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เปนการวิจัยแบบผสม วัตถุประสงค เพื่อศึกษารูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชมรม
เก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการประชุมเครือขายชมรมผูสูงอายุจํานวน 52 คน และขอมูลเชิงปริมาณ
จากแบบสอบถามชมรมผูสูงอายุคุณภาพที่ไดรับการรับรองจากกรมอนามัยในป พ.ศ. 2555 ทั้งหมด
486 ชมรม ในพื้นที่เขตสาธารณสุข 4 และ 5 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 พฤศจิกายน 2555
ใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหดวยโมเดลสมการโครงสราง ผล
การศึกษาที่ ได จ ากการประชุมแลกเปลี่ยนเรีย นรู พบวามีการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ดานตรวจ
สุขภาพและออกกําลังกาย งานวิชาการ การสงเคราะห สงเสริมภูมิปญญาและประเพณีวัฒนธรรม
ประกาศเกียรติคุณ หารายได จัดกิจกรรมประชุมเครือขาย ทัศนศึกษาและพัฒนาศูนยดูแลผูสูงอายุ
ผลการสํารวจ พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเปนประธานชมรมผูสูงอายุ เพศชาย และอายุระหวาง 60-69
ป (รอยละ 57, 56 และ 57.8 ตามลําดับ) สมการโครงสรางโมเดลของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุในชมรม มีองคประกอบแรงบันดาลใจและการดําเนินงานของชมรม สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ไดรอยละ 68 โมเดลองคประกอบแรงบันดาลใจ
เป น ตั ว แปรแฝงภายในสามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของการดํ า เนิ น งานชมรม ได ร อ ยละ 59
ขอเสนอแนะ แรงบันดาลใจ และการดําเนินงานของชมรม มีอิทธิพลตอการทํานายพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ดังนั้นรัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนเรื่อง แรงบันดาลใจในบุคคล เหตุการณ
หนังสือ โทรทัศนและอินเตอรเน็ต และสงเสริมการดําเนินงานของชมรมในเรื่องความรู ทัศนคติ ความ
เชื่อ แรงสนับสนุน และการพัฒนาเครือขาย
คําสําคัญ : รูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ, ชมรมผูสูงอายุ, พื้นที่เขตสาธารณสุข 4 และ 5
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Abstract
The research was Mixed Methods Designs. The purpose was to explain a
Health Promotion Model of Elderly Clubs (ECs). A qualitative health promoting
information was provided by 52 members at the Elderly Clubs network meeting. A
quantitative data was collected from the representatives of 486 qualified ECs,
certified by the Department of Health in the year 2012, in the 4thand 5th Public
Health Regions. The research was conducted from October 2011 to November 2012.
The data was analyzed by Structural Equation Modeling (SEM). The results showed
that health promoting activities included these followings: health check, exercise,
technical work, welfare, promotion of local wisdom, culture and tradition,
declaration of honerable persons, increase income, network meeting, observational
study and development of elderly care centers. The survey found most data were
given by the presidents of the ECs, male and aged between 60-69 years (57%, 56%
and 57.8% respectively). SEM of health behavior of the ECs identified that the
composition of inspiration and operation of the ECs could explain the variance of
health promotion behavior 68 %. In addition, the inspired components which were
latent variables could explain the variance of the Ecs’ operation 59%. In conclusion,
the influence of inspiration and EC operation were predicted to promote health
behavior of the elderly. So, it is suggested that the government should promote
personal inspiration through providing related policies, the related events, books,
television programs, internet, and should foster the Ecs’ operation in regard of
knowledge, attitudes, beliefs, encouragement and network development.
Keywords : Health Promotion Model, Elderly Clubs, Public Health Region 4th and 5th
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บทนํา

