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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการดําเนินงานในการเสริมสรางสุขภาวะ

ผูสูงอายุของชมรมผูสูงอายุ 2) ศึกษาความตองการและการสื่อสารแบบมีสวนรวมในการ

เสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางความตองการ 

กับการสื่อสารแบบมีสวนรวมในการเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุในชมรม 4) ศึกษา 

ความชวยเหลอืในการเสริมสรางสุขภาวะผูสูงอายุของชุมชนและสวัสดิการของหนวยงานที่เกี่ยวของ  

และ 5) เสนอรูปแบบการสื่อสารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาชมรมผูสูงอายุเพื่อเสริมสราง 

สุขภาวะของผูสูงอายุ เปนงานวจัิยแบบผสมผสานวิธีใชการวิจัยเชิงปริมาณสุมตัวอยางแบบหลาย

ขั้นตอน ไดแก กลุมตัวอยางที่เปนผูสูงอายุสมาชิกชมรมผูสูงอายุในชุมชนเสนานิคม 2 ชุมชน

ประชารวมใจ 2 ชุมชนนครหลวง และชุมชนหมูบานรุง เจริญ จํานวน 200 คน โดยใช

แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ

สหสัมพันธของเพียรสัน สวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงและ 

แบบบอกตอ ไดแก ผูสูงอายุในชุมชน ผูนําชุมชน ผูนําชมรมผูสูงอายุ และเจาหนาที่ดูแลชมรม

ผูสูงอายุรวมจํานวน 12 คน และการสนทนากลุมตามแนวทางการทําประชาคมระหวางชุมชนและ

หนวยงาน รวมจํานวน 26 คน วเิคราะหเนื้อหาแบบอุปนัย 

 ผลการวิจัยพบวา 1) การดําเนินงานการเสริมสรางสุขภาวะผูสูงอายุของชมรมผูสูงอายุ

มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 2) ความตองการในการเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุใน

ชมรมอยูในระดับมาก แตการสื่อสารแบบมีสวนรวมของผูสูงอายุในการเสริมสรางสุขภาวะอยูใน

ระดับปานกลาง 3) ความตองการเสริมสรางสุขภาวะมีความสัมพันธทางบวกขนาดปานกลางกับ

การสื่อสารแบบมีสวนรวมในการเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุ 4) ความชวยเหลือดาน

สวัสดกิารสังคมในการเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุมีทุกดาน และ 5) รูปแบบการสื่อสารแบบ

มสีวนรวมในการพัฒนาชมรมผูสูงอายุเพื่อเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุ ไดแก การใหผูสูงอายุ

มสีวนรวมทุกดานและชมรมผูสูงอายุไดรับความชวยเหลอือยางตอเนื่อง 
 คําสําคัญ: การสื่อสารแบบมสีวนรวม การพัฒนาชมรมผูสูงอายุ การเสริมสรางสุขภาวะผูสูงอายุ 
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Abstract 

 The purposes of this research are as follows: 1) to study the elderly health promotion 

management of elderly clubs; 2) to study needs and participatory communication in elderly 

health promotion of communities; 3) to study the relation between needs and participatory 

communication in elderly health promotion; 4) to study assistance for elderly health promotion of 

communities and welfare from related organizations; and 5) to suggest participatory 

communication patterns that could be used by elderly clubs for development of elderly health. 

This research used a mixed methods approach. The quantitative research used multistage 

sampling. The samples were members of the elderly clubs in communities of Saenanicom 2, 

Prachareumjai 2, Nakornlaung and Rungcharoen Village. A total of 200 persons were given 

questionnaires. The statistical analyses were frequency, percentage, mean, standard deviation 

and Pearson’s product moment correlation coefficient. The qualitative research used purposive 

sampling and snowball sampling and consisted of interviews with community elders, community 

leaders, the elderly club presidents/committee members and state agency employees 

responsible for elderly clubs, for a total of 12 persons, and a public hearing style focus group 

discussion with community members and officials numbering 26 persons. The qualitative data 

was analyzed by group method and inductive content analysis. 

 The research results found that 1) elderly health promotion management of elderly 

clubs was moderately suitable. 2) The demand for elderly health promotion in elderly clubs 

was at a high level. But the elderly persons’ participatory communication in elderly clubs was 

moderate level. 3) There was a moderate level positive relation between demand for elderly 

health promotion and elderly participatory communication. 4) Social welfare provided assistance 

for elderly health promotion in all aspects. 5) The recommended pattern for participatory 

communication in elderly club development for elderly health is for elders to participate in 

every way and for elderly clubs to obtain assistance continuously. 

