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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์การส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดั
จนัทบุรี 2) สังเคราะห์รูปแบบเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
ในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผูสู้งอายุ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล และการสนทนากลุ่ม 
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และน าผลมาวิเคราะห์การส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายุ   
และสังเคราะห์รูปแบบเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงท าให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบั
การส่ือสารสุขภาพและแนวทางการสร้างเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน     
4 แห่งๆ ละ 7 คน รวมทั้งส้ิน 28 คน ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ผูสู้งอายุชมรมลีลาศ
จนัทบุรี ผูสู้งอายชุมรมแอโรบิคจนัทบุรี และผูสู้งอายุท่ีมาใชบ้ริการออกก าลงักายในสวนสาธารณะ
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย)  
 ผลจากการวิเคราะห์พบองคป์ระกอบ 4 ขอ้ ดงัน้ี 1) การจดัการการส่ือสารและเครือข่าย
สุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี ไดแ้ก่  (1) การบริหารจดัการชมรม ตอ้งอาศยัปัจจยัพื้นฐาน 
คือ คน เงิน และวสัดุอุปกรณ์ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
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ชมรมแอโรบิคจนัทบุรี เป็นเครือข่ายการส่ือสารแบบวงล้อ และผูม้าใช้บริการออกก าลงักายใน
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เสริมสร้างบุคลิกภาพ ความแข็งแรงกล้ามเน้ือ ด้านจิตใจ สุขภาพจิตดี ไม่เครียด สนุกสนาน          



ยิ้มแยม้แจ่มใสอยู่เสมอ อารมณ์ สุนทรีไม่เซ่ืองซึม ด้านจิตวิญญาณ ความจ า สติปัญญาดี มีสมาธิ    
ไม่ฟุ้งซ่าน และด้านสังคม ได้เพื่อนเป็นการสร้างความสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพกับผู ้อ่ืน           
และ (4) การจดัการปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม พบวา่ มีปัญหาอุปสรรคในการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของผูสู้งอายผุา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ปัญหาสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการออกก าลงักาย
ในช่วงฤดูฝน ปัญหาด้านงบประมาณของชมรม และปัญหาสมาชิกเครือข่ายขาดความความรู้     
ความเขา้ใจด้านสุขภาพ 2) แนวทางการสร้างเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี       
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เวทีประชาคม การจดัเวทีชาวบา้น การจดัประชุม การศึกษาดูงาน และการจดัอบรมให้ความรู้ ไดแ้ก่ 
ความรู้ดา้นสุขภาพ ความรู้ดา้นอาหาร ความรู้ดา้นการออกก าลงักาย การใส่ใจและการดูแลสุขภาพ
เบ้ืองต้น การสร้างบรรยากาศท่ีดี มีผูน้  าท่ีดี มีงบประมาณท่ีเพียงพอ และร่วมกันสร้างค่านิยม       
และวฒันธรรมท่ีดี เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรีมีความเขม้แข็งและย ัง่ยืน 
ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีสามารถน าไปพฒันาการส่ือสารและพฒันารูปแบบการสร้างเครือข่ายสุขภาพ
และเป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี และเครือข่ายอ่ืนๆ ต่อไป 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were to: 1) analyze the health communications of the elderly 
in Chanthaburi Province, 2) create a model of the elderly health network in Chanthaburi Province 
utilizing qualitative research techniques and participant observations in various activities of        
the senior clubs with in-depth interviews with informants as well as group discussions. An interview 
form was used to gather data from 28 respondents and use the findings to examine the health 
communication of the elderly and synthesize the health network model of the elderly in 
Chanthaburi Province, which provides information about health communication and guidelines 
for developing a health network for the elderly in Chanthaburi Province and analyzing content in 
4 places, including the Elderly Badminton Club Chanthaburi, The Elderly Dance Sport Club 
Chanthaburi, The Elderly Aerobics Club Chanthaburi and the elderly who use exercise services in 
Somdet Phra Chao Taksin Maharat Public Park (Thung Na Choei Public Park).  
 The results of the analysis found four components, which are as follows: 1) communication 
management and health networks for the elderly in Chanthaburi Province include: (1) club 
management, which necessitates the provision of basic resources such as people, money,           
and equipment to effectively fulfill company goals, (2) club health communication of elderly 
clubs in Chanthaburi province, for example: Chanthaburi Badminton Club is an all-channel 
communication network, Chanthaburi Leelas Club is a real communication network, Chanthaburi 
Aerobics Club is a real communication network, and Fitness services in Somdet Phra Chao Taksin 
Maharat Public Park (Thung Na Choei Public Park) are internal communications, (3) the health 



effects of club members, specifically the physical dimension, personality strengthening,  muscle strength, 
the psychological dimension, mental health, stress-free, fun, always smiling, the spiritual dimension, 
good memory, good intelligence, and good concentration, not easily distracted, and the social dimension, 
making friends; and (4) dealing with obstacles in different activities. They were discovered to be 
impediments to the perception of information regarding the elderly via social networks. The issue 
of locations that are unsuitable for exercise during the rainy season. The club's finance issues,      
as well as network members' issues with a lack of health cognition, and 2) guidelines for establishing   
a health network for the elderly in Chanthaburi include the following: There should be initiatives 
in place to promote the network's strength and sustainability. By exchanging knowledge, such as 
organizing a community forum, establishing a local stage, meeting, study visit, and providing 
knowledge training, such as knowledge on health, food, exercise, initial care, and health care, 
creating a good atmosphere, having a good leader, having a sufficient budget, and working 
together to create good values and culture. To build a solid and sustainable aged health network in 
Chanthaburi Province. The results of this study can be used to improve communication and construct  
a model for establishing a health network, as well as a guideline for establishing a health network 
for the elderly in Chanthaburi Province, as well as establishing other networks. 
 
Keywords: Health Communication Management, Health Network Management, Elderly,       
Health Club of the Elderly 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมา 

ในปัจจุบนัสังคมไทยก าลงัเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากรคือ การเขา้สู่ 
“สังคมผูสู้งอายุ” (Aging Society) โดยสัดส่วนของจ านวนประชากรในวยัท างานและวยัเด็กลดลง 
เน่ืองจากอตัราการเกิดและอตัราการตายของประชากรท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง จึงท าให้ประชากรไทย
โดยเฉล่ียแลว้มีอายุท่ียืนยาวข้ึน จนเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นประชากร กล่าวคือ ประชากรท่ีอยู่
ในวยัสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนในขณะท่ีประชากรในวยัเด็กและวยัแรงงานมีแนวโนม้ท่ีลดลง 
เพราะเหตุน้ีกระแสการสร้างเสริมสุขภาพจึงไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนเป็น
อย่างมาก คุณภาพของผูสู้งอายุในประเทศไทยโดยเฉพาะด้านสุขภาพได้รับการก าหนดให้เป็น
ยุทธศาสตร์ของระบบสุขภาพเชิงรุก เพื่อให้สามารถจดัการเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนและ      
มีความหลากหลาย แต่สามารถหลีกเล่ียงหรือแมแ้ต่สามารถป้องกนัได ้(ปาริชาต สถาปิตานนท,์ 2546) 
และสุขภาพยงัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัท่ีบ่งบอกถึงความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ โดยใน
ปัจจุบนัสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วท าให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตมนุษยแ์ละสุขภาพ
ของประชาชน การเขา้ถึงบริการทางด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ทุกคน        
มีสุขภาพท่ีดี ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของระบบสุขภาพ การท่ีผูสู้งอายุจะมีสุขภาพท่ีดีไดน้ั้น ผูสู้งอายุ
จะตอ้งสามารถท่ีจะพึ่งพาตนเองในดา้นสุขภาพและสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลการบริหาร
จดัการระบบสุขภาพของตนเองได ้โดยถือวา่สุขภาพเป็นเร่ืองท่ีผูสู้งอายุทุกคนตอ้งช่วยกนั “สร้าง” 
สุขภาพ มากกวา่การ “ซ่อม” สุขภาพ 
 กระแสความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบนันบัวา่เป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุในลกัษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกนั การดูแล  
การรักษา รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ตลอดจนการจดัระบบบริการสุขภาพ
ในระดบัต่างๆ (Health Care Services) แต่เน่ืองดว้ยปริมาณขอ้มูลท่ีมหาศาลท่ีเก่ียวกบัสุขภาพท่ีมีอยู่
มากมาย และมีการปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาในปัจจุบนัท าให้บทบาทของศาสตร์   
ดา้นการส่ือสารเพื่อสุขภาพ (Health Care Services) เร่ิมเขา้มามีบทบาทและมีความตอ้งการท่ีชดัเจน
มากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ ทั้งน้ี เพราะการส่ือสารแบบเดิมที่เคยใช้กนัเป็นหลกั คือ การส่ือสารมวลชน
และการส่ือสารระหว่างบุคคลเร่ิมไม่น่าสนใจ และไม่สามารถท่ีจะคลอบคลุมผลสัมฤทธ์ิทางดา้น
สุขภาพท่ีตอ้งการได ้รูปแบบและกระบวนการส่ือสารจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบรับและสอดคล้องกับความต้องการ              
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ท่ีหลากหลายในดา้นสุขภาพของสังคมปัจจุบนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ยุติธรรม และทัว่ถึง (ชยัวฒัน์ 
ลว้นคงสมจิตร, 2549) เพราะในทุกวนัน้ีผูสู้งอายุทุกคนมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรคต่างๆ มากมาย 
โดยเฉพาะโรคท่ีไม่ติดเช้ือแต่มีความเร้ือรัง ซ่ึงมีผลกระทบมาจากความเจริญกา้วหน้าทางวตัถุ 
เทคโนโลยีการส่ือสารต่างๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงการรับรู้ของคนและสามารถโนม้นา้วใหป้ฏิบติัตามได้
โดยง่าย ท าใหก้ารท่ีจะหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่างๆ เหล่าน้ีดว้ยตนเองเป็นส่ิงท่ีท าไดอ้ยากข้ึน การพึ่งพา
สังคมและชุมชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมจึงเป็นปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีความจ าเป็นและมีความส าคญั โดยผูท่ี้มี
บทบาทในการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน แกนน าชมรมสุขภาพ เป็นตน้ ดงันั้น “สุขภาพ” จึงเป็นส่ิงส าคญั
และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพฒันาในทุกๆ ด้าน รวมถึงตวับุคคลถือเป็นรากฐานส าคญัของชีวิต และ
ปัจจุบนัสุขภาพยงัวางอยูบ่นฐานท่ีวา่ดว้ยเร่ืองสุขภาวะ ทั้งมิติทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางปัญญา 
(จิตวิญญาณ) รวมทั้งมิติของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม (ประเวศ วสี, 2551) องค์ความรู้       
เพื่อการพฒันาสุขภาพและระบบสุขภาพจึงไม่ใช่เร่ืองของระบบการแพทยเ์พียงอย่างเดียว แต่เป็น
เร่ืองของความร่วมมือกนัของสังคม บทบาทท่ีส าคญัของเครือข่ายจึงจ าเป็นตอ้งร่วมกนัสร้างค่านิยม       
ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสุขภาพดว้ยการส่ือสารของเครือข่ายสุขภาพ เพื่อให้ผูสู้งอายุเกิดมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
อายุยืนยาวปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขท่ีสามารถ  
เรียกไดว้า่เป็น “เครือข่ายสุขภาพ” 
 อภิชา น้อมศิริ (2552 : 4) เครือข่าย (Network) จดัเป็นกลยุทธ์การส่ือสารสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพอีกวิธีหน่ึง ซ่ึงเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีเกิดจากการสร้างเสริมความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล องคก์ร สถาบนั โดยมีเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และมีความตอ้งการร่วมกนั และ “เครือข่าย” 
ก าลงักลายเป็นประเด็นส าคญัท่ีไดรั้บความนิยมซ่ึงน ามาใช้ในการป้องกนัพร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชนรวมไปถึงการแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีนบัวนัยิง่มีความซบัซอ้นและเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายๆ ฝ่าย
ท่ีตอ้งร่วมมือกนั แมว้่าการท าเร่ืองใดก็ตามแบบเครือข่ายจะเป็นเร่ืองท่ีดี แต่การสร้างเครือข่ายไม่ใช่
เร่ืองง่ายและมีเครือข่ายจ านวนไม่น้อยท่ีก่อตั้งข้ึนมาท่ีมีกิจกรรมไม่สม ่าเสมอท าให้ตอ้งลม้เลิกไป 
ดงันั้น ความชดัเจนของเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องเครือข่าย “วา่ท าไปเพื่ออะไร” จึงมีความส าคญั
และท าใหส้ามารถก าหนดทิศทางกิจกรรมของเครือข่ายท่ีมีความชดัเจนได ้
 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2555 : 196) ได้ให้ความหมายของ “เครือข่าย” หมายถึง   
การท่ีปัจเจกบุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือสถาบนัใดๆ ไดต้กลงท่ีจะประสานเช่ือมโยงเขา้หากนั
ภายใต้วตัถุประสงค์เดียวกนั หรือขอ้ตกลงอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกนัอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดหมาย
ร่วมกนั กลุ่มเครือข่ายน้ีจะตอ้งมีการแสดงออกเป็นการลงมือกระท ากิจกรรมร่วมกนั หรือองค์กร
เครือข่าย อาจหมายถึงองค์กรการบริหารเครือข่าย องคก์รสมาชิกเครือข่าย หรือภาพรวมขององคก์ร  
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ท่ีมีความสัมพนัธ์กันในแวดวงอะไรสักอย่าง แต่เครือข่ายองค์กรไม่ได้เน้นที่รูปลักษณ์ของ
องค์กร แต่เนน้ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร 
 Adam Burke (Adam Burke. 1999 : 76 - 79 ; อา้งถึงใน อภิชา นอ้มศิริ, 2552 : 5) กล่าววา่ 
การท่ีเครือข่ายจะด ารงอยูไ่ดน้ั้นมีเหตุผลหลายประการ เช่น เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร เพื่อเป็น
ศูนยร์วมของการสนับสนุน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั เพื่อเป็น
ช่องทางส าหรับแหล่งทุน และเครือข่ายเป็นเวทีในการเจรจาต่อรองกบัหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนๆ 

เครือข่ายองค์กรเป็นช่องทางท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งเหมาะส าหรับในการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จากการสังเคราะห์เครือข่ายในหลายประเทศ Starkey (อา้งถึงใน    
อภิชา น้อมศิริ, 2552 : 6) พบว่า เครือข่ายอาจจดัตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการ     
หรือหน่วยพฒันาเอกชน บางคร้ังอาจเกิดข้ึนแบบไม่เป็นทางการด้วยการวางแผนและการท า
กิจกรรมร่วมกนัของบุคคลหรือองค์กรท่ีสมคัรใจ โดยโครงสร้างของเครือข่ายมีไดห้ลายรูปแบบ   
แต่มีความส าคญันอ้ยกวา่กระบวนการติดต่อกนัหลายทิศทางของสมาชิกภายในเครือข่ายท่ีสามารถ
จดัตั้งข้ึนในลกัษณะการประชุม การประชุมเชิงปฏิบติัการ การทดลอง การสัมมนา การเผยแพร่เอกสาร 
และการท ากิจกรรมร่วมกนั 
 อ าเภอเมืองจันทบุรี ถือเป็นอ า เภอท่ีมี เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าอ า เภอหน่ึงและมี          
แหล่งท่องเท่ียวมากมาย จึงได้มีการหลัง่ไหลของแรงงานและการยา้ยถ่ินฐานของประชากรจาก    
ภาคอ่ืนๆ เขา้มาอาศยัอยู่กนัมากข้ึน และในปัจจุบนัอ าเภอเมืองจนัทบุรีมีจ  านวนผูสู้งอายุประมาณ 
12,536 คน (ขอ้มูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน กรมกิจการผูสู้งอายุ ณ 28 กุมภาพนัธ์ 2562)      
ซ่ึงถือว่ามีอยู่จ  านวนไม่น้อย และผูสู้งอายุก็ต้องการการดูแลสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพร่างกาย            
ท่ีแขง็แรงปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ และตอ้งการหากิจกรรมท าเพื่อความผอ่นคลายยามวา่งให้ร่างกาย
และจิตใจมีความเบิกบาน แจ่มใส กลุ่มหรือชมรมต่างๆ ท่ีสร้างเสริมสุขภาพให้ผูสู้งอายุได้ท  า
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพในอ าเภอเมืองจนัทบุรีจึงเป็นเร่ืองส าคญัในการท่ีจะสามารถรองรับและ
ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ มีการจูงใจ ชักน า และส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมาท ากิจกรรมร่วมกัน        
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กบัตนเอง ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูสู้งอายุในอ าเภอเมืองจนัทบุรีจึงเป็นอีก
กลุ่มหน่ึงท่ีจ  าเป็นจะตอ้งไดรั้บการดูแลเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเขา้สู่
สังคม “ผูสู้งอายุ” และการเสริมสร้างสุขภาพของผูสู้งอายุให้มีความเขม้แข็ง จึงจ าเป็นตอ้งมี
การส่ือสารของเครือข่ายสุขภาพ พร้อมทั้งสร้างและพฒันาเครือข่ายสุขภาพในระดบัพื้นท่ีให้คงอยู ่    
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุในลกัษณะการบูรณาการเพื่อสุขภาพท่ีดี
ของผู ้สูงอายุบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงด้านสุขภาพในระดับครอบครัวและชุมชนให้มี          
ความเขม้แข็ง จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจดัการการส่ือสาร   
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เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงการศึกษาวิจยัคร้ัง
น้ีผูว้ิจยัอยากทราบว่า การจดัการการส่ือสารและเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี 
เป็นอยา่งไร และมีแนวทางการสร้างเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี อยา่งไร เพื่อน า
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใชเ้ป็นแบบอยา่งให้กบัการสร้างเสริมความเขม้แข็งของเครือข่ายดา้นอ่ืนๆ 
ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อวเิคราะห์การส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 1. ทราบถึงการส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี 
 2. ทราบถึงรูปแบบการสร้างเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี 
 3. ไดแ้นวทางในการสร้างเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี และเครือข่ายอ่ืนๆ  
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารสุขภาพท่ีใชใ้นการ
สร้างเครือข่ายการส่ือสารของผูสู้งอายุ โดยผูว้ิจ ัยจะท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก         
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มเป้าหมาย คือ 1. ผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี 2. ผูสู้งอายุ
ชมรมลีลาศจนัทบุรี 3. ผูสู้งอายุชมรมแอโรบิคจนัทบุรี 4. ผูสู้งอายุท่ีมาใช้บริการสวนสาธารณะ
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) รวมทั้งเก็บข้อมูลทางเอกสาร โดยใช้กรอบแนวคิด
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเครือข่ายสุขภาพ แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพ แนวคิดเก่ียวกบั   
การบริหารจดัการ แนวคิดเก่ียวกบัผูสู้งอายุ มาวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ของการวิจยั โดยมีระยะเวลา   
การด าเนินงานวจิยัตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564 จนขอ้มูลมีการอ่ิมตวั 
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นิยามศัพท์ 
 1. การจดัการการส่ือสารสุขภาพ หมายถึง กระบวนการส่ือสารสองทางระหวา่งผูรั้บสารและ
ผูส่้งสารท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่ม ชมรม หน่วยงาน องค์กร มีการแลกเปล่ียนส่ือสารระหว่างกนั     
มีการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพไดง่้ายและทัว่ถึง หรือมีวิธีการส่ือสารต่างๆ เช่น วิธีการพูดคุย
แลกเปล่ียน   ความคิดเห็นเก่ียวกบัสุขภาพ และการรับขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มผูสู้งอายุท่ีเป็นสมาชิก
ชมรมแบดมินตนั ชมรมลีลาศ ชมรมแอโรบิค และผูม้าใชบ้ริการสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสิน
มหาราช (ทุ่งนาเชย) ในจงัหวดัจนัทบุรี  
 2. การจดัการเครือข่ายสุขภาพ หมายถึง การรวมตวักนัของบุคคล กลุ่ม ชมรม ท่ีมีความ
สนใจในเร่ืองของสุขภาพเหมือนกนั มีการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั ไดท้  ากิจกรรมเหล่านั้นร่วมกนั         
และใหก้ารสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
 3. สุขภาพ หมายถึง สภาวะอนัสมบูรณ์ของความเป็นอยูดี่ ไดแ้ก่ (1) ทางกาย เช่น ร่างกาย
แข็งแรง มีพละก าลงั สามารถท างานหรือกิจกรรมได ้(2) ทางจิตใจ เช่น ไม่เครียด ไม่มีปัญหาชีวิต 
ไดแ้ก่ ปัญหาทางดา้นการเงิน ปัญหาการท างาน ปัญหาครัวครัว และปัญหาสุขภาพ (ปัญหาสุขภาพ 
คือ โรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการออกก าลงักาย) (3) ทางปัญญา เช่น มีสติปัญญาดี เขา้ใจสภาพความ
เป็นจริง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีน ้ าใจช่วยเหลือเอ้ืออาทร และ (4) ทางสังคม เช่น อยู่ร่วมกบั
ครอบครัว ชุมชน และสังคมได ้ 
 4. ผูสู้งอายุ หมายถึง ประชากรชายหรือหญิง ที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป ในเขตพื้นที่อ  าเภอ
เมืองจนัทบุรี ซ่ึงเป็นผูท่ี้สามารถออกก าลงักายไดแ้ละไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการออกก าลงักาย
ในท่ีน้ี ไดแ้ก่ ผูสู้งอายชุมรมแบดมินตนั ชมรมลีลาศ ชมรมแอโรบิค และผูม้าใชบ้ริการสวนสาธารณะ
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 
 5. ชมรมสุขภาพของผูสู้งอายุ หมายถึง กลุ่มประชากรชายและหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปี 
ข้ึนไป ท่ีมารวมตวักนัเป็นสมาชิกของกลุ่ม ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีจดัตั้งเป็นชมรมหรือเป็นกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ
อย่างใดอย่างหน่ึง ท่ีประกอบกิจกรรมร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง และเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชนเขต
อ าเภอเมืองจนัทบุรี ไดแ้ก่ ชมรมแบดมินตนั ชมรมลีลาศ ชมรมแอโรบิค และผูม้าใชบ้ริการสวนสาธารณะ
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 
 
ค าถามน าวจัิย 
 1. การจดัการการส่ือสารและเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี เป็นอยา่งไร 
 2. แนวทางการสร้างเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี เป็นอยา่งไร 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวิจัย เร่ือง การจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของเครือข่ายสุขภาพของ
ผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี มีกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสื่อสารสุขภาพผู้สูงอายุ 
ชมรมแบดมินตัน 
ขมรมลีลาศ 
ชมรมแอโรบิค 
ผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะ 
 

M 

C 

R 

ผู้บริหาร/ประธานชมรม 

เนื้อหาของสาร 

ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่  
บุคคล,ป้าย, ไลน,์เฟสบุค,โทรศัพท์

สื่อดนตรี 

ผู้สูงอายุ 

สุขภาพ 

ร่างกาย 
Physical 

ทางจิต 
Mental ทางจิตวิญญาณ/

ปัญญา 
Siritual 

ภาวะผู้น า 
Socal 

แข็งแรง 

มีพละก าลัง 

ท างานหรือกิจกรรมได้ 
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ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของเครือข่ายสุขภาพ
ของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี” ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น
พื้นฐานและแนวทางในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเครือข่ายสุขภาพ 
 2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพ 
 2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
 2.4  แนวคิดเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
 2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการเครือข่ายสุขภาพ 
 1. ความหมายของกลุ่ม 
     มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม คือ ชอบการอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม และไม่สามารถอยูไ่ดอ้ยา่งโดดเด่ียว 
จึงท าให้เกิดครอบครัว หมู่บา้น ชุมชน ประเทศชาติ จนเกิดเป็นสังคมมนุษยข้ึ์น และการอยูร่่วมกนั
เป็นสังคมท าใหม้นุษยเ์รามีปฏิกิริยาโตต้อบกนั (Interaction) ระหวา่งกนั 
 ถิรนันท์ อนวชัศิริวงศ์ (2528) ได้ให้ความหมายของ “กลุ่ม” ไวว้่า คือการชุมนุมกัน     
ของบุคคลมากกวา่สองคนข้ึนไปท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั และมีปฏิสัมพนัธ์กนัหรือมีการส่ือสารกนั 
 สุชา จนัทร์เอม (2539 อา้งถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) ไดใ้หค้  านิยามของค าวา่กลุ่มไวด้งัน้ี 
 กลุ่ม คือ การรวมตวักันของบุคคลท่ีมีส่ิงเร้าและความสนใจท่ีตรงกนั หรือร่วมกันท า
กิจกรรมในเวลาเดียวกนัและสถานท่ีเดียวกนั 
 กลุ่ม คือ การรวมตัวกันตั้ งแต่สองคนข้ึนไปท่ีมีจุดประสงค์ กิจกรรม และมาตรฐาน      
ทางพฤติกรรมร่วมกนั 
 สมาชิกของกลุ่มจะต้องมีความรู้สึก มีทศันคติ และมีเป้าหมายเป็นของกลุ่ม มิใช่เป็น
บุคคลใดบุคคลหน่ึง 
 กลุ่มจะตอ้งมีการจดัระเบียบและมีโครงสร้างท่ีแน่นอน 
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 ดงันั้น ความหมายของค าวา่ กลุ่ม จึงหมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปมารวมตวั
กนัโดยการมีการติดต่อปฏิสัมพนัธ์ มีความสนใจร่วมกนั และมีจุดหมายท่ีจะกระท าพฤติกรรม   
อย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกนั เช่นเดียวกบัการรวมกลุ่มของชมรมแบดมินตนั ชมรมแอโรบิค ชมรมลีลาศ 
และผูม้าใชบ้ริการออกก าลงักายในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) ท่ีเป็น
การรวมกลุ่มของบุคลคลท่ีช่ืนชอบกีฬา และช่ืนชอบการออกก าลงักาย โดยสนใจในกีฬาประเภท
เดียวกนั มีการติดต่อส่ือสารหรือท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั 
 2. จุดมุ่งหมายกลุ่ม 
 ถิรนนัทร์ อนวชัศิริวงศ์ (2558) ไดจ้  าแนกจุดมุ่งหมายกวา้งๆ ของกลุ่มไดเ้ป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ 
 1. กลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร คือ กลุ่มแบบน้ีมีจุดมุ่งหมายพื้นฐานเพื่อการคน้หา
และแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้ต่างๆ  
 2. กลุ่มเพื่อการสังคม คือ กลุ่มแบบน้ีจะมีจุดมุ่งหมายโนม้เอียงไปในมิติดา้นอารมณ์ – สังคม 
มากกวา่เพื่อใหเ้กิดผลงานกลุ่มจะเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกเป็นหลกั เพื่อให้สมาชิกรู้จกักนั
และกนัในฐานะท่ีแต่ละคนมีบุคลิกเฉพาะตวั 
 3. กลุ่มเพื่อการแก้ปัญหา คือ กลุ่มแบบน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาทางเลือกต่างๆ     
ในการแกไ้ขปัญหาใดปัญหาหน่ึง โดยท่ีสมาชิกกลุ่มตอ้งร่วมกนันิยามขอบข่ายของปัญหาให้ชดัเจน 
จึงจะสามารถคน้หาสาเหตุและวธีิการแกปั้ญหาได ้
 3. ปัจจัยทีท่ าให้กลุ่มด ารงอยู่และด าเนินไปได้ 
 Reeves (1970 อา้งถึงใน สุรียรั์ตน์ โกสุมศุภมาลา, 2550) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของกลุ่ม
ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงน ามาสรุปเป็นขอ้ไดด้งัน้ี 
 1. เป็นกลุ่มท่ีมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีท าไดจ้ริง สอดคลอ้งกบัความสามารถของผูน้ า
และสมาชิก มีความร่วมมือภายในกลุ่มสูง 
 2. สมาชิกมีความกระตือรือร้นสนใจกิจการของกลุ่ม ไม่ปล่อยให้เป็นหนา้ท่ีของผูน้ า
เพียงฝ่ายเดียว 
 3. สมาชิกเตม็ใจท่ีจะท างานหนกัเพื่อให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายและรักษาความเป็นกลุ่มไว ้
 4. กลุ่มมีการตดัสินใจโดยกลุ่มเองในเร่ืองงานและความกา้วหนา้ของกลุ่ม 
 5. สมาชิกมีความจงรักภกัดีและภาคภูมิใจในความส าเร็จของกลุ่ม 
 6. กลุ่มมีผูน้ าท่ีดีและเขม้แขง็ 
 7. ผูน้  าและสมาชิกร่วมกนัวางแผนและควบคุมการกระท า ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกลุ่ม โดยเนน้การกระตุน้จิตส านึก 
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 การส่ือสารเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดการรวมกลุ่ม และกลุ่มสามารถด าเนินต่อไปได ้
เน่ืองจากการส่ือสารมีส่วนช่วยให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนั สามารถท าให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
ซ่ึงปริมาณและคุณภาพของการส่ือสารภายในกลุ่มจะข้ึนอยูก่บัตวัแปรดงัต่อไปน้ี 
 1. สถานภาพของสมาชิก (Member status) สถานภาพของสมาชิก หมายถึง คุณสมบติั
ของสมาชิกท่ีเป็นท่ียอมรับหรือเป็นท่ีปรารถนาของสังคม จากการศึกษาพบว่า สมาชิกท่ีมี
สถานภาพสูงจะส่ือสารไดม้ากกว่าสมาชิกท่ีมีสถานภาพต ่า กล่าวคือ สมาชิกท่ีมีสถานภาพสูงจะมี
การส่ือสารกบัสมาชิกท่ีมีสถานภาพสูงดว้ยกนัเองบ่อยคร้ังกวา่การส่ือสารกบัสมาชิกท่ีมีสถานภาพต ่า 
ส่วนสมาชิกท่ีมีสถานภาพต ่ าจะมีการส่ือสารกับสมาชิกท่ีมีสถานภาพต ่ าด้วยกันเองเช่นกัน                
ซ่ึงผลการวจิยับางเร่ืองพบวา่ สมาชิกท่ีมีสถานภาพต ่าอาจมีการส่ือสารอยา่งไม่เป็นมิตร เม่ือพวกเขา
หวงัท่ีจะมีสถานภาพท่ีสูงข้ึน 
 2. ขนาดของกลุ่ม (Group size) มีความสัมพนัธ์กบัการส่ือสาร เม่ือกลุ่มมีขนาดใหญ่ข้ึน
จะมีผลต่อระดบัของปฏิกิริยายอ้นกลบั (Feedback) ลดน้อยลง ท าให้การส่ือสารผิดพลาด และเพิ่ม
ความขดัแยง้ไม่เป็นมิตรต่อกนั และนอกจากน้ีขนาดของกลุ่มยงัมีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิก
เช่นกนั 
 3. บรรทดัฐานของความสอดคลอ้ง (Conformity) และการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กนั 
คือ หากสมาชิกมีความเห็นท่ีไม่สอดคล้องกับกลุ่มก็จะเป็นเป้าหมายท่ีถูกมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ     
การส่ือสาร แต่เม่ือเขายงัคงไม่สอดคลอ้งกบักลุ่มเหมือนเดิม เขาจะถูกปฏิเสธการส่ือสารดว้ย 
 4. การรวมตวักนัของกลุ่ม (Cohesiveness) กลุ่มท่ีรวมตวักนัอย่างเหนียวแน่น การส่ือสาร
ของสมาชิกจะเท่าเทียมกนั มีปริมาณการส่ือสารมาก และมองว่าการส่ือสารมีคุณค่ามากกว่ากลุ่ม     
ท่ีสมาชิกรวมตวักนันอ้ย และการส่ือสารระหวา่งสมาชิกกลุ่มท่ีมีการรวมตวักนันอ้ย 
  5. โครงสร้างอ านาจ (Power Structure) หมายถึง อิทธิพลของสมาชิกกลุ่มท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ความคิดเห็นระหว่างการอภิปราย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จากการศึกษาพบว่า             
มีความสัมพนัธ์ระหวา่งอ านาจของสมาชิกกลุ่มกบัพฤติกรรมการส่ือสาร ซ่ึงในขณะเดียวกนัทิศทาง
และเน้ือหาของการส่ือสารก็ไดรั้บอิทธิพลมาจากโครงสร้างอ านาจดว้ย 
 6. บทบาท (Role) บทบาทของบุคคลส าคญัจะมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการสนทนา
กบัสมาชิก และไดรั้บการสนทนาตอบกลบัจากสมาชิกดว้ย และนอกจากน้ี ปริมาณการส่ือสารยงัมี
ความสัมพนัธ์กบัขอ้เสนอแนะและความคิดท่ีดีท่ีสุด 
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 7. บุคลิกของสมาชิก (Member personality) มีผลต่อพฤติกรรมการส่ือสารอยา่งชดัเจน   
ทั้งในแง่ของการวดับุคลิกของสมาชิกจากการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้จากบุคคลต่างๆ ในกลุ่ม      
ในสถานการณ์ต่างๆ จะยนือยูบ่นหลกัการท่ีวา่ การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ก่อให้เกิดการตอบสนอง
ของบุคคลแตกต่างกนั รวมทั้งความแตกต่างในปริมาณการส่ือสาร อตัราการส่ือสาร และประเภท
ของการส่ือสารดว้ยเช่นกนั 
 8. การท างานของกลุ่ม (Group tasks) การบรรลุความส าเร็จของการงานหรือเป้าหมาย
ของกลุ่ม มีความสัมพนัธ์กบัการส่ือสาร ปริมาณของการส่ง และการรับข่าวสาร ตลอดจนการออกแบบ
การไหลของข่าวสาร เพื่อให้เกิดความคิดในกลุ่มล้วนมีความสัมพนัธ์กบัการประสบความส าเร็จ  
ของกลุ่ม เม่ือเป้าหมายของกลุ่มมีความยากปลานกลาง 
 ในกระบวนการกลุ่ม การส่ือสารถือได้ว่าเป็นปัจจยัส าคญั เน่ืองจากถ้ากลุ่มตอ้งการ     
ท่ีจะท าใหก้ารท างานไดผ้ลอยา่งเตม็ท่ี บุคคลท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มจะตอ้งสามารถติดต่อส่ือสารกนั
ไดอ้ยา่งง่าย และมีประสิทธิภาพ เราจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาเร่ืองของ “เครือข่ายการส่ือสาร” เพราะถือเป็น
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารของสมาชิกในกลุ่ม (สุปรีดา ช่อล าไย, 2549) 
 4. ความหมายของเครือข่าย 
 เม่ือมีการรวมกลุ่มกนัข้ึนอย่างหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มอาชีพ เป็นต้น       
ก็จะมีการพฒันาจนสร้างเป็น “เครือข่าย” ดงัท่ี ประพนัธ์ ช่วงภูศรี (2550 อา้งถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) 
ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบและลกัษณะของเครือข่ายไดด้งัน้ี 
 เครือข่าย หมายถึง การรวมตวัของกลุ่มองคก์รต่างๆ ท่ีมีลกัษณะความสัมพนัธ์ภายใน
องคก์รเครือข่ายแนวราบ มีการเช่ือมประสานการท างานร่วมกนัตามลกัษณะกิจกรรมและอาจแบ่ง
ตามพื้นท่ี เช่น เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย ์เครือข่ายสลมั 4 ภาค เครือข่ายองคก์รชุมชนเมืองเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 
เป็นตน้ 
 เครือข่าย หมายถึง การขยายขอบเขตความสัมพนัธ์กบักลุ่มหรือองค์กรอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะ
กิจกรรมแบบเดียวกัน หรือเสริมกัน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ฯ จับมือเป็นเครือข่ายกับกลุ่มอาชีพ      
กลุ่มสตรีจบัมือเป็นเครือข่ายกบักลุ่ม อสม. เป็นตน้ 
 เครือข่าย หมายถึง การประสานการท ากิจกรรมร่วมกนับางอยา่งของกลุ่มหรือองคก์ร
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกนั องค์กรหรือกลุ่มท่ีเขา้ร่วมประสานกนัเป็นเครือข่ายต่างมีความเป็นอิสระ  
ไม่ข้ึนต่อกนั 
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 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2555 : 196) ไดใ้ห้ความหมายของ “เครือข่าย” หมายถึง   
การท่ีปัจเจกบุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือสถาบนัใดๆ ได้ตกลงประสานความเช่ือมโยงเขา้หากัน
ภายใตว้ตัถุประสงค์ หรือขอ้ตกลงอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกนัอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั      
กลุ่มเครือข่ายน้ีตอ้งมีการแสดงออกเป็นการลงมือกระท ากิจกรรมร่วมกนั 
 ดงันั้น เครือข่าย คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรท่ีสมคัรใจแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
ระหวา่งกนั หรือท ากิจกรรมร่วมกนั โดยมีการจดัรูปแบบหรือจดัระเบียบโครงสร้างคนหรือองคก์ร 
สมาชิก ยงัคงมีความเป็นอิสระ โดยในท่ีน้ีสาระส าคญั คือ ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในเครือข่าย
ตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจท ากิจกรรมในเครือข่ายท่ีมีลกัษณะเท่าเทียมหรือแลกเปล่ียนซ่ึงกนัและกนั 
และการเป็นสมาชิกเครือข่ายจะไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตวัของตวัเอง     
ของคนหรือองคก์รนั้นๆ 
 5. การสร้างเครือข่าย 
 การท าให้มีการติดต่อและการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร            
และความร่วมมือกนัดว้ยความสมคัรใจ การสร้างเครือข่ายควรสนบัสนุนและอ านวยความสะดวก
ให้กบัสมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพนัธ์กนัฉันท์เพื่อนท่ีต่างก็มีความอิสระมากกว่าการคบคา้สมาคม
แบบพึ่งพิง นอกจากน้ี การสร้างเครือข่ายจะตอ้งไม่ใช่การสร้างระบบการติดต่อเผยแพร่ข่าวสาร
แบบทางเดียว ดงันั้น เครือข่ายจึงไม่ใช่การส่งจดหมายไปให้กบัสมาชิกตามรายช่ือเท่านั้น แต่ตอ้งมี
การแลกเปล่ียนดว้ย (สุรัชตา ราคา, 2550) 
 6. ประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย 
     เครือข่ายจะช่วยให้มีการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ เคร่ืองมือ 
และส่ือผา่นการประชุม การทดลอง การประชาสัมพนัธ์ และการให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ 
การแบ่งปันทกัษะและประสบการณ์ให้แก่กนั เป็นการเสริมความสมบูรณ์ให้กบัสมาชิกเครือข่าย   
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และการประสานงานในเครือข่าย      
จะช่วยลดการท างานและการใช้ทรัพยากรท่ีซ ้ าซ้อน ท าให้การพฒันาสามารถเช่ือมโยงคนท่ีอยู่ใน
ระดับต่างกัน มีวิธีการท างาน การจัดองค์กร และมีภูมิหลังต่างกันท่ีไม่มีโอกาสได้ติดต่อกัน          
เขา้ดว้ยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลท าให้เกิดความเขา้ใจกนัมากข้ึนน าไปสู่การท างานร่วมกนั
เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย เครือข่ายสามารถท าให้คนและองคก์รท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กนัไดท้ราบวา่
ยงัมีบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนอีกมากท่ีสนใจท างานในเร่ืองเดียวกนั และเผชิญกบัปัญหาเหมือนกนั 
เครือข่ายสามารถท าให้ความตอ้งการของประชาชนไดรั้บการตอบสนองจากภาครัฐ และเครือข่าย
ท าให้คนและองคก์รไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อน ไดรั้บก าลงัใจ การจูงใจ และการยอมรับ ซ่ึงมี
ความส าคญัต่อหน่วยงานเล็กๆ ท่ีอยูน่อกระบบราชการ (สุรัชตา ราคา, 2550) 
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7. การจัดการเครือข่าย 
 การจดัการเครือข่ายมีอยูห่ลายประเด็นดว้ยกนั ซ่ึง ปทุมมา ศรีนครธรรม (2550) ไดส้รุป
ประเด็นเชิงยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัต่อการจดัการเครือข่ายไว ้6 ประการ คือ 1) มีจุดหมายร่วมกนั 2) บุคคล 
3) การเช่ือมโยง 4) การสร้างความรู้สึกร่วม 5) การพฒันาระบบท่ีโปร่งใสตรวจสอบได ้6) การจดัระบบ
ขอ้มูลข่าวสาร 

การจดัการเครือข่าย พระราชวรมุณี (อา้งถึงใน ณิชาภทัร เลิศพรมาตุลี, 2554 : 38)         
ไดเ้สนอแนวคิดในการพฒันาและการจดัการกลุ่มและเครือข่าย ดงัน้ี 
 1. การสร้างความน่าเช่ือถือ เพื่อให้เครือข่ายเป็นเครือข่ายที่เกิดจากความศรัทธา       
ความจริงใจ ความเป็นมิตร หรือมีความตระหนกัในส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง 

2. การก าหนดขอ้ตกลง หรือ กฎ กติกา เพื่อให้เครือข่ายมีขอ้ตกลงร่วมกนั มีกระบวนการ
ท างานท่ีหลากหลาย และมีกลไกท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินงาน 

3. การสร้างแหล่งเรียนรู้ เป็นการก าหนดให้เครือข่ายเป็นศูนยร์วมแห่งการเรียนรู้   
และเป็นศูนยร์วมท่ีถูกตอ้ง เป็นจริง และทนัต่อสถานการณ์ 

4. การด าเนินการในเชิงรุก เป็นการก าหนดแนวทางเพื่อให้เครือข่ายมีกระบวนการ
ท างานในเชิงรุก มีการจดัท ากิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง มีการวางแผนการพฒันาท่ีเหมาะสม 

5. การเป็นองคก์รแห่งปัญญา เป็นการพฒันาและการจดัการความรู้เพื่อให้เครือข่ายมี
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

การจดัการเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ สมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ
ถึงขั้นตอนและวงจรชีวิตของเครือข่าย กระบวนการจดัการเครือข่าย 4 ขั้นตอน ตามจงจรชีวิตของ
เครือข่าย ไดแ้ก่ 

1) ขั้นตระหนักและการก่อตัวของเครือข่าย คือ การศึกษาข้อมูลและสภาพการณ์      
ความพร้อมภายในกลุ่มของตนเองและเครือข่ายอ่ืน เพื่อทราบถึงกิจกรรมและบริบทท่ีเก่ียวข้อง       
เป็นการเปิดโอกาสท่ีใหทุ้กคนเขา้มาแสดงความคิดเห็นและไดมี้บทบาทในการพฒันาเครือข่าย 

2) ขั้นการสร้างพนัธกรณีและการบริหารเครือข่าย เป็นการก าหนดวตัถุประสงค ์   
และขอ้ตกลงร่วมกนั มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี และการวางผงัเครือข่ายเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี         
ผูท่ี้เขา้ร่วมเป็นเครือข่ายโดยเฉพาะแกนน าและคณะท างานต่างๆ การเสริมสร้างและพฒันาผูน้ า        
มีการขบัเคล่ือนกิจกรรมของเครือข่าย การจดัระบบการติดต่อส่ือสารระหวา่งปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล 
และเครือข่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารซ่ึงกันและกัน กระบวนการส่งเสริมเรียนรู้        
ที่ต่อเน่ือง การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงจะช่วยให้เห็นศกัยภาพและขอ้จ ากัด    
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ของตนเองและพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และการส่งเสริมและด ารงไว้ซ่ึง
ความสัมพนัธ์ คือ การส่งเสริมและการรักษาผลประโยชน์และการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

3) ขั้นการพฒันาความสัมพนัธ์และการใช้ประโยชน์ ในขั้นน้ีเป็นกระบวนการหน่ึง     
ท่ีจะให้เครือข่ายมีความเขม้แข็งและย ัง่ยืน โดยการทบทวนและสรุปผลเพื่อให้ได้รู้ถึงศกัยภาพ    
และปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในเครือข่ายเพื่อน าไปสู่การพฒันาและการจัดการเครือข่ายท่ีต่อเน่ือง       
การเสริมสร้างผูน้ าและหน่วยน าของเครือข่าย ให้เกิดการเรียนรู้และเกิดอ านาจ/พลงั ในการต่อรอง 
การสร้างความรู้ใหม่และการจัดการความรู้ท่ีต่อเน่ือง การเสริมสร้างว ัฒนธรรมเครือข่าย             
เพื่อขจดัความขดัแยง้ และการเสริมสร้างความน่าเช่ือถือและระบบตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม 

4) ขั้นรักษาความสัมพนัธ์และความต่อเน่ือง คือ การจดักิจกรรมท่ีต่อเน่ือง การรักษา
ความสัมพนัธ์ภาพท่ีดีระหวา่งสมาชิกของเครือข่าย การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยี
และความรู้ใหม่ การก าหนดแรงจูงใจในการท างาน การบริหารจดัการขอ้มูล ระบบการส่ือสาร และการ
จดัการความรู้ท่ีต่อเน่ือง การให้ความช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาภายในเครือข่าย และการเสริมสร้างผูน้ า
รุ่นใหม่อยา่งต่อเน่ือง 

8. ความหมายและความส าคัญของเครือข่ายการส่ือสาร 
วินิต เกตุข า (2552) กล่าวว่า เครือข่ายการส่ือสาร หมายถึง แบบแผนการติดต่อ

เก่ียวขอ้งกนั และประสานงานกนัภายในกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มจะมีการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร
เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้

ถิรนันทร์ อนวชัศิริวงศ์ (2526) กล่าวว่า เครือข่ายการส่ือสารเกิดจากความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล ซ่ึงเช่ือมโยงกนัโดยรูปแบบการไหลของข่าวสาร 

Roger (1986 อา้งถึงใน จารุณี พชัรพิมานสกุล, 2542) เครือข่ายการส่ือสารเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ซ่ึงเช่ือมโยงกนัโดยรูปแบบการไหลของสาร 

ตติยา เลาหตีรานนท ์(2543 อา้งถึงใน ชนกานต์ รักชาติ, 2558) เครือข่ายการส่ือสารกลุ่ม 
คือ แบบแผนการพูดคุยติดต่อประสานงาน แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหวา่งบุคคลหน่ึงกบับุคคล
อ่ืนๆ ในกลุ่มและภายนอกกลุ่มท่ีมีความสนใจร่วมกันในงานและกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยบุคคล
ดงักล่าว อาจอยู่ในสถานภาพท่ีแตกต่างกันคือ ผูน้ ากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ผูส้นใจกิจกรรมของกลุ่ม    
และสมาชิกในสังคม 

ดงันั้น เครือข่ายการส่ือสาร หมายถึง การแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม จากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง รวมถึงการส่ือสารท่ีใช้ในการสานสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม โดยสมาชิกภายในกลุ่มอาจมีสถานภาพท่ีแตกต่างกนั คือ มีผูน้ ากลุ่ม และสมาชิก
ของกลุ่ม และเครือข่ายการส่ือสารนั้นยงัมีเครือข่ายท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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9. ประเภทและรูปแบบของเครือข่ายการส่ือสาร 
พชันี เชยจรรยา และคณะ (2541 อา้งถึงใน สุรียรั์ตน์ โกสุมศุภมาลา, 2550) ไดแ้บ่ง

เครือข่ายการส่ือสาร ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
1. เครือข่ายการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Network) หรือเครือข่ายการส่ือสาร

ท่ีเกิดข้ึนเอง (Emergent Communication Network) เกิดข้ึนจากการส่ือสารระหวา่งบุคคลซ่ึงไม่มีใคร
ได้รับมอบหมาย หรือบงัคบัให้ใช้การติดต่อผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงอย่างตั้งใจ ตรงกนัขา้ม
เครือข่ายเหล่านั้ นเกิดข้ึนเม่ือสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนอย่างอิสระในอัตราความถ่ี           
และความเขม้ขน้ของการส่ือสารท่ีต่างกนั จากการศึกษาพบวา่ เม่ือเวลาผ่านไปเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนน้ี
จะค่อยๆ กลายเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีไม่เป็นระเบียบ 

2. เครือข่ายการส่ือสารแบบเป็นทางการ (Formal Network) หรือ เครือข่ายการส่ือสาร
ท่ีไดถู้กก าหนดไว ้(Prescribed Communication Network) เป็นประเภทของการส่ือสารระหว่างบุคคล   
ซ่ึงเกิดปฏิสัมพนัธ์ในเครือข่ายท่ีมีการวางแผนอยา่งแน่นอน ดงันั้น เครือข่ายเหล่าน้ีมีโครงสร้างท่ีมี
แบบแผน บทบาทและสถานภาพของสมาชิกจึงเป็นส่ิงท่ีควรพิจารณาอยา่งมาก ชีวิตในสังคมส่วนใหญ่
ทุกวนัน้ีตอ้งการวางรูปแบบเครือข่ายการส่ือสารแทบทั้งส้ิน 

เครือข่ายทั้งสองประเภทต่างมีตาข่ายท่ีต่อเน่ืองกนั (Net Connectivity) คือ เส้นทาง  
การติดต่อสมาชิกสามารถส่ือสารเขา้ถึงสมาชิกอ่ืนในเครือข่ายแบบ “All-channel” คือ สมาชิกทุกคน 
จะมีทางติดต่อถึงกนัได้หมด ในขณะท่ีเครือข่ายแบบ “Restricted net” นั้น สมาชิกบางคนมีทาง  
การส่ือสารถึงบุคคลอ่ืนในเครือข่ายอยา่งจ ากดั หรืออาจไม่มีทางส่ือสารกบับุคคลอ่ืนเลย 

ส าหรับเครือข่ายการส่ือสารของชมรมแบดมินตนั และชมรมลีลาศ ในปัจจุบนัพบว่า 
เป็นเครือข่ายการส่ือสารแบบก่ึงทางการ เน่ืองจากมีการส่ือสารผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงอย่าง
ตั้งใจ และมีการก าหนดหนา้ท่ีบุคคลในกลุ่ม และสมาชิกภายในกลุ่มมีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
กนัภายในเครือข่ายของตนเองอย่างต่อเน่ือง แต่เน่ืองดว้ยภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลจึงท าให้บุคคลในกลุ่มไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา และส าหรับการส่ือสารของชมรมแอโรบิค 
และผูม้าใช้บริการออกก าลังกายในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย)        
ในปัจจุบนัพบวา่ เป็นเครือข่ายการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ ซ่ึงใชส่ื้อบุคคลเป็นหลกัในการส่ือสาร 
ไม่มีการก าหนดหน้าท่ีบุคคลภายในกลุ่ม และสมาชิกบางคนมีการส่ือสารถึงบุคคลอ่ืนอย่างจ ากดั 
และบางคนไม่ไดส่ื้อสารกบับุคคลอ่ืนเลย 
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Mark V. Remond (2001, pp. 266 - 267 อา้งถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบ
ของเครือข่ายการส่ือสาร ซ่ึงพดูถึงระบบของโครงสร้างท่ีมีรูปแบบการส่ือสารไดส้รรสร้างเครือข่าย
และเครือข่ายก็มีผลกระทบกบัการส่ือสาร ซ่ึงไดรู้ปแบบจ าลองของเครือข่ายการส่ือสารไว ้5 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

