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                   The purpose  of the study were to investigate a Composition of Community and Support the exercise behaviour  in 
Community Hospitals in Ratchaburi, and to analyze the Structure of Composition of Community and Support the exercise 
behaviour of personel in Community Hospitals in Ratchaburi as well as to compare the Composition of Community classified by 
the influented factors in 2002-2004. 
  The sample was 240 in total, which 162 and 78 were selected,by Purposive Sampling & Qoata Sampling, from 
Community Hospitals and Ratchaburi Community respectively. Personel from Community Hospitals: consisted of executive, 
committee, doctor, nurse, technician, staff and worker, personel from Community Ratchaburi: consisted of volunteer in Public 
Health , exercise of region, leader of Health-Club Community, members of Health-Club Community. 
  The instruments used for gathering data were structured interview.Data analysis composed of frequency percentage, 
mean, standard deviation, standard error of the mean, C.V., 95%C.I., Contingency coefficient, chi-square, One Way ANOWA and 
t-test. 
  The outcomes the study were: 
1. The popularity structure in Ratchaburi Community were divided into 2 characteristic 
    1.1 There are more men than women in a group of people whose age is less than 29. 
    1.2 In contrast,a number of women with age more than 30 outweight a number o men. 
2. The popularity birth rate was reduced where as the mortarity rate (rate of death) was increased.(men > women) 
3. People in Ratchaburi had longer life expecially in the elder people. 
4. The readiness of Public Health Care was low. 
  Personel in both Community Hospitals and Public Community had the similarity in age structure (range 30-49 years 
old ), mostly were female (76%) with different marriage status and education background. Most personel in Community Hospitals 
graduated with the Bachelor’s Degree and the amount of single and married persons were quite the same.However,most personel 
in Public Community were married and had education not higher than the Bachelor’s Degree.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ปญหาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 
    ปจจุบันเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีทางการแพทยเปนไปอยางรวดเร็ว การกระจายโครงสรางพื้นฐานของระบบบริการ
สาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนเปนไปอยางกวางขวาง เชน โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชนมีการกระจายและมีความ
ครอบคลุมมากขึ้น  อยางไรก็ตาม ภายใตโครงสรางพื้นฐานของเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนไป
พบวาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่ไมเหมาะสมยังคงปรากฏอยูและนับวันจะเปนปญหาของ
สังคมมากขึ้น เชนพฤติกรรมการออกกําลังกาย พฤติกรรมการเสพสารเสพติด พฤติกรรมดังกลาวเปน
ผลเนื่องมาจากพฤติกรรมความเครียด สาเหตุเนื่องมาจากความคิด ความเชื่อ คานิยม แบบแผนการ
ดําเนินชีวิต และปจจัยส่ิงแวดลอมตางๆ  
    นอกเหนือจากปญหาที่เกดิจากพฤติกรรมสุขภาพดังกลาวขางตนแลว แนวโนมปญหาการเจ็บปวย
ของประชาชนในอนาคตจะมคีวามหลากหลาย รุนแรงและซับซอนมากขึ้น ไมวาจะเปนโรคระบาด 
โรคติดตอ โรคไมติดตอทั้งทางกายและทางจิตหรือโรคที่เกิดจากพันธกุรรม ส่ิงแวดลอมและมลภาวะ 
ความหลากหลาย ความรุนแรงและความซับซอนของโรคดังกลาวนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบนัไดตระหนักและเหน็ความสําคัญ
ตลอดจนความจําเปนของการปองปรามมากกวาการปองกัน โดยรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งโดย
ทางตรงและทางออม ตลอดจนนกัวิชาการและผูที่เกีย่วของทุกฝายทุกระดับตางเห็นพองตองกนัวา
การลงทุนดานการรักษาพยาบาลจะใหผลตอบแทนนอยกวาการสงเสริมสุขภาพ  ทั้งนี้เนื่องจาก “ 
อโรคยา ปรมา ลาภา  การไมมีโรคเปนลาภอันประเสรฐิ “  ซ่ึงหมายความวาการมีสุขภาพดีถือเปน
ยอดปรารถนาของทุกคนที่ไมมีใครปฏิเสธได การที่รางกายแข็งแรง ไมเจ็บปวย ไมเกิดโรค ยอม
สงผลใหชีวิตมีความสุข จากการที่คนสวนใหญทั่วไปยอมรบัและเหน็ถึงความสําคัญของการมี
สุขภาพดี วาเปนเรื่องใหญ เปนความจาํเปน ดังนั้นรัฐบาลทุกประเทศจึงใหความสําคัญ และมี
นโยบายสงเสริมใหคนในประเทศของตน เปนผูที่มีสุขภาพดี ยอมหมายถึงการมีคุณภาพชวีิตทีด่ขีอง
ประชาชนสงผลใหประชาชนสวนใหญของประเทศเปนทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
เพิ่มมูลคาใหกบัสังคมและประเทศชาติในทุกดาน ประการสําคัญก็คือ รัฐบาลสามารถลดคาใชจาย 
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และสามารถนํางบประมาณสวนที่นําไปใชในการรักษาพยาบาลประชาชน ไปพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดานอื่น เพื่อสรางความมั่นคงใหกับประเทศโดยตรงตอไป  

   ความพยายามของหนวยงานองคกรตางๆ ทั่วโลก ที่รวมมือกัน เพื่อคิดคน และกําหนด
มาตรการใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพ ในการสรางเสริมสุขภาพของมนุษยชาติ มีความตอเนื่องและ
สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก โดยมุงจัดการกับปจจัยกําหนดดานสุขภาพมาโดย
ตลอด แตการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในสังคมยุคโลกาภิวัฒน ประกอบดวย ความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการแขงขันทางธุรกิจที่เปนไปอยางสูง การตอสูในเรื่องการศกึษา 
การประกอบอาชีพ ปจจัยดังกลาวทําใหเกิด ภาวะที่ประชาชนสวนใหญ ไมสามารถปรับตัวไดทัน 
ประกอบกับการดําเนินวิถีชีวิตในปจจุบัน  ขาดการเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจําวัน ขาดการพักผอน 
เกิดความเครียด  

       สถานการณดังกลาวขางตน  กอใหเกิดปญหาสุขภาพทั้งทางกายและจิต ขอมูลจาก
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-
2549) กระทรวงสาธารณสุขพบวาสาเหตุการตาย และอัตราตายที่สําคัญของประชาชนไทย(ป พ.ศ.
2546) เมื่อเทียบกับประชากรแสนคนไดแก มะเร็งทุกชนิดจํานวน 78.9 อุบัติเหตุจํานวน 56.9 ความ
ดันโลหิตสูงจํานวน 5.1( ปพ.ศ. 2545) และโรคหัวใจและหลอดเลือดจํานวน27.7  ตามลําดับ(สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร ) สําหรับปญหาสุขภาพจิตในประเทศไทย ปญหาความเครียดมีความชุก  
57.7 ในกลุมผูประกอบอาชีพและรอยละ 59.8 ในกลุมผูวางงาน(กรมสุขภาพจิต 2543:97 ) ปญหาการ
ฆาตัวตาย 36.41 ตอประชากรแสนคน(กรมสุขภาพจิต: 2544) และการใชสารเสพติด เชนบุหร่ี ซ่ึงพบ
รอยละ 21.6 ในอายุ 11 ปแยกเปนชายรอยละ 44.1และหญิงรอยละ 2.9 (สํานักงานสถิติแหงชาติ
2546:99 )  

    จากการวิเคราะหปญหาสาธารณสุขในบริการสุขภาพ พบวาปญหาสุขภาพที่นําเสนอ
ขางตนนั้น สามารถปองกันไดดวยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมซึ่งจะสงผลดีตอสุขภาพตาม
เปาหมายการสงเสริมสุขภาพของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9  
ในทางตรงกันขาม ถามีพฤติกรรมเสี่ยง หรือพฤติกรรมไมเหมาะสม ก็จะมีผลกระทบตอปญหา
สุขภาพหรือปญหาสาธารณสุขทั้งในปจจุบันและอนาคต ดวยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุข ไดให
ความสําคัญของเรื่องนี้ จึงไดดําเนินงานโครงการสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
มาตั้งแตปงบประมาณ 2530 และไดกําหนดอยางชัดเจนในแผนการพัฒนาสาธารณสุขแหงชาติฉบับ
ที่ 8  และไดมีโครงการ Health Promotion Hospital หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเกิดขึ้น มุงเนน
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 5 อ. ไดแก ออกกําลังกาย อาหาร อารมณ อนามัยชุมชนและอโรคยา ใน
รายละเอียดของ อ.ออกกําลังกาย ในโครงการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ นั่นคือการสงเสริม
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สนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงาน ผูปวย และประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ และทุกสภาพ
รางกาย ไดมีการออกกําลังกาย การทํากิจกรรมออกกําลังกายนั้นไมจําเปนตองใชจายคาเวชภัณฑตอ
อยางใด ใชเปนกลวิธีปองกันบําบัดรักษา  หรือฟนฟูสภาพรางกาย  ไดอยางประหยัด  และมี
ประสิทธิภาพ การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ มีผลทําใหเกิดความแข็งแรงของอวัยวะที่สําคัญของ
รางกายของคนเรา ไดแก หัวใจ ปอด และระบบการไหลเวียนของโลหิต ซ่ึงถือเปนระบบสําคัญของ
รางกาย ที่ทําใหระบบอื่น ๆ ดีตามไปดวย การทํางานอยางมีประสิทธิภาพของระบบดังกลาว จะมีผล
ทําใหเกิดความอดทนตอสภาพแวดลอมในปจจุบัน จะเปนผูดํารงชีวิตอยูดวยความสมบูรณ ทั้ง
รางกายและจิตใจ(กระทรวงสาธารณสุข 2547:156-160 ) ดังนั้นกลุมนักวิชาการสํานักงาน
คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐานไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนทําการวิจัย วิเคราะห 
สังเคราะหขอมูลแวดลอม ซ่ึงนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน  ตลอดจนแผนกิจกรรม
ในการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ที่เรียกวาแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชน ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 
(พ.ศ.2545-2549) ซ่ึงประกอบดวย  5 ยุทธศาสตรหลัก คือ 

     ยุทธศาสตรที่ 1   สรางความเขมแข็งของชุมชน 
      ยุทธศาสตรที่ 2   สรางเงื่อนไขและปจจัยเอ้ือ 
      ยุทธศาสตรที่ 3   เสริมสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนในสังคม 
      ยุทธศาสตรที่ 4   สงเสริมการเรียนรูและการสื่อสารเพื่อประชาชน 

     ยุทธศาสตรที่ 5   พัฒนากระบวนการจดัการ ความรูและขอมูลขาวสาร 
     ภายใตแผนยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรลงไปตาม

ขอบเขตหนวยงานตามลําดับจนถึงระดับชุมชนระดับจังหวัดโดยมีเปาหมายที่จะสรางเสริมสุขภาพ
ใหกับประชาชน  โดยที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีก็เชนเดียวกับชุมชนระดับจังหวัดอื่นทั่ว
ประเทศ ไดแผนยุทธศาสตรมาปรับใหเหมาะสมกับโครงสรางและองคประกอบของชุมชนของ
ตนเอง โดยจําแนกเปน 8 แผนยุทธศาสตร คือ     

1. การปรับโครงสรางและระบบการบริหารจดัการทรัพยากร 
2. การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร 
3. การพัฒนาระบบการประสานงานภายในองคกร 
4. การจัดทําแผนและประเมนิผลโดยใชการมสีวนรวมของบุคลากรทุกระดับ 
5. การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานสุขภาพ 
6. การสงเสริมการสรางสุขภาพ การปองกันโรค การเฝาระวงัโรคและการคุมครอง

ผูบริโภคดานสุขภาพ 
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7. การพัฒนาสถานบริการใหผานการรับรองคุณภาพ 
8. การสงเสริมใหผูรับบริการไดรับการดูแลสขุภาพแบบองครวม 

     ผลของการดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรที่ 4 และ 5 จากรายงานประจําป 2547 ของ
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี พบวาสถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดราชบุรี มีสาเหตุการตายที่
สําคัญไดแก โรคมะเร็ง โรคระบบไหลเวียนโลหิต และอุบัติเหตุ ตามลําดับและจากผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข พบวายโยบายที่ผานเกณฑช้ีวัด ไดแก การออกกําลังกาย 
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ศูนยเด็กเล็กนาอยู  ความดันโลหิตสูง เบาหวาน To Be Number One  สวน
นโยบายที่บางตัวช้ีวัดไมผานเกณฑ ไดแก การสงเสริมสุขภาพ  หลักประกันสุขภาพถวนหนา มะเร็ง
เตานม มะเร็งปากมดลูก แพทยแผนไทย อาหาปลอดภัย ยาเสพติด เอดส ไขเลือดออก ซ่ึงไดมีการ
ติดตามและเรงรัดการดําเนินงานใหมีการจัดทําแผนงานและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการแกปญหา
และพัฒนาอยางตอเนื่อง(รายงานประจําป 2547,สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี) 

     จากขอมูลขางตนที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีของประชาชน ซ่ึงไดรับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ทําการวิเคราะหองคประกอบของชุมชนกับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของโรงพยาบาล
ชุมชนในจังหวัดราชบุรี เพื่อเปนแนวทางและแบบอยางที่ดีในการสงเสริมสุขภาพของประชาชนและ
บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี และสนองตอนโยบายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพของ
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี รวมถึงแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) อีกดวย 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                วัตถุประสงคทั่วไป : การวิจยัคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหองคประกอบของชุมชนกบั
การสงเสริม พฤติกรรมการออกกําลังกายของโรงพยาบาลชุมชนจังหวดัราชบุรี 
วัตถุประสงคเฉพาะ : จําแนกออกเปน 2 ประเด็น คือ 

(1) เพื่อวิเคราะหโครงสรางองคประกอบชุมชนกับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลัง
กายของโรงพยาบาลชุมชนจงัหวัดราชบุรี 

(2) เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบองคประกอบชุมชนจําแนกตามรายดานในป พ.ศ.2545-2547 
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ขอบเขตของการศึกษา 
      การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจตรวจคน ( Exploratory Research) เพื่อศึกษา
องคประกอบของชุมชนกับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ราชบุรี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาดังตอไปนี้ 

1. ขอบเขตของชุมชน : จําแนกเปน 2 ระดับ 
1.1 โรงพยาบาลชุมชน จังหวดัราชบุรี ประกอบดวย 
       1.1.1 โรงพยาบาลปากทอ 
       1.1.2 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช จอมบึง 
       1.1.3 โรงพยาบาลวัดเพลง 
       1.1.4 โรงพยาบาลบางแพ 
       1.1.5 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
       1.1.6 โรงพยาบาลสวนผึ้ง 
1.2  ชุมชน จังหวัดราชบุรี ประกอบดวย 

                    1.2.1 ชุมชนระดบัอําเภอปากทอ 
                    1.2.2 ชุมชนระดบั อําเภอจอมบึง 

      1.2.3 ชุมชนระดับอําเภอวัดเพลง 
      1.2.4 ชุมชนระดับอําเภอบางแพ 
      1.2.5 ชุมชนระดับอําเภอโพธาราม 

             และ1.2.6 ชุมชนระดบัอําเภอสวนผึง้ 
2. ขอบเขตวิธีการศึกษา : จําแนกเปน 2 ระดับ คือ 
 2.1 ศึกษาจากเอกสาร  หนังสือ  ตํารา  วารสาร รายงานประจําปประจําจังหวัดราชบุรี ขอมูล
สถิติจากสํานักงานสถิติประจําจังหวัดราชบุรี ขอมูลทางอินเตอรเน็ต www.google.com  โดยใช
เทคนิคการวิเคราะหอกสาร(Documentary Analysis)  
 2.2  ศึกษาจากขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนกับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลัง
กายจากตัวอยางที่เลือกจากชมุชนทั้ง  2 ระดับ 
3. ขอบเขตของการวิเคราะหองคประกอบชุมชน : จําแนกเปนองคประกอบดานตาง ๆ 5 ดาน ดังนี ้

3.1 ดานเศรษฐกิจ 
3.2 ดานสังคม          

 3.3 ดานสาธารณสุข 
 3.4 ดานสิ่งแวดลอม 
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 3.5 ดานพฤติกรรมสุขภาพ 
4. ขอบเขตแหลงขอมูลและผูใหขอมูล  การวิจัยคร้ังนี้ไดสนใจศกึษาขอมูลจาก 2 แหลง :  
 4.1 แหลงขอมูลภายใตขอบเขต 2.1 ประกอบดวยหนังสือ วารสาร ตําราทางดานสาธารณสุข 
ชุมชน และพฤติกรรมการออกกําลังกาย รายงานประจําปประจําจังหวัดราชบุรี ป พ.ศ.2545-2547 
ขอมูลสถิติจากสํานักงานสถิติประจําจังหวัดราชบุรี ขอมูลทางอินเตอรเน็ต www.google.com 

4.2 แหลงขอมูลภายใตขอบเขต 2.2 ศึกษาจากบุคคลที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมการออกกําลัง
กาย จําแนกเปน 
แหลงขอมูลจากโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี 
      4.2.1 บุคลากรระดับผูบริหาร 
                   4.2.2 บุคลากรระดับหวัหนา 
      4.2.3 คณะทํางานที่เกีย่วของกับการออกกําลังกาย: กรรมการสงเสริมการออกกําลังกาย     
      4.2.4 เจาหนาที่ทั่วไปในโรงพยาบาลราชบุรี 
   1. แพทย 
   2.  พยาบาล 
   3. เวชปฏิบัต ิ
   4. เจาหนาที่ทัว่ไป 
                             5. ลูกจางคนงาน 
แหลงขอมูลจากชุมชนจังหวดัราชบุรี 
      4.2.5 อสม.ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชน จังหวดัราชบุรี 
      4.2.6 นายก อบต./สมาชิก อบต.ในเขตพืน้ที่ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี 
                   4.2.7 ผูนําชุมชน ในเขตพืน้ที่ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวดัราชบุรี 
                   4.2.8 ประธานชมรมสงเสริมสุขภาพในเขตพืน้ที่ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี 
      4.2.9 สมาชิกชมรมสงเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี 
 
ขอจํากัดของงานวิจัย 
ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้(บทที่ 4) ในบางปงบประมาณไมสามารถคนหาขอมูลได  
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ขอตกลงเบื้องตน 

       ในงานวิจัยนี้การศึกษาขอมูลในโรงพยาบาลชุมชนและชุมชนที่เกี่ยวของทั้ง 6 ชุมชน 
ขอมูลชุมชนที่ศึกษาจะเปนขอมูลในอําเภอที่เปนที่ตั้งของโรงพยาบาลชุมชน  ยกเวนโรงพยาบาลเจ็ด
เสมียนที่โรงพยาบาลชุมชนตั้งอยูในพื้นที่เทศบาลเจ็ดเสมียนอําเภอโพธาราม ขอมูลชุมชนที่ศึกษาจึง
กําหนดเปนขอมูลในอําเภอโพธาราม 

 
ความหมายคําท่ีเก่ียวของ  

1. ชุมชน หมายถงึ กลุมคนที่อาศัยอยูในอาณาเขตบริเวณเดยีวกัน มีความสัมพันธใกลชิด มีฐานะ
และอาชีพที่คลายคลึงกัน มีลักษณะของการใชชีวิตรวมกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั ตั้งแต
ระดับครอบครัวไปสูระดับเครือญาติ จนถึงระดับหมูบานและระดบัเกินหมูบาน และผูที่อาศัยใน
ชุมชน มีความรูสึกวาเปนคนชุมชนเดยีวกัน นอกจากนี้ยังมีการดํารงรักษาคุณคา และมรดกทาง
วัฒนธรรมและศาสนา ถายทอดไปยังลูกหลานอีกดวย(กาญจนา  แกวเทพ 2538)  

2. โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี หมายถึง โรงพยาบาลปากทอ โรงพยาบาลจอมบึง
โรงพยาบาลวดัเพลง โรงพยาบาลบางแพ โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน โรงพยาบาลสวนผึ้ง 

3.  องคประกอบชุมชน หมายถึง องคประกอบของชุมชนในดาน 5 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม ดานพฤติกรรมสุขภาพ 

4. การสงเสริมสุขภาพ คือ การดํารงสุขภาพทั่วไปใหอยูในสภาพดหีรือปรับปรุงใหดขีึ้น 
(วารสารสรางเสริมสุขภาพ ป 2547) 
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บทท่ี 2   
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
   การนําเสนอรายงานสรุปของผลการศึกษาคนควาเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ “ การ
วิเคราะหองคประกอบดานชุมชนกับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดราชบุรี ” คร้ังนี้ผูวิจัยจําแนกรายละเอียดของการนําเสนอออกเปน 4 ตอน ประกอบดวย 
 ตอนที่ 1 การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายในประเทศไทย 
 ตอนที่ 2 การวเิคราะหองคประกอบของชมุชนในเชิงกลยุทธ 
 ตอนที่ 3 งานวจิัยที่เกี่ยวของ 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

                   ตอนที่ 1 
การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของประเทศไทย 

 
                  ตลอดระยะเวลากวา 2 ทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับปญหา
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเปนพิเศษโดยเฉพาะอยางยิ่งไดนําปรัชญาทางการสาธารณสุขที่เนน
การสงเสริมสุขภาพ โดยใชการสาธารณสุขมูลฐานเปนรากฐานหลักของการทํางานที่กอใหเกดิสุข
ภาวะที่พึงประสงค ทั้งนี้โดยอาศัยปจจัยเอ้ือคือการมีสวนรวมของประชาชนเปนกลไกสําคัญในการ
ดําเนินงาน เนื่องจากรัฐบาลไดตระหนักวาส่ิงที่กําหนดไวในการสรางสุขภาพของประชาชนในอดีต
นั้น ไมสามารถครอบคลุมและแกไขปญหาสุขภาพใหกบัประชาชนไดในทกุระดับและทุกเรื่อง จึงมี
ความจําเปนทีจ่ะตองใหประชาชนมีสวนรวม ในการดแูลและสรางเสริมสุขภาพของตนเองและคน
ใกลชิด จากแนวคิดดังกลาวรัฐบาลไดมุงเนนนโยบายไปในดาน “ การสรางสุขภาพ ” มากกวาเนนที่
การ “ ซอมสุขภาพ ” ดังในอดีตที่ผานมา การเปลีย่นแปลงดังกลาวทําใหเกิดสภาวะทีน่ําไปสูการ
พึ่งพาตนเองทางสุขภาพของชุมชนไดอยางสมบูรณและยัง่ยืน ในชวงปพุทธศักราช 2540  ไดเกดิการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองครั้งใหญ ซ่ึงประเทศไทยไดมีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติใหเสรีภาพแกประชาชนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนบัญญัติการกระจายอํานาจ
การบริหารราชการสวนกลางไปสูการบริหารราชการสวนทองถ่ิน รวมทั้งมีการปรับวิธีคิดและ
เปลี่ยนวิถีการดําเนินงาในการสรางสุขภาพเชิงรุกมากขึ้นดังปรากฏในแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่มุงเนนคุณภาพชวีิตของ
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ประชาชนเปนหลัก ไดกาํหนดยุทธศาสตรการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาต ิ ซ่ึง
ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรหลัก คือ 
 ยุทธศาสตรที่ 1   สรางความเขมแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตรที่ 2   สรางเงื่อนไขและปจจัยเอื้อ 
 ยุทธศาสตรที่ 3   เสริมสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนในสังคม 
 ยุทธศาสตรที่ 4   สงเสริมการเรียนรูและการสื่อสารเพื่อประชาชน 
 ยุทธศาสตรที่ 5   พัฒนากระบวนการจัดการ ความรูและขอมูลขาวสาร 
       ภายใตยุทธศาสตรหลักทั้ง 5 ดังกลาวขางตนนั้น กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดยุทธวิธี
ที่สําคัญที่มุงเนนการพึ่งพาตนเองของชุมชน การพลิกฟนภูมิปญญาและพัฒนาศักยภาพคน ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณที่สนับสนุนการดําเนินงานของ อสม. จากเจาหนาที่ภาครัฐเปนผู
ตัดสินใจใชเงินในการพัฒนาสุขภาพ มาเปนเงินอุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งเปด
โอกาสใหประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจใชเงินเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการงานพัฒนา
สุขภาพของคนในชุมชน ซ่ึงจะนําไปสูมิติใหมในการดูแลสุขภาพของคนไทยที่เรียกวา “ ระบบ
สุขภาพภาคประชาชน ” ในอนาคต ดังจะเห็นไดจากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 
2548 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

นโยบายกระทรวงสาธารณสขุ ปงบประมาณ 2548 

วิสัยทัศน 
 “ เปนองคกรหลักในการพฒันาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน มคีุณภาพและเสมอภาคโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน ชุมชนและสังคมอยางมีจิตสํานกึดานสุขภาพ เพื่อนําไปสูการเปน “ เมืองไทยแข็งแรง ” 
และพรอมที่จะเปนผูนําการแขงขันดานสขุภาพในระดบัสากล ” 

นโยบายเรงรัดการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ 2548 
1. พัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับการสรางหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 
2. สรางสุขภาพ / Healthy Thailand เมืองไทยแข็งแรง 
3. เรงรัดการแกไขปญหากําลังคน 
4. การแกไขปญหาเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
5. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยา / ผลิตภัณฑสุขภาพ / วัคซีน 
6. สนับสนุนธุรกิจสุขภาพทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ 
7. เรงรัดใหมีระบบบริการ การแพทยฉุกเฉินใหครอบคลุมทุกจังหวัด 
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8. สนับสนุนใหองคกรภาคีเครือขายดานสุขภาพทั้งภาครฐั ภาคเอกชน องคกรทองถ่ินอาสาสมัคร    
และประชาชนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสุขภาพทุกระดับ 
9. การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาธิบาล 

      อยางไรก็ตามนโยบายเสริมสรางสังคมเขมแข็งและยั่งยืนนั้นรัฐบาลจะมุงพัฒนาคนให
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญา ทั้งนี้เพื่อใหประเทศไทย เปนสังคมคุณภาพ สังคมคุณธรรม 
และสังคมที่สมดุล ภายใตนโยบายดังกลาวรัฐบาลควรมุงมั่นที่จะสรางระบบบริการและคุมครอง
สุขภาพ เพื่อใหประชาชนชาวไทย มีสุขภาพดีถวนหนา โดยจะดําเนินการปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อ
ลดรายจายดานสาธารณสุขของประเทศโดยรวม และลดคาใชจายในการดูแลรักษาสุขภาพของ
ประชาชน พรอมทั้งสรางหลักประกันและโอกาสในการ เขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุข
ที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน มาตรการตางๆ ประกอบดวย 

1. จัดตั้งกองทุนประกันสุขภาพแหงชาติ โดยการตรากฎหมายวาดวยการประกันสุขภาพ 
แหงชาติ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใชงบประมาณของรัฐดานสุขภาพ และลดภาระคาใชจาย
ของ ประชาชนในการเขาถึงบริการสุขภาพ 

2. สงเสริมการผลิต พัฒนา และกระจายกําลังคนและสถานบริการดานสุขภาพใหมีจํานวน 
และคุณภาพเพียงพอกับความตองการของประเทศ รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการจัดระบบความรู 
และสรางมาตรฐานดานการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือกอื่น ๆ และสมุนไพร เพื่อนําไปใชใน
ระบบบริการสุขภาพอยางมีคุณภาพและปลอดภัย 

3. จัดระบบการปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย การปองกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย การ
ควบคุมการเพิ่มจํานวนผูปวยโรคเอดสและดูแลผูปวยโรคเอดสอยางเหมาะสม พรอมกับสนับสนุน
การสรางและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพ เรงรัดกิจกรรม สรางเสริมสุขภาพ การกีฬา และ
สนับสนุนใหเกิดองคกรเครือขายควบคุม ปองกันโรคในทุกระดับ 

ในการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน ตามวิสัยทัศนของนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
ปงบประมาณ 2548 นั้น การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและสังคมอยางมีจิตสํานึกดานสุขภาพ
ถือเปนหัวใจสําคัญ ท่ีจะนําไปสูการเปน “ เมืองไทยแข็งแรง ” ตามนโยบายและเปาหมายเมืองไทย
แข็งแรง(Healthy Thailand) ดังรายละเอียดท่ีจะนําเสนอดังตอไปนี้ 
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นโยบายและเปาหมายเมืองไทยแขง็แรง(Healthy Thailand) 
วิสัยทัศน “ เมืองไทยแขง็แรง” (Healthy Thailand) 
 คนไทยอยูเยน็เปนสุขท้ังกาย ใจ สังคม และปญญา/จิตวิญญาณ มีสัมมาอาชีพ มีรายได 
ทํางานดวยความเปนสุข สามารถดํารงชีวติบนพืน้ฐานของความพอดพีอประมาณอยางมีเหตผุล 
ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มี
ครอบครัวอบอุน ม่ันคง อยูในสภาพแวดลอมท่ีดีตอสุขภาพ ชีวิตและทรัพยสิน เปนสงัคมแหงการ
เรียนรูและชวยเหลือเก้ือกูลกัน มีสุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาว 
วัตถุประสงค 
 เพื่อระดมศักยภาพของทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาควชิาการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
รวมกันดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยมีกลไกรับผิดชอบตดิตาม และผลักดันการ
ดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ เมืองไทยแขง็แรง ” (Healthy Thailand) 
คําประกาศนโยบายและเปาหมาย“เมืองไทยแข็งแรง” (Healthy Thailand)ของกระทรวงสาธารณสุข 

1. ความแขง็แรงของสุขภาพในมิติทางกาย(Physical Health) 
- คนไทยที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เพื่อสุขภาพแข็งแรงในทกุ

หมูบาน ทุกชมุชน ทุกหนวยงานและสถานประกอบการ 
- คนไทยไดบริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีคณุคาทางโภชนาการและเพยีงพอตอความ

ตองการของรางกาย จากแหลงผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษเจือปน ตลาดสด รานอาหาร และแผงลอย
จําหนายอาหารทุกแหงไดมาตรฐานสุขอนามัย สถานที่ผลิตอาหารทุกแหงผานเกณฑ GMP (Good 
Manufacturing Practice) 

- คนไทยมีอายขุัยเฉลี่ยยนืยาวพรอมสุขภาพแข็งแรง อัตราปวยและอัตราตายดวยโรคที่
เปนสาเหตุการตายอันดับตนๆ ของคนไทยลดนอยลงอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคเอดส 
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ไขเลือดออก และโรคเบาหวาน 

- คนไทยลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และยาสบู 
- คนไทยมีอัตราการบาดเจ็บและตายดวยอุบัติเหตุลดนอยลง 
- คนไทยทกุคนมีหลักประกนัการเขาถึงบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐาน 

 2. ความแข็งแรงของสขุภาพในมิติทางจิตใจ(Mental Health) 
        - คนไทยมีครอบครัวที่อบอุน เด็กและผูสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว 
        - คนไทยมีอัตราการฆาตัวตายตลอดจนปวยดวยโรคทางจิตประสาทลดนอยลง 
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 - คนไทยมีความฉลาดทางปญญา(I.Q.) และความฉลาดทางอารมณ เพิ่มมากขึ้นในระดบั
ที่ตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานสากล 
 3. ความแข็งแรงของสขุภาพในมิติทางสังคม(Social Health) และเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy) 
        - คนไทยมีความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความรุนแรงที่กอใหเกิดการประทุษราย 
ทางเพศ และการประทุษรายตอทรัพยสิน 
                     - คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาในระดับโรงเรียนไมนอยกวา 12 ป และมีโอกาสเรียน
ตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อสรางความรูความเขาใจและเกิดทกัษะทางสุขภาพ(Health Skill) และทักษะ
การดําเนนิชีวติอยางเหมาะสม( Life Skill) 
        - คนไทยมีสัมมาอาชีพและรายไดเพยีงพอตอการดํารงชีวิตอยางปกติสุข 
                     - คนไทยมีที่อยูอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ มีน้ําสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคเพยีงพอ และ 
ดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพด ี
 4. ความแข็งแรงของสขุภาพในมิติทางปญญา/จิตวิญญาณ(Spiritual Health) 
       - คนไทยลด ละ เลิกอบายมุขและสิ่งเสพติด 
       - คนไทยมคีวามรูรักสามัคคี มีความเอื้ออาทรเกื้อกูลกนั 
                   - คนไทยมีสติและปญญาแกไขปญหาความขัดแยงรุนแรงตางๆ ดวยเหตผุลและดวยสันติ 
วิธี                     
       - คนไทยยดึมั่นในหลักศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงาม 
       จากนโยบายดงักลาวขางตน ไดมีการกระตุนและผลักดันให ท้ังภาครัฐ ภาควชิาการ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมกันดําเนินการเพื่อสงเสริมการมีคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ประเทศ ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงไดมีการนํายุทธศาสตร สรางคนไทยแขง็แกรง  เมืองไทย
แข็งแรงมาประยุกตใช ตามเปาหมายและกลยุทธดังตอไปนี ้

ยุทธศาสตร สรางคนไทยแขง็แกรง เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)  

แผนยุทธศาสตรระดับกระทรวงสาธารณสุข 
               กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใชเปาหมายและกลยุทธ “ รวมพลังสรางสุขภาพ เพื่อคนไทย
แข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง ” ที่เกี่ยวของกับดานสุขภาพ เพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการฯในป 
พ.ศ.2548 โดยมีประเด็นยุทธศาสตรเปาประสงค และตวัช้ีวัด รายละเอยีดมีดังนี ้
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ยุทธศาสตรท่ี 1 คนไทยแขง็แรง 

ยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย : 

1. เสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ  
2. เสริมสรางประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพและจดัการสิง่แวดลอม  
3. พัฒนาระบบบริการ  
4. พัฒนาองคความรู  
5. พัฒนาระบบ กลไกในการจดัการ  
6. เรงรัดการบําบัด รักษา ฟนฟ ูพัฒนาผูเสพและผูติดยาเสพติด  
7. เสริมสรางระบบเฝาระวัง ควบคุม ปองกันโดยการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน 

สังคมเพื่อการแกไขปญหายาเสพติดไดอยางยั่งยืน 

                 เปาประสงคที่ 1 ปญหาสุขภาพที่สําคัญของประชาชนลดลง  
                                           ตัวช้ีวดัประกอบดวย  
                ตัวช้ีวัดที่ 1 ประชาชนในแตละกลุมอายุมีพฤติกรรมในการดแูลสุขภาพไดถูกตองเพิ่มขึ้น
จากป 2547 รอยละ 5 ในเรื่องคนไทยออกกําลังกายเพิ่มขึ้น คนไทยบรโิภคอาหารที่ปลอดภัย คนไทย
ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ คนไทยมอัีตราการบาดเจ็บดวยอุบัติเหตุนอยลง และ
คนไทยมีอัตราฆาตัวตายฯลดลง 
                ตัวช้ีวัดที่ 2 พื้นที่รอยละ 60 มีอัตราการปวยและตายดวยโรคที่เปนปญหาทีสํ่าคัญ 10 
อันดับแรกของแตละพื้นที่ ลดลง ในโรคเอดส โรคหัวใจ ความดันโลหติสูง เบาหวาน และ
ไขเลือดออก 
                ตัวช้ีวัดที่ 3 ประชาชนรอยละ 80 ไดรับบริการแบบองครวมทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ 
การควบคุมปองกันโรค รักษาพยาบาล และฟนฟูสมรรถภาพ อยางมคีุณภาพมาตรฐาน โดยคนไทย
ทุกคนมีหลักประกันการเขาถึงบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐาน 

                 เปาประสงคที่ 2 ประชาชน ผูเสพ และผูติดยา ไดรับการบําบัด รักษา ฟนฟู และพัฒนาให
สามารถปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
                                           ตัวช้ีวดัประกอบดวย  
                        - จํานวนผูปวยยาเสพตดิที่ไดรับการบําบัดรักษาตามเกณฑที่กําหนดเพิม่ขึ้นจากป 
2547 รอยละ 25  
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                        - จํานวนผูปวยยาเสพตดิที่ไดรับการบําบัดรักษาแลวไมกลับไปเสพซ้ําเพิ่มขึ้นจากป 
2547 รอยละ 18.75  
                        - ประชาชนมคีวามรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดถูกตองเพิ่มขึ้นจากป 
2547 รอยละ 10 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เมืองไทยเขมแข็ง 

                 ยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย : เสริมสรางนวัตกรรม และกลไกใน
การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ  และบริการสุขภาพ ที่เนนการใชภมูิปญญาไทยใหมีคุณภาพ
มาตรฐานปลอดภัยตอสุขภาพและแขงขนัไดในระดับสากล 

 เปาประสงค : ผลิตภัณฑและการบริการสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐานเพียงพอและ
แขงขันไดในระดับสากล ตัวช้ีวัดประกอบดวย ผลิตภัณฑ  และบริการสุขภาพสามารถเสริมรายได
ใหกับประเทศเพิ่มขึ้นจากป 2547 รอยละ 25 

 จากที่กลาวมาขางตนอาจกลาวไดวา เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) เปนแนวคิดเชิง
ยุทธศาสตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการลดปจจัยเสี่ยงเชงิพฤติกรรม
สุขภาพและลดโรคที่เปนปญหาสาธารณสุขสําคัญของประเทศ ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึง
คัดเลือกเปาหมายและตวัช้ีวดัที่เหมาะสมและคาดวาจะแกไขปญหาดานสุขภาพได ดงัรายละเอียด
ตามตัวช้ีวดัยุทธศาสตรสรางคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแขง็แรง(Healthy Thailand) ป พ.ศ.2548 เพื่อ
สรางเสริมสุขภาพของประชาชนและลดปญหาดานสุขภาพของประชาชนในประเทศ
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 ตัวชี้วัดยุทธศาสตรสรางคนไทยแขง็แรง เมืองไทยแขง็แรง (Health Thailand) ประจําป 2548 
 

             4 มิติ                                       17 เปาหมาย                                                                             ตัวชี้วัด                                                            เปาหมาย   หนวยงานที่เกี่ยวของ   
 1. ทางกาย              - ออกกําลังกายในทุกหมูบาน ตําบล              1. รอยละของประชาชนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอย                                       60%          กก.สธ.ศธ. 
   ชุมชน หนวยงานและสถานประกอบการ         สัปดาหละ 3 วันๆ ละ 30 นาที 
  - อาหารสะอาด ปลอดภัยมีคุณคา         1. รอยละของตลาดประเภทที่ 1 ผานเกณฑตลาดสดนาซื้อขั้นพื้นฐาน                            100%          สธ.มท. 
              2. รอยละของรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐานของทองถิ่น              100%          สธ.มท. 
                 3. รอยละของอาหารปลอดภัยจากสารปนเปอน 6 ชนิดในทุกหมูบาน/ตําบล                    95%          สธ.มท. 
                    4. รอยละสถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท ผานเกณฑ GMP                                             100%          สธ.อก. 
  - ลดอัตราปวย ตาย โรคอันดับตนๆ         1. อัตราการปวยไขเลือดออก ( ตอแสนประชากร)                       ไมเกิน 50    สธ.มท. 
              2. รอยละของประชากรอายุ 40 ปขึ้นไป ไดรับบริการคัดกรองความ ดันโลหิต                60%           สธ. 
       และเบาหวานตามมาตรฐาน 
              3. รอยละของสตรีอายุมากกวา 35 ป มีความรูเพื่อการสรางพฤติกรรม                              80%          สธ. 
       เรื่องการตรวจเตานมดวยตนเอง 
             4. รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการตรวจครรภกอนและหลังคลอดตามเกณฑ90% 
    - ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล           1. รอยละของรานจําหนายอาหารและเครื่องดื่มที่มีระบบปรับอากาศจัด                            80%          สธ. 
    และยาสูบ                เปนเขตปลอดบุหรี่ ถูกตองตามกฎหมาย 
              2. รานคาไมจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่แกเด็กอายุต่ํากวา18 ป                     100%          มท.สตช.สธ. 
                               - ลดอัตรา   การบาดเจ็บ ตายดวยอุบัติเหตุ     1. มีอัตราการบาดเจ็บและตายดวยอุบัติเหตุการจราจรทางบกลดลง(ตอแสนประชากร)  ไมเกิน 20  สธ.คค.มท. 
  - เขาถึงหลักประกันสุขภาพที่ไดมาตรฐาน    1. รอยละของคนพิการที่ไดรับบริการดานสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการในดานตางๆ 80%         สธ.พม. 
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               4 มิติ                           17 เปาหมาย                                                                                           ตัวชี้วัด                                                              เปาหมาย   หนวยงานที่เกี่ยวของ              
2. ทางจิตใจ  - มีครอบครัวอบอุน        1. รอยละของครอบครัวสามารถดูแลเด็ก ผูสูงอายุหรือผูพิการไดอยางเหมาะสม                      80%            พม. 
            2. รอยละของวัยรุนเปนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง  >50%           สธ.ศธ. 
            3. รอยละของผูสูงอายุเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ และมีกิจกรรมทุกเดือน                                >50%           สธ.พม. 
  - ลดอัตราการฆาตัวตายดวยโรคประสาท 

- เด็กไทยมี IQ,EQ ไดมาตรฐานสากล        1. ศูนยเด็กเล็กไดมาตรฐานอยางนอย 1 แหง/ตําบล                                                                   100% สธ.พม.มท.
                   

