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บทคัดยอ
 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอ 1) วิคราะหຏครือขายทางสังคมของผูຌสูงอายุ฿นกิจกรรมลีลาศ
พืไอสุขภาพ ละ 2) พัฒนานวทางการรณรงคຏทางการสืไอสารพืไอสุขภาพผูຌสูงอายุดຌวยกิจกรรมลีลาศ 
ดยรูปบบการวิจัยบบผสมผสานระหวางชิงปริมาณ ละชิงคุณภาพ ซึไงการวิคราะหຏครือขายทางสังคม
ผูຌสูงอายุปຓนกลุมตัวอยางสมาชิกกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ฿นขตมืองจันทบุร ีจ้านวน 40 คน ฿ชຌบบส้ารวจ
ครือขายทางสังคมกใบขຌอมูล ละวิคราะหຏครือขายทางสังคมดຌวยปรกรม UCINET 6.0 ผลการวิจัยพบวา 
กลุมผูຌสูงอายุ฿นกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพมีคาคะนนขຌาสูระดับศูนยຏกลางสูงสุด คือ 39  คาคะนนศูนยຏกลาง
ความ฿กลຌชิดสูงสุด คือ 100 ละคาคะนนศูนยຏกลางระหวางสูงสุด คือ 53.74 จากนัๅนด้านินการสังกต 
ละสัมภาษณຏชิงลึก พบวา ครือขายการท้างานกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพจ้านกเดຌ 6 ลักษณะคือ 
1) ดຌานความสัมพันธຏ฿นกลุม 2) ดຌานการบริหารกิจกรรมลีลาศ฿หຌบรรลุวัตถุประสงคຏ 3) ดຌานการขับคลืไอน
กิจกรรมลีลาศ 4) ดຌานการฝຄกสอนกิจกรรมลีลาศ 5) ดຌานการจัดงานลีลาศสังสรรคຏ ละ 6) ดຌานการสืบสาน
กิจกรรมลีลาศของคนรุน฿หม จากนัๅนด้านินการสนทนากลุมกนน้าสมาชิกจ้านวน 8-12 คน พืไอหานวทาง
การรณรงคຏทางการสืไอสารสุขภาพผูຌสูงอาย ุดยวิธีวิคราะหຏ SWOT พบวา นวทางการรณรงคຏทางการสืไอสาร
พืไอสุขภาพคือ การจัดครงการลีลาศพืไอสุขภาพชุมชน : นຌอง-พีไสมานฉันทຏ ณ มืองจันทบุรี มีผูຌขຌารวม 
160 คน ผลการประมินครงการพบวา ผูຌขຌารวมครงการกิดการปลีไยนปลงดຌานความรูຌ จตคติ ละ
การปฏิบัติลีลาศพืไอสุขภาพ฿นระดับดีมาก
ค้าส้าคัญ : การสืไอสารพืไอการพัฒนาครือขายสังคม, กิจกรรมลีลาศพืไอผูຌสูงอายุ
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ABSTRACT 
 The research aimed to: (i) analyse in social networks among senior persons involved 
in dance for health activity, and (ii) develop a health communication campaign among 
senior persons via dance for health activity. A mix-method between quantitative and 
qualitative research methodology was employed. An analysis of social network was 
implemented among forty key informants who were the members of dance for health social 
network. The senior persons’ lifestyle questionnaire was collected the data, and UCINET 
program version 6.0 was employed to analyse the social network. The research result 
found out that the social network of senior persons in dance for health activity was the 
degree centrality with the highest level at 39, closeness centrality with the highest level 
at 100, and between centrality with the highest level at 53.47. According to participatory 
observation, and in-depth interview found out that the task network of senior persons in 
dance for health divided into 6 parts: group relationship, group activity management, 
dance activity movement, dance training, dance for health party, and dance for health 
activity inheritance for new generations. After that the focus group discussion was employed 
the eight of core member, thus finding the approach of senior persons communication 
campaign by SWOT analysis approach, discovered that health communication campaign 
approach was the project of dance for health community: brotherhood relationship 
in Chanthaburi. The evaluation results showed that knowledge, attitude, and practice - KAP 
changed were found among 160 participants in an excellent level.
Keywords : Development communication for social network, Dance for health campaign