1. Chain network คือ เครือข่ายการส่ือสารแบบลูกโซ่ เป็นเครือข่ายท่ีสมาชิกแต่ละคน
จะติดต่อไปยงัสมาชิกท่ีอยู่ถดัไปเท่านั้น เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในแง่การประสานงานและการติดต่อ
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม บางคร้ังจึงเป็นความยากล าบากท่ีกลุ่มจะท างานให้ส าเร็จไดต้ามท่ีตอ้งการ 
เพราะขาดความเป็นอิสระในการติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ 

 

 
  

 
 
ภาพที ่2  เครือข่ายการส่ือสารแบบลูกโซ่ 
 
 2. Wheel network คือ เครือข่ายการส่ือสารแบบวงลอ้ เป็นเครือข่ายท่ีรวมอ านาจไว ้   
ท่ีศูนยก์ลางมากท่ีสุด บุคคลท่ีอยู่ตรงกลางจะเป็นผูน้ าและมีอ านาจมากท่ีสุด สมาชิกคนหน่ึงซ่ึงรับ
ข่าวสารนั้นไปยงัสมาชิกคนอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 เครือข่ายการส่ือสารแบบวงลอ้ 
 
 3. Circle network คือ เครือข่ายการส่ือสารแบบวงกลม เป็นเครือข่ายการส่ือสารท่ีมี
สมาชิกทุกคนมีฐานะเท่าเทียมกนั สามารถติดต่อส่ือสารไดท้ั้งสองดา้น 
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ภาพที ่4 เครือข่ายการส่ือสารแบบวงกลม 
 
 4. Y network คือ เครือข่ายการส่ือสารแบบตวัวาย เป็นเครือข่ายการส่ือสารท่ีมีสมาชิก
อยูต่รงกลางเพียงสองคน ท าหนา้ท่ีประสานงานและส่งขอ้มูลท่ีไดรั้บจากสมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ีอยูร่อบนอก 
รูปแบบของการส่ือสารแบบตวัวายน้ี มกัเกิดข้ึนในกลุ่มสมาชิกเพียง 1 หรือ 2 คน เท่านั้นท่ีเต็มใจ    
ท่ีจะท างานและรับผดิชอบต่อผลส าเร็จของงาน ในขณะท่ีส่วนท่ีเหลือจะไม่ไดรั้บผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 เครือข่ายการส่ือสารแบบตวัวาย 
 
 5. All-channel network คือ เครือข่ายการส่ือสารแบบทุกช่องทาง เป็นเครือข่าย       
การส่ือสารท่ีเอ้ือให้สมาชิกทุกคนมีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งทัว่ถึงไดโ้ดยตรง ไม่ตอ้งผ่านสมาชิกคนอ่ืนๆ 
เรียกไดว้า่เป็นเครือข่ายท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุด เพราะไม่มีขอ้จ ากดัการส่ือสารของสมาชิก โดยเครือข่ายน้ี
จะเปิดโอกาสใหมี้ปฏิกิริยายอ้นกลบัสูงท่ีสุด 
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ภาพที ่6 เครือข่ายการส่ือสารแบบทุกช่องทาง 
 
 10. กระบวนการท างานของเครือข่าย 
 เครือข่ายเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัในการประสานความร่วมมือ เป็นการท างานดว้ยการถอ้ยที
ถ้อยอาศยัระหว่างสมาชิกและภาคีร่วม โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท างานพื้นที่และประเด็นเล็กๆ      
แลว้ขยายเป็นกระบวนการเป็นเครือข่ายท่ีกวา้งขวางออกไป พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการ
ใหม่ท่ีเหมาะสมกวา่ โดยมีระบบการส่ือสารและนวตักรรมใหม่เป็นเคร่ืองมือท่ีจะสร้างความหมาย
และความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั (พระมหาสุทิตย ์อาภากโร, 2547 : 103 อา้งถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่7 กระบวนการท างานของเครือข่าย 
 
 
 
 
 

งาน/ภารกิจ สัมพนัธภาพระหวา่งสมาชิก 

กระบวนการเรียนรู้และการปรับตวั 

การท ากิจกรรมและการเคล่ือนไหว

ทางสังคม เช่น การก าหนดนโยบาย 
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11. การวเิคราะห์เครือข่ายทางการส่ือสาร : กระบวนการ 
การพิจารณาถึงกระบวนการของเครือข่ายน้ี เป็นการสร้างความเขา้ใจในความเป็น

เครือข่าย โดยพิจารณาจากกระบวนการของเครือข่าย ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีหลากหลายซับซ้อน 
และแปรเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา โดยเป็นการมองถึงการเขา้มาอยูร่่วมกนัอยา่งมีจุดมุ่งหมายของบุคคล 
และองค์กร บนเส้นทางของการสร้างสรรค์และการจัดการแนวใหม่ ท่ีใช้การประสานพลัง         
และการมองอยา่งเป็นองคร์วม เป็นเคร่ืองมือในการท างาน โดยมีแนวทางในการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์เครือข่ายโดยนยัแห่งการประสานพลงั (synergy) เป็นการพิจารณาถึง
กระบวนการท างานเครือข่ายท่ีเป็นการเช่ือมประสานผูค้น กระบวนการ และส่ิงต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
เพื่อให้เกิดการจดัการแนวใหม่ท่ีเกิดจากความพึงพอใจและการประสานผลประโยชน์ระหว่างกนั 
โดยอาจจะพิจารณาจากกระบวนการท างานในจุดเล็กๆ และการท างานโดยภาพรวมของหน่วยใหญ่ 
โดยสามารถก าหนดตวัช้ีวดัได ้เช่น การก าหนดวตัถุประสงคข์องเครือข่าย การประสานงานภายใน
เครือข่าย การติดต่อส่ือสารสังคมภายนอก การเข้าถึงช่องทางการส่ือสารของสมาชิกและ
กระบวนการพฒันาเครือข่าย เป็นตน้ 

2. การวิเคราะห์เครือข่ายโดยนัยของการจัดการตนเอง เป็นมิติของการจัดล าดับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภารกิจและกระบวนการท่ีน าไปสู่การเรียนรู้ การปรับตวั และการท ากิจกรรม
ความเคล่ือนไหวในส่ิงต่างๆ ของเครือข่าย เป็นภาวะท่ีเป็นความเป็นระเบียบและความไร้ระเบียบ 
(Chaordic) ตวัช้ีวดั คือ เครือข่ายมีการจดัการความรู้หรือไม่ การไหลเวียนของข่าวสารเป็นอย่างไร 
กระบวนการเรียนรู้ การสร้างความสัมพนัธ์ภาพอยา่งไร และการพฒันาเครือข่ายเป็นอยา่งไร เป็นตน้ 

3. การวิเคราะห์ความเป็นพหุลกัษณ์ของเครือข่าย เป็นการพิจารณาความหลากหลาย
ของสมาชิก พื้นท่ีด าเนินการ กระบวนการ ประเภทกิจกรรม รูปแบบความสัมพนัธ์ การรวมตวั          
การกระจายตวั เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อน าสู่การจดัการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะเป็นการสร้างความเขา้ใจและการเรียนรู้เชิงประเมินถึงสถานการณ์และกระบวนการท างาน 
รวมทั้งก าหนดเป้าหมายการพฒันาเครือข่าย ซ่ึงจะต้องมีการก าหนดเกณฑ์ช้ีวดัในแต่ละด้าน           
ท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

Rogers and Kincaid (1980 อา้งถึงใน สุรัชตา ราคา, 2550) ไดก้ล่าวถึงเร่ือง “การวิเคราะห์
เครือข่ายการส่ือสาร” ไวว้า่ เป็นวธีิการวจิยัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงโครงสร้างในระบบท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
การไหลของสาร ท่ีใชส้ัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลเป็นหน่วยในการวเิคราะห์ 
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12. บทบาทของสมาชิกในเครือข่าย 
กาญจนา แกว้เทพ (2551, น.14 - 15) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองของภาระหน้าท่ีของเครือข่าย 

สรุปไดว้า่ บทบาทของสมาชิกในเครือข่าย ประกอบดว้ย 
ต าแหน่งท่ี 1 ศูนยก์ลางของเครือข่าย (Star) เน่ืองจากเครือข่ายเป็นรูปแบบการจดัการ

ความสัมพนัธ์ของผูค้น ดงันั้น ต าแหน่งศูนยก์ลางของเครือข่ายเป็นสตาร์ประจ ากลุ่ม คือ ต าแหน่งท่ีมี 
“เส้นสายความสัมพนัธ์จากสมาชิกคนอ่ืนๆ” พุ่งเขา้มาหามากท่ีสุด ต าแหน่งน้ีอาจเป็น ประธานเครือข่าย 
หรือรองประธานเครือข่าย ฯลฯ 

ต าแหน่งท่ี 2 ผูป้ระสานงาน/ติดต่อส่ือสาร (Liaison) ในขณะท่ีสตาร์เป็นเส้นทางสาย
ความสัมพนัธ์นั้น ผูป้ระสานงานจะท าหนา้ท่ีเป็นเส้นทางการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีส าคญั
อีกต าแหน่งหน่ึง เป็นตน้ 

ต าแหน่งท่ี 3 ชุมชนยอ่ย/โหนด (Node) ในกรณีท่ีเครือข่ายมีขนาดใหญ่หรือคอบคลุม
พื้นท่ีกวา้งมากๆ เน่ืองจากสตาร์นั้นเป็นบุคคลธรรมดา จึงตอ้งมีขอ้จ ากดัทั้งเร่ืองของเวลาและพื้นท่ี 
ซ่ึงอาจท าให้ไม่สามารถติดต่อกบัสมาชิกไดอ้ย่างทัว่ถึง ในลกัษณะแบบน้ีตอ้งมีชุมสายยอ่ยๆ หรือ
โหนด มาท าหนา้ท่ีประสานงานเป็นตวักลางระหวา่งสมาชิกแต่ละกลุ่มกบัสตาร์ และผูป้ระสานงาน 

ต าแหน่งท่ี 4 สมาชิก (Member) นับเป็นส่วนประกอบส าคญัส าหรับการด ารงอยู ่ 
และความเขม้แข็งของเครือข่ายเช่นเดียวกนั แมจ้ะดูเป็นต าแหน่งปกติธรรมดาก็ตาม แต่เครือข่าย     
ท่ีเขม้แขง็ยอ่มมีสมาชิกท่ีมีความกระตือรือร้น 

ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2547 อ้างถึงใน ชนกานต์ รักชาติ , 2558) ได้ศึกษาวิจัย
เก่ียวกบัเร่ือง “การวิเคราะห์เครือข่ายการส่ือสาร” ซ่ึงไดก้ล่าวถึงบทบาทเบ้ืองตน้ของบุคคลในเครือข่าย
โดยรวมแลว้เครือข่ายมกัจะประกอบไปดว้ยบุคคล 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ แกนน าเครือข่าย สมาชิกเครือข่าย 
และพนัธมิตรของเครือข่าย 

1. แกนน าเครือข่าย ไดแ้ก่ บุคคลท่ีสมาชิกเครือข่ายศรัทธา เช่ือถือ ยกย่อง โดยอาจ
ประกอบไปด้วยแกนน าเครือข่ายอย่างเป็นทางการ ซ่ึงมีการประกาศให้รับรู้ทัว่กนั และแกนน า
เครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ เป็นบุคคลท่ีสมาชิกเครือข่ายมกัจะขอความคิดเห็นในวาระต่างๆ    
โดยแกนน าเครือข่ายมีบทบาทส าคญัในด้านต่างๆ เช่น การเป็นส่วนหน่ึงของการริเร่ิมเครือข่าย          
เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทในการตดัสินใจ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย ทั้งในดา้นการกระจาย
ขอ้มูลข่าวสารสู่สมาชิก การริเร่ิมตั้งประเด็น การจดักระบวนการ ในการระดมสมองหรือรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิก การแสวงหาแนวทางในการผลกัดนัให้เกิดกระบวนการตดัสินใจของ
เครือข่ายในเร่ืองต่างๆ 
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2. สมาชิกเครือข่าย ไดแ้ก่ บุคคลท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย ทั้งในดา้นการกระท า
กิจกรรม การร่วมเสนอความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ตลอดจนร่วม
รับผิดชอบกบัผลต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากตดัสินใจไปแลว้ ซ่ึงการท่ีบุคคลหน่ึงๆ จะเขา้มาเป็น
สมาชิกในเครือข่ายหน่ึงแลว้ ไม่ไดห้มายความวา่จะไม่สามารถเป็นสมาชิกของเครือข่ายอ่ืนๆ ไดอี้ก 
ในทางปฏิบติับุคคลหน่ึงๆ สามารถเป็นสมาชิกไดห้ลายเครือข่าย ข้ึนอยูก่บัความสนใจของแต่ละบุคคล 
การแบ่งบทบาท/หนา้ท่ี เวลา ตลอดจนความรู้สึกไวเ้น้ือเช่ือใจของสมาชิกอ่ืนๆ ในเครือข่าย 

3. พนัธมิตรเครือข่าย ไดแ้ก่ บุคคลท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของเครือข่าย แต่มีส่วนช่วย
สนบัสนุนเครือข่ายในเร่ืองต่างๆ เช่น การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารหรือขอ้คิดเห็นต่างๆ การอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกบับุคคลอ่ืนๆ การให้การสนบัสนุนดา้นนโยบาย กิจกรรม 
บุคลากร ตลอดจนงบประมาณ เป็นตน้ 

ปัจจยัส าคญัของพฤติกรรมมนุษย ์คือ การมีปฏิสัมพนัธ์หรือการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารระหวา่งกนั โดยแลกเปล่ียนระหวา่งบุคคลหน่ึงต่อบุคคลหน่ึง หรือมากกวา่หน่ึงก็ได ้บุคคล
แต่ละคนในระบบสามารถติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งบุคคลได ้และสามารถท่ีจะไม่รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
จากอีกหลายคนได้ (หากระบบมีขนาดค่อนข้างใหญ่) การไหลของการส่ือสารระหว่างบุคคลจึง
กลายเป็นรูปแบบท่ีเรียกวา่ “โครงสร้างการส่ือสาร” (Communication Structure) หรือ เครือข่าย (Network) 
ซ่ึงจะกลายเป็นความสัมพนัธ์คงท่ี และสามารถทราบถึงพฤติกรรมล่วงหนา้ได ้
 จากแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเครือข่ายสุขภาพ เป็นเครือข่ายทางสังคมหน่ึงท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัในสังคมมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการส่ือสาร การร่วมมือ การพึ่งพาอาศยั 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ซ่ึงเครือข่ายสุขภาพเป็นเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม เกิดข้ึนจาก
ประเด็นปัญหา และความสนใจทางดา้นสุขภาพ และใช้ความเป็นเครือข่ายเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา 
ส่งเสริม ป้องกนั แกไ้ขปัญหาสุขภาพ โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลายในการสร้างโอกาสและการแกไ้ข
ปัญหาดา้นสุขภาพ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชน ดงันั้น ผูว้จิยัจึงน าแนวคิดการจดัการเครือข่าย
สุขภาพมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ถึงลกัษณะการสร้างเครือข่ายของชมรมแบดมินตนั ชมรมลีลาศ 
ชมรมแอโรบิค และผูม้าใช้บริการสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  (ทุ่งนาเชย)           
ในจงัหวดัจนัทบุรี วา่มีรูปแบบการจดัการในการสร้างเครือข่ายสุขภาพอยา่งไร 
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แนวคิดเกีย่วกบัการส่ือสารสุขภาพ 
 สังคมมนุษยมี์สภาพอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัและก าลังจะด าเนินไปในอนาคตได้นั้น    
การส่ือสาร (Communication) จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากบุคคล
หน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง หรือจากบุคคลหน่ึงไปสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีมากกว่าประชาชนเพียงหน่ึงคน      
โดยนกัวชิาการไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารไวด้งัน้ี 
 ปรมะ สตะเวทิน (2546, หน้า 30) การส่ือสาร (Communication) คือ กระบวนการของ  
การถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเรียกวา่ผูส่้งสารไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเรียกวา่ผูรั้บสาร
โดยผา่นส่ือ 
 เอ้ือการย ์สันติศิริ (2546, หนา้ 51) การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดหรือแลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสารจากผูส่้งสารผา่นส่ือต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นค าพูด การเขียน การแสดงท่าทางไปยงัผูรั้บสาร
อยา่งมีวตัถุประสงคท์  าใหผู้รั้บสารเขา้ใจความหมาย และมีการตอบสนองตามวตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร 
 กิติมา สุรสนธิ (2548, หนา้ 1) กล่าววา่ การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัต่อมนุษย ์
ทั้งในดา้นการด าเนินชีวิต สังคม เศรษฐกิจและการศึกษาเป็นฟันเฟืองของเคร่ืองจกัรกลแห่งสังคม  
ท่ีท าใหส้ังคมด าเนินไปไดอ้ยา่งไม่หยดุย ั้ง เน่ืองจากการส่ือสารเป็นทั้งเคร่ืองมือ (Instrument) และวิธีการ
(Means) ในการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งใดอยา่งหน่ึงทั้งต่อปัจเจกบุคคล ต่อองคก์ร และต่อสังคม 
 กระบวนการส่ือสาร 
 การส่ือสาร (Communication) คือ กระบวนการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างบุคคล
ต่อบุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใชส้ัญลกัษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมท่ีเขา้ใจกนั โดยมีองคป์ระกอบ 
ดงัน้ี 
 
 ผูส่้ง   ขอ้มูลข่าวสาร   ส่ือ   ผูรั้บ 
 
ภาพที ่8   Modle การส่ือสาร 
 
 กระบวนการติดต่อส่ือสารสามารถอธิบายได้ว่า เป็นกระบวนการอย่างหน่ึงท่ีข่าวสาร       
ได้ถูกเข้ารหัสและถูกถ่ายทอดผ่านทางส่ือบางอย่างไปยงัผู ้รับท่ีท าหน้าท่ีถอดรหัสข่าวสาร          
และการถ่ายทอด การป้อนกลบับางอย่างไปยงัผูส่้ง กระบวนการส่ือสารไดเ้ร่ิมตน้เม่ือบุคคลหน่ึง     
(ผูส่้งสาร) ตอ้งการส่งขอ้เทจ็จริงความคิดเห็น หรือขอ้มูลบางอยา่งไปยงับุคคลใดๆ ก็ตาม (ผูรั้บสาร)             
รับขอ้เท็จจริงความคิดเห็นหรือขอ้มูลบางอย่างท่ีมีความหมายต่อผูส่้งสารไม่วา่จะธรรมดามีตวัตน
หรือมีความซับซ้อนก็ตาม หรือกล่าวไดว้า่การติดต่อส่ือสารมีลกัษณะเป็น กระบวนการ (Process) 
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หมายถึง การมีลกัษณะท่ีต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา เป็นการกระท าโตต้อบ กลบัไป - มา ระหวา่งผูส่้งสาร
กบัผูรั้บสาร หรือทั้งสองฝ่ายอาจจะสลบักนัเป็นผูรั้บสารและผูส่้งสารในเวลาเดียวกนั 
 ผูส่้งสาร คือ ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีส่งขอ้มูลสารไปยงัผูรั้บสารโดยผ่านช่องทางท่ีเรียกว่า “ส่ือ”      
ถา้หากเป็นการส่ือสารทางเดียว ผูส่้งจะท าหนา้ท่ีส่งเพียงอยา่งเดียว แต่ถา้เป็นการส่ือสาร 2 ทาง ผูส่้งสาร
จะเป็นผูรั้บสารในบางคร้ังดว้ย ผูส่้งสารตอ้งมีทกัษะในการส่ือสาร และมีเจตคติต่อตนเองหรือต่อเร่ือง
ท่ีจะส่ง ตอ้งมีความรู้ในเน้ือหาท่ีจะส่งและอยูใ่นระบบสังคมเดียวกนักบัผูรั้บสารจะท าให้การส่ือสาร
มีประสิทธิภาพ 
 ขอ้มูลข่าวสาร ในกระบวนการติดต่อส่ือสารก็มีความส าคญั ข่าวสารท่ีดีตอ้งแปลเป็นรหสั 
เพื่อสะดวกในการส่ง การรับ การตีความ เน้ือหาสาร และการจดัสาร ก็จะท าให้การส่ือความหมาย
นั้นง่ายข้ึน 
 ส่ือ หรือ ช่องทาง ในการส่ือสาร คือ ประสาทสัมผัสทั้ ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ล้ิน            
และกายสัมผสั และตวักลางท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา เช่น ส่ิงพิมพ ์กราฟิก ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ผูรั้บสาร คือ ผูท่ี้เป็นเป้าหมายของผูส่้งสาร การส่ือสารจะมีประสิทธิภาพ ผูรั้บสารจะตอ้ง
มีประสิทธิภาพในการรับรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อขอ้มูลข่าวสาร และต่อตนเอง 
 โดยมีวธีิการส่ือสารแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1. การส่ือสารด้วยวาจา หรือ วจันภาษา คือ ภาษาพูดท่ีเปล่งออกมาเป็นเน้ือหา เช่น       
การร้องเพลง การพดู เป็นตน้ 
 2. การส่ือสารท่ีมิใช่วาจา หรือ อวจันภาษา คือ ภาษากาย กิริยา ท่าทาง สีหนา้ ดวงตา น ้ าเสียง 
การแต่งกาย สัญลกัษณ์ 
 เสนาะ ติเยาว ์(2541 : 27 - 32)ไดแ้บ่งระดบัของการส่ือสารออกเป็น 6 ระดบั ดงัน้ี 
 1. การส่ือสารระดบัตวัเอง (Intrapersonal Communication) เป็นกิจกรรมการส่ือสารอยา่งหน่ึง
เกิดข้ึนเม่ือมีการส่ือสารกบัตนเอง ทั้งคิด วเิคราะห์ ตดัสินใจหรือพูดกบัตนเองกิจกรรมต่างๆ เกิดข้ึน
ในใจของบุคคลเพียงล าพงัท่ีส าคัญความหมายของการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนนั้ นตนเองเป็นผูแ้ปล
ความหมายนั้นๆ 
 2. การส่ือสารระดบับุคคล (Interpersonal Communication) เป็นกิจกรรมการส่ือสารตั้งแต่
สองคนข้ึนไป เพื่อสร้างความเขา้ใจกนัและรู้ข่าวสารต่างๆ ของโลก รวมถึงท าให้รู้จกัตนเองดว้ย
เพราะการส่ือสารเป็นเสมือนภาพสะทอ้นของตนเอง การส่ือสารระดบับุคคลนั้นจะก่อให้เกิดผล     
3 ประการ คือ 
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  1) ลดความกลวั หรือความรู้สึกไม่เช่ือมัน่ในตนเองท่ีจะติดต่อบุคคลอ่ืน 
  2) ความสอดคลอ้งของการกระท าท่ีตรงกบัความเช่ือ ทศันคติ และค่านิยมของตนเอง 
  3) สร้างความไวว้างใจกนั การส่ือสารท่ีมีความจริงใจยอ่มมีประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล 
 3. การส่ือสารระดบักลุ่มย่อยเป็นกระบวนการท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากการส่ือสาร  
ในรูปแบบอ่ืนๆ การส่ือสารระดบักลุ่มยอ่ยมีประสิทธิภาพสูงกวา่ท่ีต่างคนต่างท าและความสัมพนัธ์
มีความสลับซับซ้อนมากว่า พลังภายในของกลุ่มหรือระหว่างกลุ่มมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ความส าเร็จและความลม้เหลวส่วนตวัและสมาชิกในกลุ่มและต่อเป้าหมายของกลุ่มดว้ยการส่ือสาร
ระดบักลุ่มท างานในบรรยากาศท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน โดยมีวตัถุประสงคข์องกลุ่มชดัเจน
และแน่นอน ท าให้การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และท่ีเน้นการปรึกษาหารือมากกว่า     
มุ่งท่ีจะคดัคา้นหรือเอาชนะกนั 
 4. การส่ือสารระดบัเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีทางดา้นการส่ือสารต่างๆ ในแง่ของการใช้
ส่ือทางการส่ือสาร เช่น วิทยุ โทรทศัน์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร
ระดบัน้ีตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใชอุ้ปกรณ์ทางการส่ือสารอย่างดี เป็นผูส้ร้างเน้ือหาท่ีสามารถ
ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และมีปริมาณการส่งท่ีแพร่กระจายได้มาก รวมถึงมีความเช่ียวชาญ   
ดา้นการส่ือสารโดยสามารถเขา้ใจภาษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อท่ีจะน าเอาเคร่ืองมือทุกอย่างมาใชก้บั
ภาษาในรูปแบบต่างๆ กนั เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการส่ือสาร 
 5. การส่ือสารระดบัชุมชน (Public Communication) เกิดข้ึนเม่ือผูรั้บข่าวสารจ านวนมาก 
โดยโอกาสท่ีจะก่อใหเ้กิดขอ้มูลยอ้นกลบัมีนอ้ย ในแง่ของจ านวนผูรั้บสารอาจเป็นการยากท่ีจะระบุ
จ านวนท่ีแน่นอนแต่จะมีจ านวนท่ีมากกว่ากลุ่มย่อยแต่น้อยกว่าระดับมวลชน การส่ือสารระดับ
ชุมชนเกิดข้ึนในลกัษณะต่อเน่ือง เป็นแนวทางเดียวกนัเป็นส่วนใหญ่ มกัจะเกิดข้ึนในโอกาสพิเศษ 
ซ่ึงการเตรียมตวัส าหรับการส่ือสารในระดบัชุมชนจึงตอ้งจัดท าเป็นการเฉพาะก าหนดเป้าหมาย  
หรือวตัถุประสงค์ให้ชัดเจน ซ่ึงส่วนใหญ่จะส่ือสารเพื่อแจ้งข้อมูลหรือชักชวนให้คล้อยตาม        
และเพื่อความบนัเทิง ท่ีส าคญัการแจง้ขอ้มูลจะตอ้งมีลกัษณะการน าเสนอท่ีผูรั้บสารไม่เคยรู้มาก่อน 
หรือวิธีการน าเสนอท่ีแปลกใหม่ไปกวา่เดิม เพื่อท าให้การส่ือสารระดบัชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลง
ความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของผูรั้บสาร 
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 6. การส่ือสารระดบัมวลชน (Mass Communication) เก่ียวขอ้งกบัความกา้วหนา้ทางส่ือ
หรือตัวกลางของการส่ือสาร ต้องอาศัยส่ืออย่างมากจึงจะท าให้การส่ือสารมวลชนประสบ
ความส าเร็จ โดยมีผูรั้บสารจ านวนมากอยา่งไม่จ  ากดัซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง ทั้งดา้นชนชั้น
ทางสังคม และพฤติกรรมส่วนบุคคล รูปแบบของการส่ือสารมวลชนมีลกัษณะแตกต่างกนัโดยอาศยั
ส่ือหลากหลายประเภท เช่น โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์หนงัสือเป็นตน้ 
 แบบการจ าลอง SMCR ของ เบอร์โล (Berlo) Berlo (1960, pp. 40 - 71) เป็นผูคิ้ดกระบวน
ของการส่ือสารไวใ้นลกัษณะรูปแบบจ าลอง SMCR Model ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงองคป์ระกอบต่างๆ 
ของการส่ือสารไวอ้ยา่งชดัเจนประกอบดว้ย 
 1. ผูส่้ง (Sources) ตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะความช านาญในการส่ือสาร โดยมีความสามารถใน 
“การเขา้รหสั” (Encode) เน้ือหาข่าวสาร มีทศันคติท่ีดีต่อผูรั้บเพื่อผลในการส่ือสาร มีความรู้อยา่งดี 
เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีจะส่งและควรมีความสามารถในการปรับระดบัของขอ้มูลนั้นให้เหมาะสม 
และง่ายต่อระดบัความรู้ของผูรั้บ ตลอดจนมีพื้นฐานทางสังคมและวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัผูรั้บ
ดว้ย 
 2. ข่าวสาร (Message) เก่ียวขอ้งทางดา้นเน้ือหา สัญลกัษณ์ และวธีิการส่งข่าวสารนั้น 
 3. ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึง วิธีการท่ีจะส่งข่าวสารโดยการให้ผูรั้บข่าวสาร
ขอ้มูลผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง เช่น การฟัง การดู การสัมผสั การล้ิมรส 
หรือการไดก้ล่ิน  
 4. ผูรั้บ (Receiver) ตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะความช านาญในการส่ือสาร โดยมีความสามารถใน 
“การถอดรหัส” (Decode) สารเป็นผูม้ีทศันคติ ระดบัความรู้และพื้นฐานทางสังคม วฒันธรรม 
เช่นเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนักบัผูส่้งสารจึงจะท าใหก้ารส่ือสารนั้นไดผ้ล 
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 แบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล ไดใ้หค้วามส าคญัในปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลท าใหก้ารส่ือสาร
ประสบผลส าเร็จไดแ้ก่ 
 1. ทกัษะในการส่ือสาร (Communication Skills) หมายถึง ทกัษะซ่ึงทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร
ควรมีความช านาญในการส่งและการรับเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2. ทศันคติ (Attiudes) เป็นทศันคติของผูส่้งสารและผูรั้บสารซ่ึงมีผลต่อการส่ือสารถา้ผูส่้งสาร
และผูรั้บสารมีทศันคติท่ีดีต่อกนัส่งผลท าใหก้ารส่ือสารนั้นไดผ้ลดี ทั้งน้ี เพราะทศันคติยอ่มเก่ียวโยง
ไปถึงการยอมรับซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารดว้ย 
 3. ระดบัความรู้ (Knowledge Levels) ถา้ผูส่้งสารและผูรั้บสารมีระดบัความรู้ท่ีเท่าเทียมกนั
สามารถท าให้การส่ือสารนั้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่ถ้าหากความรู้ของผูส่้งสารและผูรั้บสาร         
มีระดบัท่ีแตกต่างกนัย่อมตอ้งมีการปรับความยากง่ายของขอ้มูลท่ีจะส่งในด้านของความยากง่าย
ของภาษาและถอ้ยค าส านวนท่ีใช ้
 4. ระบบสังคมและวฒันธรรม (Socio-culture Systems) ระบบสังคมและวฒันธรรมในแต่
ละชาติเป็นส่ิงท่ีมีส่วนก าหนดพฤติกรรมของประชาชนในชาตินั้น ซ่ึงเก่ียวขอ้งไปถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ียดึถือปฏิบติั สังคม และวฒันธรรมในแต่ละชาติยอ่มมีความแตกต่างกนัไป 
 การส่ือสารเป็นกระบวนการ และภายในกระบวนการส่ือสารนั้นก็มีองค์ประกอบย่อยๆ   
ท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ (กิติมา สุรสนธิ, 2548) ซ่ึงองคป์ระกอบของการส่ือสาร ไดแ้ก่ ผูส่้งข่าวสาร 
(Sender) ข่าวสาร (Massage) ช่องทางข่าวสาร (Channal) ผูรั้บข่าวสาร (Receiver) และการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบั (Feedback) โดยสามารถพิจารณาองคป์ระกอบเหล่านั้นได ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูส่้งข่าวสาร เป็นองคป์ระกอบแรกในกระบวนการส่ือสารเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการ 
ผูส่้งสาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความคิด มีความตอ้งการ มีความตั้งใจท่ีจะส่งข่าวสาร 
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ทศันคติ ความเช่ือ และอ่ืนๆ ไปยงัผูรั้บสาร ดงันั้น อาจกล่าว
ไดว้่าผูส่้งสารเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ทั้งการเลือกขอ้มูลข่าวสาร  
ท่ีจะส่งถ่ายทอดไป การเลือกวิธีการและช่องทางการส่ือสารจะท าให้สารไปถึงผูรั้บสาร รวมทั้ง    
การเลือกและก าหนดผูรั้บสารท่ีจะเป็นผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการให้เกิด  
การเปล่ียนแปลงในระดบัใดระดบัหน่ึง หรือในด้านใดด้านหน่ึงกบับุคคลท่ีตนส่ือสารด้วย เช่น   
การเปล่ียนแปลงการรับรู้ การเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติ และพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม      
หรือสังคม เป็นตน้ 
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 2. สาร หมายถึง เร่ืองราวอนัมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศยัภาษาหรือสัญลกัษณ์
ใดๆ ก็ตามท่ีสามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกนัไดร้ะหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารจะเป็นตวักระตุน้   
ใหผู้รั้บสารเกิดการรับรู้ความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนอง ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้สารจะประกอบดว้ย
ส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ 
  2.1 รหสัสาร คือ ภาษา สัญลกัษณ์ หรือสัญญาณท่ีมนุษยคิ์ดข้ึน เพื่อแสดงออกแทน
ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ค่านิยม วตัถุประสงคต่์าง ๆ ของผูส่้งสาร ซ่ึงรหสัสารอาจถูกแสดงออกมา
เป็นสารท่ีเป็นภาษาพดู ภาษาเขียน และรหสัของสารท่ีไม่ใชภ้าษาพดู หรือภาษาเขียน 
  2.2 เน้ือหาของสาร หมายถึง เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะถ่ายทอดไปยงั
ผูรั้บสาร ซ่ึงเน้ือหาของสารนั้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภท หลายลกัษณะตามเน้ือหาของสาร
ในรูปแบบต่างๆ เช่น เน้ือหาโดยทัว่ไป และเน้ือหาเฉพาะ เน้ือหาเชิงวิชาการต่างๆ และเน้ือหาท่ีไม่ใช่
วิชาการ หรืออาจเป็นเน้ือหาประเภทบอกเล่า เน้ือหาประเภทความคิดเห็น เน้ือหาท่ีเป็นข่าว เน้ือหา
บนัเทิง หรือเน้ือหาชกัจูงใจ เป็นตน้ 
  2.3 การเรียงล าดับสาร หมายถึง รูปแบบวิธีการในการน ารหัสสารมาเรียบเรียง
เพื่อให้ได้ใจความตามเน้ือหาท่ีต้องการ ซ่ึงมักข้ึนอยู่กับลักษณะโครงสร้างของภาษาและ
บุคลิกลกัษณะของแต่ละบุคคลซ่ึงส่วนใหญ่การจดัเรียงล าดบัสารจะออกมาในรูปแบบลีลา (Styles) 
ส่วนตวัท่ีข้ึนอยู่กบับุคลิกลกัษณะของผูส่้งสารแต่ละคนว่ามีบุคลิกลกัษณะแตกต่างกนัไปอย่างไร 
เช่น คนท่ีอารมณ์เยือกเย็นมกัพูดจาด้วยวิธีการท่ีสุภาพ สุขุม เยือกเย็น ในขณะท่ีคนอารมณ์ร้อน     
มกัพดูรวบรัด สรุป เพื่อใหจ้บไดร้วดเร็ว เป็นตน้ 
 3. ช่องทางการส่ือสาร หรือส่ือ หมายถึง พาหนะท่ีน าหรือพาข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงั
ผูรั้บสาร ดงันั้น ช่องทางการส่ือสารจึงอาจหมายถึง ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของมนุษยท่ี์รับรู้ความหมาย
จากส่ิงต่าง ๆ อนัได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกล่ิน การสัมผสั และการล้ิมรส เป็นต้น 
นอกจากน้ี ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือยงัอาจหมายถึง คล่ืนแสง คล่ืนเสียง และอากาศท่ีอยู่รอบๆ  
ตวัคนเราดว้ย ซ่ึงส่ือแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
   3.1 ส่ือท่ีเป็นมนุษย ์หรือส่ือบุคคล อนัไดแ้ก่ บุคคลท่ีเป็นผูน้ าสารไปยงัผูรั้บสาร
หรือในอีกแง่หน่ึงก็คือ ผูส่้งสารนัน่เองท่ีท าการเขา้รหสัสาร (Encode) ให้ผูรั้บสารไดรั้บรู้และเขา้ใจ
ในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 
  3.2 ส่ือท่ีไม่ใช่มนุษย์ ซ่ึงอาจหมายถึง ส่ือธรรมชาติ หรือส่ือท่ีถูกประดิษฐ์ข้ึน     
อนัไดแ้ก่ ส่ือมวลชน และส่ือระยะไกล ส าหรับส่ือท่ีเป็นส่ือมวลชนน้ี แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คือส่ือส่ิงพิมพ ์อนัไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หนงัสือ แผ่นพบั และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อนัไดแ้ก่ 
วทิยโุทรทศัน์ และภาพยนตร์ 
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 4. ผูรั้บสาร หมายถึง ผูท่ี้รับข่าวสารจากแหล่งสาร เป็นจุดหมายปลายทางท่ีสารส่งไปถึง
อาจเป็นบุคคลธรรมดาท่ีก าลงัรับฟัง ดู หรืออ่านข่าวสาร หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือไม่ก็เป็น
มวลชน 
 5. ผลของการส่ือสาร หมายถึง การเปล่ียนแปลงหรือข้อแตกต่าง ซ่ึงเกิดข้ึนกับบุคคล   
หรือกลุ่มบุคคล อนัเน่ืองจากข่าวสารท่ีไดรั้บ ซ่ึงสามารถแยกเป็นระดบับุคคลหรือระดบัส่วนรวม
หรือกระทัง่ระดบัระหวา่งบุคคลก็ไดใ้นระดบับุคคล ซ่ึงเป็นระดบัจุลภาค ผลของการส่ือสารมกัจะ
ปรากฏในรูปของการเปล่ียนแปลง ระดบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม 
 6. ปฏิกิริยาโตต้อบ หมายถึง วิธีการหรือกิริยาท่าทางท่ีผา่นผูรั้บสารใช้หรือแสดงออกมา
ให้ผูส่้งสารไดรั้บทราบ ทั้งน้ี สืบเน่ืองจากผลของข่าวสารปฏิกิริยาโตต้อบนบัว่าเป็นกลไกส าคญั     
ท่ีท  าใหผู้ส่้งสารสามารถหยัง่ทราบวา่ข่าวสารท่ีส่งออกไปนั้น ไดรั้บผลตามเป้าหมายหรือไม่เพียงไร
ลกัษณะของปฏิกิริยาโตต้อบอาจเป็นไปโดยตั้งใจและโดยไม่ไดต้ั้งใจก็ได ้และมีลกัษณะท่ีเป็นทั้ง
ผลดีและผลเสียไดเ้ช่นเดียวกนั ปฏิกิริยาโตต้อบนั้นมีหน้าท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ เป็นกลไก
ควบคุมของกระบวนการส่ือสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิกิริยาโต้ตอบท่ีเป็นผลเสียหรือเชิงลบ           
มีบทบาทส าคญัมากเพราะจะคอยแจง้ใหผู้ส่้งสารทราบวา่การส่งสารผดิพลาดลม้เหลวหรือบกพร่อง
แค่ไหน เพียงไร เพื่อจะไดห้าทางปรับปรุงและแกไ้ขใหดี้ข้ึน 
 เม่ือเกิดสถานการณ์การส่ือสารข้ึนจะมีกระบวนการซ่ึงด าเนินไปดงัน้ี คือ ผูส่้งสารจะส่ง
สารออกไป อาจส่งไปดว้ยวธีิการพดูหรือเขียน ใชส้ัญลกัษณ์หรือท่าทางอ่ืน ๆ ส่วนสารนั้น หมายถึง
สาระต่าง ๆ ท่ีผูส่้งสารตอ้งการให้ผูรั้บสารปฏิบติัตาม อาจจะเป็นเพียงการแจง้ให้ผูรั้บสารทราบ
บอกให้ผูรั้บสารท า หรือถามให้ผูรั้บสารตอบ สารน้ีจะส่งผา่นส่ืออาจเป็นส่ือธรรมชาติ เช่น อากาศ 
หรือแสง ส่ือเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ไมโครโฟน วิทยุ โทรทศัน์ ผูรั้บสารก็จะรับสารนั้นและมีปฏิกิริยา
ตอบสนองกลับไป หากปฏิกิริยาตอบสนองเป็นไปดังท่ีผูส่้งสารต้องการ ถือว่าการส่ือสารนั้น
สัมฤทธ์ิผล และหากปฏิกิริยาไม่เป็นไปตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ จึงถือวา่การส่งสารนั้นไม่สัมฤทธ์ิผล 
(จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ, 2540 : 1)   
 ดุษฎี นิลด า (2548) ไดอ้ธิบายถึงการส่ือสารตอ้งประกอบไปดว้ย 
 1. ผูส่้งสาร เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการส่งข่าวสาร/ขอ้มูลให้ผูรั้บสาร โดยมีวิธีการ
ท่ีท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ ทั้ งน้ี ลักษณะของผู ้รับสารอาจมีความแตกต่างกันในด้านภาษา
วฒันธรรม ความรู้สึก ทศันคติ ความเช่ือ และระดบัความรู้ ซ่ึงผูส่้งสารพึงตระหนักถึงการเลือก
โอกาสและวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีเอ้ือให้ผูรั้บสารเขา้ใจและตอบสนองไดง่้าย โดยผูส่้งสารตอ้งการ     
ท่ีจะแจง้ข่าวสารเหตุการณ์ ขอ้มูล หรือส่ิงอ่ืนใดให้ผูรั้บสารทราบหรือเกิดความเขา้ใจและตอ้งการ
ให้การศึกษาท่ีมีลกัษณะเป็นวิชาการเพื่อให้ผูรั้บสารมีความรู้เพิ่มข้ึนตลอดจนสร้างความพึงพอใจ
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หรือใหค้วามบนัเทิง ไม่วา่จะเป็นการพูด การเขียน หรือแสดงปฏิกิริยาท่าทาง จูงใจให้เกิดการคลอ้ยตาม
หรือปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะ 
 2. สาร ส่ิงท่ีแสดงออกมาโดยอาศยัภาษาหรือสัญลกัษณ์ใด ๆ ท่ีสามารถท าให้เกิดการรับรู้
ร่วมกนัได ้สารเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูส่้งสารเกิดความคิดข้ึนและตอ้งการส่งหรือถ่ายทอดความคิดนั้น
ไปสู่การรับรู้ของผูรั้บสารความส าคญัของสารท่ีถูกส่งมาจากผูส่้งสารคือการท าหน้าท่ีให้ผูรั้บสาร
เกิดการรับรู้ความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนอง 
 3. ส่ือ หรือช่องทางในการส่ือสารใด ๆ ท่ีผูส่้งสารตอ้งอาศยัส่ือหรือช่องทางท าหนา้ท่ีน าสาร
ไปยงัผูรั้บสาร ส่ือมีหลายประเภท เช่น ส่ือธรรมชาติ ส่ือมนุษย ์ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
 4. ผูรั้บสาร เป็นองค์ประกอบสุดท้ายในกระบวนการส่ือสาร ส่ือสารใดๆ จะไม่ประสบ
ความส าเร็จถา้ผูรั้บสารไม่เขา้ใจหนา้ท่ีและบทบาทของตนเองท่ีมีต่อการส่ือสาร ทั้งน้ี ผูรั้บจะตอ้ง
ทราบเร่ืองราว เหตุการณ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีผูส่้งสารไดแ้จง้ให้ทราบ หากเป็นข่าวสารใหม่ผูรั้บสาร     
ไดท้ราบส่ิงใหม่เพิ่มเติม และถา้เป็นส่ิงท่ีเคยทราบมาก่อนแลว้จะเป็นการยืนยนัความถูกตอ้งของสาร 
ซ่ึงเป็นการสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในข่าวสารนั้นและผูรั้บสารตอ้งแสวงหาความรู้จากข่าวสาร 
สร้างความพอใจ สามารถตดัสินใจในการเลือกรับข่าวสารได ้
 5. ปฏิกิริยาตอบกลบัของผูรั้บสาร เป็นการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองของผูรั้บสารหลงัจาก
ไดรั้บสารมาวา่มีความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีรับมาหรือไม่อยา่งไร เพื่อใหก้ารส่ือสารนั้นบรรลุจุดมุ่งหมาย 
 ดงันั้น จะเห็นไดว้า่กระบวนการส่ือสาร มีลกัษณะเป็นวงจรไม่มีท่ีส้ินสุดเป็นกระบวนการ
ท่ีทั้งผูข้่าวสารและผูรั้บข่าวสารเป็นได้ทั้งผูเ้ขา้รหัสและถอดรหัส และส่งข่าวสารอยู่ตลอดเวลา 
ข่าวสารท่ีผูรั้บสารส่งกลบัไปยงัผูส่้งข่าวสาร เรียกว่าขอ้มูลสะทอ้นกลบั หรือ Feedback ซ่ึงขอ้มูล
สะทอ้นกลบัน้ี เป็นองคป์ระกอบส าคญัอย่างหน่ึงของกระบวนการส่ือสารเพราะเป็นขอ้มูลท่ีจะบอกให้
แหล่งข่าวสารหรือผูส่้งข่าวสารรู้ว่าข่าวสารท่ีส่งออกไปนั้น ก าลังได้รับการแปลความหมาย        
และการแปลนั้นตรงกบัความหมายท่ีผูส่้งข่าวสารตอ้งการให้แปลหรือไม่ กระบวนการส่ือสาร   
ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการส่ือสารนั้นจะสมบูรณ์ท่ีสุดก็ต่อเม่ือ          
มีการส่งขอ้มูลสะทอ้นกลบัมายงัผูส่้งสารแต่ทั้งน้ี หากกระบวนการส่ือสารขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไป  
ย่อมเป็นการส่ือสารท่ีไม่สมบูรณ์ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ตลอดจนผูรั้บสารไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูส่้งสารได ้
 สรุปได้ว่า กระบวนการส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อน หากบุคคล
สามารถท าความเข้าใจกับกระบวนการน้ีได้จะช่วยให้สามารถส่ือสารกันได้ดีข้ึน ชัดเจนข้ึน        
และมีประสิทธิพลมากยิง่ข้ึนเป็นผลท าใหก้ารปฏิบติังานต่างๆ ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
ในทางกลบักนัถา้ผูท่ี้รับสารและส่งข่าวสารมีวตัถุประสงค์ไม่สอดคลอ้งกนั การรับรู้ในข่าวสาร    
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ไม่ตรงกนั การบรรลุเป้าหมายของการส่ือสารจะไม่เกิดข้ึน กล่าวคือ ทั้งสองฝ่ายท าให้เกิดสภาพ   
การส่ือสารท่ีไม่เขา้ใจ ประสิทธิภาพของงานก็จะไม่เกิดข้ึน 
 สุขภาพ 
 ประเวศ วะสี (2545 : 5) นกัคิดผูที้่ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นราษฎรอาวุโสและเป็นบุคคล
ดีเด่นของชาติ ไดข้ยายแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพขององคก์ารอนามยัโลกและไดใ้ห้แนวคิดท่ีสะทอ้น
ให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและพระพุทธศาสนา ไวว้า่ “สุขภาพ” (Healthy) คือ สุขภาวะทางกาย 
ทางจิตวิญญาณ ทางสังคม และทางปัญญา โดยได้ให้ความหมายของสุขภาพไว้ในลักษณะ         
ของความสุข คือ ความเป็นอิสระหรือการหลุดพน้จากความบีบคั้นทางกาย ทางจิต ทางสังคม      
และทางปัญญา ดงัน้ี 
 1. สุขภาวะทางกาย (physical well-being) หมายถึง การมีสภาพที่ดีทางด้านร่างกาย     
และอวยัวะส่วนต่างๆ อยู่ในสภาพท่ีมีความสมบูรณ์แข็งแรงสามารถท างานได้อย่างเป็นปกติ       
และมีความสัมพนัธ์กบัทุกส่วนในร่างกายเป็นอยา่งดี และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 2. สุขภาวะทางจิต (mental well-being องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) 
ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ สุขภาพจิต วา่ ความสามารถของบุคคลท่ีจะปรับตวัให้มีความสุขอยูก่บั
บุคคลอ่ืน และสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดด้ว้ยความสมดุลอย่างสุขสบาย โดยไม่มีขอ้ขดัแยง้ภายในจิตใจ 
ทั้งน้ี ค  าว่า สุขภาพจิต มิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่ความปราศจากอาการของโรคประสาท           
และโรคจิตเท่านั้น แต่จะเห็นไดว้่าสุขภาพจิตจะเก่ียวขอ้งกบัการฝึกคิด ความรู้สึก และการกระท า
ของบุคคล ในบางคร้ังผูมี้สุขภาพจิตปกติอาจจะมีสุขภาพจิตดีหรือแย่ลงก็ได้ คนท่ีมีสุขภาพจิตดี     
จะสามารถปรับตวัให้เขา้กบัคนอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอย่างดี แมว้่าบางคร้ังอาจขดัแยง้หรือมีอารมณ์โกรธ 
หรือมีปัญหาชีวติ แต่ก็สามารถท่ีจะปรับอารมณ์และเผชิญกบัปัญหาต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไม่เสีย
ดุลทางจิต จึงอาจกล่าวไดว้า่ สุขภาพจิต คือ “ความมัน่คงทางจิตใจ” 
 3. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (spiritual well - being) จิตวิญญาณ เป็นองค์ประกอบหน่ึง      
ท่ีส าคญัของมนุษย ์และเป็นแกนหลกัของชีวิตท่ีท าหนา้ท่ีประสานและเช่ือมโยงระหวา่งการท าหนา้ท่ี
ของร่างกาย จิตใจ และสังคม ให้เป็นองค์รวมและมีความผาสุกในชีวิต กล่าวคือ จิตวิญญาณ        
เป็นองค์ประกอบหน่ึงของบุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม ซ่ึงยากแก่การอธิบายให้เขา้ใจหรือให้
ความจ ากดัความได้ เพราะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า การสัมผสัด้วยมือ การทดสอบด้วย
เคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ หรืออธิบายไดด้ว้ยเหตุผลทางวทิยาศาสตร์ได ้ดงันั้น จึงเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะให้
ค  าจ  ากัดความ เพราะการมีความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณนั้นเกิดจากสัมพนัธ์กับการให้คุณค่า       
และความหมายของชีวติ 
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 4. สุขภาวะทางสังคม (social well - being) หมายถึง สุขภาวะท่ีเกิดจากการอยู่ร่วมกนั
ดว้ยดีของกลุ่มคนหรืออยู่ในลกัษณะต่างๆ เช่น อยูใ่นครอบครัว อยูใ่นชุมชน อยู่ในสถานท่ีท างาน 
อยู่ในเมือง อยู่ในสังคมขนาดใหญ่ หรือในประเทศ การอยู่ร่วมกนัด้วยดีทั้งโลก การอยู่ร่วมกัน     
เป็นฝูงธรรมชาติ กล่าวคือ ส่ิงมีชีวิตย่อมพบเองโดยธรรมชาติว่า การกระจุกตวัหรืออยู่ร่วมกัน      
เป็นฝงูท าให้มีโอกาสท่ีจะรอดชีวิตมากกวา่ท่ีจะอยูเ่ด่ียวๆ และมนุษยแ์ต่ก่อนก็อยูร่่วมกนัเป็นธรรมชาติ     
ไม่วา่จะอยูใ่นสมยัยคุล่าสัตว ์เก็บของป่ากิน หรือในยคุเกษตรกรรม ก็อยูด่ว้ยกนัเป็นกลุ่มหรืออยูก่นั
เป็นชุมชนเกษตรกรรม และเม่ือมีศาสนาเกิดข้ึน หัวใจของค าสอนของทุกศาสนาก็เหมือนกนั คือ 
“ความดี” 
 จากการศึกษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิด ประเวศ วะสี นกัคิดท่ีไดข้ยายแนวคิดเก่ียวกบั
สุขภาพขององค์การอนามยัโลกท่ีไดใ้ห้ความหมายของ “สุขภาพ” (Healthy) คือ สุขภาวะทางกาย 
ทางจิตวญิญาณ ทางสังคม และทางปัญญา และให้ความหมายของสุขภาพไวใ้นลกัษณะของความสุข คือ 
ความเป็นอิสระหรือการหลุดพน้จากความบีบคั้นทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา มาใชใ้น
การตั้งประเด็นค าถามสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี 

