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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุในการออกกาลังกาย
ในสวนหลวง ร.9 ดาเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายใน
สวนหลวง ร.9
วิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่ วนบุคคลด้วยค่าร้อยละ และวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยด้านพฤติกรรม
และปัจจัยส่ วนประกอบของการออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 ด้วยค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลรวม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยพฤติกรรมของผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9
อันเนื่องมาจากด้านวัตถุประสงค์ในการออกกาลังกาย ด้านประเภทของการออกกาลังกาย ด้าน
อิทธิพลที่มีผลต่อการออกกาลังกาย ด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการออกกาลังกาย และด้าน
สถานที่และสิ่ งแวดล้อมในการออกกาลังกาย ผลสรุ ปโดยรวมในทุกด้านของการจูงใจผูส้ ู งอายุ
มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 ที่ผวู ้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับ
ความพึงพอใจมาก

Abstract
The purpose of this research was to study the satisfaction of the elderly in exercising in
Suan Luang Rama 9. The study had collected data the sample of the elderly who exercised in
the park.
The analysis was done through the following methodology i.e. percentage metric for
personal factors data while mean score and standard deviation for behavioral factor data,
fitness component factor data and total interpretation.
Result from the analysis which conducted based on the behavioral factors, purpose of
exercise, type of exercise, influential factor, equipment, place and environment can be
concluded that all factors had motivated the elderly to exercise in Suan Luang Rama 9 and
overall satisfactions are at high score.

บทนำ
ในปัจจุบนั ผูส้ ู งอายุแทบทุกรายเมื่อวัยเข้าสู่ 50 ถึง 60 ปี ก็จะเริ่ มมีการเจ็บ อาการป่ วย ทั้ง
ทางร่ างกายและจิตใจ ซึ่งมีปัญหาต่าง ๆเหล่านี้จะพบมากขึ้นในผูส้ ู งอายุ โดยที่ผสู ้ ู งอายุแต่ละคน
ก็จะไม่ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ซึ่งการออกกาลังนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญประการหนึ่ง ซึ่งจะ
ช่วยให้สมรรถภาพร่ างกายของผูส้ ู งอายุจะมีความแข็งแรงกล้ามเนื้อที่เคยตึงเครี ยดจะคลายความ
ตึงเครี ยด ระบบไหลเวียนของโลหิ ตจะดีข้ ึน การทางานของร่ างกายให้สมบูรณ์ ซึ่งผูส้ ู งอายุ
จะต้องใช้วธิ ี การปรับสภาพความเป็ นอยูใ่ นชีวติ ปัจจุบนั ด้วยการเวลาที่เหมาะสมและสะดวกมา
ออกกาลังกายเพื่อแก้ปัญหาเรื่ องการเจ็บป่ วยของแต่ละคนให้นอ้ ยลงซึ่งปั ญหาการออกกาลังกาย
ของผูส้ ู งอายุมกั จะอ้างว่าไม่ค่อยมีเวลาไม่สะดวกในการเดินทางซึ่งก็จะทาให้สุขภพร่ างกายไม่มี
ความสมบูรณ์แข็งแรงถ้าหากเราหาเวลาและโอกาสต่าง ๆเหล่านั้นมาออกกาลังกายเพื่อกระตุน้
ให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวใช้กล้ามเนื้อต่าง ๆ มีการเคลื่อนไหว ไขข้อมีการเคลื่อนไหวมี
ประโยชน์ต่อร่ างกาย
ดังนั้นการออกกาลังกายจึงมีประโยชน์สาหรับผูส้ ู งอายุท้ งั สุ ขภาพปกติ และเจ็บป่ วย
ได้รับการยอมรับว่ามีประโยชน์ท้ งั ทางร่ างกาย จิตใจ สังคม การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
ของผูส้ ู งอายุจะเป็ นตัวจัดการแก้ปัญหาการเจ็บป่ วยการเสื่ อมถอยของอวัยวะต่าง ๆ ความผิดปกติ
ของระบบประสาทและสมอง ทาให้มีสุขภาพที่ดีข้ ึนทุกอย่าง
ด้วยเหตุน้ ีการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุโดยทัว่ ไป จาเป็ นต้องนาไปปรับ
หรื อประยุกต์ใช้สาหรับแต่ละบุคลต่อไปตามความเหมาะสม การออกกาลังกายทุกอย่างทาเพื่อ
สุ ขภาพมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ดังนั้นเพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาผูส้ ู งอายุให้มาออกกาลังกายผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะแก้ปัญหา
ให้ผสู ้ ู งอายุมาออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอให้มีประสิ ทธิ ภาพและเห็นผลที่ได้รับจากการออก
กาลังกาย

วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุในการออกกาลังกาย

ควำมสำคัญของกำรวิจัย
1.ผูส้ ู งอายุสามารถออกกาลังกายได้อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานะภาพของร่ างกายว่า
จะออกกาลังกายลักษณะอย่างไร
2.ทาให้ผสู ้ ู งอายุรู้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์และสามารถนาผลที่ได้รับจากการออก
กาลังกายไปแนะนาให้คนรุ่ นต่อ ๆไปได้เรี ยนรู ้
3.ทาให้ผสู ้ ู งอายุมีส่วนร่ วม ในการแก้ไขปัญหาสุ ขภาพที่เกิดขึ้นว่ามาจากสาเหตุอะไรบ้าง

ขอบเขตของกำรวิจัย
เพื่อศึกษาประชากรที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9

นิยำมศัพท์ เฉพำะ
การออกกาลังกาย หมายถึง การที่ร่างกายได้ขยับ เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ไขมัน ของ
ร่ างกายทุกส่ วน โดยการ เดิน วิง่ ยืดเส้น โยคะ เตะกระบอง กิจกรรมเข้าจังหวะ ฟิ ตเนส จะเร็ ว
หรื อช้า แรงหรื อค่อยเป็ นไปตามอุปกรณ์ที่ใช้แต่ละชนิด และวิธีการออกกาลังกาย โดยใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ

วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
วิธีการออกแบบการวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลต่าง ๆ หรื อตัวแปรมาใช้วิเคราะห์
เพื่อตอบประเด็นปัญหาให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ใจไว้ โดยผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดและ
ทฤษฎีการมีส่วนร่ วม การจูงใจผูส้ ู งอายุมาออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพที่ดีสาหรับผูส้ ู งอายุ ต้องมี
รายละเอียดและวิธีการ ขั้นตอนในการออกแบบการวิจยั ให้ผสู ้ ู งอายุมาออกกาลังกายที่สวนหลวง
ร.9

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้คือ ผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกาย ในสวนหลวง ร.9 ที่มี
อายุต้ งั 60 ปี ขึ้นไป ซึ่ งมีท้ งั เพศหญิงและเพศชายจานวน 400 คน
2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้มี 2 ส่ วนคือ
2.1 กลุ่มที่มาออกกาลังกายที่สวนหลวง ร.9 ช่วงเช้า จะเป็ นผูส้ ู งอายุที่มาออก
กาลังกาย ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป โดยวิธีการตอบแบบสอบถาม
2.2 กลุ่มที่มาออกกาลังกายที่สวนหลวง ร.9 ช่วงเย็น จะเป็ นผูส้ ู งอายุที่มาออก
กาลังกาย ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป โดยวิธีการตอบแบบสอบถาม

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของผูส้ ู งอายุในสวนหลวง ร.9 คือแบบสอบถาม โดยใช้
นโยบายของผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายในสวนหลวงร.9
1. การสร้างแบบสอบถามจะรวบรวมข้อมูลและสร้างแบบสอบถามความต้องการในการ
มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 โดยใช้การเรี ยนรู ้ร่วมกันกับการจูงใจผูส้ ู งอายุมาออกกาลัง
กายในสวนหลวง ร.9 แบบสอบถามจะมีท้ งั หมด 3 ส่ วน ดังนี้

1.1 ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน และสถานภาพ
1.2 ส่ วนที่ 2 แบบสารวจปัจจัยด้านพฤติกรรมของผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายในสวน
หลวง ร.9 ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงในการออกกาลังกาย ด้านประเภทของการ
ออกกาลังกาย และด้านอิทธิผลที่มีผลต่อการออกกาลังกาย
1.3 ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนประกอบของการออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 ประกอบด้วย 2
ด้าน คือ ด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการออกกาลังกาย และด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อมในการ
ออกกาลังกาย

