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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน และต่อเนื่องของชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
THE STUDY OF FACTORS AFFECTING SUSTAINABILITY AND CONTINUITY
OF THE ELDRLY HEALTH PROMOTION CLUB, THE 7th KHON KAEN
HEALTH CENTER, MUANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE.
กระแส ชนะวงศ์1
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ทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกุล3
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบผสมผสานมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยด้านความคิดเห็นของผู้สูงอายุกลุ่ม
ทดลองทีม่ ตี อ่ ชมรมฯ 2) ศึกษาเหตุจงู ใจของผูส้ งู อายุตอ่ การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ และ 3) ศึกษาปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น�ำของคณะกรรมการบริหารชมรมฯที่มีผลต่อความยั่งยืนและต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 116 คน ประกอบด้วย
สมาชิกของชมรมฯ และกรรมการผู้บริหารชมรมฯ ชายจ�ำนวน 29 คน และหญิงจ�ำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ของผูส้ งู อายุ ณ วันทีเ่ ก็บแบบสอบถาม เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
และค�ำถามปลายเปิด ประกอบด้วยแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์และแบบประเมิน ที่ผ่านการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟ่าครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิตพื้นฐาน
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน�ำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า
1. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 รายข้อ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากได้ค่าเฉลี่ยXเท่ากับ 4.19
และค่าเฉลี่ย S.D=0.698 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่เป็น
ส่วนหนึ่งของสมาชิกชมรมฯและยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆในกิจกรรมของชมรมฯ
2. เหตุจูงใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่าส่วนใหญ่ต้องการเพื่อนมีความเสมอภาคและให้เกียรติกันมี
ความสุขสนุกได้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มคุณค่าให้ตนเอง
3. ปัจจัยด้านผู้น�ำของคณะกรรมการบริหารส่งผลให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องของชมรมเป็นอย่างยิ่ง
โดยรวมทุกด้านอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ว่า ความโดดเด่นของคณะผู้บริหารชมรมฯอันประกอบด้วย
ความเสียสละดูแลมวลสมาชิกใส่ใจให้ความรัก มองการไกลร่วมใจสมานสามัคคี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมิตรภาพ มีคุณธรรม
1
2
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จัดกิจกรรมยึดมัน่ ในงานและความถูกต้อง มวลสมาชิกประทับใจมีความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของชมรมฯและอยากเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นเหตุเป็นผลต่อความยั่งยืนและต่อเนื่องของชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนและต่อเนื่อง ชมรมผู้สูงอายุ
Abstract
This descriptive research aimed to study 1) factors of opinions of the elderly towards the
Elderly Health Club 2) the motivation of the elderly in participating the club’s activities and
3) factors of leadership of the executive committee board of the club affecting the sustainability
and continuity. The sample of the research consisted of 116 people, including the club members
and the executive committee board. They were 29 male and 87 female, being 100% at the day of
collecting the questionnaires. The research instruments were a questionnaire using 5 levels of
Rating Scale and the use of open-ended questions. Moreover, there were observation check lists,
interview questions and evaluation forms. The instruments were tested for reliability using a
coefficient formula and had a reliability of 0.81. The methods of data analysis were quantitative
data analysis statistics: percentage, the means and standard deviation. The result of the study was
presented by the descriptive method.
The study found that:
The opinions of the 10 individual sample were ranked in high satisfaction at the average
x=4.91and average S.D.=0.698. When being studied in each item, the highest average level was the
feeling of being honored and proud as a part of the club. They are willing to cooperate and support
the activities of the group. The item which had the lowest score was the participation in giving
comments to the activities of the club. The motivation for participation in the activities of the group.
It was found that most members were in need of friends, feeling of equality, honored, happiness
and fun, knowledge, exchange of experiences, enriching experiences and adding value to themselves.
Factors of the leader in the executive committee. This factor causes the results in sustainability and
continuity of the club. In all aspects, it was statistically significant at the level of 0.5.
