ององค์

หรือไม่ โมเดล PROCEED ประกอบไปดว้ย ระยะท่ี 6 การด าเนินงานตามแผนงาน ระยะท่ี 7 การ

ประเมินผลกระบวนการ ระยะท่ี 8 การประเมินผลกระทบและระยะท่ี 9 การประเมินผลลพัธ์ การวจิยั

คร้ังน้ีผูว้ิจยัสนใจศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัน า ปัจจยัอ้ือ และ ปัจจยัเสริม กบัความคาดหวงั

ดา้นสุขภาพในระยะท่ี 4 การวนิิจฉยัดา้นการศึกษา และการจดัการองคก์ร ของโมเดล PRECEDE โดย

น ามาประยกุตใ์ชก้บัชมรมวยัสดใส เพื่อใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลในการวางแผน บริหาร จดักิจกรรมให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและพฒันาชมรมต่อไป 

ความคาดหวงั ของ วรูม โดยกล่าวอา้งจาก วฒิุพล สกลเกียรติ (2561) อธิบายถึงแรงจูงใจของความ

คาดหวงัท่ีบุคคลมีต่อความสามารถท่ีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สุขภาพ ขอ้มูลจากส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (2550) อธิบายถึงภาวะของมนุษยท่ี์

สมบูรณ์ทั้งกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกนัเป็นองคร์วมอยา่งสมดุล โดยสุขภาพแบ่ง 



ออกเป็น 4 มิติ ไดแ้ก่ 1. สุขภาพทางกาย 2. สุขภาพทางจิต 3. สุขภาพทางสังคม 4. สุขภาพทาง        

จิตวิญญาณ (ปัญญา) 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 

ประชากรของการวจิยั คือ สมาชิกชมรมวยัสดใส ต าบลหวัหิน อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

พ.ศ. 2562 จ านวน 323 คน ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือน ±5%   ไดจ้  านวน 179 ตวัอยา่ง ใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามช่วงอายแุละ

การสุ่มแบบง่าย ผูว้จิยัทดสอบความเท่ียงตรง ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่านประเมินผล ค านวณค่าความเท่ียงตรง

ของแบบสอบถามไดค้ะแนนเท่ากบั 0.75 งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็น

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 6 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ(check-list) มีขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัน าของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีขอ้ค าถามจ านวน 24  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเอ้ือของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีขอ้ค าถามจ านวน 8 ขอ้  

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัเสริมของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีขอ้ค าถามจ านวน 4 ขอ้  

ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคาดหวงัผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมา

ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีขอ้ค าถามจ านวน 19 ขอ้ 

ส่วนท่ี 6 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นความคาดหวงัในการเขา้ร่วมชมรมและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

ของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended 



ผลการวจัิย 

 

1. ผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใสส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ50-60 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบั

ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ โดยมีรายรับนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท ต่อ เดือน 

2. ปัจจยัน าของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยได ้

ดงัน้ี  

  2.1 ค่านิยมดา้นการสร้างเสริมสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก 

  2.2 ทศันคติดา้นการสร้างเสริมสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก 

  2.3 ความรู้ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก  

  2.4 การรับรู้ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก     

  2.5 ความเช่ือดา้นการสร้างเสริมสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก  

3. ปัจจยัเอ้ือของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยได้

ดงัน้ี 

  3.1 ความคิดเห็นดา้นส่ิงแวดลอ้มสังคมของชมรมวยัสดใส มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก  

  3.2 ความคิดเห็นดา้นส่ิงแวดลอ้มกายภาพของชมรมวยัสดใส มีระดบัความคิดเห็น เห็นดว้ยมาก  

4. ปัจจยัเสริมของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส  ดา้นรางวลั ท่ีมีระดบัความคิดเห็น  เห็นดว้ยมาก  

5. ความคาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส มีระดบัความคาดหวงัมาก โดยเรียงล าดบัจากมาก

ไปนอ้ยไดด้งัน้ี  

5.1 ความคาดหวงัสุขภาพทางจิตวิญญาณ (ปัญญา) มีระดบัความคาดหวงัมาก  

5.2 ความคาดหวงัสุขภาพทางสังคม มีระดบัความคาดหวงัมาก  

  5.3 ความคาดหวงัสุขภาพทางจิต มีระดบัความคาดหวงัมาก  



  5.4 ความคาดหวงัสุขภาพทางกาย มีระดบัความคาดหวงัมาก  

6. ปัจจยัน ามีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 5 

รายการ ไดแ้ก่ 1. การรับรู้ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ 2. ความรู้ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ 3. ค่านิยม

ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ 4. ทศันคติ ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ และ 5. ความเช่ือดา้นการสร้าง

เสริมสุขภาพ 

7. ปัจจยัเอ้ือมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 

2 รายการ ไดแ้ก่ 1. ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม และ 2. ส่ิงแวดลอ้มกายภาพของชมรมวยัสดใส 

8. ปัจจยัเสริมมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

จ านวน 1 รายการ ไดแ้ก่ 1. รางวลั 

9. ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส โดยเรียงล าดบัจากมาก

ไปนอ้ยไดด้งัน้ี 1.เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการออกก าลงักาย 2.เพิ่มกิจกรรมการท่องเท่ียว

ในชมรมวยัสดใส 3.จดักิจกรรมสร้างความสามคัคีเพิ่มข้ึน ตามล าดบั 

 

อภิปรายผล 

 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัน ามีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  

การรับรู้ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรม

วยัสดใส เน่ืองจาก ผูเ้ขา้ร่วมชมรมไดรั้บขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆจากการประชาสัมพนัธ์ของคนใน

ชมรม ซ่ึงผูว้จิยัตั้งขอ้สังเกตวา่ กิจกรรมตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้ร่วมชมรมใหค้วามสนใจและรู้สึกวา่มี

ประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงจะท าใหส้มาชิกเตม็ใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ

ของ ชนะ สมคัรการ และ สุพฒันา ค าสอน (2559) ท่ีพบวา่ การรับรู้ประโยชน์ของการเขา้ร่วมกิจกรรม

ชมรมผูสู้งอาย ุมีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมผูสู้งอาย ุเน่ืองจาก ผูสู้งอายุจะเขา้ร่วม

กิจกรรมชมรมผูสู้งอายมุากข้ึน เม่ือมีการรับรู้ประโยชน์ของการเขา้ร่วมกิจกรรม 



ความรู้ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยั

สดใส เน่ืองจาก ชมรมวยัสดใสมีผูใ้หค้  าแนะน าความรู้ทางดา้นการบริหารร่างกาย และการออกก าลงักาย 

ท าใหมี้แนวทางการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง ช่วยเสริมสร้างสุขภาพใหแ้ขง็แรง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 

รัชนี วกิล (2560) พบวา่ ความรู้เร่ืองพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพ เน่ืองจาก เม่ือมีความรู้ทางดา้นสุขภาพมกัน ามาใชป้ฏิบติัจริงเพื่อท าใหสุ้ขภาพของตนเองมีสุขภาพ

ท่ีดี 

ค่านิยมดา้นการสร้างเสริมสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยั

สดใส เน่ืองจาก ชมรมวยัสดใสไดก้ าหนดแนวทางใหผู้เ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใสไดป้ฏิบติัตามวตัถุประสงค์

และค าแนะน าของผูใ้หค้  าแนะน าการออกก าลงักาย ซ่ึงแนวทางการปฏิบติัน้ีไดท้  ามาอยา่งยาวนานจนท าให้

ผูท่ี้เขา้ร่วมชมรมยดึเป็นหลกัในการปฏิบติั โดยสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ปาริชาติ สุขสวสัดิพร (2543) 

พบวา่ ค่านิยมทางสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนกัศึกษาพยาบาล เน่ืองจาก

ค่านิยมทางสุขภาพ เป็นการใหคุ้ณค่าหรือใหค้วามส าคญัต่อสุขภาพและตอ้งการยดึเป็นหลกัปฏิบติัใน

ชีวติประจ าวนัเพื่อการส่งเสริมสุขภาพตนเอง 

ทศันคติดา้นการสร้างเสริมสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยั

สดใส เน่ืองจาก ผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใสส่วนใหญ่มองโลกในแง่ดี มีทศันคติเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพ

ท่ีดี เช่น สุขภาพท่ีดีหาซ้ือไม่ได ้อยากไดต้อ้งลงมือท า และการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นเร่ืองส าคญัซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ชนะ สมคัรการ และ สุพฒันา ค าสอน (2559) พบวา่ ทศันคติต่อชมรมผูสู้งอายุ 

ของผูสู้งอายโุรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมผูสู้งอาย ุของ

ผูสู้งอายโุรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองยาง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร เน่ืองจากทศันคติ 

เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดโดยมีการประเมินคุณค่าของส่ิงนั้น ถา้ทศันคติของบุคคลต่อส่ิง

หน่ึงส่ิงใดเป็นไปในทิศทางใด พฤติกรรมหรือการกระท าจะเป็นไปในทิศทางนั้น ดงันั้นผูสู้งอายมีุ

ความรู้สึกท่ีดีต่อชมรมผูสู้งอายจุะมีการเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมผูสู้งอายุ 

ความเช่ือดา้นการสร้างเสริมสุขภาพ พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วม

ชมรมวยัสดใส เน่ืองจาก ชมรมวยัสดใสมีภาพลกัษณ์เก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุผูเ้ขา้ร่วมชมรม

วยัสดใสส่วนใหญ่จึงเช่ือวา่กิจกรรมของชมรมวยัสดใสจะช่วยท าใหมี้สุขภาพดี นอนหลบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวจิยัของ ธญันิดา เจริญจนัทร์ และทิพยว์ลัย ์สุรินยา (2557) พบวา่ ความเช่ือดา้นสุขภาพมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง เน่ืองจาก กลุ่มตวัอยา่งมีความเช่ือดา้นสุขภาพวา่ โอกาส 