3. ทางสังคมและ - มีความปลอดภัยตอชีวิต                           1. ผูมีอิทธิพลตามบัญชีรายชื่อของกระทรวงมหาดไทยที่สามารถจับกุม ดําเนินคดีและกดดัน    80%           มท.สตช. 
    เศรษฐกิจพอเพียง                                                                       ใหเลิกพฤติกรรมได 
  - ไดรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ปหรือ      1. รอยละของโรงเรียนทุกสังกัดผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ                         100%            สธ.ศธ. 
                                  หรือตลอดชีวิต                                        2.  รอยละของเด็กที่ดีรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                           100%            ศธ. 
  - มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต            1. รอยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ.(20,000 บาท/ป) ลดลง                    80%             มท. 

2. รอยละของกลุมเศรษฐกิจชุมชนที่ไดรับการพัฒนาเปนวิสาหกิจชุมชน                                  80%             อก.กษ.พณ.    
                                                                                                                                                                        มท.                        

  - มีสภาพแวดลอมและที่อยูอาศัยเอื้อตอสุขภาพ 
4. ปญญา/  - ลด ละ เลิก อบายมุขและสิ่งเสพติด          1. สัดสวนผูติดยาเสพติดลดลง(ตอพันประชากร)                                                                           4              มท.สตช.สธ. 
    จิตวิญญาณ - มีความสามัคคี เอื้ออาทร เกื้อกูลกัน 
  - มีสติ แกปญหาดวยเหตุผลและสันติวิธี 
  - ยึดมั่นในหลักศาสนาและวัฒนธรรม 
ที่มา: ประเมินผลโดยสํานักวิชาการ สํานักตรวจและประเมินผล และศูนยวิชาการเขต กระทรวงสาธารณสุข 
 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ตอนที่ 2 
การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของชุมชนและโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี 

 
   จากแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของประเทศดังไดกลาวมาแลวจาก

เนื้อหาขางตน ซ่ึงผูวิจัยไดใหความสนใจศึกษาในระดับทองถ่ิน คือชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยมอง
ภาพรวมจากแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2545-2549)และยุทธศาสตรทางสาธารณสุขมูลฐาน ซ่ึงจากราว 20 ปเศษมานี้ (ป 2520) 
องคการอนามัยโลกไดเสนอยุทธศาสตร “ การสาธารณสุขมูลฐาน” (Primary Health Care) 
ออกมาใหประเทศสมาชิกนําไปใช การสาธารณสุขมูลฐานนี้ วางอยูบนแนวคิดวา เร่ืองสุขภาพจะ
ปลอยใหประชาชน รอรับบริการจากฝายบุคลากรสาธารณสุข อยางเดียวไมได ฝายประชาชนตอง
เขามามีสวนรวมอยางแข็งขัน ในเรื่องที่ประชาชนทําเองไดดวย จึงจะทําใหเกิดการมีสุขภาพดีถวน
หนา (Health For All) ได                                

    ประเทศในแถบยุโรป นําแนวคิดเรื่องการสาธารณสุขมูลฐานดังกลาวมาเปนกรอบ
แนวทางการพัฒนาการบริการทางการแพทย และสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ โดยบุคลากร
สาธารณสุขเปนหลัก สวนประเทศไทยไดมุงเนนแนวทางการสงเสริมกิจกรรมชุมชน ไดแก การ
จัดตั้งกองทุนในชุมชนการอบรมผูส่ือขาวสาธารณสุข(ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) เพื่อเปนตัวแทนภาคประชาชน ในการสงเสริม แนะนํา สนับสนุนการดูแลสุขภาพ 
คนในชุมชน ถัดจากบุคลากรสาธารณสุขลงไป ปจจุบันไดมีการอบรมยกระดับ ผสส. เปน อสม. ทั้ง
หมดแลว ซ่ึงมีจํานวน อสม. ทั้งประเทศ กวา 5 แสนคน อยางไรก็ตามเกี่ยวกับแนวทางที่ประเทศ
ไทยทําอยูนั้นมีผูที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุขใหความเห็นวา ยุทธศาสตรการสาธารณสุขมูลฐาน 
หมายถึง ยุทธศาสตรการพึ่งตนเอง ดานสุขภาพเพื่อการดูแลตนเอง (Self Care) ไมนาจะไปติดอยูแค
เร่ือง ผสส. อสม. เทานั้น 

      ตอมา ในปพ.ศ. 2529 องคการอนามัยโลกไดผลักดันแนวคิดใหม ออกมาอีกระลอก
หนึ่ง นั่นคือ ยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion Strategy) โดยออกมาเปนกฎ
บัตรออตตาวา (Ottawa charter) ขยายความ “ การสรางเสริมสุขภาพ ” ออกไปจากความเขาใจ
เดิมๆ ใหมีความหมายใหมวา คือ “ การสรางเสริมสุขภาพหมายถึงกระบวนการของการเพิ่ม
สมรรถนะ ใหคนสามารถควบคุมปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดสุขภาพ และเปนผลใหบุคคลมีสุขภาพดี 
สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ใหเหมาะสม รวมไปถึงการปรับสิ่งแวดลอม ใหเอ้ือตอการมี
สุขภาพที่ดี ” ซ่ึงมีสาระสําคัญ 5 องคประกอบ คือ 
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1. การสรางนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy)  
2. การสรางสิง่แวดลอม / สภาวะแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ (Create Healthy Environment)  
3. การสรางเสริมความเขมแข็งชุมชน / กระบวนการชุมชน (Community Strengthening)  
4. การพัฒนาทักษะสวนบุคคลให สามารถปรบัพฤติกรรมเพื่อการสรางสขุภาพ (Personal 

Skill Development)  
5. การปรับเปล่ียนระบบบริการการแพทย และสาธารณสุข ใหเปนไปในลกัษณะผสมผสาน 
และองครวม (Health Care Service System Re-Orientation)  

        สาระสําคัญดังกลาวเปน กาวสําคัญของเรื่องสุขภาพอีกกาวหนึ่งทีเดียว เพราะเปนการ
ประกาศวา เร่ืองสุขภาพเกีย่วของเชื่อมโยง การบริการสุขภาพกับชุมชน สามารถอธิบายได
ตามลําดับ  

1.  การสรางนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy)  ตามนโยบายการ
พัฒนาสุขภาพปงบประมาณ 2547 ของกระทรวงสาธารณสุข ดังเชนที่กระทรวงสาธารณสุขมี
เปาหมายการดําเนินงาน คือการทําใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีอยางยั่งยืนเพื่อใหเปนตนทุน
ของพลังทางสังคมที่เขมแข็ง โดยจะตองดําเนินการอยางจริงจัง ดังนี ้

สนับสนุนการสรางสุขภาพของชุมชนดวยการจัดปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
เชิงรุกโดยเนนหลักการบูรณาการและใหทกุภาคีมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
ซ่ึงปจจัยสําคญัที่ตองเรงรัดดําเนินการเชิงรุกไดแก 

สรางความเขมแข็งใหกับชมรมสรางสุขภาพและหมูบานสรางสุขภาพโดยใหมี
กิจกรรมตางๆ อยางบูรณาการที่ยั่งยืน 

สงเสริมใหประชาชนมีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอและบริโภคอาหารที่ปลอดภยั
มีคุณคาตามวยัตลอดจนใหมกีารลดพฤติกรรมที่เปนปจจยัเสี่ยง โดยเฉพาะอยางยิ่งลดการบริโภค
สุราและบุหร่ี 

เรงรัดการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในครัวเรือนใหเอื้อตอวิธีการดํารงชีวิตที่มี
สุขภาพด ี

เสริมสรางความสัมพันธในครอบครัวเพื่อใหเกิดความอบอุนในครอบครัวทั้งสุขภาพ
อนามัยและจิตใจในทุกกลุมอายุ 

สงเสริมใหมีและใชกฎหมายที่ปกปองสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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2. สงเสริมและเรงรัดปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการใหบริการแกประชาชน   อยางมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรมและสนับสนุนการประกันสุขภาพทุกระบบใหเปนที่ยอมรับของประชาชน
ในทุกพื้นที่ 

3. เรงรัดการควบคุม ปองกัน เพื่อลดโรคที่เปนปญหาและสงผลกระทบสําคัญตอภาระ
และการสูญเสียทางเศรษฐกิจของครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรคมะเร็ง โรคเอดส 
โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิต โรคซารส สุขภาพจิต ฯลฯ 

4. สรางเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิรูประบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โดยทุกหนวยงานจะตองดําเนินการ เรงรัดใหปรับแนวคิด
และกระบวนการดําเนินงานในระบบการบริหารจัดการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

5. สนับสนุนการสรางความเขมแข็งในการแขงขันกับนานานประเทศ เพื่อรวมสราง
เศรษฐกิจของชาติใหมั่นคง โดยจะตองเรงรัดใหดําเนินการอยางจริงจังคือ สนับสนุนสถานบริการ
สุขภาพทุกระดับใหมีความพรอมและมีศักยภาพเพื่อใหบริการดานสุขภาพอยางมีมาตรฐาน เปนที่
ยอมรับของชาวตางประเทศ เรงรัดการคุมครองผูบริโภคในการผลิตและการใชผลิตภัณฑสุขภาพที่
มีคุณคาและปลอดภัย เปนที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญา
ไทย การนวดไทยและสมุนไพรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

สําหรับนโยบายเนนหนัก 9 เร่ืองของกระทรวงสาธารณสขุมีดังนี ้

1. โครงการอาหารปลอดภัย 
2. โครงการออกกําลังกาย 
3. โครงการสรางหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 
4. โครงการปองกันและบาํบัดรักษาผูติดสารเสพติด 

 - การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
  - การลดปจจยัเส่ียงกับการเกิดโรคจากการสูบบุหร่ีและการดื่มสุรา 
5. โครงการสงเสริมและปองกนัปญหาสุขภาพจิต 

 - การสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจติ 
 - การสงเสริมความฉลาดดานปญญาและอารมณ(IQ และ EQ เด็กอายุ 6-18ป) 

6. โครงการพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 
7. โครงการปองกันและควบคมุโรคไขเลือดออก 
8. โครงการควบคุมปองกันและพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาโรคมะเร็ง 
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 - การเฝาระวังและดแูลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเตานม 
 - การเฝาระวังและดแูลสตรีไทยจากโรคมะเร็งปากมดลูก 

9. โครงการควบคุมโรคเอดส 

     ภายใตนโยบายการพัฒนาสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ในปงบประมาณ 2547 โดย
ตั้งเปาหมายใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ยั่งยืน ไดกําหนดกลยุทธการสรางสุขภาพของ
ประชาชน เนนการบูรณาการและใหทุกภาคีมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาที่สําคัญไว 8 ยุทธศาสตร
ไดแก 1) ปรับโครงสรางและระบบบริหารจัดการทรัพยากร 2) พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร 3) 
พัฒนาระบบการประสานงานภายในองคกร 4) จัดทําแผนและประเมินผลโดยใชการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกระดับ 5) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานสุขภาพ 6) สงเสริมการสรางสุขภาพ 
การปองกันโรค การเฝาระวังโรคและการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 7) พัฒนาสถานบริการให
ผานการรับรองคุณภาพ 8) สงเสริมใหผูรับบริการไดรับการดูแลสุขภาพแบบองครวม 

      จากรายงานประจําป 2547 พบวาสถานภาพของประชาชนจังหวัดราชบุรี มีสาเหตุการ
ตายที่สําคัญไดแก โรคมะเร็ง โรคระบบไหลเวียนเลือด และอุบัติเหตุทุกชนิดตามลําดับ และจากผล
การดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 9 เร่ืองพบวา นโยบายที่ผานเกณฑช้ีวัดไดแก 
ออกกําลังกาย โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ศูนยเด็กเล็กนาอยู ความดันโลหิตสูง เบาหวาน To Be 
Number One สวนนโยบายที่บางตัวช้ีวัดไมผานเกณฑไดแก หลักประกันสุขภาพถวนหนา การ
สงเสริมสุขภาพ มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก แพทยแผนไทย อาหารปลอดภัย ไขเลือดออก ยา
เสพติด แตอยางไรก็ตามไดมีการติดตามและเรงรัดการดําเนินงานในระดับ คปสอ.ใหมีการจัดทํา
โครงการและสนับสนุนงบประมาณเพื่อแกไขปญหาอยางตอเนื่อง 

   นอกจากนี้ในหนวยงานทุกระดับมีความเขาใจชัดเจนและสามารถนํานโยบายไปบริหาร
จัดการใหเกิดผลสัมฤทธิ์  แตอยางไรก็ตามการสรางสุขภาพของประชาชนยังคงตองมีนโยบาย มี
การบูรณาการรวมกันทุกภาคีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนงบประมาณลงสูระดับตําบล
เพื่อใหการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพยั่งยืน 

     ดังเชนที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีการวางแผนงบประมาณเชิงบูรณาการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2549 เร่ือง ยุทธศาสตรงานดานการวิจัย โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการรวบรวบแผนเสนองบประมาณในเชิงบูรณาการของ
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หนวยงานการวิจัยตาง ๆ ของประเทศ โดยจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยกลุมจังหวัดในภูมิภาคตาง ๆ 
ของประเทศ เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานดานการวิจัย และหนวยงานพัฒนารวมทั้ง
ฝายปฏิบัติงานในทุกภาคสวน (รัฐ, เอกชน, องคกรเอกชนไมคากําไร, ประชาชน) อันจะนําไปสูการ
ผลักดันและเกื้อหนุนใหการดําเนินงานวิจัยสอดคลองกับนโยบายสําคัญของรัฐบาล (AGENDA) 
แผนบริหารราชการแผนดิน โดยไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินโครงการศึกษา
เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยกลุมจังหวัด : ภาคกลาง โดยจังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดหนึ่งในส่ี
จังหวัดของกลุมจังหวัดภาคกลางตะวันตก  ซ่ึงประกอบดวย จังหวัดนครปฐม  จังหวัด
กาญจนบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ทุก
ภาคสวนทั้งในจังหวัดราชบุรีและในกลุมจังหวัด เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค  ตามหลักการ SWOT Analysis พบวาจังหวัดราชบุรีมีจุดเดนที่เปนศักยภาพในการพัฒนา
ที่จะสามารถนําไปปฏิบัติในพื้นที่ที่สําคัญตามหลักยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพ (Health 
Promotion Strategy)ดังองคประกอบตอไปนี้ 

2.  การสรางสิ่งแวดลอม / สภาวะแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ (Create Healthy Environment)
ไดมีการดําเนนิงาน “ เมืองไทยนาอยู” (Health City) ที่ยดึหลักการสรางเสริมศักยภาพและความ
เขมแข็งของประชาชนทุกภาคสวนในชุมชน เพื่อนําไปสูสํานึกความเปนเจาของ(Sense Of 
Belonging) สํานึกตอสวนรวม(Social Conscience) ความรวมมือ(Participation) อันจะนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสรางสภาพแวดลอมที่นาอยู  ดังรายละเอยีดยุทธศาสตรงานดานการวิจยั
ที่สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติไดศึกษาในจงัหวัดราชบุรีดงันี้ 

ยุทธศาสตรจังหวัดราชบุรี(พ.ศ.2547-2550)  

            ดานทีต่ั้ง       อยูใกลกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ 100 กโิลเมตร  เปน
จังหวดัที่มีพื้นที่ติดชายแดนที่ใกลกับกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ ประมาณ  170 กิโลเมตร 

          ดานแหลงน้ํา   มแีมน้าํสายสําคัญที่เอื้ออํานวยประโยชนทั้งดานอุปโภคและ
บริโภค จํานวน 2 สาย คือ แมน้ําแมกลอง และแมน้ําภาช ี รวมทั้งมีระบบชลประทานที่
ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรอกีประมาณ 879,000  ไร 

             ดานคุณภาพดิน   พื้นที่สวนใหญมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตรทุก
สาขา ไมวาจะเปนการ ทํานา ทําสวน  ทําไร  ปศุสัตว และการประมง  มีพื้นที่เพื่อการเกษตร
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มากกวา 1 ลาน 4 แสนไรเศษ   

          ดานการเกษตรอุตสาหกรรม   มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรแปรรูป
อาหาร จํานวน 232 โรง  มีมูลคาการผลิตมากกวา 5,500 ลานบาทตอป  โดยเฉพาะเปนแหลง
ผลิตนมสดที่มากที่สุดของประเทศ คือ สหกรณโคนมหนองโพ  และมีการเพาะเลี้ยงสุกรมาก
ที่สุดของประเทศ คือ มากกวา 1.5 ลานตัว  มูลคามากกวา 5,250 ลานบาท        

            นอกจากนั้น ยังมีการผลิตสินคาหัตถกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน (OTOP) ที่มี
คุณภาพระดับ  5 ดาว  จํานวน 17 ชนิด 

          ดานการทองเที่ยว   มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก ตลาดน้ําดําเนินสะดวกติด
ระดับสากล (Brand Image) คางคาวรอยลานตัวที่เขาชองพราน (Unseen in Thailand) และ
หนังใหญวัดขนอน 

          ดานเศรษฐกิจชายแดนตะวันตก   จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ติดชายแดนดานพมายาว
73 กิโลเมตร ในพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง และกิ่งอําเภอบานคา  สามารถที่จะพัฒนาเปดจุดผอน
ปรนการคา และจุดผานแดนถาวรเพื่อสงสินคาออกทางทะเลอันดามันเชื่อมโยงกับ
กรุงเทพมหานคร ใชระยะทางที่ส้ันที่สุดคือ 284 กิโลเมตร 

         จากการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาดังกลาว  จึงไดกําหนดวิสัยทัศนจังหวัด
ราชบุรี ดังนี้ 

“ สรางผลผลติสูสากล  สรางสภาพชุมชนเพื่อชีวิต ” 

           เพื่อใหบรรลุเปาหมายและความสําเร็จตามวิสัยทัศนดังกลาว    จงึได
กําหนด  5  เปาประสงค   
4  ประเด็นยุทธศาตร   10  ยุทธศาสตร   และ  27  โครงการหลัก  

 5  เปาประสงค ประกอบดวย         

                 เปาประสงคท่ี  1 เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวดั (GPP) ไมนอยกวา รอย
ละ  8 ตอป 
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                 เปาประสงคท่ี  2 เพิ่มผลผลิตและยอดขายสินคาเกษตร   เกษตรอุตสาหกรรม
ปลอดภัย รอยละ 8 ตอป 

                เปาประสงคท่ี  3 เพิ่มรายไดจากสินคาภูมิปญญาทองถ่ินไมนอยกวารอยละ 10 ตอ
ป 

                เปาประสงคท่ี  4 เพิ่มรายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยว รอยละ 10 ตอป 

                เปาประสงคท่ี  5 เพิ่มมูลคาเศรษฐกิจชายแดนไทย-พมา รอยละ 6 ตอป 

 4 ประเดน็ยุทธศาสตร ประกอบดวย  

                ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1 ราชบุรีเปนแหลงผลิตสินคาเกษตร   เกษตรอุตสาหกรรมที่
ปลอดภยัจากสารพิษ 

                ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2 พัฒนาสินคาภูมิปญญาทองถ่ินเปนสินคาสงออก 

                ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวถีิชุมชน 

                ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4 พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนดานตะวันตก 

                จาก  4  ประเด็นยทุธศาสตรดังกลาว  จึงไดกําหนดยุทธศาสตร ไว  10 ยุทธ
ศาสตร  27  โครงการดังนี ้

 10 ยุทธศาสตร 27 โครงการหลัก ประกอบดวย 

     ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพ
และปลอดภัยจากสารพิษ   ประกอบดวย 9 โครงการหลัก  ซ่ึงไดรับ
งบประมาณงบกลาง  7  โครงการ คือ 

                                1. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัยตามระบบเกษตรดีที่
เหมาะสม (GAP) 

                                 2. โครงการตรวจรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงกุงกามกรามตาม
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มาตรฐาน GAP 

                                 3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตออยและน้ําตาลใหไดผล
ผลิตและคุณภาพเพิ่มขึ้น 

                                 4. โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรเขาสู
ระบบมาตรฐาน 

                                 5. โครงการพัฒนาฟารมสุกร 

                                 6. โครงการกอสรางโรงฆาสัตว (สุกร) เพื่อการสงออก 

                                 7. โครงการจัดตั้งศูนยเครือขายการศกึษาและประสานการพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตร 
      ที่ปลอดภัย 

                                 8. โครงการจัดตั้งศูนยตรวจสอบสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 

                                 9.    โครงการพัฒนาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มผลผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
        แปรรูปทางการเกษตร 

                   สําหรับโครงการที่ไมไดรับการอนุมัติงบประมาณป  2547 โครงการ  คือ  โครงการ
ที่ 6  และ 8 

        ยุทธศาสตรท่ี 2 เพิ่มผลผลิตและมูลคาสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ประกอบดวย4 
โครงการที่ไดรับงบประมาณงบกลาง คือ 

                                 1. โครงการกอสรางหองเย็นขนาดเลก็เพื่อเก็บรักษาคุณภาพอาหารให
สดและมีราคาดี 

                                 2. โครงการสงเสริมการปลูก  พัฒนาการผลิตการตลาดเพื่อการ
สงออก  และการ อนุรักษกลวยไม 
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                                 3. โครงการยานยี่สกปลาดี 

                                 4. โครงการเพิ่มผลผลิตกุงกามกรามในอางเก็บน้ํา 

        ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการตลาดสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ประกอบดวย 2 
โครงการที่ไดรับงบประมาณ  งบกลาง คือ  

                                 1. โครงการเชื่อมโยงตลาดสินคาเกษตรระหวางจังหวัด (ราชบุรี-ภูเก็ต) 

                                 2. โครงการศึกษาทิศทางการตลาดสินคาเกษตรจังหวัดราชบุรี 

       ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร  ประกอบดวย 2 โครงการ ที่
ไดรับงบประมาณ  งบกลาง  คือ 

                                1. โครงการจัดทําบัญชีฟารม 

                                2. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารเชิงกลยุทธแกผูบริหารองคกร
ภาครัฐและเอกชน 

        ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบการผลิตสินคาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการ
สงออก ประกอบดวย 1 โครงการ ที่ไดรับงบประมาณ  งบกลาง  คือ
โครงการพัฒนาระบบการผลิตและเพิ่มผลผลิตภัณฑภูมปิญญาทองถ่ิน
ที่มีคุณภาพเพือ่การบริโภค  และการสงออก 

        ยุทธศาสตรท่ี 6 เพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินคาภูมิปญญาทองถิ่น  

                                 ไมมีโครงการที่ขอใชเงินงบกลาง  เนื่องจากใชงบปกต ิ

        ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาระบบการตลาดสินคาภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวย 1
โครงการ ที่ไดรับงบประมาณงบกลาง คือ โครงการพัฒนาตลาด
ผลิตภัณฑภูมปิญญาทองถ่ิน (OTOP) 

        ยุทธศาสตรท่ี 8 ฟนฟูสภาพแมน้ําแมกลองและแหลงน้ําอื่นใหเหมาะสมแกการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ประกอบดวย 1 โครงการ ที่ไดรับงบประมาณ  งบ
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กลาง  คือ โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรประมงน้ําจืดและเชิง
นิเวศทางน้ํา 

        ยุทธศาสตรท่ี 9 พัฒนาผลิตภณัฑการทองเที่ยว (Tourism  Product) ในรูปของเสนทาง
หรือกลุมสนใจ ประกอบดวย 5 โครงการ ที่ไดรับงบประมาณ งบกลาง
คือ 

                                 1. โครงการพัฒนาคุณภาพลุมน้ําแมกลอง ลุมน้ําภาชี และแหลงน้ําอ่ืน ๆ
ใหเอื้อตอการ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขและเอื้อตอการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ 

                                 2. โครงการพัฒนาแพทยแผนไทยและทัวรสุขภาพ 

                                 3. โครงการเสริมสรางมาตรฐานการบริการและความปลอดภัย 

                                 4. โครงการพัฒนาระบบการตลาดทองเที่ยวจังหวัดราชบุรี 

                                  5. โครงการจัดการทองเที่ยว 3 วัน เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในจงัหวัด
ราชบุรี 

        ยุทธศาสตรท่ี 10 โครงการจัดกิจกรรมทางการคาและการทองเที่ยวชายแดน                   
ประกอบดวย 2 โครงการ แตไมไดรับงบประมาณ  คือ 

                                  1. โครงการนํารองเขื่อนเศรษฐกจิชายแดนอําเภอสวนผึ้งจังหวดัราชบุรี 

                                  2. โครงการเตรียมความพรอมเปดจุดผอนปรนการคาชายแดนไทย-พมา 
ดานอําเภอสวนผึ้งรวมทั้งหมด 27 โครงการ  มีโครงการที่ไดรับ
งบประมาณงบกลางในป 2547 จํานวน 22 โครงการ เปนเงิน 
26,887,706 บาท      

         ตัวชี้วัดและเปาหมายยทุธศาสตรจังหวัดราชบุรีปงบประมาณ  2547  มี  7  ตัวช้ีวัด  คือ 

                    ตัวช้ีวดัที ่1 : รอยละการเพิ่มขึน้ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  ( GPP)   
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                                         เดิมจังหวดัไดกําหนดเปาหมายการเพิ่ม  GPP  ไวรอยละ 6  โดยมี
โครงการสนับสนุน  27  โครงการ  งบประมาณ  331  ลานบาท
เศษ  แตผลการพิจารณาปรากฏวา  มีโครงการที่ไดรับงบประมาณ
งบกลางจํานวน  22  โครงการ  เปนเงิน  26.8  ลานบาทเศษ  และ 
TRIS  ไดเพิ่มตัวช้ีวดั  การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมของ
จังหวดัจากรอยละ  6  เปนรอยละ  8 

                    ตัวช้ีวดัที่ 2 : รอยละการเพิ่มขึน้ของผลิตภัณฑมวลรวมของสาขาเกษตร
อุตสาหกรรม 

                    เปาหมาย  : เพิม่ผลิตภัณฑมวลรวมของสาขาเกษตรอุตสาหกรรม  รอยละ  8 

                    ตัวช้ีวดัที ่ 3  : รอยละของประชากรที่มีรายไดผานเกณฑความยากจน   

                                          ( 20,000  บาท / คน / ป) 

                     เปาหมาย  : TRIS  กําหนดให ประชากรตองมีรายไดผานเกณฑความยากจนรอย
ละ  16 

                        ตัวช้ีวดัที ่ 4  : รอยละการเพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายสินคา  OTOP 

                        เปาหมาย  : เพิ่มมูลคาการจําหนายสินคา  OTOP  รอยละ  10 

                       ตัวช้ีวดัที ่ 5  : รอยละการเพิ่มขึน้ของสินคา  OTOP  ที่ไดรับมาตรฐาน  4 – 5 ดาว 

                       เปาหมาย  : เพิ่มสินคา  OTOP  ที่ไดรับมาตรฐาน 4 – 5 ดาว  รอยละ  10 

                       ตัวช้ีวดัที่ 6  : รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยว 

                        เปาหมาย  : จํานวนนกัทองเที่ยวเพิ่มขึ้น  รอยละ  10 

                        ตัวช้ีวดัที ่ 7 : รอยละการเพิ่มขึน้ของมูลคาการคาชายแดน  (เดิมจังหวัดกําหนด
ไว  รอยละ  6 

                      เปาหมาย : เนื่องจากโครงการตามยทุธศาสตรสงเสริมการคาและการทองเที่ยว
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ชายแดนของจงัหวัดราชบุรีไมไดรับงบประมาณ   TRIS  จงึตัดตัวช้ีวัด
นี้ไมตองประเมินผล 

แหลงที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    จากยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพของจังหวัดราชบุรีที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
นอกจากการมองดานสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพในระดับปจเจกบุคคล ควรมองลง
ไปที่ระดับชุมชน ในระดับทองถ่ินจึงจะเกิดความครอบคลุมซึ่งจะมองไดจากดานการสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ตามยุทธศาสตรแหงชาติ รวมพลังสรางสุขภาพเพื่อคนไทยแข็งแรง เมืองไทย
แข็งแรง(Health Thailand) 

    3.การสรางเสริมความเขมแข็งชุมชน / กระบวนการชุมชน (Community Strengthening) 
ซ่ึงไดมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการสาธารณสุขมูลฐานมากวา 2 ทศวรรษ จนเกิดระบบ
อาสาสมัครสาธารณสุขที่เขมแข็ง จนปจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศกวา 8 แสนคน และไดมีการ
ขยายตัวของพัฒนาการที่เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงตามปรัชญาของ “ เศรษฐกิจพอเพียง ” ใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่มีหลักสําคัญ 5 ประการคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
ความมีระบบภูมิคุมกันตัวเอง การใชความรูและการมีคุณธรรมจริยธรรม เปนไปตามยุทธศาสตร
“รวมพลังสรางสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง ”  ซ่ึงเปนการดึงเอาพลังจากทุกภาค
สวนทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาชนในพื้นที่ทุกระดับจากชุมชนสู
หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ใหเขามามีสวนรวมดําเนินการภายใตกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
และทํางานอยางเปนเอกภาพ เพื่อพัฒนากระบวนการแกปญหาใหสอดคลองกับสภาพปญหา
ตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในแตละพื้นที่ โดยดึงพลังศักยภาพของเยาวชน พลังสตรี 
ผูสูงอายุ ผูนําศาสนา ผูดอยโอกาส ผูพิการ ชุมชนตางวัฒนธรรม ผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่น 
ผูนําชุมชนและเจาของสถานประกอบการ รวมกันสราง “ เมืองไทยแข็งแรง ” (Healthy Thailand ) 
โดยใชกลยุทธทั้ง 7 ประการ ในการดําเนินงาน คือ 

  1. กลยุทธการสรางการมีสวนรวม(Participation Strategy) 

     -  ระดมศกัยภาพและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ในสังคมทั้งภาคการเมือง ราชการ 
วิชาการ วิชาชีพ เอกชนและประชาชน เขารวมคิดรวมทําอยางมีระบบ เปนรูปธรรมจริงจังและ
ตอเนื่อง โดยมีภาคราชการ(กระทรวงและองคกรหลักที่เกี่ยวของ) เปนแกนสงเสริมสนับสนุนให

เกิดการดําเนนิงานอยางบูรณาการและฝายการเมืองใหการสนับสนุนนโยบายและงบประมาณ 
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  -  เสริมสรางขีดความความสามารถขององคกรปกครองทองถ่ิน และชมุชนในการ 
วิเคราะหสภาพปญหา กลวธีิและกระบวนการแกปญหา 

  -  สนับสนุนใหชุมชนเปนแกนหลักของการดําเนนิงานอยางจริงจัง 

2. กลยุทธการสื่อสารสาธารณะ(Communication Strategy) 

- ประสานความรวมมือจากทกุภาคสวน รวมรับรู รวมเรียนรู และรวม  
- เคล่ือนผานสื่อตางๆ 
- เผยแพรประชาสัมพันธยุทธศาสตร “ เมืองไทยแข็งแรง ” เพื่อสราง ความเขาใจที่

ถูกตองในเจตนารมณ และแนวทางปฏิบัตอัินจะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานและประชาชนทัว่ไป 
- สรางชองทางการสื่อสารสองทาง( Two-Way Communication) เพื่อแบงปนขอมูล

ขาวสารและรบัทราบความคิดเห็นของผูมสีวนเกีย่วของทุกฝาย ทุกระดับ 
- พัฒนาระบบขอมูลขาวสารใหเชื่อมโยง และแลกเปลีย่นกนัไดระหวางหนวยงานที่

เกี่ยวของในแนวดิ่งและแนวระนาบ 
- จัดใหมีการรายงานตอสาธารณะเสมอ เพือ่ใหเกดิความเขาใจ สนใจ อีกทั้งเปน

แรงผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

3.  กลยุทธการเสริมสรางความเขมแข็งทางจิตใจและการมีสํานึกสาธารณะ
(Strengthening and Creation Public Mind Strategy) 

- สรางจิตสํานึกความเชื่อมั่นในตัวเองของคนไทยใหเกิดความเชื่อในศักยภาพของ 
ตนเอง 

- สรางความรับผิดชอบตอสังคมและมีความไววางใจตอกนั เพื่อรวมกันดําเนินงาน 
- สรางและรณรงคเผยแพรภาพพึงประสงคของคนไทยแข็งแรง สังคมไทยแข็งแรง 

เมืองไทยแข็งแรง ยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณบุคคล องคกรที่สรางคุณประโยชนหรือเปน
แบบอยางในแตละมิติของเมอืงไทยแข็งแรง รวมถึงจูงใจและใหผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ  เชน 
การลดภาษี การใชบริการสาธารณะ การตรวจสุขภาพ เปนตน 
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4.  กลยุทธการจดับริการ(Service Strategy) 

- พัฒนาปรับปรุง ปรับเปลี่ยนการจัดบริการดานตางๆ ใหสอดคลองกับบริบททาง
สังคมและปญหาที่เปลี่ยนไปอยางรวดเรว็โดยบริการทุกดานตองเนนที่คณุภาพและประสิทธิภาพ
และโปรงใส 

- สรางทางเลือกในการรับบริการของประชาชน 
- ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพบริการของรัฐและเอกชนอยางจริงจัง และประกาศผลตอ

