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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นี ้เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน ระหว่างการวจิยัเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาศักยภาพ

ของแกนน�าผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และปัญหาอุปสรรคการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ 

ใต้ร่มบุญ ต�าบลบ้านส้อง อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ  

60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรง (ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาไม่เคยพักรักษาตัว 

ในโรงพยาบาล) สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจ�านวน 128 คน ได้มาจาก

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ก�าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 คัดเลือกโดยใช้การสุ่ม

อย่างง่าย  (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้สูงอายุ จ�านวน 

20 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้คอืแบบสอบถามศักยภาพของแกนน�าในการส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายแุละปัญหาอปุสรรค

ในการดูแลผู้สูงอายุ สถิติที่ใช้ในการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณ โดยหาค่าร้อยละและข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

และสรุปประเด็นส�าคัญที่เป็นข้อค้นพบจากการศึกษา

 จากผลการวิจัยพบว่า แกนน�าผู ้สูงอายุส่วนใหญ่มีศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้  

(1) ด้านการรับประทานอาหาร ข้อที่แกนน�าผู้สูงอายุตอบถูกมากที่สุด คือ ท่านให้ค�าแนะน�าแก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับประโยชน์ของ

การรับประทานอาหารประเภท น่ึง ต้ม แทนการผัด และทอด จ�านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 90 (=0.70) อยู่ในระดับดี  

(2) ด้านการออกก�าลังกายพบว่า ข้อที่แกนน�าผู้สูงอายุตอบถูกมากที่สุด คือ ท่านให้ค�าแนะน�าแก่ผู้สูงอายุว่าไม่ควรรับประทาน

อาหารทันทีหลังจากออกก�าลังกายเสร็จ จ�านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 91 (=0.71) (3) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ  

พบว่า ข้อที่แกนน�าผู้สูงอายุตอบถูกมากที่สุด คือ ท่านเคยพูดคุยกับผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม จ�านวน 122 คน 

คิดเป็นร้อยละ 95 (=0.95)  (4) ด้านการช่วยเหลือพึ่งพาระหว่างกัน พบว่า ข้อที่แกนน�าผู้สูงอายุตอบถูกมากที่สุด คือ ท่านให้ 

ค�าแนะน�าแก่ผู้สูงอายุพูดคุยและปรึกษาหารือและร่วมรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวจ�านวน 118 คน  

คิดเป็นร้อยละ 92  (=0.92) ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของแกนน�าผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุใต้ร่มบุญคือ  

ผู้สูงอายุมีปัญหาในเรื่องความจ�า และการขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเรื่องที่แกนน�าผู้สูงอายุได้ให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไขปัญหา คือ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ปีละ 3 ครั้ง  

ค�าส�าคัญ: ศักยภาพ แกนน�าผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ
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Abstract
 This study was a mixed method research. The purposes of the research were 1) to study the  

efficacy of the elderly leader on health promotion among ageing population and 2) to find out the health 

promotion’s  problems and obstacles in Tairomboon elderly’s society, Bansong Sub-district, Weangsa District, 

Suratthani Province. The samples were males and females at the age over 60 years old, healthy person, 

none of serious illness, non-hospital admitted within one year, in good relationship and had lived in Bansong 

Sub-district. The sample size for quantitative research of which size was assigned by Taro Yamane’s table 

was 128  elderly people, selected by a random sampling technique. The data were collected by  

questionnaire and analyzed by mean and percentage.  The participants used in qualitative  data collection 

were 20 elderly males and females using  a focus group and an in-depth interview, and the data were  

analyzed by content analysis.

 The result revealed that an overall of the  elderly leader’s efficacy was at a good level which  

included 4 components: nutrition, exercise, health responsibility, and interpersonal support.   The efficacy 

in each topic of health promotion was that  1) nutrition, 115 (90%) elderly  suggest that the elderly should 

have steamed food instead of stirred or fried foods (=0.70); 2) exercise, 117 (91%) of the elderly leader  

recommended that the elderly should immediately not exercise after meal (=0.71); 3) health responsibility, 

122 (95%)  of elderly leaders suggest about elderly’s self-care,  (= 0.95);   and 4) the interpersonal support, 

118 (92%)  of elderly leaders  advise that the elderly should  participate and hold responsibility with  

family member for improving their good living (=0.92).   Problems in the  ageing health promotion were  loss 

of memory,  and misunderstanding about the knowledge. The researcher suggested that, all organization in 

the community and public health providers should set the  training course for the elderly 3 times a year.

 

Keywords: Efficacy, Elderly Leader,  Health Promotion, Elderly

บทน�า

 จากการส�ารวจปัญหาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี

ขึ้นไป พบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพ คือ 1) โรคและภาวะ

บกพร่องของผู ้สูงอายุ ซ่ึงเป็นโรคท่ีสัมพันธ์กับภาวะ

ทุพพลภาพระยะยาว และมีล�าดับความส�าคัญสูง 5 อันดับ

แรก ได้แก่ อัมพาตครึ่งซีก ปวดเข่า/เข่าอักเสบ อุบัติเหตุ 

ตาบอด และสันหลังโก่ง (สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ 2546) 

ปัญหาโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุเช่น โรคความดันโลหิตสูง  

ซึ่งเป็นโรคที่มีลักษณะสัมพันธ์กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสงัคมกล่าวคอื ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตเมอืงจะเป็นโรคนีส้งูกว่าใน

ชนบท กลุ่มอาการสมองเสื่อมซึ่งเป็นปัญหาที่มีความส�าคัญ

มากขึน้ เนือ่งจากส่งผลกระทบต่อคณุภาพชีวติ ทัง้แก่ ผูป่้วย 

ผู้ดูแล และสังคมเป็นอย่างมาก (สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ 

2546) จากการศกึษาความชุกของกลุม่อาการสมองเสือ่มใน

ประชากรสูงอายุไทยพบว่าในปี พ.ศ. 2541 มีความชุก

ประมาณ ร้อยละ 3.04 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2573  

จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.4 ซ่ึงประมาณครึ่งหน่ึงเกิดจาก 

โรคอัลไซเมอร์ และกลุ่มโรคตา พบว่าผู้สูงอายุไทยตาบอด

ถึงร้อยละ 87 โดยมีสาเหตุมาจากต้อกระจก ทั้งนี้เพราะ

พฤตกิรรมการใช้ชวีติของผูส้งูอายไุทยทีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น 

เป็นโรคเบาหวานมากขึน้ สูบบหุรีม่ากขึน้ ซึง่เป็นปัจจยัเสีย่ง

ท�าให้เกิดโรคต้อกระจกมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากน้ี  

ยงัพบว่าสาเหตสุ�าคัญทีท่�าให้ผู้สูงอายเุสียชวีติมากเรยีงตาม

ล�าดับในปี พ.ศ. 2541 ได้แก่โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน ตับ 

ไต อัมพาต ปอดอักเสบ เป็นต้น (สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ 

2546) ส�าหรับอ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี

ประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ�านวน 8,246 คน (ข้อมูล

จากการส�ารวจ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557) คิดเป็นร้อยละ 