ขั้นตอนกำรรวบรวมเก็บข้ อมูล
ขั้นตอนการรวบรวมเก็บข้อมูลการวิจยั เรื่ องการจูงใจผูส้ ู งอายุมาออกกาลังกายในสวน
หลวง ร.9 มีขอ้ มูลดังนี้
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วยลักษณะสภาพแวดล้อมทัว่ ไปและนโยบายของผูส้ ู งอายุ
ที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 และการมีส่วนร่ วมในการออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9
ในกิจกรรมต่าง ๆ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9นา
ข้อมูลมาตรวจสอบความตรงโดยใช้การเปรี ยบเทียบการแสดง ความคิดเห็นให้อยูใ่ นประเด็น
เดียวกันซึ่ งการใช้ขอ้ มูลต่าง ๆ ของผูส้ ู งอายุมาประมวล จนใด้ขอ้ มูลที่ตรงกัน ซึ่งใช้ขอ้ มูลหลาย
แห่งที่ต่างกันนามารวบรวมประมวล จนได้ขอ้ มูลที่ตรงกัน ทาให้ผวู ้ จิ ยั สามารถอธิ บาย
พฤติกรรมของผูส้ ู งอายุอย่างเห็นได้ชดั เจนว่ามีความเกี่ยวข้องกันเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและ
สามารถนาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ถึงความถูกต้องตรงกับเนื้อหา นามาทาการจัดแบ่งตาม
เนื้อหาได้

2. ข้อมูลเชิงปริ มาณ ใช้วเิ คราะห์ทางสถิติความถี่ร้อยละ
2.1 ลักษณะของผูส้ ู งอายุ
2.2 ความคิดในการมาออกกาลังกาย
2.3 ความคาดหวังของผูส้ ู งอายุวา่ สามารถมาออกกาลังกาย
2.4 พฤติกรรมในการออกกาลังกาย
2.5 ผลที่ได้รับในการออกกาลังกาย

ขั้นตอนกำรนำข้ อมูลมำวิเครำะห์
1. สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องแรงจูงใจในการมาออกกาลังกายที่สวนหลวง ร.9 ผูว้ จิ ยั ได้ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สูตรดังนี้
ค่าร้อยละใช้ในการเปรี ยบเทียบสัดส่ วนของข้อมูลโดยใช้สูตร (กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์
,2543)
P = F  100
N
เมื่อ

P = ค่าร้อยละ
F = ค่าความถี่ที่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงให้เป็ นร้อยละ
N = จานวนความถี่ท้ งั หมด

2. วิเคราะห์ขอ้ มูลการพัฒนาความสามารถในการมาออกกาลังกายของผูส้ ู งอายุ เช่น
ออกมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ได้มาออกกาลังกาย ให้ประโยชน์อะไรบ้าง

สาหรับการใช้อุปกรณ์หรื อการออกกาลังกายกับกลุ่มไหนตามที่ได้เสนอในกิจกรรมต่าง ๆ โดย
นาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้อย่างไร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3. การสร้างแบบประเมินการพึงพอใจที่มีต่อการมาออกกาลังกายที่สวนหลวง ร.9
3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมิน โดยใช้ทฤษฎีของลิเคิร์ท (Likert Scale) แล้ว
กาหนดแนวทางในการสร้างแบบประเมิณความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
3.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการมาออกกาลังกาย
ที่สวนหลวง ร.9
สาหรับแบบประเมินความพึงพอใจได้กาหนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)
โดยแบบประเมินที่สร้างขึ้นเป็ นแบบมาตราส่ วนของทฤษฎีของลิเคิร์ท (Likert Scale)
ดังนี้
ระดับ 5