สาธารณะโดยคํานึงถึงสิทธิของผูรับบริการเปนสําคัญ 
- เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพของการใหบริการ 
- พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหสอดคลองกับความตองการ และเหมาะสมกับกลุม

วัย อาชีพ พื้นที่ ตลอดจนความแตกตาง อยางเทาเทียม 

5.  กลยุทธการใชมาตรการทางสังคม(Social Measure Strategy) 

- ยึดพระราชกระแส เขาใจ เขาถึง พัฒนาเปนหลักในการดําเนินงาน 
- บังคับใชกฎหมาย เพื่อการคุมครองสิทธิของประชาชน และ  ใหเกดิการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
- สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในกฎหมายดวยวิธีการและสื่อที่เขาถึงงาย

ตอการรับรู(Digest) 
- สงเสริมใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของรัฐและทองถ่ินมีความรู ความเขาใจและนํา

กฎหมายไปใชอยางถูกตอง 
- รณรงคใหเกิดวัฒนธรรมที่ดใีนสังคมใหเกดิแบบอยาง เพือ่การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

6.  กลยุทธการพฒันาวิชาการและการเรียนรู( Knowledge And Learning Strategy) 

- ดําเนินการบนระบบฐานความรูและการเรียนรูรวมกันอยาง ตอเนื่อง 
- สรางใหเกิดกระบวนการเรยีนรูอยางสรางสรรคอยางตอเนื่อง   และยัง่ยืนทางองค

ความรู โดยผสานเทคโนโลย/ี องคความรูสมัยใหมกับภมูิปญญาทองถ่ิน 
- สรางเครือขายความรวมมือกบัภาคี ภาครัฐและเอกชนเพือ่พัฒนา และถายทอด

นวัตกรรม องคความรู และเทคโนโลยีที่นําไปประยกุตใชไดอยางเหมาะสมและคุมคา 
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- พัฒนาระบบใหบริการทางวชิาการ เพื่อเขาถึงขอมูลและเกิดการเรยีนรูอยางทั่วถึงใน
ทุกระดับ 

7.  กลยุทธการบริหารจัดการมุงผลสําเร็จ( Result Based Management Strategy) 

 -  พัฒนาและยกระดับการจดัการใหทนัสมัย รวดเร็ว คลองตัว    ประหยัด มี 
ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผล สามารถทําหนาที่ประสานเชื่อมโยงศักยภาพของทุกฝาย
ในสังคม บูรณาการการดําเนนิงานเขาดวยกัน โดยมภีาครัฐเปนแกนกลางใหการสนับสนุนอยาง
เต็มที่และอยางมีเอกภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล    
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ตอนที่ 3 

การวิเคราะหองคประกอบของชุมชนจังหวัดราชบุรีในเชิงกลยุทธ 

      ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ในชวงที่
ผานมาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีการขยายตัวในอัตราสูง แตเปนการเติบโตที่ตองพึ่งพา
เทคโนโลยีและตลาดตางประเทศ ซ่ึงเปนการเติบโตที่ไมยั่งยืนและขาดสมดุล สวนในดานคุณภาพ
ชีวิตและศักยภาพของคนไทยโดยรวมดีขึ้นในเชิงปริมาณ แตกลับมีปญหาความไมเทาเทียมกันและ
เร่ืองคุณภาพของคน คุณภาพการศึกษายังลาหลัง การใหบริการยังมีความเหลื่อมลํ้าและไมทั่วถึง 
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปไดชา ระบบการบริการงานโดยรวมยังขาด
ประสิทธิภาพและไมสามารถปรับกระบวนการไดทันตอการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน 
และระบบเศรษฐกิจของโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงการเลี่ยนแปลงทางสังคม
ภายในประเทศ ไดแกการมีสวนรวมของประชาชนอยางเขมแข็ง  โดยเนนหนักไปที่การจัดการ
ระบบบริหารจัดการที่ดีและเพิ่มการดูแลบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานที่ไดพัฒนาไวแลวโดยมุงเนน
การพัฒนาแบบองครวมที่ยึดคนเปนศูนยกลาง เพื่อใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถแกปญหาความยากจน เพิ่มศักยภาพและโอกาสใหแกประชาชนในสังคม ชุมชนและ
ครอบครัว ซ่ึงผูวิจัยไดใหความสนใจศึกษาวิเคราะหองคประกอบของชุมชนจังหวัดราชบุรี ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

ความหมายของคําวา ชุมชน 
    ชุมชน หมายถึงกลุมคนที่อาศัยอยูในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธใกลชิด มี
ฐานะและอาชีพที่คลายคลึงกัน มีลักษณะของการใชชีวิตรวมกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ตั้งแตระดับครอบครัวไปสูระดับเรือญาติ จนถึงระดับหมูบานและระดับเกินหมูบาน และผูที่อาศัย
ในชุมชน มีความรูสึกวาเปนคนชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการดํารงรักษาคุณคา และมรดกทาง
วัฒนธรรมและศาสนา ถายทอดไปยังลูกหลานอีกดวย(กาญจนา  แกวเทพ 2538 : 47) 
    ชุมชนโดยสรุปวา “ ประกอบไปดวยระบบความสัมพันธของคน ความเชื่อ ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ  ระบบการเมืองระบบการปกครอง โครงสรางอํานาจ 
รวมถึงระบบนิเวศนวิทยา ส่ิงแวดลอม และเทคโนโลยีดานตาง ๆ ซ่ึงระบบ เหลานี้มีความสัมพันธ
ตอระหวางกัน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา มีความเชื่อมโยงกับชนิดที่ไมสามารถแยกออกจากกันได ”    
(จิตติ  มงคลชัยอรัญญา 2540 : 83)  
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    จะเห็นไดวา ความหมายของชุมชนนั้นไมจํากัดแนนอนตายตัว อาจพิจารณาไดหลาย     
แงมุม อาทิ ปรัชญา กายภาพ สังคมวิทยา จิตวิทยา ในบางครั้งความหมายของชุมชนไมไดจํากัดอยู
กับความหมายที่ใหความสําคัญกับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร หรือบริเวณบานเล็ก ๆ ที่มักนึกถึง
หมูบานเทานั้น บางคราวความหมายอาจจะมีทั้งรูปธรรมและนามธรรม “ ชุมชน” เปนคําที่มีการ
นําไปใชกันอยางกวางขวางและใชในลักษณะแตกตางกันออกไป จึงมิอาจกลาวไดวา “ ชุมชน” เปน
คําที่มีความหมายแนนอนตายตัวเพียงประการเดียว ดังนั้นเราปฏิเสธการ ยึดติดกับความหมายแคบ 
ๆ ของสิ่งหนึ่งส่ิงใดแลว ก็ชวยใหเกิดทรรศนะอันกวางขวางในการพิจารณาสิ่งตาง ๆ ไดหลาย
แงมุมมากขัน แตอยางไรก็ตาม การศึกษาแนวคิดและความหมายของชุมชนในทัศนะของการพัฒนา
ชุมชนก็ควรจะศึกษาถึงความหมายที่เปนรากฐานและเอื้อตอการปฏิบัติงานรวมกันสมาชิกของ
ชุมชนตอไปดวย 

    จากนยิามและความหมายที่นักวิชาการไดกลาว จะเหน็ไดวา “ ชุมชน ” มีความหมายที่
หลากหลายและถามองโดยรวมจะเหน็วา มีนัยหรือความหมายที่ใกลเคยีงกัน  4  แนวคิดคือ 

    1. แนวคดิทางสังคมวิทยา  (Sociological Perspective)  
    2. แนวคดิทางมนุษยนิยม  (Humanistic Perspective) 
    3. แนวคดิเกี่ยวกับชุมชนประชาคม   (Civil Society)  
    4. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนในรูปแบบใหม   (Virtual Community) 
    โดยการที่นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนในรูปแบบใหม  (Virtual Community)  แสดง

ถึงแนวคิดที่แตกตางในลักษณะตรงกันขาม แตเปนการแสดงถึงจุดเนนหนักหรือจุดที่แตละแนวคิด
ใหความสําคัญ และขอบขายความหมาย 

    แนวคิดทางสังคมวิทยา 
ชุมชน  หมายถึง  หนวยทางสังคมและกายภาพ อันไดแกละแวกบาน หมูบาน เมือง มหา

นคร  George Hillary (Poplin 1979 : 187) ไดพยายามหาความหมายรวมจากคําจํากัดความของ
ชุมชนที่มีผูใหความหมายไวมากมาย โดยสรุปหาลักษณะความหมายตาง ๆ ไดวาชุมชนประกอบ
ไปดวย 

  1. อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร  (Geographical Area-Territiorial) 
  2. ปฏิสัมพันธทางสังคม   (Social Interaction-Sociological) 
   3. มีความผูกพัน  (Commonties-Psycho Cultural) 
   อยางไรก็ตาม มีผูโตแยงวิธีการสรุปการคําจํากัดความในแบบของ   Hillery   วาไมอาจหา

คําจํากัดความตายตัวมาอธิบายลักษณะของชุมชนทุกชุมชน เพราะแตละชุมชนจะมีความแตกตาง
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กันออกไป หากพยายามจะหาลักษณะรวมแลว ธาตุแทของชุมชนบางชุมชนจะขาดหายไป จากคํา
จํากัดความอันเปนคํากลาง ๆ นั้น (Plant 1974 : 65) 

 ในขณะที ่ Poplin  (1979)  ไดกลาวถึงชุมชนใน 3 สถานะคือ 
 1. กลุมคนที่มาอยูรวมกนัในพืน้ที่หรือบริเวณหนึ่ง  (Geo-Graphic Area)  
 2. สมาชิกมีการติดตอระหวางกนัทางสังคม   (Social Relationship) 
 3. สมาชิกมีความสัมพันธตอกันทางสังคม   (Social Relationship) 
 4. มีความผูกพันทางดานจิตใจตอระบบนิเวศ  (Psycho-Ecological Relationship) 
 5. มีกิจกรรมสวนรวม เพื่อใชประโยชน  (Central Activities For Unilization) 
     แนวคดิของ  Hillery  และ Poplin  ไดเปนแนวคดิในการวิเคราะหชุมชนของนกัสังคม

วิทยาในรุนตอมา และที่นี้จะนําเสนอเกีย่วกับการมองชุมชนในฐานะทัง้ 3 ประการ คือ 
ชุมชนในฐานหนวยทางภูมิศาสตร (Community As A Territorial unit) 

   การพิจารณาชุมชนในมิตนิีม้ีความสําคัญคือ ทําใหชุมชนมีลักษณะเปนรูปธรรม มีหลัก
แหลงที่ตั้งแนนอนและสมาชิกสามารถระบุที่อยูของตนได 

  1. อาณาบริเวณทางภูมิศาสตรมีอิทธิพลตอชุมชนจะเห็นไดวาในหลายกรณีสภาพทาง
ภูมิศาสตรจะเปนตัวกําหนดสถานที่ตั้งและศักยภาพในการเจริญเติบโตของชุมชน กลาวคือ ชุมชน
มักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ หรือที่ซ่ึงมีการคมนาคมสะดวก เหมาะแก
การตั้งถ่ินฐานอยางถาวร 

  2. ชุมชนมีอิทธิพลตออาณาบริเวณทางภูมิศาสตร แมวาตัวแปรเกี่ยวกับอาณาบริเวณทาง
ภูมิศาสตรจะมีอิทธิพลตอสถานที่ตั้ง และพลวัตการเจริญเติบโตของชุมชน  (Growth Dynamic Of 
Community)  แตการปรับตัวของคนตอ อาณาบริเวณทางภูมิศาสตรของชุมชนก็ขึ้นอยูกับ
วัฒนธรรม และ Know-How  ดวย  ดังนั้นมนุษยเองมีสวนในการกระทําภาวะแวดลอมของตนไมวา
จะโดยทางบวกหรือทางลบ เชน 

 2.1 การปรับใหส่ิงแวดลอมทางกายภาพใหสอดคลองกับความตองการและความจําเปน
ของมนุษย เชน การทํานาแบบขั้นบันได การสรางเหมืองฝายชลประทาน ปรับปรุงแกไข สรางทีอ่ยู
อาศัยใหสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตร 

 2.2  ทําลายสิ่งแวดลอม เชน การตัดไมทําลายปา 
  การศึกษาชุมชนตามแนวคดิทางสังคมวิทยา ถือวาตัวแปรทางดานภูมศิาสตร จะเปนสิ่งที่

ละเลยเสียมิได แนวคดินี้จดัวามีอิทธิพลตอทฤษฎีนิเวศวทิยาของมนุษย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
  35   

 ชุมชนในฐานะหนวยทางสังคม  (Community As Unit Of Social Organization) 
    การวิเคราะหแบบ Social System Approach  จะใหภาพของลําดับขั้น   (Hierarchy) เร่ิม

จากระดับลางที่ประกอบดวยกลุมบุคคล 2 คนขึ้นไปจนถึงระดับชาติหรือระดับโลก 
    ชุมชนเปนระบบยอยอันแรกที่มีศักยภาพในการจัดใหมีส่ิงตาง ๆ เพื่อตอบสนองความ

ตองการของคนทั้งกายภาพ จิตใจและสังคม ซ่ึงในระบบครอบครัวกลุมเครือญาติก็เล็กเกินไป ไมมี
สถาบันทางสังคมที่สมบูรณเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย สวนระบบที่ใหญกวานี้ เชน 
กลไกของรัฐก็ใหญโตและซับซอนเกินไป จนเขาไมถึงอารมณความรูสึกของคนจึงไมสามารถ
ตอบสนองความตองการทั้งทางกาย ทั้งทางใจได 

     บางทัศนะวิเคราะหชุมชนที่เปนระบบทางสังคมวาเปนเครือขายการปฏิสัมพันธของ
มนุษย  (Network Of Interaction)  ซ่ึงประกอบดวยสถานภาพ  บทบาท  กลุมคนและสถาบัน     
ชุมชนจึงมีความสัมพันธกันเหมือนลูกโซ ที่ระบบยอยระบบหนึ่งจะไดรับปจจัยนําเขาที่ตองการจาก
ระบบยอยอ่ืน ๆ  ปจจัยนําเขาและผลผลิตที่รับและใหแกกันในระหวางชุมชนหรือระบบยอยนี้
อาจจะเปนในรูปของเงิน แรงงาน ความกดดันทางสังคม ทรัพยากรตาง ๆ ฯลฯ 

     แนวความคิดนี ้ นักวิชาการไทยไดเสนอรูปแบบของชุมชนไวดังนี้ คือ 
     ฑิตยา  สุวรรณชัฏ (2527)  กลาววา  โดยทั่วไปชุมชนจะตองมีลักษณะสําคัญ  3 ประการ

คือ 
    1. ชุมชนในฐานะเปนอาณาบริเวณ  การพิจารณาชุมชนในขอนี้มิใชเฉพาะเปนบริเวณที่

เปนแหลงที่อยูอาศัยของกลุมคนเทานั้น ยังตองพิจารณาถึงมิติตาง ๆ เชน ในฐานะที่อยูอาศัยของ
การใชพื้นที่  และในฐานะที่เปนบริเวณของชุมชน 

    2. ชุมชนในฐานะที่เปนที่รวมประชากรโดยจะเนนที่ลักษณะของประชากรที่อยูใน
บริเวณชุมชน ในดานที่สําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงประชากรในชวงระยะเวลาหนึ่ง โครงสราง
ประชากร เชน สัดสวนเพศชาย เพศหญิง อายุประชากร อาชีพและการศึกษา สุขลักษณะเปนตน 

    3. ชุมชนในฐานะที่เปนระบบความสัมพันธของสมาชิกที่มีอยูในชุมชน และ
ความสัมพันธกับชุมชน โดยพิจารณาถึง ระบบความสัมพันธของชุมชนจะประกอบดวย
ความสัมพันธยอย เชน ความสัมพันธของครอบครัว เครือญาติ  มิตรสหาย  ระบบความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจ  ระบบความสัมพันธของวัฒนธรรมทองถ่ิน  เปนตน 

     นอกจากการศึกษาชุมชนในลักษณะดังกลาว  ก็สามารถพิจารณาความสัมพันธระหวาง
ชุมชน ไดทั้งแนวนอน  (Horizontal)  และแนวตั้ง  (Vertical)  ในแนวนอนนั้นรวมถึงความสัมพันธ
ระหวางปจเจกบุคคล  หรือระหวางกลุมในระดับทองถ่ิน  สวนในแนวตั้งหมายถึงความสัมพันธ
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ระหวางปจเจกบุคคลกับผลประโยชนหรือกับกลุมผลประโยชนในระดับตาง ๆ ที่สูงขึ้นไปจนถึง
องคกรในระดับชาติ หรือระหวางชาติ/ประเทศ 

     นอกจากนี้ ยังมีวิธีการอื่นอีกในการวิเคราะหถึงเครือขายปฏิสัมพันธระหวางชุมชนวา 
ปฏิสัมพันธของบุคคลและกลุมมีกระบวนการทางสังคมที่ประกอบดวยความรวมมือ การแขงขัน
และความขัดแยง ซ่ึงมิติการวิเคราะหเหลานี้ใหคุณคาที่มีนัยสําคัญในการทําความเขาใจเกี่ยวกับชีวิต
ของชุมชนเปนอยางยิ่ง 
 ชุมชนในฐานะหนวยทางจิตวิทยาวัฒนธรรม   (Community As A Psycho Cultural Unit) 

   ในมิตินี้เนนที่วาชุมชนจะตองมีความผูกพันในระหวางสมาชิกดวยกนั ความผูกพันนี้จะ
ตีความวาเปนทั้งทางดานจิตวิทยาและวฒันธรรม 

   ในทางจิตวทิยานั้น คนจะมีความมัน่คงเพราะสามารถระบุไดวาตนเปนสมาชิกของกลุม 
หมูหรือที่ใดมคีวามรูสึกวามสัีงกัด 

    อยางไรก็ตาม การวิเคราะหในมิตนิี ้ ในแนวคดิทางสังคมวิทยาก็ถือวาเปนเพยีงมิตหินึ่ง
ของความเปนจริงที่ซับซอนอยูในความหมายของชุมชน มิไดถือวาเปนการวิเคราะหที่ลึกซึ้ง เชน 
งานของ Nisbet  หรือ  Brownell    
แนวคิดทางมนุษยนิยม 

   แนวคิดของชุมชนใน  Humanistic  Perspective นี้ บางคนเรียกวา  เปนแนวคิดของกลุม 
Utopia   นักสังคมวิทยาที่มีอิทธิพลสําคัญตอ  2  แนวคิดนี้  2 คน  คือ   Robert  Nisbet  และ  Baker  
Brownell  ซ่ึงมีความคิดวาชุมชนตองกอนมิตรภาพความเอื้ออาทร  ความมั่นคงและความผูกพัน 

   Nisbet  เห็นวาสังคมสมัยใหมทําใหเกิดการสูญเสียความรูสึกผูกพันของชุมชน  (Sense 
Of Community) ในขอเขียนของ  Nisbet เรื่อง   The Quest For Community นั้นเกิดจากเงื่อนไขของ
สังคมสมัยใหม ที่ไมสามารถตอบสนองใหปจเจกบุคคลเกิดความมั่นคง เขาไดแสดงความเห็นวาใน
ลักษณะรัฐการเมืองสมัยใหม รัฐไมสามารถสนองตอบความมั่นคงได  ไมมีองคกรขนาดใหญใดที่
สามารถตอบสนองความตองการทางดานจิตใจของคนได เพราะโดยธรรมชาติแลว องคการเหลานี้
มีขนาดใหญ ซับซอน เปนทางการเกินไป รัฐอาจจะกอใหเกิดความเคลื่อนไหวในนามของรัฐ เชน 
สงคราม แตในการตอบสนองอยางปกติธรรมดา ตอความตองการของคนในเชิงการยอมรับ
มิตรภาพ ความมั่นคง ความเปนสมาชิก  รัฐจะทําในสิ่งไมได  

      ทางเลือกที่นักคิดในแนวนี้เสนอก็คือ การเรียกรองใหชุมชนมีขนาดเล็ก แตมีโครงสราง
ที่แนนเหนียว เพราะในชุมชนขนาดเล็กเทานั้นจะชวยฟนฟูสภาพความสัมพันธทางสังคมใหดีขึ้น 
เพราะจะรับผิดชอบตอหนวยที่เล็กที่สุด และกลาวถึงชุมชนขนาดเล็กที่เนนการกระทําที่เต็มไปดวย
ความรวมมือ รวมใจ ความรูสึกเปนเจาของ เปนสังคมที่ตนรูจักอยางใกลชิดและสนิทสนม 
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     แนวคิดทั้งสองนี้ สะทอนใหเห็นถึงการเรียกรองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม 
การขยายตัวของเมือง ประชากร ฯลฯ ที่กอใหเกิดสภาวะความแปลกแยก ความวิตกกังวล  ความ
โดดเดี่ยว ไมสนใจใยดีหรือรูสึกรับผิดชอบตอเร่ืองราวที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น ๆ ที่อยูรอบขาง ไม
รูสึกวาตนเองมีสวนรวมในความรับผิดชอบตัดสินใจหรือรับผลประโยชนนั้น ๆ  

    Hirsch (1993)  กลาวถึงการสรางชุมชนวา เปนการแสดงออกถึงอํานาจและเปนวาท
กรรมของคนกลุมตาง ๆ  ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน  ภายใตเงื่อนไขทางสังคมและ
ประวัติศาสตรของทองถ่ิน ความหมายเกี่ยวกับชุมชนจึงมีทั้งความหมายที่หลากหลายและ
ความหมายที่ขัดแยง มิไดมีเพียงความหมายเดียว หรือความหมายที่เปนกลาง และไมไดยึดติดกับ
พื้นที่ นัยของการนิยามหมูบานใหติดกับพื้นที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐพยายามรวมศูนยอํานาจดวยการ
ทําใหพื้นที่แตกออกเปนหนวยเล็ก ๆ เพื่องายตอการปกครองสะทอนใหเห็นกระบวนการที่หมูบาน
ถูกผนวกเขาสูระบบทุนและตลาด 

    โดยสรุป แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนทางมนษุยนยิมนี้มีลักษณะที่นาสนใจคือ 
   1. ไมไดใหความสนใจหรือความสําคัญกับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตรหรือพื้นที ่
   2. เนนความสัมพันธระหวางเพื่อนมนุษย 
   3. เนนลักษณะความรูสึกเชิงอัตวิสัยของความเปนชุมชนหรือแบบแผนในอุดมคต ิ ซ่ึง

เกี่ยวกับนําเสนอลักษณะชุมชนที่ควรจะเปนชุมชนที่ด ีหรือชุมชนในอดุมคตินั่นเอง 
    แมวาจะมีทศันะอันหลากหลายเกีย่วกับชุมชนก็ยังสามารถสรุปการจุดรวมได 2 ประการ

คือ 
   1. เปนการกลาวถึงวิวัฒนาการของการสมาคมของมนุษย   (Human Association) 
   2. มีการยอมรับอยางกวางขวางวา การเปลี่ยนแปลงในลักษณะของความเกาะเกี่ยวใน

สังคมมนุษยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี ลักษณะหนึ่งของ  Human Association  จะหายไปและมีลักษณะใหมมาแทนที่ 
แนวคิดเก่ียวกบัชุมชนในรปูแบบใหม 
                       แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนในรูปแบบใหม เกิดขึ้นพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ปญหาของสังคมสมัยใหมที่ทวีความซับซอนและรุนแรงขึ้น การพิจารณาปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาไมอาจจํากัดอยูในปริมณฑลของชุมชนที่มีอาณาเขตภูมิศาสตรเล็ก ๆ ไดเพียงลําพัง เพราะ
บางปญหาเกิดจากอิทธิพลภายนอก ซ่ึงบางครั้งการแกไขตองการ การรวมกําลัง ความรวมมือ และ
ทรัพยากรจากภายนอกชุมชน 

    คุณลักษณะที่สําคัญของชมุชนในรปูแบบใหมคือ  (Schuler 1996) 
   1. จิตสํานึกรวม  (Consciousness) 
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   2. หลักการ   (Principle) 
   3. จุดมุงหมาย  (Purpose) 
   ดังนั้น ชุมชนในรูปแบบใหม จึงอาจมีลักษณะเปน  “ ชุมชนทางอากาศ ” หรือผูสนใจจะ

มีสวนรวมในรายการวิทยุ ชุมชนเครือขาย บนInternet ฯลฯ  อาจกลาวไดวาเปนชุมชนที่ไม
จําเปนตองมีพื้นที่ทางกายภาพ ไมจําเปนวาสมาชิกตองพบปะหนาตากันโดยตรง แตเปนชุมชนที่
อาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องสานความสัมพันธ และจิตสํานึก
รวมของสมาชิก 

   Schuler  ไดกลาววา ชุมชน คือ สายใย(Web)  ของความสัมพันธทางสังคมมีความเปน
เอกภาพ มีพลังความยึดโยง  (Cohesive)  การสนับสนุนเกื้อกูลกันและกัน ทํานองเดียวกัน
เทคโนโลยีก็ คือ สายใย (Web)  ที่เชื่อมโยงความสัมพันธและการสื่อสารของผูคนตาง ๆ เทคโนโลยี
และการสื่อสารผานวิทยุโทรทัศน  โทรศัพท  มีบทบาทในการสรางชุมชนในรูปแบบใหม โดย
สมาชิกไมจํากัดเชื้อชาติเผาพันธุ  เพศ วัย  ศาสนา และฐานะทางเศรษฐกิจ  เปนตน 

      ชุมชนในรูปแบบใหม อาจเรียกไดวาเปน “ ชุมชนเหมือนจริง ”  (Virtual Community)  
เปนชุมชนที่กลุมคนอาจจะไดพบกันโดยตรงหรือไมก็ตาม แตมีโอกาสสื่อสารกันดวยคําภาษา และ
ความคิดผานเครือขายคอมพิวเตอร ชุมชนแบบนี้มีขอดีกวาชุมชนแบบอื่นตรงที่วาไมมีอคติเกี่ยวกับ 
เพศ อายุเชื้อชาติ สีผิว เผาพันธุ รูปรางหนาตา เสียงพูด อากัปกิริยาของสมาชิกชุมชนเสมือนจริงเปน
เครื่องมือที่เชื่อมโยงผูที่มีความสนใจรวมกันเขาดวยกัน ในชุมชนแบบเดิมจะรูจักผูคนตอเมื่อได
พบปะหนาคาตาและตองคบหาสมาคมกับผูคนจํานวนไมนอยกวาที่จะพบผูที่มีความสนใจในเรื่อง
บางเรื่องเหมือนกับเรา แตในชุมชนประเภทนี้สามารถเขาถึงแหลงที่สนใจไดอยางทันที   นอกจากนี้
ยังมีขอดีคือ ชวยคัดสรรกลั่นกรองขอมูลท่ีจําเปนและทันสมัย โดยไมตองเก็บรวบรวมไวมากมาย
เชนแตกอน  (Rheingold 1998:234) 

    อยางไรก็ดี มีขอทักทวงวาชุมชนในรูปแบบใหมนี้ไมนาจะถือวามีลักษณะเปน“ ชุมชน ”  
เนื่องจากผูที่เกี่ยวของไมมีพันธะผูกพันใด ๆ กับชุมชน มีอิสระที่จะเลือกเขารวมมือเมื่อใดก็ได หรือ
ถอยออกไปเมื่อใดก็ได  อีกทั้งขอมูลขาวสารที่ส่ือถึงกันก็ไมสามารถที่จะเชื่อถือไดหมด 

      ชุมชนในรูปแบบใหมนี้ ยังคงตองมีการอาศัยความเปนชุมชนเดิมคือพ้ืนที่อยูบาง แต
ลักษณะความสัมพันธมีการเปลี่ยนแปลงไป ส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมที่ซับซอน โดยผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีรูปแบบที่กวางขวางขึ้นทั้งในระดับชาติ และในระดับโลก กลาวคือ ส่ิง
ตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นถาเปนปญหา ปญหาหรือส่ิงนั้น ๆ ก็จะเชื่อมโยงไปในระดับที่กวางขึ้นได และ
ในทางตรงกันขามก็จะเปนประโยชนหรือมีผลตอความรับผิดชอบรวมกันในฐานะเปนชุมชน
รูปแบบใหมที่มีจิตสํานึกรวม มีหลักการและจุดหมายรวมกัน 
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    Schuler (1996) กลาวถึงปจจัยและทิศทางของชุมชนในรูปแบบใหม คือ ความเปน
ปจเจกบุคคลของแตละบุคคล ระบบเศรษฐกิจ และการแพรกระจายของเทคโนโลยีสารสนเทศอัน
ไรขอบเขตที่จะสรางวัฒนธรรมมวลชนแบบใหม 

      Lois Dean กลาววาชุมชนในป ค.ศ. 2020 วาชุมชนจะอยูบนพื้นฐานและหรืออยูใน
รูปแบบขององคการ รัฐ รัฐบาลทองถ่ิน องคกรเอกชนที่สามารถสรางและสงเสริมโดยการวางแผน
รวมกันโดยมีคอมพิวเตอรเปนพื้นฐานและการพัฒนาจะอยูในลักษณะของกิจกรรมความรวมมือ
ทางเทคนิคและการมีสวนรวมของรัฐ เอกชน และกลุมคนในทองถ่ิน 

     แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนในมิตินี้ จะชวยใหเปนความเปลี่ยนแปลงและเขาใจสภาพที่
เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหมได และชวยใหเห็นรูปแบบของชุมชนที่มีความหลากหลายโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงเครือขายของผูคนเขาดวยกัน ดวยความที่มีวัตถุประสงคและ
ความสนใจรวมกัน หรือเปนศูนยการสื่อสารที่ทําใหผูคนที่ผานเขามาในเครือขายไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยน และแบงปนความรู ประสบการณรวมกันโดยความรวมมือทางเทคโนโลยีที่เชื่อมโยง
ในระดับตาง ๆ ตั้งภูมิภาคจนถึงระดับโลกในขณะเดียวกันความเปนศูนยการสื่อสาร หรือเครือขาย
ชุมชนในรูปแบบนี้ สมาชิกในเครือขายมีขอออนคือไมมีภาระผูกพัน ขอตอรอง หรือมีความพรอม
ในเรื่องขอเท็จจริงรวมกัน แตถามีวัตถุประสงค และความสนใจรวมกันมากขึ้น ความพรอมในเรื่อง
ขอเท็จจริงจะมี  ปรากฎเพิ่มขึ้น จากนั้นจะนําไปสูการประสานงานและการทํากิจกรรมรวมกัน 

      ลักษณะของชุมชนในรูปแบบใหมที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ ถามองในดานของ
พื้นที่แลวจะเห็นวาเปนชุมชนที่ไรพรมแดน จะอาศัยเพียงความสัมพันธอยางงาย ที่ผูเขามาหรือผาน
มาไดมีความรูสึกผูกพันกันอยางมีหลักการและเปาหมาย ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนชุมชนในรูปแบบ
ใหมไดหรือไม ดังนั้น นักวิชาการ และนักพัฒนาผูที่ทํางานรวมกับชุมชนจึงควรแสวงหาคําตอบ
เพื่อรูเทาทันกับสภาพของชุมชนที่ไรพรมแดน ทั้งนี้เพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

      แตถายอนถึงการสรางความเปนชุมชนของนักพัฒนาเริ่มจากการเนน  “ ชุมชน ”  ขนาด
เล็ก ซ่ึงมีความสัมพันธทางสังคมแบบสวนตัว  รูจักกัน ชวยเหลือกัน  ภายในกลุมเล็ก ๆ  มาสูการ
ขยายเปน  “ เครือขาย ”  การชวยเหลือที่เปนความสัมพันธที่กวางขึ้น และมาสูชุมชนในรูปแบบใหม 
ซ่ึง  Tonises  (2542) กลาววาเปนความสัมพันธแบบปจเจก มีการแขงขัน มีการคิดคํานวณบนฐาน
ของประโยชนและอยูบนพันธะทางกฎหมาย  อาจสูญเสียความเปนธรรมชาติสัมผัสของความเปน
มนุษย และการเกื้อหนุนของสมาชิก แตการสรางความเปนชุมชนใหมจึงไมใชการร้ือฟนวัฒนธรรม
ชุมชนแบบดั้งเดิม หากเปนการผสมผสานความเชื่อแบบเกาที่มีคุณคาและการพัฒนาระบบใหมที่
กาวตอไปอยางไมหยุดยั้ง 
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     อริยา  เศวตามร  (2542)   กลาวถึงชุมชนในรูปแบบใหมวา  สําหรับผูนําชุมชนและ
นักพัฒนาแลว ความเปนชุมชนหมายถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนและเครือขายที่
กวางขวาง กิจกรรมที่สรางขึ้นเปนการสรางความเปนชุมชนในรูปแบบใหม เพื่อสรางความสัมพันธ
ทางสังคมที่ยุติธรรมและเครือขายที่กวางขวางมากกวาในอดีต เพื่อสอดคลองกับกระแสการพัฒนา
ในปจจุบันที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย หรือเพื่อรูเทาทันการเชื่อมโยงเครือขาย
ของเทคโนโลยีสมัยใหมที่ไรพรมแดน 

     กลาวโดยสรุป ความเปนชุมชนไมไดมีความหมายที่ตายตัว แตมีความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงการใหความหมายเกี่ยวกับชุมชนจึงเปนส่ือท่ีใชในการอธิบายความสัมพันธทางสังคม 
หรือการจัดระบบความสัมพันธใหม ทั้งกับภายในและภายนอกชุมชน ฉะนั้น ความเปนชุมชนจึง
มิไดมีเพียงหนวยเดียว หากแตเปนสายใยของความสัมพันธที่สานขึ้นจากความสัมพันธตาง ๆ และมี
เครือขายของความสัมพันธที่ซอนทับกันอยู การสรางใหมของความเปนชุมชนจึงเปนการ
แสดงออกถึงความเปนตัวตนอันเปนการโตตอบของคนในชุมชนหรือสังคม และเปนที่ชวยใหผูคน
ยกระดับความรู ความสามารถ การรับรูและความเขมแข็งหรือพลังที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันผาน
การสานสัมพันธตาง ๆ เขาดวยกัน 

     จากขอสรุปดังกลาว จะเห็นไดวา  “ ชุมชน”  มีนัยและความหมายที่เปนไปตามพลวัต
หรือกระแสของสังคม แตถาพิจารณาโดยละเอียด จะพบวา นักวิชาการ นักพัฒนา หรือผูคนที่ให
ความหมายของคําวา “ ชุมชน”  ลวนตางใหความหมายที่สอดคลองกับความรู ทัศนคติ และหรือ
ผลประโยชนของตน ความเปนชุมชน หรือความเปนหมูคณะ ลวนมีการเปลี่ยนแปลงและ
เคล่ือนไหวอยูตลอดเวลาการจํากัดคํานิยามของความวา  “ ชุมชน”  ไวในแนวใดแนวหนึ่งยอมจะ
ขาดความหลากหลาย หรือความไมเขาใจในความเปนชุมชนและถาพิจารณาโดยรวมก็จะเห็นวา 
ความเปนชุมชนนั้นเนนเรื่องของความสัมพันธและความเกาะเกี่ยวกันของเพื่อนมนุษยในระดับ
ตางๆ  

     จากการศึกษาของปาริชาติ  วลัยเสถียร  และคณะ ช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวา แนวคิด
เกี่ยวกับชุมชนนั้นมีการใหความหมายของชุมชนแตกตางกันออกไป บางแนวคิด อาทิ เชน  แนวคิด
เกี่ยวกับชุมชน เสมือน (Virtual Community)  หรือแนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคม  (Civil Society)  
หรือแนวคิดทางมนุษยนิยม  (Humanistic Perspective)   มีความละเอียดออน ยากลําบากตอการ
กําหนดกรอบการวิเคราะห  (Analytical Framework) และกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน ซ่ึงเปนลักษณะ
สําคัญของการสรางกลยุทธ 
การแบงหมวดการศึกษาตามสภาวะอนามัย 

1.  หมวดประชากรศาสตร (Demography) 
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- จํานวนบานพักอาศัย ครอบครัว และขนาดครอบครัว 
- จํานวนประชากรในชุมชนในรอบปที่ผานมา แยกตามอายุ เพศ อาชพี  

                       ระดับการศึกษา เชื้อชาติ ฯลฯ 
- สภาพการเคลื่อนยายของประชากร 
- อัตราเพิ่มของประชากรในรอบปที่ผานมา 
- หมวดเศรษฐกจิและสังคม(Socioeconomics) 
- อาชีพหลัก และอาชีพรองในปจจุบัน 
- สถานะการงาน เชน ความสามารถทํางานได การมีงานทํา 
- รายไดของครอบครัวและบุคคล 
- รายจายของครอบครัวและบุคคล 
- ระดับการศึกษา 
- การติดตอทางคมนาคม และส่ือสาร 
- ลักษณะผูนําทองถ่ิน 
- ขนบธรรมเนยีม ประเพณี วฒันธรรม และความเชื่อถือตางๆ 
- หมวดอนามัยส่ิงแวดลอม (Environmental Health) 
- สภาพภูมปิระเทศ แผนที ่
- ลักษณะบาน บริเวณบาน ถูกหรือผิดสุขลักษณะ 
- แหลงน้ําดื่ม  น้ําใช ความพอเพียง การเกบ็รักษา การปรับปรุงคุณภาพของน้ํา 
- การกําจดัขยะมูลฝอยและน้ําเสีย 
- สวม ชนิดและจํานวน สถานที่ตั้ง ความสะอาด 
- สัตวเล้ียงในบริเวณบาน 
- แมลงและสตัวที่เปนพาหะนําโรคและวธีิกําจัด 
- หมวดสถิติชีพและอนามยั(Viral And Health Statistics) 
- อัตราการเกิด 
- อัตราปวย เชน อัตราความชุกของโรคและสาเหต ุ
- อัตราตายและสาเหต ุ
- อัตราความพกิารและสาเหตุ 
- อัตราการใหภูมิคุมกันโรคที่สําคัญ 
- องคประกอบที่สําคัญของการเกิดโรค( Risk Factors) เชน เหลา บุหร่ี ยาเสพติด ยา 
กําจัดศัตรูพืช ฯลฯ 
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- หมวดความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติดานอนามัย ( Health Knowledge, Attitude  
And Practice/KAP) 

