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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร ปั ญหาด้านโรคและพฤติกรรมอันเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคของ
ผูส้ ู งอายุ 2) พัฒนาสื่ อสร้างเสริ มสุ ขภาพ และ 3) ประเมินสื่ อสร้างเสริ มสุ ขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุตาบลสมอพ
ลือ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผูส้ ู งอายุจานวน 222 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางคอมพิวเตอร์ สัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญโดยคัดเลือกแบบเจาะจง จานวน 10 คน และใช้แบบประเมินเพื่อประเมินสื่ อสร้างเสริ ม
สุ ขภาพกับผูส้ ู งอายุและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จานวน 30 คน สังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อพัฒนาร่ างรู ปแบบสื่ อสร้างเสริ มสุ ขภาพสาหรับการดูแลตนเองของ
ผูส้ ู งอายุ ตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูส้ ู งอายุเปิ ดรับสื่ อโทรทัศน์มากที่สุด ส่ วนสื่ อที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสุ ขภาพ
ของผูส้ ู งอายุคือ สื่ อบุคคล และป้ายโปสเตอร์ รณรงค์ โรคที่พบมากในผูส้ ู งอายุ 3 อันดับแรกได้แก่ โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน และ
โรคไขมันในเลือดสู ง โดยมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิดโรคคือการกินอาหารรสหวาน มัน เค็มจัดมากที่สุด 2) การพัฒนาสื่ อสร้างเสริ มสุ ขภาพ
จัดกระทาแบบมีส่วนร่ วมโดยใช้การสังเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าสื่ อส่ งเสริ มสุ ขภาพต้องมีประโยชน์ ถูกต้องเปิ ดรับได้สะดวกและใช้ภาษาเข้าใจ
ง่ายสามารถดูซ้ าได้บ่อยครั้งปฏิบตั ิตามได้ง่าย ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าสื่ อควรทาในรู ปแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยสามารถ
ผลิ ตเป็ นโปสเตอร์ ป้ ายไวนิ ล หรื อ ภาพที่ ส ามารถส่ งในกลุ่มไลน์ได้ รู ป แบบสื่ อ สร้ างเสริ มสุ ขภาพประกอบด้วยสื่ อสร้ างเสริ มสุ ขภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุ ตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี : โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน
และ โรคไขมันในเลือดสู ง และ3) การประเมินสื่ อเสริ มสร้างสุ ขภาพผูส้ ู งอายุที่พฒั นาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดและ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
คาสาคัญ : การพัฒนาสื่ อ สื่ อเสริ มสร้างสุ ขภาพ คุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ

Abstract
The purposes of this research were as follows: 1) to study media exposure behaviors problems and risk behaviors of the aged
2) to develop health promotion media, and 3) to evaluate health promotion media for modifying on ability of self-care health behavior of the
aged in Samorphlue district, Phetchaburi province. Questionnaires were used to collect the data from 222 samples. Data were analyzed by using
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computer program. Semi-structured were conducted with open framework to obtain in-depth interview from 10 key informants by purposive
sampling. The tools were questionnaires evaluate media a sample of 30 stakeholder. Synthesizing statistical analysis based on the elements to
develop health media, changing self-care behaviors to improve the quality of life of the aged, Samorphlue district, Phetchaburi province.
The results of the study were as follow :1) Most of the aged received information from the television media. The media plays the
most important role in understanding health. Most of the elderly media were personal media and posters. Diseases that were found in the
top 3 aged people groups were high blood pressure, diabetes and hyperlipidemia. Most risk behaviors of disease mellitus was e ating the
strong-flavored food. 2) The development of health promotion media, media characteristics must be useful, accurate, and easy to view
repeatedly. Appropriate media were posters, vinyl signs or pictures that can be sent in line groups. By creating media about 3 diseases,
including high blood pressure, diabetes and hyperlipidemia, and 3) The results of the evaluation of the health media developed in the elderly
were suitable at the highest level and could be used for real purpose.
