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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัเชิงพรรณนาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจสุขภาวะของสมาชิกเครือข่าย
สัจจะฯ กลุ่มตวัอย่าง คือ สมาชิกเครือข่ายสัจจะฯ ท่ีไดจ้ากการค านวณโดยใช้สูตรของยามาเน่ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน สุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บ
ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ
จ านวน 3 ท่าน ไดค้่าดชันีความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามเท่ากบั 0.81 และน าแบบสอบถาม
ไปหาความเท่ียงไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคทั้งฉบบั 0.92 ดา้นสุขภาวะทางกาย จิต 
สังคม และปัญญา มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเท่ากบั 0.71, 0.77, 0.85 และ 0.72 ตามล าดบั 
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใชส้ถิติ Kruskal-Wallis H 
Test เปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Tamhane’s T2 ผลการศึกษาพบวา่  

กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียสุขภาวะโดยรวมอยูใ่นระดบัดี (x̄ = 2.71, S.D. = 0.35) สุขภาวะ
รายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสุขภาวะดีท่ีสุดคือ สุขภาวะทางจิต (x̄ = 2.88, 
S.D. = 0.49) รองลงมาคือ สุขภาวะทางสังคม (x̄ = 2.74, S.D. = 0.54) สุขภาวะทางกาย (x̄ = 2.65, 
S.D. = 0.32) และสุขภาวะทางปัญญา (x̄ = 2.56, S.D. = 0.40) ตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบสุขภาวะ
ของสมาชิกเครือข่ายสัจจะฯในระดับโซน พบว่า พื้นท่ีโซนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อสุขภาวะของ
สมาชิกเครือข่ายสัจจะฯทั้งโดยรวมและรายดา้นคือ สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ
ทางปัญญา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

จากผลการวิจยัเครือข่ายสัจจะฯ ควรมีการพฒันาสุขภาวะทางกายให้กบัสมาชิก
ดว้ยการส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลงักายและการบริโภคอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการ และควร
พฒันากิจกรรมของเครือข่ายสัจจะฯท่ีช่วยพฒันาสุขภาวะทางจิต สังคมและปัญญาของสมาชิกให้ดี
ยิง่ข้ึน  
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ABSTRACT 

The objective of this descriptive research was to determine the well-being of 
members of Songkhla Sajja One-Baht-Pledge Saving per Day Network for the People’s Welfare 
Sector. The sample size was calculated using Yamane formula with 95% confidence level. The 
sample comprised 400 members of the network, selected by stratified random sampling. Data 
were collected using a questionnaire. The content of the questionnaire was approved by three 
experts, yielding an index of 0.81. The reliability of the questionnaire calculated by Cronbach’s 
alpha coefficient was 0.92. The data were analyzed using descriptive statistics, namely frequency, 
percentage, mean, and standard deviation, Kruskal-Wallis H Test and Tamhane’s T2. 

Results showed that the sample had a mean overall well-being at good level (x̄ = 
2.71, S.D. = 0.35). Individual average levels of well-being of 4 aspects were good. Mental well-
being had the highest mean level (x̄ = 2.88, S.D. = 0.49) followed by social well-being (x̄  = 2.74, 
S.D. = 0.54), physical well-being (x̄ = 2.65, S.D. = 0.32) and spiritual well-being (x̄ = 2.56, S.D. = 
0.40). Comparative results of district of residence of the overall well-being and of each aspect, 
namely mental well-being, social well-being, physical well-being, and spiritual well-being 
revealed significant differences at the 0.05 level.  

In summary, the Songkhla Sajja One-Baht-Pledge Saving per Day Network for 
the People’s Welfare Sector should encourage the network members to have appropriate health 
promotion behavior, particularly regarding exercise and food intake. The network should have 
activities for enhancing mental, social and spiritual well-being.  

 