- ความรูทั่วไปดานอนามยัเกีย่วกับอนามัยสวนบุคคล โรคติดตอสําคัญและการปองกนั  
รักษาการ รูจักใชสถานบริการอนามัย ความเชื่อถือเกี่ยวกบัโรค การปฏิบัติตนขณะ
เจ็บปวย 

- หมวดทรัพยากรอนามัยและการใชบริการ(Health  Resources And Utilizations) 
- จํานวนสถานบริการ บุคลากรสาธารณสุขของรัฐและเอกชน 
- การจัดสรรงบประมาณ เชน งบรักษาพยาบาล งบผูปวยรายไดนอย งบการปองกัน  
โรค  

- ระบบการใหบริการอนามัยในทองถ่ิน 
- การใชบริการอนามัยและปญหาการใหบริการ 
- อาสาสมัครดานอนามัยและการมีสวนรวมของชุมชน 

แนวคิดในการวิเคราะหชุมชน 
       จากรายงานวิจัยที่ไดทําการวิเคราะหชุมชนจังหวัดราชบุรีเชิงกลยุทธ ไดทําการศึกษา
ชุมชนในฐานะหนวยทางสังคมหนวยหนึ่งดังไดกลาวไวในเนื้อหาขางตน ผูวิจัยจึงไดใหความสนใจ
ศึกษาวิเคราะหชุมชนใน 2 แนวคิดดังนี้ 
      ชยันต  วรรธนะภูติ (2536) กลาวถึงการวิเคราะหชุมชน คือการ พยายามมุงที่จะศึกษา
ศักยภาพของชุมชน  องคการชาวบาน และบทบาทของผูนําในการแกไขปญหาของชาวบาน      โดย
การวิเคราะหชุมชนมีหลักเกณฑที่คลายคลึงกัน คือ เปนการวิเคราะหแยกยอยใหเห็น          
องคประกอบตาง ๆ ของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปจจัยที่มาจาก  
ภายนอก เชน การเขามาของรัฐ และปจจัยภายในซึ่งอาจหมายถึงบทบาทของผูนํา องคกรชาวบาน  
กลุมชาวบาน  ชนชั้น และที่สําคัญคือ พลังเหลานี้ซ่ึงมีกลุมตาง ๆ เปนตัวผลักดันภายใตกรอบและ
เงื่อนไขทางวัฒนธรรม  ดําเนินไปอยางไร และมีผลออกมาอยางไร  ผูศึกษาวิจัยตองอาศัย  แนวคิด  
ทฤษฎี ในฐานะเครื่องมือนําทางในการศึกษา โดยใชแนวคิด ทฤษฎี เพื่อชวยใหเห็นสถานภาพและ
บทบาท (Status And Role) การหนาที่ (Function) การวิเคราะห กระบวนการคลี่คลายของเหตุการณตาม
กาลเวลา (Processual  Analysis) เวทีและพื้นที่ (Field Concept & Area) และ  เปนการวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปสูความเขาใจเรื่องความหมาย  หนาที่ และความสัมพันธทางสังคม  
     วันรักษ  มิ่งมณีนาคิน (2531) กลาวถึงความหมายและขอบเขตของการวิเคราะหชุมชน 
คือ กระบวนการสรางความรูความเขาใจในเรื่องของคนและสังคมหมูบาน  ศึกษาสิ่งที่เปนตัว
กําหนดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน  ซ่ึงไดแกปจจัยทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การวัฒนธรรมและ
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จิตสํานึกในระดับนอกชุมชน สําหรับวัฒนธรรมนั้น  มีความสัมพันธกับวิถีการผลิตของชุมชนและ
มีวิวัฒนาการ เมื่อวิธีการผลิตเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมของชาวบานก็เปล่ียนแปลงไป จึงตอง
ศึกษาพัฒนาการของวิถีการผลิตและวัฒนธรรมของชาวบานในชวงประวัติศาสตร  การศึกษา
วิเคราะหชุมชนในปจจุบัน  สัมพันธภาพสวนตาง ๆ ภายในและรอบ ๆ ชุมชน วัฒนธรรมการ
ดํารงชีวิตของชาวบาน และระบบคิดของชาวบาน ซ่ึงการศึกษาความเปนมาของชุมชนจะชวยให
มองเห็นการเคลื่อนตัวของชุมชน  การแทรกแซงของอิทธิพลภายนอก  การดํารงอยูและการสูญ
หายไปของคุณคาที่ดีตาง ๆ ซ่ึงจะนําไปสูความเขาใจสภาพและปญหาในปจจุบัน ทําใหสามารถ
แกไขปญหาอยางมีเปาหมาย 
หลักการวิเคราะหชุมชน    
                   การวิเคราะหชุมชน เพื่อตองการทราบวาปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน 
คืออะไร สาเหตุของปญหาและความตองการเปนอยางไรแลว  จึงวางแผนดําเนินการแกไขปญหา
ในขั้นตอไป ส่ิงที่สําคัญที่สุดในการวิเคราะหชุมชนคือประชาชนจะตองมีสวนรวมในการวิเคราะห   
ชุมชน   ถาหากประชาชนมีสวนรวมมากเทาใด การทราบคําตอบของปญหาและแนวทางในการ  
แกไขปญหาก็ยอมจะมีมากขึ้นเทานั้น  ซ่ึงขั้นตอนของการวิเคราะหชุมชนมีอยู  4 ประการ ดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของชุมชน  ถาหากปญหาและความตองการมี
หลายอยางในขณะเดียวกัน จะตองเรียงลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ ซ่ึงจะตอง
สํารวจและจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการตาง ๆตามความตองการของ
ประชาชนในชุมชน 
    2. สาเหตุของปญหาเปนการคนหาสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา จําเปนตองอาศัยขอมูล   ตาง 
ๆ เปนพื้นฐานประกอบการวิเคราะห  ซึ่งวิธีการหาสาเหตุของปญหาและความตองการในชุมชนนั้น
มีหลายวิธีไดแก  การสังเกตการศึกษาประวัติศาสตรภูมิหลังของชุมชน   การสัมภาษณ  เปนตน 
    3. ศึกษาความสามารถในการแกไขปญหา 
    4. ศึกษาลูทางในการแกไขปญหา   มีการวางแผนการดําเนินการตาง ๆ เพื่อหาลูทางใน
การแกไขปญหาและความตองการของชุมชน ซ่ึงมีหลายวิธีดังนี้ 
  4.1 การประชุมวิเคราะหและสรุประหวางผูสํารวจขอมูล  ผูปฏิบัติงานในชุมชนและ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อที่จะดําเนินการวางแผนในการแกไขปญหาและความตองการของชุมชน โดยวิธีการ
นี้ ประชาชนไมไดมาเกี่ยวของดวย 
  4.2 การประชุมวิเคราะหและสรุประหวางผูสํารวจขอมูล ผูปฏิบัติงานและผูนําชุมชน
ตลอดจนองคกรชุมชน  ผูนํากลุมตาง ๆในชุมชน เปนสิ่งที่มีประโยชนทําใหไดทราบความคิดเห็น  
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ทั้งสองฝาย  แตอาจจะมีขอเสียเปรียบในแงที่ฝายผูนําชุมชนอาจจะไมกลาพูดไมกลาที่จะแสดงออก 
ทําใหอาจจะเปนผูฟงความคิดเห็นเสียมากกวา 
  4.3 การแยกประชุมและสรุปการวิเคราะหชุมชน  ระหวางฝายประชาชนกับฝาย
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานพัฒนา ไมวาจะเปนของรัฐและองคกรเอกชนจะเปนประโยชนอยางมาก  
เพราะทุกฝายไดแสดงความคิดเห็นและสรุปแนวทางแกไขปญหาไดอยางเต็มที่ หลังจากนั้นเมื่อตาง
ฝายไดขอสรุปมาประชุมพิจารณาวิเคราะหสรุปรวมกันอีกครั้งหนึ่งก็จะไดขอสรุป ลูทางการ
วางแผนแกไขปญหาและความตองการของชุมชน 
  4.4  ผูนําชุมชน องคกรชุมชน อาสาสมัคร และกลุมตาง ๆ ภายในชุมชน รวมกัน
ประชุมพิจารณาวิเคราะหชุมชน เพื่อวางแผนหาลูทางแกไขปญหาและความตองการของชุมชน 
โดยเจาหนาที่ของรัฐหรือเอกชนที่ทํางานดานพัฒนาจะทําหนาที่เปนที่ปรึกษาเทานั้น  วิธีการนี้เปน
วิธีการที่ดีประชาชนภายในชุมชนไดตระหนักถึงความสามารถของตนเองไดรูจักการวิเคราะห
ขอมูลของตน โดยมีเจาหนาที่เปนที่ปรึกษาเทานั้น 
  4.5 การประชุมและสรุปการวิเคราะหชุมชนโดยมองชุมชนเอง  ปราศจากการ
ชวยเหลือหรือมีที่ปรึกษาจากภายนอกชุมชน วิธีการนี้เปนวิธีการที่ดีประชาชนชวยเหลือตนเอง และ
หาลูทางการพัฒนาดวยตนเองภายในชุมชนของตน 
 
     วันรักษ   มิ่งมณีนาคิน (2531) กลาวถึงบุคคลผูมีบทบาทในการวิเคราะหชุมชนวาอาจ
แบงไดเปน  3  กลุม คือ 
    1. การวิเคราะหชุมชนโดยฝายชาวบาน ซ่ึงถือวาเปนวิธีการที่ถูกตองที่สุด เพราะชาวบาน
ยอมรูจักและมีความเขาในเกี่ยวกับชุมชนในแงมุมตาง ๆ ไดดีกวาบุคคลภายนอก  
    2. การวิเคราะหชุมชนโดยฝายชาวบานรวมกับนักพัฒนา เปนการประนีประนอมหรือ
เปนการพบกันครึ่งทาง  เพราะเหตุที่ความสามารถในการวิเคราะหของชาวบานในชุมชนยังไมมี  
การพัฒนาจําเปนตองอาศัยบุคคลภายนอกเขาไปกระตุนใหชาวบานเกิดการเรียนรู  การแสดงความ
คิดเห็น  เพื่อนําไปสูการตัดสินใจลงมือปฏิบัติรวมกัน 
     3. การวิเคราะหชุมชนโดยนักพัฒนาเปนการที่นักพัฒนาจะสามารถดําเนินบทบาทในการ
กระตุนใหชาวบานแสดงความคิดเห็นและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมีเปาหมาย  
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วันรักษ  มิ่งมณีนาคิน  (2527)  ไดเสนอถึงวิธีการในการศึกษาวิเคราะหชุมชน  ดังนี้ 
 

กระบวนการศกึษาวเิคราะหชุมชน 
↓ 

การบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ 
↓ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนะ 
↓ 

เปรียบเทียบ สังเกตและจัดหมวดหมูขอมูลเนื้อหา 
↓ 

แยกแยะ  ตีความ  สรุปความ  ขยายความ  และประเมนิคาขอมูลเนื้อหา 
↓ 

คนหาความสมัพันธระหวางสิ่งตาง ๆ และสรุปเนื้อหา 
↓ 

สรางความรูความเขาใจ 
↓ 

สรุปเนื้อหาที่นําไปปฏิบัติได 
 
 

    การวิเคราะหชุมชน เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงตาง ๆ และศกึษาวามีปจจัย
อะไรเปนตวักาํหนดการเปลี่ยนแปลงและแยกแยะ ทําความเขาใจกับปญหาการพัฒนาที่มีความ
สลับซับซอนและความตองการผลักดันใหเกดิการเปลี่ยนแปลงโดยชาวบาน นอกจากนี้เปนการศกึษา
ถึงปรากฏการณและความสมัพันธของกลุมบุคคล ความสัมพันธทางสังคม ชนชั้นปฏิสัมพันธ
ระหวางปจจยัภายในและภายนอกที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ทั้งเศรษฐกจิ  การเมือง  
วัฒนธรรมของชุมชน 
     โดยทั่วไปการศึกษาหรืองานพัฒนามักมีผูเกี่ยวของอยู  3  ฝาย  หรือ 3 ระบบ  คือ ระบบ
รัฐบาล โดยเฉพาะตัวองคการแบบราชการ (Bureaucracy) ระบบชุมชน (Community) อาจเปน
ชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทก็ตาม แตหมายถึงสวนทั้งหมด คือ เมืองหรือชนบททั้งหมดของสังคม
สวนรวม และอีกระบบ คือ ตัวนักพัฒนา การคิดถึงปญหาจากตัวระบบโดยนึกถึงธรรมชาติของแต
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ละระบบในการสัมพันธกับงานพัฒนา ทําใหสามารถวิเคราะหปญหาชุมชนจากขอบเขต 3 ประเภท 
คือ 
    1. ปญหาจากองคการแบบราชการ เชน 
  - ปญหาดานงบประมาณและระบบงบประมาณ 
  - ปญหาดานการเนนผลงานทางวัตถุ 
  - ปญหาความลาชา 
    2. ปญหาจากระบบชุมชน เชน 
  - ปญหาการขาดความรู 
  - ปญหาโรคภัยไขเจ็บ 
  - ปญหาความอดอยาก ยากจน 
    3. ปญหาจากตวันักพัฒนา 
  - ปญหานักพัฒนาจํานวนนอย 
  - ปญหานักพัฒนาขาดความรูความสามารถ 
  - ปญหานักพัฒนาหนีงานหรอืไมตั้งใจทํางานใหเต็มที ่
    กาญจนา  แกวเทพ (2538) ไดเสนอ ขอสังเกตการทํางานแนววัฒนธรรมชุมชนที่สรางผล
ใหเกิดขึ้น คือ 
    1. ทิศทางและการทํางานในแนวนี้จะตองเร่ิมตนในระดับชุมชน และขยายขึ้นมาเปนการ
สรางเครือขายในแนวนอนและแนวตั้ง 
    2.  การแกไขปญหาเริ่มตนดวยการแกไขปญหาเฉพาะหนา ปญหาดานสวัสดิการชีวิต 
แลวขยายออกไปสูมิติอ่ืน ๆ ของปญหา เชน ปญหาดานสุขภาพ การเมือง การปกครอง   
    3. ยกระดับการทํางานใหมีระดับสูงขึ้นจากพื้นฐานไปสูเครือขายที่กวางขึ้น รวมทั้งการ
ขยายประเด็นปญหาดานสวัสดิการชีวิตไปสูเร่ืองการจัดการผลิต การปกปองสิทธิชุมชน ฯลฯ ซ่ึง
การขยายขีดความสามารถของชุมชนหรือนักพัฒนาในการทํางานดานนี้  จึงตองมีความจําเปนที่ 
จะตองไปประสานและระดมทรัพยากร  ความรวมมือ ความชวยเหลือจากบุคคลและกลุมบุคคล   
ภายนอกซึ่งเปนเครื่องวัดขีดความสามารถในการประสานงานที่จะทํางานรวมกับชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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     จากงานวิจัยท่ีผูวิจัยไดสนใจศึกษาเปนชุมชนในจังหวัดราชบุรี  ลักษณะชุมชนยอมมี
ความแตกตางจากชุมชนอื่นๆ ท่ัวไป ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  จังหวัดราชบุรี ตั้งอยูทางภาคตะวันตกของประเทศไทย หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100 
กิโลเมตร มีพื้นที่ 5,196.46  ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ               ติดตอกับอําเภอทามะกา อําเภอทามวง อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
  ทิศใต                 ติดตออําเภอเขายอย อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 
  ทิศตะวันออก   ติดตออําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  อําเภอบานแพว  จังหวัด

สมุทรสาคร 
  ทิศตะวันตก         ติดตออําเภอบางคายู อําเภอเมตตา จังหวัดทะวาย ประเทศเมียนมาร 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
    สภาพพื้นที่ แบงกวางๆ ออกเปน 3 ตอน คือบริเวณชายแดนที่ติดตอกับประเทศเมียนมาร 
ยาวประมาณ 60 กิโลเมตร มีเทือกเขาตะนาวศรี และภูเขาใหญนอยสลับซับซอน บริเวณตอนกลาง
เปนที่ราบลุมแมน้ําแมกลองซึ่งอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก หรือการประกอบอาชีพ
ทางดานเกษตรกรรม และบริเวณตะวันออกเฉียงใตเปนที่ราบต่ําไดรับอิทธิพลจากการหนุนเนื่อง
ของน้ําทะเลมีน้ําขึ้นลงตลอดป เหมาะแกการทําไรพืช ผลไม 
 
ลักษณะภูมิอากาศ 
    ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดราชบุรีใกลเคียงกับกรุงเทพมหานคร ไมรอนจัดไมหนาว
จัด มีความแตกตางทางอุณหภูมิระหวาง 19.5 – 35.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.7 
องศาเซลเซียส 
 
อาชีพ 
     อาชีพหลักของประชาชนจังหวัดราชบุรีคือ เกษตรกรรม รองลงมาคือการประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมและการคา 
 
การคมนาคม 
     การเดินทางจากกรุงเทพฯถึงราชบุรี โดยทางรถยนต บนเสนทางพุทธมณฑลที่เชื่อมทาง
หลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม ระยะทางหางจากกรุงเทพฯถึงราชบุรี ประมาณ 101 
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กิโลเมตร และเดินทางโดยรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลําโพง ซ่ึงมีรถไฟผานสถานีรถไฟราชบุรีวันละ
หลายขบวน 
 
เขตการปกครอง 
     จังหวัดราชบุรีประกอบดวย 9 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 104 ตําบล 971 หมูบาน 227,452 
หลังคาเรือน 3 เทศบาลเมือง 20 เทศบาลตําบล 88 องคการบริหารสวนตําบล ประชากร ณ  1 
กรกฎาคม 2547 จํานวน 834,351 คน ชาย 409,907 คน หญิง 424,444 คน ความหนาแนนของ
ประชากรเฉลี่ย 161 คน/ ตารางกิโลเมตร  
  ดังนั้น จากขอมูลของจังหวัดราชบุรี ทําใหนักพัฒนา ผูศึกษาชุมชนสามารถทําการ
พิจารณาถึงเงื่อนไขและขอบเขตการประยุกตใชในดานแนวคิด  เทคนิค  วิธีการ  และเครื่องมือตาง 
ๆ ซ่ึงเครื่องมือตาง ๆ เหลานี้  ตางมีขอดีและขอจํากัดในตัวเอง และเมื่อทราบถึงขอดี  และขอจํากัด
ของเทคนิค และเครื่องมือตาง ๆ แลว ควรระมัดระวังปองกันมิใหปญหาในการศึกษาวิเคราะห
ชุมชนเกิดขึ้นซ้ําอีก และควรมีการประยุกตใชเทคนิค และเครื่องมือเหลานั้น ใหเหมาะสมตอการ
พัฒนาชุมชนตอไป 

      อยางไรก็ตามในการศึกษาองคประกอบของชุมชนที่มีความสัมพันธกับการวิเคราะห
พฤติกรรมสุขภาพในชุมชนนั้น เราควรจะไดเรียนรูแนวคิดและหลักการในการสงเสริมสุขภาพ 
โดยมองประเด็นที่การแกไขปญหาสุขภาพเปนหลัก ทั้งนี้เพราะประเทศไทยไดใชงบประมาณใน
การดูแลสุขภาพถึงปละประมาณ 3 แสนลานบาทและจะเพิ่มขึ้นทุกปๆละประมาณรอยละ 10-15  
สวนใหญของงบประมาณนี้จะถูกนําไปใชในการรักษาพยาบาล ซ่ึงไมไดผลดีเทากับการปองกัน
และเสริมสรางสุขภาพ และยังแพงมากกวาดวย ยกตัวอยางเชน ถาเปนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและ
อุดตัน อาจเสียชีวิตไดในทันทีหรือถาไมเสียชีวิตในทันที จะตองไดรับความทุกขทรมาน ตองไป
โรงพยาบาลนอนรักษาตัว ตองไดรับการตรวจรักษาดวยวิธีตางๆ เชนฉีดสีเขาหลอดเลือดหัวใจ อาจ
ตองใสบอลลูนเขาไปในหลอดเลือดหัวใจเพื่อขยายหลอดเลือด หรืออาจตองผาตัดเปลี่ยนหลอด
เลือดหัวใจ (บายพาส) ฯลฯ ซ่ึงทั้งหมดนี้อาจตองใชคารักษาเปนแสนเปนลานบาท ไมวา
งบประมาณจะมาจากแหลงใดก็ตาม ตางก็เปนงบประมาณที่ไมนาที่จะตองเสีย ถาบุคคลรูจักดูแล
สุขภาพของตนเอง ทั้งนี้งบประมาณที่ใชไปทั้งหมดนี้ในการรักษายังอาจไมสามารถชวยใหหายขาด
ได หรือถึงแมจะโชคดีหายจากโรคไดแตสมรรถภาพรางกายก็อาจจะไมกลับคืนสูสภาพเดิมได 

   ถาประชาชนทั้งประเทศไมดูแลสุขภาพของตนเอง แตมาใชบริการการประกันตางๆเมื่อ
ไมสบาย ไมวาจะของบริษัทประกัน ของประกันสังคม ของขาราชการ หรือโครงการ 30 บาท 
บริการตางๆก็จะรับไมไหว หรือใหบริการไดไมดเีทาที่ควร นอกจากนีว้ิธีการรักษา  ตลอดจนยาที่
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ใชรักษา ก็อาจไดไมดเีพราะงบประมาณมนีอย ดังนั้นถาประชาชนทั้งประเทศรูจักดแูลสุขภาพของ
ตนเองก็จะชวยปองกันการเกิดโรคตางๆไดมาก จะทําใหมีผูเปนโรคนอยลงมาก เพราะโรคตางๆ
สามารถปองกันไดทั้งนัน้ ไมวาจะเปนโรคตับจากเชื้อไวรัสลงตับชนิด เอ บี ซี ทั้งชนิดเฉียบพลัน 
และจากพิษแอลกอฮอล โรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคตับแข็ง มะเร็งของเนื้อตับ และมะเร็งของทอน้ําดี
ของตับ โรคบาดทะยัก โรคพิษสุนัขบา โรคเอดส โรคมะเร็งของปอด เตานม ลําไสใหญ ปากมดลกู 
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและอุดตัน โรคความดันโลหิตสูง โรคอัมพฤกษ อัมพาต 
ไขมันในเลือดสูงหรือผิดปกติ และโรคที่ตามมา โรคกระดูกพรุน หรือบาง หรือเปราะ ที่ทําให
กระดกูหักไดงายในผูสูงอายุ ซ่ึงจะทําใหเสียชีวิตไดโดยงาย การเสพยาเสพติด และโรคตางๆที่
ตามมา ฯลฯ เมื่อมีประชากรเปนโรคนอยลง ประเทศก็สามารถใหการตรวจรักษาผูปวยที่มีจํานวน
นอยนี้ไดอยางเต็มที่ โดยไมตองเปนหวงเรือ่งงบประมาณ ถาประชาชนมีความรูเกีย่วกับโรคภยัไข
เจ็บและปฏิบัตติาม ถายังเปนโรค จะไดเปนไมมาก จะไดรูจักอาการ จะไดรีบไปหาแพทย จะไดรูวา
ทําไมแพทยจึงตองทําอยางนัน้อยางนี้ จะไดเขาใจ และใหรวมมือกับแพทยไดดียิ่งขึน้ ในการรักษา
โรคตางๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอทั้งตนเองและแพทย 

    จากหลักการ เหตุผลของการที่จะตองดูแลสุขภาพของตนเองดังกลาวขางตนนั้น ส่ิงที่
ควรพิจารณาตามมาก็คือสุขภาพที่ดีของตนเองนั้นจะตองดีทั้ง 4 สวนไมวาจะเปนทางกาย ใจ สังคม 
หรือจิตวิญญาณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สุขภาพดีทางดานกายนั้น นอกจากจะไมเปนโรคภายนอก ที่มี
อาการแลว ถาเปนไปไดยังควรที่จะไมมพียาธิสภาพของโรคภายในรางกายดวย เชน ไมมีอาการ
ของโรคหลอดเลือดหวัใจตบีและอุดตัน (ซ่ึงมักจะมีเมื่อหลอดเลือดตบีไปแลว 50-70%) และยังไม
ควรมีการตีบของหลอดเลือดอีกดวย ถึงแมจะยังไมมีอาการ การปองกนัโรคตางๆจึงจําเปนและเปน
ส่ิงที่สําคัญมาก สุขภาพทางใจก็มีความสําคัญ ถากายด ีแตใจไมดีก็อาจทําใหไมสบายได เชน ปวด
หัว ปวดทอง เบื่ออาหาร นอกจากนัน้ทางดานสังคมก็มคีวามสําคัญ เชน ควรมีความเปนอยูที่ดี มี
งานทํา มีรายไดพอสมควร มีบานอยู มคีรอบครัวที่อบอุน มีนิสัยใจคอที่หนักแนน รูจักเดินสาย
กลาง มีความพอดี เปนคนดี มีศีลธรรม จริยธรรมที่ดี ฯลฯ อยางไรก็ตามพฤติกรรมสุขภาพสําหรับ
การวิจยัคร้ังนีจ้ะเนนหนักไปทางดานสุขภาพทางกายเปนสําคัญ 

 ปญหาของการที่มีสุขภาพที่ดี คือ 

1.  การเสื่อมตามธรรมชาติของรางกาย ตั้งแตอายุ 30 ปขึ้นไป เอ็น เอ็นขอตอ กลามเนื้อ 
กระดูก(ตั้งแต 35 ป) จะเสื่อมลงตามธรรมชาติ การเสื่อมจะยิ่งเร็วขึ้นถาไมออกกําลังกาย แตถาออก
กําลังกายอยางเหมาะสม เปนระยะๆ จะยับยั้งการเสื่อมตามธรรมชาติของรางกาย  
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2. โรคที่ทําใหประชาชนชาวไทยเสียชีวิตมากที่สุดตามลําดับ คือ โรคหัวใจและหลอด
เลือด อุบัติเหตุและสารเปนพิษ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต  

3.  ปญหาของประเทศในปจจุบันนี้ คือ โรคติดเชื้อเอช ไอ วี (1 ลาน) ยาเสพติด (1-2 
ลาน) โรคตับอักเสบจากไวรัสตับชนิดบี (3 ลาน!)  

4.  ผูสูงอายุมีมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้มีผูที่มีอายุเกิน 60 ป ถึง 8% และคาดวาอีก 20 ปจะเปน 
15% ฉะนั้นจะตองมีการเตรียมการดูแลผูสูงอายุอยางดี และใหผูสูงอายุตางๆเหลานี้สูงอายุอยางมี
คุณภาพในทุกๆดาน  

              ซ่ึงปญหาทั้งหมดตามขางบนนี้สามารถปองกันไดไมมากก็นอยดวยการออกกําลังกาย
หรือมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ดังนี้ 

การดูแลสงเสริมสุขภาพของตนเอง 

1.  นอนใหพอ 6-9 ช่ัวโมง การนอนนานแคไหน แลวแต ๆ ละทาน ความตองการในแต
ละคนไมเหมือนกัน  

2. ออกกําลังกายแบบแอโรบิกสัปดาหละ 3 คร้ังๆละ 20 นาที (คือการเดิน, วิ่ง, ถีบ
จักรยานอยูกับที่, วายน้ํา, เตนแอโรบิก, กระโดดเชือก)  

3.  ยืดเสนยืดสายทุกวันไมวาวันนั้นจะออกกําลังกายหรือไม ควรบริหารกลามเนื้อหลัง
ตอนตื่นนอนและหรือกอนนอนทุกวัน (วิธีการคือ นอนคว่ํา กระดกตัวขึ้นทั้ง อก ศีรษะ ขาตรง อยา
งอเขา มีเฉพาะทองเทานั้นที่อยูบนพื้น เกร็งไว 30 วินาที เอาตัวลง ทําใหม 20 ครั้ง) เพราะ 40% ของ
ประชากรจะปวดหลังในชีวิต จึงควรปองกันไวกอน ควรบริหารกลามเนื้อคอ เขา หนาทองอีกดวย  

4.  ยกน้ําหนกัเบาๆ สัปดาหละ 2 คร้ัง  
5.  เดินมากๆ โดยเฉพาะผูหญิง หลีกเลี่ยงการใชลิฟต ดื่มนมพรองไขมัน รับประทาน

เตาหู โยเกิรต ผักเขียว ปลาเล็กปลานอย ฯลฯ เพื่อปองกนัโรคกระดูกพรุน  
6.  ดื่มน้ําเปลามากๆ วันละประมาณ 10-15 แกวแลวแตการออกกําลังกาย หรืออุณหภูมิ

ของอากาศ  
7. รับประทานอาหาร 3 มื้อ มื้อเย็นเบาๆ (เชน มื้อเชา 25% กลางวัน 50% เย็น 25% ของ

พลังงานทั้งหมดที่รับประทานตอวัน) การรับประทานอาหารตอวันถารับประทานในปริมาณเทากัน 
การรับประทานโดยแบงออกเปน 3 มื้อ จะอวนนอยกวารับประทานทั้งหมดใน 1 มื้อ การ
รับประทานควรคอยๆเคี้ยว เพราะกวารางกายจะรูตัววาอิ่มจะตองใชเวลา 20 นาที ฉะนั้นถาทานรีบ
รับประทานกวาจะรูตัววาอ่ิมก็รับประทานไปมากแลว  
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8.  คุมน้ําหนักตัว(โดยการเลือกรับประทานอาหารและออกกําลังกายที่เหมาะสม)ดวยการ
ดูดัชนีมวลกาย(BMI) และพุงของทานเอง เวลาตัดกางเกงใหม พยายามอยาขยายรอบเอว พุงจะได
ไมโตขึ้นเรื่อยๆ  

9.  รับประทานหนักไปทางผัก ผลไม ปลา ไกที่ไมมีหนัง ไมมีมัน เปนหลัก ทานขาวได
มื้อละหนึ่งจานหรือมากกวา หลีกเล่ียงการรับประทานของหวาน น้ําตาล เคก น้ําหวาน กะทิ เครื่อง
ใน ไขแดง มันสัตว เนื้อสัตวมากไป ฯลฯ อยาใหอวน คือใหดัชนีมวลกาย(BMI) อยูต่ํากวา 23  

10. ไมสูบบุหร่ี  
11. ถาไมเปนโรคที่แพทยหาม การดื่มแอลกอฮอล 1 หนวยตอวันจะชวยปองกันโรค

หลอดเลือดหัวใจตีบและอุดตัน (แอลกอฮอล 1 หนวย คือ วิสกี้ 30 ซีซี ฯลฯ) แตตอง
ดื่มแคนี้จริงๆ  

12. ไมเครียด ลดความเครียดดวยการวางแผนการทํางาน ชีวิต รัดเข็มขัดนิรภัยเวลาขับ
รถหรือเวลาขับรถจักรยานยนตควรสวมหมวกกันน็อก ไมขับรถถาดื่มแอลกอฮอลหรือยาที่ทําให
งวง  

13. งดการพนนั ยาเสพติดทุกชนิด การใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสนโดยใชเข็มรวมกันที่
ไมสะอาดจะแพรเชื้อโรคไดมากมาย เชน เอช.ไอ.ว,ี ไวรัสตับชนิดบี ซี ฯลฯ  

14. ฉีดวัคซีนปองกันทุกโรคที่แพทยแนะนําสําหรับเด็กแรกเกิดรวมทั้งสําหรับเชื้อไวรัส
บีของตับและฉีดปองกันโรคบาดทะยกัเปนระยะ ๆ  

15. มีเพศสัมพันธที่เหมาะสม สุภาพสตรีควรไปตรวจภายในเปนระยะเมื่ออายุ 40 ป 
และควรตรวจเตานมตัวเองทกุเดือน และโดยแพทยปละครั้ง  

16. ถามีอาการผิดปกติปรึกษาแพทยประจําทนัที เชน ไข ไอ ถายผิดปกติ เกิน 2 สัปดาห 
หรือน้ําหนกัลด  

17. อยาโดนแดดมากไป จะทําใหผิวหนังแกเร็ว  
18. ควรมีงานทํา ทั้งกายและสมอง จะไดไมแกเร็ว สมองจะไดไมฝอ  
19. ทําใจใหสบาย ทําตัวใหพอดีๆ  ปรับตัวเขาไดกับทุกสถานการณ กาลเวลา ยอมรับ

การเปลี่ยนแปลง  
20. เมื่ออายุ 40 ปควรไปตรวจตาทุกป เนื่องจากทานอาจเปนตอหินโดยไมมีอาการได  
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ความหมายของการสงเสริมสุขภาพ 
     “ สงเสริมสุขภาพ ” มีความหมายวา การดํารงสุขภาพทัว่ไปใหอยูในสภาพดีหรือ
ปรับปรุงใหดขีึ้น(วารสารสรางเสริมสุขภาพ ป 2547) 

    มีผูใหคํานิยาม เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ ไวหลากความหมาย ดังนี้ 
   โอ ดอนเนลล (O’ Donnell) ไดใหความหมายไววา การสงเสริมสุขภาพ หมายถึง

วิทยาศาสตรและศิลปะในการชวยใหประชาชนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปสูสภาวะ (Edelman And 
Mandle. 1994 : 16; citing O’ Donnell. 1987. Definition of Health Promotion) 

    ครูเตอร และดวีอร (Kreuter And Devore) ไดใหความหมายไววา การสงเสริมสุขภาพ 
หมายถึง กระบวนการสนับสนุนดานสุขภาพโดยใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน ภาคเอกชน และ
ภาครัฐ รวมมือปฏิบัติ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี (Edelman And Mandle. 1994 : 16; citing Kreuter And 
Devore. 1980. Reinforcing of the Health Promotion.) 
                 สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ (2541 :10) ไดใหความหมายไววา การสงเสริมสุขภาพ 
หมายถึง กระบวนการสงเสริมใหประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพของ
ตนเอง 
                 “ สรางเสริมสุขภาพ” มีคํานิยามในพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพฯ วา “ การใดๆ ที่มุงกระทําเพื่อสรางเสริมใหบุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม โดย
สนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และสิ่งแวดลอมที่จะนําไปสูการมีรางกายที่แข็งแรง 
สภาพจิตที่สมบูรณ อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดี ” 
การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่จําเปนสําหรับชีวิตตามแนวทางสุขบัญญัติแหงชาติ 

    การมีสุขภาพดีสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ มีชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข เปนความ
ตองการจําเปนพื้นฐานของชีวิตที่คนเราทุกคนสามารถแสวงหาได การที่เราจะมีสุขภาพที่ดีไดนั้น 
เราจะตองแสวงหามาดวยตัวเอง ไมมีผูใดจะปฏิบัติแทนเราได ดังนั้น สุขบัญญัติ คือ ขอกําหนดที่
ประชาชนทุกคนควรปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเปนสุขนิสัย เพื่อใหมีสุขภาพดีทั้งทางรางกาย จิตใจ 
จิตวิญญาณ และสังคม ทั้งนี้อาจจําแนกสุขบัญญัติ 10 ประการขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบดวย 

1.  ดูแลรักษาและของใชใหสะอาด 
2.  รักษาฟนใหแข็งแรง และแปรงฟนทุกวนัอยางถูกตอง 
3.  ลางมือใหสะอาดกอนกนิอาหารและหลังการขับถาย 
4.  กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลีย่งอาหารรสจดั สี      ฉูดฉาด 
5.  งดบุหร่ี สุรา สารเสพยติด การพนัน และการสําสอนทางเพศ 
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6.  สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน 
7.  ปองกันอุบัตภิัยดวยการไมประมาท 
8.  ออกกําลังกายสม่ําเสมอ และตรวจสุขภาพประจําป 
9.  ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ 
10. มีสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรคสังคม 

   ดังนั้นถาบุคคลไดฝกฝนและปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการอยางตอเนื่องจนเปนสุข
นิสัยแลว ก็จะชวยนําไปสูการมีสุขภาพที่ดีตามที่พึงปรารถนา (คณะกรรมการสุขศึกษา 2541 : 7) 
  จากผลการศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ “ การวิเคราะหองคประกอบ
ดานชุมชน” ที่กลาวทั้งหมดขางตน ผูวิจัยไดประมวลความหมายของชุมชนที่เกี่ยวของจะครอบคลมุ
ถึง “ กลุมคนที่อาศัยอยูในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธใกลชิด มีฐานะและอาชีพที่
คลายคลึงกัน มีลักษณะของการใชชีวิตรวมกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแตระดับ
ครอบครัวไปสูระดับเครือญาติ จนถึงระดับหมูบานและระดับเกินหมูบาน ประการสําคัญก็คือผูที่
อาศัยในชุมชนเดียวกันจะมีความรูสึกวาเปนคนชุมชนเดียวกันตลอดจน มีการดํารงรักษาคุณคา 
และมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา  และถายทอดไปยังรุนลูกรุนหลานอีกดวย ” (กาญจนา  แกว
เทพ 2538)   
 สําหรับหลักการวิเคราะหชุมชนนั้น ผูวจิัยไดนําหลักการวเิคราะหชุมชนของวันรักษ (วัน
รักษ  มิ่งมณนีาคิน  2531) มาเปนแนวทางการวิเคราะหชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยหลักการวิเคราะห
ชุมชนดังกลาว ประกอบดวย 