12.62 ของประชากรทั้งหมด แบ่งตามกลุ่มอายุ 60-69 ปี 

จ�านวน 4,198 คน คิดเป็นร้อยละ 50.91 กลุ่มอายุ 70-79 

ปี จ�านวน 2,573 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20  กลุ่มอายุ   

80 ปีขึ้นไป จ�านวน 1,475 คน คิดเป็นร้อยละ 17.98 เมื่อ

แบ่งตามความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน พบว่า  
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มีกลุ่มที่ 1 (กลุ่มติดสังคม) จ�านวน 7,895 คน  คิดเป็น 

ร้อยละ 95.74 กลุ่มที่ 2 (กลุ่มติดบ้าน) จ�านวน 247 คน  

คิดเป็นร้อยละ 3 กลุ่มที่ 3 (กลุ่มติดเตียง) จ�านวน 104  คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.26  มีพื้นที่รับผิดชอบ จ�านวน 5 ต�าบล 

พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินต�าบลการดูแลผู้สูงอายุระยะ

ยาว จ�านวน 2 ต�าบล คิดเป็นร้อยละ 40 มีวัด จ�านวน 11 

วดั ผ่านเกณฑ์ประเมนิวดัส่งเสรมิสขุภาพขัน้พืน้ฐาน จ�านวน 

3 วัด คิดเป็นร้อยละ 27.28 มีชมรมผู้สูงอายุ จ�านวน 14 

ชมรม ผ่านเกณฑ์ประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ จ�านวน 

10 ชมรม คิดเป็นร้อยละ 71.43 และในปี 2557 มีอัตรา 

ผู้ป่วย ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง คิดเป็นร้อยละ 2.77 จาก

การส�ารวจผูส้งูอายทุีเ่ข้ารบัการรกัษา ณ โรงพยาบาลสมเดจ็

พระยุพราชเวียงสระ อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 1 มกราคม 2558  

พบโรคที่ผู ้สูงอายุเข้ารับการรักษามาก 5 อันดับ ได้แก่  

1. โรคความดันโลหิตสูง (ชนิดปฐมภูมิ) Essential  

(Primary) Hypertension 2. โรคเบาหวานชนิดไม่พึ่ง 

อินซูลีน ชนิดที่ 2 ไม่มีภาวะแทรกซ้อน (Non-insulin-de-

pendent Diabetes Mellitus Type 2) 3. โรคอาหาร 

ไม่ย่อย (Dyspepsia) 4. โรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลีน  

มีภาวะแทรกซ้อนทางไต (Non-insulin-dependent  

Diabetes Mellitus with Renal Complications)  

5. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive  

Pulmonary Disease) (ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

เวียงสระ 2558) ท้ังน้ีการด�าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุใต้

ร่มบญุ ต�าบลบ้านส้อง อ�าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จึงเป็นกลไกขับเคลื่อนการ

ด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วย

ผลักดันการด�าเนินงานด้านการดูแลสุขภาพให้มีระบบการ

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งในสถานบริการสุขภาพและใน

ชุมชน โดยมีผู้สูงอายุกลุ่มท่ีพึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น

ชุมชน และสังคมได้ รวมตัวกันเป็นชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง

ที่จะส่งเสริมสนับสนุน การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน 

โรคและดแูลผูส้งูอายกุลุม่ทีพ่ึง่ตนเองได้บ้างช่วยเหลอืตนเอง

ได้บ้าง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาศักยภาพของแกนน�าผู้สูง

อายุในการส่งเสริมสุขภาพผู ้สูงอายุในชมรมผู ้สูงอาย ุ

ใต ้ร ่มบุญ ต�าบลบ้านส้อง อ�าเภอเวียงสระ จังหวัด

สรุาษฎร์ธาน ีเพือ่ทีจ่ะได้น�าผลการศกึษาวจิยัไปพฒันาด้าน

การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง

สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เม่ือมีการเจ็บป่วยไม่เป็นภาระ

ของครอบครวัมชีวีติทีย่นืยาว อยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ 

และเป็นแนวทางให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในการดแูลสขุภาพของ

ผู้สูงอายุต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของแกนน�าผู้สูงอายุใน 

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุใต้ร่มบุญ               

ต�าบลบ้านส้อง อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของแกนน�าในการ

ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุใน ชมรมผู้สูงอายุใต้ร่มบุญ 

ต�าบลบ้านส้อง อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่

มอีาย ุ60 ปีขึน้ไป จ�านวน 189 คน ทัง้เพศชายและเพศหญงิ

ของผู้สูงอาย ุชมรมผู้สูงอายใุต้ร่มบญุ ต�าบลบ้านส้อง  อ�าเภอ

เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้แบ่งเป็น 2 กลุม่ 

คือ กลุ ่มที่ 1 กลุ ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณได้แก่  

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60  ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง  

ทีม่สีขุภาพแขง็แรง ไม่เจบ็ป่วยเป็นโรคร้ายแรง (ในรอบ 1 ปี 

ที่ผ่านมาไม่เคยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล) สามารถช่วย 

ตัวเองได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในต�าบลบ้านส้อง อ�าเภอ

เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี จ�านวน 128 คน ได้มาจาก

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ 

(Taro Yamane 1973) (สุทธนู  ศรีไสย์ 2551) ก�าหนด

ขอบเขตความคลาดเคลือ่น 0.05 สตูรค�านวณหาขนาดกลุม่

ตัวอย่าง และสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) 

โดยวิธีการจับสลาก ดังนี้

              

ได้มาจากก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทา
โร่ ยามาเน่ (Taro Yamane (1973) สุทธนู  ศรีไสย์ 
(2551) ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 สูตร
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง และสุ่มอย่างง่าย  (Simple 
Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก ดังนี ้
 
 
 
 
 
        เมื่อ   n    แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  N แทน ขนาดของประชากร 
                e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของ
การสุ่มตัวอย่าง 

  
จะได้  N = 189 

  e = 0.05 
 
เมื่อแทนค่าจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 
                      n = 128 คน  
 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิง
คุณภาพ ได้แก่ ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุใต้ร่มบุญ ต าบล
บ้านส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 20 
คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น 

จากการศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีจ านวน 2 ฉบับ ดังนี ้

1) แบบสอบถามส าหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของแกนน าผูสู้งอายุในการ
ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ   
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาอาชีพ 
รายได้ โรคประจ าตัวเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) และข้อมลูปลายเปิด (Open Ended) 
 ส่วนท่ี  2 เป็นแบบสอบถามศักยภาพของแกน
น าผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุใตร้่มบุญ ต าบลบา้นส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 4 ด้าน คือ ด้านการรับประทานอาหาร ด้าน
การออกก าลังกาย ด้านความรับผดิชอบต่อสุขภาพ และ
ด้านการช่วยเหลือพ่ึงพาระหว่างกัน 