การส่ือสารสุขภาพ 
 บนโลกน้ีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เป็นโลกแห่งการส่ือสารท่ีนับวนัจะมี      
การพฒันากา้วหน้าต่อไปอยา่งต่อเน่ืองและไม่หยุดย ั้ง “การส่ือสารสุขภาพ” จึงนบัเป็นยุทธศาสตร์   
ท่ีจะสร้างและขับเคล่ือนกระบวนการสร้างสุขภาพด้วยการผสมผสานทางนิเทศศาสตร์               
และสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นสุขภาพเขา้ดว้ยกนั เช่น สังคมศาสตร์ 
พฤติกรรมศาสตร์ ตลอดจนศาสตร์แห่งการใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การศึกษาเร่ือง      
การส่ือสารสุขภาพจึงมีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับการท่ีจะพฒันาองค์ความรู้เสริมสร้างทกัษะ
การปฏิบติัและการด าเนินงานดา้นสุขภาพอยา่งรู้เท่าทนั (Health Liter) ดว้ยการบูรณาการระหวา่ง
องค์ความรู้ด้านการส่ือสารและด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวทางของการส่ือสาร            
การส่งเสริม และการสร้างเสริมสุขภาพ 
 พนา ทองมีอาคม และเพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ (2551) ได้กล่าวถึง สาเหตุท่ีท าให ้     
คนสนใจการส่ือสารสุขภาพนั้น เกิดจากการระดมความคิดเห็นของนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญดา้น    
“การส่ือสารเพื่อสุขภาพ” พบว่าจุดเร่ิมตน้ท่ีท าให้คนสนใจศึกษาเร่ือง “การส่ือสารเพื่อสุขภาพ”      
มีหลากหลายเหตุผล ไดแ้ก่ 
 ประการแรก การส่ือสารสุขภาพเป็นเร่ืองใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นความสนใจส่วนตัว    
ประสบปัญหาจากคนใกลต้วั ส่ือใกลต้วั หรืออาจเป็นปัญหาของตนเองท่ีก าลงัเดือดร้อน 
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 ประการท่ีสอง เป็นเร่ืองของกระแสสังคมท่ีปัจจุบนัคนหันมาสนใจเร่ืองสุขภาพมากข้ึน 
ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดวาระโดยรัฐบาล ส่ือมวลชน หรือองค์กรต่างๆ เช่น ส านักงานกองทุน
สนบัสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดท้  าค าขวญั “สร้างน าซ่อม” กลายเป็นกระแสท่ีปลุกเร้า
ให้คนหันมาสนใจการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ก่อนการเจ็บป่วยต้องซ่อมแซมสุขภาพ         
โดยระบบบริหาร หรือกระแสสุขภาพท่ีปรับเปล่ียนจากเร่ือง “เช้ือโรคและการจดัการเช้ือโรค”       
มาสู่เร่ือง “คุณภาพชีวิตและการจดัการกับความเส่ียงที่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี” เป็นต้น         
ซ่ึงการสร้างกระแสดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอาศยัเร่ืองการส่ือสารเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 ประการท่ีสาม อาจมีจุดเ ร่ิมต้นจากปัญหาในการส่ือสารของผู ้ท่ีต้องการส่ือสาร           
เร่ืองสุขภาพ  เช่น นกัส่ือสารสุขภาพมกัประสบปัญหาในเร่ืองการส่ือสารให้คนเขา้ใจเร่ืองสุขภาพ      
และการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ดงันั้น จึงตอ้งแสวงหาวิธีการส่ือสารสุขภาพระหว่างหมอกับ
คนไข้ (Patient-provider) ท่ีก่อให้เกิดความหมายร่วมกัน และเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง 
รวมทั้ งการส่ือสารสุขภาพในภาวะวิกฤติ เช่น การส่ือสารกับคนไข้ท่ีเรียกร้องค่าเสียหายจาก        
การรักษาพยาบาล เป็นตน้ 
 Shart และ Poer (1988 อา้งถึงใน เหมือนฝัน ไม่สูญผล, 2557 : 62) กล่าววา่ “การส่ือสารสุขภาพ” 
(Health Communication) เป็นค าท่ีได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์แทนค าว่า “การส่ือสาร        
สายสุขภาพ” (Medical Health) แต่อย่างไรก็ตามการรับรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหว่าง “การส่ือสาร” (Communication) และ “สุขภาพ” (Health) ซ่ึงถือว่าเป็นบริบทหน่ึงของ    
การส่ือสารเพื่อการพฒันาท่ีมองว่าเราจะใช้การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการจดัการดา้นสุขภาพนั้น
อยา่งไร มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อกระบวนการส่ือสารเพื่อสุขภาพเชิงป้องกนั พฤติกรรมเส่ียงต่อ
สุขภาพ และการศึกษาผลลพัธ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระดบัชุมชนและสังคม โดยมีเป้าหมายในการสร้าง
สังคมใหมี้ความมัน่คงทางดา้นสุขภาพ  
 ความหมายของการส่ือสารสุขภาพ  
 ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้สรุปเก่ียวกบัค านิยามความหมายของค าวา่ “การส่ือสารเพื่อสุขภาพ” 
ท่ีลงตวัหรือเป็นมาตรฐานท่ียอมรับร่วมกนั เน่ืองจาก “การส่ือสารสุขภาพ” น้ี มีความสัมพนัธ์กนั
ระหวา่ง 2 ศาสตร์ คือ “สุขภาพ” (Health) และ “การส่ือสาร” (Communication) 

WHO Washington (1996 อา้งถึงใน อภิชา น้อมศิร, 2552 : 18) ให้ความหมาย “การส่ือสาร 
เพื่อสุขภาพ” วา่ เป็นการใชก้ลยทุธ์หลกั  ๆในการแจง้หรือบอกกล่าว (Inform) ให้สาธารณสุขทราบเก่ียวกบั
เร่ืองสุขภาพดว้ย การใช ้“การส่ือสารมวลชน” (Mass Communication) และการใชส่ื้อประสมประเภทต่างๆ 
(Multimedia) รวมทั้งนวตักรรมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดยมุ่งเผยแพร่เน้ือหาสาระ
และขอ้มูลดา้นสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการตระหนกัในประเด็นดงักล่าว           
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ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลในระดบัสังคม และยงัรวมถึงการใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาสุขภาพ 
(Health development) ดว้ย ดงันั้น “การส่ือสารสุขภาพ” จึงเป็นกลยุทธ์บอกกล่าวหรือการแจง้ให้ทราบ 
(informing) รวมทั้งการส่งอิทธิพล (influencing) และการจูงใจให้บุคคล สถาบนั และสาธารณชน
รับทราบเก่ียวกบัความส าคญัของประเด็นสุขภาพต่างๆ ท่ีรวมทั้งการป้องกนัโรคการสร้างเสริมสุขภาพ 
รวมถึงนโยบายการดูแลรักษาสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพ และในขณะเดียวกนัก็ยงัรวมถึงคุณภาพชีวิต 
และสุขภาพของแต่ละบุคคลในสังคมนั้นๆ และ WHO ไดใ้หค้  าอธิบายเพิ่มเติม อีกดงัน้ี 

“การส่ือสารเพื่อสุขภาพ” เป็นกระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุงสุขภาพ        
ทั้ งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคมโดยรวม และได้มีการผสมผสานวฒันธรรมใหม่ๆ 
(Modem Cultures) ผา่นส่ือประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพของกลุ่มเป้าหมายตามท่ีตอ้งการได ้ทั้งน้ี มีงานศึกษาวิจยัหลายเล่มท่ีแสดงให้เห็นแบบชดัเจน
วา่การใชท้ฤษฎีการส่ือสารในการขบัเคล่ือนการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) จะสามารถช่วย
สร้างพลงัให้กบัการน าเสนอประเด็นเก่ียวกบัสุขภาพต่อสังคมได ้และยงัสามารถเสริมแรงให้คน   
ในสังคมสามารถคน้หาและเรียนรู้ขอ้มูลดา้นสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อการพฒันาสุขภาพ หรือสร้างวิถีชีวิต 
(lifestyle) ไปสู่การมีสุขภาพดีใหก้บัตนเองได ้
 ทั้งน้ี WHO ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมอีกวา่ “การส่ือสารเพื่อสุขภาพ” ประกอบดว้ยศาสตร์หลายๆ 
สาขา เช่น สาระบนัเทิง (Edutainment) การส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) 
การส่ือสารภายในองคก์ร (Organization Communication) การส่ือสารเพื่อสังคม (Social Communication 
and Social Marketing) การช้ีน าโดยส่ือมวลชน (Media Advocacy) ฯลฯ ซ่ึงประเด็นของเน้ือหา  
ด้านสุขภาพต่างๆ จะถูกน าเสนอโดยใช้ส่ือหลายรูปแบบ เช่น การเล่าเร่ือง การน าเสนอด้วยเพลง      
การแสดงละครหุ่นเชิด ฯลฯ รวมถึงการใช้ส่ือประสมท่ีประกอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั
ต่างๆ ในปัจจุบนั เพื่อใหส้ามารถเพิ่มการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายไดม้ากยิ่งข้ึน
และมีประสิทธิภาพ 
 การส่ือสารสุขภาพ (Health Communication) คือ การศึกษาและการใชก้ลยุทธ์การส่ือสาร   
ในงานด้านสุขภาพ ซ่ึงเป็นกลวิธีในการน าเสนอข้อมูลการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพ          
ผา่นส่ือต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทัว่ไปไดรั้บรู้ สนใจ และตระหนกัในเร่ืองของสุขภาพ   
โดยเนน้กระบวนการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 
คือ การแจง้ให้ทราบ (to inform) การสอนหรือการให้การศึกษา (to educate) การสร้างความพอใจ
หรือความบนัเทิง (to entertain) การเสนอหรือหรือโนม้นา้วชกัจูงใจ (to persuade) ทั้งน้ี เพื่อความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน “การส่ือสารเพื่อสุขภาพ” (Communication for health) ท่ีเกิดจากการเรียนรู้                                              
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และพฒันาองคค์วามรู้อย่างรู้เท่าทนัในดา้นสุขภาพ (Health Literacy) และแนวคิดของการส่ือสาร
สุขภาพจะมองไดห้ลากหลายมิติ เพราะเร่ืองของสุขภาพเป็นพลวตัรมีความต่อเน่ืองในวิถีชีวิตของ
บุคคล เป็นเร่ืองเก่ียวกบัสุขภาวะท่ีสมบูรณ์และเช่ือมโยงกนัเป็นองคร์วมอยา่งสมดุลทั้งทางดา้นร่างกาย 
ดา้นจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ และดา้นสังคม ซ่ึงหมายถึง การมีสติและปัญญา กินดี อยู่ดี ในสังคม   
และส่ิงแวดลอ้มท่ีดีรวมถึงการมีหลกัการแห่งชีวิตท่ีดีงาม (Spiritual well being) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ทุกอย่างและทุกงาน ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคม    
และการอยูร่่วมกนัดว้ยสันติภาพ (วาสนา จนัทร์สวา่ง, 2548) 
 Northouse & Northouse (1992 อา้งถึงใน เหมือนฝัน ไม่สูญผล, 2557 : 62 - 63) ไดใ้ห้ค  านิยาม 
การส่ือสารเพื่อสุขภาพ หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารดา้นสุขภาพระหวา่งผูท่ี้มีส่วนร่วมใน
การให้บริการดา้นสุขภาพ คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผูม้ารับบริการมีบทบาท
ของการดูแลรักษาสุขภาพ  

มาลี บุญศิริพนัธ์ (2548) กล่าวว่า การส่ือสารสุขภาพ หมายถึง กระบวนการถ่ายทอด
แลกเปล่ียนข่าวสารดา้นสุขภาพ เช่น การรักษาพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นตน้ โดยผ่าน
ส่ือมวลชน และส่ือบุคคล โดยเนน้การส่ือสารสองทาง 

หน่ึงฤทยั ขอผลกลาง (2552) ให้ค  านิยามการส่ือสารสุขภาพในงานวิจยัเร่ือง พฒันาการ
และแนวโนม้ของการวจิยัดา้นการส่ือสารสุขภาพในประเทศไทย หมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียน
ส่ือสารระหว่างกนัท่ีเช่ือว่าคนเราเป็นไดท้ั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร พร้อมท่ีจะรับความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้นไดใ้นรูปแบบการส่ือสารทั้งสองทาง 

กล่าวโดยสรุป การส่ือสารสุขภาพ จึงหมายถึง กระบวนการถ่ายทอด แลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารระหว่างกันท่ีเช่ือมั่นว่าคนเราเป็นได้ทั้ งผูส่้งสารและผู ้รับสาร เพื่อการเรียนรู้ข้อมูล          
และความหมายสุขภาพร่วมกนั อนัน าไปสู่การสร้างวถีิชีวติสู่การมีสุขภาพท่ีดีใหก้บัตนเอง 

องค์ประกอบของการส่ือสารสุขภาพ 
อย่างไรก็ตาม จากการนิยามความหมายการส่ือสารสุขภาพน้ี ท าให้เห็นว่าไม่ว่ารูปแบบ  

การส่ือสารเพื่อสุขภาพในรูปแบบใดก็ตาม ส่ิงหน่ึงท่ีขาดไม่ไดคื้อ “องคป์ระกอบของการส่ือสาร” 
คือ ผูส่้งสาร สาร ช่องทาง และผูรั้บสาร มีลกัษณะ ดงัน้ี (วาสนา จนัทร์สวา่ง, 2548) 
 1. ผูส่้งสาร หมายถึง ผูน้ าดา้นสุขภาพ ความเขา้ใจ หรือผูป้ฏิบติัการดา้นสุขภาพ 
 2. เน้ือหาของสาร ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ การสร้างจิตส านึก เพื่อการสร้างเสริม
ปรับเปล่ียน และคงไวซ่ึ้งพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้งและตามความเหมาะสมเพื่อพฒันาสุขภาพ   
และคุณภาพชีวติ 
 3. ส่ือ หรือช่องทาง กิจกรรม รูปแบบ วธีิการ 



34 

 

4. กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลกั กลุ่มเป้าหมายรอง และประชาชน
ทัว่ไป 

5. ผลของการส่ือสาร อาจเกิดข้ึนในรูปแบบการรับรู้ ความสนใจ ความตระหนัก         
และการปฏิบติัตนดา้นสุขภาพ 

6. ผลกระทบ คือ ประโยชน์หรือโทษท่ีเกิดข้ึนตามมาจากการด าเนินงานของการส่ือสาร 
 ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดองค์ประกอบของการส่ือสารสุขภาพน้ีน ามาวิเคราะห์ถึงคุณลกัษณะ
องคป์ระกอบในการส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี จากองคป์ระกอบของการส่ือสาร
เหล่าน้ีท าให้เห็นวา่ประสิทธิภาพของการส่ือสารสุขภาพนั้น ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัองคป์ระกอบหน่ึงเท่านั้น 
แต่เป็นการก าหนดรูปแบบ หรือก าหนดวิธีการของการส่ือสารสุขภาพ ซ่ึง Ratzan (อา้งใน เหมือนฝัน 
ไม่สูญผล, 2557) ไดก้  าหนดแนวคิดในการแบ่งการส่ือสารสุขภาพ ออกเป็น 2 แนวคิด และมีวธีิการ ดงัน้ี 
 1. ใชร้ะดบัการส่ือสารเป็นตวัก าหนดขอบเขต (The Communication - Levels Approach) คือ 
การก าหนดโครงสร้างของตัวมันเองเป็นการส่ือสารระดับต่างๆ เช่น การส่ือสารกับตนเอง 
(Intrapersonal Communication) การส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) การส่ือสาร
ในกลุ่มยอ่ย (Small Group Communication) การส่ือสารในองคก์ร (Organization Communication) 
การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) และการส่ือสารสาธารณะ (Public Communication) 
 2. ใช้บริบทและประเด็นการส่ือสารเป็นตวัก าหนดขอบเขต (Operational Approach) 
ประกอบดว้ย  
 2.1 การใชบ้ริบทของการส่ือสาร (Context of Communication) เป็นตวัก าหนดขอบเขต
ของการส่ือสารสุขภาพ เป็นการมองกระบวนการส่ือสารทั้งในประเด็นส่ิงแวดลอ้ม และในประเด็น     
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการส่ือสารท่ีมุ่งเนน้การถ่ายทอดประเด็นสุขภาพเพื่อให้สามารถส่งผลต่อ
การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย 

2.2 ส่วนการใชป้ระเด็นการส่ือสาร (Top of Communication) เป็นตวัก าหนดขอบเขต
จะมีจุดเนน้เพียงประเด็นเดียว คือ ตอ้งเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพเท่านั้น การส่ือสารสุขภาพ
จึงนบัวา่เป็นระบบหน่ึงของการส่ือสารของมนุษย ์(Human Communication)  
 นอกจากน้ี Ratzan และคณะ (1994 อา้งถึงใน เหมือนฝัน ไม่สูญผล, 2557 : 67 - 68) กล่าววา่ 
การส่ือสารสุขภาพ ประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่างๆ ท่ีเช่ือมประสานซ่ึงกนัและกนั เพื่อตอบสนองต่อ
การมีสุขภาวะท่ีดีในกลุ่มเป้าหมายในระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไป คือ ระดบัสังคม ระดบักลุ่ม หรือ
ระดบัปัจเจกบุคคล ทั้งน้ี กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเพื่อสุขภาพดงักล่าวจะประกอบ
ไปดว้ย 
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 1. การให้ศึกษา (Heath Education) เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดี โดยการแจง้ใหท้ราบ หรือการใหก้ารศึกษาแก่ปัจเจกบุคคลผา่นส่ือและกิจกรรมต่างๆ 
 2. การส่ือสารเพื่อสังคม (Social Marketing) หรือการส่ือสารเพื่อท าให้เกิดการขบัเคล่ือน   
ในสังคม เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาพ หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทาง
สุขภาพ สู่พฤติกรรมในทางบวก โดยใชห้ลกัการตลาดเขา้มาช่วยเสริมกบัส่ือมวลชนประเภทต่างๆ 
 3. การช้ีน า (Advocacy) เป็นกิจกรรมท่ีใชส่ื้อสารมวลชนในการส่งเสริมนโยบาย กฎระเบียบ 
และโครงการต่างๆ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพในระดบัต่างๆ 
 4. การส่ือสารกบัภาวะความเส่ียง (Risk Communication) เป็นกิจกรรมสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง
กับเฉพาะกลุ่ม โดยมีการพิจารณาสภาวการณ์แวดล้อม และวิธีการ รวมไปถึงทางเลือกต่างๆ         
ในการจดัการกบัสภาวะเส่ียงนั้นๆ เช่น การใหค้  าปรึกษาส่วนตวั (Individual counseling) เป็นตน้ 
 5. การส่ือสารกบัผูป่้วย (Patient Communication) เป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาวะ     
ดา้นสุขภาพเพื่อการบ าบดัรักษา การให้ความรู้ การเขา้ใจในรูปแบบ และวิธีการต่างๆ เช่น การส่ือสาร
ระหว่างผูใ้ห้การรักษากบัคนไข ้และก าลงัเป็นท่ีนิยม คือ การส่ือสารระหว่างกลุ่มเพื่อน หรือกลุ่ม    
ท่ีอยู่ในสภาพเดียวกนั หรืออาจเคยอยู่ในสภาพเดียวกนัมาก่อน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกนั  
และกนัท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 6. การให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ (Consumer Health Information) เป็นการช่วยให้บุคคล
สามารถเขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพของตนเองได ้และสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัสุขภาพของตนหรือของ
ครอบครัวได้ โดยสามารถน าเสนอขอ้มูลด้านสุขภาพในลกัษณะต่างๆ เช่น การประกนัสุขภาพ         
การป้องกนั และการดูแลสุขภาพของตนเอง ฯลฯ 
 7. การใช้ส่ือใหม่ประเภทต่างๆ (New media) ในท่ีน้ี หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการส่ือสารต่างๆ เพราะกระแสความเจริญกา้วหนา้และการส่ือสารในปัจจุบนั มีการใชอิ้นเตอร์เน็ต 
และ www ต่างๆ ท่ีน ามาช่วยเสริมกับส่ือประเภทเดิมท่ีมกัใช้กนัมากในการส่ือสารเพื่อสุขภาพ     
คือ ส่ือมวลชนและการส่ือสารระหวา่งบุคคล เพื่อท าให้เกิดการแพร่กระจายแนวคิด วิธีการท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการส่ือสารเพื่อสุขภาพท่ีสามารถกระจายได้มากและทั่วถึง เช่น Telehealth ท่ีเป็นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการแพทย์ ให้บริการเก่ียวกบัสุขภาพ และเป็นการให้ค  าปรึกษา
ทางด้านการแพทยร์ะยะไกล โดยผ่านระบบประชุมทางไกล หรือผ่านระบบโทรคมนาคมอ่ืนๆ   
หรือ มีการส่งขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น เวชระเบียน ภาพเอ็กซ์เรย ์หรือเสียงการเตน้ของหัวใจผ่านระบบ   
จากผูข้อรับการปรึกษาไปยงัผูใ้ห้ค  าปรึกษาได้ และในขณะท่ี Telemedicine เป็นการน าเทคโนโลยี  
ท่ีช่วยใหผู้ป่้วยและบุคลากรทางการแพทยส์ามารถพูดคุยตอบโตก้นัไดแ้บบ Real-time เช่นเดียวกบั      
การส่ือสารผา่นระบบ video conference ท่ีคู่สนทนาสามารถมองเห็นหนา้และสนทนากนัไดท้ั้ง 2 ฝ่าย 
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ในปัจจุบนัมีการพฒันาทางดา้นการส่ือสารไปอยา่งกา้วกระโดด นัน่หมายความวา่ ไม่ว่าคุณจะอยู ่  
ท่ีไหนก็ตามบนโลกใบน้ี ถา้สามารถเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตไดคุ้ณก็จะสามารถเขา้ถึงแพทยท่ี์มีความช านาญ
ไดเ้ช่นเดียวกนั ทั้งน้ี การใชส่ื้อสมยัใหม่มีเขา้มาในรูปแบบของ web site, on - line services ต่างๆ 
และยงัรวมถึงพวก CD-ROM/DVD ต่างๆ เป็นตน้ 
 ในปัจจุบนักระแสของ Interactive Health Communication ไดรั้บความสนใจมากข้ึน  
ในการเปิดโอกาสให้ใครก็ไดท่ี้สนใจ เขา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดระหวา่งกนัผา่นส่ือ
และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัในปัจจุบนั โดยอาจมีการแตกยอ่ยออกมาเป็นกลุ่มเฉพาะเล็กๆ   
เช่น Consumer Health Information ท่ีเนน้การให้บริการดา้นสุขภาพเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิก
เท่านั้น (โครงการพฒันาองคค์วามรู้การส่ือสารเพื่อสุขภาพ สสส., 2548) 
 ทั้ งน้ี ผูว้ิจ ัยได้น าแนวคิดในเร่ืององค์ประกอบการส่ือสารสุขภาพน้ี มาวิเคราะห์ถึง
คุณลกัษณะดา้นองคป์ระกอบท่ีเป็นตวัก าหนดระดบัการส่ือสารโดยใชบ้ริบทของกระบวนการส่ือสาร 
(Northourse and Northourse. 1992 อา้งถึงใน ปาจรีย ์ธนะสมบูรณ์กิจ, 2551) ดงัน้ี 
 
  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10  ระดบัการส่ือสารโดยใชบ้ริบทของกระบวนการส่ือสาร 
ทีม่า: (Northourse and Northourse. 1992 อา้งถึงใน ปาจรีย ์ธนะสมบูรณ์กิจ, 2551) 
 
 แนวคิดจากแผนภาพแสดงให้เห็นว่า กรอบใหญ่ของการส่ือสารสามารถแบ่งออกเป็น
หลายรูปแบบโดยใชเ้กณฑบ์ริบทของกระบวนการส่ือสาร อนัประกอบไปดว้ย  
  - การส่ือสารกบัตนเอง (Intrapersonal Communication)  
  - การส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) 

Communication 

Human Communication 

Health Communication 
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 - การส่ือสารกลุ่มยอ่ย (Small Group Communication) 
 - การส่ือสารในองคก์ร (Organization Communication) 
 - การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) 
 - การส่ือสารสาธารณะ (Public Communication)  
 ต่อมาถูกกรอบให้แคบลงมาเป็น Human Communication ท่ีหมายถึง การส่ือสารของมนุษย ์
ท่ีเป็นหน่ึงในการส่ือสารประเภทต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ท  าให้การศึกษาในงานวิจยัช้ินน้ีจึงมุ่งไปเฉพาะ         
ท่ีการส่ือสารภายในบุคคล การส่ือสารระหวา่งบุคคล และการส่ือสารกลุ่มยอ่ย เพียงเท่านั้น 
 การส่ือสารเพือ่สุขภาพทีม่ีประสิทธิภาพ 
 การส่ือสารเพื่อสุขภาพ มีผูศึ้กษา ผูรู้้ และผูท่ี้มีประสบการณ์ในสาขาการส่ือสารเพื่อสุขภาพ    
ต่างให้ขอ้สรุปร่วมกนัว่า การส่ือสารเพื่อสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพควรจะประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะ
ต่างๆ ดงัน้ี (Framklin Apfel : The Nuffield Trust. 1998 : 25 – 27 ; อา้งใน อภิชา นอ้มศิริ, 2552)  
 1. การท่ีจะสามารถเขา้ถึงเน้ือหาดา้นสุขภาพ (Availability) ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีมี
ความตอ้งการท่ีหลากหลายต่างกนั และโอกาสในการเขา้ถึงอาจอยูใ่นรูปแบบของส่ือประเภทต่างๆ 
ไม่วา่จะเป็นส่ือเดิม ส่ือใหม่ หรือส่ือผสม เป็นตน้ 
 2. ความต่อเน่ืองและการทวนซ ้ า (Repetition) ท่ีตอ้งมีความต่อเน่ืองและมีการทวนซ ้ า    
ในบางประเด็น เพื่อใหเ้กิดผลกระทบตามท่ีคาดหวงัหรือเพื่อเป็นการส่งต่อสู่คนกลุ่มใหม่ หรือคนรุ่นใหม่
ในประเด็นสุขภาพท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนอยา่งถาวร 
 3. ความถูกตอ้งของเน้ือหาหรือขอ้มูล (Accuracy) 
 4. ความเช่ือถือไดข้องเน้ือหา หรือ ขอ้มูล (Reliability) ท่ีตอ้งมีการตรวจสอบและปรับปรุง
ใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา หรือสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 
 5. ความสามารถในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีจ านวนมาก (Reach)  
 6. ความต่อเน่ืองของเน้ือหา หรือ ขอ้มูล (Consistency) จะตอ้งมีความต่อเน่ืองและสอดคลอ้ง
กบัแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 7. การเท่าทนัต่อเวลา (Timeliness) โดยเน้ือหาหรือขอ้มูลตอ้งสามารถตอบสนอง     
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายหรือสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ตามท่ีตอ้งการได ้
 8. ความสมดุล (Balance) ขอ้มูล หรือ เน้ือหา รวมทั้งวิธีการต่างๆ จะตอ้งมีความสมดุล   
ในการน าเสนอในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ หรือส่วนท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยเส่ียงต่างๆ        
และการน าเสนอตอ้งมีความเท่ียงตรง 
 9. ความเหมาะสมกบัความแตกต่างในเชิงวฒันธรรม สังคม ส่ิงแวดลอ้ม (Culturallysensitive) 
ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 
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 10. ความสามารถในการส่ือสารความเขา้ใจ (Understandability) กบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ   
ท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกนัออกไป 
 11. การมีแหล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้(Evidence-based) เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก ซ่ึงอาจไดม้าจาก
การส ารวจ การศึกษาวิจยั หรืออาจได้มาจากผลการด าเนินงาน การถอดบทเรียนจากกิจกรรม     
หรือจากโครงการอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 12. การเช่ือมประสาน (Multidimensionality) ตอ้งมีการเช่ือมประสานจากหลากหลายมิติ 
ทั้ งน้ี อาจเป็นการเช่ือมประสานส่ือในรูปแบบของการใช้ส่ือประสม การเช่ือมประสานภาคี         
การเช่ือมประสานนโยบายกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั 
 ในภาพรวมแล้ว “การส่ือสารเพื่อสุขภาพ” ท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องประกอบไปด้วย   
“การใชส่ื้อ” (Use of media) และ “การใชช่้องทางต่างๆ” (Using various channels) ท่ีเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงก็หมายถึงความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย ดงันั้น การใชส่ื้อ
แต่ละประเภทตอ้งมีความแตกต่างกนัออกไป ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารมวลชน ในรูปแบบส่ือเดิม
และส่ือใหม่ การใช้การส่ือสารระหว่างบุคคล รวมทั้ งกลุ่มเพื่อนฝูง กลุ่มนักวิชาการ สมาชิก          
ในครอบครัวเดียวกนั หรือแมแ้ต่คนในชุมชนอ่ืนๆ ทั้งน้ี พวกเขาอาจจะตอ้งใช้ทั้งการส่ือสารแบบ    
พบหนา้ค่าตา (Face-to-face Communication) และการส่ือสารผา่นส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ   
ก็ไดแ้ลว้แต่ความเหมาะสมในแต่ละกรณีไป ดงันั้น การประเมินผลเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อสุขภาพ
ในด้านกลยุทธ์ ด้านส่ือประเภทต่างๆ หรือด้านเน้ือหา รวมทั้งดา้นวิธีการหรือกลยุทธ์ท่ีใช้ ฯลฯ     
จึงเป็นส่ิงพื้นฐานท่ีสุดท่ีมีความจ าเป็นมากต่อประสิทธิภาพการส่ือสารเพื่อสุขภาพ 
 โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า “การส่ือสารเพื่อสุขภาพ” เป็นศาสตร์ที่มีความหลากหลาย            
ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการเช่ือมโยงกบัองค์ประกอบส าคญัต่างๆ เขา้มาไวร่้วมกนัอย่างสมดุล ไม่วา่จะเป็น    
เชิงกายภาพวิชาชีพ สติปัญญา สังคม และอารมณ์ การส่ือสารสุขภาพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ            
การส่ือสาร 2 ประเภท ท่ีได้รับความนิยมมาก คือ การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Communication) และการส่ือสารมวลชน (Mass Communication) และประเด็นท่ีส าคญั คือ สามารถ
เช่ือมประสานกบัการส่ือสารประเภทอ่ืนๆ ประเด็นสุขภาพ และประเด็นจริยธรรม เพื่อจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน คือ สามารถน าไปสู่การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพให้กับสังคมโดยรวม             
ได้อย่างยุติธรรมและทั่วถึง ทั้ งน้ี  เ น่ืองจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ            
และการส่ือสารในปัจจุบนัเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องผูค้น       
ในสังคมทุกระดบั รวมถึงเร่ืองเก่ียวกบัสุขภาพดว้ย ดงันั้น การส่ือสารเพื่อสุขภาพ จึงเป็นอีกกลไก
หน่ึงท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยสร้างกระบวนการต่างๆ เข้าสู่การสร้างเสริมสุขภาพท่ีดีโดยทัว่กัน      
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ตามกระแสแนวคิด เร่ืองสุขภาพในปัจจุบนัดังท่ีว่าสุขภาพจะตอ้งครอบคลุมทั้งเร่ืองกาย จิตใจ       
จิตวญิญาณ/ปัญญา และสังคม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ องค์ประกอบของการส่ือสารสุขภาพน้ี ผูว้ิจยัจึงสรุปว่า
ในกระบวนการส่ือสารสุขภาพนั้ นจะต้องมีการปฏิสัมพนัธ์กันในระหว่างท่ีการส่ือสารเกิดข้ึน         
โดยปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าวผูว้ิจยัวิเคราะห์ออกมาเพื่อให้เหมาะสมกบังานวิจยั ดังน้ี 1) การส่ือสาร
ระหวา่งประธานชมรมกบัสมาชิกในชมรม 2) การส่ือสารระหวา่งประธานชมรมกบัประธานชมรม
แห่งอ่ืน 3) การส่ือสารระหวา่งสมาชิกในชมรมดว้ยกนัเอง 4) การส่ือสารระหว่างสมาชิกชมรมกบั
สมาชิกชมรมแห่งอ่ืน 

แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารจัดการ 
 ค าวา่ การบริหาร (administration) มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง 
ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพนัธ์หรือมีความหมายใกลเ้คียงกบั
ค าวา่ “minister” ซ่ึงหมายถึง การรับใชห้รือผูรั้บใช ้หรือผูรั้บใชรั้ฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมาย
ดั้งเดิมของค าวา่ administer หมายถึง การติดตามดูแลส่ิงต่าง ๆ 
 ส่วนค าวา่ การจดัการ (management) นิยมใชใ้นภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวตัถุประสงค์
ในการจดัตั้งเพื่อมุ่งแสวงหาก าไร (profits) หรือก าไรสูงสุด (maximum profits) ส าหรับผลประโยชน์
ท่ีจะตกแก่สาธารณะถือเป็นวตัถุประสงคร์องหรือเป็นผลพลอยได ้(by product) 
 การบริหาร บางคร้ังเรียกวา่ การบริหารจดัการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบติังานใด ๆ 
ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ (ถา้เป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน 
และ/หรือ บุคคล) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน ส่ิงของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ เช่น (1) การบริหาร
นโยบาย (Policy) (2) การบริหารอ านาจหน้าท่ี (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality)      
(4) การบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจดัองคก์าร (Organizing) 
(7) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Staffing) (8) การอ านวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) 
(10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) เช่นน้ี เป็นการน า 
“กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจยัที่มีส่วนส าคญัต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ 
(PAMS-POSDCoRB) แต่ละตวัมาเป็นแนวทางในการใหค้วามหมาย พร้อมกนัน้ี อาจให้ความหมาย
ไดอี้กวา่ การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั คน ส่ิงของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุม
เร่ืองต่าง ๆ เช่น (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน (Money) (3) การบริหารวสัดุอุปกรณ์ 
(Material) (4) การบริหารงานทัว่ไป (Management) (5) การบริหารการให้บริการประชาชน (Market) 
(6) การบริหารคุณธรรม (Morality) (7) การบริหารขอ้มูลข่าวสาร (Message) (8) การบริหารเวลา (Minute) 
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และ (9) และการบริหารการวดัผล (Measurement) เช่นน้ี เป็นการน า “ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการบริหาร” 
ท่ีเรียกวา่ 9M แต่ละตวัมาเป็นแนวทางในการใหค้วามหมาย 
 การให้ความหมายทั้ง 2 ตวัอย่างท่ีผ่านมาน้ี เป็นการน าหลกัวิชาการดา้นการบริหาร คือ 
“กระบวนการบริหาร” และ “ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อการบริหาร” มาใชเ้ป็นแนวทางหรือกรอบแนวคิด
ในการให้ความหมายซ่ึงน่าจะมีส่วนท าให้การให้ความหมายค าว่าการบริหารเช่นน้ีครอบคลุม
เน้ือหาสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัการบริหาร ชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดดว้ย 
นอกจาก 2 ตวัอยา่งน้ีแลว้ ยงัอาจน าปัจจยัอ่ืนมาใชเ้ป็นแนวทางในการให้ความหมายไดอี้ก เป็นตน้ว่า 
3M ซ่ึงประกอบด้วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานทัว่ไป 
(Management) และ 5ป ซ่ึงประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดั ประสานงาน         
และประชาสัมพนัธ์ 
 การบริหาร (Administration) หรือค าว่าการจดัการ (Management) ค  าสองค าน้ีมีความหมาย
ใกลเ้คียงกนัสามารถใชแ้ทนกนัได ้และสองค าน้ีมกัใชร่้วมกนัเพราะสองค าน้ีมีความหมาย หมายถึง 
การบริหารเช่นเดียวกนั แต่นิยมใชต่้างกนั กล่าวคือ ค าวา่ “Administration” นิยมใชใ้นการบริหารราชการ 
และค าวา่ “Management” นิยมใชใ้นการบริหารธุรกิจ 
 การบริหารจดัการมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงานขององค์กร การท่ีองค์กร   
จะประสบผลส าเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใด องค์กรจะอยู่รอดหรือไม่และมีความมัน่คงข้ึนอยู่กบั
การบริหารจดัการท่ีดี ถ้าองค์กรใดขาดการบริหารจดัการท่ีดีแลว้จะท าให้องค์กรนั้นล่มสลายไป
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได ้ 
 เดล (Dale. 1978 : 4) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหาร หมายถึง กระบวนการจดัองคก์าร 
และการใชท้รัพยากรต่างๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวล่้วงหนา้ 
 ดรักเกอร์ (Drucker. 1979 : 142) ให้ความหมายของการจดัการวา่หมายถึง ศิลปะในการท างาน
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น 
 คูลซ์ และโอเดแนลล์ (Koontz and O Denell. 1982 : 151) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การจดัการ 
หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยอาศยัปัจจยัทั้งหลาย ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุ 
ส่ิงของ เป็นอุปกรณ์การจดัการทั้งนั้น 
 สมคิด บางโม (2545) มีความเห็นว่า การจัดการ หมายถึง ศิลปะในการใช้คน เงิน วสัดุ 
อุปกรณ์ขององคก์าร และนอกองคก์าร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จากความหมายดงักล่าวจะเห็นไดว้า่การจดัองคก์ารมีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 
 1. การจดัการศิลปะในการใชค้นท างาน 
 2. การจดัการตอ้งอาศยัปัจจยัพื้นฐาน คือ คน เงิน และวสัดุอุปกรณ์ 
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 3. การจดัการเป็นการด าเนินงานของกลุ่ม 
 การจดัการมิใช่การท างานเพื่อให้งานเสร็จส้ินไปแต่เพียงอย่างเดียวในภาวะปัจจุบนั       
ซ่ึงวิทยาการกา้วหนา้การจดัการจึงจ าเป็นตอ้งใช้หลกัวิชาการเขา้มาช่วยมิใช่ประสบการณ์แต่เพียง
อย่างเดียว การศึกษาวิชาการจดัการมาประยุกต์ให้เหมาะสมกบังานย่อมเกิดคุณค่าหลายประการ    
คือ (สมคิด บางโม, 2542 : 32 - 33) 
 1. คุณค่าในดา้นการประหยดั หมายถึง ท าใหเ้กิดการใชจ่้ายเงินทุนเกิดประโยชน์สูงสุดได้
ก าไรหรือผลตอบแทนสูงสุด ประหยดัทั้งคน เงิน วสัดุ ส่ิงของ และเวลา  
 2. คุณค่าในดา้นประสิทธิผล การท างานให้ลุล่วงไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้หรือคาดหวงัไว้
เรียกว่า การจดัการนั้นมีประสิทธิผล แต่ผลส าเร็จของงานดังกล่าวน้ีอาจไม่ประหยดัหรือไม่มี
ประสิทธิภาพหากไม่ใชห้ลกัวชิาการเขา้มาช่วยในการจดัการ 
 3. คุณค่าในดา้นประสิทธิภาพ หมายถึง การท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ละให้
ไดรั้บประโยชน์สูงสุดโดยใชท้รัพยากรนอ้ยท่ีสุด 
 4. คุณค่าด้านความเป็นธรรมการจดัการงานหากปฏิบติัตามความพอใจของผูจ้ ัดการ      
โดยมิไดย้ดึหลกัเกณฑ์และทฤษฎีต่างๆ เป็นหลกัยอ่มก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมข้ึนโดยมิไดต้ั้งใจ
ท าใหข้วญัในการท างานของคนในหน่วยงานไม่ดี ซ่ึงจะส่งผลไปถึงคุณภาพของงานท่ีปฏิบติัดว้ย 
 5. คุณค่าในเกียรติยศช่ือเสียงผูจ้ดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพในมุมสาขางานและในทุกระดบั
ย่อมเป็นผูไ้ด้รับการยกย่องสรรเสริญตรงขา้มกับผูจ้ดัการท่ีบริหารงานตามใจตนเอง ปราศจาก
หลกัเกณฑ์ เล่นพวกพอ้ง ดงันั้น การศึกษาวิชาการบริหารและการจดัการจะช่วยให้มีความเขา้ใจ
ลึกซ้ึง มองเห็นลู่ทางท่ีจะบริหารงานใหลุ้ล่วงไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 จากความหมายการจดัการสรุปไดว้่าการจดัการจ าเป็นตอ้งมีทรัพยากรอนัเป็นพื้นฐาน
ทางการจดัการ โดยทัว่ไปถือว่าทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัส าคญัของการจดัการมีอยู่ 4 ประการซ่ึงรู้จกักนั
ในนามของ 4 M ไดแ้ก่ คน (Man) เป็นผูป้ฏิบติักิจกรรมขององคก์รนั้นๆ เงิน (Money) ใชส้ าหรับเป็น
ค่าจา้งและค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ วตัถุส่ิงของ (Materials) อุปกรณ์ เคร่ืองใช ้เคร่ืองมือต่างๆ รวมทั้ง
อาคารสถานท่ีและการบริหารจดัการ (Management) 
 เกษม จนัทร์แกว้ (2540  : 512 - 514) ไดใ้ห้ความหมาย การบริหาร หมายถึง ศิลปะการ
ด าเนินการน าว ัตถุดิบสู่กระบวนการผลิตจนได้ผลผลิตตามท่ีก าหนดไว้ การบริการจึงเป็น            
การด าเนินการให้ทุกโครงการท าหนา้สัมพนัธ์กนั เป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะท าให้เกิดการผสมผสานกนั   
ถา้ไม่วางแผนการด าเนินการท่ีดี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารท่ีวางแผนบริหารอยา่งไร อยา่งไรก็ดีผูบ้ริหาร
มีหน้าท่ีอ านวยการตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบควบคุม ในการน าแผนงาน    
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ท่ีไดก้  าหนดไวแ้ลว้ไปด าเนินการร่วมกบัทรัพยากร ท าให้เกิดผลผลิตหรือการใช้ปัจจยัการบริหาร 
ไดแ้ก่ คน งบประมาณ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สวสัดิการ ฯลฯ ก่อใหเ้กิดผลผลิตขั้นสุดทา้ย 
 สมยศ นาวกีาร (2544 : 24 - 25) กล่าววา่ กระบวนการบริหารควรประกอบดว้ย 4 ประการ คือ 
 1. การวางแผน หมายถึง กรก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการพิจารณาถึงความพร้อมของ
องค์การตลอดจนปัจจยัท่ีชวยให้องค์การหรือหน่วยงานบรรลุเป้าหมายและจดัท าแผนงานข้ึนมา              
เพื่อด าเนินงาน 
 2. การจดัองคก์าร หมายถึง การให้รายละเอียดงานทุกอย่างทีตอ้วกระท าเพื่อความส าเร็จ
ของเป้าหมายขององค์การ การแบ่งปริมาณงานทั้งหมดกลไกลของการประสานงานของสมาชิก
องคก์ารเพื่อท าใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 3. การสั่งการ หมายถึง กระบนการของการสั่งการ และการใชอิ้ทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ 
ของสมาชิกของกลุ่ม 
 4. การควบคุม หมายถึง ความพยายามอย่างมีระบบเพื่อก าหนดมาตรฐานของการปฏิบติังาน
การออกแบบระบบขอ้มูลยอ้นกลบั การเปรียบเทียบผลกรปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงกบัมาตรฐาน        
ท่ีก าหนดไวล่้วงหน้า พิจารณาว่ามีขอ้แตกต่างหรือไม่ และท าการแก้ไขใดๆ ท่ีตอ้งการเพื่อเป็น
หลกัประกนัว่าทรัพยากรทุกอยา่งขององค์การไดถู้กใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อความส าเร็จ
ของเป้าหมายขององคก์าร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545 : 19)ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหารจดัการ โดยแบ่ง
หนา้ท่ีของการบริหารจดัการออกเป็น 4 หนา้ท่ี คือ 
 1. การวางแผน เป็นขั้นตอนในการก าหนดวตัถุประสงค์และพิจารณาถึงวิธีการท่ีควร
ปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้น ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งตดัสินใจวา่องคก์รมีวตัถุประสงคอ์ะไร
ในอนาคต และตอ้งด าเนินการอยา่งไรเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้น โดยมีลกัษณะการวางแผนดงัน้ี 
  1.1 การด าเนินการตรวจสอบตวัเองเพื่อก าหนดสถานภาพในปัจจุบนัขององคก์ร 
  1.2 การส ารวจสภาพแวดลอ้ม 
  1.3 การก าหนดวตัถุประสงค ์
  1.4 การพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต 
  1.5 การก าหนดแนวทางปฏิบติังานและความจ าเป็นในการใชท้รัพยากร 
  1.6 การประเมินแนวทางการปฏิบติังานท่ีวางไว ้
  1.7 การทบทวนและปรับแผนเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงและผลลัพธ์ของ       
การควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
  1.8 การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการวางแผนเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
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 2. การจดัองค์การ เป็นขั้นตอนในการจดับุคคลและทรัพยากรท่ีใช้ในการท างาน เพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายในการท างานนั้น หรือเป็นการจดัแบ่งงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับงานเพื่อให้
งานเหล่านั้นส าเร็จ ซ่ึงการจดัองคก์ารประกอบดว้ย 
  2.1 การระบุและอธิบายงานท่ีจะถูกน าไปด าเนินการ 
  2.2 การกระจายงานออกเป็นหนา้ท่ี 
  2.3 การรวมหนา้ท่ีต่างๆ เขา้เป็นต าแหน่งงาน 
  2.4 การอธิบายส่ิงจ าเป็นหรือความตอ้งการของต าแหน่งงาน 
  2.5 การรวมต าแหน่งงานต่างๆ เป็นหน่วยงานท่ีมีความสัมพนัธ์อย่างเหมาะสม  
และสามารถบริหารจดัการได ้
  2.6 การมอบหมายงานความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ท่ี 
  2.7 การทบทวนและปรับโครงสร้างขององค์การเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง   
และผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
  2.8 การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการจดัองคก์ารเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
  2.9 การก าหนดความจ าเป็นของทรัพยากรมนุษย ์
  2.10 การสรรหาผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2.11 การคดัเลือกจากบุคคลท่ีสรรหามา 
  2.12 การฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยต่์างๆ  
  2.13 การทบทวนและปรับคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรมนุษยเ์ม่ือสถานการณ์
เปล่ียนแปลงและผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
  2.14 การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการจดัคนเขา้ท างานเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
 3. การน าขั้นตอนในการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น และชักน าความพยามยาม    
ของพนกังานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการใช้ความพยายามของผูจ้ดัการ     
ท่ีจะกระตุน้ให้พนกังานมีศกัยภาพในการปฏิบติังานสูง ดงันั้น การน าจะช่วยให้งานบรรลุส าเร็จ
เสริมสร้างขวญั และจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การน าประกอบไปดว้ย 
  3.1 การติดต่อส่ือสารและอธิบายวตัถุประสงคใ์หแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดท้ราบ 
  3.2 การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบติังานต่างๆ 
  3.3 การใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ของการปฏิบติังาน 
  3.4 การใหร้างวลัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบนพื้นฐานของผลการปฏิบติังาน 
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  3.5 การยกย่องและสรรเสริญและการต าหนิติเตียนอย่างยุติธรรมและถูกต้อง
เหมาะสม 
  3.6 การจดัหาสภาพแวดลอ้มมากระตุน้การจูงใจ โดยการติดต่อส่ือสารเพื่อส ารวจ
ความตอ้งการและสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
  3.7 การทบทวนและปรับวิธีการของสภาวะการเป็นผู ้น า เ ม่ือสถานการณ์
เปล่ียนแปลงและผลลพัธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
  3.8 การติดต่อส่ือสารโดยทัว่ทุกแห่งในกระบวนการของภาวะความเป็นผูน้ า 
 4. การควบคุม เป็นการติดตามผลการท างานและแก้ไขปรับปรุงส่ิงท่ีจ  าเป็นหรือเป็น
ขั้นตอนของการวดัผลของการท างานและด าเนินการแกไ้ขใหบ้รรลุผลท่ีตอ้งการ ซ่ึงประกอบดว้ย 
  4.1 การก าหนดมาตรฐาน 
  4.2 การเปรียบเทียบและติดตามผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐาน 
  4.3 การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
  4.4 การทบทวนและปรับวิธีการควบคุมเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง และผลลพัธ์
ของการควบคุมไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
  4.5 การติดต่อส่ือสารในกระบวนการของการควบคุมเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2538 : 4) ได้ให้ความหมายว่า งานบริหาร คือ การจดัการ หมายถึง 
ภาระหนา้ท่ีของบุคคลใดๆ ท่ีปฏิบติัตนเป็นผูบ้ริหารท่ีตอ้งเขา้มาท าหน้าท่ีจัดระเบียบและด ารงไว ้ 
ซ่ึงสภาพภายใน (ทั้งท่ีเป็นคน วสัดุ เงินทุน ฯลฯ) ของกลุ่มหรือหน่วยงานเพื่อให้กลุ่มดังกล่าว
สามารถท างานจนบรรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่มร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจดัการ จะประกอบไปด้วยหน้าท่ี 4 หน้าท่ี คือ     
การวางแผน ซ่ึงเป็นขั้ นตอนในการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์นั้น การจดัองค์การจะเป็นขั้นตอนในการจดับุคคลและทรัพยากรท่ีใช้ในการท างาน   
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการท างาน การน าจะเป็นขั้นตอนท่ีสามารถท างานให้บรรลุผลส าเร็จ      
โดยการสร้างขวญัและจูงใจผู ้ใต้บังคับบัญชา การควบคุมจะเป็นการติดตามผลการท างาน           
และปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหบ้รรลุผลท่ีตอ้งการ 