Keywords : Media Development, Health Promotion Media, the Quality of Life, the Aged

บทนา
สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทยจะมีโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ สังคมสู งวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจานวนสู งสุ ดและเริ่ มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพ
คนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา และการเรี ยนรู ้ของคนไทยยังอยูใ่ นระดับค่อนข้างต่าขณะที่คนไทยมีแนวโน้มเป็ น
โรคไม่ติดต่อมากขึ้น ซึ่งเป็ นสาเหตุหลักของการเสี ยชีวติ รวมถึงปั ญหาด้านสุขภาพในวัยผูส้ ูงอายุจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ
[1] ซึ่ งแนวโน้มสอดคล้องกับผลการศึ กษาด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ประเทศไทยเริ่ มเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ปี 2547 และจะ
เป็ นสังคมผูส้ ูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2567 รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อ
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เกี่ยวกับนโยบายเตรี ยมความพร้อมการเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุมีใจความสาคัญ
ของนโยบายเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตและการมีงานหรื อกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสงคมในอนาคต
โดยจัดเตรี ยมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้ นและโรงพยาบาล ที่เป็ นความร่ วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว
รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน การคลังสาหรับการดูแลผูส้ ูงอายุ [2]
การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรในมิติการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุมีผลกระทบอย่าง กว้างขวาง โดยเฉพาะด้าน
การเงินและด้านสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว ทาให้อตั ราส่วนภาระพึ่งพิง หรื อภาระโดยรวมที่ ประชากร
วัยทางานจะต้องเลี้ยงดูประชากรวัยเด็กและวัยสู งอายุมีจานวนเพิ่มขึ้น โดยที่ยงั มิได้คานึ งถึงเรื่ อง ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูซ่ ึ งสูงขึ้น
ตามอายุ ซึ่งขณะที่อตั ราส่วนภาระพึ่งพิงของประชากรวัยสูงอายุเพิม่ ขึ้น อาจจะ นาไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปั ญหาใน
ด้านสุขภาพของผูส้ ูงอายุดว้ ย เนื่องจากผูส้ ูงอายุเป็ นวัยบั้น ปลายของชีวติ เป็ นวัยที่ตอ้ งพึ่งพาบุตรหลาน เพราะมีภาวะด้านสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลง มีความเสื่ อมของร่ างกาย อวัยวะต่างๆทัว่ ไปเริ่ มอ่อนแอและเกิดโรคง่าย ปั ญหาด้านสุขภาพที่พบได้บ่อยๆในผูส้ ู งอายุ
ได้แก่ เกิ ดภาวะ กระดูกหักง่าย สายตาไม่ดี หู ตึง ฟั นไม่ดี เป็ นลมบ่อย เรอบ่อย ท้องผูก เบาหวาน หลงลืมบ่อย หัวใจและหลอด
เลือด และปั ญหาทางอารมณ์ ผูส้ ู งอายุเป็ นวัยที่ พ่ ึงพาตนเองได้น้อยลง มีภาวะด้านสุ ขภาพที่ เปลี่ ยนแปลงไปตามระยะของการ
พัฒนาการ ซึ่งมีภาวะร่ างการที่เสื่ อมถอยลง มีโอกาสที่จะเจ็บป่ วยได้ง่าย ภูมิตา้ นทานโรคน้อยลง รวมถึงมีการ เปลี่ยนแปลงทางด้าน
จิตใจและสังคม สาเหตุเนื่องจากผูส้ ูงอายุและครอบครัวให้ความสาคัญในการดูแลรักษาสุขภาพน้อยลง เช่น เรื่ องการบริ โภคอาหาร
การขาดการออกกาลังกาย การไม่ได้อยูร่ ่ วมกันในครอบครัว ก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ ขึ้น [3] ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคชุมชนและ
ภาคครัวเรื อนจึงควรตระหนักถึงคุณค่าและสุขภาพของผูส้ ูงอายุรวมถึง เข้าใจสภาพปั ญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูส้ ูงอายุในทุกๆ
ด้านดังที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อให้ผสู ้ ูงอายุมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ดาเนินชีวติ ช่วงสูงวัยอย่างเป็ นสุข
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ตาบลสมอพลือ ตั้งอยูใ่ นเขตการปกครองของอาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ประกอบไปด้วย 6 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ 1
บ้านสมอพลือ หมู่ 2 บ้านท่าไทร หมู่ 3 บ้านไร่ คา หมู่ 4 บ้านนาพนัง หมู่ 5 บ้านห้วยเสื อ หมู่ 6 บ้านดอนพลับ ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชี พเป็ นเกษตรกร มี โครงสร้างการเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชี พ โดยการดู แลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสมอพลือ
ซึ่ งเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มี อานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537
ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและมีหน้าที่ตอ้ งทาในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ในการส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ และผูพ้ ิการ ปฏิ บตั ิหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการ
มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรื อบุคลากรให้ตามความจาเป็ นและสมควร จากอานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