ประชากรผูสูงอายุ (อายุเทากับและมากกวา 60ป1) มีสัดสวนเพิ่มขึ้น เปนผลจากการลดลง
อยางตอเนื่องของการเกิดและการเสียชีวิต ในชวงสามทศวรรษที่ผานมาของศตวรรษที่ 20 ประเทศ
ไทยตองเผชิญกับประชากรผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ในป พ.ศ.2493 มีผูสูงอายุ รอยละ5 อยูใน
ระดับที่ 7 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันอยูในลําดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร อายุคาด
เฉลี่ยเมื่อแรกเกิด เพิ่มจาก 52 ป ในป. 2493-98 เพิ่มเปนใกล 71ป ในป 2543-48 คาดวาจะเพิ่มเปน
76.8 ป ในป 2568-73 และอายุคาดเฉลี่ยถึง 79.1 ป ในป 2593 ป 2553 ประเทศไทยกาวเขาสูสังคม
สูงวัย (Ageing society) ทั้งนี้เพราะสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นมากกวารอยละ10 และมีแนวโนมเพิ่ม
เปนรอยละ14 ในป 2558 รอยละ 19.8 ในป 2568 และเกือบรอยละ 30 ปในป 2593 จํานวน
ประชากรผูสูงอายุเพิ่มจาก 6.4 ลานคน เปน 9 ลานคน ในป 2558 จํานวน 12.9 ลานคนในป 2568
และเพิ่มเปน 20 ลานคน ในปพ.ศ. 25932 จากแนวโนมดังกลาวรัฐบาลควรมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อ
รองรับสังคมผูสูงอายุ
ผูสูงอายุจําแนกตามกลุมอายุ 3 กลุม คือ อายุระหวาง 60-69, 70-79 และ อายุตั้งแต 80 ป
ขึน้ ไป ในการจัดบริการดูแลผูสูงอายุจะแบงตามความสามารถในการชวยเหลือตนเอง และแบงตาม
ความมีโรค คือ ไมมีโรคแข็งแรง และมีโรคประจําตัวเรื้อรัง3 สวนสํานักงานสถิติแหงชาติของไทยแบง
ผูสูงอายุเปนผูสูงอายุตอนตน (อายุ 60 –69 ป) และตอนปลาย (อายุตั้งแต 70 ปขึ้นไป) ในวัยผูสูงอายุ
เซลลจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมสภาพทําใหมีการสลายของเซลลมากกวาสรางสงผลใหสมรรถภาพ
การทํางานของอวัยวะตางๆ ลดลง นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ อารมณ และดาน
สังคม4 จากการสํารวจประชากรผูสูงอายุของประเทศไทยป 2545 พบวา ผูสูงอายุไมมีคูชีวิตเปนเพศ
หญิงรอยละ 45 เพศชายรอยละ 15 ผูหญิงตองเผชิญกับขอเสียเปรียบกวาผูชาย คือ มีความรูนอยกวา
ชวงเวลาเปนหมายนานกวา อาศัยอยูคนเดียว รายไดของครัวเรือนลดลง มีความเจ็บปวยและความ
พิการมากกวา การสนับสนุนดานความปลอดภัยทางสังคมอยูใ นระดับต่ํากวา จํานวนผูหญิงสูงอายุมี
มากกวาผูชายจึงเสี่ยงตอความยากจน ถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิทธิ์2 จากสํานักงานสถิติแหงชาติในป
2550 พบโรค 6 อันดับแรก คือโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอัมพาตอัมพฤกษ โรค
หลอดเลือดในสมองตีบ และโรคมะเร็ง5 ทั้งผูสูงอายุจะประสบภาวะพึ่งพิงหลายดาน คือ 1) ดาน
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน 2) ดานเศรษฐกิจ 3) ดานสุขภาพ 4) ดานสังคมและจิตใจ
ปจจุบันครอบครัวไทยเปนครอบครัวเดี่ยว ครองตนเปนโสดมากขึ้น และยายถิ่นที่อยูอาศัยเพื่อ
ประกอบอาชีพ จากอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้นแตกลับพวงความพิการมาดวย จึงสงผลใหผูสูงอายุมีโอกาสถูก
ทอดทิ้งงายขึ้น6 ผูสูงอายุจึงมีความตองการ ดานรางกายในเรื่องสุขภาพที่ดี มีผูชวยเหลือดูแล อาหาร
ถูกสุขลักษณะ ที่อยูอาศัย สิ่งแวดลอมดีเหมาะสมกับผูสูงอายุ การตรวจสุขภาพ การพักผอนและการ