1.  การศึกษาสภาพปญหา 
2.  การคนหาสาเหตุของปญหา 
3.  การศึกษาความสามารถในการแกปญหา 

             และ 4. การศึกษาลูทางในการแกปญหา  
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ตอนที่ 4  
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
   ปวีณา   มีประดิษฐ (2539 : 96-117 ) ศึกษาผลของการออกกําลังกายที่มีตอสมรรถภาพ

การทํางานของปอด พบวา ในกลุมทดลองที่ออกกําลังกายระดับหนัก มีจํานวนรอยละของตัวอยาง 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพการทํางานของปอดคา ไปในทางลบเปนสวนใหญ สวนกลุมที่ออก
กําลังกายระดับปานกลางนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของคา VC,FVC และFEV1 ไปในทางบวกเปนสวน
ใหญ  และในกลุ มที่ มี ก า รออกกํ า ลั งก ายระดับ เบามี ก าร เปลี่ ยนแปลงของทุ กค าทั้ ง 
VC,FVC,FEV1,FEV1% และ FEF25-27% ไปในทางลบ และในกลุมออกกําลังกายระดับหนัก
พบวาคาเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพการทํางานของปอดกอนออกกําลังกาย มีคา VC และ   
FVC มากกวาหลังการออกกําลังกาย  (p<0.05) แตคา FEV1, FEV1% และ FEF25-27% นั้นไม
แตกตางกัน (p>0.05) ในกลุมที่ออกกําลังกายระดับปานกลาง คาเฉลี่ยของผลการทดสอบ
สมรรถภาพการทํางานของปอดกอนออกกําลังกายมีคา VC,FVC และ FEV1 นอยกวาหลังการออก
กําลังกาย (p<0.05) แตคา FEV1% และFEF25-27% ไมแตกตางกัน (p>0.05) และในกลุมที่ออก
กําลังกายระดับเบา คาเฉลี่ยของผลการทดสอบสมรรถภาพการทํางานของปอดกอนออกกําลังกายมี
คา VC และ FEV1 มากกวาหลังการออกกําลังกาย(p<0.05) แตคา FVC,FEV1และFEF25-27% ไม
แตกตางกัน(p<0.05)  และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลตางของการทดสอบสมรรถภาพการทํางาน
ของปอด ของทั้ง 3 กลุมการทดลอง พบวากลุมที่ออกกําลังกายระดับปานกลางมีคา VC,FVC และ
FEV1 แตกตางจากกลุมที่ออกกําลังกายระดับหนักและเบา(p<0.05) แตคา FEV1% และ FEF25-
27%  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

    ยุรีพรรณ    ชัยไดสุข (2539 : 56-63) ศึกษาการออกกําลังกายกับระดับไขมันในเลือดของ
ผูสูงอายุ  พบวา ระดับ Serum Cholesterol ของกลุมผูสูงอายุเพศหญิงที่มีการออกกําลังกายมากกวา
หรือเทากับ 120 นาทีตอสัปดาห ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนกลุมที่ไมไดออก
กําลังกายจะมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ระดับ Serum Triglycerides และ 
LDL-C ของกลุมที่ออกกําลังกายมีคาเฉลี่ยลดลงแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติสวนกลุมที่ไมไดออก
กําลังกายมีคาสูงขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ(p>0.05) ระดับ HDL-C ของกลุมที่ออกกําลังกายมี
คาเฉลี่ยสูงขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนกลุมที่ไมไดออกกําลังกายมีคาเฉลี่ยลดลง
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อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ(p>0.05) ดังนั้น ผูที่ออกกําลังกายมี VC,FVC และFEV1แนวโนมที่จะมี
ระดับไขมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกวาผูที่ไมไดออกกําลังกาย 

    รองศาสตราจารย ดร.สมประสงค วิทยเกียรติ รองศาสตราจารย ดร.ประยูร ศรีประสาธน 
รองศาสตราจารย ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ นางสาวอัมพร อูรัชตมาศ (2547)ไดศึกษาแนวทาง
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาจากการศึกษาพบวา ปจจุบันผูนําชุมชนมี
โอกาสเขาไปรวมเปนที่ปรึกษาและกรรมการโรงเรียน ผูทรงคุณวุฒิในชุมชน ไดมีสวนรวมเปน
วิทยากร ผูปกครองนักเรียนและชาวบานจะมีสวนรวมในการประชุม รวมแรง รวมออกเงินหรือ
ส่ิงของในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ปญหาที่เปนอุปสรรคตอการเขาไปมีสวนรวมของ
ชุมชนคือ การขาดความรูความเขาใจในบทบาทของตนเองตอการศึกษาและยังมีความคิดกันวา
ชุมชนยังมีความรูนอย ไมพรอมที่จะเขามารวมในการศึกษา กิจกรรมที่ชุมชนควรเขาไปมีสวนรวม
คือ การชวยประชาสัมพันธงานการศึกษา การสํารวจความตองการทางการศึกษาของชุมชน การ
จัดทําแผนการศึกษาของชุมชน นอกจากนี้ยังพบวา ทุกกลุมของชุมชนควรเขาไปมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา สําหรับแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ไดรับการเสนอแนะคือ 
การมีสวนรวมจัดการศึกษาในรูปคณะกรรมการศึกษาของชุมชน การเปดโอกาสใหชุมชนเขารวม
กิจกรรมการศึกษาในสถานศึกษาโดยตรง การเสริมสรางเครือขายการศึกษาของชุมชน การมีสวน
รวมในการใหชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาและโดยการจัดตั้งหนวยงานอิสระในชุมชน
ขึ้นมาเพื่อดูแลการจัดการศึกษาของชุมชน  

     สรรยาพร   วงศคําลือ(2538 : 79-85) ศึกษาประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มี
ตอพฤติกรรมการออกกําลังกายในผูสูงอายุ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ในการวิจัยไดแบงเปนกลุม
ทดลองและกลุมเปรียบเทียบ โดยกลุมทดลองเปนผูสูงอายุ ตําบลวังประจบ จํานวน 41 คน ไดรับ
โปรแกรมสุขศึกษารวมกับการใหแรงสนับสนุนทางสังคม กลุมเปรียบเทียบเปนผูสูงอายุ ตําบลน้ํา
รึม จํานวน 40 คน ไดรับโปรแกรมสุขศึกษาแตไมไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม พบวา กลุม
ทดลองมีความรู ทัศนคติ การปฏิบัติ รวมทั้งสุขภาพ ดีกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

     สายสุนีย   ทับทิมเทศ และศิริศักดิ์   ศาสวัตถลูน (2535 : 53-62) ศึกษาการปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผูปวยความดันโลหิตสูง พบวา การติดตามแกปญหาอยางตอเนื่องและการใชแรง
สนับสนุนทางสังคม ในเรื่องการออกกําลังกาย กลุมทดลองมีพฤติกรรมดีขึ้น 

     อุระณีย     รัตนพิทักษ   (2534 : 93-120)   ไดศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของระดับ
น้ําตาลในกระแสโลหิตของผูที่ออกกําลังกายและไมออกกําลังกาย พบวา ระดับน้ําตาลในกระแส
โลหิตของผูที่ออกกําลังกายที่ระดับลดลง นั่นคือ ผูปวยเบาหวานที่ออกกําลังกายมีระดับน้ําตาลใน
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กระแสโลหิตลดลงมากกวาผูปวยเบาหวานที่ไมออกกําลังกาย 

                  จุมพล  หนิมพานชิ และบุญศรี  พรหมมาพันธุ (2547)ไดศึกษาเรื่องบทบาทขององคการ
บริหารสวนตําบลในการพัฒนาทักษะการทํางานในทองถ่ินผลการวิจัย  สรุปไดดังนี ้

   1. ความตองการดานการบริหารจัดการของ อบต. กลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกสภาองค 
การบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  มีความตองการดานบริหารจัดการองคการบริหารสวน
ตําบลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ความตองการดานการบริหาร
จัดการในระดับปานกลาง  เรียงตามลําดับไดแก ดานการมีสวนรวมของประชาชน  รองลงมา ไดแก 
ดานโครงสรางและระบบงาน  ดานความพรอมของทรัพยากรทางการบริหาร  และดานความ
รวมมือและการสรางเครือขายกับชุมชน  องคกรชุมชนและหนวยงานของภาคราชการและ
ภาคเอกชน 

   2. ศักยภาพและความพรอมในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล  เพื่อนําไปสู 
การรองรับการถายโอนงานดานการศึกษา  และการพัฒนาทักษะการทํางานของแรงงานในทองถ่ิน
กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อนําไปสูการรองรับการถาย
โอนงานดานการศึกษา  และการพัฒนาทักษะการทํางานของแรงงานในทองถ่ินทุกเรื่อง  ไดแก
โครงสรางและระบบงาน  การวางแผนและการจัดทํางบประมาณ  การบริหารบุคคล การเงิน การ
คลังและพัสดุ  ความพรอมของทรัพยากร  การมีสวนรวมของประชาชน  และความรวมมือและการ
สรางเครือขายกับชุมชน  องคกรชุมชนและหนวยงานของราชการและเอกชน 
     เรื่องที่กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยเกี่ยวกับทักษะการบริหารจัดการทั่วไป  ไดแกการ
ระดมความรวมมือและการประสานงานภายใน ภายนอก อบต. การจัดการความขัดแยงการ
ติดตอส่ือสาร และการมีมนุษยสัมพันธ 

   3. ความตองการในดานทักษะการทํางานของแรงงานในทองถ่ินดานตาง ๆ  
3.1 ความตองการดานเกษตรอุตสาหกรรม  กลุมตัวอยางที่เปนประชาชน มีความ 

ตองการพัฒนาดานเกษตรอุตสาหกรรมโดยรวมในระดับปานกลางทุกดาน  เร่ืองที่ตองการพัฒนา  
ไดแก ทักษะดานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิตหรือผลิตภัณฑ  รองลงมาไดแกดานการ
พัฒนาทางดานการแปรรูปและการจัดจําหนาย  ดานทักษะการผลิต 

3.2 ความตองการดานอุตสาหกรรมการผลิต กลุมตัวอยาง มีความตองการพัฒนา 
ดานอุตสาหกรรมการผลิต  ในระดับปานกลางทุกดาน  เร่ืองที่ตองการพัฒนา  ไดแก ทักษะดาน
การตลาด รองลงมาไดแก ทักษะดานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิตหรือผลิตภัณฑและทักษะ
ดานการผลิต 

3.3 ความตองการพัฒนาดานอุตสาหกรรมบริการ  กลุมตัวอยาง มีความตองการ 
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การพัฒนาดานอุตสาหกรรมการบริการ  ในระดับปานกลางทุกเรื่อง เร่ืองที่ตองการพัฒนาไดแก 
ทักษะดานการพัฒนาบุคลิกภาพ  รองลงมาไดแก ทักษะดานงานที่รับผิดชอบ 

3.4 ความตองการพัฒนาดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  กลุมตัวอยาง มีความ 
ตองการพัฒนาดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  ในระดับปานกลางทุกเรื่อง  เรื่องที่ตองการพัฒนา
ไดแก  ทักษะทางดานการพัฒนาบุคลิกภาพ  รองลงมา ไดแกทักษะทางดานการจัดการทั่วไป  และ
ทางดานงานที่รับผิดชอบ 

   4.วัตถุประสงคของการเพิ่มพูนหรือพัฒนาทักษะการทํางานของแรงงานในทองถ่ิน 
ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความเห็นวาการเพิ่มพูนหรือพัฒนาทักษะการทํางานใหแกแรงงานในทองถ่ิน  
ควรเนนวัตถุประสงคเพื่อ การพัฒนาเพิ่มพูนความรู  ทักษะและทัศนคติในการทํางาน รองลงมา
ไดแก เพื่อพัฒนาทักษะในการทํางาน 

5. การสรางระบบหรือรูปแบบการพัฒนาทกัษะการทํางานของแรงงานในทองถ่ิน 
ผูเชี่ยวชาญสวนใหญเห็นดวยกับรูปแบบทีห่นึ่ง  ไดแก การจัดใหมกีลไกระดับชาติระดับภูมภิาค
และระดับทองถ่ิน  เพื่อดําเนินการเกี่ยวกบัการเพิ่มหรือทักษะแรงงานในทองถ่ิน  โดยครอบคลุม
ทักษะทั้ง 4 ดาน คือ ดานเกษตรอุตสาหกรรม ดานอุตสาหกรรมการผลิต  ดานอุตสาหกรรมบริการ 
และดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

      สวนวิธีการเพิ่มพูนหรือพัฒนาทักษะการทํางานใหกับแรงงานในทองถ่ิน ผูเชี่ยว 
ชาญสวนใหญมีความเห็นวา วิธีการเพิ่มพูนหรือพัฒนาทักษะการทํางานใหกับแรงงานในทองถ่ิน
ของโครงสราง/กลไก ที่รับผิดชอบ ไดแก การสงเสริมสถานประกอบการใหความรูทักษะการ
ทํางานแกแรงงาน  รองลงมาไดแก การจัดทําฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการเพิ่มพูนทักษะการทํางาน  
และการจัดใหมีที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเพิ่มหรือพัฒนาทักษะการทํางาน และสวน
ใหญเห็นดวยที่จะใชการฝกอบรมเปนแกน  แลวใชวิธีการอื่นเสริม 

   6. กลยุทธในการพัฒนาเพิ่มทักษะการทํางานใหแรงงานในทองถ่ิน  ผูเชี่ยวชาญมี 
ความเห็นสอดคลองกันวา  กลยุทธการพัฒนาการเพิ่มทักษะการทํางานของแรงงานในทองถ่ินทั้ง 4 
ดาน (ดานเกษตรอุตสาหกรรม ดานอุตสาหกรรมการผลิต ดานอุตสาหกรรมบริการ และดาน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว)  และดานบริหารจัดการ (ทางธุรกิจเบื้องตนและทั่วไป) ที่เหมาะสม คือ
กลยุทธที่มีหลักการ เปาหมาย/วัตถุประสงค และวิธีการชัดเจนที่จะทําใหบรรลุผล หลักการและ
เปาหมาย 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
     ภายใตกรอบของงานวิจัยที่ศึกษาจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 

พอประมวลสรุปไดวา การวิเคราะหองคประกอบดานชุมชนกับการสงเสริมพฤติกรรมการออก
กําลังกาย จําเปนตองทําการวิเคราะหจากแหลงขอมูลซ่ึงประกอบดวย 2 แหลงขอมูล คือ 

1. แหลงปฐมภมูิ (Primary Source) ซ่ึงประกอบดวยบุคคลที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
พฤติกรรมการออกกําลังกายโดยตรง 

2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบชุมชนทั้ง 5 
ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอมและดานพฤติกรรมสุขภาพ 

       สําหรับรายละเอียดของวิธีดําเนินงานวิจัยนั้น ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย
ดังตอไปนี้ 
รูปแบบการวิจัย   

    การวิจยัเร่ือง”การวิเคราะหองคประกอบดานชุมชนกบัการสงเสริมพฤติกรรมการออก
กําลังกายของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี”  เปนการวิจัยเชิงสํารวจตรวจคน ( Exploratory 
research) โดยมีวัตถุประสงค  2 ประการ คือ 

   - เพื่อวเิคราะหโครงสรางองคประกอบชมุชนกับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลัง
กายของโรงพยาบาลชุมชนจงัหวัดราชบุรี 

   - เพื่อศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบชุมชนจําแนกตามรายดานในป พ.ศ.2545-2547 
โดยที่การวิเคราะหดังกลาวของการจําแนกขอบเขตการวิเคราะหออกเปน 5 ดาน คือ 

1. ดานเศรษฐกิจ 
2.  ดานสังคม          
3. ดานสาธารณสุข 
4. ดานสิ่งแวดลอม 
5. ดานพฤติกรรมสุขภาพ 
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 ประชากรและการเลือกตัวอยาง 
    ประชากร ในการวิจัยคร้ังนี้  เปนผูที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย ไดแก 

บุคลากรระดับผูบริหาร คณะทํางานที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย เจาหนาที่ทั่วไปในโรงพยาบาล 
ชุมชน อสม.ในความรับผิดชอบและนายก อบต./สมาชิก อบต.  ผูนําชุมชน ประธานชมรมสงเสริม
สุขภาพ สมาชิกชมรมสงเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ของชุมชนในจังหวัดราชบุรี  2 ระดับ คือ 

1. ระดับโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี : จําแนกเปน 6 โรงพยาบาล ประกอบดวย 
โรงพยาบาลปากทอ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง โรงพยาบาลวัดเพลง โรงพยาบาลบาง
แพ โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน โรงพยาบาลสวนผึ้ง 

2. ระดับชุมชนจังหวัดราชบุรี : จําแนกเปน 6  อําเภอประกอบดวย อําเภอปากทอ 
อําเภอจอมบึง อําเภอวัดเพลง อําเภอบางแพ อําเภอเจ็ดเสมียน อําเภอสวนผึ้ง 
  
 การเลือกตัวอยาง   

     ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ Purposive Sampling และ Quota Samplingจากโรงพยาบาล
ชุมชนและชุมชน จังหวัดราชบุรี ไดจํานวนหนวยตัวอยาง 240 คน จําแนกเปน 2 ระดับดังนี้ 
                   1. ชุมชนระดับโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี : ประกอบดวยหนวยตัวอยาง 162 คน 
ประกอบดวย  

          1.1 บุคลากรระดับผูบริหาร ไดแกผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการโรงพยาบาล 
หรือผูบริหาร โรงพยาบาลละ 2 คน จํานวน 12 คน โดยเลือกหนวยตัวอยางแบบ Purposive 
Sampling 

          1.2 คณะทํางานที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย ไดแก หัวหนาฝาย  ประธานชมรม
ออกกําลังกาย และกรรมการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จํานวนโรงพยาบาลละ 10คน รวมจํานวน 
60 คน โดยเลือกหนวยตัวอยางแบบ Purposive Sampling 

          1.3 เจาหนาที่ทั่วไปในโรงพยาบาลชุมชน ไดแก เจาหนาที่จากทุกฝาย/งานของ
โรงพยาบาลชุมชน จํานวนโรงพยาบาลละ 15 คน รวมจํานวน 90 คน ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบ 
Quota Sampling เฉพาะกลุมตัวอยางนี้ 

        1.4 อสม.ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชน จังหวดัราชบุรี จํานวน
โรงพยาบาลละ 3 คน รวมจํานวน 18 คน โดยเลือกหนวยตัวอยางแบบ Purposive Sampling 
                    2. ชุมชนระดับชุมชนจังหวัดราชบุรี : ประกอบดวยหนวยตัวอยาง 78 คน ประกอบดวย  

           2.1 เจาหนาที่ อบต. ในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี จํานวน
โรงพยาบาลละ 3 คน รวมจํานวน 18 คน  โดยเลือกหนวยตัวอยางแบบ Purposive Sampling 
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        2.2 ผูนําชุมชนในเขตพื้นที่ชุมชนทีศ่ึกษา จังหวดัราชบุรี จํานวน 6 ชุมชน ชุมชนละ 1 
คน รวมจํานวน 6 คน โดยเลือกหนวยตวัอยางแบบ Purposive Sampling 

        2.3 ประธานชมรมสงเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ชุมชนที่ศึกษา จังหวัดราชบุรี จาํนวน6 
ชุมชน ชุมชนละ 3 คน รวมจํานวน 18 คนโดยเลือกหนวยตัวอยางแบบ Purposive Sampling 

        2.4 สมาชิกชมรมสงเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ชุมชนที่ศึกษา จังหวัดราชบุรี จํานวน 6 
ชุมชน ชุมชนละ 3 คน รวมจํานวน 18 คน โดยเลือกหนวยตวัอยางแบบ Quota Sampling 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยกําหนดเปนแบบสัมภาษณชนิดที่มีโครงสราง          
( Structured Interview) ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยศึกษาและพัฒนาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
โดยมีสาระครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยประกอบดวย 2 สวน คือ  

   สวนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลซึ่งประกอบดวย ไดแก  เพศ  อายุ  
สถานภาพสมรส  รายได ระดับการศึกษา ตําแหนง ที่อยูอาศัย ลักษณะแบบเลือกตอบตามระดับ 
และปลายเปดแบบเติมขอความ(ขอเสนอแนะและประเด็นปญหาที่พบ)    

   สวนท่ี 2 แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนที่มีผลตอการสงเสริม
พฤติกรรมการออกกําลังกาย โดยจําแนกเปน 5 ปจจัยคือ 

   2.1 ปจจัยดานเศรษฐกจิ 
   2.2 ปจจัยดานสังคม  
   2.3 ปจจัยดานสาธารณสุข 
   2.4 ปจจัยส่ิงแวดลอม 
   2.5 ปจจัยดานพฤติกรรมสุขภาพ 
 

วิธีการสรางและตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
      วิธีการสรางเครื่องมือในการวิจยัผูวิจยัจะดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเกบ็

รวบรวมขอมลูตามขั้นตอนดังนี ้
     1. ศึกษาแนวคิดและหลักการทฤษฎีจากเอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจยัที่เกีย่วของ  
     2.  ศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา วารสาร ที่เกี่ยวกับการสรางสัมภาษณสําหรับการวิจัย 
     3. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและใหคําแนะนําเพื่อมาแกไข 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   1. ตรวจสอบความตรง ตามเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือโดยนําแบบ

สัมภาษณไปใหอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบ แกไขและใหขอเสนอแนะ  
    2. นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ

มาทดลองใชกับบุคลากรในโรงพยาบาล ชุมชน จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจสอบความตอเนื่องของ
ขั้นตอนและความถูกตองของเนื้อหา สาระ ของแบบสัมภาษณ ตลอดจนระยะเวลาที่เหมาะสม 

   3. ปรับปรุงแบบสัมภาษณและนําเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อปรับปรุงแกไข
กอนนําไปใชจริง 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
      การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คณะผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยมี
ขั้นตอนการเก็บขอมูลดังนี้ 

    1. นําหนังสือแนะนําตัวจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สงถึง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและปลัดอําเภอในที่วาการองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง ใน
จังหวัดราชบุรี เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเร่ืองการสงเสริมพฤติกรรมการออก
กําลังกายของบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ที่ศึกษา  

    2. คณะผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจําแนกตามกลุมตัวอยาง
ของแตละโรงพยาบาล จํานวน 240 คน ตามวัน เวลา ที่นัดหมายในชวงวันที่ 1-28 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2549 

 
การวิเคราะหขอมูล    

   การวิเคราะหขอมูลเมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลวนําแบบสัมภาษณทั้งหมดมา
ดําเนินการดังนี้ 

  1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสัมภาษณทุกฉบับ 
  2. นําแบบสัมภาษณทั้งหมดมาลงรหัส 
  3. ลงรหัสขอมูลในคอมพิวเตอร และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

SPSS for windows version 11.0 กําหนดความมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ใชเทคนิควิเคราะหเชิงพรรณา 
(Descriptive Statistics) และการวิเคราะหความสอดคลอง ( Congruent Analysis) และความตอเนื่อง 
(Consequence Analysis) ของเนื้อหาสาระ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล สําหรับการวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยจําแนกรายละเอียดของ
การวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1: การวิเคราะหโครงสรางองคประกอบชุมชนและการสงเสริมพฤติกรรมการ                      

  ออกกําลังกายของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี ตามวัตถุประสงคการวิจยัที1่:จําแนก
เปนรายดาน ดงันี้ 
1) ดานสังคม  
2) ดานเศรษฐกิจ         
3) ดานสาธารณสุข 
4) ดานสิ่งแวดลอม 
5) ดานพฤติกรรมสุขภาพ 

ตอนที่ 2: การวิเคราะหศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบชุมชนจําแนกตามรายดานในป พ.ศ.2545-
2547   ตามวัตถุประสงคการวิจัยที่ 2: จําแนกตามรายดาน ดังนี ้
1) ดานสังคม 
2) ดานเศรษฐกิจ          
3) ดานสาธารณสุข 
4) ดานสิ่งแวดลอม 
5) ดานพฤติกรรมสุขภาพ 

ตอนที่ 3: ปญหา-อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี 
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ตอนที่ 1 
โครงสรางองคประกอบชุมชนและการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของ

โรงพยาบาลชมุชนจังหวัดราชบุรี 
 

องคประกอบดานสงัคม 
1.1 จํานวนประชากรในพื้นท่ีท่ีทําการศึกษาตัง้แต ปพ.ศ. 2545-2547 
      ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดในตาราง 1 หนา 64 พบวา 
      1. ประชากรอายุต่ํากวา 29 ป มีประชากรเพศชายมากกวาเพศหญิง และในประชากรอายุตั้งแต
30 ปหรือมากกวา เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ทั้งในภาพรวมของจังหวัดและชุมชนที่ใชใน
การศึกษาที่ 6 ชุมชน 
      2. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรในแตละกลุมอายุมีความผนัผวนไมคงที่ แตรูปแบบ
คลายคลึงกันทุกป คือ 
          2.1ประชากรที่มีอายุนอยกวา 39 ปลงมา อัตราการเปลี่ยนแปลงมแีนวโนมลดลงเล็กนอย 
         2.2 ประชากรที่มอีายุ 40 ปขึ้นไป อัตราการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทกุป โดยเฉพาะใน
กลุมอายุ 50-59 ป มีอัตราการเพิ่มคอนขางสูง ยกเวนป 2547 ประชากรที่อายุ 60 ปขึ้นไปเพิ่มมากขึ้น
ในทุกป 
      3.ในชุมชนที่ใชศึกษาทัง้ 6 ชุมชนนั้น โครงสรางจํานวนประชากรจําแนกได 3 ลักษณะ คือ  
          3.1 ชุมชนที่คอนขางมีประชากรหนาแนนคือ ชุมชนปากทอและชุมชนโพธาราม 
          3.2 ชุมชนที่มีประชากรในระดับปานกลางคือ ชุมชนจอมบึง ชุมชนบางแพและชุมชนสวนผึ้ง 
          3.3 ชุมชนที่คอนขางมีประชากรคอนขางนอยคือ ชุมชนวัดเพลง 
1.2 ขนาดพื้นที่การปกครองจังหวัดราชบุรี ป พ.ศ.2547 
    ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดปรากฏในตาราง 2 หนา 68 พบวา ถึงแมขนาด
พื้นที่ของชุมชนที่ศึกษาจะมขีนาดใหญประมาณ 2 เทาของพื้นที่ชุมชนที่เหลือก็ตามแต ขนาดของ
ชุมชน(จํานวนหลังคาเรือน) ที่ผูวิจัยทําการศึกษามีขนาดเพียง 2 ใน 5 สวนของชุมชนทั้งหมด
จังหวดัราชบุรี โดยเปนชุมชนที่อยูไมหางไกลจากอําเภอเมืองมากนัก โดยมีระยะทางเฉลี่ยประมาณ 
30 กิโลเมตรระดับนอยถึงปานกลาง โดยสวนใหญรอยละ 80-90 มีรายจายตั้งแต 2,000 บาทขึ้นไป
ตอครัวเรือนตอเดือน 
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ตาราง 1  จํานวนประชากรในพื้นที่ที่ทําการศึกษาของจังหวัดราชบุรี ในชวงป พ.ศ.2545-2547         
  พ.ศ.2547(2004)   พ.ศ.2546(2003)   พ.ศ.2545(2002)   

อําเภอ/กิ่ง
อําเภอ กลุมอายุ(ป)   

  
นอย
กวา 20-29 30-39 40-49 50-59 60 ป   

นอย
กวา 20-29 30-39 40-49 50-59 60 ป   

นอย
กวา 20-29 30-39 40-49 50-59 60 ป   

  20 ป         ขึ้นไป อื่นๆ 20 ป         ขึ้นไป อื่นๆ 20 ป         ขึ้นไป อื่นๆ 

  (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

                                            
ยอดรวมของ
จังหวัด 815,077 833,734 830,275 

                                            
รวมจําแนกกลุม

อายุ 225,425 136,035 138,384 123,026 76,717 89,072 26,418 227,190 137,545 140,397 118,924 72,025 85,290 52,363 229,738 138,609 140,750 115,198 67,764 83,861 54,355 

ชาย 115,712 70,089 67,436 58,076 35,932 38,634 13,415 116,750 70,767 68,291 56,462 33,813 32750 27,665 118,046 71,293 68,376 54,635 31,883 36,820 27,202 

(∆ %) -0.99 -0.96 -1.25 +2.86 +6.27 +17.97 -51.51 -1.10 -0.74 -0.12 +3.34 +6.05 -11.03 +1.70              

หญิง 110,043 65,946 70,948 64,950 40,785 50,438 13,003 110,440 66,778 72,106 62,462 38,212 52,540 24,698 111,692 67,316 72,374 60,563 35,881 47,041 27,153 

(∆ %) -0.36 -1.25 -1.61 +3.98 +6.73 -4.00 -47.35 -68.24 -0.80 -0.37 +3.14 +6.50 +11.69 -9.04              

                                           
1.อําเภอปากทอ 
(รวม) 17,984 10,436 11,292 9,612 6,014 7,394 747 18,113 10,558 11,408 9,196 5,711 7,134 1,618 18,310 10,651 11,392 8,901 5,427 6,926 2,521 

ชาย 9,065 5,270 5,588 4,689 2,833 3,252 374 9,098 5,345 5,636 4,479 2,725 3,114 1,247 9,196 5,383 5,618 4,337 2,594 3,040 1,302 

(∆ %) -0.36 -1.40 -0.85 +4.69 +3.96 +4.43 -70.00 -1.07 -0.70 +0.32 +3.27 +5.05 +2.43 -4.22              

หญิง 8,919 5,160 5,704 4,923 3,182 4,142 373 9,015 5,213 5,772 4,717 2,986 4,020 371 9,114 5,268 5,774 4,564 2,833 3,886 1,219 

(∆ %) -1.06 -1.02 -1.18 +4.37 +6.56 +3.03 +0.54 -1.08 -0.87 +0.14 +3.31 +5.23 +5.60 -35.82              

                                           
  ที่มา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
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ตาราง 1(ตอ) 
  พ.ศ.2547(2004)   พ.ศ.2546(2003)   พ.ศ.2545(2002)   
อําเภอ/กิ่ง
อําเภอ กลุมอายุ(ป)   

 
นอก
วา 20-29 30-39 40-49 50-59 60 ป   

นอย
กวา 20-29 30-39 40-49 50-59 60 ป   

นอย
กวา 

20-
29 30-39 40-49 50-59 60 ป   

 20 ป         ขึ้นไป อื่นๆ 20 ป         ขึ้นไป อื่นๆ 20 ป         ขึ้นไป อื่นๆ 

  (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 
2.อําเภอจอมบึง 
(รวม) 17,917 10,420 10,342 8,212 4,853 4,917 1,174 18,213 10,567 10,312 7,702 4,473 4,689 4,655 18,375 10,554 10,157 7,394 4,158 4,547 4,677 

ชาย 9,244 5,203 5,041 3,964 2,407 2,358 476 9,367 5,255 5,040 3,746 2,239 2,257 2,208 9,482 5,228 4,935 3,611 2,096 2,181 2,216 

(∆ %) -1.31 -0.99 0.00 +5.82 +7.50 +4.47 -78.44 -1.21 +0.52 +2.13 +3.74 +6.82 +3.48 -0.36               

หญิง 8,673 5,217 5,301 4,248 2,446 2,559 698 8,846 5,312 5,272 3,956 2,234 2,432 2,447 8,893 5,326 5,222 3,783 2,062 2,366 2,461 

(∆ %) -1.96 -1.79 +0.55 +7.38 +9.49 +5.22 -71.48 -0.88 +0.12 +1.53 +4.17 +7.58 +3.12 -0.47               

                                            
3.อําเภอวัดเพลง 
(รวม) 2,932 1,858 2,204 1,875 1,191 1,802 194 2,982 1,886 2,264 1,809 1,116 1,479 509 3,049 1,960 2,291 1,776 1,090 1,663 532 

ชาย 1,481 960 1,075 903 543 760 88 1,501 975 1,107 873 509 522 238 1,559 997 1,120 816 502 708 249 

(∆ %) -1.32 -1.54 -2.89 +3.44 +6.68 +45.59 -63.02 -3.7) -2.21 -1.16 +6.99 +1.39 -26.27 -4.42               

หญิง 1,451 898 1,129 972 648 1,042 106 1,481 911 1,157 936 607 957 271 1,490 963 1,171 960 588 955 283 

(∆ %) -2.03 -1.43 -2.42 +3.85 +6.75 +8.88 -60.89 -0.60 -5.40 -1.20 -2.50 +3.23 +0.21 -4.24               

                                            

                                            

  ที่มา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
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   ตาราง 1  (ตอ) 
  พ.ศ.2547(2004)   พ.ศ.2546(2003)   พ.ศ.2545(2002)   

อําเภอ/กิ่งอําเภอ กลุมอายุ(ป)   

  
นอย
กวา 20-29 30-39 40-49 50-59 60 ป   

นอย
กวา 20-29 30-39 40-49 50-59 60 ป   

นอย
กวา 20-29 30-39 40-49 50-59 60 ป   

  20 ป         ขึ้นไป อื่นๆ 20 ป         ขึ้นไป อื่นๆ 20 ป         
ขึ้น
ไป อื่นๆ 

  (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

4.อําเภอบางแพ (รวม) 11,890 6,931 7,574 6,750 4,385 6,128 263 11,881 7,037 7,698 6,488 4,182 6,102 1,821 24,848 7,103 7,707 6,208 4,014 6,074 1,891 

ชาย 6,022 3,547 3,658 3,168 1,994 2,573 122 6,039 3,625 3,728 3,036 1,909 2,567 954 19,001 3,602 3,724 2,889 1,839 2,545 988 

(∆ %) -0.28 -2.15 -1.88 +4.35 +4.45 +0.23 -87.21 -68.22 +0.64 +0.11 +5.09 +3.81 +0.86 -3.44               

หญิง 5,868 3,384 3,916 3,582 2,391 3,555 141 5,842 3,412 3,970 3,452 2,273 3,535 867 5,847 3,501 3,983 3,319 2,175 3,529 903 

(∆ %) +0.45 -0.82 -1.36 +3.77 +5.19 +0.57 -83.83 -0.09 -2.54 -0.33 +4.01 +4.51 +0.17 -3.99               

                                            
5.อําเภอโพธาราม 
(รวม) 35,941 21,732 22,186 20,361 12,957 16,282 1,677 36,113 21,964 22,243 19,929 12,301 15,908 6,370 36,661 22,262 22,483 19,314 11,812 15,832 6,420 

ชาย 18,643 10,837 10,668 9,359 5,914 6,853 954 18,685 10,940 10,546 9,271 5,590 6,708 3,410 19,001 11,142 10,663 8,941 5,350 6,700 3,428 

(∆ %) -0.22 -0.94 +1.35 +0.95 +5.80 +2.16 -72.02 -1.66 -1.81 -1.10 +3.69 +4.49 +0.12 -0.53               

หญิง 17,298 10,895 11,518 11,002 7,048 9,429 723 17,428 11,024 11,697 10,658 6,711 9200 2,960 17,660 11,120 11,820 10,373 6,462 9,132 2,992 

(∆ %) -0.75 -1.17 -1.53 +3.23 +5.02 +2.49 -75.57 -1.31 -0.86 -1.04 +2.75 +3.85 +0.74 -1.07               

                                            

  ที่มา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  
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   ตาราง 1  (ตอ) 
  พ.ศ.2547(2004)   พ.ศ.2546(2003)   พ.ศ.2545(2002)   

อําเภอ/กิ่งอําเภอ กลุมอายุ(ป)   

  
นอย
กวา 20-29 30-39 40-49 50-59 60 ป   

นอย
กวา 20-29 30-39 40-49 50-59 60 ป   

นอย
กวา 20-29 30-39 40-49 50-59 60 ป   

  20 ป         ขึ้นไป อื่นๆ 20 ป         ขึ้นไป อื่นๆ 20 ป         ขึ้นไป อื่นๆ 

  (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 
6.อําเภอสวนผึ้ง
(รวม) 8,810 4,789 4,822 3,681 2,037 2,217 7,295 8,682 4,843 4,803 3,438 1,896 2,072 7,435 8,617 4,883 4,694 3,250 1,788 2,010 7,194 

ชาย 4,505 2,517 2,490 1,867 1,040 1,186 3,883 4,435 2,548 2,479 1,755 989 1,106 4,092 4,411 2,569 2,397 1,670 941 1,080 3,972 

(∆ %) -11.58 -1.22 +0.44 +6.38 +5.16 +7.23 -5.11 +0.54 -0.82 +3.42 +5.09 +5.10 +2.41 +3.02               