เป็ นการจัดบริ การสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ซ่ ึ งถือว่าเป็ นการจัดสวัสดิการ โดยการจัดบริ การสาธารณะจะต้องถือปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่ งครัด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วธิ ีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้คานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชนโดยเฉพาะนโยบายในการดูแลคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ ทางตาบลสมอพลือได้จดั ตั้งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริ มอาชีพผูส้ ูงอายุตาบลสมอพลืออาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และมีกิจกรรมเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุอย่าง
ต่อเนื่ องทั้งนี้ได้มุ่งเน้นในด้าน การส่ งเสริ มพัฒนาเกี่ยวกับสุ ขภาพ สังคม และเศรษฐกิจภูมิปัญญาของผูส้ ู งอายุและครอบครัว และ
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มกิจกรรมด้านการส่งเสริ มสุขภาพ ของผูส้ ูงอายุ การต่อยอด การพัฒนาผูส้ ูงอายุไปสู่เป้ าหมายให้เป็ นผูส้ ูงอายุที่มี
คุณภาพทางสังคม โดยไม่เป็ นภาระต่อสังคมและครอบครัวต่อไป แต่ในการดาเนินงานยังขาดการสื่ อสารข้อมูล ความรู ้ดา้ นสุขภาพ
ที่หลากหลายและเป็ นสื่ อที่ผสู ้ ูงอายุเข้าถึงง่ายสามารถปฏิบตั ิตามได้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
ดังนั้นจึงควรศึกษาและพัฒนาสื่ อสร้างเสริ มสุ ขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผูส้ ู งอายุตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุในตาบลสมอพลือได้รับรู ้ และเข้าใจวิธีปฏิบตั ิตนเองที่
ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ ยงจากภาวะอันตรายของโรค จึงต้องพัฒนาสื่ อที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายอันจะส่ งผลถึงการ
ยอมรับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุที่ถูกต้องด้วยตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตในช่วงวัยให้มี
คุณภาพ ลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคได้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสาร ปั ญ หาด้า นโรคและพฤติ ก รรมอัน เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคของผู ้สู ง อายุ
ตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อพัฒนาสื่ อสร้างเสริ มสุ ขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุ ตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อประเมินสื่ อสร้างเสริ มสุ ขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุ ตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี

ทบทวนวรรณกรรม
1. การส่งเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรคในผูส้ ูงอายุ
เมื่ออายุมากขึ้นร่ างกายย่อมเริ่ มมีโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย ถ้าผูส้ ูงอายุมีสุขภาพที่ดีจะช่วยป้ องกันโรควิธีหนึ่ง หรื อถึงแม้บาง
โรคอาจป้ องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็เป็ นการลดปั ญหาที่อาจเกิดจากความเจ็บป่ วยนั้นลง ตามกฎหมายประเทศไทยกาหนดไว้วา่
ผูส้ ู งอายุ คือบุคคลที่ มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป การส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคที่ สาคัญในผูส้ ู งอายุประกอบด้วยสิ่ งที่ควร
ปฏิบตั ิ [4] ดังนี้ การให้คาแนะนาการดูแลสุ ขภาพด้านต่าง ๆ การฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคที่เป็ นปั ญหาในผูส้ ู งอายุ การรับประทานยา
ป้ องกันโรคบางชนิด ซึ่งควรปรึ กษาแพทย์ ไม่ควรซื้อมารับประทานเอง เนื่องจากผูส้ ูงอายุแต่ละคน อาจไม่เหมาะกับยาบางตัวก็ได้
และการตรวจสุขภาพประจาปี
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสาร
การเปิ ดรับข่าวสารของมนุษย์น้ นั เกิดจาก การที่ประสาทสัมผัสถูกกระตุน้ โดยสิ่ งเร้า ซึ่งผูร้ ับสารจะเป็ นผูเ้ ลือกเองว่าสิ่ ง
เร้าใดตรงกับความต้องการของเขาและจะหลีกเลี่ยงการเปิ ดรับสิ่ งที่เร้าตนไม่ตอ้ งการไม่สนใจ และเห็นว่าไม่สาคัญ และหากผูร้ ับ
สารเลือก ก็จะเกิ ดกระบวนการเปิ ดรับ ทั้งนี้ กระบวนการเปิ ดรับจะมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจในการรับสารด้วย โดยที่ ความ
สนใจ (Interest) และความเกี่ยวข้อง (Involvement) ของผูร้ ับสารกับสิ่ งเร้านั้นจะสะท้อนออกมาในระดับของความตั้งใจ (Attention)
ที่ผบู ้ ริ โภคให้กบั สิ่ งเร้านั้น [5] ซึ่งบุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารมาก ยิง่ มีหูตากว้างไกล มีความรู ้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็ นคน
ที่ทนั สมัย ทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารน้อย บุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารมาก ย่อมมีหูตากว้างไกล มีความรู ้ความเข้าใจใน
สภาพแวดล้อมและเป็ นคนทันสมัยทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารน้อย อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่
ผ่านมาสู่ ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู ้เพียงบางส่ วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังนั้น ข่าวสารที่หลัง่ ไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจาก
ช่องทางต่าง ๆ นั้นมักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึ กคิดของผูร้ ับสาร จะเป็ น
ข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสาเร็ จในการสื่ อสาร [6]
3. ทฤษฎีการสื่ อสาร
การสื่ อสารตรงกับภาษาอังกฤษว่า Communication มี รากศัพท์มาจากภาษาลาติ นว่า Communication แปลว่า Make
Common ซึ่ งมี ความหมายแปลเป็ นภาษาไทยได้ว่าทาให้มีสภาพร่ วมกันหรื อทาให้เหมื อนกัน ดังนั้นจึ งสามารถอธิ บายต่อได้ว่า
การสื่ อสารเป็ นการทาให้เกิดความเข้าใจร่ วมกันและตรงกัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 [7] ให้ความหมายไว้วา่