ออกกําลังกาย ดานจิตใจของผูสูงอายุ ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ7
การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ จากการประกาศกฎบัตรออตตาวาที่ประเทศแคนนาดา ป
2529 ไดบัญญัติวา "การสงเสริมสุขภาพ" หรือ "Health Promotion" หมายถึง "ขบวนการสงเสริมให
ประชาชน เพิ่มสมรรถนะในการควบคุม และปรับปรุงสุขภาพของตนเอง ในการบรรลุซึ่งสุขภาวะอัน
สมบู ร ณ ทั้ ง ทางร างกาย จิ ต ใจ และสั งคม" บุ คคล และกลุ มบุ ค คลจะต อ งสามารถบ ง บอก และ
ตระหนักถึงความมุงมาดปรารถนาของตนเอง สามารถตอบสนองตอปญหาของตนเอง และสามารถ
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เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม หรือปรับตนใหเขากับสิ่งแวดลอมได อีกทั้งยังสามารถควบคุมปจจัยตางๆ ที่
มีผลตอสุขภาพ7 ประเทศไทยมียุทธศาสตรเกี่ยวกับชมรมผูสูงอายุ คือ สนับสนุนใหผูสูงวัยมีสวนรวม
ในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยรวมตัวเปนชมรม พรอมทั้งสนับสนุนใหทํากิจกรรมที่เปนประโยชนใน
ลักษณะจิตอาสา มีการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนดานสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุ และผลักดั น
การบูรณาการการดูแลผูสูงอายุในชุมชนรวมกันทั้งหนวยบริการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น8 ใน
ดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน กรมอนามัยไดกําหนดเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ เพื่อเปน
การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชมรมใหมีสุขภาพดีและใชชีวิตในสังคมไดอยางสมศักดิ์ศรี (A life of
dignity) ชมรมผูสูงอายุคุณภาพในพื้นที่เขตสาธารณสุข 4และ5 มีรูปแบบการดําเนินงานแตกตางตาม
บริบทของพื้นที่ ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษารูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุคุณภาพวามี
ความสอดคลองกลมกลืนกับการดําเนินงานจริงในพื้นที่ ทําใหทราบถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ในชมรม เพื่อนําไปปรับหรือพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุใหมีความยั่งยืน เปนการรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุในอนาคต
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษารูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากการประชุมชมรมผูสูงอายุ พบวาการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ มี 3 องคประกอบไดแกการ
ดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ (IMP) การปฏิบัติกิจกรรมของชมรม (PRAC) แรงบันดาลใจ (INS) ที่เปน
ตัวแปรแฝง และทั้ง3 องคประกอบมีตัวแปรสังเกตไดที่อาจมีอิทธิพลตอรูปแบบการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ สรางโมเดลตามสมมุติฐานและใชโมเดลสมการโครงสรางวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรที่
ทําการศึกษาตัวแปรแฝงภายนอกคือ การดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ (IMP) และตัวแปรแฝงภายใน
คือ การปฏิบัติกิจกรรมของชมรม (PRAC) แรงบันดาลใจ (INS) และ ดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1
X1