 
 ว่า “ท า” หรือ “ไม่ท า” ซึ่งมีน้ าหนักคะแนนดังน้ี 

 
ท า = 1  คะแนน 
ไม่ท า = 0  คะแนน 

 
 โดยพิจารณาระดับการจัดบริการ ตามเกณฑ์
การแบ่งระดับของเกณฑ์ (เสรี ลาชโรจน์  2537:20 ) ซึ่ง
แบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ คือ 
    จัดความรู้อยู่ในระดับดี        สูงกว่า    (80 %) 
    จัดความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ระหว่าง   (60 -80 %) 
    จัดความรู้อยู่ในระดับน้อย        ต่ ากว่า    (60 %) 
 โดยใช้ค่าทางสถิติค่าอันตรภาคช้ันก าหนดช่วงของ
การวัด ตามเกณฑ์ของ Best. (1977) ดังนี้  

คะแนนสูงสุด–คะแนนต่ าสุด   
                3 
 
จ านวนระดับ  =     1 - 0    = 0.33 
                           3 

 
 

n = 

 
N 

1 + N(e)2 
 

n = 

 
189 

1 + 189(0.05)2 
 

 เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

    N แทน ขนาดของประชากร

                 e แทน ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม

ตัวอย่าง

 

 จะได้  N =  189
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ได้มาจากก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทา
โร่ ยามาเน่ (Taro Yamane (1973) สุทธนู  ศรีไสย์ 
(2551) ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 สูตร
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง และสุ่มอย่างง่าย  (Simple 
Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก ดังนี ้
 
 
 
 
 
        เมื่อ   n    แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  N แทน ขนาดของประชากร 
                e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนของ
การสุ่มตัวอย่าง 

  
จะได้  N = 189 

  e = 0.05 
 
เมื่อแทนค่าจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 
                      n = 128 คน  
 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิง
คุณภาพ ได้แก่ ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุใต้ร่มบุญ ต าบล
บ้านส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 20 
คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น 

จากการศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีจ านวน 2 ฉบับ ดังนี ้

1) แบบสอบถามส าหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของแกนน าผูสู้งอายุในการ
ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ   
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาอาชีพ 
รายได้ โรคประจ าตัวเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) และข้อมลูปลายเปิด (Open Ended) 
 ส่วนท่ี  2 เป็นแบบสอบถามศักยภาพของแกน
น าผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุใตร้่มบุญ ต าบลบา้นส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 4 ด้าน คือ ด้านการรับประทานอาหาร ด้าน
การออกก าลังกาย ด้านความรับผดิชอบต่อสุขภาพ และ
ด้านการช่วยเหลือพ่ึงพาระหว่างกัน 

 
 ว่า “ท า” หรือ “ไม่ท า” ซึ่งมีน้ าหนักคะแนนดังน้ี 

 
ท า = 1  คะแนน 
ไม่ท า = 0  คะแนน 

 
 โดยพิจารณาระดับการจัดบริการ ตามเกณฑ์
การแบ่งระดับของเกณฑ์ (เสรี ลาชโรจน์  2537:20 ) ซึ่ง
แบ่งระดับคะแนนเป็น 3 ระดับ คือ 
    จัดความรู้อยู่ในระดับดี        สูงกว่า    (80 %) 
    จัดความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ระหว่าง   (60 -80 %) 
    จัดความรู้อยู่ในระดับน้อย        ต่ ากว่า    (60 %) 
 โดยใช้ค่าทางสถิติค่าอันตรภาคช้ันก าหนดช่วงของ
การวัด ตามเกณฑ์ของ Best. (1977) ดังนี้  

คะแนนสูงสุด–คะแนนต่ าสุด   
                3 
 
จ านวนระดับ  =     1 - 0    = 0.33 
                           3 

 
 

n = 

 
N 

1 + N(e)2 
 

n = 

 
189 

1 + 189(0.05)2 
 

  e    =   0.05

 เมื่อแทนค่าจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

  n     =   128 คน 

กลุม่ที ่2 กลุม่ตวัอย่างทีเ่กบ็ข้อมลูโดยใช้วธิกีารสนทนากลุม่ 

(Focus Group) ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัเชงิคณุภาพ ได้แก่ 

ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุใต้ร่มบุญ ต�าบลบ้านส้อง อ�าเภอ

เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวน 20 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้คอืแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยผูศ้กึษาได้สร้างขึน้ จากการศกึษาจาก

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมี

จ�านวน 2 ฉบับ ดังนี้

 1) แบบสอบถามส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณเป็น

แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแกนน�าผู้สูงอายุในการ

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ 

เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาอาชีพ  

รายได้ โรคประจ�าตัวเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 

List) และข้อมูลปลายเปิด (Open Ended)

 ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามศักยภาพของแกนน�า

ผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ 

ใต ้ร ่มบุญ ต�าบลบ้านส้อง อ�าเภอเวียงสระ จังหวัด

สุราษฎร์ธานี 4 ด้าน คือ ด้านการรับประทานอาหาร  

ด้านการออกก�าลังกาย ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ  

และด้านการช่วยเหลือพึ่งพาระหว่างกัน

ว่า “ท�า” หรือ “ไม่ท�า” ซึ่งมีน�้าหนักคะแนนดังนี้

 ท�า = 1  คะแนน

 ไม่ท�า = 0  คะแนน

 โดยพิจารณาระดับการจัดบริการ ตามเกณฑ์การ

แบ่งระดับของเกณฑ์ เสรี ลาชโรจน์ ซึ่งแบ่งระดับคะแนน

เป็น 3 ระดับ คือ

    จัดความรู้อยู่ในระดับดี        สูงกว่า    (80 %)

    จัดความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ระหว่าง   (60-80 %)

    จัดความรู้อยู่ในระดับน้อย        ต�่ากว่า    (60 %)

 โดยใช้ค่าทางสถติค่ิาอนัตรภาคช้ันก�าหนดช่วงของ

การวัด ตามเกณฑ์ของ (Best 1977) ดังนี้ 

 คะแนนสูงสุด–คะแนนต�่าสุด  

                            3

 จ�านวนระดับ  =     1 - 0    = 0.33

                                       3

   คะแนนเฉลี่ย  0.67–1.00  หมายถึง ระดับสูง

   คะแนนเฉลี่ย  0.34–0.66  หมายถึง ระดับปานกลาง

   คะแนนเฉลี่ย  0.00–0.33  หมายถึง ระดับต�่า

 2) การเกบ็ข้อมลูเชิงคุณภาพ ด้วยการสนทนากลุม่ 

(Focus Group) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นศักยภาพของ

แกนน�าผูสู้งอาย ุปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะต่อการส่ง

เสริมสุขภาพผู้สูงอายุเป็นแบบชนิดปลายเปิด (Open 

Ended) ส�าหรับการสนทนาโดยมีการตรวจสอบคุณภาพ

ข้อมลู คอื ผูว้จิยัได้น�าแบบสอบถามไปหาคณุภาพของเครือ่ง

มือ เพื่อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 

ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามกับ

วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: 

IOC) แบบสอบถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และ

น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับชมรมผู้สูงอายุ 

ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอเวียงสระ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี

ลักษณะคล้ายกบักลุ่มตวัอย่างทีจ่ะศึกษาจ�านวน 30 คนและ

น�ามาหาค่าความเชือ่มัน่ (Reliability Coefficients) โดยใช้

สมัประสิทธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของ (Cronbach 

1990) พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ ประกอบด้วย 

 1. ข้อมลูเชิงปรมิาณ โดยหาค่าร้อยละ (Percent-

age)

 2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ 

เชิงเน้ือหา (Content Analysis) และสรุปประเด็นส�าคัญ 

ที่เป็นข้อค้นพบจากการศึกษา 
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สรุปผลการวิจัย

 วเิคราะห์ร้อยละของศกัยภาพแกนน�าผูส้งูอายใุน

การส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอาย ุด้านการรบัประทานอาหาร
ด้านการออกก�าลังกาย ด้านความรบัผดิชอบต่อสุขภาพ และ

ด้านการช่วยเหลือพึ่งพาระหว่างกัน ดังตารางที่ 1-4

ตารางที่ 1 ร้อยละของศักยภาพแกนน�าผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านการรับประทานอาหารตารางที่ 1 ร้อยละของศักยภาพแกนน าผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านการรับประทานอาหาร 
 

ด้านการรับประทานอาหาร 
กลุ่มตัวอย่าง n=128 

ใช่ ไม่ใช่ 
จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

1. ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุถึงประเภท
ของอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  

110 86 
=0.67, 

S.D.=0.45 

ดี 18 14 
=0.11, 

S.D.=0.34 

น้อย 

2. ท่านแนะน าให้ผู้สูงอายุดืม่นมพร่องมันเนย
วันละ 1 แก้ว 

75 59 
=0.46, 

S.D.=0.31 

น้อย 53 41 
=0.32, 

S.D.=0.25 

น้อย 

3. ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุในการ
รับประทานผลไม้ที่อ่อนนุ่มเคี้ยวง่าย เช่น 
มะละกอ หรือ กล้วยสุก เป็นต้น 

85 66 
=0.52, 

S.D.=0.35 

ดี 43 34 
=0.27, 

S.D.=0.26 

น้อย 

4. ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุในการ
รับประทานเนื้อปลาแทนเนื้อสัตวท์ี่ติดมัน 

99 77 
=0.60, 

S.D.=0.40 

ปาน
กลาง 

29 23 
=0.18, 

S.D.=0.31 

น้อย 

5. ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายเุกีย่วกับ
ประโยชน์ของการรับประทานอาหาร
ประเภท น่ึง ต้ม แทนการผดั และทอด 

115 90 
=0.70, 

S.D.=0.47 

ดี 13 10 
=0.08, 

S.D.=0.38 

น้อย 

6. ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายเุกีย่วกับ
ประโยชน์ของการรับประทานอาหารครบ 
5 หมู่  

97 76 
=0.59, 

S.D.=0.40 

ปาน
กลาง 

31 24 
=0.19, 

S.D.=0.31 

น้อย 

7. ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุถึงปริมาณ
อาหารที่เหมาะสมในการรบัประทานในแต่
ละวัน 

92 72 
=0.56, 

S.D.=0.38 

น้อย 36 28 
=0.22, 

S.D.=0.29 

น้อย 

8. ท่านแนะน าให้ผู้สูงอายุดืม่น้ าวนัละ  
6–8 แก้ว  

100 78 
=0.61, 

S.D.=0.41 

ดี 28 22 
=0.17, 

S.D.=0.32 

น้อย 

รวมค่าเฉลี่ย  =0.59, 
S.D.=0.42 

  =0.19 
S.D.=0.29 
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 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพในการ

ดแูลสขุภาพของผูส้งูอาย ุด้านการรบัประทานอาหารพบว่า 

ข้อทีแ่กนน�าผูส้งูอายตุอบถกูมาก 3 อนัดบัแรกเรยีงจากมาก

ไปน้อย คือ ข้อ 5 ท่านให้ค�าแนะน�าแก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับ

ประโยชน์ของการรับประทานอาหารประเภท นึ่ง ต้ม แทน

การผัด และทอด จ�านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 90 

(=0.70) อยูใ่นระดบัด ีรองลงมา คอื ข้อ 1 ท่านให้ค�าแนะน�า

แก่ผู้สูงอายุถึงประเภทของอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

จ�านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 86  (=0.67) อยู่ในระดับดี 

และ ข้อ 8 ท่านแนะน�าให้ผู้สูงอายุดื่มน�้าวันละ 6-8 แก้ว 

จ�านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 78  ( =0.61) 

 ส่วนด้านที่แกนน�าผู้สูงอายุตอบผิดมาก 3 ล�าดับ

แรกเรียงจากมากไปน้อย คือ ข้อ 2 ท่านแนะน�าให้ผู้สูงอายุ

ดื่มนมพร่องมันเนยวันละ 1 แก้วจ�านวน 53 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 41 (=0.32) อยู่ในระดับน้อย รองลงมา คือ ข้อ 3 

ท่านให้ค�าแนะน�าแก่ผูส้งูอายใุนการรบัประทานผลไม้ทีอ่่อน

นุ่มเคี้ยวง่าย เช่น มะละกอ หรือ กล้วยสุก เป็นต้น จ�านวน 

43 คน คิดเป็นร้อยละ 34 (=0.27)  อยู่ในระดับน้อย และ 

ข้อ 7 ท่านให้ค�าแนะน�าแก่ผู ้สูงอายุถึงปริมาณอาหาร 

ที่เหมาะสมในการรับประทานในแต่ละวัน จ�านวน 36 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28 อยู่ในระดับน้อย ( =0.22)

ตารางที่ 2 วิเคราะห์ร้อยละของศักยภาพแกนน�าผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านการออกก�าลังกาย

 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพใน
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านการรับประทานอาหาร
พบว่า ข้อที่แกนน าผู้สูงอายุตอบถูกมาก 3 อันดับแรกเรียง
จากมากไปน้อย คือ ข้อ 5 ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานอาหารประเภท นึ่ง 
ต้ม แทนการผัด และทอด จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
90 ( =0.70) อยู่ในระดับดี รองลงมา คือ ข้อ 1 ท่านให้
ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุถึงประเภทของอาหารที่มีประโยชน์
ต่อร่างกาย จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 86  ( =0.67) 
อยู่ในระดับดี และ ข้อ 8 ท่านแนะน าให้ผู้สูงอายุดื่มน้ าวัน
ละ 6-8 แก้ว จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 78  
( =0.61)  

 ส่วนด้านที่แกนน าผู้สูงอายุตอบผิดมาก 3 ล าดับ
แรกเรียงจากมากไปน้อย คือ ข้อ 2 ท่านแนะน าให้
ผู้สูงอายุดื่มนมพร่องมันเนยวันละ 1 แก้วจ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41 ( =0.32) อยู่ในระดับน้อย รองลงมา 
คือ ข้อ 3 ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุในการรับประทาน
ผลไม้ที่อ่อนนุ่มเคี้ยวง่าย เช่น มะละกอ หรือ กล้วยสุก 
เป็นต้น จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ( =0.27)  อยู่
ในระดับน้อย และ ข้อ 7 ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุถึง
ปริมาณอาหารที่เหมาะสมในการรับประทานในแต่ละวัน 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 28 อยู่ในระดับน้อย 
( =0.22) 