"สื่ อสาร" หมายถึง นาหนังสื อหรื อข้อความของฝ่ ายหนึ่ งส่ งให้อีกฝ่ ายหนึ่ งการสื่ อสารเป็ นกระบวนการที่มีความเป็ นพลวัตหรื อมี
การเคลื่อนไหว (Dynamic) เปลี่ยนแปลง (Changing) อย่างต่อเนื่ อง องค์ประกอบทุกส่ วนของกระบวนการสื่ อสารมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กนั มีผลกระทบ (Affect) ซึ่ งกันและกันและต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา (Adaptive) องค์ประกอบสาคัญของการ
สื่ อสาร มี 4 ประการ ด้วยกัน คือผูส้ ่งสาร (Source/sender) สาร (Message) สื่ อหรื อช่องทางการสื่ อสาร (Media/channel) และผูร้ ับสาร
(Receiver)
4. ทฤษฎีการรับรู ้
มนุษย์มีประสามสัมผัสทั้ง 5 ทั้งรู ป รส กลิ่น เสี ยงและสัมผัส ในการรับรู ้สิ่งต่าง ๆ แล้วสามารถแปลความหมายจากการ
สัมผัส โดยเริ่ มตั้งแต่ การมีสิ่งเร้ามากระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้า และส่งกระแสประสาทไปยังสมอง เพื่อการแปลความตาม
กระบวนการ (Process) ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างเรื่ องความเข้าใจ การคิด การรู ้สึก (Sensing) ความจา (Memory) การเรี ยนรู ้ (Learning)
การตัดสิ นใจ (Decision making) ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวที่ เข้ามาในชี วิต การรับรู ้ของบุคคลนั้นจะส่ งข้อมูล (Row data) สู่ การตีความใน
สมองจนเกิดการรับรู ้หรื อจิตภาพ (Perception) การรับรู ้เป็ นกระบวนการซึ่ งบุคคลจัดองค์ประกอบ และแปลความหมายสิ่ งรับรู ้โดย
ผ่านประสาทสัมผัสเพื่อให้มีความเข้าใจภายใต้สภาพแวดล้อมของเขา การรับรู ้เป็ นพื้นฐานการเรี ยนรู ้ที่สาคัญของบุคคลเพราะการ
ตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้จากสภาพแวดล้อมของตน และการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ซึ่ งเกิดขึ้นเป็ น
กระบวนการรับรู ้ กล่าวคือ เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวกันระหว่างเรื่ องความเข้าใจ การคิด การรู ้สึก (Sensing) ความจา (Memory) การ
เรี ยนรู ้ (Learning) การตัดสิ นใจ (Decision making) [8]
5. แนวคิดการมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วมโดยทัว่ ไปแล้วคือ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (Decision making) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ
เป็ นการตัดสิ นใจเพียงอย่างเดียว ยังใช้การตัดสิ นใจควบคู่ไปกับการดาเนินงาน (Implementation) ด้วย เช่น ในการจัดองค์กร การ
กาหนดกิจกรรมการพัฒนา และการตัดสิ นใจยังมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่ องผลประโยชน์ (Benefits) และการประเมินผล
(Evaluation) ในกิจกรรมพัฒนาด้วย การพัฒนาแบบมีส่วนร่ วมแบ่งตามระดับความเข้มข้นของการมีส่วนร่ วมได้ 4 ประเภท [9]
คือ แจ้งข้อมูลเพื่อทราบ การปรึ กษาหารื อ การเป็ นหุน้ ส่วน และการบริ หารจัดการตนเอง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
129
10 (September - December) 125 - 134 (2020) Vol. 10, No. 3

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 การวิจยั เชิงปริ มาณ
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูส้ ูงอายุที่ข้ ึนทะเบียนรับเบี้ยผูส้ ูงอายุและผูส้ ูงอายุที่รับบานาญ รวมทั้งสิ้น 557 คน
กลุ่มตัวอย่างเลือกมาจากประชากร กาหนดความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมันร้อยละ 95 ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 222 คน โดยการเก็บข้อมูลจะใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
1.2 การวิจยั เชิงคุณภาพ
1.2.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจากตัวแทนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลสมอพลือที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการผูส้ ู งอายุ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผูน้ าชุมชน ผูแ้ ทนผูส้ ู งอายุ ผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ รวมทั้งสิ้ น 10 คน ร่ วมระดม
ความคิดเห็นและออกแบบสื่ อ
1.2.2 ผูป้ ระเมินสื่ อ คัดเลือกแบบเจาะจงจากผูส้ ู งอายุที่เป็ นคณะกรรมการและสมาชิกผูท้ ี่เกี่ยวข้อง จานวน 30
คน ประเมินความเหมาะสมของชุดสื่ อสร้างเสริ มสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุตาบลสมอพลือ อาเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
2.1 การวิจยั เชิงปริ มาณ
เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร ปั ญหาด้านโรคและพฤติกรรมอันเสี่ ยงต่อ
การเกิ ด การเจ็ บ ป่ วยในชี วิ ต ประจ าวัน ของผูส้ ู ง อายุ คิ ด ค่ า ความเชื่ อ มั่น โดยวิ ธี ค รอนบาค (Cronbach) ได้ค่ า เท่ า กับ 0.961
โดยแบบสอบถามมี 4 ส่วน ได้แก่ 1.ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม 2. พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารของผูส้ ูงอายุ 3. ปั ญหา
ด้า นโรคและพฤติ ก รรมอัน เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด การโรค 4. ความต้อ งการเกี่ ย วกับ ลัก ษณะสื่ อ เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพผูส้ ู ง อายุ และ
5. ข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การพัฒ นาสื่ อ สร้ า งเสริ มสุ ข ภาพผู ้สู ง อายุ สร้ า งเป็ นแบบสอบถามชนิ ด มาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า
(Ratting scale) ถามเกี่ยวกับลักษณะสื่ อเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ผูส้ ู งอายุตาบลสมอพลือต้องการ ในลักษณะมาตราส่ วนประมาณค่า
แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูส้ ู งอายุที่ข้ ึ นทะเบี ยนรั บเบี้ ยผูส้ ู งอายุและผูส้ ู งอายุที่รับบานาญ รวมทั้งสิ้ น
557 คน (ข้อมูล องค์การบริ หารส่วนตาบลสมอพลือ ณ วันที่ 24 พ.ค. 2562) ได้กลุ่มตัวอย่างตามการคานวณจากสูตรขนาดตัวอย่าง
ของทาโร ยามาเน่ (Yamane)โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมันร้ อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 ได้ขนาด
ตัวอย่างอย่างน้อย 222 คน จึงจะสามารถมีความเป็ นตัวแทนผูส้ ูงอายุได้ ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 222 คน โดยการเก็บ
ข้อมูลจะใช้การเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิ ญ (Accidental Sampling) และหลังจากพัฒนาสื่ อสร้ างเสริ ม สุ ขภาพปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุเรี ยบร้ อยแล้ว ผูว้ ิจยั ใช้แบบประเมินเพื่อประเมินความเหมาะสมของชุดสื่ อสร้างเสริ ม
สุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีที่พฒั นาขึ้น
2.2 การวิจยั เชิงคุณภาพ
เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อสนทนาถาม- ตอบกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจากตัวแทนผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลสมอพลื อที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับสวัสดิ การผูส้ ู งอายุ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ผูน้ าชุมชน ผูแ้ ทนผูส้ ูงอายุ ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาสื่ อ
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3. วิธีการรวบรวมข้ อมูล
3.1 ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้คาตอบตามประเด็นในแต่ละข้อกับกลุ่มตัวอย่าง
โดยการเก็ บ ข้อมู ล จะใช้ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบบัง เอิ ญ (Accidental sampling) เมื่ อ กรอกข้อ มู ล ครบถ้ว นหลัง จากนั้นนา
แบบสอบถามมาตรวจสอบว่ามีขอ้ ผิดพลาดหรื อไม่เพื่อให้ได้คาตอบที่สมบูรณ์
3.2 นาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการสนทนา มาใช้เป็ นแนวทางการ
พัฒนาสื่ อเสริ มสร้างสุขภาพผูส้ ูงอายุร่วมกันระหว่างผูว้ จิ ยั ผูช้ ่วยวิจยั และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ดาเนินการพัฒนาโดยการสัมภาษณ์
พูดคุยและจัดสถานการณ์เพื่อกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ให้กลุ่มบุคคลที่ถือเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ได้แสดงความคิดเห็น การตอบคาถาม เสนอแนะและร่ วมพัฒนาร่ างรู ปแบบสื่ อสร้างเสริ มสุ ขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูส้ ูงอายุ ตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจากตัวแทนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ได้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลสมอพลือที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการผูส้ ู งอายุ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผูน้ าชุมชน ผูแ้ ทน
ผูส้ ูงอายุ ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ โดยการคัดเลือกแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งสิ้น 10 คน
3.3 แจกแบบประเมิ น ให้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญ และผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย (Stakeholder) โดยการคัด เลื อ กแบบแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 30 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของสื่ อเสริ มสร้างสุขภาพที่พฒั นาขึ้น
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ นาแบบสอบถามและแบบประเมินทั้งหมดลงรหัสและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิ ติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.)
4.2 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งคุ ณภาพ นาข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ และการสนทนามาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์เชิ งเนื้ อหา (Content Analysis and Synthesis) ตีความหมาย (Interpret) เพื่อสร้างเป็ นแนวทางการพัฒนาการสื่ อสร้ างเสริ ม
สุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ ตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ผลการวิจัย
การศึกษาการพัฒนาสื่ อสร้างเสริ มสุ ขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ
ตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่า
1. พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร ปั ญหาด้านโรคและพฤติกรรมอันเสี่ ยงต่อการเกิดโรคของผูส้ ู งอายุ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 60.5 ช่วงอายุระหว่าง 60 – 69 ปี คิดเป็ นร้อยละ 68.5 อาชีพส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรคิดเป็ น
ร้อยละ 46.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่ วนใหญ่ต่ ากว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ โดยพบว่าในการดาเนิ นชี วิตผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่
เปิ ดรับสื่ อโทรทัศน์มากที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 24.8 รองลงมาเปิ ดรับสื่ อบุคคล เช่น ญาติ พี่-น้อง เพื่อนบ้าน อสม. อบต. คิดเป็ น
ร้อยละ 22.6 ตามมาด้วยสื่ อเฉพาะกิ จ เช่น ป้ ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คิดเป็ นร้อยละ 9.9 และผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ทราบข่าวสาร
เกี่ ยวกับการดูแลสุ ขภาพของตาบลจากสื่ อบุคคล (เช่น อสม. เจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.) มากที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 29.1