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9
Y10

X2
PRAC

X3
IMP

Y11

Y12

X4
INS
X5

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

Y13

5

กําหนดใหสัญลักษณ และ ความหมาย ดังนี้
G,nj หมายถึง ตัวแปรแฝง (Latent Variables)
หมายถึง ตัวแปรสังเกตได (Observed Variables)
หมายถึง เสนทางอิทธิพล (Effected Path)
IMP หมายถึง การดําเนินงานของชมรม
X1 หมายถึง ความรูเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงาน
X2 หมายถึง ทัศนคติตอการดําเนินงาน
X3 หมายถึง ความเชื่อในศักยภาพของชมรม
X4 หมายถึง แรงสนับสนุนดานสังคม
X5 หมายถึง การพัฒนาเครือขายชมรมผูสูงอายุ
PRAC หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรม
Y1 หมายถึง การบริหารจัดการ
Y2
หมายถึง การสงเสริมสุขภาพ
Y3 หมายถึง สงเสริมครอบครัวอบอุน
Y4
หมายถึง ศาสนาสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย Y5 หมายถึง สังคมสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย
Y6
หมายถึง เศรษฐกิจสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย Y7 หมายถึง สวัสดิการสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย
Y8
หมายถึง สิ่งแวดลอมสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย
INS หมายถึง แรงบันดาลใจ
Y9 หมายถึง บุคคลที่เปนแบบอยาง
Y10 หมายถึง เหตุการณที่ประทับใจ
Y11 หมายถึง หนังสือ
Y12 หมายถึง โทรทัศน
Y13 หมายถึง อินเตอรเน็ต
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ หมายถึง ความรูเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของ
ชมรม ทัศนคติตอการดําเนินงาน ความเชื่อในศักยภาพของชมรม แรงสนับสนุนดานสังคม และการ
พัฒนาเครือขายชมรมผูสูงอายุ
2. การปฏิบัติกิจกรรม หมายถึง การบริหารจัดการ การสงเสริมสุขภาพ สงเสริมครอบครัว
อบอุน ศาสนาสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย สังคมสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย เศรษฐกิจสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย
สวัสดิการสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย และสิ่งแวดลอมสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย
3.แรงบันดาลใจ หมายถึง บุคคลที่เปนแบบอยาง เหตุการณที่ประทับใจ หนังสือ โทรทัศน
และอินเตอรเน็ต
วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Designs) โดยการศึกษาจากการ
ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาศักยภาพเครือขายชมรมผูสูงอายุ (qualitative research)
และการวิจัยเชิงสํารวจ (quantitative research) รูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชมรม
ผูสูงอายุ มีวิธีการดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาศักยภาพเครือขายชมรมผูสูงอายุ โดยมีผู
เขาประชุมเปนเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่และ สมาชิกเครือขายผูสูงอายุภาคกลางตะวันตก
ซึ่งประกอบดวยประธาน/รองประธานและกรรมการชมรมผูสูงอายุจังหวัด 8 จังหวัด จํานวน 52 คน
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เพื่อใหไดขอมูลการทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพภายในชมรมและการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุใน
แตละจังหวัดนําขอมูลมาสรางแบบสอบถาม เพื่อนํามาใชเก็บขอมูลในกลุมตัวอยาง
2. การสํารวจ รูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนชมรมผูสูงอายุผานเกณฑคุณภาพ
ของกรมอนามัยป 2555 ทั้งหมด 486 ชมรม(วันที่ 10 กรกฎาคม 2555) ในจังหวัด (เขตสาธารณสุข
4 และ 5) คือ สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ราชบุร,ี นครปฐม, เพชรบุรี, ประจวบ, สมุทรสาครและ
สมุทรสงคราม
2.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามรูปแบบการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ เปนแบบสํารวจรายการ มี 4 สวน ดังนี้:สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ จํานวน 91 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามปจจัยดานแรงสนับสนุนทางสังคม จํานวน 11 ขอ
สวนที่ 4 แบบสอบถามปจจัยดานแรงบันดาลใจ จํานวน 26 ขอ
2.3 คุณภาพของเครื่องมือและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ แบบสอบถามชมรมผูสูงอายุ
ผูว ิจัยไดสรางจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของเครือขายชมรม
ผูสูงอายุภาคกลางตะวันตก ในสวนที่ 2-4 ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) จากผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ จํานวน 3 คน วิเคราะห หาคา IOC (index of itemobjective congruence) มากกวา0.05 ขึ้นไป นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาปรับปรุงใหถูกตองอีก
ครั้ง แลวนําแบบสอบถามไปหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยทดลองใชกับชมรมผูสูงอายุที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 40 คน โดยไดคาความเที่ยง (วิเคราะหทีละตัวแปร) อยูระหวางชวง 0.68-0.92
3. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