 
ใช้ตารางที่ 2 วิเคราะห์ร้อยละของศักยภาพแกนน าผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านการออกก าลังกาย 
 

ด้านการออกก าลังกาย 
กลุ่มตัวอย่าง n=128 

ใช่ ไม่ใช่ 
จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

9. ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุท ากิจกรรมเพื่อ
ยืดเส้นยืดสายหรือออกก าลังกายโดยการเดิน
เล่นร ามวยจีน การวิ่งเหยาะ การกายบริหาร 
หรือ ออกก าลังกายอย่างอื่นๆ อยา่งน้อยครั้งละ 
20–30 ครั้งๆ ละ ประมาณ 20–30 นาที 

95 74 
 =0.58, 

S.D.=0.33 

ปาน
กลาง 

33 26 
 =0.20, 

S.D.=0.12 

น้อย 

10. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายอุอกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอบ่อยเพยีงใด (สัปดาห์ 3 ครั้งๆ 
ละ ประมาณ 20–30 นาที) 

112 88 
 =0.69, 

S.D.=0.48 

ดี 16 13 
 =0.10, 

S.D.=0.07 

น้อย 

11. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายุวา่ควรมีการ
วอร์มร่างกายก่อนการออกก าลังกาย ประมาณ 
15 นาที  

105 82 
 =0.64, 

S.D.=0.45 

ดี 23 18 
 =0.14, 

S.D.=0.10 

น้อย 

12. ท่านให้ค าปรึกษาเกีย่วกับวิธีการออกก าลัง
กายที่เหมาะสมแกผู่้สูงอายุแต่ละคน 

107 84 
 =0.66, 

S.D.=0.46 

ดี 21 16 
 =0.13, 

S.D.=0.09 

น้อย 

13. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายุวา่ไม่ควร
รับประทานอาหารทันทีหลังจากออกก าลังกาย
เสร็จ 

117 91 
 =0.71, 

S.D.=0.41 

ดี 11 9 
 =0.07, 

S.D.=0.05 

น้อย 

รวมค่าเฉลี่ย   =0.65, 
S.D.=0.43 

   =0.13 
S.D.=0.08 
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 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพในการ

ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านการออกก�าลังกายพบว่า  

ข้อที่แกนน�าผู้สูงอายุตอบถูกมาก 3 อันดับแรกเรียงจาก 

มากไปน้อย คือ ข้อ 13 ท่านให้ค�าแนะน�าแก่ผู ้สูงอายุ 

ว่าไม่ควรรับประทานอาหารทันทีหลังจากออกก�าลังกาย

เสร็จจ�านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 91 ( =0.71)  

รองลงมา คือ ข้อ 10  ท่านให้ค�าแนะน�าแก่ผู ้สูงอายุ 

ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอบ่อยเพียงใด (สัปดาห์ 3  

ครั้ง ๆ  ละ ประมาณ 20–30 นาที) จ�านวน 112 คน คิดเป็น

ร้อยละ 88 ( =0.69) และ ข้อ 12 ท่านให้ค�าปรึกษา 

เกี่ยวกับวิธีการออกก�าลังกายที่เหมาะสมแก่ผู ้สูงอาย ุ

แต่ละคน จ�านวน  107 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ( =0.66) 

ส่วนด้านที่แกนน�าผู้สูงอายุตอบผิดมากที่สุด 3 ล�าดับแรก

เรยีงจากมากไปน้อย คือ ข้อ 9 ท่านให้ค�าแนะน�าแก่ผู้สูงอายุ

ท�ากิจกรรมเพื่อยืดเส้นยืดสายหรือออกก�าลังกายโดย 

การเดินเล่นร�ามวยจีน การวิ่งเหยาะ การกายบริหาร  

หรือ ออกก�าลังกายอย่างอื่น ๆอย่างน้อยครั้งละ 20–30  

ครั้ง ๆ ละ ประมาณ 20–30 นาที จ�านวน 33 คน คิดเป็น

ร้อยละ 26 ( =0.20) รองลงมา คือ ข้อ 11 ท่านให้ค�าแนะน�า

แก่ผูส้งูอายวุ่าควรมกีารวอร์มร่างกายก่อนการออกก�าลงักาย 

ประมาณ 15 นาที จ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 18  

( =0.14) และข้อ 12 ท่านให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการ 

ออกก�าลังกายที่เหมาะสมแก่ผู ้สูงอายุแต่ละคน จ�านวน  

21 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ( =0.13)

ตารางที่ 3  ร้อยละของศักยภาพแกนน�าผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 
กลุ่มตัวอย่าง n=128 

ใช่ ไม่ใช่ 
จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

14. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายคุวรไป
ตรวจสุขภาพกับแพทย์เพื่อค้นหาความ
ผิดปกติอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

120 94 
 =0.94, 

S.D.=0.54 

ดี 8 6 
 =0.05, 

S.D.=0.03 

น้อย 

15. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายคุวรเลิก
สูบบุหรี ่

112 88 
 =0.88, 

S.D.=0.61 

ดี 16 13 
 =0.10, 

S.D.=0.07 

น้อย 

16. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายคุวรเลิก
ดื่มสรุา 
 

120 94 
 =0.94, 

S.D.=0.66 

ดี 8 6 
 =0.05, 

S.D.=0.03 

น้อย 

17. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายุในการ
อ่านข่าวสาร ฟังวิทยุ หรือดูโทรทัศน์ ใน
เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ 

119 93 
 =0.93, 

S.D.=0.65 

ดี 9 7 
 =0.05, 

S.D.=0.04 

น้อย 

18. ท่านเคยพูดคยุกับผูสู้งอายุในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพที่เหมาะสม 

122 95 
 =0.95, 

S.D.=0.67 

ดี 6 5 
 =0.04, 

S.D.=0.03 

น้อย 

19. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายุวา่ไม่ควร
ซื้อยามารับประทานเองเมื่อมีอาการไม่
สบาย 

98 77 
 =0.77, 

S.D.=0.40 

ปาน
กลาง 

30 23 
 =0.18, 

S.D.=0.13 

น้อย 

20. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายคุวรสนใจ
ที่จะแสวงหาความรู้หรือสิ่งใหม่ๆ ที่จะ
น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง 

90 70 
 =0.70, 

S.D.=0.40 

ดี 38 30 
 =0.23, 

S.D.=0.12 

น้อย 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ร้อยละของศักยภาพแกนน�าผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ

ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 
กลุ่มตัวอย่าง n=128 

ใช่ ไม่ใช่ 
จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

21. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายุเมื่อรู้สึกไม่
สบายใจพยายามค้นหาสาเหตุของความไม่
สบายใจและแก้ไขท่ีสาเหต ุ