รองลงมาได้แก่ ป้ ายโปสเตอร์ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ คิดเป็ นร้อยละ 26.5 สาหรับสื่ อของตาบลที่ มีบทบาทสาคัญที่ สุดในการ
กระตุ ้น ความสนใจและสร้ า งความเข้า ใจในการรั บ รู ้ ข่ า วสารและข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สุ ข ภาพ หรื อ การดู แ ลรั ก ษาโรคภัย ต่ า ง ๆ
ของผูส้ ู งอายุได้แก่ สื่ อบุคคล (เช่น อสม. เจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.) คิดเป็ นร้อยละ 37.8 รองลงมาได้แก่ ป้ ายโปสเตอร์
รณรงค์ ประชาสัม พัน ธ์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.5 ผูส้ ู ง อายุที่ มี โ รคประจ าส่ ว นใหญ่ เ ป็ นโรคความดัน โลหิ ต สู ง มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น
ร้อยละ 33.3 รองลงมาได้แก่ โรคไขมันในเส้นเลือดสูงคิดเป็ นร้อยละ 29.7 ตามด้วยโรคเบาหวานคิดเป็ นร้อยละ 16.1 โดยภาวะเสี่ ยง
ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังคือเรื่ องการกินอาหารรสหวาน/มัน/เค็มจัดมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 16.9 รองลงมาได้แก่ ภาวะความดันโลหิ ต
สูงคิดเป็ นร้อยละ 15.2 ตามด้วยมีไขมันในเลือดสูงคิดเป็ นร้อยละ 13.5
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ลักษณะสื่ อเสริ มสร้ างสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุตาบล ผูส้ ู งอายุมีความต้องการสื่ อเสริ มสร้างสุ ขภาพที่ มีคุณลักษณะ โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.57 (S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาคุณลักษณะสื่ อรายด้านพบว่า ผูส้ ู งอายุตอ้ งการสื่ อมีคุณลักษณะให้ขอ้ มูลที่ มี
ประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพในระดับสู งสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 (S.D. = 0.43) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่แหล่งข้อมูล
มีความรู ้ความสามารถด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 (S.D. = 0.67) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ตามด้วยสะดวกรวดเร็ วง่าย
ต่อการเข้าถึง สามารถดูซ้ าได้บ่อยครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 (S.D. = 0.67) อยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. การพัฒนาสื่ อสร้างเสริ มสุ ขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี พัฒนาจากการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ พบว่า ควรจัดทาสื่ อที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคอัน เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมการใช้ชี วิ ต ประจ าวัน หรื อ กลุ่ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง กลุ่ ม โรค NCDs
(Non-Communicable diseases) โดยสื่ อที่ พฒั นาต้องสามารถให้ขอ้ มูลที่มีประโยชน์ต่อการดูแลสุ ขภาพ ต้องถูกต้องและสามารถ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ โดยผูส้ ู งอายุตอ้ งการเปิ ดรับที่สะดวกและใช้ภาษาเข้าใจง่ายสามารถดูซ้ าได้บ่อยครั้ง
ปฏิบตั ิตามได้ง่าย ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าสื่ อควรทาในรู ปแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยสามารถผลิตเป็ นโปสเตอร์
ป้ ายไวนิ ล หรื อภาพที่ สามารถส่ งในกลุ่มไลน์ได้ซ่ ึ งสะดวกและเป็ นอี กหนึ่ งทางเลื อกในการสื่ อสารกับผูส้ ู งอายุในยุคปั จจุบนั
ดาเนิ นการพัฒนาโดยผูว้ ิจยั และผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเสนอแนะและร่ วมพัฒนาร่ างรู ปแบบสื่ อสร้างเสริ มสุ ขภาพ 1 ชุดประกอบด้วย 3
กลุ่มโรค ได้แก่ 1) สื่ อสร้างเสริ มสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุ ตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี : โรคความดันโลหิ ตสูง 2) สื่ อสร้างเสริ มสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุ ตาบลสมอพลือ อาเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี : โรคเบาหวาน และ 3) สื่ อสร้างเสริ มสุ ขภาพปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุ ตาบล
สมอพลือ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี : โรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็ นโรคที่ผสู ้ ูงอายุตาบลสมอพลือเป็ นมาก 3 อันดับแรก
3. การประเมินความเหมาะสมของสื่ อสร้างเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ พบว่าสื่ อส่งเสริ มสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูส้ ูงอายุ ตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี : โรคความดันโลหิ ตสูงสื่ อที่เหมาะสมมากที่สุดได้รับคะแนน
เฉลี่ยสู งสุ ดที่ 4.60 สื่ อส่ งเสริ มสุ ขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุ ตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี : โรคเบาหวาน สื่ อที่เหมาะสมมากที่สุดได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.66 และสื่ อส่ งเสริ มสุ ขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูส้ ูงอายุ ตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี : โรคไขมันในเลือดสูง มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยสื่ อ
ได้รับคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ดที่ คะแนนเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมี ขอ้ เสนอแนะจากผูป้ ระเมิ น คื อ สื่ อที่ จะใช้เป็ น