แนวคิดเกีย่วกบัผู้สูงอายุ 
ความหมายของผู้สูงอายุ 
องคก์ารสหประชาชาติไดป้ระชุมสมชัชาโลกเก่ียวกบัผูสู้งอายุเม่ือปี พ.ศ. 2525 ณ กรุงเวียนนา 

ประเทศออสเตรีย และไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ "ผูสู้งอายุ" คือ บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมี
อายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 
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ประเทศไทย "ผูสู้งอายุ" ตามพระราชบญัญตัิผูสู้งอายุ พ.ศ.  2546 หมายความว่า บุคคล    
ซ่ึงมีอายเุกินกวา่หกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป และมีสัญชาติไทย 

ธราธร ดวงแก้ว และหิรัญญา เดชอุดม (2550 : 11) ได้ให้ความหมายของผูสู้งวยัว่า               
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นธรรมดาในส่ิงมีชีวิตและได้แบ่งระดับของความสูงอายุออกเป็น          
4 ประเภท คือ 

1. การสูงอายตุามวยั หมายถึง การสูงอายตุามปีปฏิทินโดยนบัจากปีท่ีเกิดเป็นตน้ไป 
2. การสูงอายุตามสภาพร่างกาย หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย และกระบวนการ

หนา้ท่ีท่ีปรากฏขณะท่ีมีอายเุพิ่มมากข้ึน 
3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในหนา้ท่ีของการรับรู้ แนวความคิด 

ความจ า การเรียนรู้ เชาว์ปัญญา และลักษณะท่ีปรากฏในระยะต่างๆ ของแต่ละบุคคล ท่ีมีอาย ุ      
เพิ่มมากข้ึน 

4. การสูงอายุตามสภาพสังคม หมายถึง การเปล่ียนแปลงบทบาทหน้าท่ีสถานภาพของ
บุคคลในระบบสังคม เช่น ครอบครัว หนา้ท่ีการงาน รวมถึงความส าคญัในฐานะผูท่ี้มีประสบการณ์ 

สุรีย ์สร้อยทอง (2554 : 16) ไดใ้หค้วามหมายของผูสู้งอายไุวว้า่ บุคคลทั้งเพศชาย และเพศหญิง
ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ท่ีมีการเปล่ียนแปลงของสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม เป็นไปตามธรรมชาติ
ในทางเส่ือมถอย 

อิทธิพล คุม้วงศ ์(2554 : 8) ไดใ้ห้ความหมายของผูสู้งอายุ หมายถึง ผูท่ี้มีอายุวดัเป็นจ านวน   
ปีตามปฏิทินของเวลาท่ีได้มีชีวิตอยู่หมายความว่า คนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ตามเกณฑ์ของกฎหมาย    
การปลดเกษียณอายรุาชการ 

เบ็ญจลกัษณ์ อคัรพสุชาติ (2550 : 8) ได้ให้ความหมายของค าว่า “ผูสู้งอายุ” หมายถึง     
การพฒันาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองในระยะสุดทา้ยของช่วงอายุของมนุษย ์ความสูงอายุน้ี  
จะเร่ิมตั้งแต่เกิดมาและด าเนินการต่อเน่ืองไปจนส้ินสุดอายุขยัของส่ิงท่ีมีชีวิตนั้น และไดก้ าหนดให้
บุคคลท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป เป็นผูสู้งอาย ุ

อภิภวสั ปาลวฒัน์ (2554 : 20) ไดใ้ห้ความหมายค าวา่ ผูสู้งอายุ คือ ผูท่ี้มีอายุ 60 ปีข้ึนไป 
ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติของวยัสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม ซ่ึงมีกระบวนการ
เปล่ียนแปลงท่ีสัมพนัธ์กนัและผูสู้งอายุแต่ละคนจะมีรูปแบบการเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างกันไป   
ตามปัจจัยและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อสภาพ        
ทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของคนท าใหเ้กิดความเครียดและแก่เร็ว 

วาสนา ทองจนัทร์ (2550 : 9) ไดใ้ห้ความหมายของผูสู้งอายุ หมายถึง ผูสู้งอายุทั้งเพศชาย
และเพศหญิงท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป และประสบกบัปัญหาอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ ไม่มีผูอุ้ปการะเล้ียงดู    



46 

 

ไม่มีท่ีอยูอ่าศยัหรือไม่ไดอ้ยูร่่วมกบัครอบครัว ไม่มีความสุข และไดรั้บการช่วยเหลือจากกรมพฒันา
สังคมและสวสัดิการ โดยไดรั้บตวัเขา้ไปอยูใ่นศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุเพื่อให้การอุปการะ
เล้ียงดู 

พระสุรชยั อยูส่าโก (2550 : 17) ไดส้รุปความหมายของผูสู้งอายุหมายถึง ผูท่ี้มีอายุ 60 ปี
ข้ึนไป และมีสภาพร่างกายและจิตใจท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางเส่ือมถอย มีโอกาสเกิดโรคภยัไขเ้จ็บ
ไดง่้าย สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือและเป็นวยัท่ีปลดเกษียณจากการท างาน ซ่ึงยึดตามเกณฑ ์     
ท่ีองค์การระหว่างประเทศได้ตกลงกัน โดยนับตามอายุปฏิทินเป็นมาตรฐานสากลในการเป็น
ผูสู้งอาย ุ

จากการทบทวนความหมายขา้งตน้ ผูสู้งอายุ คือ บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิง  ท่ีมีอายุ 60 ปี
ข้ึนไป ซ่ึงเป็นวยัหลงัเกษียณอายุการท างาน โดยยึดตามเกณฑ์ปฏิทินขององคก์ารระหวา่งประเทศเป็น
สากล มีความเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติวยั สภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม ซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาติ
ในทางเส่ือมถอยตามสภาพและมีโอกาสเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ไดง่้าย ผูสู้งอายุจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ตอ้งไดร้ับการดูแลทั้งจากครอบครัว ลูกหลาน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ผูสู้งอายุมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

การเปลีย่นแปลงของผู้สูงอายุ 
1. การเปลีย่นแปลงทางด้านร่างกาย 

 ธาริน และคณะ (2550 : 9 - 14) การเปล่ียนแปลงดา้นร่างกายของผูสู้งอายุจะเกิดข้ึน  
ในทุกระบบของร่างกายตั้งแต่ระบบเซลล์เป็นตน้ไป ท าให้ความสามารถในการท างานของระบบ
ต่างๆ ลดลง ดงัน้ี 
 1.1 ระบบเซลลแ์ละเน้ือเยือ่เซลลทุ์กเซลลมี์อายขุยัของเซลลแ์ตกต่างกนัไปแลว้แต่ชนิด 
เม่ือเซลลเ์ก่าตายจะมีการสร้างเซลลใ์หม่ข้ึนมาทดแทนเพื่อซ่อมแซม ยกเวน้เซลล์ประสาทและเซลล์
กล้ามเน้ือเรียบ กระบวนการเจริญเติบโตหรือการด ารงรักษาของเน้ือเยื่อต่างๆ เปล่ียนแปลงไป     
โดยเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายเุซลลต่์างๆ ก็จะเห่ียวลง 
 1.2 ระบบประสาทสัมผสัพิเศษ ผูสู้งอายุจะมีการเส่ือมของประสาทสัมผสัภายนอก
ต่างๆ คือ ตา หู จมูก ล้ิน และผวิหนงั  
 1.3 ระบบโครงกระดูกผูสู้งอายุ กล้ามเน้ือลดความยืดหยุ่น การเคล่ือนไหวของข้อ     
ไม่สะดวกท าใหเ้กิดอาการปวดตามขอ้ 
 1.4 ระบบประสาท เซลลส์มอง และเซลลป์ระสาทชา้ลงท าใหข้าดสมาธิและความจ าเส่ือม 
 1.5 ระบบการไหลเวยีนเลือด มีความผดิปกติ 
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 1.6 ระบบทางเดินอาหาร การยอ่ยอาหาร และความอยากอาหารจะลดลง และยงัมีอาการ
ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ แน่นทอ้ง ทอ้งผกู และทอ้งเสีย  
 1.7 ระบบขบัถ่ายของเสีย ไม่เป็นปกติ  
 1.8 ระบบการหายใจ การหายใจชา้ลง และเหน่ือยง่าย 
 1.9 ระบบต่อมไร้ท่อ มีการเส่ือมหน้าท่ีลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เบ่ืออาหาร น ้ าหนักลด 
อ่อนเพลีย รูปร่างผอม อาจเป็นเบาหวานอยา่งอ่อนๆ ได ้หรือมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นเบาหวานไดง่้าย 
 2. การเปลีย่นแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ 
 ผูสู้งอายุจะมีการเปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ ลกัษณะการเปล่ียนแปลง      
ท่ีพบในผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ ไดแ้ก่ (ธาริน และคณะ, 2550 : 33 - 35) 
 2.1 การรับรู้ ผูสู้งอายุมกัยึดติดกบัความคิดและเหตุผลของตวัเอง และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
ไดย้าก เพราะมีความไม่มัน่ใจในการปรับตวั 
 2.2 การแสดงออกทางอารมณ์ลกัษณะของความทอ้แท ้ใจนอ้ย หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย 
และซึมเศร้า 
 2.3 ความสนใจส่ิงแวดลอ้มนอ้ยลง ผูสู้งอายุจะสนใจเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง
มากกวา่เร่ืองของผูอ่ื้น 
 2.4 การสร้างวถีิชีวติของตนเอง เพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระกบัผูอ่ื้น การพึ่งตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง 
 2.5 การยอมรับสภาพของการเขา้สู่วยัสูงอายุ จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษาปฏิบติั
ตามค าสอนในศาสนา บางคนอยากอยูร่่วมกบัลูกหลาน หรือบางคนชอบอยูค่นเดียว ฯลฯ เป็นตน้ 
 3. การเปลีย่นแปลงทางด้านสังคม  
 การเปล่ียนแปลงทางสังคมในท่ีน้ี หมายถึง การเปล่ียนแปลงสถานภาพ ทางสังคม 
และบทบาททางสังคมของผูสู้งอายุ เช่น การเกษียณอายุของผูท่ี้ท  างานราชการเม่ืออายุ 60 ปี จะเป็น     
การสูญเสียต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน รวมทั้งเกียรติยศและสิทธิต่างๆ ดว้ย (ธราธร ดวงแกว้ และหิรัญญา 
เดชอุดม, 2550 : 45) 
 จากการศึกษาสรุปไดว้่า "ผูสู้งอายุ" คือ บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่    
60 ปีข้ึนไป และมีการเปล่ียนแปลงในวยัผูสู้งอายุ ประกอบดว้ย 1) การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา     
2) การเปล่ียนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ และ 3) การเปล่ียนแปลงทางสังคม และนอกจากน้ี         
ยงัพบว่าการเปล่ียนแปลงของผูสู้งอายุในแต่ละบุคคลจะมีการเปล่ียนแปลงแต่ละด้านมากน้อย
แตกต่างกนั ทั้งน้ี เน่ืองจากผูสู้งอายุแต่ละคนต่างมีการเส่ือมถอยของร่างกาย อีกทั้งผูสู้งอายุยงัมี
ส่ิงแวดลอ้มทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต และมีปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ตลอดจนการมีพฤติกรรมท่ีจะด ารงและรักษาซ่ึงภาวะสุขภาพมากนอ้ยแตกต่างกนัดว้ย 
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 จากการทบทวนเอกสารดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูสู้งอายุใน
การเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม ท่ีอาจส่งผลต่อการส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายุใน
จงัหวดัจนัทบุรี  

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ และ วรภัทร จัตุชัย (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการสร้างเครือข่าย
การส่ือสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของเทศบาลนคร  นนทบุรี พบวา่ แนวทางในการสร้างเครือข่าย
การส่ือสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของเทศบาลนครนนทบุรี 5 อนัดบัแรก คือ ควรมีการจดักิจกรรม
เพื่อสร้างเครือข่ายเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ สร้างจิตส านึก ใหค้นในชุมชนเกิดจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือ
งานดา้นสุขภาพสาธารณสุข ควรมีเสียงตามสายหรือวทิยชุุมชน ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อรับทราบขอ้มูล
ท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง และเพิ่มการส่ือสารดา้นข่าวสารทุกรูปแบบ สร้าง แรงจูงใจและเพิ่มการประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการออกก าลงักาย ส่งเสริมดา้นสุขภาพ มีบริการตรวจเลือด เบาหวาน และไขมนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย ผูน้ าชุมชนควรมีความเสียสละ มีความเป็นประชาธิปไตย และควรมีสนามกีฬากลางแจง้ 
สนามแบดมินตนั และสระวา่ยน ้า 

 กันตพล บันทัดทอง (2557) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์      
และความพึงพอใจของกลุ่มคนผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูสู้งอายุ ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่ม ตวัอยา่งท่ีเป็นผูสู้งอายท่ีุมีอายตุั้งแต่ 55 ข้ึนไป รวมถึงผูท่ี้ถึงอายเุกษียณรับราชการ
เม่ืออายคุรบ 60 ปี และผูท่ี้เกษียณอายุก่อนก าหนดตามนโยบายเออร์ล่ีรีไทร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้พกัอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงคใ์นการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อติดตามขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด โดยใชเ้ครือข่าย
สังคมออนไลน์ผา่นช่องทางโทรศพัทมื์อถือและนิยมใชท่ี้บา้น โดยใชค้ร้ังละ 1 - 2 ชัว่โมงและมากกวา่   
5 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยช่วงเวลาท่ีใชเ้ป็นเวลากลางวนั 11.01 - 16.00 น. และนิยมใชเ้ครือข่ายสังคม
ออนไลน์ผา่นทาง แอพพลิเคชัน่ Line 
 วรัชญา ทพิย์มาลยั (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุ
ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบวา่ พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูสู้งอายุ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่นิยมใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท เฟสบุ๊ค (Facebook) โดยใชผ้า่นโทรศพัทมื์อถือ 
มีจุดประสงคใ์นการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อติดต่อเพื่อนเก่า/ครอบครัว โดยใชใ้นช่วง
กลางวนั เวลา 11.01-15.00 น. ความถ่ีน้อยกว่า 3 คร้ังต่อสัปดาห์และเขา้ใช้คร้ังละ 1 - 2 ชั่วโมง       
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
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เคยรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ แต่สัดส่วนไม่ต่างจากผูท่ี้ไม่
เคยรับรู้เล็กน้อย และกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดตอ้งการรับรู้จากเพื่อน/คนรู้จกั มากท่ีสุด ระดบัการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้สิทธิด้านการช่วยเหลือเงิน       
เบ้ียยงัชีพมากท่ีสุด ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์การเขา้ถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสิทธิของ
ผูสู้งอายผุา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 แสงรว ีรุ่งเรืองเสถียร (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองการส่ือสารสุขภาพการแพทยแ์บบองคร์วมของ    
ศูนยธ์รรมชาติบ าบดับลัวี เวียงพิงค์ จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูส่้งสารตอ้งมีความรู้ความเช่ียวชาญ  
ดา้นการดูแลสุขภาพ อีกทั้งตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถทางการส่ือสาร ไดแ้ก่ 1) ทกัษะการส่ือสาร   
โดยมีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 2) ปฏิบติัการส่ือสาร โดยการอธิบายขอ้มูลท่ีเพียงพอดว้ยการใชภ้าษา
ท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ ดา้นเน้ือหาสาร พบว่า ผูส่้งสารน าเสนอประเด็นขอ้มูลสุขภาพใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่   
(1) ดูแลตนเอง (2) การตระหนักถึงปัจจยัเส่ียง (3) การส่งเสริมสุขภาพ ส าหรับเน้ือหาสารการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม มีการให้ขอ้มูลอยู่ 2 ประเด็น 1) ภาวะสมบูรณ์ทางร่างกาย 2) ภาวะสมบูรณ์
ของจิตใจ ในส่วนช่องทางการส่ือสาร พบว่า ส่ือท่ีท าให้ตดัสินใจเขา้รับบริการ คือ ส่ือบุคคล และ
ส่ือท่ีท าให้เขา้รับขอ้มูล คือ ส่ือวิทยุ และส่ือออนไลน์ และส าหรับผูรั้บสาร มีการคิด รับรู้ โดยผูรั้บสาร
มีการรับรู้ความสามารถในตนเอง มีการรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง และรับรู้ถึงประโยชน์ของ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งผูรั้บสารมีการดูแลสุขภาพตนเองดา้นร่างกายกบัดา้นจิตใจ  

จารึก หนูชัย (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลงักายของผูสู้งอาย ุ  
ในอ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี พบวา่ 1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลงักายของผูสู้งอายุ
ในอ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี ด้านทศันคติเก่ียวกบัสุขภาพ มีระดบัความคิดเห็นในระดบัสูง      
ด้านการรับรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักาย มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก ด้านการเขา้ถึงแหล่ง
บริการดา้นการออกก าลงักาย มีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ดา้นการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการออกก าลงักายมีระดบัความคิดเห็นในระดบัปานกลาง และดา้นแรงสนับสนุน  
ทางสังคมมีระดบัความคิดเห็นในระดบัต ่า 2) พฤติกรรมการออกก าลงักายของผูสู้งอายุส่วนใหญ่            
มีพฤติกรรมการออกก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง 3) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรม        
การออกก าลงักายของผูสู้งอายุในอ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี พบวา่ ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการออกก าลงักายของผูสู้งอายุในอ าเภอแม่ลาน กบัความรู้เก่ียวกับ      
การออกก าลังกายของผู ้สูงอายุ ลักษณะ , ทัศนคติเก่ียวกับสุขภาพ , การรับรู้ประโยชน์ของ            
การออกก าลงักาย, การเขา้ถึงแหล่งบริการดา้นการออกก าลงักาย, การรับรู้ความสามารถของตนเอง
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ในการออกก าลงักายและแรงสนบัสนุนทางสังคมไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออกก าลงักาย
ของผูสู้งอาย ุ4) ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม การออกก าลงักายของผูสู้งอายุใน
อ าเภอแม่ลาน จังหวดัปัตตานี ผูสู้งอายุในเขตอ าเภอแม่ลาน มีการออกก าลังกายอยู่ในระดับ        
ปานกลาง และส่วนใหญ่ยงัมีพฤติกรรมการออกก าลังกายท่ีไม่ถูกต้องในเร่ืองของระยะเวลา          
ในการออกก าลังกายและการอบอุ่นร่างกาย ซ่ึงทางหน่วยงานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพในเขตรับผดิชอบควรมีการด าเนินการส่งเสริมความรู้ในการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง
และเหมาะสมส าหรับผูสู้งอายเุพื่อใหผู้สู้งอายสุามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีสุขภาพดี 
 อ าภาพร ปิงมูล (2560) ได้ศึกษาเร่ืองการส่ือสารกบัการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพของ
ประชากรในอ าเภอเวียงชยั จงัหวดัเชียงราย เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพของประชากรในเขตอ าเภอเวียงชยั 
จงัหวดัเชียงราย เพื่อศึกษาปัจจยัการส่ือสารออนไลน์ท่ีช่วยตดัสินใจออกก าลงักายเพื่อสุขภาพของ
ประชากรในเขตอ าเภอเวียงชัย จงัหวดัเชียงราย เพื่อศึกษาช่องทางการเข้าถึงส่ือสารออนไลน์       
และเพื่อศึกษาความตั้งใจและพฤติกรรมในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพของประชากรในเขตอ าเภอ
เวยีงชยั จงัหวดัเชียงราย 
  
 
 
 



บทที ่3 

วธิีการด าเนินการวจิัย 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของเครือข่ายสุขภาพของ
ผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี” ผูว้ิจยัเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยมุ่งศึกษาถึงการจดัการ   
การส่ือสารและเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุ และแนวทางการสร้างเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุ
ในจงัหวดัจนัทบุรี โดยใชว้ิธีรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และศึกษาขอ้มูล
จากเอกสารของกลุ่มชมรมผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ ชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ชมรมลีลาศจนัทบุรี ชมรมแอโรบิค
จนัทบุรี และผูม้าใช้บริการออกก าลงักายในส่วนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 
แลว้น าเสนอผลท่ีไดใ้นรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ ซ่ึงมีขั้นตอนการศึกษารายละเอียดดงัน้ี 
 3.1  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 3.2  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.3  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ตาราง 1 โครงสร้างวตัถุประสงคแ์ละความสัมพนัธ์ของแนวคิด/ทฤษฎี และวธีิการด าเนินการ 

 

วตัถุประสงค ์ แนวคิด/ทฤษฎี 
ระเบียบวธีิวจิยักลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย วธีิการวจิยั 
1. เพื่อวเิคราะห์    
การส่ือสารและ
เครือข่ายสุขภาพของ
ผูสู้งอายใุนจงัหวดั
จนัทบุรี  

- แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเครือข่าย
สุขภาพ 
- แนวคิดเก่ียวการส่ือสารสุขภาพ 
- แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
- แนวคิดเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
 

- สมาชิกชมรมแบดมินตนั 
ชมรมลีลาศ ชมรมแอโรบิค  
และผูม้าใชบ้ริการ
สวนสาธารณะสมเด็จ    
พระเจา้ตากสินมหาราช  
(ทุ่งนาเชย) ท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 
ปี ข้ึนไป จ านวนแห่งละ 7 คน 

- สมัภาษณ์ 
- สงัเกต 
- วเิคราะห์ขอ้มลู 
- การสนทนากลุ่ม 

2. เพื่อสงัเคราะห์
รูปแบบเครือข่าย
สุขภาพของผูสู้งอายุ
ในจงัหวดัจนัทบุรี  

- แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเครือข่าย
สุขภาพ 
- แนวคิดเก่ียวการส่ือสารสุขภาพ 
- แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
- แนวคิดเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
 

- สมาชิกชมรมแบดมินตนั 
ชมรมลีลาศ  ชมรมแอโรบิค 
และผูม้าใชบ้ริการ
สวนสาธารณะสมเด็จ    
พระเจา้ตากสินมหาราช  
(ทุ่งนาเชย) ท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 
ปี ข้ึนไป จ านวนแห่งละ 7 คน 

- สมัภาษณ์ 
- สงัเกต 
- วเิคราะห์ขอ้มลู 
- การสนทนากลุ่ม 
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั มีดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูใ้ห้สัมภาษณ์แห่งละ 7 คน เพื่อให้ไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์จ านวนคนเท่าๆ กนัใน
แต่ละแห่ง เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาพรรณนาวิเคราะห์ รวมจ านวนทั้ งส้ิน 28 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ดงัต่อไปน้ี 
 1) เป็นบุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ไม่จ  ากดัเพศ 
 2) เป็นผูท่ี้เป็นสมาชิกชมรมมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 1 ปี 
 3) เป็นผูท่ี้เป็นสมาชิกชมรมแบดมินตนั จ านวน 7 คน 
 4) เป็นผูท่ี้เป็นสมาชิกชมรมลีลาศ จ านวน 7 คน 
 5) เป็นผูท่ี้เป็นสมาชิกชมรมแอโรบิค จ านวน 7 คน 
 6) เป็นผูม้าใชบ้ริการสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) จ  านวน 
7 คน 
 2.  เอกสาร คน้ควา้จากหนงัสือ วทิยานิพนธ์ รายงานการวจิยั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.  เวบ็ไซต ์คน้ควา้ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากเวบ็ไซตต่์างๆ 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ขอ้มูลจากเอกสาร โดยศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร
ต่างๆ อาทิ เอกสารทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ ส่ืออินเตอร์เน็ต ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี 
 2. ขอ้มูลจากภาคสนาม 
  - การสัมภาษณ์ โดยใช้วิ ธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth interview)                 
เป็นการสัมภาษณ์ประธาน/ผูน้ าชมรม และสมาชิกในชมรม โดยการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์    
จะท าจนได้ขอ้มูลซ ้ าๆ ไม่มีขอ้มูลใหม่เกิดข้ึน ขอ้มูลมีการอ่ิมตวั การสัมภาษณ์ผูสู้งอายุในชมรม
แบดมินตนั ชมรมลีลาศ ชมรมแอโรบิค และผูม้าใช้บริการสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสิน
มหาราช (ทุ่งนาเชย) เน้นการสนทนา ซ่ึงท าให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารสุขภาพและแนวทาง   
การสร้างเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี โดยมีการก าหนดขอบเขตหวัขอ้ของการ
สัมภาษณ์ จ านวน 6 ขอ้ ดงัน้ี 
  1) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือ - สกุล เพศ อาย ุอาชีพ  
 2) ท่านเป็นสมาชิกชมรมมาแลว้ก่ีปี 
 3) การบริหารจดัการชมรมของท่านมีการด าเนินการอยา่งไรบา้ง 
 4) การส่ือสารสุขภาพของชมรมรมของท่านมีการส่ือสารอะไรบา้ง อยา่งไร 
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   5) ผลกระทบเชิงสุขภาพของสมาชิกชมรมของท่าน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่         
(1) ร่างกาย (2) จิตใจ (3) สังคม (4) จิตวญิญาณ/ปัญญา 
          6) การจดัการปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมของชมรมของท่าน มีอะไรบา้ง 
และมีวธีิด าเนินการอยา่งไร 
 - การสังเกต ใชว้ธีิสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการเก็บขอ้มูลเร่ืองราวของผูสู้งอาย ุ
ในการท ากิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ผูสู้งอายุเขา้มาถึงชมรมจนกระทัง่ออกจากชมรม ผูว้ิจยัมีการบนัทึก
เก่ียวกบับรรยากาศ สีหนา้ ท่าทาง อากปักิริยา น ้าเสียง และการแสดงออกทางอารมณ์ขณะสัมภาษณ์ 
เพือ่น าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาแนวทางการส่ือสาร 
  - การสนทนากลุ่ม เป็นการจบักลุ่มพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนั     
ทั้งประธานชมรม และสมาชิกในชมรม  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้เทคนิคการวิจยัแบบสามเส้า โดยการถอดเทป  
การสัมภาษณ์หลงัการส้ินสุดการสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบไม่ตอ้งตีความ เป็นการน าเน้ือหาการสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ – สกุล เพศ อาย ุอาชีพ 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของเครือข่ายสุขภาพ
ของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี เป็นการน าเน้ือหาจากการสัมภาษณ์ที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
ชมรม การส่ือสารสุขภาพของชมรมรม ผลกระทบเชิงสุขภาพของสมาชิกชมรมซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) สังคม 4) จิตวิญญาณ/ปัญญา และการจดัการปัญหาอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรม เพื่อน ามาวเิคราะห์การส่ือสารสุขภาพและสังเคราะห์รูปแบบเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุใน
จงัหวดัจนัทบุรี 
 3. การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตีความมาเปรียบเทียบ เพื่อสร้างความชดัเจนของขอ้มูลท่ีได้
และเมื่อเปรียบเทียบกนัแล้วพบความคิดเห็น ความรู้สึกที่คล้ายคลึง หรือแตกต่างกนั ผูว้ ิจยั           
จะด าเนินการเช่ือมโยงขอ้มูลเหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นรูปธรรม 
 4. การสร้างขอ้สรุป เป็นการตดัทอนขอ้มูลใหเ้หลือแต่ลกัษณะร่วมท่ีมีความหมายสามารถ
สร้างขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลนั้นได ้โดยใชก้ารบรรยายแบบพรรณนา 
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ผลการวจิัย 

การวิจัยเร่ือง การจัดการการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของเครือข่ายสุขภาพของ
ผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งศึกษาประเด็นหลกั 2 ประเด็น คือ 1) การจดัการ    
การส่ือสารและเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี เป็นอยา่งไร และ 2) แนวทางการสร้าง
เครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี เป็นอยา่งไร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ   
เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทั้งหมด 4 แห่งๆ ละ 7 คน 
รวมทั้งส้ิน 28 คน ได้แก่ ชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ชมรมลีลาศจนัทบุรี ชมรมแอโรบิคจนัทบุรี    
และผูม้าใชบ้ริการออกกาํลงักายในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 

4.1 การจัดการการส่ือสารและเครือข่ายสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวดัจันทบุรี 

 4.1.1 ชมรมแบดมินตันจันทบุรี 
   จากการเก็บข้อมูลชมรมแบดมินตันจันทบุรี ผูว้ิจ ัยได้สรุปเป็นกระบวนการ        

ดงัภาพ 
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ภาพที ่11  การจดัการการส่ือสารและเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายชุมรมแบดมินตนัจนัทบุรี 

ชมรมแบดมินตันจันทบุรี 
 

การส่ือสาร 
- ส่ือบุคคล 
- ไลน์ 
- เฟสบุ๊ค 
- โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
- ป้าย สญัลกัษณ์ 
 

การบริหารจดัการ 
- ระเบียบของสนาม 
- ค่าสมาชิก 200 /ปี เสียค่าบาํรุงสนาม 10 
บาท/วนั 
- ไม่เป็นสมาชิก 20/วนั 
- ค่าลกูไก่ 72 บาท 
- การจดักิจกรรมชมรม 
- เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ ถึง วนัเสาร์ 
ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. และวนั
อาทิตย ์เวลา 16.00 – 20.00 น. 

ผลกระทบเชิงสุขภาพท่ีเกิดข้ึน 
- ดา้นร่างกาย ร่างกายแขง็แรง  
- ดา้นจิตใจ มีสุขภาพดี ไม่เครียด ลดอาการซึมเศร้า ร่าเริง แจ่มใส 
- ดา้นจิตวิญญาณ/ปัญญา ความจาํ สติปัญญาดีข้ึน คิดสร้างสรรค ์มีสติ 
- ดา้นสงัคม มีเพ่ือนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น มีปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ  

ปัญหาอุปสรรค 

งบประมาณ 

แนวทางแกไ้ข 
- ระดมทุนจากสมาชิก 
- การจาํหน่ายเส้ือชมรม 
- ขอรับการสนบัสนุนจากบุคคลภายนอก 
- จดัการแข่งขนัแบดมินตนั 

ขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพ 

แนวทางแกไ้ข 
- จดัทาํเอกสารแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพ  
- จดัหาผูมี้ความรู้เก่ียวกบัสุขภาพมาบรรยายให้
ความรู้กบัผูสู้งอายใุนชมรม  

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูสู้งอายุผ่าน
เครือข่ายสงัคมออนไลน ์

 

แนวทางแกไ้ข 
- ส่ือสารในระหวา่งท่ีพบกนั 
- ใชแ้อปพลิเคชนัไลน ์
- ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
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  1) การบริหารจัดการชมรมแบดมินตันจันทบุรี 
   ชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี มีสมาชิกชมรมมากกว่า 200 คน ในชมรม           
มีสมาชิกตั้งแต่วยัเด็ก จนถึงวยัผูสู้งอายุ เป็นคนจากหลากหลายอาชีพ ตั้งแต่รับราชการ ขา้ราชการ
บาํนาญ ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั และแม่บ้าน โดยชมรมแบดมินตันจนัทบุรี มีคณะกรรมการ
บริหารงานชมรม ไดแ้ก่ 1) ประธานชมรม จาํนวน 1 คน มีหนา้ท่ีแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม และ
เป็นประธานในการดาํเนินการจดัการประชุมของชมรม พร้อมทั้งควบคุมการบริหารงานทัว่ไปของ
ชมรมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2) รองประธานชมรม เป็นผูช่้วยประธานในการบริหาร
จดัการชมรม ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีประธานชมรมไดม้อบหมาย และปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานชมรม
เม่ือประธานชมรมติดภารกิจหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 3) กรรมการสนาม (ผูดู้แลสนาม)       
มีหน้าท่ีในการตอ้นรับ และดูแลสนาม จดัคิวลงสนามตามลาํดบั ดูแลทรัพยสิ์นและวสัดุอุปกรณ์
แบดมินตนัของชมรม รวมถึงเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินงานของชมรมให้แก่สมาชิก 
4) เหรัญญิก มีหนา้ท่ีรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน ซ่ึงชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี มีค่าใชจ่้ายแบ่งเป็น   
2 ลกัษณะ คือ 

ตาราง 2 ค่าใชจ่้ายของสมาชิกชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี 

ค่าใช้จ่ายของสมาชิกชมรมแบดมินตันจันทบุรี 

รายการ สมาชิก ไม่ใช่สมาชิก 
ค่าสมคัรสมาชิก 200 บาท / ปี - 
ค่าชัว่โมง 10 บาท / วนั 20 บาท/วนั 
ค่าลูกขนไก่ 72 บาท / ลูก 72 บาท/ลูก 

 
 ทั้งน้ี รายได้ของชมรมแบดมินตนัจนัทบุรีประกอบไปด้วยค่าบาํรุงจาก

สมาชิกประจาํปี ค่าบริการจากสมาชิก และค่าบริการสําหรับผูเ้ขา้ร่วมใช้บริการสนามแบดมินตนั
ประจาํวนั เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให้ (เงินบริจาค) หรือมีผูส้นบัสนุนและให้ความช่วยเหลือใน
การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรม โดยชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี จะเปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ ถึง วนัเสาร์ 
ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น. และวนัอาทิตย ์เวลา 16.00 - 20.00 น. ทั้งน้ี หลงัจากเสร็จกิจกรรม
สมาชิกบางส่วนไดน้ัง่สนทนากนัต่อท่ีสนาม มีการสังสรรค ์และนอกจากน้ียงัมีการจดังานสังสรรค์
และงานแข่งขนัประจาํปีของชมรม และได้มีจงัหวดัใกลเ้คียงเดินทางมาร่วมการแข่งขนัและเขา้ร่วม  
งานสังสรรคด์ว้ย 
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ภาพที ่12  ป้ายชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี 

 ชมรมแบดมินตันจันทบุรี มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสนาม ดัง น้ี             
1) ผูท่ี้ประสงคจ์ะเป็นสมาชิกของชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี อตัราค่าสมาชิกท่านละ 200 บาท/ปี ผูท่ี้
ไดเ้ป็นสมาชิกของชมรมฯ จะตอ้งเสียค่าบาํรุงสนามวนัละ 10 บาท และผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของ
ชมรมฯ  ตอ้งเสียค่าบาํรุงสนาม วนัละ 20 บาท (จ่ายสดทุกวนั) 2) หา้มนาํลูกขนไก่เขา้มาในสนามให้
ใช้เฉพาะลูกขนไก่ของสนามเท่านั้น 3) ใส่เฉพาะรองเทา้ผา้ใบ ห้ามใส่รองเทา้อย่างอ่ืนลงไปใน
คอร์ตโดยเด็ดขาด 4) ก่อนลงสนามทุกคร้ัง ตอ้งทาํความสะอาดพื้นรองเทา้เสียก่อน 5) แต่งกายดว้ย
ชุดนกักีฬาให้สุภาพเรียบร้อย เม่ือลงเล่นในสนาม 6) มีมารยาทในการเล่น ห้ามส่งเสียงดงัรบกวน
ผูอ่ื้น 7) เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ลงเล่นตามลาํดบั ก่อน - หลงั โดยเล่นเกมคร้ังละ 2 เซ็ท เม่ือจบเกมแลว้ 
จะตอ้งออกจากสนามเพื่อให้ผูอ่ื้นใช้สนามต่อ 8) ห้ามถ่มนํ้ าลาย เสมหะ และกน้บุหร่ี ลงพื้นสนาม
ทั้งหมด 9) ผูท่ี้ไม่เป็นสมาชิกของชมรมฯ ไม่มีสิทธิทาํกิจกรรมในนามของชมรมฯ 

 

ภาพที ่13  ป้ายเผยเคล็ดลบั 6 อ. ชะลอชีวติใหย้นืยาว 
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ภาพที ่14  กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี 

จากกฎ ระเบียบ ดงักล่าว จะเห็นได้ว่าการไม่อนุญาตให้นาํลูกขนไก่จาก
ภายนอกเขา้มาในสนาม ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นกลยุทธ์ในการหารายไดเ้ขา้ชมรม เพื่อนาํรายไดน้ั้นไป
เป็นงบประมาณในการบริหารจดัการชมรมให้ดาํเนินกิจกรรมต่อไปได ้ และให้ใส่เฉพาะรองเทา้
ผา้ใบ แต่งกายดว้ยชุดกีฬา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทาํความสะอาดพื้นรองเทา้ก่อนลง
สนาม พร้อมทั้งหา้มถ่มนํ้าลาย เสมหะ ทิ้งกน้บุหร่ี เพื่อป้องกนัการเกิดและลดอุบติัเหตุ ทาํให้สนาม
มีความสะอาดดูสวยงาม และรักษาพื้นสนาม เพื่อให้น่าใช้บริการ และการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น      
ลงเล่นตามลาํดบั ก่อน - หลงั เพื่อใหส้มาชิกทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมในชมรมแบบเท่าเทียมกนั 

สรุป กฎระเบียบมีไวเ้พื่อสนับสนุนงบประมาณของชมรม ป้องกนัอาการ
บาดเจบ็ (การแต่งกาย) และสุขภาวะของสมาชิกในชมรม (ความสะอาด) โดยการไม่คาํนึงถึงวิธีการ
เล่นท่ีเหมาะสมกบัตนเองอาจส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บหรืออุบติัเหตุจากการเล่นกีฬาได้ และ
นอกจากน้ีในระหวา่งการเล่นกีฬาแบดมินตนับางรายอาจเกิดอาการหนา้มืด วบู หรือบางรายอาจมี
ความเส่ียงท่ีจะเกิดอาการกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนัได ้เพราะกีฬาแบดมินตนัเป็นกีฬาท่ี  
หักโหมในระดบัหน่ึง ดังนั้นการเรียนรู้ทกัษะการเล่นท่ีถูกวิธี และการเคารพกฎ ระเบียบ กติกา      
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จึงถือเป็นส่ิงสําคญัท่ีนกักีฬาแบดมินตนัทุกคนควรทราบ เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเม่ือเกิดเหตุ   
ไม่คาดคิดจากการเล่นกีฬาแบดมินตนั 

                                            
  2) การส่ือสารสุขภาพของชมรมแบดมินตันจันทบุรี 
 
 

 
  
 
    
 
ภาพที ่15 การส่ือสารชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี 
 
 การติดต่อส่ือสารในชมรมแบดมินตันจันทบุรี เป็นการพบกันหรือทาํ
กิจกรรมร่วมกนั โดยเป็นเวลาว่างของแต่ละบุคคล ผูใ้ดไหนวา่งวนัใดก็มาพบกนัท่ีสนามและไม่มี
การนดัหมายกนัล่วงหนา้ บางรายอาจมาอาทิตยล์ะ 2 - 3 วนั หรือบางรายมาทุกวนั แต่ผูสู้งอายุชมรม
แบดมินตนัมีกลุ่มไลน์เพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัในกลุ่ม เป็นการส่งขอ้มูลข่าวสารให้
ทราบ เช่น การนดัประชุม การนดัจดัการแข่งขนั หรือการนดัจดักิจกรรมของชมรม และมีเพจเฟซบุ๊ก 
ช่ือชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ที่มีเจา้หน้าที่หรือแอดมินคอยแจง้ข่าวสารและลงขอ้มูลต่างๆ              
ทั้งขอ้ความตวัหนงัสือ วิดีโอ รูปภาพ เสียง และแจง้ปัญหาหรือกิจกรรมต่างๆ ของชมรม รวมถึง
ตอบปัญหาทางออนไลน์ของผูท่ี้สอบถามขอ้มูลผา่นทางเฟซบุ๊ก และสามารถติดต่อสอบถามไดท้าง
หมายเลขโทรศพัท ์039 321391 ในวนัจนัทร์ ถึง วนัเสาร์ เวลา 16.00 - 22.00 น. และวนัอาทิตย ์เวลา 
16.00 - 20.00 น. 
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ภาพที ่16  การติดต่อส่ือสารชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี   

  ปัจจุบนัชมรมแบดมินตนัจนัทบุรีมีสมาชิกมากกว่า 200 คน มีการใช้ส่ือ
บุคคลเป็นหลกัในการติดต่อส่ือสารกนั กล่าวคือ อาศยัการส่ือสารระหวา่งบุคคลในช่วงเวลาท่ีไดพ้บกนั 
ไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั รองลงมาคือส่ือสังคมออนไลน์ในการติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนัไลน์
เน่ืองจากใช้งานง่าย สะดวก และส่งต่อขอ้มูลข่าวสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยประธานชมรม หรือ
รองประธานไดป้ระชาสัมพนัธ์กิจกรรม หรือขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดว้ยการส่งขอ้ความ ทาํให้สามารถ
ทราบถึงจาํนวนสมาชิกท่ีเขา้มารับข่าวสารได้ และในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมส่ิงสําคญัก็คือ
สมาชิกทุกคนสามารถใหค้วามช่วยเหลือ ตอบคาํถาม และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ใหก้บัสมาชิกในกลุ่มท่ี
มีการสอบถามขอ้มูล และไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกบัข่าวสารท่ีไดรั้บ โดยสมาชิกทุกคนสามารถตอบ
กลบัไดท้นัที เพื่อใหส้มาชิกท่านอ่ืนๆ ไดรั้บทราบถึงขอ้มูลใหมี้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั 

 จากการเก็บขอ้มูล พบวา่ นอกจากมีการส่ือสารผา่นทางแอปพลิเคชนัไลน์แลว้ 
ยงัมีการส่ือสารผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแต่ก็พบว่าไม่บ่อยนัก นอกจากมีเหตุการณ์สําคญั หรือ
ด่วนมาก และมีความจาํเป็นตอ้งทราบขอ้มูลข่าวสารเวลานั้น ผูสู้งอายุจะโทรประสานงานกนัซ่ึงไม่
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จาํเป็นวา่จะตอ้งโทรหาประธานชมรมหรือรองประธานเท่านั้น แต่ทุกท่านสามารถติดต่อส่ือสารกนั
มีเบอร์โทรศัพท์ซ่ึงกันและกัน แต่ส่วนใหญ่จะใช้ส่ือสังคมออนไลน์แอปพลิเคชันไลน์ในการ
ติดต่อส่ือสารหรือติดตามข่าวสารของกิจกรรมเป็นหลกั เพราะผูสู้งอายุมีภารกิจ และภาระหน้าท่ี
แตกต่างกนั การใช้ช่องทางไลน์เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีสะดวกทั้งผูส่้งข่าวสารและผูรั้บสาร 
เน่ืองจากผูสู้งอายสุามารถเขา้มาดูขอ้มูลข่าวสารและโตต้อบกนัเวลาใดเวลาหน่ึงได ้จึงทาํให้ผูสู้งอายุ
ติดต่อส่ือสารผา่นทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไม่ค่อยไดใ้ชม้ากนกั  

 นอกจากน้ีชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ไดมี้เพจเฟซบุ๊ก ช่ือ “ชมรมแบดมินตนั
จนัทบุรี” ท่ีมีแอดมินคอยอพัเดทขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของชมรม คอยช่วยเหลือและตอบ
คาํถามเก่ียวกบักิจกรรมของชมรม แต่จากการสัมภาษณ์แอดมิน พบว่า เฟซบุ๊ก เป็นช่องทางหน่ึงท่ี
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งรูปภาพ วิดีโอ ขอ้ความ แต่ไม่มีสมาชิกท่านใด
เขา้ไปสอบถามขอ้มูลหรือพูดคุยผา่นทางช่องทางดงักล่าว เน่ืองจากผูสู้งอายุส่วนใหญ่ไม่มีความ
ชาํนาญเก่ียวกบัเทคโนโลยีในปัจจุบนั และบางคนท่ีเป็นแฟนเพจเขา้มาดูข่าวสารในเพจเฟซบุ๊ก   
โดยเขา้มากด Like เท่านั้น แต่ไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นใดๆ บนส่ือเฟซบุ๊ก และส่วนใหญ่
ผูสู้งอายไุดส้นทนากนัในขณะท่ีพบเจอกนั หรือสนทนาผา่นทางแอปพลิเคชนัไลน์มากกวา่ 

 
 

ภาพที ่17 การประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมของชมรมแบดมินตนัจนัทบุรีผา่นทางเฟซบุก๊    
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 การรวมตวักนัของผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ไม่ได้เพียงมาพบปะ
สนทนากนัเวลามาทาํกิจกรรมร่วมกนัในแต่ละวนัเท่านั้น แต่ยงัมีการจดักิจกรรมของชมรม ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมประจาํปี หรือกิจกรรมสําหรับหารายไดเ้ขา้ชมรม และในล่าสุดชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี
ไดจ้ดักิจกรรมและมีการประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมผา่นทางเฟซบุ๊ก  เพื่อให้สมาชิกในชมรมทราบ 
และสมาชิกได้ประชาสัมพนัธ์ต่อไปยงับุคคลอ่ืน และนอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 9 - 10 กนัยายน 2563 
ชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ไดมี้การจดัการแข่งขนักีฬาแบดมินตนัภายในชมรมท่ีมีช่ือว่า โครงการ
แข่งขนักีฬาและนนัทนาการผูสู้งอายุจงัหวดัจนัทบุรี กีฬาแบดมินตนั ประจาํปี 2563 “ยิ่งแก่ยิ่งเก่งเกมส์”    
ณ สนามกีฬาชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ซ่ึงการดาํเนินการในจดักิจกรรมคร้ังน้ีทาํให้ผูสู้งอายุชมรม
แบดมินตนัจนัทบุรีไดม้ารวมตวัโดยพร้อมเพรียงกนั 
 

                           

ภาพที ่18  กิจกรรมโครงการแข่งขนักีฬาและนนัทนาการผูสู้งอายจุงัหวดัจนัทบุรี        

 การส่ือสารสุขภาพของชมรมรมแบดมินตนัจนัทบุรี เป็นการส่ือสารผ่าน   
ส่ือบุคคลเป็นหลัก การพบปะแบบเห็นหน้าค่าตากัน พบกันเม่ือใดก็สนทนากันในเร่ืองต่างๆ        
ในระหว่างการทาํกิจกรรม โดยการมาออกกาํลงักายดว้ยกีฬาแบดมินตนัผูสู้งอายุไม่มีขอ้จาํกดัใน
เร่ืองของวนัและเวลา ผูใ้ดว่างวนัใด เวลาใด ก็มาพบกนัท่ีสนามแบดมินตนั และใช้แอปพลิเคชนัไลน์
ในการติดต่อส่ือสาร สมาชิกทุกคนสามารถส่ือสารพูดคุยกนัได ้เพราะทุกคนรู้จกัและสนิทสนมกนั 
และมีการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเฉพาะเวลามีงานสําคญั รวมทั้งเพจเฟซบุ๊กท่ีมีการอพัเดทข่าวสาร
ขอ้มูลต่างๆ  
  3) ผลกระทบเชิงสุขภาพของสมาชิกชมรมแบดมินตันจันทบุรี 
      ชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี เป็นชมรมท่ีผูสู้งอายุให้ความสนใจในเร่ือง
ของสุขภาพของตนเอง และใส่ใจในการมาออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํมาวิเคราะห์
ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ/ปัญญา และด้าน
สังคม ดงัน้ี 
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 (1) ด้านร่างกาย (Physical) 
 การเล่นกีฬาแบดมินตัน ต้องใช้ร่างกายแทบทุกส่วนเคล่ือนไหว
ในขณะเล่น จึงทาํให้อวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกายไดท้าํงานอยา่งกนัเต็มท่ี ไม่วา่จะเป็นการทาํงาน
ของระบบประสาทและกลา้มเน้ือ ระบบไหลเวียนเลือด ความยืดหยุ่นของอวยัวะต่างๆ และความ
ทนทานของกลา้มเน้ือ จึงทาํใหร่้างกายแขง็แรงและห่างไกลจากโรคภยัไขเ้จบ็ 
 “ผมมาออกกําลังกายตีแบดร่างกายมีเหง่ือออกมาก ทาํให้สดช่ืน    
และมีร่างกายแขง็แรง กระฉบักระเฉง และไม่ค่อยป่วย” 

(สมศกัด์ิ ดิษฐลกัษณ์, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
 

 “มนัทาํให้ผมมีร่างกายและมีสุขภาพดี ระบบขบัถ่ายผมก็ทาํงานไดดี้
ข้ึน รู้สึกคล่องแคล่ว วอ่งไว ทรงตวัดี ลดการล่ืนลม้บาดเจบ็” 

(มานะ ทองสุวรรณ, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
  “การออกกาํลงักายตีแบดเป็นกีฬาท่ีผมชอบ และก็ทาํให้ร่างกายผม
แขง็แรง นอนหลบัสบาย เวลาเหง่ือผมออกผมรู้สึกผอ่นคลาย แต่ก็อยา่ไปหกัโหม เพราะบางคร้ังเรา
อาจบาดเจบ็ได”้ 

(วสิิฏฐ ์จิรชูพนัธ์, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
“การออกกาํลงักายดว้ยการตีแบดทาํให้ร่างกายแข็งแรงสดช่ืนไม่เป็น

ไมเกรน เม่ือก่อนป้าเป็นภูมิแพ ้อากาศเปล่ียนทีก็เป็นหวดั เด๋ียวน้ีป้าไม่ค่อยป่วย ป่วยยากมาก ตั้งแต่
มาออกกาํลงักายท่ีน่ีเป็นประจาํ” 

(แต๋ว เชยทอง, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
“ป้าชอบการออกกาํลังกายตีแบดและเดินจ็อกกิง เพราะมนัทาํให้