109 85 
 =0.85, 

S.D.=0.44 

ดี 19 15 
 =0.12, 

S.D.=0.09 

น้อย 

22. เมื่อผูสู้งอายุไม่สบายใจท่านให้
ค าแนะน าแก่ผูสู้งอายุควรปรึกษาผู้ที่ใกล้ชิด
เพื่อระบายความรูส้ึก 

116 91 
 =0.91, 

S.D.=0.46 

ดี 12 9 
 =0.07, 

S.D.=0.08 

น้อย 

23. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายุเมื่อไม่
สบายใจ ควรแก้ปญัหาโดยการไปนั่งสมาธิ 
สวดมนต์ และไหว้พระ เป็นต้น 

113 88 
 =0.88, 

S.D.=0.46 

ดี 15 12 
 =0.09, 

S.D.=0.05 

น้อย 

24. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายคุวรผ่อน
คลายความเครยีด โดยการหางานอดิเรกท่ี
ชอบหรือออกก าลังกาย 

111 87 
 =0.87, 

S.D.=0.61 

ดี 17 13 
 =0.10, 

S.D.=0.07 

น้อย 

25. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายคุวร
ตั้งเป้าหมายในการด าเนินชีวิตของตนเอง 

96 75 
 =0.75, 

S.D.=0.53 

ปาน
กลาง 

32 25 
 =0.20, 

S.D.=0.14 

น้อย 

26. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายุ ว่าการ
เปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมลงตามวยัเป็นสิ่งท่ี
เกิดตามธรรมชาต ิ

90 70 
 =0.70, 

S.D.=0.49 

ปาน
กลาง 

38 30 
 =0.23, 

S.D.=0.16 

น้อย 

รวมค่าเฉลี่ย   =0.85, 
S.D.=0.59 

   =0.12 
S.D.=0.08 

 

 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพใน
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพ พบว่า ข้อที่แกนน าผู้สูงอายุตอบถูกมาก 3 อันดับ
แรกเรียงจากมากไปน้อย คือ ข้อ 18 ท่านเคยพูดคุยกับ
ผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม จ านวน 122 
คน คิดเป็นร้อยละ 95 ( = 0.95) รองลงมา คือ ข้อ 14 
ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุควรไปตรวจสุขภาพกับ
แพทย์เพื่อค้นหาความผิดปกติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
ข้อ 16 ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุควรเลิกดื่มสุรา 
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 94 ( = 0.94) และ ข้อ 
17 ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุในการอ่านข่าวสาร  
 
 
 

 
ฟังวิทยุ หรือดูโทรทัศน์ ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ จ านวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 93 ( = 0.93) 
 ส่วนด้านที่แกนน าผู้สูงอายุตอบผิดมากที่สุด 3 
ล าดับแรกเรียงจากมากไปน้อย คือ ข้อ 20 ท่านให้
ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุควรสนใจที่จะแสวงหาความรูห้รือสิ่ง
ใหม่ ๆที่จะน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและข้อ 26 ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุ ว่า
การเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมลงตามวัยเป็นสิ่งที่เกิดตาม
ธรรมชาติ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 30  ( = 0.23) 
รองลงมา คือ ข้อ 25  ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุควร
ตั้งเป้าหมายในการด าเนินชีวิตของตนเอง จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25 ( = 0.20) และ ข้อ 19 ท่านให้
ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุว่าไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพใน 

การดูแลสุขภาพของผู ้สูงอายุ ด้านความรับผิดชอบต่อ

สุขภาพ พบว่า ข้อที่แกนน�าผู้สูงอายุตอบถูกมาก 3 อันดับ

แรกเรียงจากมากไปน้อย คือ ข้อ 18 ท่านเคยพูดคุยกับผู้สูง

อายุในเรื่องการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม จ�านวน 122 คน 

คิดเป็นร้อยละ 95 ( =0.95) รองลงมา คือ ข้อ 14 ท่านให้

ค�าแนะน�าแก่ผู้สูงอายุควรไปตรวจสุขภาพกับแพทย์เพื่อ

ค้นหาความผิดปกติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และข้อ 16 ท่าน

ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้สูงอายุควรเลิกดื่มสุรา จ�านวน 120 คน 

คิดเป็นร้อยละ 94 ( =0.94) และ ข้อ 17 ท่านให้ค�าแนะน�า

แก่ผู้สูงอายุในการอ่านข่าวสาร ฟังวิทยุ หรือดูโทรทัศน์ ใน

เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ จ�านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 93  

( =0.93)

 ส่วนด้านที่แกนน�าผู้สูงอายุตอบผิดมากที่สุด 3 

ล�าดบัแรกเรยีงจากมากไปน้อย คอื ข้อ 20 ท่านให้ค�าแนะน�า

แก่ผู ้สูงอายุควรสนใจที่จะแสวงหาความรู ้หรือสิ่งใหม่ๆ  

ทีจ่ะน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดแูลสุขภาพของตนเอง

และข้อ 26 ท่านให้ค�าแนะน�าแก่ผู้สูงอาย ุว่าการเปล่ียนแปลง

ในทางเส่ือมลงตามวัยเป็นส่ิงที่เกิดตามธรรมชาติ จ�านวน  

38 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ( =0.23) รองลงมา คือ ข้อ 25   

ท่านให้ค�าแนะน�าแก่ผู้สูงอายคุวรตัง้เป้าหมายในการด�าเนนิ

ชวีติของตนเอง จ�านวน 32 คน คดิเป็นร้อยละ 25 ( =0.20) 

และ ข้อ 19 ท่านให้ค�าแนะน�าแก่ผูส้งูอายวุ่าไม่ควรซือ้ยามา

รบัประทานเองเมือ่มอีาการไม่สบาย จ�านวน 30 คน คดิเป็น

ร้อยละ 23 ( =0.18)
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ตารางที่ 4 ร้อยละของศักยภาพแกนน�าผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุด้านการช่วยเหลือพึ่งพาระหว่างกัน

เมื่อมีอาการไม่สบาย จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 23 
( = 0.18) 
 

 
 
 

ตารางที่ 4 ร้อยละของศักยภาพแกนน าผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุด้านการช่วยเหลือพ่ึงพาระหว่างกัน 
 

ด้านการช่วยเหลือพึ่งพาระหว่างกัน 
กลุ่มตัวอย่าง n=128 

ใช่ ไม่ใช่ 
จ านวน ร้อยละ ระดับ จ านวน ร้อยละ ระดับ 

27. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายไุปร่วมงานสังคม
ต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ  

105 82 
 =0.82, 

S.D.=0.47 

ดี 23 18 
 =0.18, 

S.D.=0.10 

น้อย 

28. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายไุปร่วมท าบุญ
ทางศาสนา 

116 91 
 =0.91, 

S.D.=0.64 

ดี 12 9 
 =0.09, 

S.D.=0.07 

น้อย 

29. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายชุ่วยเหลืองานใน
ครอบครัวเช่น ดูแลต้นไม้ เลี้ยงหลาน  
 
 