ต้นแบบในการผลิตเพื่อนาไปใช้สื่อส่งเสริ มสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุ ตาบลสมอพลือ อาเภอบ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี ควรใส่ รายละเอียดของระดับค่ามาตรฐานทางการแพทย์ประกอบไว้ในเนื้ อหาด้วย จากผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะสามารถนามาปรับปรุ งเป็ นร่ างต้นแบบชุดสื่ อสร้างเสริ มสุ ขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุ 1
ชุดประกอบด้วยสื่ อส่งเสริ มสุขภาพ 3 โรค ดังนี้

รู ปที่ 1 สื่ อสร้างเสริ มสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
ตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
132
10 (September - December) 125 - 134 (2020) Vol. 10, No. 3

อภิปรายผล
ผู ้สู ง อายุส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ ข่ า วสารจากสื่ อ โทรทัศ น์ ม ากที่ สุ ด ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ
Nussbaum, J.F. and Baringer, D. [10] ที่ได้ศึกษาเกี่ยวการสร้างสาร สาหรับการสื่ อสารแต่ละช่วงวัย พบว่า ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ใช้
เวลาไปกับการดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุหรื อฟังเพลง สื่ อมวลชนจึงมีบทบาทในการกาหนดกิจกรรมยามว่างอย่างอื่นๆ ของผูส้ ู งอายุ ใน
ส่ วนสื่ อของตาบลสมอพลือที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการกระตุน้ ความสนใจและสร้างความเข้าใจในการรับรู ้ข่าวสารและข้อมูล
เกี่ ยวกับสุ ขภาพ หรื อการดู แลรั กษาโรคภัยต่างๆ ของผูส้ ู งอายุได้แก่ สื่ อบุ คคล เช่ น อสม. เจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
รองลงมาได้แก่ ป้ ายโปสเตอร์ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพราะสื่ อบุ คคลมี คุณลักษณะโดดเด่นที่ สามารถสื่ อสารสองทาง
(Two- way communication) ทั้งฝ่ ายผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนสารกันได้โดยตรง (Direct) ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ McCombs and others [11] ที่ ว่าการเปิ ดรับข่าวสารเป็ นพื้นฐานหนึ่ งในการวัดระดับความสนใจ นอกจากนั้นการมี
ปฏิ สัม พัน ธ์ ที่มี ส่ว นร่ ว มในการแสดงออกตามความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ดทางการสื่ อสารสามารถช่ ว ยสร้ า งความสนใจและก่ อให้เกิ ด
ความสาเร็ จในการสื่ อสารได้ ซึ่ งการสื่ อสารสุ ขภาพผ่านสื่ อบุคคลเป็ นที่ สนใจเนื่ องจากผูส้ ู งอายุสามารถสอบถามสิ่ งที่ สงสัยได้
ในขณะมีการสื่ อสารระหว่างกัน ในส่ วนของ ป้ ายโปสเตอร์ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ดา้ นสุ ขภาพ จัดอยูใ่ นสื่ อ (Specialized media)
จากข้อค้นพบทาให้ทราบว่าผูส้ ู งอายุมีการเปิ ดรับสารจากสื่ อนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ทั้งนี้ สามารถพัฒนาเนื้ อหาเพื่อใช้ประโยชน์
เป็ นเรื่ องๆ โดยเฉพาะ จึ งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย (Target audience) ที่ แน่ นอน มีการส่ งเนื้ อหาต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์
เฉพาะกลุ่ม การผลิตไม่ยงุ่ ยาก การนาเสนอเนื้อหาเป็ นไปอย่างง่ายๆ [12] นอกจากนี้สามารถดูซ้ าได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ที่ติดต่อ
สื่ อไว้โรคในผูส้ ูงอายุส่วนมากเกิดอายุที่มากขึ้นและจากพฤติกรรมการใช้ชีวติ ประจาวัน ที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงหรื อที่เรี ยกว่า กลุ่มโรค
ไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง หรื อ กลุ่ ม โรค NCDs (Non - communicable diseases) ซึ่ ง โรคที่ ผูส้ ู ง อายุส่ ว นใหญ่ ใ นต าบลสมอพลื อ เป็ นมาก
3 อันดับแรกได้แก่ โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคไขมันในเส้นเลือดสู ง และโรคเบาหวาน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาโรคในผูส้ ู งอายุ
จากหลายหน่วยงาน เช่น World Health Organization [13] ที่ศึกษาบริ บทสังคมสู งวัย พบว่าความเสื่ อมโทรมทางสุ ขภาพที่ปรากฏ
มากที่ สุดในผูส้ ู งอายุน้ นั ไม่ใช่โรคติดต่อ เป็ นโรคทาให้สมรรถภาพร่ างกายเสื่ อมถอย เช่น โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ ปวดเมื่อย
เบาหวาน ความเสื่ อมของอวัยวะต่างๆ โดยหากมีการจัดทาสื่ อเสริ มสร้างสุขภาพผูส้ ู งอายุตอ้ งการสื่ อที่มีคุณลักษณะให้ขอ้ มูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการดูแลสุ ขภาพในระดับสู งสุ ด และมีความรู ้ความสามารถด้านสุ ขภาพที่ น่าเชื่ อถือ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Atkin [6] ที่วา่ บุคคลจะเลือกเปิ ดรับข่าวสารที่น่าสนใจ น่าเชื่อถือ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผูร้ ับสาร
การพัฒนาสื่ อสร้างเสริ มสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุตาบล พัฒนาจากการสังเคราะห์ขอ้ มูล
ร่ วมกับกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม ด้วยกระบวนการผสมผสานการตั้งคาถามและการใช้คาถาม การรับฟังข้อมูลและความ
คิดเห็นถือเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่ดี รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลข่าวสารหรื อข่าวสารซึ่ งบุคคลหรื อหน่วยงานได้
รวบรวม จัดเก็บ เรี ยบเรี ยงแล้วสังเคราะห์เนื้ อหาเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของชัชรี นฤทุม [14] ในเรื่ อง
กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม การวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยด้านการจัดการสวัสดิ การผูส้ ู งอายุชุมชนสมอพลื อ
อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มีแนวคิดในการพัฒนาร่ วมกันคือ สื่ อที่ พฒั นาต้องสามารถให้ขอ้ มูลที่ มีประโยชน์ต่อการดู แล
สุ ขภาพ ต้องถูกต้องและสามารถอ้างอิงแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ โดยผูส้ ู งอายุตอ้ งการเปิ ดรับที่สะดวกและใช้ภาษา
เข้าใจง่ายสามารถดูซ้ าได้บ่อยครั้งปฏิบตั ิตามได้ง่าย ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Dimmick, Chen, & Li [15] เกี่ยวกับการใช้สื่อ
ใหม่และสื่ อดั้งเดิม พบว่าอย่างไรก็ตามสื่ อที่นาเสนอยังคงเป็ นไปตามแนวคิดการสร้างความน่ าสนใจ และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเปิ ดรับสื่ อ โดยสื่ อนั้นต้องสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูร้ ับสารได้
การวิจยั มีกระบวนการนาสื่ อที่พฒั นาขึ้นไปประเมินความเหมาะสม พบว่ามีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งกับผูส้ ู งอายุ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Pearse & Stiefel cited in Pongquan [16] เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่ วม สมาชิ กควรได้ร่วมในการตัดสิ นใจ (Decision making) ร่ วมการดาเนิ นงาน (Implementation) ร่ วมผลประโยชน์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563
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(Benefits) และร่ วมการประเมินผล (Evaluation) เพื่อได้สื่อและเนื้ อหาที่ตรงตามความต้องการของผูร้ ับสาร รวมทั้งการพัฒนาสื่ อ
ยัง สอดคล้อ งกั บ แนวคิ ด ของ McCombs and Becker [17] ที่ ว่ า บุ ค คลแต่ ล ะคนมี ก ารเปิ ดรั บ ข่ า วสารหรื อการเปิ ดรั บ สื่ อ
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเรี ยนรู ้และเหตุการณ์ (Surveillance) ต่างๆ เพื่อการตัดสิ นใจ (Decision) โดยเฉพาะในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องชีวติ ประจาวัน เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถนาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและการ
พูดคุยกับผูอ้ ื่นได้ และเพื่อการมีส่วนร่ วม (Participation) เพื่อรับรู ้และมีส่วนร่ วมในเหตุการณ์ความเป็ นไปต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
รอบๆ ตัว สื่ อส่งเสริ มสุขภาพที่พฒั นาขึ้นนี้จึงมีความเหมาะสมสามารถนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ูงอายุปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเองให้มีคุณภาพชี วิตลดภาวการณ์เกิ ดโรคไขมันในเลือดสู ง โรคความดันโลหิ ตสู ง และโรคเบาหวานได้
รวมทั้งสามารถใช้เป็ นแนวทางสู่การกาหนดกิจกรรมด้านสุขภาพและการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุของชุมชนต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
สื่ อส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ พฒั นาขึ้นโดยนักวิจยั ผูส้ ู งอายุและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยควรนาไปใช้ประโยชน์โดยเป็ นเครื่ องมือ
หนุนเสริ มความรู ้ให้ผสู ้ ูงอายุสามารถปฏิบตั ิตามได้ง่ายในชีวติ ประจาวัน และควรการติดตามประเมินสุขภาพผูส้ ูงอายุอย่างต่อเนื่ อง
หลังจากปฏิบตั ิตามสื่ อส่งเสริ มสุขภาพเพื่อประเมินประสิ ทธิภาพของสื่ อและสุขภาพผูส้ ูงอายุ
2. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ลการวิจยั สามารถนาสู่ นโยบายสาธารณะด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ โดยองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ร่ วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพประจาตาบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น หรื อ อสม. ร่ วมกาหนดแผนและกิจกรรมเพื่อ
ลดและบรรเทาการเกิ ดโรค ไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั งหรื อกลุ่ม โรค NCDs (non - communicable diseases) ในผูส้ ู ง อายุให้มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
3. ข้ อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่ อไป
3.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุที่มีต่อรู ปแบบและเนื้ อหาของสื่ อส่ งเสริ มสุ ขภาพ เพื่อนามาเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการะบวนการผลิต และการเผยแพร่ สื่อเพื่อส่ งเสริ มการดูแลสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
ต่อไป
3.2 ควรมีการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการการตัดสิ นใจย่อมรับและร่ วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุเพื่อประ
โยชน์ในการนามาประกอบการวางแผนส่งเสริ มการการจัดกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐต่อไป
3.3 ควรมีการศึกษาในลักษณะการวิเคราะห์เนื้ อหาข้อมูลข่าวสาร ที่เผยแพร่ ผ่านสื่ อต่างๆ เพื่อทราบทิศทางของข่าวสาร
ด้านต่างๆ และใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการสื่ อสารเพื่อกระตุน้ และส่ งเสริ มให้ผูส้ ู งอายุยอมรับ มี ทัศนคติที่ดีและ
ตัดสิ นใจร่ วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงวัยตามที่ภาครัฐมีนโยบายยิง่ ขึ้น
3.4 ควรประเมินผลสื่ อสร้างเสริ มสุ ขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุ
ตาบลสมอพลือ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี หลังจากที่นาไปใช้งานจริ งว่าสามารถสร้างหรื อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูส้ ูงอายุให้
มีสุขภาพดีข้ ึนอย่างไรเพื่อจะได้นาผลประเมินการใช้งานมาเป็ นแนวทางปรับปรุ งสื่ อส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
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