กลา้มเน้ือแขนและขาแขง็แรง เดินไดค้ล่องตวั กระฉบักระเฉง และช่วยชะลอความแก่ไดด้ว้ย” 
(ปรีดา พิทกัษศ์กัด์ิ, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 

 “ทาํให้ร่างกายแข็งแรง มีการทรงตวัดีข้ึน เดินได้คล่องแคล่ว และลด
ความเส่ียงต่อการหกลม้”  

(พรชยั สิทธิสัมพนัธ์, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
“มันทําให้อว ัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกายทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ร่างกายสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพดี และสามารถป้องกันโรคได้หลายชนิด 
โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดจากการเส่ือมสภาพของอวยัวะเน่ืองจากการมีอายุท่ีมากข้ึน ประกอบกบัปัจจยัอ่ืนๆ 
เช่น การกินอาหารเกินความจาํเป็น ความเคร่งเครียด หรือพนัธุกรรม เช่น หลอดเลือดหวัใจเส่ือมสภาพ 
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ความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคขอ้ต่อเส่ือมสภาพ เป็นตน้ ผูท่ี้ออกกาํลงักายเป็นประจาํมี
โอกาสเกิดโรคเหล่าน้ีได้ช้ากว่าผูที้่ขาดการออกกาํลงักาย หรืออาจไม่เกิดข้ึนเลยก็ได้ การออก
กาํลงักายจึงช่วยในการชะลอความชรา” 

(เกรียงศกัด์ิ  ศิริรักษ,์ สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
 

    

ภาพที ่19  การออกกาํลงักายของผูสู้งอายชุมรมแบดมินตนัจนัทบุรี  

  สรุป เครือข่ายการส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ส่งผล
ทางด้านร่างกาย คือ การรวมกลุ่มทาํกิจกรรมของผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนัส่งผลทาํให้ร่างกาย
แข็งแรงและอวยัวะทุกส่วนไดพ้ฒันาอยูเ่สมอโดยเฉพาะขอ้มือ แขน ขา และสายตา เป็นกีฬาท่ีตอ้ง
ใช้สมรรถภาพทางร่างกายท่ีดี สมรรถภาพทางร่างกายดังกล่าว คือ ความแข็งแรง ความอดทน     
การทาํงานสัมพนัธ์กนัของระบบประสาทกบัระบบกลา้มเน้ือ พลงัความยืดหยุน่ของอวยัวะต่าง ๆ 
ความคล่องตวั ความทนทานของกลา้มเน้ือ และระบบไหลเวียนเลือด ดงันั้น จึงทาํให้ผูสู้งอายุชมรม
แบดมินตนัจนัทบุรีมีร่างกายแขง็แรงอยูเ่สมอ ทั้งน้ีผูสู้งอายคุวรออกกาํลงักายตามความเหมาะสมไม่
หกัโหมจนเกินไป และควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ก็จะช่วยให้ผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนั
จนัทบุรีมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรง 
  (2) ด้านจิตใจ (Mental) 
 กีฬาแบดมินตันช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและสร้างความสุข
ให้กบัผูม้าออกกาํลงักายได ้เพราะบุคคลทัว่ๆ ไป ตอ้งการเล่นให้สนุกสนานปลดปล่อยอารมณ์ไป
กบัการเคล่ือนไหวตามชนิดต่างๆ ของกิจกรรม ตามหลกัจิตวิทยาแลว้แบดมินตนัยงัช่วยเสริมสร้าง
และรักษาจิตใจไดอี้กดว้ย ทาํให้มีจิตใจท่ีสามารถทนต่อภาวะเครียดในชีวิตประจาํวนั มีสมาธิ มีสติ        
มีความสุข มีความหวงั ความพอใจในตนเอง และการพอใจท่ีจะอยูบ่นโลกน้ี 
 “เม่ือผมไดม้าตีแบดอยา่งสมํ่าเสมอมนัทาํใหผ้มมีความเครียดนอ้ยลง 
เม่ือไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็มารุมเร้าก็ช่วยลดลดความกงัวลดา้นสุขภาพ ทาํใหจิ้ตใจเบิกบาน แจ่มใสข้ึน” 

(สมศกัด์ิ ดิษฐลกัษณ์, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
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“ผมยงัทาํงานทุกวนั มีเครียดบา้ง โกรธบา้ง งานหนกับา้ง ผมจึงมา
ปลดปล่อยความเครียดท่ีสนามแบด มนัทาํใหผ้มรู้สึกผอ่นคลายทั้งร่างกายและสมอง ลดความเครียด 
ความกงัวล และมีสมาธิข้ึน ความจาํก็ดีข้ึน” 

(มานะ ทองสุวรรณ, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 

“มนัช่วยให้สามารถลดอาการซึมเศร้า ลดความเครียด ความกดดนั 
เหน่ือยลา้จิตใจ หงุดหงิด โมโหลงได ้เพราะการออกกาํลงักายช่วยคลายกลา้มเน้ือ ทาํให้หลบัลึกข้ึน 
และทาํใหจิ้ตใจสงบข้ึน” 

(วสิิฏฐ ์จิรชูพนัธ์, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
 “มันช่วยทาํให้ป้าอารมณ์ดีข้ึน รู้สึกผ่อนคลายข้ึน พอร่างกายป้า
แขง็แรงจากเคยเป็นไมเกรนก็หายไป ไม่ค่อยป่วย มนัก็ทาํให้ป้ามีจิตใจแจ่มใส สดช่ืน ไม่เครียด สมอง
ป้าก็ปลอดโปร่งไปดว้ย” 

(แต๋ว เชยทอง, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
“พอป้าเขา้สู่วยัสูงอายน่ีุเร่ืองปัญหาสุขภาพมาอนัดบัหน่ึงเลยนะ ป้าวา่

ถา้สุขภาพกายเราแขง็แรงสมบูรณ์ดี สุขภาพจิตเราก็ดีไปดว้ย แต่ถา้สุขภาพจิตดีร่างกายก็ยอ่มสดช่ืน   
มนัควบคู่กนั” 

(ปรีดา พิทกัษศ์กัด์ิ, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
“ผมวา่ถา้ร่างกายเราแข็งแรงไม่เจ็บป่วย ระบบในร่างกายทาํงานเป็น

ปกติ มนัก็จะทาํให้เราไม่เครียด ไม่มีความวิตกกงัวล หรือไม่สบายใจ ทาํให้สุขภาพจิตเราดี ร่าเริง 
และแจ่มใส” 

(พรชยั สิทธิสัมพนัธ์, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
“ผมวา่ถึงแมก้ารออกกาํลงักายจะส่งผลลดอาการซึมเศร้า ความเครียด 

กดดัน เหน่ือยล้าจิตใจ หงุดหงิดโมโห หรือแมแ้ต่ส้ินหวงันั้นยงัไม่มีใครทราบแน่ชัดแต่ในทาง
สรีรวทิยา การออกกาํลงักายช่วยเพิ่มระดบัของสารเคมีในสมอง หรือสารส่ือประสาทท่ีปรับอารมณ์
ให้ดีข้ึน อย่างเช่น สารเอนดอร์ฟิน ช่วยทําให้คลายกล้ามเน้ือ ทาํให้หลับลึกข้ึน ลดฮอร์โมน
ความเครียด และมีผลทาํให้จิตใจสงบข้ึน” 

(เกรียงศกัด์ิ  ศิริรักษ,์ สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
  การรวมกลุ่มกนัของผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนัส่งผลทาํให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพจิตดี       
รู้สึกสดช่ืน ลดอาการซึมเศร้า ร่าเริง และมีอารมณ์แจ่มใส ผอ่นคลายความตึงเครียดและสร้างความ
พึงพอใจให้กบัผูเ้ล่น โดยกีฬาแบดมินตนัช่วยเสริมสร้างและรักษาจิตใจ เป็นกิจกรรมนนัทนาการ
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สาํหรับคนท่ีผดิปกติทางอารมณ์ และไม่ใช่แต่จะทาํให้สุขภาพจิตของคนป่วยดีข้ึนเท่านั้น คนปกติก็
ดีข้ึนดว้ยเช่นกนั 

 (3) ด้านจิตวญิญาณ/ปัญญา (Siritual) 
  สุขภาพจิตเก่ียวขอ้งกบัการฝึกคิด ความรู้สึก และการกระทาํของ
บุคคล ในบางคร้ังผูมี้สุขภาพจิตปกติอาจมีสุขภาพจิตดีหรือแย่ลงก็ได ้คนท่ีมีสุขภาพจิตดีสามารถ
ปรับตวัให้เขา้กบัคนอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี แมว้า่บางคร้ังอาจขดัแยง้หรือมีอารมณ์โกรธ หรือมีปัญหา
ชีวติ แต่ก็สามารถปรับอารมณ์และเผชิญกบัปัญหาต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไม่เสียดุลทางจิต หรือกล่าว
ไดว้า่ สุขภาพจิต คือ “ความมัน่คงทางจิตใจ” 
 “ผมว่าการมาออกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอมนัทาํให้ความจาํผมดีข้ึน 
ความสามารถดา้นสติปัญญาดีข้ึน และช่วยป้องกนัภาวะสมองเส่ือมและโรคอลัไซเมอร์ หรือโรค
ความจาํสั้น หลงๆ ลืมๆ ไดด้ว้ย” 

(สมศกัด์ิ ดิษฐลกัษณ์, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
 “มนัทาํให้ผมมีสมาธิมากข้ึน มีสติ ความจาํดี และลดความเครียดได้

ลงมาก" 
(มานะ ทองสุวรรณ, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 

“ผมมีสมาธิมากข้ึน และเลิกคิดฟุ้งซ่าน” 
(วสิิฏฐ ์จิรชูพนัธ์, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 

 “ป้ารู้สึกมีสติ และมีสมาธิมากข้ึน ทาํอะไรรอบรอบข้ึน ไม่หลงๆ 
ลืมๆ บ่อย” 

(แต๋ว เชยทอง, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
“ป้ามาออกกาํลังกายท่ีน่ีอย่างสมํ่าเสมอ มนัทาํให้ป้าสามารถท่ีจะ

เรียนรู้ในแกปั้ญหา คิดอยา่งมีสติ และคิดสร้างสรรคข้ึ์น สามารถปรับตวัเขา้กบัเหตุการณ์ต่างๆ ไดดี้ข้ึน” 
(ปรีดา พิทกัษศ์กัด์ิ, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 

“มนัทาํให้ผมมีความสามารถในการเรียนรู้ จดจาํ คิด และตดัสินใจกบั
เหตุการณ์ต่างๆ ได”้ 

(พรชยั สิทธิสัมพนัธ์, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
“การออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอมนัทาํให้สมองปลอดโปร่ง และมี

ความคิดสร้างสรรค์ และสมองคิดถึงวิธีเอาชนะคู่ต่อสู้ในวิถีของเกมการแข่งขนั ซ่ึงบางคร้ังสามารถ
นาํมาใชใ้นการดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง” 

(เกรียงศกัด์ิ  ศิริรักษ,์ สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
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ภาพที ่20  ท่าทาง อากปักิริยา ขณะลงแข่งในสนาม 

จากการวิจยัพบว่า การออกกาํลงักายดว้ยกีฬาแบดมินตนัเป็นเกมกีฬาท่ีกระตุน้ให ้ 
ผูเ้ล่นใชส้มาธิ สติ ปัญญา และไหวพริบในการเล่น จึงเป็นกุศโลบายในการฝึก และพฒันาปัญญาแก่
ผูเ้ล่นโดยไม่รู้ตวัไปพร้อมๆ กบัความสุขท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มกบัสมาชิกท่านอ่ืนๆในชมรม 

เครือข่ายการส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ส่งผลทางดา้น
จิตวญิญาณ/ปัญญา คือ การรวมกลุ่มทาํกิจกรรมของผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี การเล่นกีฬา
ประเภทน้ีตอ้งใชค้วามฉลาด ไหวพริบ และการหลอกล่อคู่ต่อสู้ประกอบกนั เพราะการเล่นมีการรุก - รับ
ตลอดเวลา โดยมีวิธีการตีลูกหลายแบบ ผูสู้งอายุจึงมีเทคนิคการเล่นมากมายพร้อมทั้งได้ฝึกฝน     
การใชส้ติ สมาธิ และปัญญาอยูต่ลอดเวลา 

 (4) ด้านสังคม (Socal) 
  กีฬาแบดมินตนัเป็นกีฬาท่ีสร้างเสริมมนุษย์สัมพนัธ์ มิตรภาพ 

และการแสดงออกท่ีแสดงถึงความมีนํ้ าใจนกักีฬาอยา่งแทจ้ริง เพราะการเล่นตอ้งเล่นร่วมกบับุคคล
อ่ืน มีการพบปะสังสรรค์ของคนทุกเพศ ทุกวยัไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํให้ผูสู้งอายุสามารถอยูใ่นสังคมได้
อย่างปกติและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อครอบครัว และเพื่อนๆ ในสังคม มีบทบาทหน้าท่ี มีคุณค่า มี
ประโยชน์ต่อสังคม มีความช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 

“ทาํใหผ้มไดส้ัมผสักบัส่ิงแวดลอ้ม ไดพ้บปะผูค้น ผูค้นท่ีชอบมาตี
แบดท่ีน่ีท่ีผมเห็นนะจะเป็นคนท่ีมีอารมณ์แจ่มใส มีรอยยิ้ม มีคาํพูด เสียงหัวเราะ หรือส่ิงต่างๆ 
รอบตวั ลว้นเสริมทาํใหอ้ารมณ์แจ่มใส” 

(สมศกัด์ิ ดิษฐลกัษณ์, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
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“มนัทาํให้ผมมีเพื่อน ได้ทาํกิจกรรมร่วมกัน และได้รู้จกักับคน
อ่ืนๆ มากยิง่ข้ึน” 

(มานะ ทองสุวรรณ, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
“การมาออกกาํลงักายท่ีน่ีทาํให้ผมมีเพื่อนเล่น เพื่อนคุย ไม่เหงา 

และไดรู้้จกักบับุคคลอ่ืนๆ ในหลากหลายอาชีพ” 
(วสิิฏฐ ์จิรชูพนัธ์, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 

“วนัๆ ป้าอยู่แต่บา้น ลูกป้าก็โตแยกยา้ยไปมีครอบครัวหมดแล้ว      
ทาํให้ป้าเหงา และมีเวลาวา่งค่อนขา้งเยอะ ป้าก็จะหาอะไรทาํ และก็ไดม้าออกกาํลงักายท่ีน่ี มนัทาํให้
ป้ามีเพื่อนมากข้ึน ไดคุ้ย ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น สนุกสนานกนัไป” 

(แต๋ว เชยทอง, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
“การมาออกกาํลงักายที่น่ี ทาํให้ป้าไดม้ีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอื่น         

มีเพื่อน สนุกสนาน และทาํใหป้้ามีสังคมท่ีกวา้งข้ึน รู้จกัคนเยอะข้ึน” 
(ปรีดา พิทกัษศ์กัด์ิ, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 

“ไดเ้ขา้สังคม และมีเพื่อนมากข้ึน จากท่ีไม่รู้จกัใครเลย ก็รู้จกัและ
ไดพ้ดูคุยกนัหมด” 

(พรชยั สิทธิสัมพนัธ์, สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
“การมาออกกาํลงักายท่ีน่ีช่วยเพิ่มความมีวุฒิทางสังคม ทาํให้มี

ความฉลาดทางสังคม เน่ืองจากการออกกาํลงักายเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้คนมีปฏิสัมพนัธ์กนัมาก
ข้ึน ไดพ้บปะคนมาก หลากหลายอาชีพ นาํไปสู่การพฒันาทกัษะทางสังคมท่ีดี การออกกาํลงักายนั้น
สนุก และช่วยใหมี้สังคมท่ีกวา้งข้ึน” 

(เกรียงศกัด์ิ  ศิริรักษ,์ สัมภาษณ์ 27 ม.ค. 63) 
 

         

ภาพที ่21  ผูสู้งอายไุดเ้ขา้สังคมและไดพ้บปะกบัเพื่อนฝงู 
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เครือข่ายการส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ส่งผลทางดา้น
สังคม คือ การรวมกลุ่มทาํกิจกรรมของผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ทาํให้ผูสู้งอายุไดพ้บปะ 
และไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคลอ่ืนๆ สนุกสนาน 
และทาํให้มีสังคมท่ีกวา้งข้ึน เพราะกีฬาประเภทน้ีใช้เป็นงานอดิเรกได้ดียิ่ง มีทั้ งความต่ืนเต้น 
สนุกสนานในชีวิตประจาํวนั และแมว้า่จะอายุถึง 60 - 70 ปี ก็ยงัสามารถเล่นไดอ้ยู ่และเป็นกีฬาท่ี
สร้างเสริมมนุษยส์ัมพนัธ์ มิตรภาพ และการแสดงออกท่ีแสดงถึงความมีนํ้ าใจนักกีฬาอย่างแทจ้ริง 
เพราะการเล่นตอ้งเล่นร่วมกบับุคคลอ่ืน ไดมี้การพบปะสังสรรคท์ั้งเด็กและผูใ้หญ่ ผูห้ญิงและผูช้าย   
ผูมี้ส่วนร่วมในกีฬาแบดมินตนัจะไดรั้บประโยชน์ทั้งทางดา้นสรีรวิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยา 
เป็นอยา่งมาก 
 จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนัจนัทบุรีทั้ง 7 คน พบว่า การจดัการ  
การส่ือสารในการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ผูสู้งอายุทุกคน
คาํนึงถึงเร่ืองสุขภาพของตนเองเป็นหลกั ซ่ึงแบ่งได ้ดงัน้ี 1) ดา้นร่างกาย ทาํให้ร่างกายมีความแข็งแรง 
อดทน ทาํให้การทาํงานสัมพนัธ์กนัของระบบประสาทกบัระบบกลา้มเน้ือ พลงัความยืดหยุ่นของ
อวยัวะต่าง ๆ ความคล่องตวั ความทนทานของกลา้มเน้ือ และระบบไหลเวียนเลือด ดงันั้น จึงทาํให้
ผูสู้งอายชุมรมแบดมินตนัจนัทบุรีมีร่างกายแข็งแรงอยูเ่สมอ 2) ดา้นจิตใจ ทาํให้มีสุขภาพจิตดี ไม่เครียด 
รู้สึกสดช่ืน ลดอาการซึมเศร้า ร่าเริง และมีอารมณ์แจ่มใส 3) ดา้นจิตวิญญาณ/ปัญญา มีความสามารถ
ด้านสติปัญญาดีข้ึน และช่วยป้องกันภาวะสมองเส่ือมและโรคอลัไซเมอร์ หรือโรคความจาํสั้ น 
หลงๆ ลืมๆ มีสติ และลดความเครียดลงได ้สามารถเรียนรู้ แกไ้ขปัญหา คิดสร้างสรรค ์มีสติ ปรับตวั
เขา้กบัเหตุการณ์ต่างๆ ไดดี้ และสามารถในการเรียนรู้ จดจาํ คิด และตดัสินใจกบัเหตุการณ์ต่างๆ   
ไดอ้ยา่งรอบคอบ 4) ดา้นสังคม ทาํให้ไดพ้บปะผูค้นมากข้ึน และไดท้าํกิจกรรมร่วมกนักบัผูอ่ื้นได้
รู้จกักบัคนบุคคลอ่ืน มีเพื่อน ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน สนุกสนาน  
และทาํให้มีสังคมท่ีกวา้งมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี การส่ือสารของผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนัจนัทบุรีเน้น   
การส่ือสาร โดยการพบปะสนทนากนัโดยทุกคนรู้จกักนัและค่อนขา้งเป็นกนัเอง สมาชิกทุกคนมี
ปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างทัว่ถึง และไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของวนั เวลา ในการเขา้มาร่วมทาํกิจกรรม 
ผูสู้งอายุทุกคนมีอิสระในการทาํกิจกรรม และมีอิสระในการติดต่อส่ือสาร คือ การพบกันของ
ผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนัจะเป็นเวลาว่างของแต่ละบุคคล ผูใ้ดว่างวนัใดก็มาพบกนัท่ีสนามไม่มี  
การนดัหมายกนัล่วงหนา้ ซ่ึงบางรายมาอาทิตยล์ะ 2 - 3 วนั หรือบางรายมาทุกวนั แต่สมาชิกทุกคน
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั ของชมรม  
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 4) การจัดการปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกจิกรรมของชมรมแบดมินตันจันทบุรี 
  จากการสัมภาษณ์ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินกิจกรรมของ
ชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี พบวา่ 
 1) ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูสู้งอายผุา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 เน่ืองจากผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนัจนัทบุรีบางรายใช้เทคโนโลยีใน
การส่ือสารไม่เป็น เช่น เฟซบุ๊ก ในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ และผูสู้งอายุเห็นว่ามีความยุง่ยากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัการพบปะพดูคุยในระหวา่งท่ีพบเจอกนั 
 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
 - ผู ้สูงอายุชมรมแบดมินตันจันทบุรีใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการ
ส่ือสารกนัในระหว่างท่ีพบกนั ใช้แอปพลิเคชนัไลน์ และใช้โทรศพัท์เคล่ือนในการติดต่อส่ือสาร
เพราะง่าย และสะดวก 
 2) ปัญหาดา้นงบประมาณ 
 ชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี มีรายไดไ้ม่เพียงพอทาํให้สมาชิกตอ้ง
ลงทุนเอง เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์บางอยา่ง ค่าเคร่ืองแต่งกาย เป็นตน้ เพราะการดาํเนินงานของชมรม
แบดมินตันในกิจกรรมต่างๆ มีความจาํเป็นทั้ งในเร่ืองของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับเงินในการ
สนบัสนุนกิจกรรมของชมรม ซ่ึงผูสู้งอายุในชมรมแบดมินตนัไดอ้าศยัการร่วมสมทบทุนกนัของ
สมาชิก และมีการจดักิจกรรมเพื่อหารายไดเ้ขา้ชมรม  
 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
 - ปัญหาดา้นงบประมาณของชมรมผูสู้งอายุ ชมรมมีการหาแนวทางใน
การจดัการ คือ แต่เดิมนั้นอาศยัการระดมทุนทรัพยข์องสมาชิกเป็นหลกั ซ่ึงเงินในการบริจาคเขา้
ชมรมนั้นสมาชิกสามารถช่วยเหลือชมรมไดต้ามกาํลงัของตนเอง แต่ในปัจจุบนัชมรมมีเทคนิคใน
การดึงเอาศกัยภาพของสมาชิกชมรมผูสู้งอายุออกมาใช้ โดยจดัการแข่งขนักนัของผูสู้งอายุตาม
โอกาสและงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชมรม และมีการจดัทาํเส้ือขายในราคา 299 บาท       
เม่ือหกัค่าใชจ่้ายไดน้าํเงินส่วนท่ีเหลือเขา้ชมรม เป็นตน้ ทั้งน้ีชมรมจะขอรับผูส้นบัสนุนจากสถานท่ี
ต่างๆ ในการจดักิจกรรม เป็นการจดักิจกรรมเพื่อทาํใหช้มรมมีการดาํเนินการไปอยา่งต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ และนอกจากจะไดทุ้นทรัพยม์าสนบัสนุนงานแลว้ยงัสร้างช่ือเสียงให้ชมรมเป็นท่ีรู้จกั
และไดรั้บการยอมรับมากข้ึน และการดาํเนินการพบวา่ไดผ้ลตอบรับท่ีดี ทาํให้ชมรมไดเ้งินทุนใน
การนาํมาเป็นงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ และนอกจากนั้นยงัสามารถจดัสรรเงินเหล่าน้ีไป
ช่วยเหลือหน่วยงานอ่ืนท่ีมาขอรับสนบัสนุนไดอี้กดว้ย 
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ภาพที ่22 การจาํหน่ายเส้ือชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี เพื่อหารายไดเ้ขา้ชมรม 

 3) ปัญหาสมาชิกในชมรมขาดความรู้/ความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพ 
 ผูสู้งอายชุมรมแบดมินตนัจนัทบุรีท่ีมาใชบ้ริการออกกาํลงักาย
โดยกีฬาแบดมินตนั มีความใส่ใจเร่ืองสุขภาพของตนเอง กล่าวคือ อยากให้ร่างกายแข็งแรง สดช่ืน 
ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ เป็นการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ แต่สมาชิกยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจใน
เร่ืองของสุขภาพ การดูแลสุขภาพท่ีถูกต้อง เน่ืองจากชมรม/ผูน้าํชมรม ยงัไม่ให้ความสําคญักับ
ผูสู้งอายุและสังคม ชมรมไม่ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพและการสนบัสุนอย่างเต็มท่ี ไม่มีการจดัทาํ
เอกสารแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพ หรือจดัหาผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นสุขภาพมาบรรยาย
ใหค้วามรู้กบัผูสู้งอายใุนชมรม รวมทั้งการประสานงาน การวางแผน และการสนบัสนุน 
 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
  - มีการวางแผนของผูน้าํของชมรม (แบบไม่เป็นทางการ และยงั
ไม่ได้ดาํเนินการ) เร่ืองการจดัให้มีหน่วยงานของภาครัฐเขา้มาให้ขอ้มูลเก่ียวกบัด้านสุขภาพแก่
ผูสู้งอายุ และมีการกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัให้ชดัเจน ให้มีความเขา้ใจ
ถูกตอ้งตรงกนั 
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  สรุป การจัดการปัญหาอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมของชมรมแบดมินตัน
จนัทบุรี มีปัญหาดา้นงบประมาณเป็นหลกั แต่สมาชิกชมรมทุกคนให้ความใส่ใจและช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนัในชมรมไม่วา่จะเป็นการจดักิจกรรม หรือการหารายไดเ้ขา้ชมรมโดยวธีิการต่างๆ เพื่อให้
ชมรมมีรายได ้และสามารถดาํรงอยู่ได้ ส่วนปัญหาสมาชิกในชมรมขาดความรู้/ความเขา้ใจเร่ือง
สุขภาพ ทางชมรมควรกาํหนดนโยบายวตัถุประสงค์ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัให้ชัดเจน ให้มีความ
เข้าใจถูกต้องตรงกัน มีการจัดทาํเอกสารแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพ หรือจดัหาผูมี้ความรู้      
ความเช่ียวชาญดา้นสุขภาพมาบรรยายใหค้วามรู้แก่ผูสู้งอายใุนชมรม รวมทั้ง ควรมีการประสานงาน     
การวางแผน และการสนบัสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 
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  4.1.2 ชมรมลลีาศจันทบุรี 

  จากการเก็บขอ้มูลชมรมลีลาศจนัทบุรี ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกระบวนการ ดงัภาพ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมรมลีลาศจันทบุรี 
 

การส่ือสาร 
- ส่ือบุคคล 
- ไลน์ 
- เฟซบุ๊ก 
- ส่ือดนตรี 
 

การบริหารจดัการ 
- ประธาน/รองประธาน/
เหรัญญิก/คณะกรรมการ 
- ค่าสมาชิก 100 บาท/เดือน 
- การจดังาน/จดักิจกรรม 
- วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ ตั้งแต่
เวลา 19.00 น. - 20.30 น. 

ผลกระทบเชิงสุขภาพท่ีเกิดข้ึน 
- ดา้นร่างกาย ร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ เสริมสร้างบุคลิกลกัษณะใหส้ง่างาม 
- ด้านจิตใจ จังหวะเสียงเพลงเป็นส่ือ เกิดความรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน              
มีอารมณ์แจ่มใส และไม่เครียด 
 - ดา้นจิตวิญญาณ/ปัญญา การฟังเสียงเพลง และท่าเตน้ การผสมผสานกบัทาํนองของ
ดนตรี ลีลาศจึงเป็นกีฬาท่ีพฒันาสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม  
- ดา้นสงัคม รู้จกัการอยูร่่วมกนัในสงัคม เขา้สงัคม มีเพ่ือน 

ปัญหาอุปสรรค 

งบประมาณ 

แนวทางแกไ้ข 
- จดังานประจาํปี โดยการขายบตัรใหก้บั
สมาชิก 
- จดังานสงัสรรคใ์นโรงเรียนประจาํ
จงัหวดั หรืองานสงัสรรคข์องสมาชิกโรตารี  

ขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพ 

แนวทางแกไ้ข 
- จดัทาํเอกสารแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพ  
- จดัหาผูมี้ความรู้เก่ียวกบัสุขภาพมาบรรยายให้
ความรู้กบัผูสู้งอายุ 

การรับรู้ขอ้มลูข่าวสารของผูสู้งอายุ
ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

แนวทางแกไ้ข 
- ส่ือสารในระหวา่งท่ีพบกนั 
- ใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ 
- ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ภาพที ่23  การจดัการการส่ือสารและเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายชุมรมลีลาศจนัทบุรี 
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   1) การบริหารจัดการชมรมลีลาศจันทบุรี 
   ในปี พ.ศ. 2550  เกิดการรวมตวัของกลุ่มผูสู้งอายุท่ีรักสุขภาพ ชอบการเตน้รํา
เป็นชีวิตจิตใจ และได้ฝึกซ้อมการออกกําลังกายด้วยกิจกรรมลีลาศแห่งแรกท่ีมหาดไทยยิมส์         
แต่เจา้ของยิมส์ตอ้งการให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีออกกาํลงักายแบบครบวงจร กลุ่มผูสู้งอายุจึง
มองหาสถานท่ีฝึกซ้อมใหม่ จึงได้มหาวิทยาลัยสารพดัช่างจนัทบุรีเป็นท่ีฝึกซ้อมอยู่ระยะหน่ึง 
จนกระทัง่เกิดการก่อตวัของกลุ่มผูนิ้ยมลีลาศจาํนวนหน่ึงออกมาฝึกซ้อมลีลาศ โดยไดล้านฝึกซ้อม
ใตอ้าคารโรงเรียนเทศบาลจนัทบุรี 2 และไดก่้อตั้งเป็นรูปแบบของชมรมช่ือวา่ “รักษลี์ลาศจนัทบุรี” 
และในปัจจุบนัไดย้า้ยสถานท่ีฝึกซ้อมแห่งใหม่ไปยงัโรงเรียนวดัไผล่อ้ม เลขท่ี 17/101 ตาํบลจนัทนิมิต 
อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี โดยชมรมรักษลี์ลาศจนัทบุรี มีตาํแหน่งประธานชมรม และรอง
ประธานชมรม จาํนวน 2 คน ตาํแหน่งเหรัญญิก และคณะกรรมการชมรม 5 - 7 คน และสถานท่ีฝึกลีลาศ
แห่งน้ีจะมีค่าสมาชิก 100 บาทต่อเดือน สําหรับเป็นค่าสาธารณูปโภคให้กบัสถานท่ีฝึกซ้อม และได้
นาํรายไดบ้างส่วนบริจาคใหก้บักิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมบาํเพญ็สาธารณประโยชน์ 
 

 
 
ภาพที ่24  การฝึกซอ้มลวดลายการเตน้ของสมาชิกชมรมลีลาศจนัทบุรี 
 
  ชมรมรักษ์ลีลาศจนัทบุรี มีสมาชิกกว่า 60 คน จากผูค้นหลากหลายอาชีพ ตั้งแต่   
รับราชการ ผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการบาํนาญ และแม่บา้น โดยทาํการฝึกซ้อมในวนัจนัทร์ - 
วนัศุกร์ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 20.30 น. ซ่ึงสมาชิกทาํการฝึกซ้อมกนัเอง โดยในชมรมจะมีบุคคลท่ีมี
ความสามารถในการถ่ายทอดการลีลาศให้แก่สมาชิก และภายหลงัจากสมาชิกท่ีฝึกซ้อมจนคล่องก็
จะจบัคู่สมาชิกใหม่ให้สามารถลีลาศไดจ้นกระทัง่เป็น การฝึกซ้อมนอกจากจะใชล้วดลาย (figure)        
ในระดบัพื้นฐาน (basic) แต่ก็ยงัมีกลุ่มสมาชิกท่ีประจาํอยูใ่นชมรมท่ีมีความสามารถฝึกซ้อมไดอ้ยา่ง
สมํ่าเสมอจะเร่ิมพฒันาฝึกซอ้มในลวดลายท่ียากข้ึนไปเร่ือยๆ โดยสมาชิกฝึกซ้อมลวดลายการเตน้รํา
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จากส่ือสมยัใหม่ เช่น การประกวดเตน้รํา จาก you tube ซ่ึงจงัหวะท่ีนาํมาฝึกซ้อมมีการจดัแบ่งตาม
วนัๆ ละ 3 จงัหวะ เช่น วนัจนัทร์มีการฝึกซ้อมจงัหวะคิวบนัรัมบา้ จงัหวะช่าช่าช่า และจงัหวะวอลทซ์ 
วนัองัคารฝึกซ้อมจงัหวะควิก้สเต็ป จงัหวะตะลุง และจงัหวะแซมบา้ แต่ทั้งน้ีก็ไม่ลืมฝึกซ้อมรําวงดว้ย 
หมุนเวียนเปล่ียนไปแต่ละจงัหวะของการเตน้รําไปตามความนิยม ซ่ึงแต่ละจงัหวะมีการฝึกซ้อม
จงัหวะละประมาณ 40 - 45 นาที ก็จะเปล่ียนเป็นจงัหวะอ่ืน ทั้งน้ี ภายหลงัจากการฝึกซ้อมสมาชิก
บางส่วนไดมี้การชกัชวนกนัไปร้านอาหารท่ีมีพื้นท่ีใหส้ามารถเตน้รําสังสรรคก์นัต่อได ้
  นอกจากมีการสังสรรค์ภายหลังจากการฝึกซ้อมแล้ว ยงัมีการสังสรรค์ลีลาศ
ประจาํปี ปีละ 2 - 3 คร้ัง ซ่ึงการสังสรรคลี์ลาศไดจ้ดัข้ึนทั้งในโรงแรมโดยขายบตัรให้กบัสมาชิก     
และจดัข้ึนตามสถานท่ีต่างๆ อยา่งเช่น งานสังสรรคใ์นโรงเรียนประจาํจงัหวดั หรืองานสังสรรคข์อง
สมาชิกโรตารี เป็นตน้ การจดังานสังสรรคแ์ต่ละคร้ังไม่ไดมี้แค่นกัลีลาศในจงัหวดัจนัทบุรีเท่านั้น 
แต่ยงัมีการเดินทางมาร่วมสังสรรค์จากจงัหวดัใกล้เคียง อย่างเช่น จงัหวดัระยอง จงัหวดัชลบุรี 
จงัหวดัตราด และสมาชิกเครือข่ายจากส่วนกลางอยา่งกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
  กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ แมว้่าการรวมกลุ่มกนัจะไม่ใช่กลุ่มที่เป็นทางการ       
แต่แกนนาํดา้นการบริหารทาํใหส้ามารถจดัระเบียบใหส้มาชิกลีลาศเพื่อสุขภาพอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมี
ความสุข และโปร่งใสดา้นการใชเ้งินค่าสมาชิกรายเดือน และเกิดความตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
โดยไม่เน้นเฉพาะผู ้สูงอายุเท่านั้ น แต่ย ังสามารถดึงดูดให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจลีลาศ               
เพื่อสุขภาพดว้ย 
 

 

ภาพที ่25  การฝึกซอ้มลวดลายการเตน้ของสมาชิกชมรมลีลาศจนัทบุรี 
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  2) การส่ือสารสุขภาพของชมรมลลีาศจันทบุรี 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที ่26 การส่ือสารชมรมลีลาศจนัทบุรี 
 
  กลุ่มชมรมลีลาศจนัทบุรี มีการแตกตวัออกไปก่อตั้งชมรมใหม่มีช่ือวา่ 
ชมรมลีลาศจนัทร์กระจ่างฟ้า แต่ยงัมีการติดต่อส่ือสารกนัของเครือข่ายทั้งสองชมรม โดยประธาน
ชมรม (แกนนาํ) และสมาชิกชมรมมีความสามารถในการติดต่อส่ือสารกนัทาํให้เกิดการรวมตวัของ
ผูสู้งอายุในกิจกรรมลีลาศ สมาชิกเหล่าน้ีทาํหน้าท่ีเป็นสะพานเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก    
ท่ีเป็นแกนหลักกับสมาชิกท่ีอยู่นอกชมรม โดยคอยประสานระหว่างกลุ่มให้เกิดความใกล้ชิด 
สมาชิกส่วนใหญ่จะทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้กบัสมาชิกใหม่ในชมรมท่ียงัไม่มีประสบการณ์ลีลาศ
และได้เชิญชวนให้ผูท่ี้สนใจเขา้มาออกกาํลังกายด้วยการลีลาศ พร้อมทั้งเชิญชวนสมาชิกอ่ืนๆ        
ให้สามารถมีความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการลีลาศเพื่อสุขภาพได้ เพื่อก่อให้เกิดการพฒันา
ทกัษะการลีลาศท่ีดีต่อสุขภาพ และพร้อมเป็นกลุ่มแกนนาํหลกัต่อไป โดยสมาชิกเหล่าน้ียงัทาํหนา้ท่ี
ในการสร้างความสัมพนัธ์กับสมาชิกในชมรมและภายนอกชมรม ทาํหน้าท่ีเป็นสะพานเช่ือม
ระหวา่งสมาชิกของทั้งสองเครือข่ายและเครือข่ายอ่ืนๆ ดว้ย 
 ชมรมลีลาศจนัทบุรี มี “แกนนาํ” ในท่ีน้ี กล่าวคือ เป็นบุคคลสําคญัใน
การสั่งการ หรือทาํหน้าท่ีในการบริหารจดัการกิจกรรมลีลาศ และบุคคลท่ีเป็นสมาชิกในชมรม
ลีลาศใหเ้กียรติในฐานะหวัหนา้ หรือผูบ้ริหารของชมรม ซ่ึงสมาชิกชมรมลีลาศ หรือสมาชิกแกนนาํ
ส่วนใหญ่ทาํหน้าท่ีอาํนวยการและคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการบริหารกิจกรรมต่างๆ ของชมรมให้
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อเป็นประโยชน์กบัการออกกาํลงักายดว้ยการลีลาศของสมาชิก      
โดยกิจกรรมลีลาศมีการกระจายตวัของสมาชิกในการเชิญชวนสมาชิกใหม่ให้เขา้มามีส่วนร่วม      
ในกิจกรรมลีลาศ โดยการทาํกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม เพื่อให้บุคคลทัว่ไปได้รู้จกักิจกรรมลีลาศ     
ในงานโอกาสสําคญัต่างๆ เช่น การไปโชวลี์ลาศ การไปประกวดลีลาศยงัสถานท่ีต่างๆ หรือลีลาศ
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สัญจร การทาํหนา้ท่ีของสมาชิกแต่ละคนจึงคลา้ยกบังานชุมชุมสัมพนัธ์ เพื่อดึงดูดให้ผูท่ี้สนเขา้มา
เขา้ร่วมกิจกรรมลีลาศ และบุคคลของแต่ละชมรมไดมี้บทบาทในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารกิจกรรม
ลีลาศต่างๆ ของชมรมท่ีเป็นประโยชน์เพื่อให้บุคคลสนใจและหันมาออกกาํลงักายดว้ยการลีลาศ 
การออกงานสังสรรค์ในเครือข่ายผูรั้กการลีลาศ การแสดงโชว์ลีลาศ ผ่านทางเฟชบุ๊ค หรือผ่าน
ช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ เป็นตน้ ซ่ึงการจดังานสังสรรค์ลีลาศ ผูร่้วมงานมีหน้าท่ีเขา้ร่วมงาน     
หรือออกไปเชิญชวนผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมงานโดยการขายบตัรเขา้งาน ความสามารถในการส่ือสาร
กิจกรรมลีลาศให้กบัสมาชิกท่านอ่ืนๆ และคนรุ่นใหม่ๆ จึงตอ้งอาศยัการใช ้“ส่ือบุคคล” เป็นสําคญั
ในการส่ือสารให้สามารถโน้มน้าวใจให้บุคคลผูส้นใจในกิจกรรมลีลาศเขา้มาอยู่รวมตวักันได ้   
อยา่งมีความสุข และสามารถสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 การส่ือสารสุขภาพของชมรมลีลาศจันทบุรีมีบุคคลท่ีเป็นแกนนําใน      
การติดต่อส่ือสารสอบถามสมาชิกในกลุ่มอยา่งใกลชิ้ด เพื่อรักษาความเป็นสมาชิกลีลาศไว ้และแกนนาํ
ก็พร้อมท่ีจะประกาศตนให้สาธารณชนไดรู้้จกัและเกิดความตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยไม่นบั
เฉพาะผูสู้งอายเุท่านั้น แต่ยงัสามารถดึงดูดเยาวชนรุ่นใหม่ให้สนใจลีลาศโดยการฝึกสอน และสาธิต
ลีลาศในจงัหวะต่างๆ ใหส้มาชิกใหม่ผูเ้ขา้มาลองฝึกลีลาศจนสามารถลีลาศได ้และสามารถโนม้นา้วใจ
ให้สมาชิกของเครือข่ายกิจกรรมลีลาศซ้ือบตัรและเขา้ร่วมงานสังสรรคป์ระจาํปีได ้ซ่ึงบุคคลท่ีเป็น
แกนหลักในการฝึกสอนลีลาศของชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพนั้นมีบทบาทสําคญัท่ีทาํให้เครือข่าย     
เกิดการเรียนรู้ท่าทาง ลวดลายการลีลาศในกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ ซ่ึงแกนนาํไดฝึ้กซ้อมลวดลาย
การลีลาศใหม่ๆ มานําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ การออกงานสังสรรค ์     
ในเครือข่ายผูรั้กการลีลาศ การแสดงโชวลี์ลาศ ส่วนท่ีเหลือกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกพร้อมปฏิบติัตาม    
และให้เกียรติแลกเปล่ียนเรียนรู้การลีลาศเพื่อสุขภาพ เพื่อให้เกิดการพฒันาทกัษะการลีลาศท่ีดีต่อ
สุขภาพต่อไป  
  3) ผลกระทบเชิงสุขภาพของสมาชิกชมรมลลีาศจันทบุรี 
  ชมรมลีลาศจนัทบุรี เป็นชมรมท่ีผูสู้งอายุให้ความสนใจในเร่ืองของ
สุขภาพของตนเอง และใส่ใจในการมาออกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงผูว้ิจยัได้นาํมาวิเคราะห์
ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นปัญญา และดา้นสังคม ดงัน้ี 
 (1) ด้านร่างกาย (Physical) 
  กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพสามารถเสริมสร้างสุขภาพให้กบับุคคล    
ท่ีออกกาํลงักายได ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองการทรงตวั การยืดหยุ่นของกลา้มเน้ือขา ความดนั
โลหิตลดลง โดยการผอ่นคลายดว้ยลีลาของท่าเตน้ ช่วยทาํให้ร่างกายแข็งแรง เคล่ือนไหวไดอ้ยา่ง
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คล่องตวั ชะลอความเส่ือมของอวยัวะ ช่วยให้นอนหลบัไดดี้ยิ่งข้ึน และท่ีสําคญัลีลาศยงัช่วยในเร่ือง
ความจาํของผูสู้งอายไุดเ้ป็นอยา่งดีจึงเหมาะสมอยา่งยิง่กบับุคคลท่ีรักการดูแลสุขภาพ 
 “ได้ความคล่องแคล่วของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของ
การทรงตวั และทาํใหสุ้ขภาพดี มีรูปร่างสมส่วน มีบุคลิกภาพในการเคล่ือนไหวดูแลว้สง่างาม” 

(ประพิมพ ์สุคนธ์, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 “ไดข้ยบัร่างกายทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นศีรษะ ลาํตวั แขน และขา ทาํ
ใหร่้างกายแขง็แรงอีกดว้ย” 

(ธีรวรรณ ศิลารัตน์, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 

 “ไดเ้หง่ือจากการเตน้ ระบบไหลเวียนเลือดดี การหายใจสะดวกข้ึน ได้
สัดส่วนดว้ย เพราะการเตน้มีการขยบัร่างกาย ทาํใหก้ารยดืหยุน่ของกลา้มเน้ือขาแขง็แรง” 

(สุมนา กุลฑลบุตร, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 “ช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์ ทาํ
ให้ชีวิตยืนยาวและมีความสุข ไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย ทาํให้มีเหง่ือ ส่งผลทาํให้มีสุขภาพดี แข็งแรง 
ไม่ค่อยป่วย” 

(อุทยั พึ่งผล, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 “ทาํให้ได้เหง่ือ และก็สบายตวั นอนหลับได้ดีข้ึน ไม่รู้สึกตวัต่ืน
กลางดึก เตน้แลว้รู้สึกสุขภาพดี นํ้ าหนกัก็ลดไปเยอะเลย เร่ิมเห็นประโยชน์จากการลีลาศ และเป็นการ
หากิจกรรมยามวา่งท่ีเกิดประโยชน์” 

(อมัพารดี สุชาครีรัตน์, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 “มนัเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ท่ีได้ขยบัร่างกายทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น 
แขน หวัไหล่ ขา ศีรษะ จึงทาํใหไ้ดอ้อกกาํลงักาย และทาํใหร่้างกายแขง็แรง” 

(ปาริชาติ สุขสวสัด์ิ, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 “ทาํให้มีสุขภาพดีข้ึน แข็งแรงข้ึน ไม่ป่วยง่าย ร่างกายมีภูมิตา้นทาน 
และก็ไม่เป็นหวดัในช่วงอากาศเปล่ียน” 

(พชัรี สิรสุนทร, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
  การลีลาศเป็นการเคล่ือนไหวร่างกายทุกสัดส่วนไปตามจงัหวะเสียงเพลง เสียงดนตรี 
ไม่วา่จะเป็นการใชศี้รษะ ลาํตวั แขน และขาอยา่งต่อเน่ือง คนท่ีเลือกกีฬาลีลาศเป็นกิจกรรมสําหรับ
การออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ จึงเป็นการสร้างความแข็งแรงของกลา้มเน้ือและอวยัวะส่วนต่างๆ 
ของร่างกายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้มีรูปร่างที่ไดส้ัดส่วนสง่างาม ระบบการไหลเวียน
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โลหิต  และระบบการหายใจทาํงานไดดี้ ร่างกายมีสมรรถภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถสร้าง
ภูมิคุม้กนัต่อโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  เครือข่ายการส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายุชมรมลีลาศจนัทบุรี เป็นการออกกาํลงักาย
ท่ีส่งผลทางดา้นร่างกายของผูสู้งอายุ คือ การรวมกลุ่มทาํกิจกรรมลีลาศทาํให้ผูสู้งอายุมีร่างกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ และกีฬาประเภทน้ีสามารถเข้าร่วมได้ทั้ งชายและหญิง และทุกกลุ่มวยั เป็น
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างบุคลิกลกัษณะใหส้ง่างามในการเคล่ือนไหวร่างกาย และมีสุขภาพท่ีดี 
 

 

ภาพที ่27  การฝึกซอ้มของผูสู้งอายภุายในชมรมลีลาศจนัทบุรี 

  (2) ด้านจิตใจ (Mental) 
   เสียงจงัหวะดนตรีของลีลาศช่วยทาํให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสมีอารมณ์
สุนทรี ผ่อนคลายความตึงเครียด สร้างความแข็งแกร่งจากภายในจิตใจมาสู่ภายนอกร่างกายทาํให้
ผูสู้งอายเุกิดการผอ่นคลายอารมณ์ ความเครียด และสามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งมีความสุข 
 “มาลีลาศท่ีน่ีมนัทาํให้จิตใจผ่อนคลาย สนุกสนานไปกบัเสียงเพลง 
เรียนรู้กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ เพื่อการออกงานสังสรรคใ์นเครือข่ายผูรั้กการลีลาศ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้การลีลาศเพื่อสุขภาพ และทาํใหเ้กิดการพฒันาทกัษะการลีลาศท่ีดีต่อสุขภาพและจิตใจ” 

(ประพิมพ ์สุคนธ์, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 “มนัทาํให้อารมณ์แจ่มใสข้ึน เวลาได้มาลีลาศ ได้ฟังเสียงเพลง 
เพราะการลีลาศเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัเสียงเพลงเป็นส่ือในการก้าวเดินให้ถูกตอ้งตามจงัหวะ 
ลีลาศจึงเป็นกิจกรรมท่ีใหค้วามความบนัเทิงเป็นอยา่งมาก” 

(ธีรวรรณ ศิลารัตน์, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
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 “เป็นกิจกรรมนนัทนาการ ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไดม้าลีลาศท่ีน่ีรู้สึกสนุกสนาน ไม่เครียด อารมณ์ผ่อนคลาย    
และกิจกรรมลีลาศก็เป็นการสร้างเสริมสุขภาพใหดี้ดว้ย” 

(สุมนา กุลฑลบุตร, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 “เป็นกิจกรรมให้ความบนัเทิง ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ชอบเพลงจงัหวะแทงโก ้สนุกดี ทาํให้เราลืมเคร่ืองเครียดๆ ได้ ไม่เป็นซึมเศร้า 
เน่ืองจากเราสนุกกบัส่ิงท่ีทาํอยู”่ 

(อุทยั พึ่งผล, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63 ) 
 “ลีลาศเป็นกิจกรรมที่สนุก เพลิดเพลิน มีการแสดงลวดลาย     
การลีลาศในกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ ทาํใหจิ้ตใจแจ่มใส ไดฟั้งเพลง ไดพ้ดูคุยกบัเพื่อน” 

(อมัพารดี สุชาครีรัตน์, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 “มันทําให้อารมณ์ดีนะ ไม่แปรปรวน ได้ฟังเพลง มีทั้ งจังหวะ
มาตรฐาน เช่น วอลทซ์ แทงโก้ บีกิน ช่าช่าช่า และจงัหวะเบ็ดเตล็ตท่ีผูนิ้ยมลีลาศให้ความสนใจ      
คือ ออฟบีท จงัหวะตะลุงเทม็โป้ อเมริกนัรัมบา้ และจงัหวะกวัราช่า” 

(ปาริชาติ สุขสวสัด์ิ, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 “รู้สึกผ่อนคลาย ช่วยคลายเครียดจากการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี เป็น
กิจกรรมท่ีใหค้วามบนัเทิง สนุก และยงัทาํใหมี้สุขภาพท่ีดีดว้ย” 