หมายถึง

พึงพอใจในระดับมากที่สุด

ระดับ 4

หมายถึง

พึงพอใจในระดับมาก

ระดับ 3

หมายถึง

พึงพอใจในระดับพอใช้

ระดับ 2

หมายถึง

พึงพอใจในระดับน้อย

ระดับ 1

หมายถึง

พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

การแปลผลความพึงพอใจ ซึ่งใช้ค่าระดับน้ าหนักคะแนนดังนี้
คะแนน 4.51-5.00

ความพึงพอใจมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ มากที่สุด

คะแนน 3.51-4.50

ความพึงพอใจมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ มาก

คะแนน 2.51-3.50

ความพึงพอใจมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ พอใช้

คะแนน 1.51-2.50

ความพึงพอใจมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ น้อย

คะแนน 1.00-1.50

ความพึงพอใจมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด

3.3 นาแบบประเมินความพึงพอใจที่เสร็ จเรี ยบร้อยให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณา
ตรวจสอบและแนะนาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมที่จะสามารถนาไปใช้ในการ
ประเมิณได้จริ ง
3.4 นาแบบประเมินความพึงพอใจให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
โดยการประเมิณค่าเที่ยงตรงของข้อคาถามเชิงเนื้อหา ซึ่งใช้เกณฑ์กาหนดคะแนน ดังนี้
+1

เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ

0

เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
หรื อไม่

-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ
3.5 พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข นาผลการพิ
จรณาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านในแต่ละข้อ ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
เนื้อหา (IOC)
3.6 นาแบบประเมินความพึงพอใจที่ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมมาจัดพิมพ์เป็ นแบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์

ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลลักษณะปัจจัยส่ วนบุคล
เป็ นข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคลของผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 ได้แก่ เพศ,
อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้/เดือน และสถานภาพ

2. ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลลักษณะปัจจัยด้ ำนพฤติกรรม
เป็ นการวิเคราะห์ผลของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านวัตถุประสงค์ของ
ผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 โดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยกลุ่ม
ตัวอย่าง 20.44 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.76

3. ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูลลักษณะปัจจัยส่ วนประกอบ
เป็ นการวิเคราะห์ผลของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการ
ออกกาลังกายของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง
8.61 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.37

อภิปรำยผลกำรวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า การจูงใจมาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 มีปัจจัยส่ วนบุคลและปัจจัย
ด้านพฤติกรรมของผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9
สมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคลในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน และ
สถานภาพ ที่แตกต่าง มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 ที่
แตกต่างกัน
ผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 เป็ นเพศชาย จานวน 216 คน ร้อยละ 54
และเป็ นเพศหญิง จานวน 184 คน ร้อยละ 46 สรุ ปได้วา่ มีเพศชายที่มาออกกาลังกายในสวน
หลวง ร.9 มากกว่าเพศหญิง
ผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี จานวน
216 คน คิดเป็ นร้อยละ54
ผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 สวนใหญ่มีระดับการศึกษา ระดับ
อนุปริ ญญา/ปวส. จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30

ผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 ส่ วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่ วนตัว จานวน 176
คน คิดเป็ นร้อยละ 44
ผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 ส่ วนใหญ่ มีรายได้มากกว่า 40,000 บาทขึ้น
ไป จานวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 34
ผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 ส่ วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จานวน 236
คน คิดเป็ นร้อยละ 59
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยพฤติกรรมของผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 อัน
เนื่องมาจากด้านวัตถุประสงค์ในการออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 พบว่า ความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 20.44 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.76 ด้านประเภทของการ
ออกกาลังกายของผูส้ ู งอายุที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 โดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
มีค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 15.64 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.69 ด้านอิทธิ พลที่มีผลต่อการออก
กาลังกายที่มาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9 โดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยกลุ่ม
ตัวอย่าง 9.81 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.57 ด้านเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการออกกาลังกาย
ของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 8.61 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.37 และด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อมในการออกกาลังกายของผูต้ อบ
แบบสอบถาม โดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 9.62 และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.53
จากการอภิปรายข้างต้นสรุ ปได้วา่ การจูงใจผูส้ ู งอายุมาออกกาลังกายในสวนหลวง ร.9
ที่ผวู ้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก

ข้ อเสนอแนะจำกกำรวิจัย
ควรมีการให้ความรู ้ในเรื่ องของการออกกาลังกายของผูส้ ู งอายุ ที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้
ได้ประโยชน์ของการออกกาลังกายสาหรับผูส้ ู งอายุ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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