บทน้า
 การสืไอสารพืไอสุขภาพ (Health communication) มองวาการสืไอสารปຓนครืไองมือทีไส้าคัญ
ของการสรຌางสังคม฿หม ดยฉพาะอยางยิไง฿นรืไองของการสืไอสารพีไอสขุภาพ ซึไงหากมอง฿หຌลกึซึๅงวา การสืไอสาร
คือวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมทีไมิเดຌมุงนຌนพียง฿ชຌการสืไอสารพืไอการพัฒนาอยางดียว ตยังปຓนการสืไอสาร
นืๅอหาสาระทีไค้านึงถึงรืไองสุขภาพทัๅง฿นระดับปຑจจกบุคคลเปสูระดับสังคม Ethier (2006) ฿หຌความสน฿จ
รืไองความชืไอมยงระหวางบุคคล กลุม ละองคຏการวาปຓนการกระท้า฿นลักษณะของความสัมพันธຏระดับ
บุคคลขึๅนเป ผานกระบวนการครือขาย ดย฿หຌความส้าคัญ฿นการ฿ชຌประยชนຏจากครือขายทางสังคม
฿นการวิจัยสุขภาพสวนบุคคล (Personal health) ดยฉพาะประดในการสรຌางครือขายการมีสวนรวม
ทางสังคม (Participation social network) พืไอการรักษาสุขภาพตัๅงตระดับบุคคลเประดับชุมชน ละ
ระดับสังคม ดยฉพาะอยางยิไงมืไอประทศเทยก้าลังกຌาวขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ จากสถานการณຏสังคมผูຌสูงอายุ
฿นป 2561 พบวา ความส้ารใจ฿นการคุมก้านิดของประทศเทย ท้า฿หຌอัตราการกิดลดลงอยางมาก ตัๅงต 
พ.ศ. 2513 จนถึงปຑจจุบัน ประกอบกับความกຌาวหนຌาทคนลยีทางการพทยຏ ละระบบสาธารณสุข ท้า฿หຌ
ประชากรเทยมีอายุยืนยาวมากขึๅน ฉลีไย 77 ป ท้า฿หຌครงสรຌางประชากรเทยปลีไยนปลงเปมาก ละคาดวา
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฿นป พ.ศ. 2579 จะมีสัดสวนผูຌสูงอายุกือบ 1 ฿น 3 ของประทศ (กรมกิจการผูຌสูงอาย,ุ 2561) นวนຌมดังกลาว
น้าเปสูการศึกษาวิถีชีวิตผูຌสูงอายุ฿นขตมืองจันทบุรี ของ รัจนຏชีวาตຏ ตั็นติกุลวรา บดินทรຏ ปຑຕนบ้ารุงกิจ ละ
สมพงษຏ สຌงมณียຏ (2561) พบวา จากการวิคราะหຏปຑจจัย (Factor analysis) ผูຌสูงอายุ฿นขตมืองจันทบุรี
มีวิถีการด้านินชีวิต 6 ปຑจจัยคือ 1) บบ฿ชຌสติปຑญญา 2) บบฝງาระวังสุขภาพ 3) บบการวางผนการ฿ชຌชีวิต 
4) บบคลຌอยตาม 5) บบสรຌางความสัมพันธຏ ละ 6) บบบันทิง ดยความสน฿จกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ
มีความสัมพันธຏอยางมีนัยส้าคัญกับทัๅง 6 ปຑจจัย ซึไงสอดคลຌองกับผลการศึกษาของ สมคิด ทวกระทก (2560) 
ทีไพบนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุประกอบดຌวย ดຌานสังคม ดຌานสุขภาพอนามัย ดຌานนันทนาการ 
ละดຌานความรูຌสึกทีไมีคุณคา฿นตนอง ละ กิตติวงคຏ สาสวด (2560) พบวา ผูຌสูงอายุมีคุณภาพชีวิตทีไดีมาจาก
ครอบครัวทีไมีความรักความอบอุน สมาชิก฿นครอบครัวด้ารงชีวิตอยูรวมกันปຓนน้ๅาหนึไง฿จดียวกัน ชวยหลือ
ซึไงกันละกัน ละดูลผูຌสูงอายุอยางดีดยฉพาะดຌานอาหาร ละภชนาการ

 

ภาพทีไ 1 วิถีชีวิตผูຌสูงอายุ฿นขตมืองจันทบุรี
ทีไมา : รัจนຏชีวาตຏ ตั็นติกุลวรา, บดินทรຏ ปຑຕนบ้ารุงกิจ ละ สมพงษຏ สຌงมณียຏ, 2561.

 อยางเรกใตามงานวจิยันีๅจงึตระหนกัถึงความสา้คัญ฿นความปຓนผูຌสงูอายทุีไม฿ิชภาระตคอืผูຌชีไยวชาญชวีติ
ปຓนคลังปຑญญา คลังประสบการณຏ ละปຓนพลัง฿นการขับคลืไอนสังคม ดูลตนอง ละผูຌอืไน การสรຌางระบบ
สุขภาพ฿หຌคนเทยมีสุขภาพดียาวนาน ละมีชวงวลาจใบปຆวยกอนสียชีวิตสัๅนลง การปรับสภาพวดลຌอมทีไอยูดี
ปลอดภัยสอดคลຌองกับสังคมสูงวัย การ฿ชຌชีวิตอยางปຓนสุข฿นยามชรา คน฿นชุมชน ละสถาบัน฿นชุมชน
ผนึกก้าลังพืไอสรຌางระบบรองรับสังคมผูຌสูงอายุ กิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ (Dance for health) คือ กจิกรรม
หนึไงทีไพยายามสรຌางคุณคา฿หຌกิดกับกลุมสังคมผูຌสูงอายุทัๅงชิงคุณคาทางสุขภาพ ละชิงคุณคาทางจิต฿จ 
ซึไง ปຑทมาวดี สิงหจารุ (2558) วิจัยพบวา ลีลาศปຓนกิจกรรมการออกก้าลังกายทีไสริมสมรรถภาพทางดຌาน
รางกาย฿หຌกับผูຌสูงอายุเดຌปຓนอยางดี การรณรงคຏทางการสืไอสารดย฿ชຌกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพผูຌสูงอายุ
จึงปຓนนวทางหนึไงทีไนอกจากจะท้า฿หຌงานวิจัยครัๅงนีๅขับคลืไอนอยางปຓนรูปธรรมจากการมีสวนรวมดยกลุม
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ผูຌสูงอายุอง ละปຓนการตรียมความพรຌอมขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุอยางมีคุณภาพ฿นอนาคต ปຓนกลุมผูຌสูงอายุ
ตຌนบบทีไมคีวามสุข฿นการสรຌางครือขายทางสังคมพืไอพัฒนาคุณภาพชีวติทีได ีจากความปຓนมาละความส้าคัญ 
จึงปຓนทีไมาของการศึกษารืไอง การสืไอสารพืไอการพัฒนาครือขายทางสังคมของกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ
ผูຌสูงอายุ฿นขตอ้าภอมืองจังหวัดจันทบุรีดังจะเดຌท้าการวิจัยตามวัตถุประสงคຏการวิจัยตอเป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. พืไอวิคราะหຏครือขายทางสังคมของผูຌสูงอายุ฿นกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ 
 2. พืไอพัฒนานวทางการรณรงคຏทางการสืไอสารพืไอสุขภาพผูຌสูงอายุดຌวยกิจกรรมลีลาศ

ประยชนของการวิจัย
 ผลการวิจัยนอกจากจะขຌา฿จพฤติกรรมวิถีชีวิตของผูຌสูงอายุ฿นขตมืองจันทบุรีลຌวยังปຓนการสรຌาง
ความรู ຌกีไยวกับการวิคราะหຏครือขายทางสังคมทีไปຓนประยชนຏตอการ฿ชຌนวคิดการสืไอสารสุขภาพ 
กิดกิจกรรมตຌนบบการรักสุขภาพดຌวยกิจกรรมลีลาศ การหในคุณคา ละพัฒนาคุณภาพผูຌสูงอายุทีไสามารถ
ดา้รงตนปຓนระบบครือขายทางสังคมทีไตอบสนองการปຓนสังคมผูຌสงูวยัอยางมปีระสิทธภิาพ จงึสามารถก้าหนด
ปຓนกรอบนวคิด฿นการวิจัยเดຌดังภาพ

 

