
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 

- - - - - - 
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  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 
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 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 

 
 
 
 
 
 



121 
 

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    



125 
 

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 
 
 
 