The qualitative data from the sample. It was concluded that the prominent qualities of the
club executives resulted in the sustainability and continuity of the elderly club. The qualities were
the sacrifice, overseeing the members, giving attention, love, being prudential, harmornious, being
in a good spirit, friendly, moral, the organization of the events, adhering to the task, and
virtuousness. These made the members to be impressed and then have a sense of belonging.
Keywords : Factors Affecting Sustainability and Continuity, The Elderly Health Promotionclub, the
7th Khon Kaen Health Center
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บทน�ำ

ประเทศไทยได้ เ ข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ (Aqing
Sociefy) เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกแล้ว ตั้งแต่ปี
2550 มีประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 โดยใช้อายุ
ตามปีปฏิทิน ที่ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป เป็นนิยามที่เป็น
ทางการของผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับ
ปัจจุบัน พ.ศ.2546 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546,
มปป.) ในปี พ.ศ.2550 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ
60 ปี ขึน้ ไปคิดเป็นร้อยละ 10.7 (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ,
2551) รายงานขององค์กรอนามัยโลกในปี ค.ศ. 2008
(พ.ศ. 2551) มีผู้สูงอายุทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ 11 ของ
ประชากรทั้ ง หมด (World Health Orgamgation
(WHO), 2010 (อ้างใน ชนนิพัทธ ประเสริฐพรรณ,นพ
วรรณ เปียซื่อ, สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ และกมลรัตน์
กิตติพมิ ทานนท์. (2557). สอดคล้องกับรายงานการส�ำรวจ
พบว่า จ�ำนวนผู้สูงอายุไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นร้อย
ละ 11.7 ในปี พ.ศ.2553 (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2554)
และจากการฉายภาพประชากรพบว่ า สั ด ส่ ว นของ
ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นร้อยละ
20.5 ในปี 2565 และร้อยละ 32.1 ในปี 2583 (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2556) การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรผู ้ สู ง อายุ ดั ง กล่ า ว
ประกอบด้วยความเสื่อมถอยในการท�ำงานของร่างกาย
ท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ มี โ อกาสเกิ ด ปั ญ หาสุ ข ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง
ร่างกายและจิตใจ จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าว
นโยบายระดับชาติของไทยจึงให้ความส�ำคัญกับผู้สูงอายุ
โดยในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
ได้ก�ำหนดกลยุทธ์การดูแลผู้สูงอายุ ให้เป็นความรับผิด
ชอบร่วมกันระหว่างครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยดูแลและตอบสนองความต้องการในการ
ด�ำเนินชีวติ และสุขภาพ ตามศักยภาพทีเ่ หมาะสมกับผูส้ งู
อายุ เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุสามารถพึงพาตนเอง ด�ำรงชีวติ อย่าง
สมศักดิศ์ รี ได้รบั การดูแลและอยูใ่ นชุมชนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
(กาญจนา ปัญญาธร ,2557) โดยการดูแลให้ค�ำแนะน�ำ
และการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญที่
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ช่วยชะลอความเสื่อม และป้องกันความทุพพลภาพที่จะ
เกิดขึ้น ท�ำให้ผู้สูงอายุพึ่งพิงผู้อื่นลดลง สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ไม่ต้องแยกจากครอบครัวหรือสังคมใน
ชุมชน จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเพื่อนบ้านและผู้น�ำ
ชุมชนมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมมากขึ้น เช่น
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
และครอบครัวเห็นประโยชน์และความส�ำคัญในการดูแล
สุขภาพมากขึ้น (อภิญญาธรรมแสง, เบญญาภา กาลเขว้า
และประทีปกาลเขว้า, 2554) ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่สร้าง
คุณประโยชน์แก่ลูกหลานและประเทศชาติเป็นอันมาก
เป็ น ทรั พ ยากรที่ ท รงคุ ณ ค่ า จากการที่ ท ่ า นได้ สั่ ง สม
ประสบการณ์ในชีวติ ของท่าน จึงเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การยกย่อง
และเคารพนับถือของผู้ที่อ่อนวัยกว่าจนเป็นประเพณี
ตัวผูส้ งู อายุเองเห็นว่าทุกคนมีคณ
ุ ค่ามีความภาคภูมใิ จและ
ยังมีโอกาสสร้างคุณค่าให้กับตนเองและคนอื่นได้ (ปรีชา
อุปโยคิน สรีย์ การจนวงศ์,วีณา ศิริสุขและมัลลิกา มัติโก,
2541).