ภาพทีไ 2 กรอบนวคิดการวิจัย

วิธีด้านินการวิจัย
 การด้านินงานวิจยัครัๅงนีๅปຓนรปูบบการวิจยับบผสมผสาน (Mixed-method research) ชิงปริมาณ 
ละชิงคุณภาพ ดยส้ารวจวิถีชีวิตผูຌสูงอายุ฿นขตมืองจันทบุร ีวิคราะหຏครือขายทางสังคมของผูຌสูงอาย ุละ
พัฒนานวทางการรณรงคຏทางการสืไอสารสุขภาพดຌวยกิจกรรมลีลาศ฿นกลุมผูຌสูงอาย ุมีขัๅนตอนการวิจัยดังนีๅ
 1. ลือกกลุมตัวอยางการวิจัยบบจาะจง (Purposive sampling) ผูຌสูงอายุทีไมีความสน฿จกิจกรรม
ลลีาศพืไอสุขภาพ฿นขตมืองจันทบุร ีจา้นวน 40 คน พืไอวิคราะหຏครอืขายทางสงัคม ละคดัลือกกนนา้ครอืขาย
สมาชิกกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพพืไอพัฒนานวทางการรณรงคຏทางการสืไอสารสุขภาพดຌวยกิจกรรมลีลาศ
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 2. สรຌางครืไองมือการวิจัย ประกอบดຌวย 1) บบส้ารวจครือขายทางสังคมดຌวยกิจกรรมลีลาศ 
2) บบสัมภาษณຏกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ 3) บบวิคราะหຏ SWOT กลยุทธຏการรณรงคຏทางการสืไอสาร
สุขภาพดຌวยกิจกรรมลีลาศ ละ 4) บบประมินครงการกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ
 3. การกใบรวบรวมขຌอมูล จากหลงขຌอมูลทุติยภูมิ (Secondary source) ชน อกสาร ละงานวิจัย
ทีไกีไยวขຌอง ละรวบรวมขຌอมูลจากหลงปฐมภูมิ (Primary source) ชน ส้ารวจครือขายทางสังคม สังกต
บบมีสวนรวม สัมภาษณຏชิงลึกลักษณะครือขายผูຌสูงอายุ฿นกิจกรรมลีลาศจันทบุรี ด้านินการสนทนากลุม
พืไอพัฒนานวทางการรณรงคຏทางการสืไอสารสุขภาพดຌวยกิจกรรมลีลาศ ชวงการวางผนครงการด้านินการ
วิคราะหຏกลยุทธຏการสืไอสารกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ ดຌวยทคนิค SWOT analysis ละ TOWS matrix 
(ยุบล บใญจรงคຏกิจ, 2554)
 4. การวิคราะหຏครือขายทางสังคมดຌวยปรกรม UCINET 6.0 (Borgatti, Everett, & Johnson, 
2013; Borgatti, Everett, & Freeman, 2002) ตีความขຌอมูลทีไเดຌจากการสังกต สัมภาษณຏจ้านกลักษณะ
บทบาทหนຌาทีไครือขายพืไอหาขຌอสรุปรวม ละขຌอตกตางระหวางขຌอมูล น้าสนอขຌอมูลวิคราะหຏครือขาย
฿นลักษณะผนภาพครงสรຌางครือขาย ละพรรณนาความขຌอมูลสดงรายละอียดพิไมติมตามวัตถุประสงคຏ
การวิจัย

ผลการวิจัย
 1. ครือขายทางสังคมของผูຌสูงอายุ฿นกิจกรรมการลีลาศพืไอสุขภาพ
  การวิคราะหຏครือขายกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพผูຌสูงอายุ฿นขตมืองจันทบุรี สามารถสรุปปຓน
ผนภาพครงสรຌางครือขายเดຌดังภาพทีไ 3

 ลีลาศจันทรกระจางฟງา      รักษลีลาศจันทบุรี

ภาพทีไ 3 ครงสรຌางครือขายทางสังคมกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ
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  จากภาพสดงครงสรຌางสมาชิกกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพของกลุมผูຌสูงอายุ฿นขตมืองจันทบุรี 
พบวา กลุมสมาชิกบงออกปຓน 3 กลุม ซึไงความหนานนจะพบมากทีไสุดทางขวามือ คือ กลุมสมาชิกชมรม
รักษຏลีลาศจันทบุรี กลุมตรงกลางปຓนกลุมทีไตกตัวออกมาจากชมรมรักษຏลีลาศจันทบุรี กอตัๅงปຓนชมรม฿หม
฿ชຌชืไอวา ชมรมลีลาศจันทรຏกระจางฟງา ทัๅงนีๅริไมมีการติดตอบุคคลทางซຌายมือทีไรวมตัวกันอยางหลวม โ ขຌามา
ปຓนสมาชิก ดงันัๅนดยภาพรวมคาความหนานน (Density) ของครอืขายทางสังคม฿นกิจกรรมลลีาศพืไอสุขภาพ
ทากับ 0.70 ดังนัๅนการศึกษาครือขายทางสังคมผูຌสูงอายุขตมืองจันทบุรีวาบุคคล฿ดมีความสามารถ฿นการ
ปຓนศนูยຏกลางครือขายทางสังคมของผูຌสงูอายุกจิกรรมลีลาศพืไอสุขภาพมืองจันทบุรมีากทีไสดุสามารถวิคราะหຏ
เดຌดังตารางทีไ 1

ตารางทีไ 1 คาความปຓนศูนยຏกลาง (Centrality) ของสมาชิกกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ

ล้าดับทีไ Centrality
ชืไอ-สกุล

Indegree centrali-
ty

Incloseness 
centrality

Betweenness 
centrality

1 พ.ต.ท.ฐนภัทร 26.00 75.00 1.52

2 คุณณรงคຏ  26.00 75.00 0.90

3 คุณประสงคຏ 27.00 76.47 1.61

4 คุณอุบล 26.00 75.00 0.90

5 คุณบุปผา 27.00 76.47 1.61

6 พ.ญ. เพราะ 26.00 75.00 0.90

7 รศ. ธีรวรรณ 26.00 75.00 0.90

8 คุณนิชานันทຏ 27.00 76.47 1.61

9 คุณอัมพารด ี 39.00 (1) 100.00 (1) 53.47 (1)

