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บทคดัย่อ 
 

 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           
(2) การส่ือสารสุขภาพของชมรมผูสู้งอายุในจงัหวดัจันทบุรี ได้แก่ ชมรมแบดมินตันจันทบุรี       
เป็นเครือข่ายการส่ือสารแบบทุกช่องทาง ชมรมลีลาศจนัทบุรี เป็นเครือข่ายการส่ือสารแบบวงลอ้ 
ชมรมแอโรบิคจนัทบุรี เป็นเครือข่ายการส่ือสารแบบวงล้อ และผูม้าใช้บริการออกก าลงักายใน
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) เป็นการส่ือสารภายในบุคคล                 
(3) ผลกระทบเชิงสุขภาพของสมาชิกชมรม ได้แก่ ด้านร่างกาย ท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
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       
ควรมีกลวิธีส่งเสริมให้เครือข่ายมีความเขม้แข็งและย ัง่ยืน โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไดแ้ก่ การจดั
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. 
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