ยุทธศาสตร์หนึ่งของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ คือ
การส่งเสริมให้มีการรวมตัวของผู้สูงอายุ เป็นชมรมผู้สูง
อายุในช่วงปีพ.ศ.2554-2550 จึงได้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูง
อายุขึ้นรวม 23,040 แห่ง ทั่วประเทศ ขึ้นทะเบียนและ
ด�ำเนินการในลักษณะของคณะกรรมการผู้ก่อตั้งชมรม
ส่วนใหญ่คอื เจ้าหน้าทีท่ มี สุขภาพของโรงพยาบาลหรือโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลและผูส้ งู อายุในชุมชน มีเป้า
หมายส�ำคัญในการดูแลสุขภาพและการพบปะสังสรรค์
อย่างไรก็ตามมีการด�ำเนินการจริงเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น
เนือ่ งจากขาดผูน้ ำ� และขาดงบประมาณ (ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร,
เล็ก สมบัติ, ณัฎฐพัชร สโรบล และธนิกานต์ ศักดาพร,
2555) อีกทั้งการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ โดย
เฉพาะชุมชนเมืองอาจมีข้อจ�ำกัดของความต่อเนื่อง และ
การมีสว่ นร่วมของผูส้ งู อายุ ครอบครัวและชุมชน จากการ
ศึ ก ษากิ จ กรรมและผลการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมของชมรม
ผู้สูงอายุในชุมชนเมือง กรณีศึกษา พบว่า ผลการด�ำเนิน
กิจกรรมของชมรมผูส้ งู อายุ ทัง้ ด้านกิจกรรมเชิงสังคมและ
ด้านกิจกรรมเชิงสุขภาพ สมาชิกชมรมผูส้ งู อายุมคี วามพึง
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พอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 95.2 (ธน
นิพัทธ์ ประเสริฐพรรณนพวรรณ เปียซือ, สุจินดา จารุ
พัฒน มารุโอ และ กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์, 2557) อีก
ทัง้ การจัดกิจกรรมของชมรมผูส้ งู อายุ โดยเฉพาะในชุมชน
เมืองอาจมีข้อจ�ำกัดความต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชน ดังนั้นการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความยั่งยืนและต่อเนื่องของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
จะเป็นแนวทางในการด�ำเนินการของชมรมผู้สูงอายุที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการส่งเสริมสุข
ภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่
7 ขอนแก่น เป็นชมรมหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ได้รวมตัวก่อตั้งขึ้นเพือ่ ให้การดูแลช่วยเหลือสมาชิกตั้งแต่
วันที่ 17 มีนาคม 2546 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก สาขาสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2547 เป็นต้นมา และได้รับรองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่
21 เมษายน 2559 ปัจจุบัน มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
จ�ำนวน 285 คน โดยมีคณะกรรมการบริหารชมรมฯเป็น
ผู้น�ำในการด�ำเนินกิจกรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้
สมาชิกเกิดความมั่นใจ มีส่วนร่วมและมีสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน ด�ำเนินกิจกรรมเชิงสังคมและสุขภาพอย่างต่อเนือ่ ง
ร่วมกับภาคีเครือข่ายด�ำเนินกิจกรรมด้วยดีเสมอมาถึง
แม้ว่าจะอยู่ในชุมชนเมือง ยังไม่เคยมีการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลท�ำให้ชมรมยัง่ ยืนและต่อเนือ่ ง ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ครัง้
นีไ้ ด้ทำ� การศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความยัง่ ยืนและต่อเนือ่ ง
ของชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 7
ขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึง่ จะได้นำ� ข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของสมาชิก และพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยด้านความคิดเห็นของผูส้ งู อายุ
กลุ่มทดลอง
2. เพือ่ ศึกษาเหตุจงู ใจของผูส้ งู อายุกลุม่ ทดลอง
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ
3. เพือ่ ศึกษาปัจจัยด้านภาวะผูน้ ำ� ของคณะกรรมการ
บริหารที่มีผลต่อความยั่งยืนและต่อเนื่องของชมรมฯ
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยด้านความคิดเห็นและเหตุจูงใจของ
สมาชิกมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมฯ
2. ปัจจัยด้านภาวะผูน้ ำ� ของคณะกรรมการบริหาร
มีผลต่อการพัฒนาความต่อเนื่องและยั่งยืนของชมรมฯ
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยก�ำหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ สมาชิกของ
ชมรมสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 7
ขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทีม่ ชี อื่ ในทะเบียน
ปี พ.ศ.2559 จ�ำนวน 285 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและเป็น
สมาชิกของชมรมฯ มาร่วมประชุมและท�ำกิจกรรมของชมรมฯ
ในการประชุมประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2559 (วันอังคารที่
17 พฤษภาคม 2559) ทุกคนจ�ำนวน 116 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ได้กลุ่มทดลองทั้งสมาชิกทั่วไปและคณะ
กรรมการบริหารเป็น ชาย 29 คน คิดเป็นร้อยละ 25 เป็น
หญิง 87 คน คิดเป็นร้อยละ 75
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามระดับความคิดเห็น มาตราส่วน
ประมาณค่า (Ratimg Scale) 5 ระดับ และแบบสอบถาม
ปลายเปิดเชิงคุณภาพ ซึ่งเครื่องมือได้ผ่านการทดสอบ
หาความเชื่อมั่นโดยในสูตรสัมประสิทธิแอลฟ่าครอนบาค
ได้ค่าความเชื่อมั่น = 0.81
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง
ปริมาณ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ข้อมูลปลายเปิด จากแบบสอบถามเป็นข้อมูล
เชิงคุณภาพได้จากการเติมข้อความ การสังเกตและการ
สัมภาษณ์กลุ่มคณะกรรมการบริหารชมรมฯ น�ำมาสรุป
ประเมินผลเป็นความเรียงตามลักษณะของข้อมูล
สรุปผลการประเมิน
1. ความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวนทัง้ 10
รายข้อ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ย X=
4.19 และค่าเฉลี่ย S.D.=0.698 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน X= 4.38 จ�ำนวน 2 ข้อ
คือ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ
สมาชิ ก ชมรมผู ้ สู ง อายุ แ ละยิ น ดี ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และ
สนับสนุน ในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ X= 3.79 คือ การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆในกิจกรรมของชมรมฯ
2. เหตุ จู ง ใจของผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ต ่ อ การเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมของชมรมฯ ซึ่งประมวลได้จากค�ำถามปลายเปิด
ส่วนใหญ่พบว่าต้องการเพื่อน มีความเสมอภาคและให้
เกียรติกันและกัน มีความสุขสนุกสนาน ได้ความรู้แลก
เปลี่ยนในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้ประสบการณ์เพิ่ม
รู้สึกตนเองมีคุณค่า
3. ปัจจัยด้านผู้น�ำของคณะกรรมการบริหาร
โดยรวมทุกด้านที่ท�ำให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องของ
ชมรมมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
ข้อค้นพบจากการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความยัง่ ยืน และต่อเนือ่ งของชมรมสร้างเสริมสุขภาพผูส้ งู
อายุศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่นสามารถน�ำมาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้
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1. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 ข้อ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากตลอดจนเหตุจูงใจของ
สมาชิกที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯล้วนเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องของชมรม