 Keywords: participatory communication, elderly club development, elderly health promotion 
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บทนํา 

 ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป 2548 คือ มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป 

รอยละ 10.5 ขณะนี้ประเทศไทยมปีระชากรทัง้หมด 64.5 ลานคน มีผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 9.4 

ลานคน คดิเปนรอยละ 14.5 ของประชากร โดยเพิ่มขึ้นปละประมาณ 5 แสนคน คาดวาภายในป 2568 

ไทยจะกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) จํานวนผูสูงอายุจะมีประมาณ 

14.4 ลานคน หรือเพิ่มขึ้นเกินรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด กลาวคือจะมีผูสูงอายุ 1 คน  

ในประชากรทุก ๆ 5 คน ซึ่งคาดวาในป พ.ศ. 2573 จะมีผูสูงอายุ (ที่ไมไดทํางาน) ตอประชากร 

วัยทํางาน ในสัดสวน 1:4 คน หรอื รอยละ 25 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ (ณรงค สหเมธาพัฒน, 

2557) 

 ปญหาที่สําคัญของผูสูงอายุไทย คือ 1) ดานสุขภาพ ปจจุบันผูสูงอายุ 1 ใน 7 (รอยละ 

13.5) รูสึกวาตนมีสุขภาพไมดีถึงไมดีมาก ผลสํารวจสุขภาพประชาชนไทยลาสุด (2551-2552) 

พบวา เกินครึ่งมีปญหาในการมองเห็น 1 ใน 5 เปนตอกระจก ราว 1 ใน 3 มีปญหาในการไดยิน 

มากกวาครึ่งมีฟนไมครบ 20 ซี่ ทําใหเคี้ยวอาหารไมละเอียดและเกิดปญหาตอระบบทางเดิน

อาหารตามมา รอยละ 30 มีปญหาในการกลั้นปสสาวะ รอยละ 23 มีปญหาในการกลั้นอุจจาระ 

กวารอยละ 7 มีขอจํากัดในการทํากิจกรรมพื้นฐานประจําวัน 1-2 อยาง และเกินครึ่ง (รอยละ 

54.9) มโีรคเรื้อรังหรอืโรคประจําตัว 2) ดานเศรษฐกิจ ปจจุบันผูสูงวัยราว 3 ใน 5 คน ไมไดทํางาน

แลวไมมีรายไดประจํา ผูสูงวัยจํานวนมากมีรายไดหลักจากการรับเบี้ยยังชีพ 500 บาทตอเดือน

จากรัฐบาล ซึ่งกําลังเปนประเด็นถกเถียงวาเงินจํานวนดังกลาวไมเพียงพอตอการยังชีพ และม ี

ผูสูงวัยเพียง 5.6 ลานคน (จากทั้งหมดราว 7 ลานคน) 3) ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม 

สภาพบาน บริเวณนอกบาน อาคารสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ ตลอดจนถนนหนทาง 

และยานพาหนะสวนใหญยังไมเหมาะสมกับการใชชีวิตของผูสูงวัยซึ่งมีขอจํากัดโดยเฉพาะ 

ดานกายภาพมาก กอปญหาการพลัดตก หกลม สาเหตุสําคัญ 3 อันดับแรกคือ ลื่น สะดุด 

สิ่งกดีขวาง และเสยีการทรงตัว (พฤกษา บุกบุญ, 2555) 

 การจัดบริการสวัสดิการผูสูงอายุโดยทั่วไปยังขาดฐานคิดที่จะไปสนับสนุนหรือสงเสริม

ฐานวัฒนธรรมหรือภูมิปญญาของผูสูงอายุในชุมชน ทั้ง ๆ ที่การสงเสริมภูมิปญญาหรือ

วัฒนธรรมจะนําไปสูการสรางความม่ันคงทางจิตใจและเปนการเพิ่มศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ

ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองของผูสูงอายุใหสูงขึ้น ยังขาดการกระตุนและสงเสริมใหชุมชนหรือ

ทองถิ่นเปนผูดําเนินการดานสวัสดิการโดยชุมชนเอง น่ันคือการขาดการสื่อสารแบบมีสวนรวม  

จงึทําใหขาดพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนงานผูสูงอายุ ขาดการสงเสรมิโอกาสใหผูสูงอายุมีสวนรวม

ในการคิด และตัดสินใจเรื่องสวัสดิการของตนเอง จึงทําใหตกอยูในสภาพที่เปนฝาย “รอรับ” 

ผลของการพัฒนามากกวาจะเปนฝายคิดและกําหนดการจัดสวัสดิการสังคมใหสอดคลองกับ
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สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของจงึควรใหความสําคัญกับการสราง

ชมรมผูสูงอายุใหเขมแข็งเพราะจะเปนพื้นฐานในการยืดเวลาการพึ่งพิงตนเองของผูสูงอายุให

ยาวนานได (พสิษิฐ จอมบุญเรอืง, 2556) 

 ดังนั้นจากที่กลาวถึงความเปนมาขางตนผูวิจัยจึงเห็นควรที่จะศึกษาการสื่อสารแบบมี

สวนรวมในการพัฒนาชมรมผูสูงอายุ เพื่อเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุตามบริบทของพื้นที่ 

ในเขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาวะ

ผูสูงอายุมีความเปนเอกภาพ นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

ที่สามารถพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเองของชุมชนและมคีวามยั่งยนืตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อศกึษาการดําเนนิงานในการเสรมิสรางสุขภาวะผูสูงอายุของชมรมผูสูงอายุ 

 2. เพื่อศึกษาความตองการเสริมสรางสุขภาวะและการสื่อสารแบบมีสวนรวม 

ในการเสรมิสรางสุขภาวะของผูสูงอายุในชมรม 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความตองการกับการสื่อสารแบบมีสวนรวม 

ในการเสรมิสรางสุขภาวะของผูสูงอายุในชมรม 

 4. เพื่อศกึษาความชวยเหลอืในการเสรมิสรางสุขภาวะผูสูงอายุของชุมชนและสวัสดิการ

ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 5. เพื่อเสนอรูปแบบการสื่อสารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาชมรมผูสูงอายุ  

เพื่อเสรมิสรางสุขภาวะของผูสูงอายุ 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ทําการวิจัย ไดแก ผูสูงอายุในชุมชนที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ผูนําชุมชน 

ผูนําชมรมผูสูงอายุ และหนวยงานที่ใหการสนับสนุนชมรมผูสูงอายุในชุมชน เขตจตุจักร 4 ชุมชนที่

ทําการศกึษา ซึ่งมจํีานวนรวม 324 คน 

 กลุมตัวอยาง/กลุมผูใหขอมูล ไดแก ผูสูงอายุในชุมชนที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ผูนํา

ชุมชน ผูนําชมรมผูสูงอายุ และหนวยงานที่ใหการสนับสนุนชมรมผูสูงอายุในชุมชนเขตจตุจักร 

จําแนกออกเปน 

  1. การวิจัยเชิงปริมาณ ทําการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) 

จากประชากรที่เปนผูสูงอายุ ดังนี้ 
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   1.1 การสุมแบบแบงกลุม (Cluster (Area) Random Sampling) แบงพื้นที่ชุมชน

เขตจตุจักรทัง้หมด 42 ชุมชน (ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตจตุจักร, 2559) 

ออกเปน 4 ลักษณะหรือ 4 บริบท คือ ชุมชนแออัด มีจํานวน 23 ชุมชน ชุมชนเมือง มีจํานวน  

5 ชุมชน ชุมชนจัดสรร มีจํานวน 7 ชุมชน และเคหะชุมชน มีจํานวน 5 ชุมชน แตเคหะชุมชน 

ทุกแหงเปนบานพักของขาราชการตํารวจและทหารไมมีชมรมผูสูงอายุ ในงานวิจัยนี้จึงทําการศึกษา

ใน 3 บริบท คือ ชุมชนแออัด ชุมชนเมือง และชุมชนหมูบานจัดสรร ซึ่งในเขตจตุจักรมีชุมชน

ทั้งหมด 42 ชุมชน มีชมรมผูสูงอายุ จํานวน 12 ชมรม รวมจํานวน 1,256 คน (สํานักสงเสริมและ

พิทักษผูสูงอายุ สํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชนผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ, 

2553; และฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดกิารสังคม สํานักงานเขตจตุจักร, 2559) จําแนกเปน 

    1.1.1 ชุมชนแออัด มีชมรมผูสูงอายุ จํานวน 7 ชมรม ไดแก ชมรมผูสูงอายุ

เสนานิคม 2 ชมรมผูสูงอายุศิษยเกาเบญจมราชูทิศ ชมรมผูสูงอายุชุมชนสวนผัก ชมรมผูสูงอายุ

ประชารวมใจ 2 ชมรมผูสูงอายุชุมชนภักดี ชมรมผูสูงอายุชุมชนประดิษฐโทรการ และชมรม

ผูสูงอายุศูนยบรกิารสาธารณสุข 17 

    1.1.2 ชุมชนเมือง มีชมรมผูสูงอายุ จํานวน 2 ชมรม ไดแก ชมรมผูสูงอายุ

ชุมชนนครหลวง และชมรมผูสูงอายุชุมชนพหลโยธนิ 45 

    1.1.3 ชุมชนหมูบานจัดสรร มีชมรมผูสูงอายุ จํานวน 3 ชมรม ไดแก ชมรม

ผูสูงอายุชุมชนหมูบานรุงเจริญ ชมรมผูสูงอายุชุมชนหมูบานซีเมนตไทย ชมรมผูสูงอายุผูอาวุโส

ปตท. (สว) 

   1.2 การสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก 

การสุมชมรมผูสูงอายุในชุมชน ดังนี้ 

    1.2.1 ชมรมผูสูงอายุในชุมชนแออัด 7 ชมรม สุมจํานวน 2 ชมรม ไดแก 

ชมรมผูสูงอายุชุมชนเสนานคิม 2 และชมรมผูสูงอายุชุมชนประชารวมใจ 2 

    1.2.2 ชมรมผูสูงอายุในชุมชนเมอืง 2 ชมรม สุมจํานวน 1 ชมรม ไดแก ชมรม

ผูสูงอายุชุมชนนครหลวง 

    1.2.3 ชมรมผูสูงอายุในชุมชนหมูบานจัดสรร 2 ชมรม สุมจํานวน 1 ชมรม 

ไดแก ชมรมผูสูงอายุชุมชนหมูบานรุงเจรญิ 

    การคํานวณขนาดตัวอยางผูสูงอายุตามชมรมในชุมชนที่เปนประชากรที่

ศกึษา จํานวน 4 ชมรม รวมประชากรผูสูงอายุในชุมชน รวม 325 คน ไดแก ชมรมผูสูงอายุชุมชน

เสนานิคม 2 มีจํานวน 200 คน และชมรมผูสูงอายุชุมชนประชารวมใจ 2 มีจํานวน 54 คน ชมรม

ผูสูงอายุชุมชนนครหลวง มีจํานวน 36 คน และชมรมผูสูงอายุชุมชนหมูบานรุงเจริญ มีจํานวน 35 คน 

คํานวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535) 
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ที่ความคลาดเคลื่อน (e) รอยละ 5 (0.5%) คํานวณหาขนาดตัวอยาง ไดจํานวนตัวอยาง 180 คน