เส่ียงต่อการเกิดโรค โรคนั้นเม่ือเกิดข้ึนแลว้มีความรุนแรงต่อร่างกาย เกิดโรคแทรกซอ้น และมี

ผลกระทบทางสังคม จนท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งเกิดความกลวัถึงปัญหาสุขภาพท่ีอาจจะเกิดข้ึน จึงพยายาม

ปฏิบติัตามค าแนะน าต่างๆในการป้องกนัโรค ผูว้จิยัตั้งขอ้สังเกตวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความเช่ือดา้นการ

สร้างเสริมสุขภาพอยา่งไร จะมีพฤติกรรมตามความเช่ืออยา่งนั้น  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัเอ้ือมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  

ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส 

เน่ืองจาก สมาชิกในชมรมวยัสดใสส่วนใหญ่มีความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ท าใหค้นในชมรม

วยัสดใสส่วนใหญ่อยากเขา้ร่วมท ากิจกรรมกบัชมรมซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของชญัญานุช ไพรวงษ ์

(2561) พบวา่ การเขา้ถึงแหล่งบริการสุขภาพของผูสู้งอายุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ผูสู้งอาย ุเน่ืองจากการท่ีผูสู้งอายสุามารถเขา้ถึงแหล่งบริการสุขภาพ ท าใหผู้สู้งอายไุดรั้บบริการ 

ค าแนะน าหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพไดม้ากข้ึน เป็นการส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุการดูแลสุขภาพท่ี

ดีข้ึนได ้

ส่ิงแวดลอ้มกายภาพของชมรมวยัสดใส พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพของ

ผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส เน่ืองจาก สถานท่ีมีความปลอดภยั อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรมมีเพียงพอและได้

มาตรฐาน น ้าด่ืมและหอ้งน ้าเพียงพอ ท าใหเ้อ้ืออ านวยต่อการท ากิจกรรมในชมรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวจิยัของ รัชนี วกิล (2560) พบวา่ แหล่งทรัพยากรสุขภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพ ส่วนความคิดเห็นในหวัขอ้ ห้องน ้า ผูว้จิยัตั้งขอ้สังเกตวา่ อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีไม่แน่ใจ 

เน่ืองจากหอ้งน ้าของโรงเรียนเทศบาลบา้นหวัหินมีเพียงพอต่อจ านวนผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส แต่ส่วน

ใหญ่มกัท าภารกิจก่อนมาท ากิจกรรมการออกก าลงักายตอนเชา้ เม่ือเสร็จกิจกรรมการออกก าลงักายก็

กลบัไปเขา้หอ้งน ้าท่ีบา้น     

สมมติฐานท่ี 3 ดา้นรางวลัมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัดา้นสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส 

เน่ืองจาก การไดรั้บค าชม ไดรั้บการยอมรับ การไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีในการท ากิจกรรมและรู้สึกภูมิใจ

ท่ีไดร่้วมท ากิจกรรมกบัชมรมเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมชมรมวยัสดใส ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชญัญานุช ไพรวงษ ์(2561) พบวา่ การไดรั้บอิทธิพลจากบุคคลอ่ืนมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุ



ข้อเสนอแนะ 

 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี 

ปกติกิจกรรมการออกก าลงักายจะจดัช่วงเชา้ทุกวนัจนัทร์ถึงศุกร์ ควรเพิ่มวนัจดักิจกรรมออกก าลงั

กายเป็นทุกวนั โดยหาสถานท่ีในวนัเสาร์และอาทิตย ์ใหอ้ยูใ่นตวัเมืองมีเส้นทางการจราจรท่ีเดินทางได้

สะดวกเพื่อใหส้มาชิกชมรมวยัสดใสสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมการออกก าลงักายไดทุ้กวนั ควรเพิ่ม

กิจกรรมใหมี้ความหลากหลาย เช่น กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมการออกก าลงักาย เป็น

ตน้ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆของชมรมวยัสดใส เช่น บอร์ดประกาศข่าว

กิจกรรมทางชมรม สร้างกลุ่ม Line หรือ Facebook ชมรมวยัสดใสเพื่อสมาชิกท่ีเขา้มาใหม่สามารถรับรู้

ข่าวกิจกรรมต่างๆทางชมรม 

ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป  

1.เน่ืองจากหวัขอ้การวจิยัมีขอบเขตเน้ือหาท่ีกวา้งประกอบกบัระยะเวลามีจ ากดัท าใหก้ารหาขอ้มูล

ทบทวนวรรณกรรมเพื่อออกแบบสอบถามและด าเนินการวจิยัล่าชา้ออกไป ดงันั้นจึงควรศึกษา

ขอบเขตและเน้ือหาใหดี้ก่อนท าการวจิยั วางแผนความเป็นไปไดข้องระยะเวลาการด าเนินงาน

โครงการประกอบเขา้ไปดว้ย 

2. ท าการวจิยัศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือและปัจจยัเสริมกบัความคาดหวงัดา้น

สุขภาพโดยใชโ้มเดล PRECEDE-PROCEED กบัชมรมอ่ืนหรือพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
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