3.1 การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และชมรมผูสูงอายุ
3.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูพัฒนาศักยภาพเครือขายชมรม
ผูสูงอายุ โดยการนําเสนอกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุในแตละจังหวัด และรวมกันแสดงความคิดเห็น
3.3 สรางแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมและผลจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
3.4 เก็บขอมูลตามแบบสอบถามจากตัวแทนชมรมผูสูงอายุคุณภาพ
3.5 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ
4. การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง โดยการชี้แจงวากลุมตัวอยางมีสิทธิ์ที่จะตอบรับหรือปฏิเสธ
ในการเขารวมวิจัย และเก็บขอมูลเปนความลับ
5. การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพรรณนา คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงโครงสรางดวยโปรแกรมลิสเรล (LISREL)9
ผลการศึกษา
1. ผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องกิจกรรมที่ทําใหเกิดการสงเสริมสุขภาพในชมรม
ผูสูงอายุ มีดังนี้:- (1) การดําเนินงานเกี่ยวกับชมรมผูสูงอายุเรื่องของการบูรณาการทํางานรวมกับทุก
ภาคสวน เปนแกนนําเครือขายชมรมผูสูงอายุในจังหวัด และพัฒนาเครือขาย (2) กิจกรรม ดานงาน
สงเสริมสุขภาพ (ตรวจสุขภาพและออกกําลังกาย) งานวิชาการ (พัฒนาจิตอาสา ฝกอบรม วิทยากร)
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สงเคราะหผูสูงอายุและผูปวย สงเสริมภูมิปญญา ประเพณีวัฒนธรรม ประกาศเกียรติคุณผูสูงอายุ หา
รายไดเขาชมรม จัดกิจกรรมภายในจังหวัด (เครือขายอําเภอ ตําบล และหมูบาน) จัดประชุมเครือขาย
และประชุมสัญจร ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อสรางประสบการณ การประยุกตใชและนําความรูมา
พัฒนาชมรม พัฒนาสถานที่ใหเปน ศูนยดูแลผูสูงอายุ (3) ปจจัยความสําเร็จ มีอาสาสมัคร มีการ
สื่อสารภายใน คณะทํางานมีความรับผิดชอบดี มีความภูมิใจในการทํางาน การประสานงานที่ดีทั้ง
ภายในและภายนอก ไดรับงบงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ มีสมาคมผูสูงอายุ เปน
ศูนยกลางการทํางานและประสานงาน
2. ผลการสํารวจรูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ ดังนี้
2.1 คุ ณ ลั ก ษณะส ว นบุ ค คลของผู ใ ห ข อ มู ล ชมรมผู สู ง อายุ มี จํ า นวน 486 ชมรม มี
คุณลักษณะสวนใหญ คือ เพศชาย (รอยละ 56.0) อายุเฉลี่ย 64.96 ป อายุอยูระหวาง 60-69 ป (รอย
ละ 57.8) สถานภาพสมรส คู (รอยละ 77.4) ระดับการศึกษาชั้นประถม ศึกษาหรือต่ํากวา (รอยละ
33.7) อาชีพปจจุบัน เกษียณIราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 34.0) และเปนประธานชมรมผูสูงอายุ
(รอยละ 57.0)
2.2 การวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสราง การวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิง
เสน และการวิเคราะหคาอิทธิพลขององคประกอบการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ และแรงบันดาล
ใจที่ทําใหเกิดการปฏิบัติกิจกรรมของผูสูงอายุ ปรากฏผลดังตารางที่ 1 และภาพประกอบที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแยกคาอิทธิพลระหวางตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผลขององคประกอบ
แรงบันดาลใจ ที่ทําใหเกิดการปฏิบัติกิจกรรมของผูสูงอายุ ในพื้นที่เขตสาธารณสุข 4 และ
5
ตัวแปรผล
ตัวแปร
INS
PRAC
สาเหตุ
TE IE( Indirect
DE( Direct
TE
IE
DE
Effect)
Effect)
IMP
0.36**
0.36**
0.33**
0.20**
0.13**
(0.34)
(0.34)
(0.03)
(0.02)
(0.20)
INS
0.55**
0.55**
(0.059
(0.059
2
2
χ = 173.49; df = 97
χ / df = 1.79
P = .00000
GFI = .95
; AGFI = .91
RMSEA = 0.045
RMR = .016
TE=Total Effect in Direct RMSEA =Root Mean Square Error of Approximate RMR
= Root Mean Square Residual
จากตารางที่ 1 พบวา ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนขององคประกอบการดําเนินงานของ
ชมรมผูสูงอายุ และแรงบันดาลใจ ที่ทําใหเกิดการปฏิบัติกิจกรรมของผูสูงอายุ พื้นที่เขตสาธารณสุข 4
2
และ 5 มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาคา ไค-สแควรหารดวยองศาอิสระ ( χ / df )
2
มีคานอยกวาหรือเทากับ 5 ( χ / df = 1.79) ซึ่งเปนการยอมรับวาโมเดลตามสมมุติฐานของการวิจัย
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มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ นอกจากนี้ยังมีคาสถิติที่ระบุความกลมกลืนอื่น ๆ ที่
สนับสนุน คือ คาดัชนีระดับความกลมกลืน (GFI ; Goodness of Fit Index) และคาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI ; Adjust Goodness of Fit Index) มีคาเทากับ 0.95 และ
0.91 ตามลําดับ (การวิจัยในครั้งนี้ใชคา GFI > 0.90 และคา AGFI > 0.90) และคา Critical N (CN)
มีคาเทากับ 212.88 ซึ่งมากกวา 200 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
จากผลการวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน และการวิเคราะหแยกคาอิทธิพล
สามารถเขียนเปนแผนภาพแสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลได ดังภาพประกอบที่ 1