10 คุณญาณภัค 28.00 78.00 3.11

11 คุณยุรี 26.00 75.00 0.90

12 คุณรัชนก 29.00 79.59 3.82

13 คุณพัชรี 27.00 76.47 2.97

14 คุณมาลี 25.00 73.00 0.76

15 คุณอทิตา 26.00 75.00 0.90

16 คุณอรุณ 27.00 50.00 1.20

17 คุณสุมณา 36.00 92.85 43.13

18 คุณทรงวุฒิ 20.00 55.00 0.03

19 ร.ต.ต. อุทัย 38.00 (2) 39.00 51.21 (3)
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ตารางทีไ 1 คาความปຓนศูนยຏกลาง (Centrality) ของสมาชิกกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ

ล้าดับทีไ Centrality
ชืไอ-สกุล

Indegree centrali-
ty

Incloseness 
centrality

Betweenness 
centrality

20 อ. ทองทิพย 38.00 (2) 97.50 (2) 45.99 

21 คุณสิทธิ 37.00 (3) 95.12 (3) 53.27 (2)

22 คุณอภิชาต 38.00 (2) 97.50 (2) 46.68

23 คุณสมพร 29.00 79.59 3.82

24 คุณชลกร 27.00 76.47 1.58

25 คุณจรัญ 39.00 (1) 100.00 (1) 28.78

26 คุณธนิดา 39.00 (1) 100.00 (1) 28.78

27 คุณธัญญาพร 37.00 (3) 95.12 (3) 30.34

28 คุณค้านຌอย 38.00 (2) 97.50 (2) 43.87

29 คุณวรรณด ี 19.00 66.10 0.16

30 คุณกัลยา 19.00 66.10 0.16

31 คุณธัณยຏสุตา 19.00 59.00 0.16

32 คุณปวิชญา 19.00 66.10 0.16

33 คุณชนิดา 19.00 66.10 0.16

34 คุณวาสนา 18.00 65.00 0.11

35 คุณคณิต 19.00 66.10 0.11

36 คุณประพิมพຏ 19.00 66.10 0.16

37 คุณรัตนาภรณຏ 19.00 66.10 0.16

38 คุณกฤษณา 19.00 66.10 0.11

39 ผศ. รัจนຏชีวาตຏ 27.00 76.47 2.97

40 คุณพงษຏศักดิ ่ 28.00 78.00 3.03

  จากตารางทีไ 1 สมาชิกทีไคาขຌาสูระดับศูนยຏกลาง (Indegree centrality) ของชมรมลีลาศ
พืไอสุขภาพ฿นจังหวัดจันทบุร ีสูงสุด 3 ล้าดับ กลุมล้าดับรกเดຌ 39 คะนน เดຌก คุณธนิดา คุณจรัญ ละ
คุณอัมพารดี กลุมล้าดับทีไสอง เดຌ 38 คะนน เดຌก ร.ต.ต.อุทัย อ.ทองทิพยຏ คุณอภิชาต ละคุณค้านຌอย 
กลุมล้าดับทีไสามเดຌ 37 คะนน เดຌก คุณธัญญาพร ละคุณสิทธิ ตามล้าดับ  คาศูนยຏกลางความ฿กลຌชิด 
(Incloseness centrality) พบวา ยังคงปຓนบุคคล฿นกลุมดิม ทีไมีคาขຌาสูระดับศูนยຏกลาง สูงสุด 3 ล้าดับรก 
คือ 100, 97.50 ละ 95 ตามล้าดับ สมาชิกหลานีๅจึงท้าหนຌาทีไปຓนกนหลักของครือขายลีลาศพืไอสุขภาพ 
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สวนสมาชิกทีไมีคาศูนยຏกลางระหวาง (Betweeness centrality) สูงสุด 3 ล้าดับรก คือ 53.47, 52.27 
ละ 46.68 ตามล้าดับ เดຌก คุณอัมพารดี คุณสิทธิ ละคุณอภิชาต สมาชิกหลานีๅควรท้าหนຌาทีไปຓน
สะพานชืไอม (Bridges) ประสานระหวางสมาชิกทีไปຓนกนหลักกับสมาชิกทีไอยูบริวณรอบนอก หรือ
ชายขอบของครือขาย ดยคุณอัมพารดี คุณสิทธิ ละคุณอภิชาตจะคอยประสานระหวางกลุ ม฿หຌกิด
ความ฿กลຌชิด ดังนัๅนจากตารางการวิคราะหຏครือขายทางสังคมกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพของผู ຌสูงอายุ
฿นขตมืองจันทบุรีบุคคลทีไจะท้าหนຌาทีไปຓนกนน้าคนส้าคัญเดຌดีทีไสุด฿นการประสานบุคคลตาง โ ฿หຌด้านิน
กิจกรรมทีไปຓนประยชนຏตอครือขายเดຌคือ คุณอัมพารด ี

ตารางทีไ 2 การวิคราะหຏสมาชิกกนน้าหลัก/กลุมรอง (Core/Periphery) กิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ
ครงสรຌางครือขาย กลุมหลัก (Core) กลุมรอง Periphery

กิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ อัมพารด ีธนิดา จรัญ อภิชาต 
สิทธ ิฐนภัทร ประสงคຏ อุบล 
บุปผา
นิชานันทຏ ญาณภัค ยุรี รัชนก พัช
รี อรุณ สุมณา อุทัย ทองทิพยຏ สม
พร ธัญญาพร ค้านຌอย พงษຏศักดิ่

ณรงคຏ เพราะ ธีรวรรณ มาลี อ
ทิตา ทรงวุฒิ ชลกร วรรณด ี
กัลยา 
ธัณยຏสุตา ปวิชญา ชนิดา วาสนา 
คณิต ประพิมพຏ รัตนาภรณຏ 
กฤษณา รัจนຏชีวาตຏ