หญิง 4,305 2,272 2,332 1,814 997 1,031 3,412 4,247 2,295 2,324 1,683 907 966 3,343 4,206 2,314 2,297 1,580 847 930 3,222 

(∆ %) +1.37 -1.00 +0.34 +7.78 +9.92 +6.73 +2.06 +0.97 -0.82 +1.18 +6.52 +7.08 +3.87 +3.76               

                                            
7.อําเภอ/กิ่งอําเภอ

อื่นๆ 129,951 79,869 79,964 72,535 45,280 50,332 15,068 131,206 80,690 81,669 70,362 42,346 47,906 29,955 119,878 75,813 82,026 68,355 39,475 46,809 31,120 

ชาย 66,732 41,755 38,916 34,126 21,201 21,652 7,518 67,625 42,079 39,755 33,302 19,852 16,476 15,516 55,396 36,989 39,919 32,371 18,561 20,566 15,047 

(∆ %) -1.32 -0.77 -2.11 +2.47 +6.80 +31.42 -51.55 +22.08 +13.76 -0.41 +2.88 -19.89 +3.12                 

หญิง 63,529 38,120 41,048 38,409 24,073 28,680 7,550 63,581 38,611 41,914 37,060 22,494 31,430 14,439 64,482 38,824 42,107 35,984 20,914 26,243 16,073 

(∆ %) -0.08 -1.27 -2.07 +3.64 +7.02 -8.75 -47.71 -1.40 -0.55 -0.46 +2.99) +7.55 +19.77 -10.17               

  ที่มา : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
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ตาราง 2  ขอมูลองคประกอบดานสังคมจําแนกตามพื้นที่การปกครองจังหวัดราชบุรี ป 2547  
                                  

แหลงที่มา จํานวนหลังคาเรือน จํานวนหมูบาน จํานวนชุมชน จํานวนตําบล จํานวนอบต. จํานวนเทศบาลตําบล 
ระยะทาง
จาก พื้นที่ตารางกิโลเมตร 

  (หลัง) (แหง) (แหง) (แหง) (แหง) (แหง) อําเภอเมอืง     
  จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % (กม.) จํานวน % 

                                  
รวม 227,452 100.00 971 100.00 43 100.00 104 100.00 88 100.00 20 100.00 (-) 5,196.46 100.00 

                                  
ปากทอ 17,258 7.59 85 8.75 0 0 12 11.54 11 12.5 1 5.00 22 757.84 14.58 

                                  
จอมบึง 15,633 6.87 89 9.17 0 0 6 5.77 6 6.82 2 10.00 30 772.05 14.86 

                                  
วัดเพลง 3,113 1.37 28 2.88 0 0 3 2.88 3 3.41 1 5.00 15 37.89 0.73 

                                  
บางแพ 11,938 5.25 65 6.69 0 0 7 6.73 4 3.85 2 10.00 22 172.6 3.32 

                                  
โพธาราม 33,596 14.77 156 16.07 0 0 18 17.30 15 14.42 4 20.00 26 414.36 7.97 

                                  
สวนผึ้ง 10,003 4.40 37 3.81 0 0 4 3.85 4 4.55 2 10.00 60 1,397.95 26.90 

                                  
รวมชุมชนที่ 91,541 40.25 460 47.37 0 0 50 48.07 43 45.55 12 60.00 29.17 3,552.69 68.36 

ศึกษา                                 
รวมชุมชนอื่นๆ 135,911 59.75 511 52.63 43 100 54 51.92 45 51.14 8 40.0 (-) 1,643.77 31.63 

                                  
    ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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องคประกอบดานเศรษฐกิจ 
1.3 ระดับรายไดและรายจายตอครัวเรือนตอเดือน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดปรากฏในตาราง 3 หนา 69 พบวาประชากรสวนใหญทั้งภาพรวมของทั้งจังหวัดหรือภาพรวมของชุมชนที่ใชใน
การศึกษาทั้ง 6 ชุมชน มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอเดือนอยูในระดับปานกลางถึงสูง โดยสวนใหญรอยละ 80-90 มีรายไดตั้งแต 20,000 บาทขึ้นไปตอครัวเรือนตอ
เดือนและมีการกระจายของรายได สวนรายจายเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนอยูในระดบันอยถึงปานกลาง โดยสวนใหญรอยละ 80-90 มีรายจายตั้งแต 2,000 บาทขึ้นไป
ตอครัวเรือนตอเดือน 
  ตาราง 3  ระดับรายไดและรายจายตอครัวเรือนตอเดือน จําแนกเปนรายอําเภอ พ.ศ.2547  ( ที่มา : การจัดทําขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต.พ.ศ.2547 สํานักงานสถิติแหงชาติ) 
แหลงที่มา จํานวนครัว ระดับรายไดตอครัวเรือนตอเดือน(บาท) ระดับรายจายตอครัวเรือนตอเดือน(บาท) 

(อําเภอ) เรือนทั้งสิ้น ต่ํากวา 10,000- 20,000- 30,000- 50,000- 100,000- ตั้งแต ไมทราบ 
ต่ํา
กวา 2,000- 4,000- 6,000- 8,000- 10,000 ไมทราบ 

    10,000 19,999 29,999 39,999 99,999 499,999 500,000   2,000 3,999 5,999 7,999 9,999 ขึ้นไป   
                ขึ้นไป                 
                 

ยอดรวม 127,744 3,344 10,194 25,030 27,302 29,366 21,467 2,476 8,565 5,816 24,928 32,549 24,156 16,154 10,977 13,164 
                                  

ปากทอ 13,758 164 1,878 4,638 1,931 2,658 2,104 149 236 932 2,934 3,576 2,195 1,232 895 1,994 
จอมบึง 10,959 436 1,410 2,487 2,468 1,744 782 144 1,124 737 3,060 2,389 1,576 745 422 1,666 
วัดเพลง 2.,120 23 94 201 489 738 473 15 87 56 383 478 426 318 306 153 
บางแพ 3,816 391 200 443 839 808 716 95 324 209 670 1,004 589 476 556 312 
โพธาราม 21,048 628 1,092 2,205 4,417 5,529 4,591 774 1,812 784 3,078 4,588 3,679 3,075 3,651 2,193 
สวนผึ้ง 6,572 257 727 1,383 1,822 1,321 500 75 487 404 1,362 1,710 1,117 716 673 590 

อื่นๆ 69,471 1,445 4,793 13,673 16,175 16,568 12,301 1,252 4,495 2,694 13,441 18,804 14,574 9,592 4,474 6,256 
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1.4 รายไดจากผลติภัณฑจังหวดั 
 ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดปรากฏในตาราง 4 หนา 70 พบวา  

(1) จํานวนประชากรที่มีรายไดตอ 1,000 คน ในชวงป พ.ศ. 2545-2547 มีสัดสวนในระดบัรอยละ 82.5-84.1 
(2) ผลิตภัณฑจังหวัดมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกป รายไดจากผลิตภัณฑนอกภาคการเกษตร  
(3) รายไดเมื่อดูจากมูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ย 93,146-106,336 บาท/คน 

   ตาราง 4 รายไดของผลิตภัณฑจังหวัดจําแนกตามสาขาการผลิตในชวงป พ.ศ. 2545-2547  
        (หนวย : ลานบาท)  

  ป พ.ศ.  
รายการ   2547 p     2546     2545    

    ( :2006 p)     (:2005)     (:2004)    
  จํานวน (∆ %) จํานวน (∆ %) จํานวน (∆ %)  

1. ผลิตภัณฑจังหวัด 89,454 +5.6 84,711 +10.27 76,820 -  
    1.1ภาคการเกษตร 11,445  -4.12  11,924 +21.13 9,844 -  
    1.2ภาคนอกการเกษตร 78,008 +7.17 72,786 +8.67 66,976 -  
2.มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอคน(บาท) 106,336 +4.58 101,690 +9.17 93,146 -  
3.จํานวนประชากรที่มีรายไดตอ 1,000 คน 841 +0.96 833 +0.96 825 -  
                     
   2547 p : ตัวเลขเบื้องตน(ชั่วคราว) 
   ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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                    องคประกอบดานสาธารณสุข 

1.5 แหลงสถานพยาบาลและเจาหนาที่ทางการแพทย 
                ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอยีดปรากฏในตาราง 5  หนา 71 พบวา ในโรงพยาบาลชุมชนที่ทําการศึกษาเปนโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็ก มีจํานวนเตียงเฉลี่ย 30-60 

เตียง   แตมจีํานวนสถานีอนามัยเปนสัดสวน 1 ใน 2 สวนของสถานีอนามัยทั้งจังหวัด ซึ่งถือวามีความเพียงพอตอความตองการของประชาชน ซึ่งตรงขามกับเจาหนาที่ทางการ
แพทยทีย่ังขาดแคลน เฉลี่ยแพทย 1 คนตอประชากร 9,194 คน ถือวานอยมาก 

   ตาราง 5  โครงสรางของสถานพยาบาลและเจาหนาที่ทางการแพทย จําแนกเปนชุมชน(รายอําเภอ)ในจังหวัดราชบุรี ป พ.ศ. 2547    

ชุมชน โรงพยาบาล 
สถานี
อนามัย 

คลินิก
ชุมชน จํานวนเจาหนาที่ทางการแพทย จํานวนประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 1 คน 

  รัฐบาล* เตียง เอกชน เตียง     แพทย 
ทันต
แพทย 

เภสัช
กร พยาบาล 

ผูชวย
พยาบาล แพทย 

ทันต
แพทย เภสัชกร พยาบาล 

ผูชวย
พยาบาล 

   ชุมชนศึกษา                                 
     1. ปากทอ 1 60 0 0 18 2 5 2 3 67 - 12,696 31,740 21,160 948 - 
     2. จอมบึง 1 60 0 0 15 5 5 1 4 63 1 11,567 57,835 14,459 918 57,835 
     3. วัดเพลง 1 30 0 0 4 3 3 1 1 37 - 4,019 12,056 12,056 326 - 
     4. บางแพ 1 60 0 0 9 4 4 1 3 57 - 10,980 43,921 14,640 770 - 
     5. เจ็ดเสมียน 2 340/30 0 0 29 27 28 6 15 286 4 4,683 21,856 8,742 458 32,784 
     6. สวนผึ้ง 1 30 0 0 9 3 3 2 3 57 - 11,217 16,826 11,217 590 - 

รวม 7 240 0 0 84 44 48 13 29 567 5 55,162 184,234 82,274 4010 90,619 
     ชุมชนอื่นๆ 5 2,069 9 ** 78 167 177 20 54 1,322 19 10516*** 93702*** 27806*** 1144*** 93411*** 
     รวมทุก
ชุมชน 12 2,309 9 ** 162 211 225 33 83 1,889 24 3,623 24,699 9,820 432 33,962 
   ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
   *    รวมโรงพยาบาลของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเทศบาล(ไมรวมโรงพยาบาลเฉพาะโรค) 
   **  ไมสามารถหาขอมูลได 
   ***จํานวนประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 3 คน 
   ***จํานวนประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 3 คน 
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1.6 อัตราการเกิดและการตายของประชากร 
                ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอยีดปรากฏในตาราง 6  หนา 72 พบวา อัตราการเกิดของ
ประชากรมีอัตราลดลงทุกป อัตราการเกิดของชายและหญิงมีสัดสวนทีเ่ทากัน(1:1) แตในทางตรง
ขามกัน อัตราการตายมีอัตราสวนที่เพิ่มขึน้ เพศชายมีอัตราการตายมากกวาเพศหญิงเปนสัดสวน 3 
ใน 5 สวน  
 

 
 
 
 
 

   ตาราง 6 อัตราการเกิดและการตายของประชากรจังหวัดราชบุรี ในชวงป พ.ศ.2545-2547  
รายการ ป พ.ศ. 

  2547 (∆ %) 2546 (∆ %) 2545 (∆ %)
 1. การเกิด             
   1.1 จํานวนการเกิด 9,089 -20.80 11,475 +4.06 11,027 - 
          - ชาย 4,613 -21.55 5,880 +3.48 5,682 - 
          - หญิง 4,476 -20.00 5,595 +4.67 5,345 - 
  1.2 จํานวนการเกิดตอประชากรพันคน 9.1 -20.87 11.5 +4.54 11 - 
         - ชาย 4.6 -22.04 5.9 +3.50 5.7 - 
         - หญิง 4.5 -19.65 5.6 +5.66 5.3 - 
              
 2. การตาย             
  2.1 จํานวนการตาย 5,573 +8.40 5,141 +8.14 4,754 - 
         - ชาย 3,077 +6.54 2,888 +9.02 2,649 - 
         - หญิง 2,496 +10.78 2,253 +7.03 2,105 - 
  2.2 จํานวนการตายตอประชากรพันคน 5.6 +9.80 5.1 +6.25 4.8 - 
         - ชาย 3.1 +6.89 2.9 +11.53 2.6 - 
         - หญิง 2.5 +8.69 2.3 +9.52 2.1 - 
              
 ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดราชบุรี 
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องคประกอบดานสาธารณสขุ(ตอ) 
1.7 อัตราปวยและอัตราปวยตายของผูปวยใน-นอก 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดปรากฏในตาราง 7 หนา 74 พบวา อัตราการปวยมีการ
เพิ่มมากขึ้นในทุกปทั้งผูปวยในและผูปวยนอก มีลําดับความรุนแรงของทั้ง 3 ปที่ศึกษาแตกตางกัน
ไมมากนกั แตในอัตราการปวยตายมีอัตราที่ลดลงอยางมากตามลําดับ 
1.8 งบประมาณของสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดปรากฏในตาราง 8 หนา 77 พบวา งบประมาณของ
จังหวดัราชบุรีทั้งหมดในป พ.ศ.2547 เปนเงิน 49,698,964 บาท เปนงบประมาณของจังหวดัราชบุรี 
32,141,982 บาท และงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 17,556,982 
บาท เปนสัดสวน 65 : 35 งบประมาณจังหวัดราชบุรีสวนใหญเนนหนักในแผนงานบริการสุขภาพ
และแผนงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสขุภาพ รองลงมาเปนแผนงานปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดสวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนสวนใหญไดรับจากสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รองลงมาเปนกรมควบคุมโรค 
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ตาราง 7  อัตราปวยและอัตราการปวยตายตอแสนประชากรของผูปวยใน-นอกจําแนกตามสาเหตุการปวยตายที่สําคัญ 10 อันดับแรกของจังหวัดราชบุรี ในชวงป พ.ศ.2545-2547 
  ป พ.ศ. 

รายการ 2547 2546 2545 

  
ลําดับ
ที่ จํานวน (∆ %) จํานวนตอ (∆ %) 

ลําดับ
ที่ จํานวน (∆ %) จํานวนตอ (∆ %) 

ลําดับ
ที่ จํานวน (∆ %) 

จํานวน
ตอ (∆ %) 

    (ราย)   
แสน

ประชากร     (ราย)   
แสน

ประชากร     (ราย)   
แสน

ประชากร   
   1. กลุมสาเหตุปวย ผูปวยนอก                              
       -  โรคระบบหายใจ 1 383,094 -6.02 45,915.21 - 1 407,616 +32.60 - - 1 307,385 - - - 
       - โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก 2 188,860 +0.58 22,635.56 - 2 187,759 +25.00 - - 2 150,207 - - - 
       - โรคระบบไหลเวียนเลือด  3 178,422 +13.48 21,384.53 - 3 157,214 +50.71 - - 4 104,310 - - - 
        - อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติทีพ่บไดจาก
ตารตรวจ   4 175,846 +17.57 21,075.78 - 4 149,561 +37.89 - - 3 108,457 - - - 
          และเทคนิคทางหองปฏิบัติการที่ไมสามารถจําแนกโรค                             
          ในกลุมอื่นได                             
       - โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงรางและเนื้อเยื่อเสริม 5 135,349 +7.32 16,222.07 - 6 126,114 +37.66 - - 5 91,607 - - - 
       - สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ทําใหปวยหรือตาย 6 130,215 -3.21 15,606.74 - 5 134,527 +49.57 - - 6 89,943 - - - 
       - โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม 7 107,708 +15.32 12,909.20 - 7 93,397 +56.65 - - 9 59,622 - - - 
       - โรคติดเชื้อและปรสิต 8 89,054 +4.54 10,673.45 - 9 85,182 +22.69 -      - 8 69,426 - - - 
       - โรคผิวหนัง และเนื้อเยื่อใตผิวหนงั 9 85,277 -6.88 10,220.76 - 8 91,576 +19.19 - - 7 76,832 - - - 

       - โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ 10 43,847 +6.30 5,255.22 - 10* 41,247 -0.84 - - 10* 41,596 - - - 
   ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   * .ในป พ.ศ. 2545-2546 กลุมสาเหตุการตายลําดับที ่10 เปนโรคตารวมสวนประกอบของตา 
   ** ขอมูลในกลุมสาเหตุการตายของป 2547 ไมสามารถหาขอมูลได 
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   ตาราง 7  (ตอ) 
  ป พ.ศ. 

รายการ 2547 2546 2545 

  
ลําดับ
ที่ จํานวน (∆ %) จํานวนตอ (∆ %) 

ลําดับ
ที่ จํานวน (∆ %) จํานวนตอ (∆ %) ลําดับที่ จํานวน (∆ %) จํานวนตอ (∆ %) 

    (ราย)   
แสน

ประชากร     (ราย)   
แสน

ประชากร     (ราย)   
แสน

ประชากร   
 2. กลุมสาเหตุปวย ผูปวยใน                             
       - อาการ อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจ 1 10,208 +1.77 1,223.47 - 1 10,030 +44.27 - - 1 6,952 - - - 
         ทางคลินิกและหองปฏิบัติการ ที่มไิดระบไุวที่อื่นใด                             
       -โรคแทรกซอนในการตั้งครรภ การเจ็บครรภ การคลอด 2 8,958 +12.82 1,073.65 - 2 7,940 +41.76 - - 2 5,601 - - - 
         ระยะหลังคลอดและภาวะอื่น ๆ ทางสูติกรรมที่มไิดระบ ุ                             
        ไวที่อื่นใด                             
       - โรคติดเชื้ออื่น ๆของลําไส 3 7,288 +0.31 873.49 - 3 7,265 +17.86 - - 3 6,164 - - - 
       - การคลอดเดี่ยว(คลอดปกต)ิ 4 7,107 +13.67 851.8 - 4 6,252 +36.99 - - 4 4,564 - - - 
       -  ระบบการหายใจสวนบนตดิเชื้อเฉียบพลัน และโรคอื่น 5 6,770 +16.80 811.41 - 5 5,796 +12.63 - - 5 5,146 - - - 
           ของระบบทางเดินหายใจสวนบน                             
       - โรคอื่นของระบบยอยอาหาร  6 6,616 +1.91 792.95 - 6 6,492 +21.64 - - 6 5,337 - - - 
       - โรคความดันโลหติสูง 7 6,391 +2.50 765.98 - 7 6,235 +39.89 - - 7 4,457 - - - 
       - เหตุการณภายนอกอื่นๆ ของการบาดเจ็บโดยอบุัติเหต ุ 8 6,161 +6.33 738.42 - 8 5,794 +58.13 - - 8 3,664 - - - 
       - โรคเบาหวาน 9 5,578 +0.77 668.54 - 9 5,535 +34.28 - - 9 4,122 - - - 
       - โรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ 10 4,104 +12.43 491.88 - 10 3,650 +3.52 - - 10 3,526 - - - 
   ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   * .ในป พ.ศ. 2545-2546 กลุมสาเหตุการตายลําดับที ่10 เปนโรคตารวมสวนประกอบของตา 
   ** ขอมูลในกลุมสาเหตุการตายของป 2547 ไมสามารถหาขอมูลได 

 
 
 
 
 
 
 

75 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
  76    
 
 
 

   ตาราง 7 (ตอ) 
  ป พ.ศ. 

รายการ 2547 2546 2545 

  
ลําดับ
ที่ จํานวน (∆ %) จํานวนตอ (∆ %) 

ลําดับ
ที่ จํานวน (∆ %) จํานวนตอ (∆ %) 

ลําดับ
ที่ จํานวน (∆ %) 

จํานวน
ตอ (∆ %) 

    (ราย)   
แสน

ประชากร     (ราย)   
แสน

ประชากร     (ราย)   
แสน

ประชากร   
   3. กลุมสาเหตุการตาย                
      - มะเร็งทุกชนิด 1 559 -19.92 67.00 -20.15 1 698 +10.97 83.90 +10.39 1 629 - 76.00 - 
      - โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคหัวใจ 2 477 -27.40 57.17 -27.54 2 657 +36.31 78.90 +25.44 3 482 - 62.90 - 
      - อุบัติเหตุและการเปนพษิ 3 471 -12.30 56.45 -12.18 3 537 +7.19 64.50 +6.61 2 501 - 60.50 - 
      - โรคระบบทางเดนิหายใจ(ยกเวนสวนบน) 4 382 +85.44 45.78 +84.60 4 206 -0.48 24.80 -0.08 4 207 - 25.00 - 
      - โลหิตเปนพษิ (ไมทราบสาเหตุ) 5 352 - 42.19 - - - - - - - - - - - 
      - โรคเบาหวาน 6 129 - 15.46 - - - - - - - - - - - 
      - ภูมิคุมกันบกพรอง 7 128 - 15.34 - - - - - - - - - - - 
      - โรคเกี่ยวกับตับและตับออน 8 100 -0.10 11.99 -091 8 101 -26.82 12.10 -27.55 6 138 - 16.70 - 
      - โรคไต 9 97 -6.73 11.63 -6.96 7 104 -20.61 12.50 -20.89 7 131 - 15.80 - 
      -  วัณโรคทุกชนิด 10 81 -24.30 9.71 -24.73 6 107 -5.31 12.90 -5.84 8 113 - 13.70 - 
      - อื่นๆ** - - - - -  3,492 -5.24 419.7 -18.73  3,685 - 516.40 - 
                 
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 * .ในป พ.ศ. 2545-2546 กลุมสาเหตุการตายลาํดับที่ 10 เปนโรคตารวมสวนประกอบของตา 
 ** ขอมูลในกลุมสาเหตุการตายของป 2547 ไมสามารถหาขอมูลได 
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 ตาราง 8  งบประมาณที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีไดรับสนับสนุนในปงบประมาณ 2547 จําแนกตามแหลงงบประมาณ    หนวย : บาท 

 แหลงงบประมาณ งบจัดสรร % share 

   (บาท)   

    1. งบประมาณแผนงานจังหวัดราชบุรี     

        1.1 แผนงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ 10,168,922 20.46 

        1.2 แผนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 5,394,100 10.85 

        1.3 แผนงานบริการสุขภาพ 14,211,340 28.59 

        1.4 แผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดส 1,242,620 2.50 

        1.5 แผนยุทธศาสตรความปลอดภัยอาหาร 1,110,000 2.23 

        1.6 แผนงานงบกลาง 15,000 0.03 

 รวม 32,141,982 64.67 

    2. งบประมาณที่สนับสนุนจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ     

        2.1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 11,932,520 24.00 

        2.2 กรมควบคุมโรค 3,521,440 7.08 

        2.3 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1,380,772 2.77 

        2.4 กรมอนามัย 281,900 0.56 

        2.5 กรมสุขภาพจิต 263,350 0.52 

        2.6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 162,000 0.03 

        2.7 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  15,000 0.03 

 รวม 17,556,982 35.32 

 รวมทั้งสิ้น 49,698,964 100.00 

  ที่มา : งานแผนงานและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด     
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ตอนที่ 2 
การวิเคราะหศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบชุมชนจําแนกตามรายดานในป พ.ศ.2545-2547 

 
2.1 โครงสรางและคาสถิติพื้นฐานจําแนกตามลักษณะทั่วไป 
     ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดปรากฏในตาราง 9 หนา 79 พบวา ชุมชนที่ใชใน
การศึกษาทั้ง 6 ชุมชนมีความสําคัญ ตลอดจนมีการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายภายใต
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ไมแตกตางกัน ผูวิจัยจึงกําหนดใชโครงสรางชุมชนในสัดสวนที่
เทากัน รอยละ 16.7 ไมวาจะเปนชุมชนในรูปของโรงพยาบาลชุมชนหรือในรูปของชุมชนจังหวัด
ราชบุรี 
    แตเมื่อพิจารณาจําแนกตามองคประกอบของชุมชน ชุมชนที่นํามาใชในการ 
ศึกษาจะมีโครงสรางที่แตกตางและหลากหลายกันไปดังนี้ 

1.  กรณีประเภท/ลักษณะงาน พบวา ในโรงพยาบาลชุมชนนั้น จําแนกโครงสรางได 3 
ลักษณะในกลุมหัวหนา กรรมการและฝายปฏิบัติ และผูบริหารจะมีสัดสวนนอยที่สุด ในขณะที่
ชุมชนจังหวัดแยกโครงสรางได 2 กลุม โดยกลุมผูนําชุมชนจะมีสัดสวนนอยที่สุด เปนรอยละ 7.7 

2.  ในดานชีวสังคม พบวา ชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ มีรูปแบบที่คอนขางแตกตางกัน กลาวคือ 
กลุมในโรงพยาบาลชุมชนเปนเพศหญิง 3 ใน 4 กลุมอายุ 30-49 ป เปนโสดและสมรสในสัดสวนที่
ก้ํากึ่งกัน และสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในขณะที่ชุมชนจังหวัด ถึงแมองคประกอบ
ของเพศและอายุจะมีลักษณะคลายคลึงกับโรงพยาบาลชุมชนแตจะมีขอแตกตางที่สถานภาพสมรส
และระดับการศึกษาอยางชัดเจน กลาวคือ สวนใหญรอยละ 80 แตงงานแลว และมีการศึกษาไมสูง
กวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.  ในดานเศรษฐกิจและสังคม พบวา ชุมชนท้ัง 2 ลักษณะมีโครงสรางแตกตางกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานอาชีพและรายได โดยชุมชนกลุมโรงพยาบาลชุมชนจะมีรายไดเหลือเก็บ 
สวนชุมชนจังหวัดมีรายไดทั้งเหลือเก็บบางและไมเหลือเก็บ คิดเปนประมาณรอยละ 90 สําหรับ
ดานที่พักอาศัยกลุมโรงพยาบาลชุมชนจะมีบานเปนของตนเองรอยละ 50 ในขณะที่ชุมชนจังหวัด
รอยละ 80 จะมีบานเปนของตนเอง 
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ตาราง 9 โครงสรางและคาสถิติพื้นฐานจําแนกตามลักษณะทั่วไป 
    ชุมชน คาสถิติพื้นฐาน 

ลักษณะทั่วไป โรงพยาบาล ชุมชน mean s.d. c.v. s.e. 95%C.I. 
     n                    %    n                   %           
  ชุมชน                

ปากทอ   27               16.70 13                16.70  - - - - -  
จอมบึง   27               16.70 13                16.70  - - - - -  
วัดเพลง   27               16.70 13                16.70  - - - - -  
บางแพ   27               16.70 13                16.70  - - - - -  

เจ็ดเสมียน   27               16.70 13                16.70  - - - - -  
สวนผ้ึง   27               16.70 13                16.70  - - - - -  

                  
   ประเภท/ลักษณะงาน               

โรงพยาบาลชุมชน ชุมชน            
ผูบริหาร อ.บ.ต. 12                 7.41 18                23.10  - - - - -  
หัวหนา อสม. 12               18.52 18                23.10  - - - - -  
กรรมการ ผูนําชุมชน 30               18.52  6                   7.70  - - - - -  
แพทย ประธานชมรม 18               11.11 18                23.10  - - - - -  
พยาบาล สมาชิกชมรม 18               11.11 18                23.10  - - - - -  
เวชปฏิบัต ิ   18               11.11    - - - - -  

เจาหนาที่ทั่วไป   18               11.11    - - - - -  
ลูกจางคนงาน   18               11.11    - - - - -  

                  
   อายุ รวม     37.95 8.67 0.23 0.56 36.84,39.05 
   กลุมอายุ *              

ต่ํากวา 20 ป   1                  0.60 0                     0.00 19.00 - - - - 
        - - - - - 

20-29 ป   35              21.60  9                 11.50 25.69 2.17 0.08 0.37 24.94,26.43 
        (25.22) (2.99) (0.12) (0.98) (22.92,27.52) 

30-39 ป   52              32.10 29                37.20 34.44 2.35 0.07 0.33 33.79,35.10 
        (34.45) (2.87) (0.08) (0.53) (33.36,35.54) 

40-49 ป   69              42.60 29                37.20 43.58 2.61 0.06 0.31 42.95,44.21 
        (44.1) (2.57) (0.06) (0.48) (43.13,45.08) 

50-59 ป   5                  3.10  8                 10.30 52 2.12 0.04 0.95 49.37,54.63 
        (54.38) (2.39) (0.04) (0.84) (52.38,56.37) 

60 ปข้ึนไป   0                  0.00  3                   3.80 36.89 7.95 0.22 0.63 35.66,38.12 
        (63.67) (2.51) (0.04) (1.45) (57.42,69.92) 
                  

   เพศ                 
ชาย   40               24.70 23                29.50 - - - - -  
หญิง   122             75.30 55                70.50 -  - - - -  

                  
* ตัวเลขแถวบนเปนการวิเคราะหจากโรงพยาบาลชุมชน,ตัวเลขแถวลาง(   )เปนการวิเคราะหจากชุมชน 
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ตาราง 9 (ตอ)
    ชุมชน คาสถิติพื้นฐาน 

ลักษณะทั่วไป โรงพยาบาล ชุมชน mean s.d. c.v. s.e. 95%C.I. 
     n                    %    n                   %           
   สถานภาพ                 

โสด   72               44.44 11                14.10  - - - - -  
สมรส   85               52.47 63                80.80  - - - - -  
หยาราง   3                   1.85  2                   2.60 -  - - - -  
หมาย   2                   1.23  2                   2.60 -  - - - -  

                  
   ระดับการศึกษา                 

ม.ปลาย   14                  8.64 21                26.90 -  - - - -  
อนุปริญญา   20                12.35 11                14.10  - - - - -  
ปริญญาตร ี   105              64.81 14                17.90  - - - - -  

สูงกวาปริญญาตร ี   20                12.35  2                   2.60  - - - - -  
อื่นๆ   3                    1.85 30                38.50  - - - - -  

                  
   อาชีพ                 
โรงพยาบาลชุมชน ชุมชน            

แพทย รับราชการ 34               21.00 24                30.80  - - - - -  
พยาบาล เกษตรกรรม 58               35.80 16                20.50  - - - - -  
เวชปฏิบัต ิ คาขาย 19               11.70  7                   9.00  - - - - -  

เจาหนาที่ทั่วไป รับจางทั่วไป 30               18.50 14                17.90  - - - - -  
ลูกจางคนงาน แมบาน 21               13.00  7                   9.00  - - - - -  

  อื่นๆ    8                   9.00  - - - - -  
                  

* ตัวเลขแถวบนเปนการวิเคราะหจากโรงพยาบาลชุมชน,ตัวเลขแถวลาง (   ) เปนการวิเคราะหจากชุมชน 
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ตาราง 9 (ตอ) 
    ชุมชน คาสถิติพื้นฐาน 

ลักษณะทั่วไป โรงพยาบาล ชุมชน mean s.d. c.v. s.e. 95%C.I. 
     n                    %    n                   %           
   รายได รวม     15020.33 9828.46000 0.65 634.42 13770.56,16270.11 

   กลุมรายได *              

ไมเหลือเก็บ   39               24.10 38                48.70 11816.41 5936.92 0.50 950.67 9891.88,13740.94 

        (6909.74) (4442.38) (0.64) (720.64) (5449.58,8369.90) 

เหลือเก็บบาง   63               38.90 33                42.30 16610.48 7830.33 0.47 986.53 14638.43,18582.52 

        (8210.00) (4232.73) (0.52) (736.82) (6709.14,9710.86) 

เหลือเก็บ   60               37.00  7                   9.00 24038.83 10596.35 0.44 1367.98 21301.51,26776.16 

        (7392.86) (9208.08) (0.53) (3480.33) (8876.81,25908.91) 

                  

   ที่พักอาศัย                 

บานตนเอง   84               51.90 61                78.20 -  - - - -  

บานเชา    2                  1.20  2                   2.60  - - - - -  

พักกับบิดามารดา   43               26.50 10                12.80  - - - - -  

พักกับบุตตลอื่น    3                  1.90  1                   1.30  - - - - -  

อื่นๆ   30               18.50  4                   5.10  - - - - -  

                  
* ตัวเลขแถวบนเปนการวิเคราะหจากโรงพยาบาลชุมชน,ตัวเลขแถวลาง(   )เปนการวิเคราะหจากชุมชน 
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2.2 การวิเคราะหโครงสรางและความสัมพันธของโรงพยาบาลชุมชนและชุมชนจําแนกตามลักษณะ
ท่ัวไป 

    ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดปรากฏในตาราง10  หนา 83 พบวา  
(1) กรณีโครงสรางชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ(โรงพยาบาลชุมชนและชุมชนจังหวัด) จําแนกบนพื้นฐาน
ของประเภท/ลักษณะงาน พบวา ความแตกตางของโรงพยาบาลชุมชนหรือของชุมชนจังหวัดนั้น 
ไมพบวามีความแตกตางกันตามความแตกตางตามความแตกตางของประเภท/ลักษณะงานในเชิง
สถิติแตอยางใด(คา  χ 2 = 0.000,P-value = 1.000) ทั้ง  2 ชุมชนหรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ โรงพยาบาล
ชุมชนหรือชุมชนจังหวัดทั้ง 6 แหงมีโครงสรางของประเภท/ลักษณะงานไมแตกตางกันทางสถิติ 
(2) กรณีโครงสรางชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ จําแนกบนพื้นฐานของปจจัยดานชีวสังคม 
      (2.1) ความแตกตางของโรงพยาบาลชุมชนหรือของชุมชนจังหวัด พบวาไมมีความแตกตางตาม
ความแตกตางของกลุมอายุในเชิงสถิติ(คา χ 2 = 28.923, P-value=0.089),(คา χ 2 = 26.057, P-
value=0.164) 
      (2.2) ความแตกตางของโรงพยาบาลชุมชนหรือของชุมชนจังหวัด พบวาไมมีความแตกตางตาม
ความแตกตางของเพศในเชิงสถิติ (คา χ 2 =3.851, P-value=0.571), (คา χ 2 =4.008, P-value=0.548) 
      (2.3) ความแตกตางของโรงพยาบาลชุมชนหรือของชุมชนจังหวัด พบวาไมมีแตกตางตามความ
แตกตางของสถานภาพในเชิงสถิติ (คา χ 2 =17.908, P-value=0.268), (คา χ 2 =0.236, P-value=0.236) 
      (2.4) ความแตกตางของโรงพยาบาลชุมชน พบวาไมมีความแตกตางกันตามความแตกตางของ
ระดับการศึกษาในเชิงสถิติ (คา χ 2 = 20.429, P-value=0.431), สวนของชุมชนจังหวัด พบวามีความ
แตกตางกันตามความแตกตางของระดับการศึกษาในเชิงสถิติ (คา χ 2 =40.795, P-value=0.004) 
(3) กรณีโครงสรางชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ จําแนกบนพื้นฐานของปจจัยดานเศรษฐกิจ 
      (3.1) ความแตกตางของโรงพยาบาลชุมชน พบวาไมมีความแตกตางกันตามความแตกตางของ
อาชีพในเชิงสถิติ (คา χ 2 =8.103, P-value=0.991), สวนของชุมชนจังหวัดพบวามีความแตกตางกัน
ตามความแตกตางของอาชีพในเชิงสถิติ (คา χ 2 =43.371, P-value=0.013) 
      (3.2) ความแตกตางของโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 6 แหง พบวามีความแตกตางกันตามความ
แตกตางของรายไดในเชิงสถิติ (คา χ 2 =23.719, P-value=0.008), สวนของชุมชนจังหวัด พบวาไมมี
ความแตกตางตามความแตกตางของรายไดในเชิงสถิติ (คา χ 2 =17.267, P-value=0.069) 
      (3.3) ความแตกตางของโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 6 แหง พบวามีความแตกตางกันตามความ
แตกตางของที่พักอาศัยในเชิงสถิติ (คา χ 2 =31.71, P-value=0.046), สวนของชุมชนจังหวัด พบวา 
ไมมีความแตกตางตามความแตกตางของที่พักอาศัยในเชิงสถิติ (คา χ 2 =21.256, P-value=0.382) 
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ตาราง 10 โครงสรางและความสัมพันธของโรงพยาบาลชุมชนและชุมชนจําแนกตามปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ 
ลักษณะทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ชุมชน 

    
ปาก
ทอ 

จอม
บึง 

วัด
เพลง 

บาง
แพ 

เจ็ด
เสมียน 

สวน
ผึ้ง  χ 2 p C 

ปาก
ทอ 

จอม
บึง 

วัด
เพลง บางแพ 

เจ็ด
เสมียน 

สวน
ผึ้ง  χ 2 p C 

   ประเภท/ลักษณะงาน                                     
โรงพยาบาลชุมชน ชุมชน                       

ผูบริหาร อ.บ.ต. 2 2 2 2 2 2 0.000 1.000 0.000 3 3 3 3 3 3 0.000 1.000 0.000 
(%) (%) (1.20) (1.20) (1.20) (1.20) (1.20) (1.20)     (3.80) (3.80) (3.80) (3.80) (3.80) (3.80)     