0.44

X1

0.89
0.75
0.83

PRAC
X2

0.89
0.42

0.90
0.13

-0.14

0.77

0.29

0.89
-0.12
-0.13 0.03

X3

0.55

IMP

0.66
0.36

-0.12 0.02

X4

0.68

INS
-0.25

0.69

0.11
0.02

Y3

0.02
0.140.03
-0.04

Y4

0.04
-0.03
0.19

Y5

0.050.04-0.06

Y6

0.39 -0.03
0.02

Y7

0.18
0.06
0.06-0.01

Y8

0.16

-0.01
0.0

Y9

0.08

0.06

Y10

0.20
-0.02
-0.020.07
0.06
0.09

Y11

0.11

Y12

0.18

Y13

0.62

-0.02
-0.02
0.02

0.77
0.69

-0.05

Y2

0.07
0.35

-0.26
-0.08
-0.14

0.12

0.67

-0.06
-0.11 0.14

Y1

X5

0.76
0.55

0.08

Chi-Square=173.49, df=97, P-value=0.00000, RMSEA=0.045

ภาพประกอบที่ 1 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลขององคประกอบการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ และ
แรงบันดาลใจ ที่ทําใหเกิดทําใหเกิดการปฏิบัติกิจกรรมของผูสูงอายุ พื้นที่เขตสาธารณสุข 4 และ 5
จากภาพประกอบที่ 1 ผลการแยกคาอิทธิพลระหวางตัวแปรในโมเดลทั้งอิทธิพลทางตรง
และทางออม ดังนี้
1. องคประกอบดานการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ (IMP) มีอิทธิพลทางตรงตอแรง
บัน ดาลใจ (INS) อย า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิติที่ร ะดับ .01 โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.36 นอกจากนี้
องคประกอบดานการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ (IMP) ยังมีอิทธิพลทางตรงตอการปฏิบัติกิจกรรม
ของผูสูงอายุ (PRAC) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.13 และยังมี
อิทธิพลทางออมตอการปฏิบัติกิจกรรมของผูสูงอายุ (PRAC) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.396
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2. องคประกอบดานแรงบันดาลใจ (INS) มีอิทธิพลทางตรงตอการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผูสูงอายุ (PRAC) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอิทธิพลเทากับ 0.55
เมื่อพิจารณาสมการโครงสราง พบวา องคประกอบของโมเดลสามารถอธิบ ายความ
แปรปรวนขององคประกอบแรงบันดาลใจ (INS) มีอิทธิพลทางตรงตอการปฏิบัติกิจกรรมของผูสูงอายุ
(PRAC) ไดรอยละ 68.00 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายในอีก 1 ตัว คือ
แรงบันดาลใจ (INS) ไดรอยละ 59.00 ซึ่งสามารถเขียนสมการโครงสรางได ดังนี้
PRAC = 0.55*INS + 0.13*IMP……………………………………………(1)
R2 = 0.68
สมการที่ 1 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติกิจกรรมของผูสูงอายุ (PRAC) มาก
ที่สุดคือ แรงบันดาลใจ (INS) รองลงมาคือ การดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ (IMP) โดยองคประกอบ
ทั้ง 2 สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติกิจกรรมของผูสูงอายุ (PRAC) ไดรอยละ 68.00
INS