Core/Periphery fit (correlation) = 0.54

 จากการวิคราะหຏสมาชิกกนน้าหลัก ละกลุมรอง (Core/Periphery) กิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ 
พบวา มีคา Core/Periphery fit (Correlation) =0.54 สมาชิกทีไปຓนกนน้าหลักของครือขายกิจกรรมลีลาศ
พืไอสุขภาพมีจ้านวน 22 คน ละทีไหลือปຓนจ้านวนสมาชิกกลุมรองของครือขาย 18 คน ซึไงสดง฿หຌหในวา 
บุคคลของกิจกรรมพืไอสุขภาพนัๅนมีบทบาทส้าคัญของครือขายพืไอการติดตอประสานกัน ละการสรຌาง
ความสัมพันธຏ฿กลຌชิด ดยสมาชิกกนน้าหลักสวน฿หญท้าหนຌาทีไปຓนทีไปรึกษา฿หຌกับสมาชิก฿หม฿นชมรม
ทีไยังมีประสบการณຏการลีลาศนຌอยเดຌ ชิญชวน฿หຌผูຌสน฿จขຌามาออกก้าลังกายดຌวยการลีลาศ ขณะดียวกัน
กลุมทีไปຓนสมาชิกรองสามารถลกปลีไยนรียนรูຌการลีลาศพืไอสุขภาพ กิดการพัฒนาทักษะการลีลาศทีไดี
ตอสุขภาพอยางสม้ไาสมอ ละพรຌอมทีไจะปຓนกลุมกนน้าหลักตอเป
 อยางเรกใตาม จากการสังกตบบมีสวนรวม ละสัมภาษณຏชิงลึกครือขายทางสังคมลีลาศพืไอสุขภาพ 
พบวา บทบาทหนຌาทีไของสมาชิกจ้านกออกปຓน 6 ดຌาน คือ 1) ดຌานการติดตอ฿กลຌชิด฿นกิจกรรมลีลาศ 
2) ดຌานการบริหารกิจกรรมลีลาศ฿หຌบรรลุวัตถุประสงคຏ 3) ดຌานการขับคลืไอนกิจกรรมลีลาศ 4) ดຌานการฝຄกสอน
กิจกรรมลีลาศ 5) ดຌานความสามารถ฿นการจัดงานลีลาศ ละ 6) ดຌานการสืบสานกิจกรรมลีลาศของคนรุน฿หม 
ซึไงตละบทบาทหนຌาทีไของสมาชิกมีการน้าเปวิคราะหຏหาความดดดนของกนน้าตละดຌานตอเป
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ภาพทีไ 4 ลักษณะครือขายทางสังคมกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพมืองจันทบุรี

 การจ้านกประภทดังกลาวจึงปຓนการยืนยันวา ครือขายทางสังคมผูຌสูงอายุ฿นขตมืองจันทบุรี
มีความดดดนดຌานการสืไอสารระหวางบุคคลทีไมีความถนัดการปຓนผูຌน้า ละผูຌตาม฿นตละดຌาน ดยฉพาะ
อยางยิไง฿นการติดตอระหวางครือขายนัๅนมีปฏิสัมพันธຏพืไอการสนทนา หรือการลกปลีไยนความคิดหใน 
การสืไอสารภาย฿นกลุมระหวางการฝຄกซຌอมลีลาศ ซึไงสืไอบุคคลมีบทบาทส้าคัญ฿นลักษณะการสืไอสาร
บบซึไงหนຌา (Face to face) สมาชกิสวน฿หญกดิความสนทิสนม เวຌนืๅอชืไอ฿จซึไงกนัละกนั เมมกีารสงวนทาที
฿นระหวางการสืไอสารกับพืไอนสมาชิก การสืไอสารบบเมปຓนทางการ (Informal communication) 
เรຌกฎกณฑຏทีไตายตัวนนอน ประการส้าคัญ คือ สืไอบุคคลมีอิทธิพลตอครือขายกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ
ทบทกุดຌาน ซึไงตละคนจะมหีนຌาทีไรบัผดิชอบกจิกรรมลลีาศ฿น 6 ลกัษณะ (ภาพทีไ 4) คอืการสรຌางความสมัพนัธຏ
฿นลักษณะพีไนຌอง คลຌายกับการสืไอสารบบคน฿นครอบครัว การชักจูง นຌมนຌาว฿จ฿นกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ 
คูสืไอสารสามารถหในหนຌาคาตา ระหวางทีไมาพบปะพูดคุยกัน฿นชมรมลีลาศพืไอสขุภาพจะมีการพูดคุยปຂดอกาส
฿หຌซักถามเดຌทันทีกีไยวกับขຌอสงสัยตาง โ ฿นการกຌาวดินตามจังหวะสียงพลง การฝຄกซຌอมลีลาศขัๅนพืๅนฐาน 
(Basic movement) มกีารสืไอสารลกปลีไยนรยีนรูຌทกัษะลวดลายลีลาศ (Dance figure) ฿หม โ สา้หรับสมาชิก
ทีไมีทักษะพืๅนฐานลีลาศคลองคลวลຌว การลกปลีไยนรียนรูຌรืไองการดูลสุขภาพ ภชนาการอาหาร 
ดยน้าอาหารทานลนมาบงปຑนกันรับประทาน นอกจากนีๅยังมีการปรึกษาปຑญหาสวนตัวอืไน โ ฿นกรณีทีไมี
ความเวຌวาง฿จซึไงกันละกัน ดังภาพทีไ 5
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ภาพทีไ 5 การลกปลีไยนรียนรูຌของครือขายผูຌสูงอายุ฿นกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 22 กันยายน 2559 ณ หอประชุมรงรียนทศบาล มืองจันทบุรี 
 อ้าภอมือง จังหวัดจันทบุรี

 2. นวทางการรณรงคทางการสืไอสารพืไอสุขภาพดຌวยกิจกรรมลีลาศ
  จากการสนทนากลุม พืไอพัฒนานวทางการรณรงคຏทางการสืไอสารพืไอสุขภาพดຌวยกิจกรรม
ลีลาศนัๅน กนน้าสมาชิกผูຌขຌารวมวิคราะหຏกลยุทธຏการรณรงคຏกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ พบวา กลยุทธຏ
การรณรงคຏทางการสืไอสารสุขภาพทีไครือขายสมาชิกตຌองการ คือ การจัดงานลีลาศสังสรรคຏภาย฿ตຌชืไอ
ครงการ “ลีลาศพืไอสุขภาพชุมชน : นຌอง-พีไ สมานฉันทຏ ณ มืองจันทบุรี” ณ ศาลาฉลิมพระกียรติ
สมดใจพระจຌาตากสินมหาราช (หอประชุมกระตาย) คณะผูຌวิจัยพรຌอมดຌวยกนน้าคนส้าคัญผูຌจัดงานสังสรรคຏ
ลีลาศ คือ คุณอัมพารด ีสุชาครีรัตนຏ วางผน ด้านินครงการ ละประมินผลครงการ สรุปขัๅนตอนการรณรงคຏ
กิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ เดຌดังภาพทีไ 6