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับการศึกษา
ของชนนิพัทธ์ ประเสริฐพรรณ,นพวรรณ เปียซือ,สุจินดา
จารุพัฒน มารุโอ และ กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์,2557
เรื่องผลการด�ำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุทั้งด้าน
กิจกรรมเชิงสังคมและด้านกิจกรรมเชิงสุขภาพที่พบว่า
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากร้อยละ 95.2 และสอดคล้องกับ วีณา อิศรางกูร
ณ อยุธยา. (2552). ที่พบว่าการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจใน
การดูแลสุขภาพของตนเองส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดั น โลหิ ต สู ง ในชุ ม ชน สามารถเผชิ ญ กั บ ปั ญ หา
สุขภาพได้ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพจากคณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความยั่งยืนและต่อเนื่องของชมรมฯ ประการหนึ่งได้แก่
ความมีคณ
ุ สมบัตดิ า้ นภาวะผูน้ ำ� ของคณะกรรมการบริหาร
ชมรมฯ ความโดดเด่ น ของคณะผู ้ บ ริ ห ารชมรมฯ
อันประกอบด้วย ความเสียสละ ดูแลใส่ใจให้ความรัก
ให้เกียรติมวลสมาชิกร่วมใจสมานสามัคคี ยิ้มแย้มแจ่มใส่
จัดกิจกรรมหลากหลายยึดมั่นในงานและความถูกต้อง
มองการณ์ไกล มวลสมาชิกประทับใจในมิตรภาพ และมี
คุณธรรม ซึง่ โดยรวมทุกด้านระหว่างสมาชิกคณะผูบ้ ริหาร
และสมาชิกทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นไม่แตก
ต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระของ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ 2558
เรื่อง: บันได 3 ขั้น ของคุณสมบัติภาวะผู้น�ำของผู้สูงอาย
ที่พึงตระหนักได้แก่ เพิ่มค่าและความหมายของผู้อื่น
เพิ่มค่าและความหมายของงานที่ท�ำ  เพิ่มค่าและความ
หมายให้ตนเอง อันประกอบด้วย ใส่ใจให้ความรัก เปิดใจ
มองการณ์ไกล ยิ้มแย้มแจ่มใส รักหมู่คณะประทับใจใน
มิตรภาพ
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ข้อเสนอแนะ
ชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่
7 ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีจดุ แข็งทีส่ ำ� คัญคือ คณะ
กรรมการบริหารทีเ่ ป็นแกนน�ำและสมาชิกชมรมฯ ผูส้ งู อายุ
ที่มีความเข้มแข็งสามัคคีท�ำให้ประสบความส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินงานให้คงอยูแ่ ละต่อเนือ่ งประกอบกับบุคลากรทาง
สุขภาพที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางสุขภาพ
อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ด้านวัสดุอปุ กรณ์และด้านสถานที่ ตลอด
จนมีการบริจาคเงินงบประมาณจากสมาชิกชมรมฯทีช่ ว่ ย
กันสนับสนุนเป็นประจ�ำในโอกาสต่างๆสรุปข้อเสนอแนะ
ได้ดังนี้
1. องค์กรของรัฐควรมีนโยบายจัดงบประมาณ
สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม
2. ควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดในด้านการจัด
กิจกรรมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต การเฝ้าระวัง
ติดตามภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ โดยการศึกษาเชิงลึก
เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน
3. พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนควรจัดกิจกรรม
ประเมินติดตามภาวะสุขภาพ ได้แก่ การประเมินระดับนํา้
ตาลในเลือด ความดันโลหิต และดัชนีมวลกาย ให้การส่ง
เสริมสุขภาพของผู้สูงอายุและติดตามอย่างต่อเนื่อง
กิ ต ติ ก รรมประกาศ ผู ้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ คณะ
กรรมการบริหารชมรมและสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วม
มือในการท�ำวิจัยครั้งนี้ และวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ให้
ทุนสนับสนุนการวิจยั และการน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ
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