= 0.36*IMP …………………………..……………………………….(2)
R2 = 0.59
สมการที่ 2 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอแรงบันดาลใจ (INS) คือ การดําเนินงานของ
ชมรมผูสูงอายุ (IMP) โดยสามารถอธิบาย ความแปรปรวนของแรงบันดาลใจ (INS) ไดรอยละ 59.00
อภิปรายผล
ผลการประชุ ม พบว าการส งเสริม สุข ภาพในชมรมผู สูง อายุ มี กิจ กรรมดา นงานส งเสริ ม
สุขภาพ งานวิชาการ การสงเคราะหผูสูงอายุและผูปวย สงเสริมภูมิปญญา ประเพณีวัฒนธรรม
ประกาศเกียรติคุณผูสูงอายุ หารายไดเขาชมรม การจัดประชุมและทัศนศึกษา มีกิจกรรมที่สอดคลอง
กับการศึกษาของ เกษณี โคกตาทองและคณะ10, ในเรื่องการดําเนินกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยหลังทํากิจกรรมดังกลาวเพิ่มขึ้น (p<0.05) ในดานความรูสึกตอภาวะผูสูงอายุ ดานสังคม
วัฒนธรรมและการเมือง ดานบริการสวัสดิการสังคม ดานความตองการผูสูงอายุ และดานการบริการ
สุขภาพ จากการศึกษานี้พบวาคาอิทธิพลระหวางตัวแปรผลของการปฏิบัติกิจกรรมการสงเสริม
สุขภาพในชมรมผู สูงอายุ ได รั บอิ ทธิพลทางตรงจากแรงบัน ดาลใจ และการดําเนินงานของชมรม
ผูสูงอายุ รอยละ 55 และ 13 ตามลําดับ อีกทั้งแรงบันดาลใจ ยังไดรับอิทธิพลจากการดําเนินงานของ
ชมรมผู สูงอายุ รอยละ 36 สอดคลองกั บการศึกษาของ นงนภั ส เที่ย งกมลและคณะ ที่ พบวาแรง
บันดาลใจในจิตสาธารณะในการอนุรักษสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอนุรักษตอสิ่งแวดลอม
เพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน11,12,13
สรุป

ผลการศึกษาทําใหทราบองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมสุขภาพในชมรมผูสูงอายุ
ไดแกแรงบันดาลใจ การดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ การปฏิบัติกิจกรรมของชมรม ซึ่งสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษของการดําเนินงานจริงในพื้นที่ ตัวแปรสังเกตุไดตามน้ําหนักอิทธิพลองคประกอบ
ไดแก เศรษฐกิจ สังคม การสงเสริมสุขภาพ สิ่งแวดลอมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมทางศาสนา
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สวัสดิการ ครอบครัวอบอุน เหตุการณที่ประทับใจ โทรทัศน หนังสือ บุคคลที่เปนแบบอยาง
อินเตอรเน็ต การพัฒนาเครือขายชมรมผูสูงอายุ การบริหารจัดการการปฏิบัติกิจกรรมของชมรม
แรงสนับสนุนดานสังคม ความรูเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงาน ความเชื่อในศักยภาพของชมรม
ทัศนคติตอการดําเนินงาน สามารถนําผลการศึกษาไปกําหนดรูปแบบการสงเสริมสุขภาพในชมรม
ผูสูงอายุ ซึ่งตองดําเนินการผานชมรมผูสูงอายุคุณภาพจึงประสบความสําเร็จ
ขอเสนอแนะ
1. รัฐบาลควรมีนโยบายในการสรางแรงบันดาลใจในบุคคลเพื่อสงเสริ มใหมีการปฏิบั ติ
กิจกรรมในชมรมผูสูงอายุคุณภาพ ไดแก ผูสูงอายุตัวอยาง ชมรมตนแบบ เหตุการณตางๆที่ประทับใจ
ขณะทํากิจกรรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประสบการณ หนังสือเกี่ยวกับ ผูสูงอายุ และสื่อสา
ธารณตางๆ ไมวาจะเปน โทรทัศน และอินเตอรเน็ต
2. รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมการดําเนินการชมรมผูสูงอายุคุณภาพ ใน
เรื่อง ความรูการดําเนินงานในชมรม ทัศนคติตอการดําเนินงาน ความเชื่อในศักยภาพของชมรม แรง
สนั บ สนุ น ด า นสั งคม และการพั ฒ นาเครือขายชมรม รวมทั้งมีน โยบายเพิ่มจํานวนชมรมผูสูงอายุ
คุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีและดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางสมศักดิ์ศรี
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ดร. นงนภัส เที่ยงกมล ผศ.ดร.สมพงษ ธงไชย
ดร.รังสิมา หอมเศรษฐี และพระ ดร.สุรพงษ สุขวัฒน ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
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