หัวหนา อสม. 5 5 5 5 5 5     3 3 3 3 3 3     
(%) (%) (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) (3.10)     (3.80) (3.80) (3.80) (3.80) (3.80) (3.80)     

กรรมการ ผูนําชุมชน 5 5 5 5 5 5     1 1 1 1 1 1     
(%) (%) (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) (3.10) (3.10)     (1.30) (1.30) (1.30) (1.30) (1.30) (1.30)     
แพทย ประธานชมรม 3 3 3 3 3 3     3 3 3 3 3 3     
(%) (%) (1.90) (1.90) (1.90) (1.90) (1.90) (1.90)     (3.80) (3.80) (3.80) (3.80) (3.80) (3.80)     

พยาบาล สมาชิกชมรม 3 3 3 3 3 3     3 3 3 3 3 3     
(%) (%) (1.90) (1.90) (1.90) (1.90) (1.90) (1.90)     (3.80) (3.80) (3.80) (3.80) (3.80) (3.80)     

เวชปฏิบัต ิ   3 3 3 3 3 3                
(%)   (1.90) (1.90) (1.90) (1.90) (1.90) (1.90)                

เจาหนาที่ทั่วไป   3 3 3 3 3 3                
(%)   (1.90) (1.90) (1.90) (1.90) (1.90) (1.90)                

ลูกจางคนงาน   3 3 3 3 3 3                
(%)   (1.90) (1.90) (1.90) (1.90) (1.90) (1.90)                

                                        
   กลุมอายุ                                       

ต่ํากวา 20 ป   0 1 0 0 0 0 28.923 0.089 0.389 0 0 0 0 0 0 26.057 0.164 0.500 
(%)   (0.00) (0.60) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)     (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)     

20-29 ป   2 5 6 7 3 12     0 1 3 0 3 2     
(%)   (1.20) (3.10) (3.70) (4.30) (1.90) (7.40)     (0.00) (1.30) (3.80) (0.00) (3.80) (2.60)     

30-39 ป   8 10 9 6 10 9     4 6 6 3 4 6     
(%)   (4.90) (6.20) (5.60) (3.70) (6.20) (5.60)     (5.10) (7.70) (7.70) (3.80) (5.10) (7.70)     

40-49 ป   17 9 12 13 12 6     6 3 3 8 4 5     
(%)   (10.50) (5.60) (7.40) (8.00) (7.40) (3.70)     (7.70) (3.80) (3.80) (10.30) (5.10) (6.40)     
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 ลักษณะทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ชุมชน 

    ปากทอ จอมบึง วัดเพลง บางแพ เจ็ดเสมียน สวนผึ้ง  χ 2 p C ปากทอ จอมบึง วัดเพลง บางแพ เจ็ดเสมียน สวนผึ้ง  χ 2 p C 
   กลุมอายุ                                       

50-59 ป   0 2 0 1 2 0     3 3 1 0 1 0     
(%)   0 1.2 0 0.6 1.2 0     3.8 3.8 1.3 0 1.3 0     

60 ปขึ้นไป   0 0 0 0 0 0     0 0 0 2 1 0     
(%)   0 0 0 0 0 0     0 0 0 2.6 1.3 0     

                                        
   เพศ                        

ชาย   4 8 5 9 6 8 3.851 0.571 0.152 2 5 3 4 6 3 4.008 0.548 0.221 
(%)   (2.50) (4.90) (3.10) (5.60) (3.70) (4.90)     (2.60) (6.40) (3.80) (5.10) (7.70) (3.80)     
หญิง   23 19 22 18 21 19     11 8 10 9 7 10     
(%)   (14.20) (11.70) (13.60) (11.10) (13.00) (11.70)     (14.10) (10.30) (12.80) (11.50) (9.00) (12.80)     

                                        
   สถานภาพ                                       

โสด   12 12 9 16 8 15 17.908 0.268 0.315 0 0 3 1 4 3 18.519 0.236 0.438 
(%)   (7.40) (7.40) (5.60) (9.90) (4.90) (9.30)     (0.00) (0.00) (3.80) (1.30) (5.10) (3.80)     
สมรส   15 15 15 10 18 12     12 13 9 12 7 10     
(%)   (9.30) (9.30) (9.30) (6.20) (11.10) (7.40)     (15.40) (16.70) (11.50) (15.40) (9.00) (12.80)     

หยาราง   0 0 2 1 0 0     0 0 1 0 1 0     
(%)   (0.00) (0.00) (1.20) (0.60) (0.00) (0.00)     (0.00) (0.00) (1.30) (0.00) (1.30) (0.00)     
หมาย   0 0 1 0 1 0     1 0 0 0 1 0     
(%)   (0.00) (0.00) (0.60) (0.00) (0.60) (0.00)     (1.30) (0.00) (0.00) (0.00) (1.30) (0.00)     

                                        
   ระดับการศึกษา                                       

ม.ปลาย   0 2 3 4 1 4 20.429 0.431 0.335 3 1 5 6 2 4 40.795 0.004 0.586 
(%)   (0.00) (1.20) (1.90) (2.50) (0.60) (2.50)     (3.80) (1.30) (6.40) (7.70) (2.60) (5.10)     

อนุปริญญา   4 2 5 3 3 3     1 0 3 1 4 2     
(%)   (2.50) (1.20) (3.10) (1.90) (1.90) (1.90)     (1.30) (0.00) (3.80) (1.30) (5.10) (2.60)     

ปริญญาตร ี   20 19 19 13 18 16     1 0 1 5 4 3     
(%)   (12.30) (11.70) (11.70) (8.00) (11.10) (9.90)     (1.30) (0.00) (1.30) (6.40) (5.10) (3.80)     

สูงกวาปริญญาตร ี   2 3 0 7 4 4     0 0 1 0 1 0     
(%)   (1.20) (1.90) (0.00) (4.30) (2.50) (2.50)       (0.00) (0.00) (1.30) (0.00) (1.30) (0.00)       
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ลักษณะทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ชุมชน 
    ปากทอ จอมบึง วัดเพลง บางแพ เจ็ดเสมียน สวนผึ้ง  χ 2 p C ปากทอ จอมบึง วัดเพลง บางแพ เจ็ดเสมียน สวนผึ้ง  χ 2 p C 
   กลุมอายุ                                       

50-59 ป   0 2 0 1 2 0     3 3 1 0 1 0     
(%)   0 1.2 0 0.6 1.2 0     3.8 3.8 1.3 0 1.3 0     

60 ปขึ้นไป   0 0 0 0 0 0     0 0 0 2 1 0     
(%)   0 0 0 0 0 0     0 0 0 2.6 1.3 0     

                                        
   เพศ                        

ชาย   4 8 5 9 6 8 3.851 0.571 0.152 2 5 3 4 6 3 4.008 0.548 0.221 
(%)   (2.50) (4.90) (3.10) (5.60) (3.70) (4.90)     (2.60) (6.40) (3.80) (5.10) (7.70) (3.80)     
หญิง   23 19 22 18 21 19     11 8 10 9 7 10     
(%)   (14.20) (11.70) (13.60) (11.10) (13.00) (11.70)     (14.10) (10.30) (12.80) (11.50) (9.00) (12.80)     

                                        
   สถานภาพ                                       

โสด   12 12 9 16 8 15 17.908 0.268 0.315 0 0 3 1 4 3 18.519 0.236 0.438 
(%)   (7.40) (7.40) (5.60) (9.90) (4.90) (9.30)     (0.00) (0.00) (3.80) (1.30) (5.10) (3.80)     
สมรส   15 15 15 10 18 12     12 13 9 12 7 10     
(%)   (9.30) (9.30) (9.30) (6.20) (11.10) (7.40)     (15.40) (16.70) (11.50) (15.40) (9.00) (12.80)     

หยาราง   0 0 2 1 0 0     0 0 1 0 1 0     
(%)   (0.00) (0.00) (1.20) (0.60) (0.00) (0.00)     (0.00) (0.00) (1.30) (0.00) (1.30) (0.00)     
หมาย   0 0 1 0 1 0     1 0 0 0 1 0     
(%)   (0.00) (0.00) (0.60) (0.00) (0.60) (0.00)     (1.30) (0.00) (0.00) (0.00) (1.30) (0.00)     

                                        
ระดับการศึกษา                                       

ม.ปลาย   0 2 3 4 1 4 20.429 0.431 0.335 3 1 5 6 2 4 40.795 0.004 0.586 
                   (%)   (0.00) (1.20) (1.90) (2.50) (0.60) (2.50)     (3.80) (1.30) (6.40) (7.70) (2.60) (5.10)     
อนุปริญญา   4 2 5 3 3 3     1 0 3 1 4 2     

                  (%)   (2.50) (1.20) (3.10) (1.90) (1.90) (1.90)     (1.30) (0.00) (3.80) (1.30) (5.10) (2.60)     
ปริญญาตร ี   20 19 19 13 18 16     1 0 1 5 4 3     

ผิดพลาด!(%)   (12.30) (11.70) (11.70) (8.00) (11.10) (9.90)     (1.30) (0.00) (1.30) (6.40) (5.10) (3.80)     
สูงกวาปริญญาตร ี   2 3 0 7 4 4     0 0 1 0 1 0     

                            (%)   (1.20) (1.90) (0.00) (4.30) (2.50) (2.50)       (0.00) (0.00) (1.30) (0.00) (1.30) (0.00)       
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ลักษณะทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ชุมชน 

    
ปาก
ทอ 

จอม
บึง 

วัด
เพลง 

บาง
แพ 

เจ็ด
เสมียน 

สวน
ผึ้ง  χ 2 p C 

ปาก
ทอ 

จอม
บึง 

วัด
เพลง บางแพ 

เจ็ด
เสมียน 

สวน
ผึ้ง  χ 2 p C 

   ระดับการศึกษา                      
อื่นๆ   1 1 0 0 1 0     8 12 3 1 2 4     
(%)   (0.60) (0.60) (0.00) (0.00) (0.60) (0.00)     (10.30) (15.40) (3.80) (1.30) (2.60) (5.10)     

                                        
   อาชีพ                                       

โรงพยาบาลชุมชน ชุมชน                       
แพทย รับราชการ 5 9 5 7 4 4 8.103 0.991 0.218 5 1 4 5 7 2 43.371 0.013 0.598 
(%) (%) (3.10) (5.60) (3.10) (4.30) (2.50) (2.50)     (6.40) (1.30) (5.10) (6.40) (9.00) (2.60)     

พยาบาล เกษตรกรรม 11 8 9 8 13 9     2 8 2 2 0 2     
(%) (%) (6.80) (4.90) (5.60) (4.90) (8.00) (5.60)     (2.60) (10.30) (2.60) (2.60) (0.00) (2.60)     

เวชปฏิบัต ิ คาขาย 3 3 3 4 3 3     2 1 2 0 0 2     
(%) (%) (1.90) (1.90) (1.90) (2.50) (1.90) (1.90)     (2.60) (1.30) (2.60) (0.00) (0.00) (2.60)     

เจาหนาที่ทั่วไป รับจางทั่วไป 5 3 6 5 4 7     1 1 3 2 2 5     
(%) (%) (3.10) (1.90) (3.70) (3.10) (2.50) (4.30)     (1.30) (1.30) (3.80) (2.60) (2.60) (6.40)     

ลูกจางคนงาน แมบาน 3 4 4 3 3 4     3 2 0 2 0 0     
(%) (%) (1.90) (2.50) (2.50) (1.90) (1.90) (2.50)     (3.80) (2.60) (0.00) (2.60) (0.00) (0.00)     

  อื่นๆ            0 0 2 2 4 2     
  (%)                   (0.00) (0.00) (2.60) (2.60) (5.10) (2.60)       

   รายได                                       

ไมเหลือเก็บ   5 4 10 5 9 6 23.719 0.008 0.357 8 3 3 9 8 7 17.267 0.069 0.426 
(%)   (3.10) (2.50) (6.20) (3.10) (5.60) (3.70)     (10.30) (3.80) (3.80) (11.50) (10.30) (9.00)     

เหลือเก็บบาง   8 13 14 6 7 15     5 10 8 3 3 4     
(%)   (4.90) (8.00) (8.60) (3.70) (4.30) (9.30)     (6.40) (12.80) (10.30) (3.80) (3.80) (5.10)     

เหลือเก็บ   14 10 3 16 11 6     0 0 2 1 2 2     
(%)   (8.60) (6.20) (1.90) (9.90) (6.80) (3.70)     (0.00) (0.00) (2.60) (1.30) (2.60) (2.60)     
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ลักษณะทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ชุมชน 

    
ปาก
ทอ 

จอม
บึง 

วัด
เพลง 

บาง
แพ 

เจ็ด
เสมียน 

สวน
ผึ้ง  χ 2 p C 

ปาก
ทอ 

จอม
บึง 

วัด
เพลง บางแพ 

เจ็ด
เสมียน 

สวน
ผึ้ง  χ 2 p C 

   ที่พักอาศัย                                       
บานตนเอง   17 14 17 8 11 17 31.71 0.046 0.405 9 13 8 11 9 11 21.256 0.382 0.463 

(%)   (10.50) (8.60) (10.50) (4.90) (6.80) (10.50)     (11.50) (16.70) (10.30) (14.10) (11.50) (14.10)     
บานเชา   0 0 1 1 0 0     1 0 0 0 0 1     

(%)   (0.00) (0.00) (0.60) (0.60) (0.00) (0.00)     (1.30) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (1.30)     
พักกับบิดามารดา   5 4 7 12 11 4     2 0 3 2 3 0     

(%)   (3.10) (2.50) (4.30) (7.40) (6.80) (2.50)     (2.60) (0.00) (3.80) (2.60) (3.80) (0.00)     
พักกับบุตตลอื่น   0 0 1 2 0 0     0 0 0 0 1 0     

(%)   (0.00) (0.00) (0.60) (1.20) (0.00) (0.00)     (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (1.30) (0.00)     
อื่นๆ   5 9 1 4 5 6     1 0 2 0 0 1     
(%)   (3.10) (5.60) (0.60) (2.50) (3.10) (3.70)     (1.30) (0.00) (2.60) (0.00) (0.00) (1.30)     
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2.3 การวิเคราะหโครงสรางและการเปรียบเทียบความแตกตางของการสงเสริมการออกกําลังกาย 

ของชุมชนตามปจจัยท่ีเก่ียวของ 
(1) การเปรียบเทียบจําแนกตามปจจัยดานเศรษฐกิจ 

    ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดปรากฏในตาราง 11 หนา 91 
    ปจจัยดานเศรษฐกิจ:จําแนกขอคนพบดังนี้ 

      (1.1) กรณีโอกาสในการออกกําลังกายของผูที่มีอาชีพเดียวกัน : พบวา ชุมชนทั้ง 2 ลักษณะมี
โอกาสในการออกกําลังกายของผูที่มีอาชีพเดียวกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P-value = 
0.036) และความแตกตางดังกลาวก็ยังคนพบนัยสําคัญทางสถิติในชุมชนยอยของชุมชนทั้ง 2 
ลักษณะ( p-value เปน 0.000และ0.001)ตามลําดับ 
      (1.2) กรณีโอกาสในการออกกําลังกายของผูที่มีรายไดระดับปานกลาง- สูง : พบวา ชุมชนทั้ง 2 
ลักษณะมีโอกาสในการออกกําลังกายของผูที่มีรายไดระดับปานกลาง- สูงมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ(P-value = 0.000) พบวา มีความแตกตางเฉพาะในชุมชนยอยของโรงพยาบาล
ชุมชนเทานั้น(P-value = 0.010) สวนในชุมชนยอยของชุมชนจังหวัดไมพบความแตกตางในทาง
สถิติ(P-value = 0.098) 
(2) การเปรียบเทียบจําแนกตามปจจัยดานสังคม 

    ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดปรากฏในตาราง 11 หนา 91-92 
           ปจจัยดานสังคม: จําแนกขอคนพบดังนี้ 
       (2.1) กรณีความพรอมในการออกกําลังกายของผูที่มีระดับการศึกษานอย: พบวา ชุมชนทั้ง    2 
ลักษณะ มีความพรอมในการออกกําลังกายของผูที่มีระดับการศึกษานอย  มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ(P-value = 0.000) พบวา มีความแตกตางเฉพาะในชุมชนยอยของโรงพยาบาล
ชุมชนเทานั้น(P-value = 0.034) สวนในชุมชนยอยของชุมชนจังหวัดไมพบความแตกตางในทาง
สถิติ(P-value = 0.703) 
       (2.2) กรณีความพรอมของแหลงกระจายขาวสารโดยวิทยุชุมชนที่มีสวนชวยในการสงเสรมิการ
ออกกําลังกาย: พบวา ชุมชนทั้ง    2 ลักษณะ มีความพรอมของแหลงกระจายขาวสารวิทยุชุมชนที่มี
สวนชวยสงเสริมการออกกําลังกาย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P-value = 0.002) 
พบวา มีความแตกตางเฉพาะในชุมชนยอยของโรงพยาบาลชุมชนเทานั้น(P-value = 0.000) สวนใน
ชุมชนยอยของชุมชนจังหวัดไมพบความแตกตางในทางสถิติ(P-value = 0.101) 
       (2.3) กรณีความพรอมของผูนําทองถ่ินในการสงเสริมการออกกําลังกาย: พบวา ชุมชนทั้ง 2 
ลักษณะ มีความพรอมของผูนําทองถ่ินในการสงเสริมการออกกําลังกายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ (P-value = 0.000) และความแตกตางดังกลาวก็ยังคนพบนัยสําคัญทางสถิติในชุมชนยอย
ของชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ (P-value เปน 0.000และ0.002)ตามลําดับ 
      (2.4)  กรณีความพรอมในการสงเสริมการออกกําลังกายของเพศชาย: พบวา ชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ 
มีความพรอมในการสงเสริมการออกกําลังกายของเพศชาย มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P-value = 0.000) พบวา มีความแตกตางเฉพาะในชุมชนยอยของโรงพยาบาลชุมชนเทานัน้(P-
value = 0.000) สวนในชุมชนยอยของชุมชนจังหวัดไมพบความแตกตางในทางสถิติ(P-value = 
0.072) 
      (2.5)  กรณีความพรอมในการสงเสริมการออกกําลังกายของเพศหญิง: พบวา ชุมชนทั้ง 2 
ลักษณะ มีความพรอมในการสงเสริมการออกกําลังกายของเพศหญิง มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P-value = 0.034) พบวา มีความแตกตางเฉพาะในชุมชนยอยของโรงพยาบาล
ชุมชนเทานั้น (P-value = 0.000) สวนในชุมชนยอยของชุมชนจังหวัดไมพบความแตกตางในทาง
สถิติ(P-value = 0.308) 
(3) การเปรียบเทียบจําแนกตามปจจัยดานสาธารณสุข 
                 ปจจัยดานสาธารณสุข: จําแนกขอคนพบดังนี้ 

   ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดปรากฏในตาราง 12 หนา 93 
       (3.1) กรณีของผูที่ออกกําลังกายเปนประจํา มีอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคนอยกวาผูที่ไมเคยออก
กําลังกาย: พบวา ชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ มีอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคของผูที่ออกกําลังกายเปนประจํา 
นอยกวาผูที่ไมเคยออกกําลังกายไมพบความแตกตางกันในเชิงสถิติ (P-value = 0.321) และการ
คนพบก็ยังไมพบความแตกตางดังกลาวตามนัยสําคัญทางสถิติในชุมชนยอยของชุมชนท้ัง 2 
ลักษณะ (P-value เปน 0.933และ0.054) ตามลําดับ 
       (3.2) กรณีแนวคิดเกี่ยวกับการออกกําลังกายชวยใหหายขาดจากการเกิดโรคภูมิแพ: พบวา 
ชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ มีแนวคิดวาการออกกําลังกายชวยใหหายขาดจากการเกิดโรคภูมิแพ ไมพบ
ความความแตกตางกันในเชิงสถิติ (P-value = 0.399) พบวา จากการคนพบไมพบความความ
แตกตางเฉพาะในชุมชนยอยของโรงพยาบาลชุมชน (P-value = 0.786) สวนในชุมชนยอยของ
ชุมชนจังหวัดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P-value = 0.008) 
       (3.3) กรณีแนวคิดเกี่ยวกับอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคของผูที่ออกกําลังกายเปนประจํา นอยกวาผู
ที่ไมเคยออกกําลังกาย: พบวา ชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ มีอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคของผูที่ออกกําลังกาย
เปนประจํา นอยกวาผูที่ไมเคยออกกําลังกายไมพบความแตกตางกันในเชิงสถิติ (P-value = 0.321) 
และการคนพบก็ยังไมพบความแตกตางดังกลาวตามนัยสําคัญทางสถิติในชุมชนยอยของชุมชนทัง้ 2 
ลักษณะ (P-value เปน 0.933และ0.054) ตามลําดับ 
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 (3.4)  กรณีความเพียงพอของงบประมาณในการสงเสริมการออกกําลังกาย: พบวา ชุมชนทั้ง 2 
ลักษณะ มีความเพียงพอของงบประมาณในการสงเสริมการออกกําลังกาย มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value = 0.011) พบวา มีความแตกตางเฉพาะในชุมชนยอของโรงพยาบาล
ชุมชนเทานั้น (P-value = 0.000) สวนในชุมชนยอยของชุมชนจังหวัดไมพบความแตกตางในทาง
สถิติ(P-value = 0.339) 
       (3.5)  กรณีแนวคิดเกี่ยวกับการลดงบประมาณดานการรักษาดวยการออกกําลังกายสม่ําเสมอ: 
พบวา ชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ มีแนวคิดเกี่ยวกับการลดงบประมาณดานการรักษาดวยการออกกําลัง
กายสม่ําเสมอไมพบความแตกตางกันในเชิงสถิติ (P-value = 0.342) และการคนพบก็ยังไมพบความ
แตกตางดังกลาวตามนัยสําคัญทางสถิติในชุมชนยอยของชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ (P-value เปน 0.611
และ0.082) ตามลําดับ 
       (3.6)  กรณีการมีสวนรวมของชุมชนในโครงการสงเสริมสุขภาพ: พบวา ชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ มี
สวนรวมของชุมชนในโครงการสงเสริมสุขภาพ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-
value = 0.014) พบวา มีความแตกตางเฉพาะในชุมชนยอยของโรงพยาบาลชุมชนเทานั้น (P-value = 
0.001) สวนในชุมชนยอยของชุมชนจังหวัดไมพบความแตกตางในทางสถิติ(P-value = 0.095) 
       (3.7)  กรณีความเพียงพอของสถานบริการพยาบาล : พบวา ชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ มีความ
เพียงพอของสถานบริการพยาบาล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P-value = 0.033) และ
ความแตกตางดังกลาวก็ยังคนพบนัยสําคัญทางสถิติในชุมชนยอยของชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ( p-value 
เปน 0.000และ0.037)ตามลําดับ 
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                                ศ1 : หมายถึง โอกาสในการออกกําลังกายของผูที่ประกอบอาชีพเดียวกัน                                     ศ2 : หมายถึง โอกาสในการออกกําลังกายของผูที่มีรายไดปานกลาง-สูงมากกวาผูที่มีรายไดต่ํา  
                                ส1 : หมายถึง ความพรอมของผูที่มีระดับการศึกษานอยมีมากกวาผูที่มีระดับการศึกษาสูง             ส2 : หมายถึง ความพรอมของแหลงกระจายขาวสารโดยวิทยุชุมชน 

 
 
 
 

 
ตาราง 11 คาสถิติพื้นฐานและการเปรียบเทียบความแตกตางขององคประกอบชุมชนและพฤติกรรมการออกกําลังกายแตละปจจัยของโรงพยาบาลชุมชนกับชุมชน ( ดานเศรษฐกิจและสังคม) 
ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ โรงพยาบาลชุมชน (n=162) ชุมชน (n=78) การทดสอบความแตกตาง  

                                           ปากทอ จอมบึง วัดเพลง บางแพ เจ็ดเสมียน 

 

ปากทอ จอมบึง วัดเพลง บางแพ เจ็ดเสมียน สวนผึ้ง 

ดานเศรษฐกิจและสังคม
ระหวาง  

                                                          สถิติ           
  

            
โรงพยาบาล

ชุมชน ชุมชน  

   ดานเศรษฐกิจ                              

      ศ1                               mean 4.230 5.440 5.780 6.920 4.260 6.190 4.000 6.460 3.330 5.230 3.690 5.640 5.590 4.880  

                                          s.d. 2.046 2.399 2.100 2.613 2.229 2.498 1.225 1.613 2.708 1.964 2.359 1.859 2.526 2.352  

                                          s.e. 0.401 0.480 0.404 0.523 0.429 0.49 0.340 0.447 0.782 0.545 0.654 0.560 0.198 0.266  

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 156     F = 5.512   sig F=0.000   n = 75   F = 4.754   sig F=0.001   t = 2.113  

                          sig t =0.036  

      ศ2                              mean 3.700 3.520 4.370 1.890 3.070 4.150 4.540 6.620 5.850 5.000 5.770 7.000 3.450 5.790  

                                              s.d. 2.643 2.765 2.937 2.025 2.165 2.983 3.307 1.325 2.794 2.198 2.891 1.080 2.698 2.483  

                                        s.e. 0.509 0.532 0.565 0.390 0.417 0.574 0.917 0.368 0.775 0.610 0.802 0.300 0.212 0.281  

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   F = 3.151   sig F=0.010   n = 78   F = 1.942   sig F=0.098   t =-6.658  
                          sig t =0.000  

   ดานสังคม                              

      ส1                            mean 4.040 3.110 3.000 2.370 3.000 4.480 4.310 4.540 4.000 5.000 5.080 4.690 3.330 4.600  

                                       s.d. 2.564 2.470 2.617 2.420 2.481 2.779 2.057 1.266 2.041 1.354 2.397 2.136 2.616 1.896  

                                       s.e. 0.493 0.475 0.504 0.466 0.477 0.535 0.570 0.351 0.566 0.376 0.665 0.593 0.206 0.215  

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   F = 2.486   signF=.034   n = 78   F = 0.595   sig F=0.703   t = -4.271  
                          sig t = 0.000  

      ส2                              mean 4.110 7.330 7.560 6.370 5.850 7.440 5.770 6.620 4.310 4.460 4.460 6.080 6.440 5.280  

                                        s.d. 3.017 1.981 1.528 2.559 2.282 2.025 2.048 1.660 3.038 3.357 2.904 2.060 2.554 2.662  

                                        s.e. 0.581 0.381 0.294 0.493 0.439 0.39 0.568 0.460 0.843 0.931 0.806 0.571 0.201 0.301  

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   F = 9.160   sig F=.000   n = 162   F =1.922   sig F=0.101   
t = 3.210 

 
                          sig t = 0.002  

สวนผึ้ง
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                  ส3 : หมายถึง การไดรับการสงเสริมการออกกําลังกายโดยผูนําทองถิ่น                                         ส4 : หมายถึง การสงเสริมการออกกําลังกายในเพศชาย 
                  ส5 : หมายถึง  การสงเสริมการออกกําลังกายในเพศหญิง 
 
 
 

ตาราง 11  (ตอ) 
ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ โรงพยาบาลชุมชน (n=162) ชุมชน (n=78) การทดสอบความแตกตาง 

                                           ปากทอ จอมบึง วัดเพลง บางแพ 
เจ็ด

เสมียน สวนผึ้ง ปากทอ จอมบึง วัดเพลง บางแพ 
เจ็ด

เสมียน สวนผึ้ง ดานเศรษฐกิจและสังคมระหวาง 
                                                              

สถิต ิ                         โรงพยาบาลชุมชน ชุมชน 

   ดานสังคม                             

      ส3                              mean 2.040 8.410 8.220 8.040 7.040 7.67 5.380 5.380 4.380 7.080 3.620 6.380 6.900 5.370 
                                               s.d. 2.426 1.647 1.805 2.192 1.990 2.219 2.256 1.609 1.609 3.121 2.219 2.181 3.014 2.445 

                                        s.e. 0.467 0.317 0.347 0.422 0.383 0.427 0.626 0.446 0.446 0.866 0.615 0.605 0.237 0.277 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   
F 

=37.508   
sig 

F=.000   n = 78   
F = 

4.199   
sig 

F=0.002   t =4.199 
                          sig t = 0.000 

      ส4                              mean 3.41 8.44 8.22 7.89 7.48 7.7 4.770 5.080 4.540 4.380 4.380 6.620 7.190 4.960 

                                               s.d. 2.188 1.625 1.625 1.649 1.827 2.035 2.488 1.115 1.613 2.219 3.097 1.446 2.501 2.183 

                                       s.e. 0.421 0.313 0.313 0.317 0.352 0.392 0.690 0.309 0.447 0.615 0.859 0.401 0.196 0.247 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   
F = 

28.434   
sig 

F=.000   n = 78   
F = 

2.126   
sig 

F=0.072   t =7.062 
                          sig t = 0.000 

      ส5                              mean 3.56 8.3 8.37 8 6.56 7.7 5.850 7.230 6.380 6.310 5.230 7.080 7.080 6.350 

                                               s.d. 2.577 1.636 1.471 1.544 2.006 2.198 2.375 1.301 2.815 2.810 2.920 2.060 2.556 2.464 

                                        s.e. 0.496 0.315 0.283 0.297 0.386 0.423 0.659 0.361 0.781 0.779 0.810 0.571 0.201 0.279 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   
F = 

24.345   
sig 

F=0.000   n = 78   
F = 

1.222   
sig 

F=.308   t = 2.135 
                          sig t = 0.034 
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สธ1 : หมายถึง อัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคของผูที่ออกกําลังกายประจํานอยกวาผูที่ไมเคยออกกําลังกาย                                                       สธ2 : ทัศนคติของการออกกําลังกายชวยใหหายจากโรคภูมิแพ 
สธ3 : หมายถึง ทัศนคติของการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็งบางชนิด ปองกันไดดวยการออกกาํลังกาย    สธ4 : งบประมาณในการสงเสริมการออกกําลังกาย 

 
 
ปจจัยดานสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน (n=162) ชุมชน (n=78) การทดสอบความแตกตาง 
                                           ปากทอ จอมบึง วัดเพลง บางแพ เจ็ดเสมียน สวนผึ้ง ปากทอ จอมบึง วัดเพลง บางแพ เจ็ดเสมียน สวนผึ้ง ดานสาธารณสุขระหวาง 
                                                          สถิต ิ                         โรงพยาบาลชุมชน ชุมชน 

   ดานสาธารณสุข                            

      สธ1                            mean 8.190 7.670 8.110 7.850 7.930 8.110 6.850 7.620 8.770 8.540 6.310 7.920 7.98 7.67 

                                        s.d. 2.167 2.000 1.476 2.248 1.880 2.100 3.508 1.938 1.363 1.664 2.529 1.977 1.972 2.367 

                                        s.e. 0.417 0.385 0.284 0.433 0.362 0.404 0.973 0.538 0.378 0.462 0.702 0.548 0.155 0.268 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   F = .263   sig F=0.933   n = 78   F = 2.297   sig F=0.054   t = 0.997 
                          sig t = 0.321 

      สธ2                           mean 7.040 6.440 6.850 6.850 6.960 7.300 5.850 7.920 8.000 7.460 6.080 7.540 6.91 7.14 

                                              s.d. 2.457 2.006 2.051 2.299 1.808 1.815 2.410 1.847 1.414 1.506 2.397 0.967 2.07 1.972 

                                        s.e. 0.473 0.386 0.395 0.442 0.348 0.349 0.668 0.512 0.392 0.418 0.665 0.268 0.163 0.223 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   F = 0.486   sig F=0.786   n = 78    F = 3.418   sig F=0.008   t = -0.846 
                          sig t = 0.399 

      สธ3                           mean 6.81 6.63 6.93 7.67 7.44 7.56 5.690 8.230 7.460 7.000 6.540 7.230 7.17 7.03 

                                        s.d. 2.481 2.306 1.859 2.353 1.528 1.625 2.496 1.787 2.332 2.121 2.066 1.641 2.066 2.174 

                                        s.e. 0.478 0.444 0.358 0.453 0.294 0.313 0.692 0.496 0.647 0.588 0.573 0.455 0.162 0.246 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   F = 1.208   sig F=0.308   n = 78   F = 2.193   sig F=0 064   t = 0.499 

                          sig t = 0.618 

      สธ4                           mean 3.410 6.070 5.480 5.590 5.440 6.560 4.540 4.460 4.540 3.000 5.000 5.230 5.38 4.46 

                                       s.d. 2.406 2.055 2.327 2.650 2.375 2.280 2.757 1.050 3.406 2.582 2.415 2.833 2.5 2.622 

                                       s.e. 0.463 0.396 0.448 0.510 0.457 0.439 0.765 0.291 0.945 0.716 0.670 0.786 0.196 0.297 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   F  = 5.067   sig F=0.000   n = 78   F = 1.157   sig F=0.339   t = 2.570 

                          sig t = 0.011 
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                                             สธ5 : หมายถึง การออกกําลังกายสม่ําเสมอชวยลดงบประมาณดานการรักษาพยาบาล                                          สธ6 : การมีสวนรวมของชุมชนในโครงการสงเสริมสุขภาพ 
                                             สธ7 : หมายถึง ความเพียงพอของสถานบริการพยาบาล 
 
 

 
 

 

ปจจัยดานสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน (n=162) ชุมชน (n=78) การทดสอบความแตกตาง 

                                           ปากทอ จอมบึง วัดเพลง บางแพ เจ็ดเสมียน 
สวน
ผึ้ง 

ปาก
ทอ 

จอม
บึง วัดเพลง 

บาง
แพ เจ็ดเสมียน 

สวน
ผึ้ง ดานสาธารณสุขระหวาง 

                                                          สถิต ิ                         โรงพยาบาลชุมชน ชุมชน 

   ดานสาธารณสุข                             

      สธ5                            mean 7.040 7.040 7.440 7.960 7.590 7.220 5.920 7.310 7.620 7.770 6.460 7.620 7.380 7.120 

                                        s.d. 2.6240 2.3940 1.9080 1.8700 1.8860 2.4550 2.362 1.251 2.263 1.787 2.025 1.325 2.201 1.954 

                                        s.e. 0.5050 0.4610 0.3670 0.3600 0.3630 0.4720 0.655 0.347 0.636 0.496 0.562 0.368 0.173 0.221 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน     F =0.717   
sig 

F=0.611   
n = 
78   

F = 
2.046   

sig 
F=0.082   t = 0.952 

                          sig t = 0.342 

      สธ6                           mean , 7.410 7.670 7.700 7.220 7.810 6.080 7.310 6.230 6.080 5.620 7.540 7.210 6.470 

                                                    s.d. 3.3320 1.8860 1.8190 2.0910 2.0820 1.8410 2.871 0.855 1.739 2.362 2.022 1.330 2.350 2.037 

                                       s.e. 0.6410 0.3630 0.3500 0.4020 0.4010 0.3540 0.796 0.237 0.482 0.655 0.561 0.369 0.185 0.231 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   F = 4.284   
sig 

F=0.001   
n = 
78   

F = 
1.957   

sig 
F=0.095   t = 2.490 

                          sig t = 0.014 

      สธ7                           mean 3.150 6.440 6.150 5.070 5.480 6.850 5.920 7.920 7.080 4.850 5.620 6.310 5.520 6.280 

                                       s.d. 2.1960 1.9680 2.2650 2.3520 1.9490 2.1070 2.985 1.320 2.842 2.940 1.981 2.359 2.437 2.598 

                                       s.e. 0.4230 0.3790 0.4360 0.4530 0.3750 0.4050 0.828 0.366 0.788 0.815 0.549 0.654 0.191 0.294 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   
F = 

10.390   
sig 

F=0.000   
n = 
78   

F 
=2.523   

sig 
F=0.037   t = -2.158 

                          sig t = 0.033 
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(4 ) การเปรียบเทียบจําแนกตามปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
              ปจจัยดานสิ่งแวดลอม : จําแนกขอคนพบดังนี้ 

  ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดปรากฏในตาราง 13 หนา 96 
       (4.1)  กรณีการรับรูตอสภาพอากาศที่มีผลตอการออกกําลังกาย: พบวา ชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ มี
การรับรูตอสภาพอากาศที่มีผลตอการออกกําลังกาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P-value = 
0.006) และความแตกตางดังกลาวก็ยังคนพบนัยสําคัญทางสถิติในชุมชนยอยของชุมชนทั้ง 2 
ลักษณะ( p-value เปน 0.000และ0.006)ตามลําดับ 
       (4.2)  กรณีความเพียงพอของสวนสาธารณะ : พบวา ชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ มีความเพียงพอของ
สวนสาธารณะ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value = 0.000) และความแตกตางดังกลาวก็
ยังคนพบนัยสําคัญทางสถิติในชุมชนยอยของชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ( p-value เปน 0.000และ0.000)
ตามลําดับ 
      (4.3)  กรณีความเพียงพอของสถานที่ออกกําลังกาย: พบวา ชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ มีความเพียงพอ
ของสถานที่ออกกําลังกาย ไมพบความแตกตางในเชิงสถิติสถิติ (P-value = 0.205) และความ
แตกตางดังกลาวก็ยังคนพบนัยสําคัญทางสถิติในชุมชนยอยของชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ( p-value เปน 
0.000และ0.000)ตามลําดับ 
       (4.4)  กรณีความเพียงพอของสนามกีฬาและสนามเด็กเลน : พบวา ชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ มีความ
เพียงพอของสนามกีฬาและสนามเด็กเลน ไมพบความแตกตางในเชิงสถิติสถิติ (P-value = 0.251) 
พบวา มีความแตกตางเฉพาะในชุมชนยอยของโรงพยาบาลชุมชนเทานั้น (P-value = 0.000) สวนใน
ชุมชนยอยของชุมชนจังหวัดไมพบความแตกตางในทางสถิติ (P-value = 0.591) 
       (4.5)  กรณีความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะของสถานที่ออกกําลังกาย : พบวา ชุมชนทั้ง 2 
ลักษณะ มีความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะของสถานที่ออกกําลังกาย มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P-value = 0.018) พบวา มีความแตกตางเฉพาะในชุมชนยอยของโรงพยาบาล
ชุมชนเทานั้น (P-value = 0.000) สวนในชุมชนยอยของชุมชนจังหวัดไมพบความแตกตางในทาง
สถิติ(P-value = 0.591) 
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               สว1 : หมายถึง สภาพอากาศมีผลตอการออกกําลังกาย                                                                                                    สว2 : หมายถึง ความเพียงพอของสวนสาธารณะ     
               สว3 : หมายถึง  ความเพียงพอของสถานที่ออกกาํลังกาย                                                                                                 สว4 : หมายถึง ความเพียงพอของสนามกีฬาและสนามเด็กเลน 
 