และไดเพิ่มตัวอยางอีกรอยละ 10 เพื่อปองกันการไมสมบูรณในบางสวนของขอมูลโดยเฉพาะ

ขอมูลที่เปนคําถามปลายเปดที่อาจไดบางคําตอบไมชัดเจนตามประเด็น จึงไดจํานวนตัวอยางรวม

ทัง้สิ้น 200 คน 

   1.3 การสุมแบบเปนระบบ (Systemic Random Sampling) สุมจํานวนผูสูงอายุ

จากบัญชีรายช่ือผูสูงอายุของชมรมผูสูงอายุในแตละชุมชนแบบเปนสัดสวน จากจํานวนตัวอยาง

รวม 200 คน จําแนกเปนผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุชุมชนเสนานิคม 2 จํานวน 122 คน ผูสูงอายุ

ในชมรมผูสูงอายุชุมชนประชารวมใจ 2 จํานวน 36 คน ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุชุมชนนครหลวง 

จํานวน 21 คน และผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุหมูบานรุงเจรญิ จํานวน 21 คน 

  2. การวิจัยเชิงคุณภาพทําการคัดเลือกกลุมผูใหขอมูลหลัก โดยเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) และแบบบอกตอ (Snowball Sampling) กลุมผูใหขอมูลหลัก (key informants) 

รวมจํานวน 23 คน ไดแก 

   2.1 ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ซึ่งมีลักษณะการชวยเหลือตัวเอง

แตกตางกัน 3 กลุม คือ ชวยตัวเองไดดีและชวยผูอื่นไดดวย ชวยตัวเองได และชวยเหลือตัวเอง 

ไดนอย กลุมละ 1 คน รวม 3 คนตอชุมชน รวม 4 ชุมชน รวมจํานวนทัง้หมด 12 คน 

   2.2 ประธาน/คณะกรรมการชุมชนที่ศึกษาที่มีการบริหารงานในชุมชนมากกวา 

5 ป รวมจํานวน 4 คน 

   2.3 ประธาน/คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุที่ศึกษามีการบริหารงานในชมรม

มากกวา 5 ป รวมจํานวน 4 คน 

   2.4 หัวหนาบุคลากรจากองคการที่ดูแลชมรมผูสูงอายุที่ศึกษา ไดแก หัวหนา

หรือเจาหนาที่ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุข 17  

และศูนยบรกิารสาธารณสุข 51 เปนตน รวมจํานวน 3 คน 

  สําหรับการจัดทําประชาคมคัดเลอืกตัวอยางรวมทัง้หมด 26 คน ไดแก 

   1. ผูสูงอายุ 4 ชุมชน ๆ ละ 2 คน รวมจํานวน 8 คน 

   2. ผูนําชมรมผูสูงอายุ 4 ชุมชน ๆ ละ 1 คน รวมจํานวน 4 คน 

   3. ผูนําชุมชน ๆ ละ 1 คน รวมจํานวน 4 คน 

   4. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชน ๆ ละ 1 คน รวมจํานวน 4 คน 

   5. บุคลากรจากองคการที่ดูแลชมรมผูสูงอายุที่ศึกษา ไดแก เจาหนาที่ฝาย

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุข 17 และศูนยบริการ

สาธารณสุข 51 รวมจํานวน 6 คน 
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 ตัวแปรที่ใชในการวจัิยเชงิปรมิาณ 

 1. ตัวแปรตน ไดแก ความตองการเสรมิสรางสุขภาวะของผูสูงอายุ 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก การสื่อสารแบบมสีวนรวมในการเสรมิสรางสุขภาวะของผูสูงอายุ 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 ความตองการเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุมีความสัมพันธทางบวกกับการสื่อสาร

แบบมสีวนรวมในการเสรมิสรางสุขภาวะของผูสูงอายุ 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมอืการวจัิย 

 แบงเครื่องมอืออกเปน 4 ชุด ดังนี้ 

  1. แบบสอบถาม ในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ

เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ ไดแก การดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ 

ในการเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุ ความตองการของผูสูงอายุในการสงเสริมสุขภาวะทางกาย 

ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ การสื่อสารแบบมีสวนรวมของผูสูงอายุในการเสริมสราง

สุขภาวะผูสูงอายุของชมรมผูสูงอายุในชุมชน การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทําการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม จํานวน 3 ชุด ดวยการหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ

(validity) จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ไดคา IOC ชุดคําถามทั้ง 3 ตอน เทากับ 0.67-1.00 และ

หาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) ไดคาความเชื่อมั่นของขุดคําถามตอนที่ 1 ตอนที่ 2 

และตอนที่ 3 เทากับ 0.89 0.97 และ 0.93 ตามลําดับ 

  2. แบบสัมภาษณ ในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ จํานวน 2 ชุด ไดแก 

   2.1 แบบสัมภาษณ กลุมผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ 3 กลุมที่มีลักษณะของ 

การชวยเหลอืตัวเองแตกตางกัน ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ ความตองการของผูสูงอายุในการ

เสริมสรางสุขภาวะทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ความชวยเหลือทางดาน

สวัสดกิารสังคมในการเสรมิสรางสุขภาวะผูสูงอายุของหนวยงานตามความตองการของผูสูงอายุ 

   2.2 แบบสัมภาษณผูนําชุมชนและหนวยงานที่สนับสนุนการดําเนินงานชมรม

ผูสูงอายุ ไดแก ขอมูลทั่วไป ความตองการของผูสูงอายุและความชวยเหลือผูสูงอายุขององคการ