ภาพทีไ 6 คุณอัมพารด ีสุชาครียຏรัตนຏ กนน้าผูຌจัดงานลีลาศพืไอสุขภาพ ละคณะผูຌวิจัย
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 19 ธันวาคม 2559 ณ ศาลาฉลิมพระกียรติสมดใจพระจຌาตากสินมหาราช 
 (หอประชุมกระตาย) อ้าภอมือง จังหวัดจันทบุรี
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  2.1 การวางผนครงการ การวางผนครงการลีลาศพืไอสุขภาพชุมชน นຌอง-พีไสมานฉันทຏ 
ณ มืองจันทบุรี ปຓนหัว฿จส้าคัญของการรณรงคຏกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพผูຌสูงวัย฿นขตมืองจันทบุร ีดังนีๅ
   2.1.1 การวิคราะหຏกลุมปງาหมายดย฿ชຌขຌอมูลจากการสา้รวจทัไวเปกีไยวกบัวิถชีวีติผูຌสงูอายุ
ขตมืองจันทบุรีประกอบการพิจารณา พบวา มี 6 ดຌาน คือ บบ฿ชຌสติปຑญญา บบฝງาระวังสุขภาพ 
บบวางผนการ฿ชຌชีวิต บบคลຌอยตาม บบสรຌางความสัมพันธຏ ละบบบันทิง ซึไงวิถีชีวิตตละดຌานของ
ผูຌสูงอายุ฿นขตมืองจันทบุรีนัๅนปຓนตัวชีๅวัดวา ผูຌสูงอายุ฿นขตมืองจันทบุรีมีคุณภาพชีวิตทีได ี ครือขายกิจกรรม
ลลีาศพืไอสุขภาพมีกนนา้ส้าคัญ฿นการจดักจิกรรมลลีาศพืไอสุขภาพทีไสามารถปຓนศนูยຏรวมของครอืขายลลีาศ
พืไอสุขภาพเดຌ คือ คุณอัมพารดี สุชาครียຏรัตนຏ ดยมีคาความปຓนศูนยຏกลางมากทีไสุด (จากตารางทีไ 1) ละ
ปຓนกนน้าทีไมีความสามารถ฿นการจัดงานสังสรรคຏลีลาศพืไอสุขภาพ 
   2.2.2 การวิคราะหຏสถานการณຏ ภายหลังจากทีไระบุกลุมปງาหมายชัดจนลຌววาตຌองการ
จัดครงการลีลาศพืไอสุขภาพชุมชน : นຌอง-พีไสมานฉันทຏ ณ มืองจันทบุรี ซึไงการวิคราะหຏสถานการณຏดังกลาว
จะเปก้าหนดทศิทางกจิกรรมครงการลีลาศพืไอสขุภาพผานกนนา้คนส้าคัญ 8-12 คน วางผนรวมกนัวิคราะหຏ
สถานการณຏกีไยวกบักจิกรรมลลีาศพืไอสุขภาพ ดย฿ชຌวธิกีารวิคราะหຏจดุขใง (Strengths) จดุออน (Weaknesses) 
อกาส (Opportunities) ละอุปสรรค (Threats) หรือ SWOT analysis ละการวิคราะหຏชิงกลยุทธຏ TOWS 
matrix ดยเดຌกลยุทธຏกีไยวกับสถานการณຏลีลาศพืไอสุขภาพเดຌดังนีๅ คือ 1) กลยุทธຏชิงรุก คือ มีกนน้าสมาชิก
จดังานลลีาศอยางมปีระสทิธิภาพ฿นการสรຌางครอืขายทัๅงภาย฿น ละภายนอกปຂดอกาส฿หຌผูຌสน฿จขຌามาฝຄกลีลาศ
อยางสรี ละผานสืไอ฿หม พรຌอมทัๅงมีการจัดงานลีๅยงสังสรรคຏ 2) กลยุทธຏชิงรับ คือ สมาชิกทีไปຓนคนรุน฿หม
ยงัมีนຌอย ละเมสน฿จลีลาศพราะปຓนกิจกรรมของผูຌสงูอายุ จงึควรสรຌางสมาชิกวยัยาวຏ฿หຌสน฿จลีลาศพืไอสขุภาพ 
3) กลยทุธຏชิงพฒันา คอื การขบัคลืไอนกจิกรรมลีลาศพืไอสขุภาพเดຌรบัการน้าสนอผานการสืไอสารสังคมครือขาย
ปຂดอกาส฿หຌผูຌสน฿จขຌามาปຓนสมาชิก ละจัดงานลีลาศสังสรรคຏกระชับความสัมพันธຏของครือขายผูຌสน฿จ
กิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ ละ 4) กลยุทธຏชิงปງองกัน คือ จัดงานสรรคຏลีลาศพืไอสุขภาพควร฿ชຌชวงฤดูกาล
ผลเมຌชวงระหวางดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม มาปຓนจุดดน฿นการประชาสัมพันธຏผูຌสน฿จขຌารวมงานลีลาศ