109 85 
 =0.85, 

S.D.=0.60 

ดี 19 15 
 =0.15, 

S.D.=0.10 

น้อย 

30. ท่านให้ค าแนะน าแกผู่้สูงอายพุูดคุยและ
ปรึกษาหารือและร่วมรับผิดชอบตอ่ความเป็นอยู่
ของสมาชิกในครอบครัว 

118 92 
 =0.92, 

S.D.=0.65 

ดี 20 18 
 =0.16, 

S.D.=0.11 

น้อย 

รวมค่าเฉลี่ย   =0.88, 
S.D.=0.59 

   =0.14 
S.D.=0.10 

 

 
 จากตารางที่  4  จากผลการวิ เคราะห์
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ พบว่า ข้อที่แกนน าผู้สูงอายุตอบถูก
มาก 3 อันดับแรกเรียงจากมากไปน้อย คือ ข้อ 30 ท่านให้
ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุพูดคุยและปรึกษาหารือและร่วม
รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวจ านวน 
118 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ( = 0.92) รองลงมา คือ ข้อ 
28  ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุไปร่วมท าบุญทางศาสนา 
จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 91 ( = 0.91) และ ข้อ 
29 ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุช่วยเหลืองานใน
ครอบครัวเช่น ดูแลต้นไม้ เลี้ยงหลาน จ านวน 109 ร้อยละ 
85  ( = 0.85) 

 
 

 
ส่วนด้านท่ีแกนน าผู้สูงอายุตอบผิดมาก 3 ล าดับ

แรกเรียงจากมากไปน้อย คือ ข้อ 30 ท่านให้ค าแนะน าแก่
ผู้สูงอายุพูดคุยและปรึกษาหารือและร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว จ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 18 ( = 0.16) รองลงมา คือ ข้อ 29 ท่านให้
ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุช่วยเหลืองานในครอบครัวเช่น ดูแล
ต้นไม้ เลี้ยงหลาน จ านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 15 
( = 0.15) และข้อ 28 ท่านให้ค าแนะน าแก่ผู้สูงอายุไป
ร่วมท าบุญทางศาสนา จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
( = 0.09) 

จากผลการวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่าศักยภาพของ
แกนน าผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 4 ด้าน 
คือ ด้านการรับประทานอาหาร ด้านการออกก าลังกาย 
ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง และด้านการ

 จากตารางท่ี 4 จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพ 

ในการดูแลสุขภาพของผู ้สูงอายุ ด้านความรับผิดชอบ 

ต่อสขุภาพ พบว่า ข้อทีแ่กนน�าผูส้งูอายตุอบถกูมาก 3 อนัดบั

แรกเรียงจากมากไปน้อย คือ ข้อ 30 ท่านให้ค�าแนะน�า 

แก่ผู้สูงอายุพูดคุยและปรึกษาหารือและร่วมรับผิดชอบต่อ

ความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวจ�านวน 118 คน  

คิดเป็นร้อยละ 92 ( =0.92) รองลงมา คือ ข้อ 28 ท่าน 

ให้ค�าแนะน�าแก่ผู้สูงอายุไปร่วมท�าบุญทางศาสนา จ�านวน 

116 คน คิดเป็นร้อยละ 91 ( =0.91) และ ข้อ 29 ท่านให้ 

ค�าแนะน�าแก่ผู้สูงอายุช่วยเหลืองานในครอบครัวเช่น ดูแล

ต้นไม้ เลี้ยงหลาน จ�านวน 109 ร้อยละ 85  ( =0.85)

 ส่วนด้านที่แกนน�าผู้สูงอายุตอบผิดมาก 3 ล�าดับ

แรกเรียงจากมากไปน้อย คือ ข้อ 30 ท่านให้ค�าแนะน�า 

แก่ผู้สูงอายุพูดคุยและปรึกษาหารือและร่วมรับผิดชอบต่อ

ความเป็นอยู ่ของสมาชิกในครอบครัว จ�านวน 20 คน  

คิดเป็นร้อยละ 18 ( =0.16) รองลงมา คือ ข้อ 29 ท่านให้

ค�าแนะน�าแก่ผู้สูงอายุช่วยเหลืองานในครอบครัวเช่น ดูแล

ต้นไม้ เลี้ยงหลาน จ�านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 15  

( =0.15) และข้อ 28 ท่านให้ค�าแนะน�าแก่ผู้สูงอายุไปร่วม

ท�าบุญทางศาสนา จ�านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9  

( =0.09)

 จากผลการวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่าศักยภาพของ

แกนน�าผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 4 ด้าน 

คือ ด้านการรับประทานอาหาร ด้านการออกก�าลังกาย  

ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพตนเอง และด้านการช่วย

เหลือพึ่งพาระหว่างกัน พบว่าแกนน�าผู้สูงอายุมีศักยภาพ

ด้านการรับประทานอาหาร และด้านออกก�าลังกาย อยู่ใน

ระดับน้อย เนื่องจากแกนน�าผู้สูงอายุยังขาดการให้ความ

ส�าคัญถึงประโยชน์ของการรับประทานอาหาร และวิธีการ

ออกก�าลังกายทีถ่กูต้อง ซึง่เป็นส่ิงส�าคัญทีจ่ะท�าให้มสุีขภาพ

ที่ดีขึ้น ดังน้ัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการสร้าง 

ความตระหนักในความส�าคัญของการรับประทานอาหาร 

และการออกก�าลังกายต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ควรมีการ

เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีส่ะท้อนถงึปัญหา และความรนุแรง

ของปัญหาภาวะสุขภาพของผู ้สูงอายุ ประโยชน์ของ

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ควรมีการจัดกิจกรรม 

สร้างเสริมสุขภาพโดยการออกก�าลังกาย ชักจูงให้ผู้สูงอายุ

ให้ความส�าคัญของการออกก�าลังกาย การให้ความรู้เรื่อง 

การรบัประทานอาหารทีป่ระโยชน์ต่อผูส้งูอาย ุส่งเสรมิและ

ให้ความรูแ้ก่แกนน�า และผู้สูงอายใุห้มพีฤตกิรรมส่งเสรมิสขุ

ภาพด้านโภชนาการที่ถูกต้อง  เช่น การรับประทานอาหาร



วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 10(1): ม.ค.-มิ.ย. 255864

ครบสามมื้อ ตรงเวลา และรับประทานผักทุกมื้อ หลีกเลี่ยง

อาหารที่ใส่กะทิ ผลไม้ที่มีรสหวาน เช่น ทุเรียน ล�าไย ขนุน 

เป็นต้น

 

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัย เรื่อง แกนน�าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 

มีศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพ 4 ด้าน คือ ด้านการรับ

ประทานอาหารด้านการออก�าลงักาย ด้านความรบัผดิชอบ

ต่อสุขภาพ และด้านการช่วยเหลือพึ่งพาระหว่างกัน พบว่า 

แกนน�าผู ้สูงอายุ มีความรู ้ และสามารถถ่ายทอดไปยัง 

ผูส้งูอายไุด้ เพือ่ส่งเสรมิการให้ผูส้งูอายมุพีฤตกิรรมการดแูล

ตนเองที่ถูกต้องและเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

ของ อัมพร  วารินทร์ (2547) เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมสุข

ภาพผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรีกลุ่มที่ศึกษา คือ ผู้สูงอายุที่

มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจ�านวน 400 คน ผลการศึกษาลักษณะ

การมส่ีวนร่วมในสงัคม/ชมุชน ผลการศกึษาพบว่า ผูส้งูอายุ

มีพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมในรอบ 6 เดือน อย่าง

สม�่าเสมอร้อยละ 41.8 กิจกรรมที่เข้าร่วมมากที่สุดคืองาน

บุญ/งานวัดร้อยละ 55.3 รองลงมาคือกิจกรรมของชมรมผู้

สูงอายุร้อยละ 36.3 และเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุร้อยละ 

75 และปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพ

ของผูส้งูอายไุด้แก่เพศศาสนาเขตทีอ่ยูอ่าศยัอาชพีการได้รบั

ความรู้ข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเชื่อด้าน

การดูแลส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 

ประอรนชุ  เชือ่ถอื (2548) ศกึษาเรือ่ง ความสมัพนัธ์ระหว่าง

บทบาทครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพของผู ้สูงอายุผลการวิจัยพบว่าบทบาท

ครอบครวัในการส่งเสรมิสขุภาพโดยรวมและรายด้านอยูใ่น

ระดับปานกลางด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือบทบาท

ครอบครวัในการส่งเสรมิสขุภาพด้านร่างกายพฤตกิรรมการ

ส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอายโุดยรวมและรายได้อยูใ่นระดบั

ปานกลางด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือพฤติกรรมการส่ง

เสรมิสขุภาพของผูส้งูอายดุ้านกจิกรรมด้านร่างกายบทบาท

ครอบครวัในการส่งเสรมิสขุภาพโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์ทาง

บวกพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยรวม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ ชลธิชา 

จันทคีรี (2549) ศึกษาเรื่อง เปรียบเทียบพฤติกรรม 

ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมณสวนลุมพินี 

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีผู้สูงอายุมีการจูงใจ

ตนเองโดยรวมอยู ่ในระดับสูงผู ้สูงอายุมีการรับรู ้ภาวะ

สุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีและมีการสนับสนุนทางสังคม

โดยรวมอยู ่ในระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาของ  

สุวรรณา  ดีแสน (2549) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการส่ง

เสรมิสุขภาพของผู้สูงอายผุลการศึกษาพบว่าพฤตกิรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ใน ระดับดีโดยแยก

เป็นรายด้าน 6 ด้านพบว่าพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

ของผู ้ สู งอายุด ้ านความรับผิดชอบต ่อสุขภาพด ้าน 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลด้านการพฒันาทางจติวญิญาณ

และด้านโภชนาการอยู่ในระดับดีแต่ด้านกิจกรรมทางกาย

และด้านการจัดการกับความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง 

และสอดคล้องกับการศึกษาของ ไพฑูรย์  ดารา (2551) 

ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมพัฒนาความรู้และ

พฤตกิรรมการส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอายกุลุม่ตวัอย่างเป็น

ผูส้งูอายใุนเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัสระบรุผีลการวจิยัพบว่า

กลุ่มทดลองมคีวามรูล้ดลงแต่พฤตกิรรมการส่งเสรมิสขุภาพ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพกิจกรรมทางด้านร่างกาย

โภชนาการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพัฒนาการทาง 

จิตวิญญาณและการจัดการกับความเครียดดีกว่าก่อนได้ 

รับโปรแกรมพัฒนาความรู ้และพฤติกรรมการส่งเสริม 

สุขภาพของผู้สูงอายุและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษา

ของ อาภา  ยังประดิษฐ และกาญจนา อนุตริยะ (2552) 

ศึกษาเรื่อง วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูป

แบบการสร้างเสริมสุขภาพวะชุมชนเมืองให้เป็นชุมชนแข็ง

แรงในเขตบางกอกใหญ่กรงุเทพมหานครพบว่าด้านผูส้งูอายุ

มผีูส้งูอายทุีเ่ป็นสมาชกิชมรมและมกีจิกรรมทกุเดอืนเกณฑ์

ร้อยละ 50 ก่อนด�าเนินการวิจัยมีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกชมรม

และมกีจิกรรมทกุเดอืนเพยีงร้อยละ 40 หลงัด�าเนนิการวจิยั

มีผู ้สูงอายุเป ็นสมาชิกชมรมและมีกิจกรรมทุกเดือน 

ร้อยละ 46 

 จากการสนทนากลุ่ม ผู ้ วิจัยสรุปปัญหาและ

อปุสรรคในการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายขุองแกนน�าผูส้งูอายุ

ในชมรมผู้สูงอายใุต้ร่มบญุ คือ การถ่ายทอดความรูข้องแกน

น�าผู้สูงอายุไปยังผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุมีปัญหาในเรื่องความจ�า 

และ การขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเรื่องท่ี 

แกนน�าผู้สูงอายุได้ให้ความรู้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปัญหา คือ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุอย่าง 

ต ่อเน่ืองสร ้างความร่วมมือทั้งด ้านเจ ้าหน้าที่ภาครัฐ  

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนองค์กรประชาชน  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
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อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านองค์ความรู้

หน่วยงานและบุคลากรด้านสาธารณสุข ควรจัดสัมมนา

อบรมเผยแพร่ความรู้แก่แกนน�าผู ้สูงอายุ และผู้สูงอาย ุ

อย่างต่อเนือ่งเพือ่สนบัสนนุให้ผูส้งูอายมุบีทบาทในการดแูล

ส่งเสรมิสขุภาพตนเองได้และสามารถถ่ายทอดให้ผูอ้ืน่ต่อไป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

 1. ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรมีการติดตามและ

ประเมินพฤติกรรมของผู ้สูงอายุควบคู ่กันไปกับการ 

ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 

 2. ควรจัดโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพของผู ้สูงอายุด ้านอยู ่ใน 

ระดับน้อย ได้แก่ ด้านการรับประทานอาหาร และด้าน 

การออกก�าลังกาย 

 3. สามารถน�าผลการวิจัยไปวางแผนทบทวน 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุใน

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านการป้องกันโรค และ

สามารถให้การพยาบาลได้สอดคล้องกับในสถานการณ์จริง

 4. ผลการวิจัยน้ีควรน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการ

วางแผนการด�าเนินงานของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข

ในการจัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์ในการดูแลและ 

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอาย ุ

ต่อไป

 5. ควรมีการศึกษา เปรี ยบ เที ยบ เกี่ ยวกับ

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมผู้สูงอาย ุ

ในระดบัจงัหวดัระดบัเขตระดบัประเทศเพือ่ทีจ่ะได้น�าข้อมลู

ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

 6. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 

การส่งเสรมิสขุภาพของสมาชกิชมรมผูส้งูอายกุลุม่ทีม่บีรบิท

แตกต่างกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการด�าเนิน

งานส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพอันจะน�า

ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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