รัฐบาลและหรือเอกชนทางดานสวัสดิการสังคม ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานนันทนาการ

ดานที่อยูอาศัย และดานความปลอดภัยในชีวติ 

   2.3 แบบสนทนากลุม ตามแนวทางการทําประชาคมแบบมีสวนรวมระหวาง

ตัวแทนของผูสูงอายุในชมรมทุกชุมชนผูนําชมรมผูสูงอายุ ผูนําชุมชนและประธานอาสาสมัคร

สาธารณสุขของชุมชนรวมกับเจาหนาที่ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจาหนาที่

ศูนยบริการสาธารณสุข 17 และศูนยบริการสาธารณสุข 51 โดยมีประเด็นวิเคราะหเกี่ยวกับ
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รูปแบบการดําเนินกิจกรรมตามศักยภาพของชมรมผูสูงอายุในการสงเสริมสุขภาวะของผูสูงอายุ 

การสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชนและหรือครอบครัวที่สงเสริมสุขภาวะในชมรมผูสูงอายุ 

บทบาทขององคการในการสงเสริมสุขภาวะของผูสูงอายุและการใหความชวยเหลือทางดาน

สวัสดกิารสังคม และขอเสนอแนะอื่น ๆ 

 การรวบรวมขอมูล 

 1. ขอมูลวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามกับผูสูงอายุแตละชมรม

ผูสูงอายุในแตละชุมชน ไดแก ชมรมผูสูงอายุชุมชนเสนานิคม 2 ชมรมผูสูงอายุชุมชนประชารวมใจ 2 

ชมรมผูสูงอายุชุมชนนครหลวง และชมรมผูสูงอายุหมูบานรุงเจริญ 

 2. ขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณความตองการของ

ผูสูงอายุที่มลีักษณะการชวยเหลอืตัวเองแตกตางกัน 3 กลุมที่สามารถสื่อสารเขาใจได และทําการ

สัมภาษณประธาน/คณะกรรมการชุมชนที่ศึกษา ประธาน/คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุที่ศึกษา 

และหนวยงานที่ดูแลชมรมผูสูงอายุที่ศึกษา คือ หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

เขตจตุจักร นักสังคมสงเคราะหและพยาบาลประจําศูนยบริการสาธารณสุข 17 และศูนยบริการ

สาธารณสุข 51 ในดานความชวยเหลือและสวัสดิการสังคม และใชวิธีการสนทนากลุมในการ 

ทําประชาคมกับชุมชนและองคการ ไดแก ตัวแทนผูสูงอายุ 4 ชุมชน ตัวแทนผูนําชมรมผูสูงอายุ 

ที่ศกึษา ผูนําชุมชน และตัวแทนองคการที่ดูแลชมรมผูสูงอายุที่ศกึษา 

 การวเิคราะหขอมูล 

 นําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลกับผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 200 ชุด 

มาทําการลงรหัส (coding) ประมวลผลขอมูลเชิงปริมาณดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติใชสถิติ  

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง ไดแก ความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน (Hypothesis Testing) ดวยสถิติทดสอบความสัมพันธของตัวแปรดวยสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) โดยใชนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวเิคราะหแบบอุปนัยและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

แบบสามเสา (Triangulation) 

 

ผลการวจัิย 

1. การดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ ในการเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุ  

ในเขตจตุจักรดานการบรหิารจัดการดานการบริการ ดานสิ่งแวดลอม ดานกิจกรรม และโดยรวม

ของชมรมมคีวามเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ( x =2.18, S.D.=.46) 

2. ความตองการของผูสูงอายุในการเสริมสรางสุขภาวะทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม

และทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุในชมรมแตละดานอยูในระดับมาก ยกเวนการได รับ 

การสงเสริมทางดานอาชีพหรือเพิ่มรายไดผูสูงอายุมีความตองการในระดับปานกลาง  
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( x = 3.07, S.D.=1.18) และความสามารถติดตอสื่อสารหรือคนหาขอมูลโดยใชเทคโนโลยี เชน 

อินเทอรเน็ตผูสูงอายุมีความตองการในระดับนอย ( x =2.50, S.D.=1.40) การสื่อสารแบบ 

มีสวนรวมของผูสูงอายุในการเสริมสรางสุขภาวะของชมรมผูสูงอายุเขตจตุจักร ในดานการรวม

คิดรวมวางแผนรวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมใชหรือไดรับประโยชน และรวมประเมินผล 

พบวา ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุมีการสื่อสารแบบมีสวนรวมในการเสริมสรางสุขภาวะภาพรวม

อยูระดับปานกลาง ( x =3.17, S.D.=1.03) ยกเวนการเขาประชุมเพื่อรับฟงการดําเนินงาน/

กิจกรรมเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุที่ผูสูงอายุมีการสื่อสารแบบมีสวนรวมอยูระดับมาก  

( x =3.42, S.D.=1.28) 

3. ความสัมพันธระหวางความตองการเสริมสรางสุขภาวะกับการสื่อสารแบบมีสวนรวม

ในการเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุ พบวา ความตองการในการเสริมสรางสุขภาวะกับ 

การสื่อสารแบบมสีวนรวมในการเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุในทุกดานทั้งทางกาย ทางจิตใจ 

ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ มีความสัมพันธกันทางบวกขนาดปานกลาง (r = 0.643) ซึ่ง