ภาพทีไ 7 สนทนากลุมพืไอวางผนการรณรงคຏทางการสืไอสารกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 22 กันยายน 2559 ณ หอประชุมรงรียนทศบาล มืองจันทบุร ี
 อ้าภอมือง จังหวัดจันทบุรี
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  2.2 การดา้นนิการรณรงคຏครงการ ดา้นนิการจดังานสังสรรคຏลลีาศตามการวิคราะหຏกลยทุธຏชิงรกุ 
ภาย฿ตຌชืไอครงการ “ลีลาศพืไอสุขภาพชุมชนนຌอง-พีไสมานฉันทຏ ณ มืองจันทบุรี” ปຓนการสรຌาง฿หຌกิดกระส
การรักสขุภาพ การลดอคติทีไมตีอลลีาศ ซึไงดิมอาจจะมองวาลีลาศปຓนกจิกรรมของผูຌสงูอายุ ตทีไจรงิลຌวลีลาศ
ปຓนกจิกรรมการสงสริมสขุภาพเดຌทกุพศ ทกุวัยเมตຌองรอ฿หຌถงึวัยสงูอาย ุละทีไสา้คัญกิจกรรมลีลาศพืไอสขุภาพ
ดังกลาวสรຌางความสัมพันธຏอันดีของผูຌสน฿จลีลาศ ดຌวยค้าวา “นຌอง-พีไสมานฉันทຏ” สดงความสัมพันธຏทางสังคม
ทีไทา้฿หຌชองวางระหวางวัยคบลงซึไงสอดคลຌองกบัสงัคมสูงวยั ละมองวาทุกคนปຓนสมือนพีไนຌองกัน มืไอมาจอกัน
จงึสรຌางสรรคຏกจิกรรมรณรงคຏดຌานสุขภาพทีไมปีระยชนຏทัๅงรางกาย ละจติ฿จ ขยายครอืขายทางสงัคมกลุมลีลาศ
พืไอสุขภาพ฿หຌติบตอยางตอนืไอง ฿ชຌสืไอประชาสัมพันธຏครงการผานสืไอบุคคล (Personal media) ปຓนหลัก 
ละ฿ชຌชองทางการสืไอสารผานสังคมครือขายออนเลนຏ ชน เลนຏ (Line)

ภาพทีไ 8 การ฿ชຌสืไอ ละการด้านินกิจกรรมรณรงคຏกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ
ทีไมา : ถายมืไอวันทีไ 19 ธันวาคม 2559 ณ ศาลาฉลิมพระกียรติสมดใจพระจຌาตากสินมหาราช 
 (หอประชุมกระตาย) อ้าภอมือง จังหวัดจันทบุรี
  นอกจากนีๅ การจัดงานลีลาศพืไอสุขภาพชุมชน : นຌอง-พีไสมานฉันทຏ ณ มืองจันทบุรี มีนวคิด
การสืไอสารพืไอการนຌมนຌาว฿จ ฿ชຌนืๅอหาการสืไอสารทีไมี฿จความส้าคัญ (Key message) นຌมนຌาว฿จ฿หຌกิดการ
มีสวนรวม ละตัดสิน฿จขຌารวมกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพชุมชน ดຌวยนวคิดทีไวา 1) ปຓนงานลีลาศ
ทิดพระกยีรติสมดใจพระนางจຌาร้าเพพรรณี สมดใจพระราชนิ฿ีนรชักาลทีไ 7 ครบ 112 ป 2) ปຓนการนຌอมรา้ลกึ
฿นพระมหากรุณาธิคุณอันหาทีไสุดมิเดຌ ดสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดชฯ 3) ปຓนการลีลาศ
พืไอสุขภาพชุมชน สรຌางครือขายทัๅงภาย฿น ละภายนอก กผู ຌสน฿จกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ ละ 
4) ปຓนกิจกรรมการบ้าพใญประยชนຏสาธารณกุศลภายหลังจากการหักคา฿ชຌจายทัๅงหมดจะมอบ฿หຌคณะ
นิทศศาสตรຏ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้าเพพรรณีเดຌ฿ชຌ฿นกิจกรรมการรียนการสอน
  2.3 การประมินผลครงการ สดงดังตารางทีไ 3

ตารางทีไ 3 ภาพรวมการประมินความรูຌ จตคต ิละการปฏิบัติทักษะลีลาศพืไอสุขภาพ 

ความรูຌลีลาศพืไอสุขภาพ จ้านวน N= 160 รຌอยละ
   - รูຌ
   - เมรูຌ

144
16

89.84
10.16

จตคติตอลีลาศพืไอสุขภาพ  = 2.90, S.D. = 0.40 (ดีมาก)
การปฏิบัติลีลาศพืไอสุขภาพ   =3.17, S.D. = 0.40 (ดีมาก)
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 การประมินผลครงการ฿ชຌบบประมินการจัดงานพืไอวัดความรูຌ จตคติ ละการปฏิบัติทักษะลีลาศ 
พบวา งานลลีาศครัๅงนีๅมผีูຌขຌารวม 160 คน ซึไงครงการลีลาศพืไอสขุภาพชมุชน : นຌอง-พีไสมานฉนัทຏ ณ มอืงจนัทบรุี
กอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงปຓนเปตามกณฑຏการประมินความรู ຌ จตคติ ละการปฏิบัติทักษะลีลาศ 
ดยผูຌขຌารวมครงการมีความรูຌกีไยวกับกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ฿นระดับดีมาก รຌอยละ 89.84 มีจตคติ
หในดຌวยกับการจัดกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ฿นระดับดีมาก (  = 2.90, S.D. = 0.40) ละการปฏิบัติลีลาศ
พืไอสุขภาพบอยครัๅง฿นระดับดีมากชนกัน (  = 3.17, S.D. = 0.40)