(พชัรี สิรสุนทร, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63 ) 
  การลีลาศเป็นกิจรรมการออกกาํลงักายท่ีใช้จงัหวะเสียงเพลงเป็นส่ือในการออก
ลีลาจงัหวะในการเคล่ือนไหวร่างกาย ผูเ้ล่นจึงเกิดความรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีอารมณ์
แจ่มใส และไม่เครียด ผูท่ี้ฝึกลีลาศนอกจากจะใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์แลว้ ยงัเป็นการส่งเสริม
สุขภาพทางด้านจิตใจและผ่อนคลายอารมณ์จากความเครียดจากการทาํงาน หรือปัญหาของ
ครอบครัวได ้
  เครือข่ายการส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายุชมรมลีลาศจนัทบุรี เป็นกิจกรรมลีลาศ
ส่งผลทางดา้นจิตใจของผูสู้งอาย ุคือ การรวมกลุ่มเขา้ร่วมกิจกรรมลีลาศทาํให้ผูสู้งอายุสามารถผอ่น
คลายความเครียด และพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ลีลาศเป็นกิจกรรมหน่ึงซ่ึงนอกจากจะช่วยผ่อน
คลายความเครียดแล้วยงัช่วยพฒันาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมได้เป็นอย่างดี     
โดยก่อใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นกิจกรรมนนัทนาการ และเป็นการใชเ้วลาวา่งให้เป็น
ประโยชน ์ซ่ึงการลีลาศเป็นการเคล่ือนไหวร่างกายทุกสัดส่วนไปตามจงัหวะเสียงเพลง เช่น การใช ้
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ศีรษะ ลาํตวั แขนและขา อยา่งต่อเน่ือง คนท่ีเลือกกีฬาลีลาศเป็นกิจกรรมสําหรับการออกกาํลงักาย
อย่างสมํ่าเสมอเท่ากบัเป็นการสร้างความแข็งแรงของกลา้มเน้ือและอวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้มีรูปร่างท่ีได้สัดส่วนสวยงาม ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบ     
การหายใจทาํงานได้ดี ร่างกายมีสมรรถภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถสร้างเสริมภูมิคุม้กนัต่อ
โรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

                 

ภาพที ่28  การฝึกซอ้มของผูสู้งอายใุนชมรมลีลาศจนัทบุรี 

 (3) ด้านจิตวญิญาณ/ปัญญา (Siritual) 
 การลีลาศเป็นกิจกรรมการออกกาํลงักายท่ีใช้จงัหวะเสียงเพลงเป็นส่ือ 
ในการออกลีลาจงัหวะในการเคล่ือนไหวร่างกาย ผูสู้งอายุจึงเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน        
มีอารมณ์แจ่มใส และไม่เครียด ผูสู้งอายุท่ีฝึกลีลาศในเวลาว่างเป็นการรู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์แลว้ยงัช่วยใหต้นเองมีโอกาสแสดงออกถึงความตอ้งการพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย ์
อนัแสดงความหวงัและความรู้สึกตามจงัหวะเสียงเพลงเป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพทางดา้นจิตใจ 
การฝึกสมาธิ และผ่อนคลายอารมณ์ความตึงเครียดจากงานในหน้าท่ีประจาํ หรือปัญหาของ
ครอบครัวได ้
  “เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใชส้มาธิเป็นอยา่งมาก ในการฝึกให้เขา้จงัหวะ 
ยิง่จงัหวะเร็วๆ ยิง่ตอ้งใชส้มาธิ” 

(ประพิมพ ์สุคนธ์, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
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  “เป็นการฝึกสมาธิและฝึกสมองไดเ้ป็นอยา่งดีเลยนะ ไดคิ้ดทบทวน
ท่าเตน้ ทาํใหส้มองไดใ้ชง้านทาํใหมี้ความจาํท่ีดีข้ึน” 

(ธีรวรรณ ศิลารัตน์, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 “ก็น่าจะเป็นการฝึกสมาธิ การนบักา้วกบัจงัหวะน้ีตอ้งใชส้มาธิเป็น
อยา่งดี เวลาเตน้ก็ตอ้งฟังเสียงเพลง จงัหวะก็สาํคญัถา้สมาธิหลุดไปก็จะทาํใหเ้ตน้ไม่ถูกและตอ้งเร่ิมใหม่” 

(สุมนา กุลฑลบุตร, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 “มนัช่วยให้ความจาํดีนะ เพราะไดฝึ้กสมาธิ ถา้จงัหวะกบัขาเราไม่
ไปพร้อมกนั ไม่มีสมาธิก็จะเหยียบเทา้ของคู่ฝึกซ้อมเราได้ ตอนฝึกใหม่ๆ ก็จะซ้อมท่าท่ีง่ายๆ ช้าๆ 
ก่อน เพื่อไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุ พอเร่ิมเป็น เร่ิมเก่ง ก็เร่ิมเร็วข้ึน” 

(อุทยั พึ่งผล, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63 ) 
 “ทาํให้เรากล้าแสดงออก มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค”์ 

(อมัพารดี สุชาครีรัตน์, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
  “ความจาํดีข้ึน เวลานบัจงัหวะก็แม่นข้ึน สมองโล่ง” 

(ปาริชาติ สุขสวสัด์ิ, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 “การลีลาศเป็นกิจกรรมท่ีใช้จังหวะเสียงเพลงเป็นส่ือ จึงเกิด
ความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน มีอารมณ์แจ่มใสและไม่เครียด มีสมาธิอยูก่บัเสียงเพลง ในการจบั
จงัหวะเพลง” 

(พชัรี สิรสุนทร, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63 ) 
  กิจกรรมลีลาศส่งผลใหมี้สมาธิท่ีดีข้ึน เพราะผูสู้งอายุตอ้งมีสติอยูต่ลอดเวลาในการ
ฟังเสียงเพลง และจดจาํท่าเตน้ จึงทาํให้มีความจาํดี และการผสมผสานกบัทาํนองของดนตรี ลีลาศ
จึงเป็นกีฬาท่ีพฒันาสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ของผูสู้งอายไุดเ้ป็นอยา่งดี 
  เครือข่ายการส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายุชมรมลีลาศจนัทบุรี เป็นกิจกรรมลีลาศท่ี
ส่งผลทางดา้นจิตวญิญาณ/ปัญญาของผูสู้งอาย ุคือ การรวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรมลีลาศทาํให้ผูสู้งอายุมี
จิตใจเบิกบาน เพราะเม่ือใดท่ีมาเตน้ลีลาศทาํให้ระบบความคิดใช้ไปในทางท่ีถูกตอ้ง สร้างสรรค ์
และสนุกสนาน กระทัง่ทาํให้ผูสู้งอายุลืมความเหน่ือยลา้ หรือเร่ืองท่ีกาํลงักงัวลหรือมีความเครียด 
เพราะจิตไดโ้ฟกสัอยูท่ี่จงัหวะและเสียงเพลงท่ีไปดว้ยกนัไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึงมีสมาธิอีกทั้งไดฝึ้ก
สมองไปพร้อมๆ กนั เพราะในระหว่างลีลาศผูสู้งอายุไดคิ้ดทบทวนท่าทางทาํให้สมองไดใ้ช้งาน 
และการเคล่ือนร่างกายของกิจกรรมลีลาศยงัส่งผลให้ร่างกายของผูสู้งอายุมีสมรรถภาพในการทรง
ตวัท่ีดี ป้องกนัการหกลม้ได ้รวมถึงมีอารมณ์แจ่มใสข้ึน เพราะในขณะเตน้ไดฮ้มัเพลงไปพร้อมดว้ย 
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ภาพที ่29  ท่าทางระหวา่งการฝึกซอ้มของสมาชิกชมรมลีลาศจนัทบุรี 

 (4) ด้านสังคม (Socal) 
 การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถผอ่นคลายความเครียดและเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ลีลาศก็เป็นกิจกรรมหน่ึง ซ่ึงนอกจากช่วยให้ผูสู้งอายุผ่อนคลาย
ความเครียดแลว้ยงัช่วยพฒันาทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี ก่อให้เกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นกิจกรรมนนัทนาการและเป็นการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์และ
เป็นกิจกรรมส่ือสัมพนัธ์ทางสังคม  
 “มาแลว้ก็ไดเ้พื่อน เป็นกิจกรรมสัมพนัธ์ทางสังคม ผูช้ายและผูห้ญิง
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกนัได้ และได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นพูดคุยกันในแต่ละวนัได ้    
ออกกาํลงักายสุขภาพเราก็ดีข้ึน” 

(ประพิมพ ์สุคนธ์, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 “เตน้ตั้งแต่ยงัไม่เกษียณอาย ุตอนน้ีเกษียณมา 2 ปีแลว้ ก็ยงัมาเตน้มา
หาเพื่อนฝงูอยู ่อยู่บา้นก็ไม่มีอะไรทาํ มาชมรมไดม้าออกกาํลงักายไดพ้บปะเพื่อนๆ ถา้หายหนา้ไป
เคา้ก็โทรหานึกว่าฉันป่วยเป็นอะไรรึเปล่า ฉันเลยจึงตอ้งมาเร่ือยๆ ให้เขาไดเ้ห็นหน้าสักหน่อย    
เด๋ียวลืม” 

(ธีรวรรณ ศิลารัตน์, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 “กิจกรรมลีลาศเป็นกีฬาในร่ม ไม่ตอ้งออกแดด แถมคนท่ีมาเตน้ก็มี
แต่คนมีอายุ ได้เห็นถึงความจริงใจ ความโอบอ้อมอารี บางคนบ้านใกล้กับเพื่อนๆ ก็จะนัดกัน
ในไลน์กลุ่มว่าจะไปรับกนัท่ีไหน ก่ีโมง เพื่อจะไดม้าพร้อมกนั และพี่อู๋ (คุณประสงค)์ ก็จะคอยเอาใจ
ห่วงใยสมาชิกในชมรมดีดว้ยนะ” 
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(สุมนา กุลฑลบุตร, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 “ทาํให้มีสังคมท่ีกวา้งข้ึน ได้รวมกลุ่ม ได้จบัคู่กัน สนิทสนมกัน  
บางคนก็ยงัมีนํ้า มีอาหารติดไมติ้ดมือมา ไดท้ั้งอ่ิมทอ้ง ไดท้ั้งสุขภาพ และไดท้ั้งพบปะพดูคุยใกลชิ้ดกนั” 

(อุทยั พึ่งผล, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 “ได้มิตรภาพท่ีดีต่อกัน ได้เห็นความมีนํ้ าใจ ตอนฝนตกไม่มีรถ
เพื่อนสมาชิกก็จะมารับมาส่ง เราตอ้งรวมตวักนัไว ้แก่แลว้จะไดไ้ม่เหงา สมาชิกคนไหนขาดหายไป
ไม่มาก็ต้องโทรถามว่าเป็นยงัไง เม่ือได้เขา้มาชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพและก็ไม่อยากให้ไปไหน       
พากนัมาใส่ใจสุขภาพดว้ยกนั ไดเ้พื่อนคุยสนุกสนานดว้ย” 

(อมัพารดี สุชาครีรัตน์, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
 “ลีลาศเป็นกิจกรรมเพื่อความบนัเทิงและกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ไดม้า
รวมตวักนัไดพู้ดคุยแลกเปล่ียนความคิด แลกเปล่ียนวิถีชีวิตกบัเพื่อนๆ ไดค้วามมีนํ้ าใจกบัเพื่อนสมาชิก 
แต่ละคนก็จะมีของติดไมติ้ดมือมาฝากกนัอยูเ่ร่ือยๆ” 

(ปาริชาติ สุขสวสัด์ิ, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63 ) 
 “มีเพื่อนเยอะมากข้ึนเลย หลากหลายที่ หลากหลายอาชีพ ได้
ความสนุกสนานในกลุ่ม ไดส้ังคม เวลาเลิกลีลาศก็จะชวนกนัไปต่อ ไปร้องเพลง เตน้รํา บางทีก็พา
กันไปต่อท่ีโรงแรมนิวทราเวิลลอด์จ ก็สนุกดีนะ พอออกกาํลังกายเสร็จก็ยงัไม่อยากกลับบ้าน       
ไปเตน้รําร้องเพลงกนัต่อ” 

(พชัรี สิรสุนทร, สัมภาษณ์ 23 ก.ค. 63) 
  กิจกรรมลีลาศใหค้วามบนัเทิง และเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ทาํใหเ้กิดการรวมกลุ่ม 
มีเพื่อนและไดเ้ขา้สังคมของผูสู้งอายุ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั และเกิดมิตรภาพ 
ทาํให้เครือข่ายการส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายุชมรมลีลาศจนัทบุรี เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลทางดา้น
สังคมของผูสู้งอายุ คือ การรวมกลุ่มทาํกิจกรรมลีลาศ ช่วยทาํให้ผูสู้งอายุลดความตึงเครียดทาง
ร่างกาย มีความอดทนความเร็ว และการเคล่ือนไหวท่ีคล่องแคล่วข้ึน ทาํให้กล้ามเน้ือแข็งแรง       
การทรงตวัดีข้ึน ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตมีประสิทธิภาพดีข้ึน ระบบเผาผลาญใน
ร่างกาย ระบบขบัถ่ายดีข้ึน ช่วยชะลอความเส่ือมของอวยัวะ และทาํให้ผูสู้งอายุจิตใจแจ่มใสเบิก
บาน และจะเห็นวา่ลีลาศนอกจากจะช่วยผอ่นคลายความเครียดไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้ ยงัช่วยพฒันาดา้น
ร่างกายและจิตใจ ไดเ้ป็นอย่างดี เป็นการส่งเสริมให้รู้จกัการเขา้สังคม รู้จกัการอยู่ร่วมกนัในสังคม
ด้วยดี ทําให้มีเพื่อนและมีสมาชิกเพิ่มมากข้ึน มีเช่ือมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกในทาง
สร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงาม และส่งเสริมใหรู้้จกัการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
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ภาพที ่30  การฝึกซอ้มของสมาชิกชมรมลีลาศจนัทบุรี 

  จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุชมรมลีลาศจนัทบุรีทั้ง 7 คน พบว่า การจดัการการส่ือสาร
ในการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุชมรมลีลาศจนัทบุรี ผูสู้งอายุทุกคนจะคาํนึงถึง
เร่ืองสุขภาพของตนเองเป็นหลกั ซ่ึงแบ่งได้ ดงัน้ี 1) ด้านร่างกาย เพราะทาํให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
และสามารถเขา้ร่วมไดท้ั้งชายและหญิง ทุกกลุ่มวยั เป็นกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกลกัษณะให้สง่างาม
ในการเคล่ือนไหวร่างกาย และมีสุขภาพท่ีดี 2) ดา้นจิตใจ เป็นกิจรรมการออกกาํลงักายท่ีใชจ้งัหวะ
เสียงเพลงเป็นส่ือ ผูเ้ล่นจึงเกิดความรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีอารมณ์แจ่มใส และไม่เครียด ทั้งน้ี
ยงัเป็นการส่งเสริมสุขภาพทางด้านจิตใจและผ่อนคลายอารมณ์จากความเครียดจากการทาํงาน    
หรือปัญหาของครอบครัวได ้3) ดา้นจิตวิญญาณ/ปัญญา เน่ืองจากกิจกรรมลีลาศช่วยให้มีสมาธิท่ีดีข้ึน 
เพราะตอ้งมีสติอยูต่ลอดเวลาในการฟังเสียงเพลง และท่าเตน้ จึงทาํใหมี้ความจาํดี 4) ดา้นสังคม เป็น
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ทาํให้เกิดการรวมกลุ่มกนั ทาํให้มีเพื่อนและไดเ้ขา้สังคม มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั และการเกิดมิตรภาพ ลีลาศจึงเป็นกีฬาท่ีพฒันาสุขภาพทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4) การจัดการปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกจิกรรมของชมรมลีลาศจันทบุรี 
  จากการสัมภาษณ์ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินกิจกรรมของ
ชมรมลีลาศจนัทบุรี พบวา่ 
 (1) ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูสู้งอายผุา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
          เน่ืองจากผูสู้งอายุชมรมลีลาศจนัทบุรีบางรายยงัไม่มีความชาํนาญใน
การใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ ในการส่ือสาร ซ่ึงผูสู้งอายมุองวา่เป็นเรืองท่ียุง่ยากและไม่สนใจ 
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 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
 - ผูสู้งอายุชมรมลีลาศจนัทบุรีใชว้ิธีการแกปั้ญหาโดยการส่ือสารกนัใน
ระหว่างท่ีพบกนั และใช้แอพลิเคชันไลน์ เฟซบุ๊ก และใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในการติดต่อส่ือสาร
เพราะง่ายและสะดวก 
   (2) ปัญหาดา้นงบประมาณ 
 ชมรมลีลาศจันทบุรีมีค่าสมาชิก 100 บาทต่อเดือน สําหรับเป็นค่า
สาธารณูปโภค เช่น ค่านํ้า ค่าไฟ ใหก้บัสถานท่ีฝึกซ้อม ซ่ึงรายไดด้งักล่าวเพียงพอต่อการใชจ่้ายต่อเดือน 
แต่ไม่สามารถนาํรายไดบ้ริจาคให้กบักิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมบาํเพญ็สาธารณประโยชน์ได ้
ซ่ึงทางชมรม  มีความตอ้งการให้มีรายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึนเพื่อนาํเงินมาใช้จ่ายในส่วนท่ีสามารถสร้าง
คุณประโยชน์ใหก้บัสังคม หรือบริจาคใหก้บัหน่วยงานอ่ืนท่ีเขา้มาขอความอนุเคราะห์ 
 แนวทางการแกไ้ข 
 - ชมรมลีลาศจนัทบุรีมีการจดัการสังสรรคลี์ลาศประจาํปี ปีละ 2 - 3 คร้ัง        
ซ่ึงการสังสรรคลี์ลาศไดจ้ดัข้ึนทั้งในโรงแรมโดยขายบตัรใหก้บัสมาชิก และจดัข้ึนตามสถานท่ีต่างๆ 
อย่างเช่น งานสังสรรค์ในโรงเรียนประจาํจงัหวดั หรืองานสังสรรค์ของสมาชิกโรตารี เป็นต้น      
การจดังานสังสรรคแ์ต่ละคร้ังไม่ไดมี้แค่นกัลีลาศในจงัหวดัจนัทบุรีเท่านั้น แต่ยงัมีการเดินทางมาร่วม
สังสรรค์จากจงัหวดัใกล้เคียง อย่างเช่น จงัหวดัระยอง จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัตราด และสมาชิก
เครือข่ายจากส่วนกลางอยา่งกรุงเทพมหานคร 
 (3) ปัญหาสมาชิกในชมรมขาดความรู้/ความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพ 
 ผู ้สูงอายุชมรมลีลาศจันทบุรี มีความใส่ใจเร่ืองสุขภาพของตนเอง 
กล่าวคือ อยากให้ร่างกายแข็งแรง สดช่ืน ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ เป็นการใช้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชนแ์ต่ผูสู้งอายุยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองสุขภาพ การดูแลสุขภาพท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจาก
ชมรม/ผูน้าํชมรม ยงัไม่ให้ความสําคญักบัผูสู้งอายุและสังคม ชมรมไม่ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพและ
การสนบัสนุนอย่างเต็มท่ี ไม่มีการจดัทาํเอกสารแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพ หรือจดัหาผูมี้ความรู้ 
ความเช่ียวชาญดา้นสุขภาพมาบรรยายให้ความรู้กบัผูสู้งอายุในชมรม รวมทั้งการประสานงาน การ
วางแผน และการสนบัสนุน 
 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
 - ยงัไม่มีการวางแผนในเร่ืองดงักล่าว และยงัไม่มีการกาํหนดนโยบาย 
วตัถุประสงค ์กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัใหช้ดัเจน ใหมี้ความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั  
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 สรุป การจดัการปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินกิจกรรมของชมลีลาศจนัทบุรี         
มีปัญหาด้านงบประมาณเป็นหลัก ถึงแม้ค่าใช้จ่ายในชมรมจะเพียงพอต่อค่าบาํรุงสถานท่ีแล้ว       
แต่ชมรมยงัคงตอ้งการรายได้เพิ่มเติม โดยสมาชิกมีความร่วมมือร่วมใจกันจดักิจกรรมหารายได้เข้า
ชมรม โดยการจดักิจกรรมการสังสรรคลี์ลาศประจาํปี ปีละ 2 - 3 คร้ัง ซ่ึงการสังสรรคลี์ลาศจะจดัข้ึน
ทั้งในโรงแรมโดยขายบตัรให้กบัสมาชิก  และจดัข้ึนตามสถานท่ีต่างๆ อย่างเช่น งานสังสรรค์ใน
โรงเรียนประจาํจงัหวดั หรืองานสังสรรคข์องสมาชิกโรตารี เป็นตน้ ซ่ึงสามารถนาํรายไดบ้างส่วน
จากการจดักิจกรรมบริจาคให้กบักิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมบาํเพ็ญสาธารณประโยชน์ ส่วน
ปัญหาสมาชิกในชมรมขาดความรู้/ความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพ ทางชมรมควรกาํหนดนโยบายวตัถุประสงค ์
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัให้ชดัเจน ให้มีความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั มีการจดัทาํเอกสารแนวทางการดูแล
รักษาสุขภาพ หรือจดัหาผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นสุขภาพมาบรรยายให้ความรู้กบัผูสู้งอายุใน
ชมรม รวมทั้ง ควรมีการประสานงาน การวางแผน และการสนบัสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 
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  4.1.3 ชมรมแอโรบิคจันทบุรี 

  จากการเก็บขอ้มูลชมรมแอโรบิคจนัทบุรี ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกระบวนการ ดงัภาพ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่31  การจดัการการส่ือสารและเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายชุมรมแอโรบิคจนัทบุรี 

  

ชมรมแอโรบิคจันทบุรี 
 

การส่ือสาร 
- ส่ือบุคคล 
- ป้าย สญัลกัษณ์ 
- ส่ือดนตรี 
 

การบริหารจดัการ 
- การจดัระเบียบของ
เทศบาลเมืองจนัทบุรี 
 

ผลกระทบเชิงสุขภาพท่ีเกิดข้ึน 
- ดา้นร่างกาย ร่างกายแขง็แรง การทรงตวั ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ  
- ดา้นจิตใจ จงัหวะเสียงเพลงเป็นส่ือ ทาํใหไ้ม่เครียด อารมณ์ดีข้ึน ยิม้แยม้แจ่มใสอยูเ่สมอ 
- ดา้นจิตวิญญาณ/ปัญญา ทกัษะ การมอง การดู จงัหวะต่างๆ ทาํใหมี้สมาธิ 
- ดา้นสงัคม ฝึกใหมี้อธัยาศยักบัคนรอบขา้ง รู้สึกสนุกกบัการไดท้าํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมี
ความสนใจเหมือนกนักบัเรา 

ปัญหาอุปสรรค 

ปัญหาสถานท่ีไม่เอ้ืออาํนวยต่อการออกกาํลงักาย
ในช่วงฤดูฝน 

แนวทางแกไ้ข 
- ออกกาํลงักายอยูท่ี่บา้น 
 

ขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพ 

แนวทางแกไ้ข 
- จดัทาํเอกสารแนวทางการดูแลรักษา
สุขภาพ  
- จดัหาผูมี้ความรู้เก่ียวกบัสุขภาพมาบรรยาย
ใหค้วามรู้กบัผูสู้งอายใุนชมรม  
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  1) การบริหารจัดการชมรมแอโรบิคจันทบุรี 
    ชมรมแอโรบิคแห่งน้ี ไม่มีกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ตายตวั มีการจดัระเบียบ
ของเทศบาลเมืองจันทบุรี ซ่ึงไม่เสียค่าสมัคร ค่าใช้จ่าย หรือค่าบาํรุงรักษา ทุกคนสามารถไป       
ออกกาํลงักายโดยการแอโรบิคได ้ไม่วา่จะเป็นเด็ก ผูใ้หญ่ หรือผูสู้งอายุ ผูน้าํเตน้คือผูใ้ดก็ไดท่ี้มีสามารถ
ในการเตน้ได้ตามจงัหวะเพลงและมีท่าทางประกอบ ส่วนใหญ่ไม่เป็นคนเดิมมีการผลดัเปล่ียน
หมุนเวียนกันไปเร่ือยๆ ถ้าวนัน้ีผูน้ําเต้นรายเดิมติดภารกิจไม่ได้มาท่ีสนามก็มีผู ้ผลัดเปล่ียน
หมุนเวยีนกนัไปเร่ือยๆ ข้ึนไปนาํเตน้แทน ทั้งน้ี วนัใดมีฝนตก อากาศค่อนขา้งคร้ึม ผูสู้งอายุก็ไม่ได้
มารวมตวักนั บรรยากาศเป็นตวักาํหนดของการมารวมตวักนัของผูสู้งอายใุนการทาํกิจกรรมแอโรบิค 
 

  
 
ภาพที ่32  การเตน้แอโรบิคของผูสู้งอายตุามผูน้าํเตน้บนเวที 
 
  2) การส่ือสารสุขภาพของชมรมแอโรบิคจันทบุรี 
 

 

 
ภาพที ่33 การส่ือสารชมรมแอโรบิคจนัทบุรี 
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  ชมรมแอโรบิคจนัทบุรีมีการส่ือสารสุขภาพโดยภาษากาย กิริยา ท่าทาง    
สีหน้า ดวงตา นํ้ าเสียง การแต่งกาย สัญลกัษณ์ ของผูน้าํเตน้บนเวที แสดงไปยงัผูสู้งอายุ ทาํให้
ผูสู้งอายปุฏิบติัตามผูน้าํ ซ่ึงผูน้าํเตน้จะผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัไปเร่ือยๆ ไม่จาํเพาะตอ้งเป็นผูห้น่ึง
ผูใ้ดเท่านั้น และผูสู้งอายท่ีุมาออกกาํลงักายโดยการแอโรบิคไดค้าํนึงถึงเร่ืองสุขภาพของตนเองเป็นหลกั 
และไม่มีการติดต่อส่ือสารกนัผา่นเทคโนโลย ีเช่น ไลน์ เฟซบุก๊ หรือโทรศพัท ์แต่สมาชิกทุกท่านได้
เน้นการดูปฏิกิริยาของผูน้าํ คือ การส่ือสารของผูน้าํท่ีแสดงออกทางดา้นร่างกาย ซ่ึงผูน้าํเตน้มีการ
บริหารและแนะนาํช่วยเหลือใหผู้สู้งอายุออกกาํลงักายและนนัทนาการตามตอ้งการตามความสนใจ 
ดว้ยการสอน สาธิต ของผูน้าํเตน้แอโรบิค โดยผูน้าํเตน้ไดเ้ตรียมท่าเตน้ให้ผูสู้งอายุดู ฟังเสียงเพลง 
และฝึกปฏิบติัตามผูน้ํา ซ่ึงผูสู้งอายุได้ให้ความร่วมมือรับคาํสั่งและปฏิบติัตามคาํสั่งร่วมสนอง
ความรู้สึก การรับรู้จากผูน้าํไปสู่เป้าหมายร่วมกนัและสร้างจินตนาการร่วมผูน้าํเตน้ 
 การส่ือสารของผูสู้งอายใุนชมรมแอโรบิคเป็นการส่ือสารผา่นส่ือบุคคลคือ 
เป็นการพบปะสนทนาเม่ือเผชิญหนา้กนัท่ีลานแอโรบิคเท่านั้น การพบกนัเป็นการทกัทาย และไม่มี
การนดัหมายกนั การมาพบกนัท่ีน่ีคือถา้วนัใดมีฝนตก อากาศค่อนขา้งคร้ึม ผูสู้งอายุก็ไม่ไดม้ารวมตวักนั 
บรรยากาศเป็นตวักาํหนดของการมารวมตวักันในการมาร่วมกนัทาํกิจกรรม และผูสู้งอายุไม่มี
สัมพนัธ์กนัต่อหลงัจากเสร็จกิจกรรม 
   จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุชมรมแอโรบิค ทั้ง 7 คน พบว่า บุคคลท่ีทาํ
กิจกรรมกนัส่วนใหญ่เวลาไปทาํกิจกรรมต่างคนต่างทาํกิจกรรม มีการพูดคุยกนัแต่อยู่ในรูปแบบ  
การ “ทกัทาย” เป็นส่วนใหญ่ ไม่มีการถามถึงเร่ืองต่างๆ เช่น ข่าวสาร สุขภาพ หรือเร่ืองส่วนตวัของ
ผูสู้งอาย ุเวลาทาํกิจกรรมเสร็จต่างแยกยา้ยกนักลบับา้นมีแค่คาํกล่าวลากนัแต่ไม่มีการชกัชวนกนัไป
ทาํกิจกรรมอยา่งอ่ืน บริบทการส่ือสารแบบน้ีอาจเป็นเพราะความไม่สนิทสนมกนัของผูสู้งอายุท่ีจะ
สามารถพดูถึงเร่ืองราวต่างๆได ้และการออกกาํลงักายจะเป็นแบบเปิด คือผูสู้งอายุทุกคนสามารถมา
เขา้ร่วมกิจกรรมไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้ายทาํใหไ้ม่วา่วยัช่วงอายเุท่าใดก็สามารถมาทาํกิจกรรมร่วมกนัได ้
สาเหตุน้ีอาจทาํให้ผูสู้งอายุไม่รู้วา่จะพูดคุยอะไรดว้ยเพราะความไม่สนิทสนมทาํให้ความชอบหรือ
ส่ิงท่ีพบเจอมาแตกต่างกนัออกไป เพราะไม่อาจทราบไดว้า่ถามไปแลว้จะพอใจหรือไม่  
   การส่ือสารสุขภาพของชมรมแอโรบิคจนัทบุรี ระหวา่งผูน้าํเตน้และผูสู้งอาย ุ
เป็นการส่ือสารแบบมิใช่วาจา หรือ อวจันภาษา เป็นหลกั  เป็นการใชภ้าษากาย กิริยา ท่าทาง สีหนา้ 
ดวงตา นํ้ าเสียง การแต่งกาย สัญลักษณ์ ในการส่งสารให้ผูรั้บสารคือผูสู้งอายุได้ปฏิบัติตาม        
ส่วนการส่ือสารของผูสู้งอายุกบัผูสู้งอายุดว้ยกนัเองเป็นการใช้ส่ือบุคคล การสนทนา ทกัทายกนั 
ในขณะท่ีพบกนัในลานแอโรบิค โดยผูสู้งอายไุม่มีปฏิสัมพนัธ์ทางการส่ือสารดา้นเทคโนโลยอ่ืีนๆ   
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ภาพที ่34  การเตน้แอโรบิคของผูสู้งอายตุามผูน้าํเตน้บนเวที 
 
  3) ผลกระทบเชิงสุขภาพของสมาชิกชมรมแอโรบิคจันทบุรี 
  ชมรมแอโรบิคจนัทบุรี เป็นชมรมผูสู้งอายุให้ความสนใจในเร่ืองของสุขภาพ
ของตนเอง และใส่ใจในการมาออกกาํลังกายอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงผูว้ิจยัได้นํามาวิเคราะห์ข้อมูล      
โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นปัญญา และดา้นสังคม ดงัน้ี 
 (1) ด้านร่างกาย (Physical) 
  การแอโรบิคเป็นการออกกาํลงักายประเภทหน่ึง ทั้งสนุกและทาํให้
ร่างกายไดเ้ผาผลาญ อีกทั้งยงัช่วยให้ผูเ้ล่นเคล่ือนไหวร่างกายไดทุ้กสัดส่วน ร่างกายไดถู้กบริหาร   
ทาํให้รู้สึกสดช่ืน ร่างกายกระฉับกระเฉง มีความคล่องตวัมัน่ใจมากข้ึน และช่วยให้บุคลิกดีข้ึน         
การออกกาํลงักายโดยการเตน้แอโรบิค เป็นการสร้างบุคลิกภาพท่ีดีให้กบัคนท่ีเตน้ เพราะไดว้อร์ม
ร่างกายทาํใหก้ลา้มเน้ือไดมี้การยดืหด และคลายตวั และยงัเป็นการสร้างความมัน่ใจในรูปร่างของตวัเอง 
จึงเป็นการเสริมสร้างบุคลิกใหดู้ดี และช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กบัผูอ้อกกาํลงั เน่ืองจากมีท่วงท่า
ท่ีตอ้งการความทะมดัทะแมงและถูกตอ้ง ตามจงัหวะของเพลง จึงเป็นการพฒันาบุคลิกภาพอีกทางหน่ึง 
โดยการออกกาํลงักายแบบแอโรบิคมีเป้าหมายสําคญั คือ กระตุน้ให้ระบบหวัใจระบบไหลเวียนโลหิต 
และระบบหายใจทาํงานเพิ่มข้ึน ยงัรวมไปถึงสมรรถภาพทางกายในทุกๆ ดา้น  
 “ร่างกายแข็งแรงข้ึน เวลามาเตน้ไดเ้หง่ือ ก็ทาํให้นอนหลบัสบายข้ึน 
และก็รู้สึกขยบัร่างกายไดดี้กวา่เดิม เม่ือก่อนกวา่จะขยบัไดอื้ดมาก กวา่จะขยบัไดแ้ต่ละกา้ว เดินได้
แต่ละกา้ว” 

(มาลยั อยูส่วสัด์ิ, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
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 “ขยบัร่างกายไดดี้ข้ึน คล่องตวัข้ึน เวลาเดินทรงตวัดีกวา่เดิม กระดูก
ไม่ติดเหมือนเม่ือก่อน นอนหลบัก็สบายข้ึน” 

(นงลกัษณ์ แซ่ล้ี, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 

            
ภาพที ่35  การออกกาํลงักายโดยการเตน้ของผูสู้งอายชุมรมแอโรบิคจนัทบุรี 

 “ขยบัร่างกายไดดี้ ไดเ้หง่ือดีเวลาเตน้เยอะๆ ป้าชอบเตน้มนัเป็นการ
ออกกาํลงักายท่ีง่ายไม่ตอ้งมีอุปกรณ์ อายแุบบป้าจะไปวิง่ก็ไม่ไหว เข่าไม่ค่อยดีจะเป็นอนัตราย” 

(สมทรง บุญส่ง, ผูสู้งอาย,ุ สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
“ร่างกายแข็งแรงกวา่เดิม เม่ือก่อนป้าอว้น นํ้ าหนกัเยอะ หมอเลยให้

ออกกาํลงักายท่ีพอทาํได ้ป้าเลยเลือกมาเตน้ มนัไดข้ยบัร่างกาย ไดเ้หง่ือ ร่างกายก็ดีข้ึน ค่าไขมนั 
ความดนัก็ลดตํ่าลง” 

(สมจิตร จนัทร์ฉาย, ผูสู้งอายุ, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 

         

ภาพที ่36  การออกกาํลงักายโดยการเตน้ของผูสู้งอายชุมรมแอโรบิคจนัทบุรี 
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“ป้ารู้สึกร่างกายแขง็แรงข้ึน ผอมลงจากเดิม แต่ผอมแบบสุขภาพดีนะ 
ไม่เจ็บป่วย โรคท่ีเคยเป็น เช่น ไขมนั ความดนั ก็อยูใ่นเกณฑ์ปกติ ไม่เกินเกณฑ์เหมือนเม่ือก่อน 
ตอนท่ียงัไม่ไดอ้อกกาํลงักาย” 

(ดวงใจ ชาํนาญกิจ, ผูสู้งอาย,ุ สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
“ร่างกายไม่โทรมมีแรงทาํงานไดเ้ยอะกว่าเดิม เลือดลมก็ดีข้ึน ขยบั

ร่างกายไดค้ล่องข้ึนไม่ค่อยปวดไม่ค่อยเม่ือย” 
(มะลิวลัย ์จนัสุวรรณ, ผูสู้งอาย,ุ สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 

 

               

ภาพที ่37  การออกกาํลงักายโดยการเตน้ของผูสู้งอายชุมรมแอโรบิคจนัทบุรี 

“มาเต้นทําให้ร่างกายแข็งแรง เลือดลมดีข้ึน นอนหลับสนิทข้ึน 
เคล่ือนไหวร่างกายไดค้ล่องแคล่วข้ึน เดินก็สะดวก เข่า ขอ้ กระดูก ไม่ติดขดั ไม่รู้สึกเม่ือยเน้ือเม่ือยตวั” 

(ประนอม ทรัพยอุ์ดม, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
  เครือข่ายการส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายุชมรมแอโรบิคจนัทบุรี เป็นกิจกรรมท่ีส่งผล
ทางด้านร่างกายของผูสู้งอายุ คือ การออกกาํลังกายอย่างสมํ่าเสมอของผูสู้งอายุช่วยให้ร่างกาย
แข็งแรงและลดอาการเจ็บป่วย และนอกจากน้ีการออกกาํลังกายแบบแอโรบิคยงัช่วยให้ระบบ
ไหลเวยีนของเลือดทาํงานไดอ้ยา่งดีส่งผลให้มีภูมิตา้นทานของร่างกายดีข้ึนสามารถป้องกนัการเกิด
โรคต่างๆได ้ทาํให้ผูสู้งอายุตระหนกัถึงความสําคญัในการออกกาํลงักาย เพราะการออกกาํลงักาย
แบบแอโรบิคเป็นการออกกาํลงักายท่ีมีการเคล่ือนไหวร่างกายทุกสัดส่วน ส่งผลดีต่อการทรงตวั 
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ความทนทานของกล้ามเน้ือ ความอ่อนตวั ความคล่องแคล่วว่องไว    
และทาํให้ประสิทธิภาพในการทาํงานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตดีข้ึน และเกิด
ความเพลิดเพลินจากเสียงดนตรีท่ีมีต่อจิตใจนาํไปสู่สมรรถภาพทางดา้นร่างกายท่ีดีตามมาดว้ย  
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ภาพที ่38  การออกกาํลงักายโดยการเตน้ของผูสู้งอายชุมรมแอโรบิคจนัทบุรี 

 (2) ด้านจิตใจ (Mental) 
 การออกกาํลงักายดว้ยการแอโรบิคช่วยให้ผูสู้งอายุไดพ้กัผ่อนคลาย
ความเครียด โดยมีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมี
การพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ ซ่ึงความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน เม่ือเผชิญกบั
ปัญหาต่างๆ ท่ีทาํใหรู้้สึกไม่สบายใจ คบัขอ้งใจหรือถูกบีบคั้น กดดนั จนทาํให้เกิดความรู้สึกทุกขใ์จ 
สับสน โกรธ เสียใจ ความเครียดท่ีมีไม่มากนกัจะเป็นแรงกระตุน้ให้ผูสู้งอายุเกิดแรงมุ่งมานะท่ีจะ
เอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ ส่วนผูท่ี้มีความรับผิดชอบสูงจึงมกัหนีความเครียดไม่พน้ 
ความเครียดท่ีเป็นอนัตรายคือความเครียดในระดบัสูงท่ีคงอยูเ่ป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ
สุขภาพจิต และพฤติกรรม 
  “มาเตน้ทาํให้ไม่เครียด เวลาเครียดๆ ป้ามาเตน้ก็จะหายเหมือนคลาย
ความทุกขอ์อกไปจากการไดเ้ตน้ เวลาขยบัร่างกายแลว้ทาํใหอ้ารมณ์ดีข้ึน” 

(มาลยั อยูส่วสัด์ิ, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 “ป้ารู้สึกดี แจ่มใส ไม่เครียด ไม่คิดมาก ไดข้ยบัร่างกาย สมองโปร่งดี” 

(นงลกัษณ์ แซ่ล้ี, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 “รู้สึกดี มีความสุข ทุกวนัก็รอเวลาเยน็น่ีแหละไดม้าเตน้ออกกาํลงักาย” 

(สมทรง บุญส่ง, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 “มนัช่วยทาํให้ป้าคลายเครียดได้ เต้นแรงๆ จังหวะมันได้ สนุกดี 
เพลินดี เตน้ไม่ไดห้ยดุ” 

(สมจิตร จนัทร์ฉาย, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 “ป้ารู้สึกสมองปลอดโปร่ง อารมณ์ดี ทาํใหป้้าไม่เครียด” 

(ดวงใจ ชาํนาญกิจ, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
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 “รู้สึกแจ่มใส ร่าเริงข้ึนกว่าเดิม พอป้าไดม้าออกกาํลงักาย เหง่ือออก
เยอะ ไดสู้ดอากาศ มนัทาํใหร่้างกายสดช่ืนมาก” 

(มะลิวลัย ์จนัสุวรรณ, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 “ทาํให้อารมณ์ป้าดี ไม่คิดวิตกกงัวล สมองป้าคิดจดจ่ออยู่กับเพลง
และท่าเตน้บนเวที มีเตน้ทนับา้งไม่ทนับา้ง เคา้เปิดเพลงมนัดี ป้าเตน้ไดไ้ม่หยดุจนจบเพลงเลย” 

(ประนอม ทรัพยอุ์ดม, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 

  เครือข่ายการส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายุชมรมแอโรบิคจนัทบุรี เป็นกิจกรรมท่ี
ส่งผลทางดา้นจิตใจของผูสู้งอายุ คือ การรวมตวัของผูสู้งอายุในการร่วมทาํกิจกรรมเตน้แอโรบิค       
ทาํให้ผูสู้งอายุมีอารมณ์ดี เพราะการเตน้แอโรบิคตอ้งอาศยัเสียงเพลงประกอบ เพราะไดฟั้งเพลง   
ทุกวนั ทาํให้ซึมซบัความไพเราะของเพลง และทาํให้ผูสู้งอายุไม่เครียด และเป็นคนท่ีอารมณ์ดีข้ึน 
ยิม้แยม้แจ่มใสอยูเ่สมอ  
 

 

ภาพที ่39  การออกกาํลงักายโดยการเตน้ของผูสู้งอายชุมรมแอโรบิคจนัทบุรี 

(3) ด้านจิตวญิญาณ/ปัญญา (Siritual) 
  การเต้นแอโรบิคย่อมมีความเหน็ดเหน่ือยและล้าได้ แต่โดย

ส่วนมากแล้วก็มักเต้นจนจบเพลงนั่นแสดงว่าแอโรบิคช่วยฝึกให้เราเป็นคนท่ีมีความอดทน         
และพยายามทาํอะไรก็ตามให้บรรลุเป้าหมาย โดยไม่เลิกกลางคนัง่ายๆ การเตน้แอโรบิคแต่ละคร้ัง
อยา่งนอ้ยมกัใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ซ่ึงผูค้นส่วนใหญ่ท่ีเพิ่งเตน้คร้ังแรกๆ มกัมีอาการเหน่ือยง่าย
และอาจเต้นได้ไม่ครบเวลาท่ีกําหนด จึงต้องอาศยัความอดทนค่อนข้างมาก หากเราทนได้จะ
สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บันิสัยการทาํงานไดอ้ยา่งสบาย 
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 “ป้ามาออกกาํลงักายโดยการเตน้ มนัทาํใหป้้ามีสติ มีความจาํท่ีดีข้ึน 
ไม่ค่อยหลงลืมเหมือนเม่ือก่อน” 

(มาลยั ทรัพยอุ์ดม, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 “ป้ามีสมาธิมากข้ึน เวลาทาํอะไรไดน้านข้ึน มีความอดทนดีข้ึน” 

(นงลกัษณ์ แซ่ล้ี, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 “ป้ารู้สึกวา่มนัมีสมาธิดี หูฟังเสียงดนตรี ตามองผูน้าํเตน้บนเวที 
แต่ป้าก็เตน้เท่าท่ีป้าเตน้ไหว ขยบัไดเ้ท่าท่ีทาํได”้ 

(สมทรง บุญส่ง, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 “ดีนะ ทาํใหมี้สมาธิมากข้ึนเวลาตั้งใจออกกาํลงักาย เม่ือก่อนป้า
ไปเดินรอบสนามทุ่งนาเชยได้แค่สองรอบเล็ก แต่พอมาเตน้ เตน้ไดเ้ป็นชัว่โมง รู้สึกอดทนข้ึน สนุก 
เตน้ไปแบบเพลินๆ ทุกวนัน้ีเตน้ไดแ้รง และนานข้ึน” 

(สมจิตร จนัทร์ฉาย, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 “ดูคนนาํเตน้บนเวที ทาํให้มีสมาธิ  เตน้ตามทนับา้งไม่ทนั
บา้ง   เพลงมนัเร็ว สนุกดีนะ” 

(ดวงใจ ชาํนาญกิจ, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 “ป้ามีสมาธิ ข้ึน มีไหวพริบดี ข้ึน ได้มาออกกําลังกายท่ี น่ี
สมํ่าเสมอ ถา้วนัไหนฝนคร้ึมก็ไม่ไดม้า ถา้ฝนไม่ตกก็มาอาทิตยล์ะ 4 – 5 วนั” 

(มะลิวลัย ์จนัสุวรรณ, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 “ป้าว่ามนัช่วยป้องกนัโรคสมองเส่ือมไดดี้เลย เวลาไดม้าเตน้ ได้
ขยบัร่างกาย ดูผูน้าํเตน้บนเวที ทาํใหมี้สมาธิ จดจ่อกบัการเตน้” 

(ประนอม ทรัพยอุ์ดม, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 

 

ภาพที ่40  การแสดงท่าทางการเตน้ตามผูน้าํเตน้บนเวที 
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  การออกกาํลงักายโดยการเตน้แอโรบิค ส่งผลทาํให้ผูสู้งอายุมีสติ มีสมาธิมากข้ึน 
สามารถจดจ่อกบัส่ิงต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี แรกๆ อาจจะเตน้ไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากร่างกายยงัเคล่ือนไหว
ไม่รวดเร็ว แต่เตน้ไปสัก 2 - 3 คร้ัง ทาํใหส้ามารถเปล่ียนแปลงไปท่าอ่ืนไดง่้าย การแอโรบิคมีท่าเตน้
ท่ีแตกต่างกนั ถา้หากไม่สามารถเรียนรู้ท่าเตน้ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ก็จะเตน้ผิดและไปชนคนอ่ืน 
การมาออกกาํลงักายโดยการแอโรบิคบ่อยๆ ทาํให้ผูสู้งอายุไดเ้รียนรู้ท่าใหม่ๆ และเคยชินกบัการ
เรียนรู้และจดจาํอย่างรวดเร็วจนเป็นนิสัย เพราะการเตน้ตอ้งใชท้กัษะ การมอง การดู จงัหวะต่างๆ 
ทาํให้ต้องเก็บรายละเอียด จดจาํ และทาํตาม ทาํให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเร็วข้ึน เม่ือทาํติดต่อกนัเป็น
เวลานานก็จะคล่องข้ึน และสามารถทาํใหผู้สู้งอายนุาํไปปรับใชก้บัการทาํงานอ่ืนๆ ได ้

(4) ด้านสังคม (Socal) 
 การเตน้แอโรบิคส่วนใหญ่เป็นการออกกาํลงักายเป็นกลุ่มใหญ่ ฝึกฝน

ใหต้วัเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้ง รู้จกัเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือหรือทกัทายคนรอบขา้งท่ีมาออกกาํลงักาย
อยู่ขา้งๆเรา เป็นการฝึกให้ตวัเรามีอธัยาศยักบัคนรอบขา้ง และนาํไปสู่การเขา้สังคมท่ีใหญ่กว่าได้
เป็นอย่างดี แอโรบิคทาํให้เราไดร้วมกลุ่มทาํกิจกรรมกบัผูอ่ื้น และไดพ้บปะบุคคลอ่ืนใหม่ๆ ทาํให้
เรารู้สึกสนุกสนานกบัการไดท้าํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมีความสนใจเหมือนกนักบัเรา 
  “ป้าได้เจอคนอ่ืนๆ ในวยัต่างๆ ไม่ว่าตั้ งแต่รุ่นลูก ยนัรุ่นเดียวกัน
เพิ่มข้ึน ป้าไม่รู้จกัใครแต่พอมาเจอกนับ่อยเกือบทุกวนัจนรู้จกัคุน้ตา ก็จะทกัทายเวลาเจอกนั” 

(มะวลัย ์อยูส่วสัด์ิ, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 “ได้เจอเพื่อนๆ เยอะเลย ถึงแม้ไม่ค่อยได้คุยกันแต่ก็ มีความ
สนุกสนานตามประสาคนแก่ มีคนแถวบา้นมาเตน้ดว้ยกนัหลายคน สนุกดี” 

(ประนอม ทรัพยอุ์ดม, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 “ป้าไดพ้บปะคนเยอะข้ึน ดีกวา่อยูบ่า้นเฉยๆ อยูท่ ั้งวนัแลว้บา้น ไดม้า
ออกกาํลงักายออกมาขา้งนอกบา้ง เจอคนอ่ืนบา้ง พดูคุย ทกัทายกะคนอ่ืนบา้ง รู้สึกดี” 

(สมทรง บุญส่ง, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 “ไดเ้จอเพื่อนๆ รุ่นเดียวกนั ถึงแมไ้ม่สนิทมกัคุน้ แต่ก็ยงัไดพู้ดคุยกนั
บา้ง ทกัทายกนั พอหลงัจากเลิกเตน้ บางทีก็ยงัไม่ไดก้ลบัเลย คุยกนัต่ออีกสักพกัค่อยกลบั” 

(สมจิตร จนัทร์ฉาย, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 “ป้าได้เจอเพื่อนไดพู้ดคุย ทกัทายกบัคนอ่ืน มีเพื่อนอยู่คนหน่ึงรู้จกั
ตั้งแต่มาเตน้แรกๆ จนสนิทสนมกนั เวลาทาํกบัขา้ว หรือทาํขนม ก็ห่อมาฝาก หรือถา้เกิดหนา้ผลไม้
เขาก็นาํมาฝากป้า แบ่งปันกนั เช่น เงาะ มงัคุด ลองกอง มะม่วง ลาํไย เป็นตน้” 

(ดวงใจ ชาํนาญกิจ, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
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 “ได้พบปะผูค้น และปรับตวัเขา้กบัคนอ่ืนๆ คนขา้งๆ ท่ีมาเตน้ก็จะ
ทกัทายป้า ชวนป้าคุยบา้ง อะไรบา้ง ทาํใหมี้เพื่อนเพิ่มข้ึน” 

(มะลิวลัย ์จนัสุวรรณ, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 
 “มาออกกําลังกายกายท่ีน่ีก็เจอคนเยอะดีนะ ได้รู้จักกับคนอ่ืนๆ       
คนขา้งๆ ท่ีเตน้ดว้ยกนั ก็มีทกัทายกนัทุกวนั คุยกนับา้ง แต่ก็ไม่บ่อย เพราะไม่มีเวลาไดคุ้ยกบัใคร
เท่าไหร่เลย สนใจแต่เสียงเพลงกบัท่าเตน้ผูน้าํเตน้อยูบ่นเวทีโนน้” 

(ประนอม ทรัพยอุ์ดม, สัมภาษณ์ 1 ส.ค. 63 ) 

 