ไดผลการวเิคราะหการทดสอบความสัมพนัธ ดังตารางที่ 1-2 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ผลความสัมพันธระหวางความตองการในการเสริมสรางสุขภาวะแตละดานกับ 

การสื่อสารแบบมสีวนรวมในการเสรมิสรางสุขภาวะของผูสูงอายุ 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 

1. การสื่อสารแบบมสีวนรวมในการ

เสรมิสรางสุขภาวะ 

1.00 0.559** 0.557** 0.639** 0.514** 

2. ความตองการของผูสูงอายุในการ

เสรมิสรางสุขภาวะทางกาย 

 1.00 0.699** 0.639** 0.561** 

3. ความตองการของผูสูงอายุในการ

เสรมิสรางสุขภาวะทางจิตใจ 

  1.00 0.762** 0.754** 

4. ความตองการของผูสูงอายุในการ

เสรมิสรางสุขภาวะทางสังคม 

   1.00 0.726** 

5. ความตองการของผูสูงอายุในการ

เสรมิสรางสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

    1.00 

**มนัียสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.001 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา ความตองการในการเสริมสรางสุขภาวะกับการสื่อสารแบบมี 

สวนรวมในการเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุในทุกดานทั้งทางสังคม ทางกาย ทางจิตใจ และ 

ทางจิตวิญญาณมีความสัมพันธกันทางบวกขนาดปานกลาง (r = 0.625, 0.559, 0.557 และ 0.514 
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ตามลําดับ) โดยความตองการในการเสริมสรางสุขภาวะทางสังคมมีขนาดความสัมพันธมากที่สุด 

(r = 0.625) และความตองการในการเสริมสรางสุขภาวะทางจิตวิญญาณมีขนาดความสัมพันธ

นอยที่สุด (r = 0.514) ซึ่งเปนไปตามสมมตฐิาน 
 

ตารางที่ 2 ผลความสัมพันธระหวางความตองการในการเสริมสรางสุขภาวะโดยรวมกับ 

การสื่อสารแบบมสีวนรวมในการเสรมิสรางสุขภาวะของผูสูงอายุ 

ตัวแปร 1 2 

1. การสื่อสารแบบมสีวนรวมในการเสรมิสรางสุขภาวะ 1.00 0.643** 

2. ความตองการของผูสูงอายุในการเสริมสรางสุขภาวะทุกดาน  1.00 

**มนัียสําคัญทางสถติทิี่ระดับ 0.001 
 

จากตารางที่ 2 พบวา ความตองการในการเสริมสรางสุขภาวะกับการสื่อสารแบบมี

สวนรวมในการเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกขนาดปานกลาง 

(r= 0.643) 

4. ความชวยเหลือในการเสริมสรางสุขภาวะผูสูงอายุของชุมชนและสวัสดิการของ

หนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดการใหตามสภาพจริง ไดแก ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา 

ดานนันทนาการ ดานที่อยูอาศัย และดานความปลอดภัยในชีวิต 

5. รูปแบบการสื่อสารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาชมรมผูสูงอายุเพื่อเสริมสรางสุขภาวะ 

ของผูสูงอายุ ผูสูงอายุควรไดมกีารสื่อสารในการเปนผูจัดกิจกรรมและการเขารวมทํากิจกรรมตาง ๆ 

ที่ชมรมผูสูงอายุหรือชุมชนจัดขึ้น ควรใหผูสูงอายุมีการสื่อสารแบบมีสวนรวมในการเสริมสรางสุข

ภาวะของชมรมผูสูงอายุในดานการรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมใช

หรือไดรับประโยชน และรวมประเมินผลในการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุอยางจริงจัง 

โดยหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสํานักงานเขต สาธารณสุข รวมกับของชุมชนและ/หรือครอบครัว 

ใหความชวยเหลอืกจิกรรมทีส่งเสรมิสุขภาวะและสวัสดกิารเปนระยะอยางตอเนื่อง 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 1. การดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุในการเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุ ในดานการ

บรหิารจัดการ ดานการบรกิาร ดานสิ่งแวดลอม ดานกจิกรรม และโดยรวมของชมรมมีความเหมาะสม

อยูในระดับปานกลาง ดานบุคลากร ที่ตั้งอาคาร สภาพแวดลอม และวัสดุอุปกรณสวนมาก 

มีความเหมาะสม แตควรปรับปรุงพื้นที่มีขนาดเล็กและคับแคบ สื่อบุคคลไดผลดีในการสื่อสาร

แบบบอกตอ แตสื่อเสียงตามสายบริเวณทายชุมชนไดยินไมชัด ซึ่งสอดคลองและขัดแยง

บางสวนกับงานวิจัยของ ปานหทัย ปานสิทธิ์ (2554) ที่พบวาชมรมผูสูงอายุมีการบริหาร
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จัดการโดยใชกระบวนการบริหารตามปจจัยพื้นฐานทางการบริหาร มีการประสานงานระหวาง

บุคคลในหนวยงานเปนอยางดี มีการควบคุมงานใหดําเนินไปตามที่กําหนดและการดําเนินงาน 

ดานกจิกรรมก็สามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกชมรมไดเปนอยางด ี

2. ความตองการของผูสูงอายุในการเสริมสรางสุขภาวะทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม

และทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุในชมรมแตละดานอยูในระดับมาก การสงเสริมทางดาน 

