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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 

- ไม่เครียด ไม่มีปัญหาชีวิต 
เช่น การเงิน การท างาน 
ครอบครัว สุขภาพ 

- มีสุขภาพจิตดี ไม่มอง
โลกในแง่ลบ ไม่ใจร้อน 

- จิตใจแจ่มใส 

อยู่ร่วมกันได้ 

มีน้ าใจช่วยเหลืออาทร 

ครอบครัว สังคม 

มีสติปัญญา 

เข้าใจสภาพความเป็นจริง 

มีคุณธรรมจริยธรรม 

แนวคิด/ทฤษฎี 1. การจดัการเครือข่ายสุขภาพ 2. การส่ือสารสุขภาพ 3. การบริหารจดัการ 
  4. ผูสู้งอาย ุ
 

ความรู้, ความคิด, ค าพูด, 
กริยาท่าทาง, สัญลักษณ ์

ทางสังคม 
Socal 

ชุมชน 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 