ภาพที ่41 ผูสู้งอายไุดพ้บปะกบัคนอ่ืนๆ ท่ีมาเตน้แอโรบิคมากข้ึน 

ผูสู้งอายุมีความสนใจและใส่ใจในการมาออกกาํลังกายโดยการเต้นแอโรบิค   
ส่งผลทางดา้นสังคม คือ ผูสู้งอายุได้พบปะผูค้นมากข้ึน ได้เจอเพื่อน ไดมิ้ตรภาพท่ีดีระหว่างกนั 
ความมีนํ้าใจต่อกนั มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เพราะการเตน้แอโรบิคส่วนใหญ่เป็นการออกกาํลงักายกลุ่มใหญ่ 
ฝึกฝนให้ผูสู้งอายุมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้ง รู้จกัท่ีจะเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือหรือทกัทายคนรอบขา้ง   
เป็นการฝึกให้ผูสู้งอายุมีอธัยาศยักบัคนรอบขา้ง และนาํไปสู่การเขา้สังคมท่ีใหญ่กว่าไดเ้ป็นอยา่งดี 
และทาํใหผู้สู้งอายรูุ้สึกสนุกสนานกบัการไดท้าํกิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมีความสนใจเหมือนกนักบัตน 

  จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุชมรมแอโรบิคทั้ง 7 คน พบว่า การจดัการการส่ือสาร
ในการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายชุมรมแอโรบิค ผูสู้งอายมีุความสนใจในเร่ืองของ
สุขภาพและการดูแลสุขภาพของตนเองเหมือนกนั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 1) ดา้นร่างกาย คือ ตอ้งการให้มี
ร่างกายท่ีแข็งแรง สามารถช่วยในการควบคุมนํ้ าหนกั และป้องกนัการเกิดภยัไขเ้จ็บต่างๆ เช่น โรคอว้น 
ความดนั เบาหวาน และปวดเม่ือยตามร่างกาย 2) ดา้นจิตใจ คือ รู้สึกสดช่ืน แจ่มใส ไม่เครียด เพลงสนุก 
สามารถออกกาํลังกายได้อย่างเพลิดเพลิน 3) ด้านจิตวิญญาณ/ปัญญา คือ การเต้นตอ้งใช้ทกัษะ    
การมอง การดู จงัหวะต่างๆ ทาํใหต้อ้งเก็บรายละเอียด จดจาํ และทาํตาม ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีเร็ว       
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เม่ือทาํติดต่อกนัเป็นเวลานานก็จะคล่องข้ึน และสามารถปรับใชก้บัการทาํงานอ่ืนๆ ได ้และ 4) ดา้น
สังคม คือ ทาํให้เกิดการมีสังคมกลุ่มเพื่อนใหม่ ท่ีมีความสนใจอย่างเดียวกนั คือใส่ใจในสุขภาพ
ร่างกายของตน เพราะการออกกําลังกายชนิดน้ี มีผู ้เข้า ร่วมมาก ยิ่ งมากยิ่ งสนุก  ดังนั้ น                      
การท่ีผูสู้งอายุเจอผูค้นมากหน้าหลายตาทาํให้ผูสู้งอายุรู้จกัอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นการฝึกให้เขา้สังคม
และนาํไปสู่การมีอธัยาศยัท่ีดี 

  4) การจัดการปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกจิกรรมของชมรมแอโรบิคจันทบุรี 
 จากการสัมภาษณ์ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินกิจกรรมของ

ชมรมแอโรบิคจนัทบุรี พบวา่ 
 (1) ปัญหาสถานท่ีไม่เอ้ืออาํนวยต่อการออกกาํลงักายในช่วงฤดูฝน 
     ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีจะเป็นฤดูฝน 

ทาํใหผู้สู้งอายไุม่สามารถออกกาํลงักายโดยการเตน้แอโรบิคได ้เน่ืองจากสถานท่ีออกกาํลงักายเป็น
สถานท่ีโล่งแจง้ ไม่ไดเ้ป็นอาคาร และไม่มีหลงัคา จึงทาํให้ช่วงประมาณเดือนน้ีผูสู้งอายุไม่สามารถ
ทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลทาํใหผู้สู้งอายตุอ้งงดการทาํกิจกรรมในระยะน้ี 

 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
 - ยงัไม่มีแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีชดัเจน จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุ ในช่วง

ฤดูฝน ผูสู้งอายุไดอ้อกกาํลงักายอยูบ่า้น โดยการทาํงานบา้น วิ่งเหยาะ แกวง่แขนขา หรือเปิดเพลง
เตน้แอโรบิคเท่าท่ีจะสามารถทาํได ้ 

 (2) ปัญหาสมาชิกเครือข่ายขาดความเขา้ใจ/ความรู้เร่ืองสุขภาพ 
 ผูสู้งอายยุงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของสุขภาพ การดูแลสุขภาพ

ท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจากไม่มีผูม้าใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพ และไม่มีการจดัทาํเอกสารแนวทางการดูแลรักษา
สุขภาพ รวมทั้งการประสานงาน การวางแผน และการสนบัสนุน 

 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
 - ยงัไม่มีแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีชดัเจน เน่ืองจากชมรมแอโรบิคเป็นชมรม

ท่ีไม่เป็นทางการ ไม่มีการรวมกลุ่มกนัจดัประชุมหรือเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัทางดา้นสุขภาพ 
 

 

 

 



100 
 

 4.1.4 สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 
 จากการเก็บข้อมูลผู ้มาใช้บริการออกกําลังกายในสวนสาธารณะสมเด็จ      

พระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นกระบวนการ ดงัภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่42  การจดัการการส่ือสารและเครือข่ายสุขภาพของผูม้าใชบ้ริการออกกาํลงักายในสวนสาธารณะ
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 
 

ผู้มาใช้บริการออกก าลังกายใน
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 
 

การส่ือสาร 
- ป้าย สญัลกัษณ์ 
 

 

การบริหารจดัการ 
- การจดัระเบียบภายใน
สวนสาธารณะของ
เทศบาลเมืองจนัทบุรี 
 

ผลกระทบเชิงสุขภาพท่ีเกิดข้ึน 
- ดา้นร่างกาย ร่างกายแขง็แรง 
- ดา้นจิตใจ ช่วยฟ้ืนฟสุูขภาพจิต จิตใจผอ่นคลาย เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
แจ่มใส ไม่เซ่ืองซึม นอนหลบัง่ายข้ึน 
- ดา้นจิตวิญญาณ/ปัญญา มีสมาธิ จิตใจจดจ่อกบัการว่ิง ไม่คิดฟุ้ งซ่าน 
 

ปัญหาอุปสรรค 

ปัญหาสถานท่ีไม่เอ้ืออาํนวยต่อการออกกาํลงักาย
ในช่วงฤดูฝน 

แนวทางแกไ้ข 
- ออกกาํลงักายอยูท่ี่บา้น 
 

ขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสุขภาพ 

แนวทางแกไ้ข 
- จดัทาํเอกสารแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพ  
- จดัหาผูมี้ความรู้เก่ียวกบัสุขภาพมาบรรยายให้
ความรู้กบัผูสู้งอายใุนชมรม  



101 
 

   1) การบริหารจัดการ  
  สวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) มีการจดัระเบียบภายใน
สวนสาธารณะของเทศบาลเมืองจนัทบุรี สถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ถนนท่าหลวง เยื้องกบัศาลากลางจงัหวดั
จนัทบุรี ริมถนนเลียบเนิน ใจกลางเมืองท่ีมีเน้ือท่ีประมาณ 210 ไร่ ทุกช่วงเช้าและช่วงเย็นจะมี
ประชาชนจาํนวนมากนิยมมาออกกาํลงักายและพกัผ่อนหย่อนใจท่ีน่ี สภาพภูมิทศัน์โดยรอบให้
ความร่มร่ืนและสวยงาม มีการขุดบึงลอ้มรอบซ่ึงใช้เป็นท่ีเพาะพนัธ์ุปลาของประมงจงัหวดั เกาะ
กลางบึงประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงม้าพร้อมทหารคู่
พ ระ ทัย ทั้ ง ส่ี  คื อพ ร ะ เ ชี ย ง เ งิ น  หล ว ง พิ ชัย อา ส า  หล ว ง พ ร หม เ ส นา  หล วง ร า ช เ ส น่ห า 
(https://chanmunic.go.th สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2563) 
 ในปัจจุบนัการใช้พื้นท่ีสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย)   
มีการใช้งานพื้นท่ีกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึนกว่าการใช้สวนสาธารณะ เพื่อการพกัผ่อน
หยอ่นใจ เช่น การเดิน การวิ่ง และการใช้เคร่ืองออกกาํลงักายกลางแจง้ท่ีทางเทศบาลเมืองจนัทบุรี 
จดัไวใ้ห้เพื่อบริการประชาชน กิจกรรมการออกกาํลังกายสําหรับกลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มคนทาํงาน     
กลุ่มวยัรุ่น และกลุ่มเด็ก พร้อมทั้งมีประชาชนพาครอบครัวมาพกัผ่อนหย่อนใจสูดอากาศบริสุทธ์ิ 
และท่ีสาํคญั คือ อนุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชท่ีตั้งอยูภ่ายในสวนสาธารณะเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
คู่บา้นคู่เมือง จึงทาํให้มีประชาชนในจงัหวดัจนัทบุรี และนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
มาเคารพสักการะอยา่งต่อเน่ือง โดยการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะดงักล่าว ท่ีมีการขยายตวัและมีการซ้อนทบั
ของกิจกรรมจึงไดป้รับปรุงพื้นท่ีสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) และบริเวณ
โดยรอบ ซ่ึงประกอบด้วย ลานทางเขา้และสะพานเช่ือม ลานแสดงกิจกรรมนันทนาการ อาคาร
นันทนาการ และจาํหน่ายสินค้า และสวนหย่อมกลางนํ้ า เพื่อให้สมพระเกียรติแด่องค์สมเด็จ      
พระเจา้ตากสินมหาราช และเป็นศูนยร์วมกิจกรรมใจกลางเมืองท่ีประชาชนสามารถใช้ประโยชน์
จากพื้นท่ีไดอ้ยา่งครอบคลุม เป็นการปรับภูมิทศัน์ให้สวยงามทนัสมยัถือเป็นการสร้างแลนด์มาร์ค
ให้กบัจงัหวดัจนัทบุรี และเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง ส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุน้
เศรษฐกิจของจงัหวดัจนัทบุรี โดยนักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชเพื่อสักการะเม่ือมาเยอืนจงัหวดัจนัทบุรี 
 

https://chanmunic.go.th/
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ภาพที ่43  ป้ายช่ือสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 
 
 

            

ภาพที่ 44 สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) (https://chanmunic.go.th 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2563) 
  
  สวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) สถานท่ีแห่งน้ีมี
ป้ายสัญลกัษณ์แสดงให้ผูม้าออกกาํลงักายเห็นวา่ห้ามนาํรถและสัตวเ์ล้ียงทุกชนิดเขา้มาภายในบริเวณ
พื้นท่ีดา้นใน เน่ืองจากหากนาํรถเขา้มาดา้นในสวนสาธารณะอาจทาํให้รถเช่ียวชนผูท่ี้มาใช้บริการ
ออกกาํลงักาย กีดขวางการออกกาํลงักาย หรือทาํให้เกิดอุบติัเหตุได้ และถ้าหากนาํสัตวเ์ล้ียงเขา้
มาแลว้ทาํให้มีอุจาระหรือฉ่ีของสัตวเ์ล้ียงส่งกล่ินเหม็นทาํให้บรรยากาศและทาํให้ทศันียภาพของ
สวนสาธารณะเสียได ้หรือผูท่ี้มาออกาํลงักายเหยยีบหรือล่ืนลม้ได ้เป็นตน้ และการห้ามป่ันจกัรยาน
บนทางเท้า เน่ืองจากทาํให้พื้นถนนเสียหรือเป็นรอย ซ่ึงผูม้าใช้บริการออกกาํลังกายท่ีน่ีไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน สวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) จะเปิดเวลา 04.00 น. 
และปิดเวลา 20.00 น.  ซ่ึงมี เจ้าหน้า ท่ี รักษาความปลอดภัยคอยดูแล ความเรียบร้อยภายใน
สวนสาธารณะ และสถานท่ีแห่งน้ียงัมีทางลาดรถเข็นผูพ้ิการสําหรับผูพ้ิการสามารถมาพกัผ่อน

https://chanmunic.go.th/
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หย่อยใจท่ีสวนสาธารณะแห่งน้ีได้ พร้อมทั้งยงัมีอ่างลา้งหน้าล้างมือของการประปาส่วนภูมิภาค 
และหอ้งนํ้า สาํหรับคอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการอีกดว้ย  
 

          

ภาพที ่45 ป้ายแสดงสัญลกัษณ์และขอ้ความหา้มนาํรถและสัตวเ์ล้ียงเขา้มาในบริเวณสวนสาธารณะ 
 
 2) การส่ือสารสุขภาพของผู้มาใช้บริการออกก าลังกายในสวนสาธารณะ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 
       ผูสู้งอายุท่ีมาใช้บริการออกกาํลงักายในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) มาออกกาํลงักายเพียงคนเดียวมีการส่ือสารภายในตวั ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นทั้ง
ผูส่้งสารและผูรั้บสารโดยมีระบบประสาทส่วนกลางศูนย์กลางในการแบ่งการส่งและการรับ
ข่าวสารภายในตวัของบุคคล โดยไม่มีการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน และไม่มีการใช้ส่ือเทคโนโลยี
ประเภทใด ผูสู้งอายุเขา้มาถึงสวนสาธารณะและวอร์มร่างกายเสร็จจากนั้นก็ทาํการเร่ิมเดินและวิ่ง 
และกลบับา้นหรือแวะตลาดหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรม 
 3) ผลกระทบเชิงสุขภาพของผู้มาใช้บริการออกก าลังกายในสวนสาธารณะ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 

  (1) ด้านร่างกาย (Physical) 
 การออกกาํลงักายโดยการวิ่งหรือเดินส่งผลทาํให้ร่างกายมีสมรรถภาพ

ท่ีดีห่างไกลจากโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ตอ้งทาํทั้งแบบเพิ่มความแข็งแรงและแบบเพิ่มความทนทานจะ
ยิง่ดีมาก หากหวัใจและกลา้มเน้ือมีความทนทานเพิ่มข้ึนจะช่วยให้ไม่เหน่ือยง่าย กลา้มเน้ือไม่ลา้ง่าย            
และทาํกิจกรรมต่างๆ ไดม้ากข้ึน ซ่ึงการออกกาํลงักายอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้ร่างกายมีสุขภาพดีมี
ความแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือวิ่งก็จะทาํให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนานจากการทาํ
กิจกรรม  
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“ส่วนใหญ่มาก็มาเดินเร็วไม่ค่อยได้วิ่ง มนัทาํให้ร่างกายลุงแข็งแรง    
ไดเ้หง่ือจากการเดิน และทาํใหร่้างกายนอนหลบัสบาย”  

(บญัชา สุขสาํราญ, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
 “ปกติลุงมาออกกาํลงักายท่ีน่ีเป็นประจาํอยูแ่ลว้ แต่ก็หยุดไปเพราะโควิด 
แลว้ก็เขา้หนา้ฝนอีก ตั้งแต่หมดฝนลุงก็มาวิ่งท่ีน่ีเกือบทุกวนั มนัทาํให้ลุงหายจากอาการหอบหืด ไม่
ค่อยเกิดอาการภูมิแพ ้ช่วงหนา้ฝนก็ไม่ค่อยเป็นหวดั แต่ช่วงหน้าฝนก็ลาํบากเหมือนกนัมาวิ่งไม่ได้
ฝนตก แต่ก็จะออกกาํลงักายอยูบ่า้นแทนเอา ยกแขน ยกขา วิง่เหยาะๆ เอา” 

(สุพจน์ อฐันาค, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
 

                               

ภาพที ่46  การออกกาํลงักายโดยการวิง่ของผูสู้งอายุ 

 
 “ทาํให้ร่างกายรู้สึกกระปร้ีกระเปร่า มาวิ่งทุกวนัทาํให้ร่างกายไม่ค่อย
เหน่ือยง่าย” 

(ณรงค ์สมบูรณ์, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
 “ร่างกายแข็งแรง และทาํให้กล้ามเน้ือขาไม่อ่อนแรง ได้เหง่ือมีภูมิ

ตา้นทานมากข้ึน ไม่ป่วยง่าย และทางวิ่งทาํใหม่น่าวิ่ง พื้นไม่ล่ืนเหมือนเม่ือก่อน อากาศก็ค่อนขา้ง
ปลอดโปร่ง”  

  (ธงชยั แสงอุทยั, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
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ภาพที ่47  การออกกาํลงักายของผูสู้งอายใุนสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 

 “ทาํให้ร่างกายแข็งแรง นอนหลบัสบาย และมนัช่วยกระตุน้ การเผาผลาญ
ใหท้าํงานไดดี้ สามารถสลายไขมนัส่วนเกินได ้ไม่ทาํใหอ้ว้น” 

(มลฤทยั ศรีสุข, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
 “ร่างกายแข็งแรงเลยอันดับแรก และลดอาการปวดข้อต่อเส่ือม 

โดยเฉพาะบริเวณข้อเข่า แต่การวิ่งก็ต้องวิ่งหรือเดินตามกาํลังนะ ถ้าหักโหมวิ่งเร็วหรือเดินเร็ว
เกินไปก็อาจจะสะดุดขาตวัเองลม้บาดเจ็บได ้แต่ก็ดีหน่อยท่ีท่ีน่ีไดป้รับปรุงทางวิ่งใหม่พื้นสมํ่าเสมอดี
ไม่เหมือนเม่ือก่อนทางวิง่ขรุขระ ตอ้งคอยระมดัระวงั” 

 (อคัรพล พงษส์มบูรณ์, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
 “ได้เหง่ือจากการออกกาํลงักาย ร่างกายแข็งแรง กลา้มเน้ือกระชบั รู้สึก

ระบบไหลเวยีนของเลือดดี ทาํใหห้ลบัสบายข้ึน และไม่ป่วยบ่อย” 
(สุรศกัด์ิ โรจน์ศิริ, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 

 

                             

ภาพที ่48  ผูสู้งอายอุอกกาํลงักายในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 
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 การออกกาํลงักายโดยการเดินหรือวิ่งของผูสู้งอายุเป็นการเคล่ือนไหว
ร่างกายเพื่อให้ผูสู้งอายุมีร่างกายแข็งแรงและรักษาสภาพการทาํงานท่ีดีเอาไว ้การท่ีไม่ค่อยไดอ้อก
กาํลงักายไม่เพียงแต่จะทาํใหผู้สู้งอายุเกิดความเส่ือมโทรมของสมรรถภาพทางกายหรือสุขภาพแลว้ 
ยงัส่งผลทาํใหเ้กิดความผดิปกติของร่างกายและเกิดโรคร้ายหลายชนิดได ้ 

 (2) ด้านจิตใจ (Mental) 
     การออกกาํลงักายท่ีสมํ่าเสมอจะส่งผลทางดา้นจิตใจทาํให้บุคคลท่ีมีวุฒิ

ภาวะทางอารมณ์ท่ีมัน่คงสามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และเกิด
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์ 

 “มนัช่วยคลายความเครียดได้ ลดอาการซึมเศร้า ความเม่ือยล้า และ
ความรู้สึกสับสนไดแ้ลว้ ทาํใหมี้อารมณ์ดี” 

(บญัชา สุขสาํราญ, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
 “ลุงมาออกกําลังกายท่ีน่ีอย่างสมํ่ าเสมอ มันทําให้ลุงมีบุคลิกภาพดี
สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และสามารถปรับตวัเม่ือมีความเครียด ช่วยทาํ
ให้อารมณ์ดี รู้สึกมีความสุข และผอ่นคลายมาก และปกติมาวิ่งท่ีน่ีก็ไม่ค่อยไดคุ้ยกบัใคร ต่างคนก็
ต่างวิง่ ถา้เจอคนรู้จกัก็ทกัทายกนัเป็นปกติ วิง่เสร็จก็กลบับา้นเป็นแบบน้ีทุกวนั” 

(สุพจน์ อฐันาค, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
 “ใกล้ๆ  บา้น ก็มีท่ีน่ีแหละท่ีสามารถมาออกกาํลงักาย ไดสู้ดอากาศดีๆ 
สถานท่ีโล่งปลอดโปร่ง รู้สึกผ่อนคลาย สามารถคลายความกงัวลได ้แต่บางคร้ังลุงก็จะออกมาวิ่ง
ตรงฟุตบาต” 

(ณรงค ์สมบูรณ์, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
 “ทาํให้สมองปลอดโปร่ง ผ่อนคลาย และช่วยให้มีอารมณ์แจ่มใส 
ความเครียดก็ลดนอ้ยลง” 

(ธงชยั แสงอุทยั, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
 “ช่วยให้จิตใจแจ่มใส ไม่ทาํให้เป็นซึมเศร้า และช่วยลดความเครียด 
เพราะการออกกาํลงักายท่ีเหน่ือยพอสมควรจะทาํให้มีการหลัง่สารเอ็นดอร์ฟิน และทาํให้นอนหลบั
ไดง่้ายข้ึน” 

(มลฤทยั ศรีสุข, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
 “การออกกาํลงักายโดยการวิง่ มนัทาํใหลุ้งมีความเครียดลดลง ลดความ
วติกกงัวล การผอ่นคลายความเครียดระหวา่งออกกาํลงักาย การท่ีร่างกายไดเ้คล่ือนไหว มนัส่งผลทาํ
ใหจิ้ตใจไดเ้คล่ือนไหวไปดว้ยทาํใหไ้ม่หมกมุ่นกบัเร่ืองท่ีลุงกาํลงักงัวลอยู”่ 



107 
 

(อคัรพล พงษส์มบูรณ์, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
 “มนัช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพไดห้ลายๆ ดา้นนะ สามารถลดภาวะความ
ตึงเครียดทางสมองและจิตใจ ความวติกกงัวลได ้ช่วยให้นอนหลบัดีข้ึน ผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้มา
ตลอดทั้งวนั” 

(สุรศกัด์ิ โรจน์ศิริ, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
 ผูสู้งอายุออกกาํลงักายโดยการวิ่งหรือเดินท่ีสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้

ตากสินมหาราช ส่งผลช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพจิต ลดความเครียดและอาการซึมเศร้า ทาํให้จิตใจของ
ผูสู้งอายุผ่อนคลายและเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แจ่มใส ไม่เซ่ืองซึม และนอนหลบัดีข้ึน 
โดยเฉพาะผูท่ี้นอนไม่หลบัท่ีเกิดจากความเครียด  

 (3) ด้านจิตวญิญาณ/ปัญญา (Siritual) 
     ประโยชน์ของการออกกาํลงักายโดยการวิ่งหรือเดิน เป็นการฝึกสมาธิ

อย่างหน่ึง ซ่ึงทาํให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย มีสติรับรู้ ปลอดโปร่ง และท่ีสําคญั คือ ช่วยลด
ความเครียดไดดี้ แต่เม่ือนึกถึงคาํวา่ “การฝึกสมาธิ” แน่นอนวา่หลายคนจะนึกถึงการนัง่หลบัตาน่ิงๆ 
กาํหนดลมหายใจเขา้ออก หรือเดินจงกรมเพื่อฝึกฝนจิตใจ แต่ปัจจุบนัมีการประยุกตก์ารทาํสมาธิให้
เขา้กบัไลฟ์สไตลข์องคนยคุใหม่มากข้ึน การฝึกสมาธิสามารถทาํไดทุ้กท่ีทุกเวลาและไม่จาํกดัวา่ตอ้ง
อยูแ่ต่ในวดัอีกต่อไป 
 “มีสมาธิดี จิตใจจดจ่อกับการวิ่ง ไม่ คิดฟุ้งซ่าน และส่งผลให้มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา และคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้ สามารถ
ปรับตวัเขา้กบัเหตุการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี” 

(บญัชา สุขสาํราญ, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
 “อายุเร่ิมมากแลว้วิ่งไม่ค่อยไหว ก็เดินเอา มนัช่วยฝึกฝนสมาธิให้ลุงจด

จ่อกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง รวมถึงช่วยปลดปล่อยใจใหรู้้สึกเป็นอิสระ” 
(สุพจน์ อฐันาค, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 

 “มนัช่วยฝึกใหมี้สมาธินะ ฝึกลมหายใจ กาํหนดจงัหวะหายใจ เคยไหม 
หอบแฮ็กๆ วิ่งไปนิดเดียวก็รู้สึกจุก ทั้งๆ ท่ีไม่ได้ทานอะไรก่อนมาวิ่งด้วยซํ้ า นั่นก็เป็นเพราะเรา
หายใจเร็วเกินไป หรือหายใจผดิจงัหวะทาํให้การวิ่งตอ้งมาสะดุดลงได ้ส่ิงสําคญัคือเราตอ้งพยายาม
ควบคุมสมาธิจะทาํใหเ้ราวิง่ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ” 

(ณรงค ์สมบูรณ์, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
 “ลุงฝึกวิ่งไปพร้อมกบัการฝึกสมาธิไปดว้ย เพราะการใช้ลมหายใจเขา้

ออกเป็นสมาธิรับรู้ถึงระดบัความเหน่ือย เพื่อใหมี้การควบคุมจงัหวะการวิ่งให้เหมาะสมกบัพลงังาน
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ท่ีมีอยู่ เวลาวิ่งควรเป็นช่วงอากาศเยน็สบาย ปลอดโปร่ง จะทาํให้การวิ่งสมาธิเกิดผลท่ีดีท่ีสุด อาจ
เป็นช่วงเชา้หรือเยน็ก็ได”้ 

(ธงชยั แสงอุทยั, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
 “ตั้งแต่ป้ามาวิ่ง มนัทาํให้ป้ามีสมาธิ จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน อารมณ์สด

ช่ืนแจ่มใส วิ่งไดน้าน เหน่ือยลา้น้อยลง อตัราการเตน้ของชีพจรลดลง หวัใจเตน้ช้าลง ควบคุมการ
เคล่ือนไหวของร่างกายไดดี้ข้ึน” 

(มลฤทยั ศรีสุข, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
 “มนัเป็นการออกกาํลงัทางกายและออกกาํลงัทางจิตไปดว้ยกนั โดยวิ่ง

ชา้ๆ ไปพร้อมกบักาํหนดจิต หรือนบักา้ว ซา้ยขวาซา้ย ทาํใหมี้สมาธิมากข้ึน”  
(อคัรพล พงษส์มบูรณ์, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 

“มนัทาํใหมี้สติ มีสมาธิอยูต่ลอดเวลาในเวลาท่ีไดม้าวิ่ง ผลพลอยไดคื้อ 
ช่วยผอ่นคลายความเครียด ระบบขบัถ่ายทาํงานไดดี้ และเป็นวธีิช่วยลดความอว้นไดอี้กทางหน่ึง” 

(สุรศกัด์ิ โรจน์ศิริ, สัมภาษณ์ 2 พ.ย. 63) 
 

 ผูสู้งอายุออกกาํลงักายโดยการวิ่งหรือเดินท่ีสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้
ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) ส่งผลทาํให้ผูสู้งอายุมีความรู้สึกทางร่างกาย ความคิด และอารมณ์        
ท่ีตอบสนองต่อการทาํงาน และความสนใจจะทาํอย่างนั้น การเคล่ือนไหวร่างกาย ความคิด สติ 
สามารถช่วยใหค้วามสาํคญักบัความรู้สึกของร่างกายท่ีสามารถควบคุม เช่น รูปแบบการวิ่ง และการ
หายใจ เป็นการฝึกทาํสมาธิอยา่งหน่ึง เพราะถา้ไม่มีสติ หรือมีสมาธิแลว้ผูสู้งอายุจะไม่สามารถวิ่งไป
ถึงจุดมุ่งหมายได ้
 (4) ด้านสังคม (Socal) 
     จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอาย ุพบวา่ ผูสู้งอายมุาออกกาํลงักายในสวนสาธารณะ
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) เพียงคนเดียวไม่มีการติดต่อส่ือสารหรือมีการประสานงาน
กบัผูอ่ื้นทาํใหไ้ม่มีการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ด 
 สรุป จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุทั้ง 7 คน ท่ีมาใช้บริการออกกาํลงักายใน
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) พบวา่ ผูสู้งอายุมีความสนใจในเร่ืองของ
สุขภาพและการดูแลสุขภาพของตนเอง และสถานท่ีแห่งน้ีไม่เสียค่าใชจ่้าย สามารถออกกาํลงักาย
คนเดียวได้ และการออกกาํลงักายเป็นประจาํทาํให้มีการพฒันาความสามารถและรักษาสภาพ
ร่างกายใหมี้ความสมบูรณ์แขง็แรง ทาํให้ดูอ่อนกวา่อายุ ส่งผลทาํให้จิตใจสบายไม่เครียด และทาํให้
มีสุขภาพชีวติท่ีดี มีความจาํดีข้ึน เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และมีความรู้สึกต่อการดาํเนินชีวิตให้มี
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ความสุขกายและจิตใจท่ีแจ่มใสเบิกบาน อนัเป็นส่ิงท่ีปรารถนาของผูสู้งอายุทุกคน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
1) ด้านร่างกาย คือ เป็นการเคล่ือนไหวร่างกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง 2) ด้านจิตใจ ช่วยฟ้ืนฟู
สุขภาพจิต ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แจ่มใส ไม่เซ่ืองซึม 3) ดา้นจิต
วญิญาณ/ปัญญา ทาํใหคิ้ด มีสติ มีสมาธิ และไม่ประมาท 
 4) การจัดการปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมของผู้มาใช้บริการ     
ออกก าลงักายในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย)  
 จากการสัมภาษณ์ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินกิจกรรม พบวา่ 
 (1) ปัญหาสถานท่ีไม่เอ้ืออาํนวยต่อการออกกาํลงักายในช่วงฤดูฝน 
     ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีจะเป็นฤดูฝน 
ส่งผลทาํใหผู้สู้งอายุไม่สามารถออกกาํลงักายโดยการวิ่งหรือเดินท่ีสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสิน
มหาราช (ทุ่งนาเชย) ได้ เน่ืองจากสถานท่ีออกกาํลังกายเป็นสถานท่ีโล่งแจ้ง ไม่ได้เป็นอาคาร      
และไม่มีหลงัคา จึงทาํใหช่้วงประมาณเดือนน้ีผูสู้งอายไุม่สามารถทาํกิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ทาํให้
ผูสู้งอายตุอ้งงดการทาํกิจกรรมในระยะน้ี 
 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
 - ยงัไม่มีแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีชดัเจน จากการสัมภาษณ์ผูสู้งอายุ ในช่วงฤดู
ฝน ผูสู้งอายอุอกกาํลงักายอยูท่ี่บา้น หรือไม่ไดอ้อกกาํลงักายเลย 
 (2) ปัญหาสมาชิกเครือข่ายขาดความเขา้ใจ/ความรู้เร่ืองสุขภาพ 
     ผูสู้งอายุยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของสุขภาพ การดูแลสุขภาพท่ี
ถูกตอ้ง เน่ืองจากไม่มีผูม้าให้ความรู้ดา้นสุขภาพ และไม่มีการจดัทาํเอกสารแนวทางการดูแลรักษา
สุขภาพ รวมทั้งการประสานงาน การวางแผน และการสนบัสนุน 
 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
 - ยงัไม่มีแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีชดัเจน เน่ืองจากผูท่ี้มาใชบ้ริการออกกาํลงักาย
ในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) ไม่มีการรวมกลุ่มกนัจดัประชุมหรือ
เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัทางดา้นสุขภาพ 
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 4.2 แนวทางการสร้างเครือข่ายสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวดัจันทบุรี  
        จากการเก็บขอ้มูลชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ชมรมลีลาศจนัทบุรี ชมรมแอโรบิคจนัทบุรี 
และผูม้าใชบ้ริการออกกาํลงักายในสวนสาธารณสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) ผูว้ิจยั
ไดส้รุปแนวทางการสร้างเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี  ดงัภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมรมแบดมินตันจันทบุรี 

 

ชมรมลลีาศจนัทบุรี 

 

ชมรมแอโรบิคจนัทบุรี 

 

ผู้มาใช้บริการออกก าลงักาย
ในสวนสาธารณสมเด็จพระ

เจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 
 

การบริหารจดัการ 
- กฎ ระเบียบ  
- ทรัพยากร 
 

การส่ือสาร 
- ส่ือบุคคล  
- ไลน ์- เฟสบุ๊ค - โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
- ส่ือดนตรี - ป้ายสญัลกัษณ์ 

ผู้น าชมรม 

งบประมาณ 
- จดักิจกรรมชมรม 
- ระดมทุน 
- ขอรับสนบัสนุน 

ขาดความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สุขภาพ 
- จดัเวทีชาวบา้น ศึกษาดูงาน 
การจดัประชุม 
- จดัทาํเอกสารแนวทาง        
การดูแลสุขภาพ 
- จดัหาผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญ
มาบรรยายใหก้บัผูสู้งอาย ุ

 

ปัญหาสถานที่ไม่
เอือ้อ านวยต่อการออก
ก าลงักายในช่วงฤดูฝน 
- ออกกาํลงักายอยูบ่า้น 

การประเมนิผู้สูงอายุสุขภาพดี 4 ด้าน ได้แก่ 
- ด้านร่างกาย ร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ เสริมสร้างบุคลิกภาพ ความแขง็แรงกลา้มเน้ือ 
- ด้านจติใจ สุขภาพจิตดี ไม่เครียด สนุกสนาน ยิม้แยม้แจ่มใสอยูเ่สมอ อารมณ์สุนทรี ไม่เซ่ืองซึม 
- ด้านจติวญิญาณ ความจาํ สติปัญญาดี มีสมาธิ ไม่ฟุ้ งซ่าน 
- ด้านสังคม ไดเ้พ่ือน สร้างความสมัพนัธ์และสร้างมิตรภาพกบัผูอ่ื้น 
 

ภาพที ่49  แนวทางการสร้างเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ผู้ สูงอายุผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
- ส่ือสารในระหวา่งท่ีพบกนั 
- ใชแ้อปพลิเคชนัไลน ์
- ใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือน 
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 จากแผนภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่าชมรมผูสู้งอายุทั้ ง 4 แห่ง มีแนวทาง      
การสร้างเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี ดงัน้ี 
 1. สมาชิกเครือข่ายปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ของชมรม และผูสู้งอายุมีส่วน
ร่วมในเครือข่ายอยา่งเขม้แขง็ 
 2. มีการติดต่อส่ือสารระหวา่งสมาชิกเครือข่าย เป็นการสร้างความเขา้ใจซ่ึง
กนัและกนั 
 3. สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกเครือข่ายโดยการจัด
กิจกรรมชมรมทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 4. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย เช่น การจัดเวที
ชาวบา้น การศึกษาดูงาน การจดัประชุม พร้อมทั้งจดัทาํเอกสารแนวทางการดูแลสุขภาพ และจดัหา
เจา้หนา้ท่ีช้ีแนะ/แนะนาํ สนบัสนุน หรือผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญมาบรรยายใหก้บัผูสู้งอาย ุ
 5. มีงบประมาณท่ีเพียงพอสาํหรับดาํเนินกิจกรรมในชมรมผูสู้งอาย ุ
 6. ผูน้าํเครือข่ายมีภาวะผูน้าํ เสียสละ มีวิสัยทศัน์ และเป็นแบบอยา่งในการ
ดาํเนินกิจกรรมผูสู้งอาย ุ
 การสร้างเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรีเป็นภาระหน้าท่ี    
ท่ีต้องได้รับความร่วมมือกันในลักษณะการรวมตัวเป็นเครือข่ายสุขภาพในการร่วมวางแผน           
ร่วมทาํงาน ร่วมแกปั้ญหา และร่วมประเมินผล เพื่อนาํไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนันัน่ก็คือ การมีสุขภาพ
ท่ีดีของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรีร่วมกนั กลวิธีท่ีสําคญัท่ีจะส่งเสริมให้เครือข่ายมีความเขม้แข็ง
และย ัง่ยืน ประกอบดว้ย การจดัเวทีประชาคม การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม ประเมินผล      
มีการติดต่อส่ือสารระหวา่งสมาชิก การสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งสมาชิก มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การสร้างบรรยากาศท่ีดี มีผูน้าํท่ีดี มีงบประมาณท่ีเพียงพอ การให้เกียรติ และการร่วมกนั
สร้างค่านิยมและวฒันธรรมท่ีดีโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ การออกแบบ
กิจกรรมการดูแลผูสู้งอายุผ่านการมีส่วนร่วมในเวทีประชาคม และพฒันาขอ้ตกลงร่วมกนัในการ
ดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีทาํให้เครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุในจังหวดัจนัทบุรี           
มีความเขม้แขง็และย ัง่ยนืต่อไป 



บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจยั เร่ือง การจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของเครือข่ายสุขภาพ
ของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การส่ือสารสุขภาพของผูสู้งอายุใน
จงัหวดัจนัทบุรี และเพื่อสังเคราะห์รูปแบบเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงใช้
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และวิเคราะห์เน้ือหา ชมรม
ผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี ได้แก่ ชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ชมรมลีลาศจนัทบุรี ชมรมแอโรบิค
จนัทบุรี และผูม้าใชบ้ริการออกก าลงักายในสวนสาธารณสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 
โดยสรุปผลการวจิยัและอภิปรายผลตามประเด็นปัญหาน าวจิยั ดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
 5.1.1. การจัดการการส่ือสารและเครือข่ายสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวดัจันทบุรี 
 1) การบริหารจัดการชมรม 

ตาราง 3 การบริหารจดัการชมรมผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี 

ชมรม การบริหารจัดการ 

ค่าใช้จ่าย 

สมาชิก ไม่ใช่สมาชิก 

ค่าสมัคร ค่าช่ัวโมง ค่าใช้จ่ายอืน่ ค่าสมัคร ค่าช่ัวโมง ค่าใช้จ่ายอืน่ 

แบดมินตนั - กฎ ระเบียบของสนาม 
- ประธาน/รองประธาน 
เหรัญญิก/คณะกรรมการ 
- วนัจนัทร์ – เสาร์ เวลา  
16.00 – 22. 00 น.และวนั
อาทิตย ์เวลา 16.00 – 20.00 น. 

200 /ปี 10 วนั ลูกขนไก่  
72 บาท/ลูก 

- 20/วนั ลูกขนไก่ 
72 บาท/ลูก 

ลีลาศ - ประธาน/รองประธาน-
เหรัญญิก/คณะกรรมการ 
- วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ ตั้งแต่
เวลา 19.00 น. - 20.30 น. 

100 /ด. - - - - - 

แอโรบิค - การจดัระเบียบของ
เทศบาลเมืองจนัทบุรี 

- - - - - - 

ผูใ้ชบ้ริการ
สวนสาธารณะ 

- การจดัระเบียบภายใน
สวนสาธารณะของเทศบาล
เมืองจนัทบุรี 

- - - - - - 



113 
 

  จากตารางชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี มีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของสนาม และมี
คณะกรรมการบริหารงานชมรม ได้แก่  1)  ประธานชมรม จ านวน 1 คน มีหน้า ท่ีแต่งตั้ ง
คณะกรรมการชมรม และเป็นประธานในการด าเนินการจดัการประชุมของชมรม พร้อมทั้งควบคุม
การบริหารงานทัว่ไปของชมรมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2) รองประธานชมรม เป็นผูช่้วย
ประธานในการบริหารจดัการชมรม ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีประธานชมรมไดม้อบหมาย และปฏิบติั
หนา้ท่ีแทนประธานชมรมเม่ือประธานชมรมติดภารกิจหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้3) กรรมการ
สนาม (ผู ้ดูแลสนาม) มีหน้าท่ีในการต้อนรับ และดูแลสนาม จัดคิวลงสนามตามล าดับ ดูแล
ทรัพย์สินและวสัดุอุปกรณ์แบดมินตันของชมรม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของชมรมให้แก่สมาชิก 4) เหรัญญิก มีหน้าท่ีรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน ซ่ึงชมรม
แบดมินตนัจนัทบุรี มีค่าใชจ่้ายแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) ผูท่ี้เป็นสมาชิกชมรมจะเสียค่าสมคัรปีละ 
200 บาท และเสียค่าบ ารุงสนามวนัละ 10 บาท 2) ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกจะเสียค่าบ ารุงสนามวนัละ 
20 บาท และเสียค่าลูกขนไก่ท่ีเบิกมาใช้ลูกละ 72 บาท โดยชมรมแบดมินตันจันทบุรี จะเปิด
ให้บริการวนัจนัทร์ ถึงวนัเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 24.00 น. และวนัอาทิตย ์เวลา 16.00 - 20.00 น.
ส่วนชมรมลีลาศจนัทบุรี มีต าแหน่งประธานชมรม และรองประธานชมรม จ านวน 2 คน ต าแหน่ง
เหรัญญิก และคณะกรรมการชมรม 5 - 7 คน โดยสถานท่ีฝึกลีลาศแห่งน้ีมีค่าสมาชิก 100 บาทต่อ
เดือน ส าหรับเป็นค่าสาธารณูปโภคให้กบัสถานท่ีฝึกซ้อม โดยท าการฝึกซ้อมในวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 20.30 น. ส่วนชมรมแอโรบิคจนัทบุรีและผูใ้ชบ้ริการสวนสาธารณะสมเด็จ
พระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) มีการจดัระเบียบของเทศบาลเมืองจนัทบุรี ซ่ึงไม่เสียค่าสมคัร 
ค่าใชจ่้าย หรือค่าบ ารุงรักษา ทุกคนสามารถไปออกก าลงักายได ้
 2) การส่ือสารสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุในจังหวดัจันทบุรี 
  การจดัการการส่ือสารและเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี ไดแ้ก่ 
ชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ชมรมลีลาศจนัทบุรี ชมรมแอโรบิคจนัทบุรี และผูม้าใชบ้ริการออกก าลงักาย
ในสวนสาธารณสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) สรุปไดด้งัน้ี 
  1. ชมรมแบดมินตันจันทบุรี เป็นเครือข่ายการส่ือสารแบบทุกช่องทางเป็น
เครือข่ายการส่ือสารท่ีเอ้ือให้สมาชิกทุกคนมีปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างทัว่ถึงไดโ้ดยตรง ซ่ึงไม่ตอ้งผ่าน
สมาชิกคนอ่ืนๆ และเป็นเครือข่ายท่ีเป็นแบบก่ึงทางการ โดยไม่มีขอ้จ ากดัการส่ือสารของสมาชิก 
การพบปะกันแบบเห็นหน้าค่าตา พบกันเม่ือใดก็สนทนากันในเร่ืองต่างๆ ในระหว่างการท า
กิจกรรม โดยการมาออกก าลงักายแบดมินตนัผูสู้งอายไุม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของวนัและเวลา ผูใ้ดวา่ง
วนัใด เวลาใด ก็มาพบกันท่ีสนามแบดมินตนั มีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการติดต่อส่ือสาร        
ทุกคนสามารถส่ือสารกนัได ้เพราะทุกคนรู้จกัและสนิทสนมกนั และมีการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี
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เฉพาะเวลามีงานส าคญั รวมทั้งเฟซบุก๊ท่ีมีการอพัเดทข่าวสารขอ้มูลต่างๆ ผูสู้งอายุทุกคนจะค านึงถึง
เร่ืองสุขภาพของตนเอง ซ่ึงแบ่งได ้ดงัน้ี 1) ดา้นร่างกาย ท าให้ร่างกายมีความแข็งแรง อดทน ท าให้
การท างานสัมพนัธ์กนัของระบบประสาทกบัระบบกลา้มเน้ือ พลงัความยืดหยุน่ของอวยัวะต่าง ๆ 
ความคล่องตวั ความทนทานของกลา้มเน้ือ และระบบไหลเวียนเลือด ดงันั้น จึงท าให้ผูสู้งอายุชมรม
แบดมินตนัจนัทบุรีมีร่างกายแข็งแรงอยูเ่สมอ 2) ดา้นจิตใจ ท าให้มีสุขภาพจิตดี ไม่เครียด รู้สึกสดช่ืน 
ลดอาการซึมเศร้า ร่าเริง และมีอารมณ์แจ่มใส 3) ด้านจิตวิญญาณ/ปัญญา มีความสามารถด้าน
สติปัญญาดีข้ึน และช่วยป้องกนัภาวะสมองเส่ือมและโรคอลัไซเมอร์ หรือโรคความจ าสั้ น หลงๆ 
ลืมๆ มีสติ และลดความเครียดลงได ้สามารถท่ีจะเรียนรู้ แกไ้ขปัญหา คิดสร้างสรรค ์มีสติ สามารถ
ปรับตวัเขา้กบัเหตุการณ์ต่างๆ ไดดี้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ จดจ า คิด และตดัสินใจกบั
เหตุการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งรอบคอบ 4) ดา้นสังคม ท าให้ไดพ้บปะเจอผูค้นมากข้ึน และไดท้  ากิจกรรม
ร่วมกันกับผูอ่ื้นได้รู้จกักับคนอ่ืนๆ มีเพื่อน ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นมีปฏิสัมพนัธ์กับคนอ่ืนๆ 
สนุกสนาน และท าให้มีสังคมท่ีกวา้งมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี การส่ือสารของผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนั
จนัทบุรีเนน้การส่ือสารโดยการพูดคุย และทุกคนรู้จกักนัหมด และค่อนขา้งเป็นกนัเอง สมาชิกทุก
คนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งทัว่ถึง โดยไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของวนั เวลา ในการเขา้มาร่วมท ากิจกรรม 
โดยผูสู้งอายุทุกคนมีสระในการท ากิจกรรม และมีอิสระในการติดต่อส่ือสาร คือ การเจอกันของ
ผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนัจะเป็นเวลาว่างของแต่ละบุคคล ผูใ้ดว่างวนัใดก็มาเจอกนัท่ีสนามไม่มีการ
นดัหมายกนัล่วงหนา้ ซ่ึงบางคนมาอาทิตยล์ะ 2 - 3 วนัเท่านั้น หรือบางคนมาทุกวนั แต่สมาชิกทุกคน
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั ของชมรม 
 2. ชมรมลีลาศจนัทบุรี เป็นเครือข่ายการส่ือสารแบบวงลอ้ ท่ีมีการรวมอ านาจไวท่ี้
แกนน า บุคคลท่ีเป็นผูน้ ามีอ านาจมากท่ีสุด ให้สมาชิกคนหน่ึงซ่ึงรับข่าวสารนั้นไปยงัสมาชิกคน
อ่ืนๆ มีการใชส่ื้อบุคคล ไลน์ เฟซบุ๊ก และส่ือดนตรี ในการติดต่อส่ือสาร ชมรมลีลาศจนัทบุรีเป็น
เครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการ ซ่ึงผูสู้งอายุทุกคนจะค านึงถึงเร่ืองสุขภาพของตนเอง ซ่ึงแบ่งได้ ดงัน้ี      
1) ด้านร่างกาย เพราะท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และสามารถเข้าร่วมได้ทั้ งชายและหญิง         
ทุกกลุ่มวยั เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างบุคลิกลกัษณะให้สง่างามในการเคล่ือนไหวร่างกาย และมีสุขภาพ
ท่ีดี 2) ดา้นจิตใจ เป็นกิจรรมการออกก าลงักายท่ีใชจ้งัหวะเสียงเพลงเป็นส่ือ ผูเ้ล่นจึงเกิดความรู้สึก
สนุกสนาน เพลิดเพลิน มีอารมณ์แจ่มใส และไม่เครียด ทั้งน้ียงัเป็นการส่งเสริมสุขภาพทางด้าน
จิตใจและผอ่นคลายอารมณ์จากความเครียดจากการท างาน หรือปัญหาของครอบครัวได้ 3) ดา้นจิต
วิญญาณ/ปัญญา เน่ืองจากกิจกรรมลีลาศช่วยให้มีสมาธิท่ีดีข้ึน เพราะตอ้งมีสติอยู่ตลอดเวลาในการ
ฟังเสียงเพลง และท่าเตน้ จึงท าให้มีความจ าดี 4) ดา้นสังคม เป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ท าให้เกิดการ
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รวมกลุ่มกนั ท าใหมี้เพื่อนและไดเ้ขา้สังคม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั และการเกิด
มิตรภาพ ลีลาศจึงเป็นกีฬาท่ีพฒันาสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 3. ชมรมแอโรบิคจนัทบุรี เป็นเครือข่ายการส่ือสารแบบวงลอ้ ท่ีมีการรวมอ านาจไว้
ท่ีแกนน า บุคคลท่ีเป็นผูน้ ามีอ านาจมากท่ีสุด ให้สมาชิกคนหน่ึงซ่ึงรับข่าวสารนั้นไปยงัสมาชิกคน
อ่ืนๆ มีการส่ือสารโดยใช้ส่ือบุคคล ป้าย สัญลกัษณ์ และส่ือดนตรี เป็นเครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการ    
ซ่ึงผูสู้งอายุมีความสนใจในเร่ืองของสุขภาพและการดูแลสุขภาพของตนเองเหมือนกนั ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 1) ดา้นร่างกาย คือ ตอ้งการใหมี้ร่างกายท่ีแขง็แรง สามารถช่วยในการควบคุมน ้ าหนกั และ
ป้องกนัการเกิดภยัไขเ้จบ็ต่างๆ เช่น โรคอว้น ความดนั เบาหวาน และปวดเม่ือยตามร่างกาย 2) ดา้นจิตใจ 
คือ ใหรู้้สึกสดช่ืน แจ่มใส ไม่เครียด เพลงสนุก สามารถออกก าลงักายไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 3) ดา้นจิต
วิญญาณ/ปัญญา คือ การเตน้ตอ้งใช้ทกัษะ การมอง การดู จงัหวะต่างๆ ท าให้ตอ้งเก็บรายละเอียด 
จดจ า และท าตาม ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเร็วข้ึน เม่ือท าติดต่อกนัเป็นเวลานานก็จะคล่องข้ึน และสามารถ
ปรับใชก้บัการท างานอ่ืนๆ ได ้และ 4) ดา้นสังคม คือ ท าให้เกิดการมีสังคมกลุ่มเพื่อนใหม่ ท่ีมีความ
สนใจอย่างเดียวกนั คือใส่ใจในสุขภาพร่างกายของตน เพราะการออกก าลงักายชนิดน้ีมีผูเ้ขา้ร่วม
มาก ยิ่งมากยิ่งสนุก ดงันั้นการท่ีเราเจอผูค้นมากหนา้หลายตาท าให้เรารู้จกัท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นเป็น
การฝึกใหเ้ราเขา้สังคมและน าไปสู่การมีอธัยาศยัท่ีดี 
 4. ผูม้าใช้บริการออกก าลงักายในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 
(ทุ่งนาเชย) มีการส่ือสารภายในตวั เป็นทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร มีป้ายสัญลกัษณ์กฎระเบียบของ
ทางเทศบาลเมืองจนัทบุรีเป็นผูดู้ เป็นเครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการ ซ่ึงผูสู้งอายมุาออกก าลงักายเพียงคน
เดียว ไม่มีการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน และไม่มีการใชส่ื้อเทคโนโลยีประเภทใด มาถึงสวนสาธารณะก็
วอร์มร่างกายเสร็จจากนั้นก็ท าการเร่ิมวิ่ง และกลบับา้นหรือแวะตลาดหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรม 
ผูสู้งอายุมีความสนใจในเร่ืองของสุขภาพและการดูแลสุขภาพของตนเองโดยการมาออกก าลงักาย
ท่ีน่ี เน่ืองจากสถานท่ีแห่งน้ีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถวิ่งคนเดียวได้ และการออกก าลงักายเป็น
ประจ าสามารถท าให้มีการพฒันาความสามารถและรักษาสภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง 
ท าให้ดูอ่อนกว่าอายุ ส่งผลท าให้จิตใจสบายไม่เครียด และท าให้มีสุขภาพชีวิตท่ีดี มีความจ าดีข้ึน 
เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และมีความรู้สึกต่อการด าเนินชีวิตให้มีความสุขกายและจิตใจท่ีแจ่มใสเบิกบาน 
อนัเป็นส่ิงท่ีปรารถนาของผูสู้งอายุทุกคน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 1) ดา้นร่างกาย คือ เป็นการเคล่ือนไหว
ร่างกายเพื่อใหร่้างกายแขง็แรง 2) ดา้นจิตใจ ช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพจิต ช่วยใหจิ้ตใจผอ่นคลายเกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน แจ่มใส ไม่เซ่ืองซึม 3) ดา้นจิตวญิญาณ/ปัญญา ท าใหคิ้ด มีสติ มีสมาธิ และไม่ประมาท 
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 3) ผลกระทบเชิงสุขภาพ 
 