อาชีพหรือการเพิ่มรายไดผูสูงอายุมีความตองการในระดับปานกลาง และความสามารถ 

การใชเทคโนโลยมีคีวามตองการในระดับนอย สวนการสื่อสารแบบมีสวนรวมของผูสูงอายุในการ

เสริมสรางสุขภาวะของชมรมผูสูงอายุเขตจตุจักร ในการรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ 

รวมดําเนินการ รวมใชหรือไดรับประโยชน และรวมประเมินผลแตละดานอยูระดับปานกลาง 

ยกเวนการเขาประชุมอยูระดับมาก และภาพรวมการสื่อสารแบบมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

ผูสูงอายุมีความตองการใหดูแลดานนันทนาการ ที่อยูอาศัย และความปลอดภัย สอดคลอง

กับงานวิจัยของ ไพบูลย พงษแสงพันธ และยุวดี รอดจากภัย (2557) ที่พบวา ผูสูงอายุมี

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานการสุขาภิบาลที่อยูอาศัย พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพทางจิต

วิญญาณและการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ตามลําดับ และพฤติกรรมที่ปฏิบัติตํ่าที่สุดคือ  

การมีปฏิสัมพันธทางสังคมซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปานหทัย ปานสิทธิ์ (2554) ที่พบวา  

ดานการมีสวนรวมของสมาชิกมีสวนรวมอยูในระดับนอยและดานการดําเนินงานพบวาไมถึง

ครึ่งหนึ่งของชมรมทั้งหมดและสอดคลองกับผลการวิจัยของ เชนและคณะ (Chen, Murayama and 

Kamibeppu, 2010) ที่พบวาผูสูงอายุของคนจีนพึงพอใจตอการไมเจ็บไขไดปวย การมีสถานะ

ทางการเงินที่ดีการไมขัดแยงกับผูอื่น การมีลูกหลานเปนเพื่อน ประสิทธิภาพของตนเอง  

การมบีทบาทในสังคม การทํากจิกรรมสวนตัวและกจิกรรมกลุม 

 3. ความตองการในการเสรมิสรางสุขภาวะกับการสื่อสารแบบมีสวนรวมในการเสริมสราง

สุขภาวะของผูสูงอายุในทุกดาน ทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ 

มคีวามสัมพันธกันทางบวกขนาดปานกลาง โดยความตองการในการเสริมสรางสุขภาวะทางสังคม

มีขนาดความสัมพันธมากที่สุด และความตองการในการเสริมสรางสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

มีขนาดความสัมพันธนอยที่สุด และโดยรวมของทุกดานมีความสัมพันธขนาดปานกลาง ลักษณะ

การจัดกิจกรรมสวนมากมีความเหมาะสมตามความตองการของผูสูงอายุ แตปญหาอุปสรรค 

ในการเขารวมทํากิจกรรมมาจากกิจธุระและสภาพรางกายของของผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวจัิยของ บุญทพิย สริธิรังศร ี(2556) ที่พบวา ผูสูงอายุประสบความสําเร็จในดานสุขภาพองครวม 

โดยประกอบดวยดานกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จในดาน

สุขภาพองครวม ไดแก การรับรูเรื่องสุขภาพของตนเอง การมบีานอยูใกลตลาด การไปวัด การไดรับการ

สนับสนุนดานการดูแลสุขภาพตนเองจากเจาหนาที่ชมรมผูสูงอายุและบุคลากรทางการแพทย 
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 4. หนวยงานดานสังคมสงเคราะห สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม ใหความชวยเหลือ

สงเสริมสุขภาวะทุกทางทั้ง ทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ไดแก การจัด

กจิกรรมออกกําลังกาย การดูแลผูสูงอายุตามบาน ใหคําแนะนําเรื่องการรักษาโรค/ตรวจรางกาย 

การพูดคุยกันสรางความสัมพันธ การแลกเปลี่ยนความรูสึกกันในกลุมผูสูงอายุ และการไหวพระ

ตามงบประมาณ กิจกรรมพบปะสังสรรคทั้งกลุมผูสูงอายุ และการมีกิจกรรมรวมกับครอบครัว 

และชุมชน เชน งานตามประเพณ ีสอดคลองกับงานวจัิยของ นริสา วงศพนารักษ (2556) ที่พบวา 

การดูแลผูสูงอายุตองอาศัยความรวมมือกันทุกภาคสวนทั้งบุคลากร การพยาบาล ผูดูแล 

ครอบครัว และชุมชน เพื่อใหผูสูงอายุไดมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมปลอดภัยไดรับสิ่งอํานวย 

ความสะดวก เพื่อใหผูสูงอายุไดใชสิทธิและมีเปาหมายในชีวิต เนื่องจากผูสูงอายุแตละคน 

มีความเฉพาะแตละบุคคล แตละคนตางมีคุณคา มีเปาหมายในชีวิต มีความเขมแข็ง มีขอจํากัด  

มีสิทธิและความรับผิดชอบที่แตกตางกัน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในแตละดานมากนอย  

ชาหรอืเร็วแตกตางกัน 

 5. รูปแบบการสื่อสารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาชมรมผูสูงอายุเพื่อเสริมสราง 

สุขภาวะ ไดแก การใหการสงเสรมิและสนับสนุนในการจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุหรือ

ชมรมผูสูงอายุของแตละชุมชน การสงเสริมการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชนของผูสูงอายุใหไดมี 

สวนรวมในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ 

การใหเบี้ยยังชีพที่พอเพียงกับการยังชีพ การสงเสริมการออมและการประกันตนเองกอนสูงอายุ 

การสนับสนุนใหครอบครัวดูแลผูสูงอายุ การจางงานผูสูงอายุตามความรูความสามารถ  

การใหบรกิารวชิาการหรือนันทนาการที่เหมาะสม และความปลอดภัยในชุมชน เชน มีกลองวงจรปด 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพบูลย พงษแสงพันธ และยุวดี รอดจากภัย (2557) ที่พบวา 

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน ประกอบดวย การจัด

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การวางแผนดําเนินงานอยางมีสวนรวม และการกําหนดประเด็น 

ในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน ซึ่งประกอบดวยการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ของผูสูงอายุในชุมชน และเจาหนาที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ผูสูงอาย ุ

และประชาชนในชุมชนเขาใจแนวคิดและกระบวนการสงเสริมสุขภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ

งานวจัิยของ นันทนา อยูสบาย (2557) ที่พบวาความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุโดยรวมอยู

ในระดับมาก คือ ดานความปลอดภัยในชีวิต รองลงมา คือ ดานสุขภาพอนามัยดานนันทนาการ ดาน

การศึกษา และดานที่อยูอาศัย และสอดคลองกับผลการวิจัยของ นภัสรพี ทองแดง (2555) ที่พบวามี

แนวทางการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ โดยการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก มีการรองรับดานรายได  

มีการสงเสริมใหมีการออมตั้งแตวัยทํางาน การสรางครอบครัวใหความอบอุนเขมแข็ง  

มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน ดานผูสูงอายุโดยตรงดวยการทํางานแบบบูรณาการทุกภาคสวน 
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ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

 1. การบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุดวยการสื่อสารแบบมีสวนรวม ชมรมผูสูงอายุควร

ไดรับการสงเสรมิจากหลายภาคสวน โดยเฉพาะภาครัฐในการพัฒนาเสริมสรางสุขภาวะผูสูงอายุ

ทุกทาง และผูสูงอายุควรมีการสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชนในทุกสวน ไดแก การมีสวนรวม 

ในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

การมีสวนรวมในการประเมนิผล และการมีสวนรวมในการสื่อสาร (การไดรับขาวสาร การติดตอ

ประสานงาน การเผยแพรขาวสาร และการสงเสรมิการสื่อสาร) 

 2. ควรสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับบริการพื้นฐานดานตาง ๆ ตามความตองการของ

ผูสูงอายุอยางกวางขวาง เชน ดานที่อยูอาศัยที่เหมาะสม มีการติดตามดูแลความปลอดภัยให

ผูสูงอายุ เชน ระบบกลองวงจรปด และการออกตรวจเยี่ยมบานผูสูงอายุ ซึ่งเปนการเสริมสราง 

สุขภาวะทางรางกายและจิตใจ สรางหลักประกันสําหรับกลุมผูสูงอายุที่ยากลําบากหรือขาดที่พึ่ง 

ใหมีรายไดเพียงพอกับการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน และผูสูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงควรไดรับ 

การสงเสริมดานอาชีพแกผูสูงอายุ เชน อาชีพรับจาง คาขาย เพื่อใหมีรายไดตอเดือนของตนเอง

อยางเพียงพอ และเพื่อไมใหเกิดความรูสึกวาตนเองเปนภาระของครอบครัวมากไป ซึ่งเปน

การเสรมิสรางสุขภาวะทางสังคมและจิตวญิญาณ 

 3. ในการสื่อสารกิจกรรมเสริมสรางสุขภาวะผูสูงอายุแบบมีสวนรวม ควรมีการติดตอ

ประสานงานการใหความรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหกับผูสูงอายุ 

ใหครอบครัวรวมกิจกรรมดวย ใหขอมูลดวยการสอนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมและใชสื่อที่

เขาใจงาย เชน โปสเตอร วซีดี ีหรอืแผนพับ รวมกับหนวยงานสาธารณสุข หนวยงานพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม ควรเปนผูประสานงานดานการสรางเสริมการดูแลสุขภาวะทุกดาน ของ

ผูสูงอายุ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพและ 

สุขภาวะแตละดานของผูสูงอายุ เพื่อนําขอมูลที่ศึกษาไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุในชุมชนตอไป 

 2. ควรศึกษาการสื่อสารแบบมีสวนรวมของผูสูงอายุในการบริหารชมรมผูสูงอายุ  

และจัดกิจกรรมแกผูสูงอายุของชมรมผูสูงอายุและหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามบริบทของชุมชน 

แตละพื้นที่ 
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 3. ควรศึกษาการดําเนินการเสริมสรางสุขภาวะผูสูงอายุของครอบครัวในชุมชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของดานการดูแลสุขภาพหรอืสุขภาวะผูสูงอายุในชุมชนแตละกลุมอยางตอเนื่อง 

 4. ควรมีการศึกษาความสามารถและการมีสวนรวมในการจัดดานสวัสดิการสังคม 

ตามความตองการของผูสูงอายุของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการที่ไมแสวงหากําไร

ที่สอดคลองกับบรบิทของชุมชนแตละพื้นที่ 

 5. ควรศึกษากระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําในการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ 

ในแตละชุมชนที่ยังไมไดจัดตัง้ในพื้นที่ตาง ๆ 
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