อภิปรายผล
 การศึกษารืไอง การสืไอสารพืไอการพัฒนาครือขายทางสังคมของกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพผูຌสูงอายุ
฿นขตอ้าภอมืองจังหวัดจันทบุรีสะทຌอนภาพการสืไอสารของกลุมผูຌสูงอายุจนกระทัไงสามารถพัฒนาครือขาย
ผูຌสน฿จ฿นกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ การกิดของครือขายการสืไอสารปຓนกลุมทีไกิดขึๅนดยธรรมชาติดยอาศัย
พืๅนฐานของผูຌนิยมกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพหมือนกัน นอกจากนีๅยังกิดนวคิดผูຌน้าทางความคิด (Opinion 
leader) ฿นการขับคลืไอนกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพทีไมีอิทธิพลตอการตัดสิน฿จลีลาศพืไอสุขภาพ (Schäfer 
& Taddicken, 2015) ดยวิธีการเมปຓนทางการผานการสืไอสารระหวางบุคคล ละผูຌน้าทางความคิด 
จะสามารถผยพรกระจายขาวสารของกจิกรรมลลีาศพืไอสุขภาพ รวมเปถงึการสืไอสารพืไอการพฒันาครอืขาย
ทางสังคมสังคม ซึไงจะพรกระจายขาวสารผสมผสานความคิดหในสวนตัวกีไยวกับกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ
เปยังสมาชิกภาย฿นกลุมนัๅนพืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตทีไดี ละผูຌน้าทางความคิดดังกลาวยังสามารถนຌมนຌาว฿จ
เปสูการจัดครงการลีลาศพืไอสุขภาพชุมชนนຌอง-พีไสมานฉันทຏ ณ มืองจันทบุรี ซึไงกิจกรรม฿นครงการดังกลาว
ปຓนการรณรงคຏทางการสืไอสารพืไอการรักสุขภาพของกลุมผูຌสูงอายุ฿นขตมืองจันทบุรี กอ฿หຌกิดความส้ารใจ
ของการสืไอสารทัไวเปของครือขายผูຌกิจกรรมผูຌสน฿จลีลาศพืไอสุขภาพ กิดการปลีไยนปลงทางดຌานความรูຌ 
ทัศนคติ ละพฤติกรรม (กศิน ีจฑุาวิจิตร, 2548) กีไยวกับการรับรูຌถึงประยชนຏของกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ 
ทา้฿หຌกิดทศันคติทีได฿ีนการสงสริมสขุภาพทีไสงผลตอระบบสุขภาพทีได ีละตัดสิน฿จออกก้าลงักายดຌวยการลีลาศ 
ละน้าเปสูการขຌารวมงานสังสรรคຏทีไ฿ชຌลีลาศปຓนครืไองมือสรຌางความสัมพันธຏ
 ครือขายทางสังคม฿นกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพถือเดຌวาปຓนจุดริไมตຌนของกลุมผูຌรักสุขภาพผูຌสูงอายุ
฿นขตมืองจันทบุรี นับปຓนปรากฏการณຏทางความคิดทีไสอดคลຌองกับการสืไอสารสุขภาพ (Health 
communication) (Northouse & Northouse, 1998) ดยมีปງาหมายสืไอสารสุขภาพพืไอ฿หຌขຌอมูล ความรูຌ 
จงู฿จ฿หຌคน฿นสงัคมตระหนกัตอความสา้คัญของสขุภาพ รวมทัๅงการพฒันาวถิชีวีติดຌานสขุภาพ  สา้หรบัการสืไอสาร
สุขภาพ฿นกลุมลีลาศพืไอสุขภาพกิดการสืไอสารระหวางบุคคล ละการสืไอสาร฿นกลุมยอยผานสืไอสังคม
ครอืขาย ดยสมาชกิ฿นกลุมลลีาศจะมกีารตดิตอพูดคุยซึไงหนຌาลกปลีไยนบทบาทกนัปຓนผูຌสงสาร ละผูຌรบัสาร
฿นลักษณะการสืไอสารสองทาง (Two-way communication) มกีารสืไอสารระหวางกลุมยอยกีไยวกบัดຌานสุขภาพ 
ความรูຌสึกทีไมีตอการฝຄกลีลาศพืไอสุขภาพ สืไอสารสืไอ฿หมผานสืไอสังคมครือขาย (Social media) อยางเลนຏ 
(Line application) ละฟสบุຍค (Facebook) ดยมีการตัๅงกลุมฉพาะกิจพูดคุยกันรืไองกิจกรรมลีลาศ ละ
รืไองราวอืไน โ มีการลกปลีไยนขຌอมูลขาวสารกีไยวกับกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ ละการรวมงานสังสรรคຏ
 การสืบสานของกลุม อาศัยการสืไอสารรวมกันระหวางสมาชิก฿นกลุมกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพ 
สดง฿หຌหในความสามคัคีนนฟງนของสมาชกิ฿นกลุมกระตุຌน฿หຌผูຌสน฿จขຌามารวมกิจกรรมของกลุมผูຌนยิมลลีาศ
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พืไอสุขภาพ ฿ชຌวทีการฝຄกซຌอมลีลาศปຓนวทีลกปลีไยนขาวสารลีลาศ การสดงความคิดหในตาง โ กีไยวกับ
การฝຄกลีลาศพืไอสุขภาพ การสืบสานกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพจึงตຌองอาศัยความนาชืไอถือ (Creditability) 
ของบุคคลทีไมีลักษณะปຓนผูຌน้านันทนาการทีไมีพฤติกรรมอิงความสัมพันธຏของมนุษยຏกับการจัดกิจกรรม
ตามสถานการณຏ (สราวุธ ชัยวิชิต, 2552) ทีไวามีการส้ารวจความตຌองการของผูຌขຌารวมกิจกรรมปຓนสวน฿หญ 
นຌนกิจกรรมทีไท้า฿หຌผูຌขຌารวมเดຌท้ากิจกรรมปຓนกลุม ท้ากิจกรรมอยางทัไวถึง ฿ชຌอุปกรณຏทคนลยีทีไหมาะสม 
ออกบบกฎกติกาทีไมีความยืดหยุนตามรูปบบของกิจกรรม สรຌางสัมพันธภาพ฿นกิจกรรมอยาง฿กลຌชิด ละ
มีการวางผนกระตุຌนการท้ากิจกรรมคลืไอนเหวอยางตอนืไอง ทัๅงนีๅท้า฿หຌผูຌรับสารรูຌสึกเวຌวาง฿จ฿นตัวผูຌสงสาร 
ละมีความสามารถ฿นการลีลาศ สืไอบุคคลทีไจะสืบสานกิจกรรมลีลาศพืไอสุขภาพควรเดຌรับความชืไอถือจะตຌอง
ปຓนผูຌมีความช้านาญ ละมีประสบการณຏดຌานลีลาศพอสมควร (Middlebrook, 1974; Aronson & Golden, 
1962)

ขຌอสนอนะ
 1. งานวิจยัครัๅงนีๅยงัจา้กัดพยีงคการศกึษาวิถชีวีติของผูຌสงูอายุ฿นขตมอืง ซึไงหากมกีารวิจยัครัๅงตอเป
ควรศึกษาผูຌสูงอายุ฿นขตชนบท
 2. มืไอสังคมเทยกຌาวขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ ควรด้านินการรณรงคຏทางการสืไอสารดຌานสุขภาพทีไปຓน
ประยชนຏตอวิถีชีวิตผูຌสูงอายุพืไอขานรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุอยางตอนืไอง ละจัดกิจกรรมทีไลด
ชองวางระหวางวัยเมปຓนอุปสรรค฿นการสรຌางสรรคຏกิจกรรมดี โ รวมกันระหวางคนรุน฿หม ละผูຌสูงอายุ
ทีไตางหในคุณคาซึไงกนัละกันอยางทຌจริง
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