ตาราง 4  ผลดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ 

สุขภาพ 
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี 

แบดมินตัน ลลีาส แอโรบิค ผู้ใช้บริการ
สวนสาธารณะ 

ร่างกาย  
Physical 

ร่างกายแข็งแรง อวยัวะ
ทุกส่วนไดพ้ฒันาอยู่เสมอ
โดยเฉพาะขอ้มือ แขน ขา 
และสายตา  

ร่ างกายมีสมรรถภาพท่ี
แข็ งแรงสมบูร ณ์  เ ป็น
กิ จกรรม ท่ี เ ส ริ มส ร้ า ง
บุคลิกลกัษณะให้สง่างาม
ในการเคล่ือนไหวร่างกาย 
และมีสุขภาพท่ีดี 

ร่ า งกายแข็งแรงและ
ส่งผลดีต่อการทรงตัว 
ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ข อ ง
กลา้มเน้ือ ความทนทาน
ของกล้าม เ น้ือ  ความ
คล่องแคล่ววอ่งไว 

ร่างกายแขง็แรง  

จิตใจ 
Mental 

มีสุขภาพดี ไม่เครียด ลด
อาการ ซึม เศ ร้ า  ร่ า เ ริ ง 
แจ่มใส 

จงัหวะเสียงเพลงเป็นส่ือ    
ผู ้เ ล่น จึง เ กิดความรู้ สึก
สนุกสนาน เพลิดเพลิน      
มีอารมณ์แจ่มใส และไม่
เครียด 

จั ง ห ว ะ เ สี ย ง เ พ ล ง
ประกอบ ท าให้ไม่เครียด 
อารมณ์ ดี ข้ึน  ยิ้ มแย้ม
แจ่มใสอยูเ่สมอ 

ช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพจิต 
ช่วยใหจิ้ตใจผ่อนคลาย 
เกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน แจ่มใส 
ไม่เซ่ืองซึม นอนหลบั
ง่ายข้ึน 

จิต
วญิญาณ/
ปัญญา  
Siritual 

ความจ า สติปัญญาดีข้ึน  
คิดสร้างสรรคแ์ละ มีสติ  

การลีลาศ ต้อง มีสมาธิ 
เ พ ร า ะ ต้ อ ง มี ส ติ อ ยู่
ต ลอด เ วล า ในก า ร ฟั ง
เสียงเพลง และท่า เต้น 
เป็นกีฬาท่ีพฒันาสุขภาพ
ทั้ งท า ง ร่ า งก าย  จิ ตใ จ 
อารมณ์  และสังคม ได้
เป็นอยา่งดี 

การเต้นต้องใช้ทักษะ   
การมอง การดู จังหวะ
ต่างๆ  ท า ให้ต้อง เก็ บ
รายละเอียด จดจ า และ
ท าตาม เม่ือท าติดต่อกัน
เป็นเวลานานก็จะคล่อง
ข้ึน และสามารถปรับใช้
กบัการท างานอ่ืนๆ ได ้

มีสมาธิ จิตใจจดจ่อ
กบัการวิง่ ไม่คิดฟุ้งซ่าน  

สังคม  
Socal 

มีเพื่อน ได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น มีปฏิสัมพนัธ์
กบัคนอ่ืนๆ สนุกสนาน 

ท าให้มีเพื่อนและได้เข้า
สังคม มีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกัน 
และการเกิดมิตรภาพ 

ฝึกให้มีอัธยาศัยกับคน
รอบข้าง และน าไปสู่
การเขา้สังคมท่ีใหญ่กว่า 
ท  าให้รู้สึกสนุกกับการ
ได้ท  ากิจกรรมร่วมกับ
ผู ้ อ่ื น ท่ี มี ค ว า มสน ใ จ
เหมือนกนักบัเรา 

- 
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 จากตารางพบวา่ ผูสู้งอายุออกก าลงักายดว้ยกีฬาแบดมินตนั ลีลาศ แอโรบิค และใช้
บริการสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) ส่งผลกระทบดา้นสุขภาพท่ีเกิดข้ึน
แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นร่างกาย ท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เสริมสร้างบุคลิกภาพ ความ
แข็งแรงกลา้มเน้ือ 2) ดา้นจิตใจ สุขภาพจิตดี ไม่เครียด สนุกสนาน ยิม้แยม้แจ่มใสอยูเ่สมอ อารมณ์
สุนทรี ไม่เซ่ืองซึม 3) ดา้นจิตวิญญาณ ความจ า สติปัญญาดี มีสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน และ 4) ดา้นสังคม 
ไดเ้พื่อน สร้างความสัมพนัธ์และสร้างมิตรภาพกบัผูอ่ื้น 
 4) การจัดการปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกจิกรรม 
 จากการสัมภาษณ์ประธานชมรมและสมาชิกชมรมของผูสู้งอายทุั้ง 4 แห่ง ไดแ้ก่ 
ชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี ชมรมลีลาศจนัทบุรี ชมรมแอโรบิคจนัทบุรี และผูม้าใชบ้ริการออกก าลงักาย
ในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งเนาเชย) มีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาไม่แตกต่างกนั ดงัน้ี 
 1) ปัญหาอุปสรรคในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
          เน่ืองจากผูสู้งอายุชมรมแบดมินตนัจนัทบุรีและชมรมลีลาศจนัทบุรีบางราย
ใชเ้ทคโนโลยีในการส่ือสารไม่เป็น เช่น เฟซบุ๊ก ในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ และผูสู้งอายุเห็นวา่
มีความยุง่ยากเม่ือเปรียบเทียบกบัการพบปะพดูคุยในระหวา่งท่ีพบเจอกนั 
 แนวทางแกไ้ขปัญหา 
 - ผูสู้งอายุใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการส่ือสารกันในระหว่างท่ีพบกัน และใช ้  
แอปพลิเคชนัไลน์ และใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการติดต่อส่ือสาร เน่ืองจากง่ายและสะดวก 

 2) ปัญหาสถานทีไ่ม่เอือ้อ านวยต่อการออกก าลงักายในช่วงฤดูฝน 
 ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปีจะเป็นฤดูฝน ท าให้

ผูสู้งอายชุมรมแอโรบิค และผูม้าใชบ้ริการสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 
ไม่สามารถออกก าลงักายได ้เน่ืองจากสถานท่ีออกก าลงักายเป็นสถานท่ีโล่งแจง้ ไม่ไดเ้ป็นอาคาร 
และไม่มีหลงัคา จึงท าใหช่้วงประมาณเดือนน้ีไม่สามารถท ากิจกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลท าให้
ผูสู้งอายตุอ้งงดการท ากิจกรรมในระยะน้ี 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 
 - ย ังไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีชัดเจน จากการสัมภาษณ์ผู ้สูงอายุได้

ด าเนินการดงัน้ี 
 1) ชมรมแอโรบิค 
     ในช่วงฤดูฝน ผูสู้งอายุได้ออกก าลังกายอยู่ท่ีบ้านโดยการท างานบ้าน        

วิง่เหยาะ แกวง่แขนขา หรือเปิดเพลงเตน้แอโรบิค 



118 
 

 2) ผูม้าใช้บริการสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 
     ในช่วงฤดูฝน ผู ้สูงอายุได้ออกก าลังกายอยู่บ้าน หรือบางคนไม่ได ้         
ออกก าลงักายเลย 

 สรุป ยงัไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีชัดเจน ทั้งน้ี ในช่วงฤดูฝนผูสู้งอายุได ้ 
ออกก าลงักายอยู่บา้น โดยการท างานบา้น วิ่งเหยาะ แกว่งแขนขา หรือผูท่ี้ออกก าลงักายดว้ยการ    
แอโรบิคไดเ้ปิดเพลงเตน้ท่ีบา้น  

 3) ปัญหาด้านงบประมาณของชมรม 
 ชมรมผูสู้งอายุมีปัญหารายไดไ้ม่พอท าให้สมาชิกตอ้งลงทุนเอง เช่น ค่าวสัดุ

อุปกรณ์บางอย่าง ค่าเคร่ืองแต่งกาย เป็นตน้ เพราะการด าเนินงานของชมรมผูสู้งอายุในกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายย่อมมีความจ าเป็นในเร่ืองของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับเงินในการ
สนับสนุนกิจกรรมของชมรม ซ่ึงชมรมผูสู้งอายุ เป็นองค์กรอิสระท่ีไม่ข้ึนตรงกบัหน่วยงานใด      
จึงตอ้งอาศยัการร่วมสมทบทุนกนัของสมาชิก การจดักิจกรรมหารายได ้และขอรับการสนบัสนุน
จากบุคคลภายนอก เพื่อท าให้ชมรมมีการด าเนินการไปอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงชมรม
ผูสู้งอายมีุการด าเนินการและมีแนวทางแกปั้ญหา ดงัน้ี 

 1) ชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี 
 แต่เดิมนั้นอาศยัการระดมทุนทรัพยข์องสมาชิกเป็นหลกั ซ่ึงเงินในการ

บริจาคเขา้ชมรมนั้นสมาชิกสามารถช่วยเหลือชมรมได้ตามก าลงัของตนเอง แต่ปัจจุบนัชมรมมี
เทคนิคในการดึงเอาศกัยภาพของสมาชิกชมรมผูสู้งอายุออกมาใช ้โดยมีการจดัการแข่งขนักนัของ
ผูสู้งอายุตามโอกาสและงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชมรม มีการจดัท าเส้ือขายในราคา 299 
บาท และเม่ือหกัค่าใชจ่้ายก็น าเงินส่วนท่ีเหลือเขา้ชมรม เป็นตน้ และชมรมไดข้อรับผูส้นบัสนุนจาก
สถานท่ีต่างๆ ในการจดักิจกรรม เป็นการจดักิจกรรมเพื่อท าให้ชมรมมีการด าเนินการไปอย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และนอกจากจะไดทุ้นทรัพยม์าสนบัสนุนงานแลว้ยงัสร้างช่ือเสียงให้
ชมรมเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับมากข้ึนอีกดว้ย และการด าเนินการพบว่าไดผ้ลตอบรับท่ีดี     
จึงท าให้ชมรมไดเ้งินทุนในการน ามาเป็นงบประมาณในการท ากิจกรรมต่างๆ และนอกจากนั้นยงั
สามารถจดัสรรเงินเหล่าน้ีไปช่วยเหลือหน่วยงานอ่ืนภายนอกไดอี้กดว้ย 
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 2) ชมรมลีลาศจนัทบุรี 
  มีการจดัการสังสรรคลี์ลาศประจ าปี ปีละ 2 - 3 คร้ัง ซ่ึงการสังสรรคลี์ลาศ

จะจดัข้ึนทั้งในโรงแรมโดยขายบตัรให้กบัสมาชิก และจดัข้ึนตามสถานท่ีต่างๆ อยา่งเช่น งานสังสรรค์
ในโรงเรียนประจ าจงัหวดั หรืองานสังสรรค์ของสมาชิกโรตารี เป็นตน้ การจดังานสังสรรค์แต่ละ
คร้ังไม่ไดมี้แค่นักลีลาศในจงัหวดัจนัทบุรีเท่านั้น แต่ยงัมีการเดินทางมาร่วมสังสรรค์จากจงัหวดั
ใกลเ้คียง ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัตราด และสมาชิกเครือข่ายจากส่วนกลางอยา่ง
กรุงเทพมหานคร 

 สรุป ปัญหาด้านงบประมาณของชมรมผูสู้งอายุ ชมรมมีการหาแนวทางใน
การจดัการ คือ แต่เดิมนั้นอาศยัการระดมทุนทรัพยข์องสมาชิกเป็นหลกั ซ่ึงเงินในการบริจาคเขา้
ชมรมนั้นสมาชิกสามารถช่วยเหลือชมรมไดต้ามก าลงัของตนเอง แต่ปัจจุบนัชมรมมีเทคนิคในการ
ดึงเอาศกัยภาพของสมาชิกชมรมผูสู้งอายุออกมาใช้ โดยมีการจดัการแข่งขนักนัของผูสู้งอายุตาม
โอกาสและงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชมรม และชมรมจะขอรับผูส้นับสนุนจากสถานท่ี
ต่างๆ ในการจดักิจกรรม และนอกจากจะได้ทุนทรัพยม์าสนับสนุนงานแล้วยงัสร้างช่ือเสียงให้
ชมรมเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการยอมรับมากข้ึนอีกดว้ย และการด าเนินการพบวา่ไดผ้ลตอบรับท่ีดี จึง
ท าให้ชมรมได้เงินทุนในการน ามาเป็นงบประมาณในการท ากิจกรรมต่างๆ และนอกจากนั้นยงั
สามารถจดัสรรเงินเหล่าน้ีไปช่วยเหลือหน่วยงานอ่ืนภายนอกไดอี้กดว้ย 

 3) ปัญหาสมาชิกเครือข่ายขาดความความรู้/ความเข้าใจเร่ืองสุขภาพ 
 1) ชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี 
  ผูสู้งอายท่ีุมาใชบ้ริการออกก าลงักายโดยกีฬาแบดมินตนัทุกคน มีความใส่

ใจเร่ืองสุขภาพของตนเอง คือ อยากให้ร่างกายแข็งแรง สดช่ืน ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ เป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่สมาชิกยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองสุขภาพ การดูแลสุขภาพท่ี
ถูกตอ้ง เน่ืองจากชมรม/ผูน้ าชมรม ยงัไม่ให้ความส าคญักบัผูสู้งอายุและสังคม ชมรมไม่ไดรั้บการ
พฒันาศกัยภาพและการสนบัสุนอย่างเต็มท่ี ไม่มีการจดัท าเอกสารแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพ 
หรือจัดหาผู ้มีความรู้เก่ียวกับสุขภาพมาบรรยายให้ความรู้กับผู ้สูงอายุในชมรม รวมทั้ งการ
ประสานงาน การวางแผน และการสนบัสนุน ทั้งน้ี ไดมี้การวางแผนของผูน้ าของชมรม (แบบไม่
เป็นทางการ และยงัไม่ไดด้ าเนินการ) เร่ืองการจดัใหมี้หน่วยงานของภาครัฐมาใหข้อ้มูลเก่ียวกบัดา้น
สุขภาพแก่ผูสู้งอายุ และมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัให้ชดัเจน ให้มี
ความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั 
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 2) ชมรมลีลาศจนัทบุรี 
  ผูสู้งอายุชมรมลีลาศจนัทบุรี มีความใส่ใจเร่ืองสุขภาพของตนเอง คือ 

อยากให้ร่างกายแข็งแรง สดช่ืน ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่
สมาชิกยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองสุขภาพ การดูแลสุขภาพท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจากชมรม/ผูน้ า
ชมรม ยงัไม่ให้ความส าคญักับผูสู้งอายุและสังคม ชมรมไม่ได้รับการพฒันาศกัยภาพและการ
สนับสนุนอย่างเต็มท่ี ไม่มีการจดัท าเอกสารแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพ หรือจดัหาผูมี้ความรู้
เก่ียวกบัสุขภาพมาบรรยายให้ความรู้กบัผูสู้งอายุในชมรม รวมทั้งการประสานงาน การวางแผน 
และการสนับสนุน ทั้งน้ี ยงัไม่มีการวางแผนในเร่ืองดังกล่าว และยงัไม่มีการก าหนดนโยบาย 
วตัถุประสงค ์กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัใหช้ดัเจน ใหมี้ความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั 

 3) ชมรมแอโรบิคจนัทบุรี 
  ผูสู้งอายุยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของสุขภาพ การดูแลสุขภาพท่ี

ถูกตอ้ง เน่ืองจากไม่มีผูม้าให้ความรู้ดา้นสุขภาพ และไม่มีการจดัท าเอกสารแนวทางการดูแลรักษา
สุขภาพ รวมทั้งการประสานงาน การวางแผน และการสนบัสนุน ซ่ึงยงัไม่มีแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 4) ผูม้าใชบ้ริการออกก าลงักายในสวนสาธารณสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 
(ทุ่งนาเชย)  

  ผูสู้งอายุยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของสุขภาพ การดูแลสุขภาพท่ี
ถูกตอ้ง เน่ืองจากไม่มีผูม้าให้ความรู้ดา้นสุขภาพ และไม่มีการจดัท าเอกสารแนวทางการดูแลรักษา
สุขภาพ รวมทั้งการประสานงาน การวางแผน และการสนบัสนุน 

  สรุป ชมรมผูสู้งอายุทั้ ง 4 แห่ง ยงัขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองสุขภาพ      
การดูแลสุขภาพท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจากเครือข่าย/ผูน้ า ยงัไม่ให้ความส าคญักบัด้านผูสู้งอายุและด้าน
สังคม ชมรม/เครือข่ายไม่ได้รับการพฒันาศกัยภาพและการสนับสุนอย่างเต็มท่ี ไม่มีการจดัท า
เอกสารแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพ รวมทั้งการประสานงาน การวางแผน และการสนบัสนุน      
จึงควรมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัให้ชดัเจน ให้มีความเขา้ใจถูกตอ้ง
ตรงกนั 
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5.1.2. แนวทางการสร้างเครือข่ายสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวดัจันทบุรี 
 การสร้างเครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรีเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งไดรั้บ

ความร่วมมือกันในลักษณะการรวมตัวเป็นเครือข่ายสุขภาพในการร่วมวางแผน ร่วมท างาน         
ร่วมแก้ปัญหา และร่วมประเมินผล เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนันั่นก็คือ การมีสุขภาพท่ีดีของ
ผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรีร่วมกนั กลวิธีท่ีส าคญัท่ีจะส่งเสริมให้เครือข่ายมีความเขม้แข็งและย ัง่ยืน 
ประกอบด้วย การจัดเวทีประชาคม การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ประเมินผล มีการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิก การสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิก มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การสร้างบรรยากาศท่ีดี มีผูน้ าท่ีดี มีงบประมาณท่ีเพียงพอ การให้เกียรติ และการร่วมกนั
สร้างค่านิยมและวฒันธรรมท่ีดีโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ การออกแบบ
กิจกรรมการดูแลผูสู้งอายุผ่านการมีส่วนร่วมในเวทีประชาคม และพฒันาขอ้ตกลงร่วมกนัในการ
ดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้เครือข่ายสุขภาพของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรีมีความ
เขม้แขง็และย ัง่ยนืต่อไป 

5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1 การบริหารจัดการชมรม 
  การด าเนินกิจกรรมของชมรมผูสู้งอายุเพื่อให้ชมรมประสบผลส าเร็จและสามารถ
ด าเนินกิจกรรมไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการชมรมท่ีตอ้งอาศยัการใชค้น เงิน 
วสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงชมรมผูสู้งอายใุนจนัทบุรี ไดแ้ก่ ชมรมแบดมินตนัและชมรมลีลาศ มีการด าเนินงาน
ของชมรมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายจึงมีความจ าเป็นในเร่ืองของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินในการสนับสนุนกิจกรรมของชมรม ซ่ึงชมรมดงักล่าวเป็นองค์กรอิสระท่ีไม่ข้ึนตรงกับ
หน่วยงานใด จึงตอ้งอาศยัการร่วมสมทบทุนกนัของสมาชิก การจดักิจกรรมหารายได ้และขอรับ
การสนับสนุนจากบุคคลภายนอก เพื่อท าให้ชมรมมีการด าเนินงานไปได้อย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกบัการให้ความหมายของสมคิด บางโม (2542 : 61) ว่า การจดัการ 
หมายถึง ศิลปะในการใช้คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ขององค์การ และนอกองค์การ  ท่ีต้องอาศัย
ปัจจัยพื้นฐาน คือ คน เงิน และวสัดุอุปกรณ์ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบวา่ ชมรมแบดมินตนัจนัทบุรีมีการบริหารจดัการชมรมท่ีตอ้งอาศยั
เงินและวสัดุอุปกรณ์ โดยค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) ผูท่ี้เป็นสมาชิกชมรมจะเสียค่าสมคัร
รายปีๆ ละ 200 บาท และเสียค่าบ ารุงสนามวนัละ 10 บาท 2) ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกจะเสียค่าบ ารุง
สนามวนัละ 20 บาท และเสียค่าลูกขนไก่ท่ีเบิกมาใช้ลูกละ 72 บาท ส่วนชมรมลีลาศจนัทบุรีมีการ
บริหารจัดการชมรมท่ีต้องอาศัยเงิน ซ่ึงได้แก่ค่าสมาชิก 100 บาทต่อเดือน ส าหรับเป็นค่า
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สาธารณูปโภคใหก้บัสถานท่ีฝึกซ้อม โดยมีเหรัญญิกท าหนา้ท่ีรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน และการ
บริหารจดัการมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงานของชมรม การท่ีชมรมประสบผลส าเร็จ
หรือไม่มากน้อยเพียงใด ชมรมอยู่รอดหรือไม่และมีความมัน่คงข้ึนอยู่กับการบริหารจดัการท่ีดี       
ถ้าชมรมใดขาดการบริหารจดัการท่ีดีแล้วจะท าให้ชมรมนั้นล่มสลายไปหรือไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่อไปได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้ความหมายของ เกษม จนัทร์แกว้ (2540 : 521 - 514) ไดใ้ห้
ความหมาย การบริหาร หมายถึง ศิลปะการด าเนินการน าวตัถุดิบสู่กระบวนการผลิตจนไดผ้ลผลิต
ตามท่ีก าหนดไว ้การบริการจึงเป็นการด าเนินการให้ทุกโครงการท าหนา้สัมพนัธ์กนั เป็นเร่ืองท่ียาก
ท่ีจะท าให้เกิดการผสมผสานกนัถา้ไม่วางแผนการด าเนินการท่ีดี ซ่ึงข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารท่ีวางแผน
บริหารอย่างไร อย่างไรก็ดีผูบ้ริหารมีหน้าท่ีอ านวยการตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเป็น
ผูรั้บผิดชอบควบคุม ในการน าแผนงานท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ไปด าเนินการร่วมกบัทรัพยากร ท าให้
เกิดผลผลิตหรือการใช้ปัจจยัการบริหาร ไดแ้ก่ คน งบประมาณ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ สวสัดิการ ฯลฯ 
ก่อใหเ้กิดผลผลิตขั้นสุดทา้ย ซ่ึงจากการวจิยัพบวา่ ชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี มีการบริหารงานชมรม
โดยมีคณะกรรมการบริหาร ไดแ้ก่ 1) ประธานชมรม จ านวน 1 คน มีหน้าท่ีแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชมรม และเป็นประธานในการด าเนินการจดัการประชุมของชมรม พร้อมทั้งควบคุมการบริหารงาน
ทัว่ไปของชมรมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2) รองประธานชมรม เป็นผูช่้วยประธานในการ
บริหารจัดการชมรม ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีประธานชมรมได้มอบหมาย และปฏิบัติหน้าท่ีแทน
ประธานชมรมเม่ือประธานชมรมติดภารกิจหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 3) กรรมการสนาม 
(ผูดู้แลสนาม) มีหนา้ท่ีในการตอ้นรับ และดูแลสนาม จดัคิวลงสนามตามล าดบั ดูแลทรัพยสิ์นและ
วสัดุอุปกรณ์แบดมินตนัของชมรม รวมถึงเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานของชมรม
ให้แก่สมาชิก 4) เหรัญญิก มีหน้าท่ีรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน และชมรมลีลาศจนัทบุรี มีการ
บริหารงานชมรม โดยมีประธานชมรม และรองประธานชมรม จ านวน 2 คน ต าแหน่งเหรัญญิก 
และคณะกรรมการชมรม 5 - 7 คน ท าหน้าที่บริหารจดัการชมรมให้ด าเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.2.2 การส่ือสารสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุในจังหวดัจันทบุรี 
           การส่ือสารสุขภาพของชมรมแบดมินตนัจนัทบุรี เป็นเครือข่ายการส่ือสารแบบทุก
ช่องทางเป็นเครือข่ายการส่ือสารท่ีเอ้ือให้สมาชิกทุกคนมีปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างทัว่ถึงได้โดยตรง      
ซ่ึงไม่ตอ้งผา่นสมาชิกคนอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Mark V. Remond (2001, pp.266 - 267 อา้งถึงใน     
สุรัชตา ราคา, 2550) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของเครือข่ายการส่ือสารไวว้า่ เครือข่ายการส่ือสารแบบทุก
ช่องทาง เป็นเครือข่ายการส่ือสารท่ีเอ้ือให้สมาชิกทุกคนมีปฏิสัมพนัธ์กนัอย่างทัว่ถึงได้โดยตรง     
ไม่ต้องผ่านสมาชิกคนอ่ืนๆ เรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุด เพราะไม่มีข้อจ ากัด          
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การส่ือสารของสมาชิก โดยเครือข่ายน้ีจะเปิดโอกาสให้มีปฏิกิริยายอ้นกลบัสูงท่ีสุด จากการศึกษา
พบวา่ ชมรมแบดมินตนัจนัทบุรีไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองการส่ือสารของสมาชิก การพบปะกนัแบบเห็น
หนา้ค่าตา พบกนัเม่ือใดก็สนทนากนัในเร่ืองต่างๆ ในระหวา่งการท ากิจกรรม โดยการมาออกก าลงักาย
แบดมินตนัผูสู้งอายุไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของวนัและเวลา ผูใ้ดวา่งวนัใด เวลาใดก็มาพบกนัท่ีสนาม
แบดมินตนั และมีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการติดต่อส่ือสาร ทุกคนสามารถส่ือสารกันได ้      
เพราะทุกคนรู้จกัและสนิทสนมกนั และมีการใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีเฉพาะเวลามีงานส าคญั รวมทั้ง 
เฟซบุ๊กท่ีมีการอพัเดทข่าวสารขอ้มูลต่างๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนัตพล บนัทดัทอง (2557) 
ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคนผูสู้งอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
ติดตามขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด โดยใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ผา่นช่องทางโทรศพัทมื์อถือ และนิยม
ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ Line ซ่ึงสามารถโตต้อบส่ือสารกนัไดอ้ยา่งอิสระ
ไม่วา่จะอยูท่ี่ไหน เวลาใด  
 ชมรมลีลาศจนัทบุรีและชมรมแอโรบิคจนัทบุรี เป็นเครือข่ายการส่ือสารแบบวงลอ้ ท่ีมี
การรวมอ านาจไวท่ี้แกนน า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Mark V. Remond (2001, pp.266 - 267 อา้งถึงใน สุรัชตา 
ราคา, 2550) ได้กล่าวถึงรูปแบบของเครือข่ายการส่ือสารไวว้่า เครือข่ายการส่ือสารแบบวงล้อ     
เป็นเครือข่ายท่ีรวมอ านาจไวท่ี้ศูนยก์ลางมากท่ีสุด บุคคลท่ีอยูต่รงกลางจะเป็นผูน้ าและมีอ านาจมาก
ท่ีสุด สมาชิกคนหน่ึงซ่ึงรับข่าวสารนั้นไปยงัสมาชิกคนอ่ืนๆ จากการศึกษาพบว่า ชมรมลีลาศ
จนัทบุรีมีบุคคลท่ีเป็นแกนน าในการติดต่อส่ือสารสอบถามสมาชิกในกลุ่มอย่างใกลชิ้ด เพื่อรักษา
ความเป็นสมาชิกลีลาศไว ้และแกนน าก็พร้อมท่ีจะประกาศตนให้สาธารณชนไดรู้้จกัและเกิดความ
ตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยไม่นบัเฉพาะผูสู้งอายุเท่านั้น แต่ยงัสามารถดึงดูดเยาวชนรุ่นใหม่
ใหส้นใจลีลาศโดยการฝึกสอน และสาธิตลีลาศในจงัหวะต่างๆ ให้สมาชิกใหม่ผูเ้ขา้มาลองฝึกลีลาศ
จนสามารถลีลาศได ้และสามารถโนม้นา้วใจให้สมาชิกของเครือข่ายกิจกรรมลีลาศซ้ือบตัรและเขา้
ร่วมงานสังสรรค์ประจ าปีได ้และชมรมแอโรบิคจนัทบุรีมีการส่ือสารสุขภาพโดยภาษากาย ของ
ผูน้ าเตน้บนเวที แสดงไปยงัผูสู้งอายุ ท าให้ผูสู้งอายุปฏิบติัตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เอ้ือการย ์สันติศิริ 
(2546, หน้า 51) กล่าวว่า การส่ือสารนั้น หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดหรือแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารจากผูส่้งสารผา่นส่ือต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นค าพูด การเขียน การแสดงท่าทาง ไปยงัผูรั้บสารอยา่ง
มีวตัถุประสงคท์ าใหผู้รั้บสารเขา้ใจความหมาย และมีการตอบสนองตามวตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร 
ซ่ึงจากการการศึกษาพบวา่ ชมรมแอโรบิคจนัทบุรี ผูน้  าเตน้ไดเ้ตรียมท่าเตน้ส าหรับผูสู้งอายุ และให้
ผูสู้งอายุได้ฟังเสียงเพลง และปฏิบติัตามผูน้ าบนเวที โดยภาษากาย กิริยา ท่าทาง สีหน้า ดวงตา 
น ้าเสียง การแต่งกาย สัญลกัษณ์ ของผูน้ าเตน้บนเวที และส่ือดนตรี ซ่ึงผูสู้งอายุไดใ้ห้ความร่วมมือรับ
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ค าสั่งและปฏิบติัตามและร่วมสนองความรู้สึก การรับรู้จากผูน้ าไปสู่เป้าหมายร่วมกนัและสร้าง
จินตนาการร่วมผูน้ าเตน้ ท าใหก้ารส่ือสารดงักล่าวประสบผลส าเร็จและด าเนินกิจกรรมไปไดด้ว้ยดี 
 แมว้า่การส่ือสารนั้นถ่ายทอดจากคนหน่ึงซ่ึงเป็นผูส่้งสารไปสู่อีกคนหน่ึงซ่ึงเป็นผูรั้บสาร
เพื่อสามารถท าให้ขอ้มูลซ่ึงมิไดถู้กจ ากดัเพียงแค่การส่งถ่ายความหมายเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงความ
เขา้ใจนัน่คือสารท่ีส่งไปนั้นตอ้งเป็นสารท่ีเขา้ใจไดข้องผูรั้บ เพราะหากคนไทยพูดภาษาไทยกบัคน
องักฤษซ่ึงไม่สามารถเขา้ใจภาษาไทยเลย ก็เท่ากบัว่าการส่ือสารไม่ไดเ้กิดข้ึนแต่หากสามารถใช้
ภาษาท่าทางประกอบ และท าให้เกิดความเขา้ใจตรงตามเจตนาสามารถท าให้เป้าหมายบรรลุผลได้
จึงจะนบัไดว้่าเป็นการส่ือสารสามารถท าความเขา้ใจได้ แมแ้ต่การส่ือสารกบัตนเองท่ีส่ือสารของ
บุคคลคนเดียว อาจเป็นการพูดกับตนเองหรือมีปฏิกิริยาของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ เช่น         
การคิดถึงเร่ืองราวต่าง ๆ การร้องเพลงฟังคนเดียว การเขียนคนเดียว การอ่านคนเดียว การออกก าลงักาย
คนเดียว หรือการท ากิจกรรมต่างๆ คนเดียว ก็เป็นการส่ือสารดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสนาะ ติเยาว ์
(2541 :  27 - 32) กล่าววา่ การส่ือสารระดบัตวัเอง (Intrapersonal Communication) เป็นกิจกรรมการส่ือสาร
อยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการส่ือสารกบัตนเอง ทั้งคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจหรือพูดกบัตนเอง กิจกรรม
ต่างๆ เกิดข้ึนในใจของบุคคลเพียงล าพงัท่ีส าคญัความหมายของการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนนั้นตนเองเป็น  
ผูแ้ปลความหมายนั้นๆ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุท่ีมาใช้บริการออกก าลงักายในสวนสาธารณะ
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) มาออกก าลงักายเพียงคนเดียวมีการส่ือสารภายในตวั    
ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารโดยมีระบบประสาทส่วนกลางศูนยก์ลางในการแบ่งการส่ง
สารและการรับข่าวสารภายในตวัของบุคคล โดยไม่มีการส่ือสารกบับุคคลอ่ืน และไม่มีการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีประเภทใด ผูสู้งอายุเขา้มาถึงสวนสาธารณะและวอร์มร่างกายเสร็จจากนั้นก็ท าการเร่ิม
เดินและวิง่ และกลบับา้นหรือแวะตลาดหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรม 
 5.2.3 ผลกระทบเชิงสุขภาพ 
 การท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีสุขภาพท่ีแขง็แรงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีส่งเสริม
ให้บุคคลนั้นประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการศึกษา ด้านการท างาน เป็นต้น 
เน่ืองจากผูมี้สุขภาพแข็งแรงมีความสามารถทางร่างกาย จิตใจ และเวลามากกว่าคนท่ีไม่แข็งแรง     
จึงอาจกล่าวไดว้่า การมีสุขภาพดีนั้นเป็นเร่ืองท่ีคนทุกคนปรารถนา ดงัพุทธสุภาษิตที่ว่า “อโรคา 
ปรมา ลาภา” ความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ  ซ่ึงการท่ีเรามีสุขภาพท่ีดีไดน้ั้นไม่ไดเ้กิดข้ึนจาก
การขอพรจากส่ิงศกัด์ิ แต่เราทุกคนสามารถสร้างไดด้ว้ยตวัเอง คือการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
เช่น การพกัผ่อนท่ีเพียงพอ รับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่างๆ และ    
การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ เป็นตน้ โดยเฉพาะการออกก าลงักายนั้นเป็นทั้งยาป้องกนัโรค ยารักษา
โรค และยาบ ารุงอย่างดีท่ีไม่ตอ้งใช้เงินเป็นจ านวนมากไปหาซ้ือ ดงันั้นการออกก าลงักายจึงเป็น    
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ส่ิงส าคญัต่อคนทุกเพศทุกวยั ซ่ึงสอดคล้องกบั ประเวศ วะสี (2545 : 5) ท่ีได้ให้ความหมายของ 
“สุขภาพ” (Healthy) ไวว้า่ คือ สุขภาวะทางกาย ทางจิตวิญญาณ ทางสังคม และทางปัญญา โดยได้
ใหค้วามหมายของสุขภาพไวใ้นลกัษณะของความสุข คือ ความเป็นอิสระหรือการหลุดพน้จากความ
บีบคั้นทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา ดงัน้ี 1. สุขภาวะทางกาย (physical well-being) 
หมายถึง การมีสภาพท่ีดีทางด้านร่างกาย และอวยัวะส่วนต่างๆ อยู่ในสภาพท่ีมีความสมบูรณ์
แข็งแรงสามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นปกติ 2. สุขภาวะทางจิต การฝึกคิด ความรู้สึก และการกระท า
ของบุคคลโดยไม่เสียดุลทางจิต จึงอาจกล่าวไดว้า่ สุขภาพจิต คือ “ความมัน่คงทางจิตใจ”  3. สุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ (spiritual well - being) จิตวิญญาณ เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัของมนุษย ์และ
เป็นแกนหลกัของชีวิตท่ีท าหน้าท่ีประสานและเช่ือมโยงระหว่างการท าหน้าท่ีของร่างกาย จิตใจ 
และสังคม ให้เป็นองค์รวมและมีความผาสุกในชีวิต 4. สุขภาวะทางสังคม (social well - being)    
เป็นสุขภาวะท่ีเกิดจากการอยูร่่วมกนัดว้ยดีของกลุ่มคนหรืออยูใ่นลกัษณะต่างๆ เช่น อยูใ่นครอบครัว 
อยู่ในชุมชน อยู่ในสถานท่ีท างาน อยู่ในเมือง อยู่ในสังคมขนาดใหญ่ หรืออยู่ในประเทศ ซ่ึงจาก
การศึกษาพบว่า ผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรีท่ีมาออกก าลงักายดว้ยกีฬาแบดมินตนั ลีลาศ แอโรบิค 
และใช้บริการสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) ส่งผลกระทบดา้นสุขภาพ  
ท่ีเกิดข้ึนแบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นร่างกาย ท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เสริมสร้างบุคลิกภาพ 
ความแข็งแรงกล้ามเน้ือ 2) ดา้นจิตใจ สุขภาพจิตดี ไม่เครียด สนุกสนาน ยิ้มแยม้แจ่มใสอยู่เสมอ 
อารมณ์สุนทรี ไม่เซ่ืองซึม 3) ดา้นจิตวญิญาณ ความจ า สติปัญญาดี มีสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน และ 4) ดา้นสังคม 
ไดเ้พื่อน สร้างความสัมพนัธ์และสร้างมิตรภาพกบัผูอ่ื้น และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อ าภาพร ปิงมูล 
(2560) พบว่า การออกก าลังกายเป็นประจ าท าให้มีสุขภาพดี ช่วยชะลอความเส่ือมของร่างกาย    
ช่วยใหป้อดและหวัใจแขง็แรง ท าใหล้ดความเครียดได ้และการออกก าลงักายช่วยลดอาการเจ็บป่วย 
ท าให้มีรูปร่างดี ร่างกายมีความกระชบัไดส้ัดส่วน มีความคล่องตวั และการออกก าลงักายสามารถ
เพิ่มสมรรถนะภาพทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาได ้ และการออกก าลงักายเป็นการใชเ้วลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ และไดพ้บเพื่อนใหม่  

5.2.4 การจัดการปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกจิกรรม 
  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานขององค์กรขนาดใหญ่ องค์กร
ขนาดเล็ก หรือชมรมแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการอย่างไรก็ตามทุกองค์กรมกัประสบกบั
ปัญหาในดา้นต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมทั้งส้ิน จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสาร
ของผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี จะเห็นไดว้า่ ผูสู้งอายุบางรายไม่เคยเขา้ใช้งานเฟสบุ๊ค เน่ืองจากใช้งาน
ไม่เป็น และไม่มีไม่ความช านาญเก่ียวกบัเทคโนโลยีในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรัชญา 
ทิพย์มาลัย (2562) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุผ่าน
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เครือข่ายสังคมออนไลน์มีปัญหาและอุปสรรค ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เน่ืองจากบางรายใช้ไม่เป็น และบางรายตอ้งรอลูกหลานช่วยในการเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ บางรายไม่ไดใ้ชโ้ทรศพัทแ์บบสมาร์ทโฟน และบางรายไม่มีอินเตอร์เน็ตในการเขา้
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และบางรายไม่สะดวกในการท่ีจะตอ้งช าระค่าใช้จ่ายในเร่ืองดงักล่าว 
และมีความยุง่ยากเม่ือเปรียบเทียบกบัการพดูคุยกบัเพื่อนหรือคนรู้จกั หรือจากข่าวทางโทรทศัน์หรือ
จากการประชุมท่ีมีความสะดวกกวา่ 
 ทั้งน้ี การด าเนินกิจกรรมของชมรมผูสู้งอายุในจงัหวดัจนัทบุรี ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ 
มีปัญหาดา้นงบประมาณ โดยมีการจดังานประจ าปี งานสังสรรค์เพื่อจดัหารายไดเ้ขา้ชมรม ระดม
ทุนจากสมาชิก และขอรับการสนับสนุน และปัญหาสถานท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการออกก าลงักาย
ในช่วงฤดูฝน ท าให้ผูสู้งอายุตอ้งออกก าลงักายอยู่บา้น และปัญหาผูสู้งอายุขาดความรู้เขา้ใจเร่ือง
สุขภาพ โดยมีแนวทางแกไ้ขปัญหาคือจดัท าเอกสารแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพท่ีถูกตอ้ง และ
จดัหาผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นสุขภาพมาบรรยายให้ความรู้แก่ผูสู้งอายุในชมรม ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ฐานะวฒันา สุขวงศ ์และ วรภทัร จตุัชยั (2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองแนวทางการสร้าง
เครือข่ายการส่ือสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของเทศบาลนคร พบวา่ ควรมีการจดักิจกรรมเพื่อสร้าง
เครือข่ายเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ สร้างจิตส านึก ให้คนในชุมชนเกิดจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานดา้น
สุขภาพสาธารณสุข ควรมีเสียงตามสายหรือวทิยชุุมชน ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อรับทราบขอ้มูลท่ีชดัเจน 
ถูกตอ้ง และเพิ่มการส่ือสารดา้นข่าวสารทุกรูปแบบสร้างแรงจูงใจและเพิ่มการประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการออกก าลงักาย ส่งเสริมดา้นสุขภาพ มีบริการตรวจเลือด เบาหวานและไขมนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย ผูน้ าชุมชนควรมีความเสียสละ มีความเป็นประชาธิปไตย และควรมีสนามกีฬากลางแจง้ 
สนามแบดมินตนั และสระวา่ยน ้า  

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวจิยั เร่ือง การจดัการการส่ือสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของเครือข่ายสุขภาพ
ของผูสู้งอายใุนจงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ของชมรมผู้สูงอายุ 
 1. ควรจดัให้มีเวทีประชาคมเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาดา้นสุขภาพ สร้างความตระหนกัใน
การสร้างเสริมสุขภาพของผูสู้งอายุท่ีเปล่ียนแปลง เช่น การสร้างการรับรู้ โดยเจา้หน้าท่ีสาธารสุข 
เป็นท่ีปรึกษาด้านการให้ข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพ และให้หน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การ
บริหารส่วนต าบล ภาคเอกชน สนับสนุนงบประมาณ ก านัน ผูใ้หญ่บา้น อสม. กลุ่มองค์กรต่างๆ 
สมาชิกชมรมฯ ร่วมมือในการท ากิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
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 2. ควรให้การสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาการมีส่วนร่วมและเครือข่าย เพื่อการพฒันา
สุขภาพของผูสู้งอาย ุเช่น การด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมร่วมกนัของเครือข่าย 
 3. ควรมีการก าหนดวตัถุประสงค์ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ให้ชัดเจน เป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั 
 4. ควรใหมี้การติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งสมาชิกเครือข่าย เป็นการสร้างความเขา้ใจจาก
สมาชิกไปยงัสมาชิกอ่ืน หรือเป็นการส่งข่าวสารระหวา่งสมาชิกเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
เกิดความเขา้ใจและให้ฝ่ายต่างๆ ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีความรับผิดชอบไดต้ามวตัถุประสงค์ของเครือข่าย 
โดยจุดเร่ิมตน้ ตอ้งท าให้สารและส่ือสารนั้นเรียบง่ายปฏิบติัได้มากท่ีสุดและง่ายต่อการจดจ า ซ่ึงใน
ปัจจุบนัเทคโนโลยมีีความกา้วหนา้เป็นอยา่งมาก การส่ือสารยิง่มีความจ าเป็นต่อการพฒันาเครือข่าย 
 5. ควรสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกเครือข่าย ทั้งแบบเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการ มีรูปแบบหรือไม่มีรูปแบบ เช่น การจดังานประเพณี เทศกาลต่างๆ ร่วมกนั    
การจดังานแข่งขนักีฬา ทั้งภายในชมรมและภายนอกชมรม เป็นตน้ 
 6. ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย เช่น การจดัเวทีชาวบา้น 
การศึกษาดูงาน การจดัประชุม การจดัอบรมให้ความรู้ด ้านสุขภาพแก่ผู สู้งอายุ อาทิเช่น 
ความรู้ด้านอาหาร ดา้นการออกก าลงักาย การใส่ใจและดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ เป็นตน้ 
 7. สร้างแรงจูงใจและเพิ่มการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการเห็นคุณค่าการเขา้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม สถานท่ีออกก าลงักาย และโครงการต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่ห้คนมาเขา้ร่วมและใชบ้ริการให้มาก
ท่ีสุด 
 8. จดัอบรมให้ความรู้ดา้นสุขภาพแก่ผูสู้งอายุให้มากข้ึน เช่น ความรู้ดา้นอาหาร ดา้น
การออกก าลงักาย การใส่ใจ และดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ และมีบริการตรวจเลือด ตรวจเบาหวาน ตรวจ
ไขมนั และอ่ืนๆ เป็นประจ าและต่อเน่ืองโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย อยา่งเท่าเทียม  
 9. ควรจดัใหมี้สถานท่ีออกก าลงักายใหเ้หมาะสมและต่อเน่ือง เช่น ภายในอาคารหรือในร่ม 
 10. ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ไม่มีความช านาญเก่ียวกบัเทคโนโลยีในปัจจุบนั ท าให้การ
ส่ือสารผ่านส่ือสมยัใหม่หรือส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไม่ได้รับการตอบรับท่ีดี   
ควรมีผูมี้ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใหค้วามรู้และแนะน าวิธีการใชง้านท่ีเขา้ใจไดง่้ายแก่
ผูสู้งอาย ุเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. งานวิจยัคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ชมรมผูสู้งอายุ 4 ชมรม ได้แก่ ชมรม
แบดมินตนัจนัทบุรี ชมรมลีลาศจนัทบุรี ชมรมแอโรบิคจนัทบุรี และผูม้าใชบ้ริการออกก าลงักายใน
สวนสาธารณสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) ดงันั้น จึงควรศึกษากลุ่มหรือชมรมอ่ืนๆ   
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ในจงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดัอ่ืนๆ  เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาใช้เป็นแบบอย่างให้กบัการ
สร้างเสริมความเขม้แข็งของเครือข่ายดา้นอ่ืนๆ ต่อไป 
 2. การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปในส่วนของประเด็นการส่ือสารสุขภาพควรใช้แนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกบัสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล เน่ืองจากขอ้คน้พบในงานวิจยัคร้ังน้ีเห็นว่าการสร้าง
สัมพนัธภาพระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร จึงน่าสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อพิจารณาให้เห็นถึงแรงจูงใจใน
การดูแลสุขภาพตนเอง  
 3. ศึกษาการส่ือสารของเครือข่าย/ชมรมอ่ืนๆ ท่ีมีความเขม้แข็งเพื่อน ามาเปรียบเทียบ
ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกับเครือข่าย/ชมรมผูสู้งอายุอย่างไร โดยเฉพาะในด้านของการ
ด าเนินงานและการบริหารจดัการภายในเครือข่าย/ชมรม 
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การสัมภาษณ์ 
  เป็นแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างปานกลาง (Semi-structural Interview) โดยผูว้ิจยัมี
ประเด็นค าถามเฉพาะท่ีตอ้งการค าตอบไวจ้  านวนหน่ึง แต่ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้ผูส้ัมภาษณ์ 
มีอิสระในการใหข้อ้มูลต่างๆ เพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงค าถาม
มีลกัษณะค าถามปลายเปิด (Close-ended Question) โดยมีรายละเอียดค าถามดงัน้ี 

เคร่ืองมือ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ประเด็นค าถาม 
การสัมภาษณ์ ผูสู้งอายชุมรมแบดมินตนั 

ผูสู้งอายชุมรมลีลาศ 
ผูอ้ายชุมรมแอโรบิค 
ผูสู้งอายท่ีุมาใชบ้ริการ
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ 
ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 

1. การบริหารจดัการชมรมของท่านมีการด าเนินการ
อยา่งไร 
2. การส่ือสารสุขภาพของชมรมรมของท่านมีการส่ือสาร
อะไรบา้ง อยา่งไร 
3. ผลกระทบเชิงสุขภาพของสมาชิกชมรมของท่าน 
แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ร่างกาย (2) จิตใจ (3) 
สังคม (4) จิตวญิญาณ/ปัญญา 
4. การจดัการปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมของ
ชมรมของท่านมีอะไรบา้ง และมีวธีิด าเนินการอยา่งไร 

 
การสนทนากลุ่ม 
  กลุ่มผูสู้งอายุ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากประเด็นเก่ียวกับการส่ือสารสุขภาพของ
ผูสู้งอายุ โดยผูว้ิจยัเป็นผูจุ้ดประเด็นในการสนทนา เพื่อชกัจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยา่งกวา้งขวาง โดยมีผูร่้วมสนทนาแห่งละ 7 คน 

เคร่ืองมือ ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ประเด็นค าถาม 
การสนทนา
กลุ่ม 

ผูสู้งอายชุมรมแบดมินตนั 
ผูสู้งอายชุมรมลีลาศ 
ผูอ้ายชุมรมแอโรบิค 
ผู้สูงอายุท่ีมาใช้บริการ
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ 
ตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) 

1. การบริหารจดัการชมรม 
2. การส่ือสารสุขภาพของชมรมรม 
3. ผลกระทบเชิงสุขภาพของสมาชิก 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
(1) ร่างกาย (2) จิตใจ (3) สังคม (4) จิตวญิญาณ/ปัญญา 
4. การจดัการปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม
ของชมรม 
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