 
 

 

 
 
            ตาราง 13 คาสถิติพื้นฐานและการเปรียบเทียบความแตกตางขององคประกอบชุมชนและพฤติกรรมการออกกําลังกายแตละปจจัยของโรงพยาบาลชุมชนกับชุมชน ( ดานสิ่งแวดลอม) 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม โรงพยาบาลชุมชน (n=162) ชุมชน (n=78) การทดสอบความแตกตาง 
                                           ปากทอ จอมบึง วัดเพลง บางแพ เจ็ดเสมียน สวนผึ้ง ปากทอ จอมบึง วัดเพลง บางแพ เจ็ดเสมียน สวนผึ้ง ดานสิ่งแวดลอมระหวาง 
                                                          สถิต ิ                         โรงพยาบาลชุมชน ชุมชน 

   ดานสิ่งแวดลอม                             

      สว1                            mean 4.480 8.890 6.190 5.560 6.370 7.260 4.850 6.460 4.690 4.690 5.770 6.850 6.460 5.550 

                                        s.d. 2.440 4.509 2.321 2.562 2.372 1.873 2.115 1.664 2.057 1.750 1.964 1.068 3.091 1.952 

                                        s.e. 0.469 0.868 0.447 0.493 0.457 0.360 0.587 0.462 0.570 0.485 0.545 0.296 0.243 0.221 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   F = 7.766   sig F=0.000   n = 78   F = 3.613   sig F=0.006   t = 2.758   
                          sig t = 0.006   

      สว2                           mean 2.810 7.110 3.930 6.410 5.070 7.220 3.000 7.080 2.850 2.690 4.230 3.850 5.430 3.950 

                                                    s.d. 2.271 2.242 2.448 2.664 2.571 1.867 2.677 1.441 2.154 2.323 2.774 1.819 2.848 2.648 

                                       s.e. 0.437 0.431 0.471 0.513 0.495 0.359 0.742 0.400 0.597 0.644 0.769 0.504 0.224 0.300 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   F = 15.750   sig F=0.000   n = 78   F = 6.991   sig F=0.000   t = 3.949   
                          sig t = 0.000   

      สว3                           mean 3.630 6.890 6.070 4.890 5.960 6.330 3.850 7.770 4.000 5.920 4.380 5.080 5.630 5.170 

                                       s.d. 2.844 2.044 2.571 2.607 2.139 2.038 2.512 1.589 2.517 2.722 2.364 2.290 2.592 2.660 

                                       s.e. 0.547 0.393 0.495 0.502 0.412 0.392 0.697 0.441 0.698 0.755 0.656 0.635 0.204 0.301 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   F = 6.535   sig F=0.000   n = 78   F = 5.169   sig F=0.000   t = 1.273   

                          sig t = 0.205   

      สว4                           mean 2.110 6.300 4.440 4.070 5.630 6.780 4.000 5.230 3.690 5.080 4.310 4.540 4.890 4.470 

                                       s.d. 2.225 2.447 2.833 3.112 1.864 1.847 2.000 2.204 3.093 2.783 2.562 2.222 2.863 2.485 

                                       s.e. 0.428 0.471 0.545 0.599 0.359 0.355 0.555 0.611 0.858 0.772 0.711 0.616 0.225 0.281 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   F = 13.382   sig F=0.000   n = 78   F = 0.747   sig F=0.591   t = 1.151   

                          sig t = 0.251   
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ตาราง 13  (ตอ)  
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม โรงพยาบาลชุมชน (n=162) ชุมชน (n=78) การทดสอบความแตกตาง 

                                           
ปาก
ทอ 

จอม
บึง วัดเพลง 

บาง
แพ เจ็ดเสมียน 

สวน
ผึ้ง 

ปาก
ทอ 

จอม
บึง วัดเพลง 

บาง
แพ เจ็ดเสมียน 

สวน
ผึ้ง ดานสิ่งแวดลอมระหวาง 

                                                          สถิติ                         โรงพยาบาลชุมชน ชุมชน 

   ดานสิ่งแวดลอม                             

      สว5                            mean 1.33 6.56 5.33 4.26 4.67 5.44 2.690 5.460 3.230 3.080 4.000 3.920 4.60 3.73 

                                        s.d. 1.687 2.006 3.174 3.415 2.922 2.926 2.057 2.222 2.127 2.660 2.449 1.754 3.17 2.34 

                                        s.e. 0.325 0.386 0.611 0.657 0.562 0.563 0.570 0.616 0.590 0.738 0.679 0.487 0.25 0.27 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน 
n = 
162   

F = 
11.246   

sig 
F=0.000   

n = 
78   

F = 
0.747   

sig 
F=0.591   t = 2.388   

                          sig t =0.018   
                                            สว5 : หมายถึง ความเพียงพอของหองน้ําสาธารณะในสถานที่ออกกําลังกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
  98   

(5) การเปรียบเทียบจําแนกตามปจจัยดานพฤติกรรมสุขภาพ 
              ปจจัยดานพฤติกรรมสุขภาพ : จําแนกขอคนพบดังนี้ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดปรากฏในตาราง 14 หนา 99 
       (5.1)  กรณีทัศนคติของการออกกําลังกายชวยใหสุขภาพแข็งแรง : พบวา ชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ 
มีทัศนคติของการออกกําลังกายชวยใหสุขภาพแข็งแรง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P-value = 0.010) พบวา เฉพาะในชุมชนยอยของโรงพยาบาลชุมชน ไมพบความแตกตางในเชิง
สถิติ(P-value = 0.413) สวนในชุมชนยอยของชุมชนจังหวัดมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P-value = 0.016) 
       (5.2) กรณีทัศนคติของการออกกําลังกายชวยลดอัตราการการปวยตาย : พบวา ชุมชนทั้ง 2 
ลักษณะ มีทัศนคติของการออกกําลังกายชวยลดอัตราการการปวยตาย ไมพบความแตกตางในเชิง
สถิติ (P-value = 0.805) พบวา เฉพาะในชุมชนยอยของโรงพยาบาลชุมชน ไมพบความแตกตางใน
เชิงสถิติ(P-value = 0.737) สวนในชุมชนยอยของชุมชนจังหวัดมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P-value = 0.024) 
       (5.3) กรณีทัศนคติของการออกกําลังกายจะชวยกระตุนภูมิคุมกันใหกับรางกาย : พบวา ชุมชน
ทั้ง 2 ลักษณะ มีทัศนคติของการออกกําลังกายจะชวยกระตุนภูมิคุมกันใหกับรางกาย ไมพบความ
แตกตางในเชิงสถิติ (P-value = 0.588) และไมพบความแตกตางในเชิงสถิติในชุมชนยอยของชุมชน
ทั้ง 2 ลักษณะ( p-value เปน 0.376และ0.105)ตามลําดับ 
       (5.4)  กรณีทัศนคติของการออกกําลังกายจะชวยกระตุนความอยากอาหารทําใหกินจุ : พบวา 
ชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ มีทัศนคติของการออกกําลังกายจะชวยกระตุนความอยากอาหารทําใหกินจุ ไม
พบความแตกตางในเชิงสถิติ (P-value = 0.412) และไมพบความแตกตางในเชิงสถิติในชุมชนยอย
ของชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ( p-value เปน 0.637และ0.551)ตามลําดับ 
       (5.5)  กรณีความเพียงพอของชมรมสงเสริมสุขภาพ: พบวา ชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ มีทัศนคติของ
การออกกําลังกายชวยใหสุขภาพแข็งแรง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value = 
0.000) พบวา มีความแตกตางเฉพาะในชุมชนยอยของโรงพยาบาลชุมชนเทานั้น (P-value = 0.000) 
สวนในชุมชนยอยของชุมชนจังหวัดไมพบความแตกตางในทางสถิติ (P-value = 0.401) 
       (5.6)  กรณีการเปนสมาชิกของชมรมสงเสริมสุขภาพ: พบวา ชุมชนท้ัง 2 ลักษณะ  มีสมาชิก
ของชมรมสงเสริมสุขภาพ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value = 0.000) พบวา มี
ความแตกตางเฉพาะในชุมชนยอยของโรงพยาบาลชุมชนเทานั้น (P-value = 0.000) สวนในชุมชน
ยอยของชุมชนจังหวัดไมพบความแตกตางในทางสถิติ (P-value = 0.904) 
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                                       พ1 : หมายถึง ทัศนคติในการออกกําลังกายชวยใหสุขภาพแข็งแรง                                                                                   พ2 : หมายถึง ทัศนคติในการออกกําลังกายชวยลดอัตราการปวยตาย 
                                       พ3 : หมายถึง  ทัศนคติในการออกกําลังกายชวยกระตุนภูมิคุมกัน                                                                                     พ4 : หมายถึง ทัศนคติในการออกกําลังกายชวยกระตุนความอยากอาหารทําใหกินจุ 

 
 
 

 
 
 
 
ตาราง 14 คาสถิติพื้นฐานและการเปรียบเทียบความแตกตางขององคประกอบชุมชนและพฤติกรรมการออกกําลังกายแตละปจจัยของโรงพยาบาลชุมชนกับชุมชน ( ดานพฤติกรรมสุขภาพ)  
ปจจัยดานพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน (n=162) ชุมชน (n=78) การทดสอบความแตกตาง 

                                           ปากทอ จอมบึง วัดเพลง บางแพ เจ็ดเสมียน สวนผึ้ง ปากทอ จอมบึง วัดเพลง บางแพ เจ็ดเสมียน สวนผึ้ง ดานพฤติกรรมสุขภาพระหวาง 

                                                          สถิติ                         
โรงพยาบาล

ชุมชน ชุมชน 

   ดานพฤติกรรมสุขภาพ                             

      พ1                              mean 9.150 8.630 8.590 8.700 8.590 9.110 7.230 8.770 8.850 8.690 6.920 8.540 8.800 8.170 

                                        s.d. 1.292 1.391 1.394 1.589 1.083 1.311 2.862 1.363 1.405 1.251 2.139 0.877 1.352 1.889 

                                        s.e. 0.249 0.268 0.268 0.306 0.209 0.252 0.794 0.378 0.390 0.347 0.593 0.243 0.106 0.214 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   F = 1.848   sig F=0.413   n = 78   F = 3.017   sig F=0.016   t = 2.636 

                      sig t = 0.010 

      พ2                             mean 7.590 7.630 7.590 7.740 7.700 8.260 7.000 8.920 7.540 7.850 6.770 8.080 7.750 7.690 

                                                    s.d. 1.738 1.822 
1.886 

2.011 1.589 1.631 2.000 1.498 1.761 1.281 2.204 1.115 1.773 1.782 

                                       s.e. 0.334 0.351 0.363 0.387 0.306 0.314 0.555 0.415 0.489 0.355 0.611 0.309 0.139 0.202 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162  F = 0.551  sig F=0.737   n = 78    F = 2.776   sig F=0.024   t 0.248 

                          sig t = 0.805 

      พ3                             mean 8.410 7.740 8.000 8.110 8.370 8.630 7.540 9.080 7.850 8.460 7.540 8.080 8.210 8.090 

                                       s.d. 1.500 1.852 1.797 1.908 1.115 1.305 1.808 1.188 1.908 1.127 1.761 1.382 1.609 1.605 

                                       s.e. 0.289 0.356 0.346 0.367 0.214 0.251 0.501 0.329 0.529 0.312 0.489 0.383 0.126 0.182 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   F = 1.076   sig F=0.376   n = 78   F = 1.902   sig F=0.105   t = 0.543 

                          sig t =0.588 

      พ4                             mean 5.890 6.330 5.300 5.930 5.930 6.480 5.380 5.000 6.150 6.380 6.080 5.230 5.980 5.710 

                                       s.d. 2.407 2.402 2.554 2.674 2.731 2.833 2.293 2.000 2.304 2.725 2.629 1.641 2.592 2.280 

                                       s.e. 0.463 0.462 0.492 0.515 0.525 0.545 0.636 0.555 0.639 0.756 0.729 0.455 0.204 0.258 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน n = 162   F = 0.683   sig F=0.637   n = 78   F = 0.803   sig F=0.551   t = 0.822 

                         sig t =0.412 
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ตาราง 14  (ตอ)  
ปจจัยดานพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน (n=162) ชุมชน (n=78) การทดสอบความแตกตาง 

                                           
ปาก
ทอ 

จอม
บึง วัดเพลง 

บาง
แพ เจ็ดเสมียน 

สวน
ผึ้ง 

ปาก
ทอ 

จอม
บึง 

วัด
เพลง 

บาง
แพ เจ็ดเสมียน 

สวน
ผึ้ง ดานพฤติกรรมสุขภาพระหวาง 

                                                          สถิต ิ                         โรงพยาบาลชุมชน ชุมชน 

   ดานพฤติกรรมสุขภาพ                             

      พ5                              mean 3.670 7.740 7.000 8.110 7.440 7.150 4.540 5.540 4.540 5.080 3.920 5.770 6.850 4.900 

                                        s.d. 2.386 1.678 2.320 2.423 1.695 2.461 3.230 1.266 2.332 2.660 2.216 2.587 2.610 2.458 

                                        s.e. 0.459 0.323 0.447 0.466 0.326 0.474 0.896 0.351 0.647 0.738 0.615 0.717 0.205 0.278 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน 
n = 
162   

F = 
14.661   

sig 
F=0.000   

n = 
78   

F = 
1.04   

sig 
F=0.401   t = 5.654 

                          sig t = 0.000 

      พ6                             mean 3.150 7.520 7.330 9.000 8.070 7.590 4.920 4.000 4.540 3.920 4.310 4.770 7.110 4.410 

                                                    s.d. 2.783 2.082 2.689 1.981 1.708 2.531 3.174 1.732 1.613 3.402 2.840 2.421 2.953 2.561 

                                       s.e. 0.536 0.401 0.518 0.381 0.329 0.487 0.880 0.480 0.447 0.944 0.788 0.671 0.232 0.290 

สถิติทดสอบในแตละชุมชน 
n = 
162   

F = 
20.547   

sig 
F=0.000   

n = 
78   

F = 
0.312   

sig 
F=0.904   t = 7.273 

                          sig t = 0.000 
                                        พ5 : หมายถึง ความเพยีงพอของชมรมสงเสริมสุขภาพ 
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ตอนที่ 3 
ปญหา-อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 
      การวิเคราะหเกีย่วกับปญหา-อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห
องคประกอบดานชุมชนกับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของโรงพยาบาลชุมชนจังหวดั
ราชบุรี พบวาจากการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยศกึษาวิเคราะหจากคําตอบปลายเปดที่สอบถามจากบุคลากรที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออกกําลังกายทัง้ที่เปนบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี
และบุคลากรจากชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยที่การวิเคราะหจะจําแนกตามขอบเขตการวิเคราะห
ออกเปน 5 ดาน คือ 

1. ดานเศรษฐกิจ 
2. ดานสังคม     
3. ดานสาธารณสุข 
4. ดานสิ่งแวดลอม           

          และ  5.ดานพฤติกรรมสุขภาพ  
       ผลการวิเคราะหปญหา-อุปสรรค และขอเสนอแนะเกีย่วกับการวเิคราะหองคประกอบ
ดานชุมชนกับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของโรงพยาบาลชุมชนจังหวดัราชบุรี ดัง
รายละเอียดในตาราง 15 หนา 102 พบวา  

1. ปญหา-อุปสรรคดานเศรษฐกิจและสังคมที่พบทั้งในโรงพยาบาลชุมชนและชุมชน
ทั่วไปสวนใหญเกิดจากการไมเห็นความสาํคัญของการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายและใน
ชุมชนทั่วไปยงัขาดการสนับสนุนจากผูนําชุมชน 

2. ปญหา-อุปสรรคดานสาธารณสุขทั่งในโรงพยาบาลชุมชนแลชุมชนทั่วไปเกิดจาก
ไดรับการสสนับสนุนดานงบประมาณยังนอยเกนิไป 

3. ปญหา-อุปสรรคดานสิ่งแวดลอมยังมีอุปกรณในการออกกําลังกายจํานวนนอยและขาด
ความพรอมใชของชุมชนทั้งสองชุมชน 

4. ปญหา-อุปสรรคดานพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 2 ชุมชนยังขาดความตอเนือ่งสม่ําเสมอใน
การออกกําลังกาย 

5. ขอเสนอแนะในโรงพยาบาลชุมชนควรจัดประเภทกีฬาและการออกกําลังกายให
เหมาะสมกับเพศและวัย ควรสงเสริมใหมีการจัดอบรมความรูเร่ืองการออกกําลังกายและประโยชน
ของการออกกาํลังกายพรอมกับจัดฝกผูนําในการออกกําลังกายเพิ่มขึน้ สถานที่และอุปกรณควร
จัดเตรียมใหพรอมและเพียงพอ สวนในชมุชนทั่วไป ควรจัดรณรงคสงเสริมในเรื่องการออกกําลัง
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กายและควรไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดตั้งศูนยออกกําลังกายพรอมอุปกรณและ
เจาหนาที่อยางทั่วถึงทุกชุมชน 
 

 ตาราง 15  ปญหา-อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะหองคประกอบดานชุมชนกับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี 

 
 
 

โรงพยาบาสลชุมชน ชุมชนท่ัวไป 
ขอมูล ลําดับ ความถี ่ ขอมูล ลําดับ ความถี ่

            
   เจาหนาที่ไมตระหนักห็นความสําคัญ 1 30    ขาดการสนับสนุนจากผูนําชุมชน ไมเห็นความสําคัญ 1 11 
   เจาหนาที่ภาระมาก 2 21    ผูนําชุมชนไมเปนแบบอยางที่ดี 2 6 
   ผูบริหารไมเปนแบบอยางที่ด ี 3 7    ผูนําชุมชนขาดความรูเร่ืองการออกกําลังกาย 5 1 
   ไมมีเวลา 4 18    ผูนําการออกกําลังกายไมเพียงพอ 4 2 
   ไมเต็มใจ ถูกบังคบั 5 14    ผูนําการออกกําลังกายขาดทักษะที่เหมาะสม 5 1 
   ขาดความรู 6 13    ประชาชนขาดความรูเร่ืองการออกกําลังกาย 5 1 
   ขาดการสนับสนุนจากผูบริหาร ไมเห็นความสําคัญ 7 11    ไมมีเวลา 3 3 
   ขาดแรงจูงใจ ขาดขวัญกําลังใจ 8 9    ขาดการประสานงานที่ดี 4 2 
   ผูรับผิดชอบภาระงานมาก เหนื่อยจากการทํางาน 9 6    ผูออกกําลังกายสวนใหญเปนผูสูงอายุ 4 2 
   เจาหนาที่มีภาระกิจสวนตัว 10 4    ขาดแรงจูงใจ ขาดขวัญกําลังใจ 3 3 
   บานไกลจากโรงพยาบาล 11 2    ขาดความรวมมือในชุมชน 5 1 
         ขาดความรู 5 1 
            
   งบประมาณนอย 1 7    งบประมาณนอย 1 9 
   ขาดบุคลากรผูใหความรูที่มีทักษะ 2 6    ขาดบุคลากรผูใหความรูที่มีทักษะ 2 7 

   ไมปฏิบัติตามนโยบาย 3 4 
   ขาดงบสนับสนุน ไมมีการกําหนดงบประมาณที่
เหมาะสม 4 2 

   ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ 4 3    ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ 4 2 
   ไมไดรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณการออกกําลัง
กาย 5 2 

   ไมไดรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณการออกกําลัง
กาย 5 1 

   ไมมีการกําหนดงบประมาณ 6 1    ขาดหนวยงานที่รับผิดชอบ 3 5 
   ไมมีตัวช้ีวัดระดบัจังหวัดที่ชัดเจน 6 1    ไมมีความพรอมในทุกดาน 5 1 
   ไมมีความพรอมในทุกดาน 6 1       
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ตาราง 15 (ตอ) 

 
 

โรงพยาบาสลชุมชน ชุมชนท่ัวไป 
ขอมูล ลําดับ ความถี ่ ขอมูล ลําดับ ความถี ่

   อุปกรณการออกกาํลงักายไมพรอม/นอย 1 18    อุปกรณการออกกาํลงักายไมพรอม/นอย 2 11 
   สถานทีอ่อกกําลังกาย สนามกีฬา สนามเด็กเลนไมพรอม 2 8    สถานทีอ่อกกําลังกาย สนามกีฬา สนามเด็กเลนไมพรอม 1 15 
   ไมมีคําอธิบายการใชและการดูแลรักษา 3 4       
   ไมมีคนดูแลสถานที่และอุปกรณการออกกาํลังกาย  4 2       
   อุปกรณเสีย ไมไดรับการซอม 4 2       
   สถานทีอ่อกกําลังกายถูกปดล็อค 5 1       
   ไมมีหองน้ําในสถานที่ออกกําลงักาย 5 1       
   มีหองน้ําแตไมเปดใช 5 1       
            
   ขาดความตอเนื่องสม่าํเสมอในการออกกาํลังกาย 1 5    ขาดความตอเนื่องสม่าํเสมอในการออกกาํลังกาย 1 5 
   ข้ีเกียจออกกําลงักาย 2 4       
   กิจกรรมไมเหมาะสมกับอายุและเพศ 3 1       
   ออกกาํลังกายไมถูกวธีิ 3 1       
เครียดมาก 3 1       
            
   ตองการใหมีการชี้แจงประโยชนของการออกกําลังกาย   1    ชุมชนควรมีการรณรงคสงเสริมการออกกาํลงักาย    3 
   ควรจัดประเภทกีฬาและการออกกําลงักายใหเหมาะสมกับ   1    ควรใชเพลงไทยประกอบการออกกําลงักายเพื่อเปนการ   3 
   เพศและวัย        อนุรักษวัฒนธรรมไทยและเหมาะสมกับวัยผูสูงอายุ     
   ควรจัดฝกอบรมผูนําในการออกกําลงักาย   1    ควรมีงบประมาณในการสนับสนุนโครงการฯอยางเพียงพอ   1 
   ควรจัดอบรมใหความรูเรื่องการออกกาํลังกายและประโยชน   1    ควรสนับสนุนโครงการฯใหมากขึ้น   1 
   ควรเสริมแรงจูงใจ สรางขวัญกําลงัใจใหเจาหนาที ่   1    รัฐบาลควรจัดงบประมาณในการสรางศูนยออกกําลงักาย   1 
   ควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบในโครงการสงเสริมการออก   1    พรอมอุปกรณและเจาหนาที่อยางทั่วถึงทุกชมุชน     
   กําลงักายสําหรับเจาหนาที ่           
   ควรจัดสถานที่และอปุกรณใหพรอมและเพยีงพอ   1       
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
   การวิจัยเร่ือง “การวิเคราะหองคประกอบดานชุมชนกับการสงเสริมพฤติกรรมการออก

กําลังกายของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี”  เปนการวิจัยเชิงสํารวจตรวจคน ( Exploratory 
research) โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ  2 ประการ คือ 
                (1)  เพื่อวิเคราะหโครงสรางองคประกอบชุมชนกับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลัง
กายของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี 
         และ(2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบชุมชนจําแนกตามรายดานในป พ.ศ.2545-2547 
โดยผูวิจัยทําการศึกษากับชุมชน 2 ลักษณะ คือ โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรีจํานวน 6 
โรงพยาบาลและชุมชนจังหวัดราชบุรีจํานวน 6 ชุมชนท่ีสอดคลองกัน ทั้งนี้จําแนกขอบเขตการ
วิเคราะหออกเปน 5 ดาน คือ 

1. ดานเศรษฐกิจ 
2. ดานสังคม          
3. ดานสาธารณสุข 
4. ดานสิ่งแวดลอม (เฉพาะกรณีศึกษาเปรียบเทียบตามวัตถุประสงคที่ 2) 

         และ5. ดานพฤติกรรมสุขภาพ (เฉพาะกรณีศึกษาเปรียบเทียบตามวัตถุประสงคที่ 2) 
     สําหรับประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคคลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออก
กําลังกาย โดยจําแนกไดดังนี้ บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนประกอบดวย ผูบริหาร กรรมการ 
แพทย พยาบาล เวชปฏิบัติ เจาหนาที่ทั่วไปและลูกจางคนงาน สวนบุคลากรในชุมชนจังหวัด
ประกอบดวย อสม. อบต. ผูนําชุมชน ประธานชมรมสงเสริมสุขภาพ สมาชิกชมรมสงเสริมสุขภาพ 
สวนการเลือกตัวอยางที่ใชในการศึกษา ผูวิจัยกําหนดใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ Purposive 
Sampling และQuota Sampling จํานวน 240 คน จําแนกเปนหนวยตัวอยางในโรงพยาบาลชุมชน 
162 คนและหนวยตัวอยางในชุมชนจังหวัด 78 คน 
     เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับทําการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสัมภาษณชนิด
มีโครงสราง(Structured Interview) ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ซ่ึงแบงเนื้อหาสาระออกเปน 2 ตอน
ประกอบดวย 
    ตอนที่ 1: เปนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 
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   ตอนที่ 2 : เปนเนื้อหาสาระของความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนที่มีผลตอการ
สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย โดยจําแนกเปน 5 ปจจัยคือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดาน
สังคม  ปจจัยดานสาธารณสุข ปจจัยส่ิงแวดลอม ปจจัยดานพฤติกรรมสุขภาพ 
ในชวงวันที่ 1-28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 ซ่ึงการเก็บขอมูลนั้น ผูวิจัยเปนผูทําการสัมภาษณหนวย
ตัวอยางดวยตนเอง 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  ผลการวิจัยจําแนกขอคนพบไดดังตอไปนี้ 
1. โครงสรางองคประกอบชุมชนกับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย 

1.1. องคประกอบดานสังคม : 
(1) โครงสรางประชากร ผลการวิจัยพบวา ประชากรจังหวัดราชบุรีที่มีอายุนอยกวา 20 

ป มีสัดสวนมากที่สุด โดยกลุมที่มีอายุต่ํากวา 29 ป จะมีสัดสวนเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 
ในขณะที่กลุมอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไปจะมีสัดสวนเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนอัตราการ
เปล่ียนแปลงพบวา ชวงอายุ 39 ป ลงมามีอัตราการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมลดลงเล็กนอยทุกป 
ในขณะที่กลุมอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นทุกป โดยเฉพาะกลุมอายุ 50-59 
ป มีอัตราเปลี่ยนแปลงคอนขางสูง 

(2) ลักษณะพื้นที่ พบวาชุมชนที่ใชศึกษาทั้ง 6 ชุมชน เปนชุมชนที่ไมอยูหางไกลจาก
ตัวเมือง มีระยะทางเฉลี่ยประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่รวมกันใหญเปน 2 เทาของชุมชนที่
เหลือ สวนประชากรรวมกันมีขนาดเล็กเพียง 2 สวนใน 5 สวน 
     1.2 องคประกอบดานเศรษฐกิจ : พบวา ประชากรจังหวัดราชบุรีมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนอยูใน
ระดับปานกลางถึงระดับสูง โดยรอยละ 20-90 มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตั้งแต 20,000 บาท/
ครัวเรือน/เดือนขึ้นไป ในขณะที่รายจายตอครัวเรือนไมสูงนัก แตเมื่อพิจารณาในประเด็นของ
รายไดจากผลิตภัณฑ พบวา มีรายไดมาจากผลิตภัณฑภายการนอกภาคการเกษตร (ประมาณ 85%) 
มากกวาจากภาคการเกษตร (ประมาณ 15%) 
      1.3 องคประกอบดานสาธารณสุข : พบวา สถานบริการพยาบาลในชุมชน ยกเวนโรงพยาบาล
ศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปแลว สถานบริการในชุมชนเปาหมายของการวิจัย จังหวัดราชบุรีสวน
ใหญเปนสถานบริการขนาดเล็ก มีจํานวนเตียง 30-60 เตียง โดยจํานวนสถานีอนามัยของชุมชน
เปาหมายจะมีสัดสวนเปนกึ่งหนึ่งของจํานวนสถานีอนามัยรวมทั้งจังหวัด ในขณะที่เจาหนาที่
ทางการแพทยยังมีสัดสวนที่เปนปญหา เมื่อเทียบกับจํานวนประชากร กลาวคือ กรณีแพทยมี
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สัดสวนเฉลี่ยโดยประมาณ 1:9,000 คน กลุมทันตแพทยสัดสวนเฉลี่ยโดยประมาณ 1:30,000 คน 
และกลุมเภสัชกรมีสัดสวนเฉลี่ยโดยประมาณ 1:600 คน 
  ในสัดสวนที่เกี่ยวของกับอัตราการเกิดการตายนั้น ในชวงป พ.ศ.2545-2547 พบวา อัตรา
การเกิดของประชากรมีอัตราลดลงทุกป((∆ % = -20.80%) โดยที่ประชากรเพศชายและเพศหญิงมี
อัตราการเกิดใกลเคียงในแตละป สวนอัตราการตายมีลักษณะสวนทางกัน กลาวคือ อัตราตายมี
อัตราเพิ่มขึ้น    (∆ % = +8.40 %) โดยอัตราการตายของเพศชายสูงกวาเพศหญิง(อัตราตายของเพศ
ชายคิดเปนสัดสวน 3ใน 5 ของประชากรทั้งจังหวัด) 
  สวนงบประมาณป 2547 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 
50 ลานบาทนั้น  พบวาโครงสรางงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนโดยตรง  เมื่อเทียบกับ
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น คิดเปนสัดสวน 65 : 35 โดยงบประมาณ
ประจําป 2547 สวนใหญจะเนนหนักไปที่แผนงานบริการสาธารณสุขและแผนงานสนับสนุนการ
พัฒนาระบบสุขภาพ 
 จากขอคนพบเกี่ยวกับโครงสรางองคประกอบชุมชนกับการสงเสริมพฤติกรรมการออก
กําลังกาย จากรายงานประจําป 2547 ของจังหวัดราชบุรี ซ่ึงเปนขอมูลทุติยภูมิดังกลาวขางตน
ช้ีใหเห็นประเด็นที่สําคัญ 4 ประเด็นคือ  
 ประเด็นที่ 1: ชุมชนจังหวัดราชบุรีเปนชุมชนที่มีโครงสรางประชากร 2 ลักษณะคือ  

(1) กลุมที่มีอายุต่ํากวา 29 ป จะเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง 
(2) กลุมที่มีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป จะเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

 ประเด็นที่ 2 : อัตราเกิดของประชากรลดลง ขณะที่อัตราการตายสูงขึ้นและเพศชายมี
อัตราการตายสูงกวาเพศหญิง 
 ประเด็นที่ 3 : ประชากรในชมชนจังหวัดราชบุรีมีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุม
ผูสูงอายุกลุมผูสูงอายุจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นคอนขางจะรวดเร็ว 
 ประเด็นที่ 4 : ทางดานสาธารณสุขนั้น ชุมชนจังหวัดราชบุรียังคอนขางมีความพรอม
ทางดานสาธารณสุขคอนขางต่ํา ไมวาจะเปนในดานจํานวนสถานบริการสุขภาพ โครงสรางสัดสวน
ของจํานวนบุคลาการทางการแพทย 
 นอกเหนือจากนั้นยังสะทอนใหเห็นวาชุมชนจังหวัดราชบุรีเปนชุมชนที่ยังมีปจจัยเสี่ยง
ตอการเกิดปญหาสุขภาพที่อยูในระดับสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งยังเปนชุมชนที่มีความพรอมดาน
สาธารณสุขที่อยูในระดับคอนขางต่ํา ดังนั้นการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายจึงเปนส่ิงที่มี
ความจําเปนอยูในระดับสูง 
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2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบชุมชนบนพื้นฐานของปจจัยท่ีเก่ียวของ 
    ผลการวิจัยจําแนกขอคนพบไดดังนี้ 

2.1. โครงสรางชุมชน : พบวา บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนและชุมชนจังหวัดซ่ึงเปนชุมชน
ศึกษาทั้ง 2 ลักษณะ มีโครงสรางอายุลักษณะเดียวกัน คือ อยูในชวงอายุ 30-49 ป แตสวนใหญรอย
ละ 76 เปนเพศหญิง โดยมีโครงสรางดานสถานภาพสมรสและระดับการศึกษาตางกัน กลาวคือ 
บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนจะเปนโสดและแตงงานแลวในสัดสวนใกลเคียงกันและสวนใหญจบ
ปริญญาตรี ในขณะที่บุคลากรในชุมชนจังหวัดราชบุรีแตงงานแลวและมีการศึกษาในระดับไมสูง
กวามัธยมศึกษาตอนปลาย สวนในดานเศรษฐกิจนั้น โรงพยาบาลชุมชนสวนใหญรอยละ 75 มี
รายไดคอนขางเหลือเก็บ ในขณะที่โรงพยาบาลชุมชนสวนใหญรอยละ 90 มีรายไดคอนขางไปทาง
ไมเหลือเก็บ 

2.2. โครงสรางความสัมพันธของชุมชนท้ัง 2 ลักษณะกับปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ :  
(1) โครงสรางความสัมพันธของชุมชนท้ัง 2 ลักษณะกับปจจัยดานสังคม : พบวา ความ

แตกตางของชุมชนยอยในชุมชนทั้ง 2 ลักษณะ ไมมีความเกี่ยวของกับปจจัยทางดานสังคมทุกดาน 
ไมวาจะเปนปจจัยดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส หรือระดับการศึกษาและมีเพียงความแตกตางของ
ชุมชนยอยในชุมชนจังหวัดที่เกี่ยวของกับระดับการศึกษาเพียงปจจัยเดียว 

(2) โครงสรางความสัมพันธของชุมชนท้ัง 2 ลักษณะกับปจจัยดานเศรษฐกิจ : พบวา ความ
แตกตางของชุมชนยอยในชุมชนทั้ง 2 ลักษณะกับปจจัยดานเศรษฐกิจที่แตกตางกัน กลาวคือ โรง
พยาลชุมชนจะมีความเกี่ยวของกับปจจัยดานโครงสรางรายไดและโครงสรางที่พักอาศัย สวนชุมชน
จังหวัดจะมีความเกี่ยวของเฉพาะกับโครงสรางดานอาชีพ 
   2.3 การเปรียบเทียบการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของชุมชนทั้ง 2 ลักษณะบนพื้นฐาน
ปจจัยท่ีเก่ียวของ :  

  ผลการวิจัยจําแนกขอคนพบไดดังนี้ 
  2.3.1) การเปรียบเทียบการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของชุมชนท้ัง 2 ลักษณะบน

ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม : พบวา โรงพยาบาลชุมชนและชุมชนจังหวัดจะมีความแตกตางของ
ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมแตกตางกันทุกดาน และเมื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบในชุมชนยอย
ของแตละชุมชนหลักแลวพบวา ชุมชนยอยในโรงพยาบาลชุมชนมีความแตกตางกันในปจจัยดาน
เศรษฐกิจทุกดาน สวนชุมชนยอยในชุมชนจังหวัด ไมมีความแตกตางในปจจัยดานเศรษฐกิจทุกดาน 

  2.3.2) การเปรียบเทียบการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของชุมชนท้ัง 2 ลักษณะบน
ปจจัยดานสาธารณสุข : พบวา โรงพยาบาลชุมชนและชุมชนจังหวัดจะมีความแตกตางของปจจัย
ดานสาธารณสุขแตกตางกันในดานงบประมาณ การมีสวนรวมของชุมชนและความเพียงพอของ
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สถานบริการพยาบาล และเมื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบในชุมชนยอยของแตละชุมชนหลักแลว
พบวา ชุมชนยอยในโรงพยาบาลชุมชนมีความแตกตางกันในปจจัยดานงบประมาณ การมีสวนรวม
ของชุมชนและความเพียงพอของสถานบริการพยาบาลเชนเดียวกับชุมชนหลัก สวนชุมชนยอยใน
ชุมชนจังหวัด มีความแตกตางในปจจัยดานประโยชนของการออกกําลังกายชวยใหหายขาดจากการ
เปนโรคภูมิแพและความเพียงพอของสถานบริการพยาบาล 
         2.3.3) การเปรียบเทียบการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของชุมชนท้ัง 2 ลักษณะบน
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม : พบวา โรงพยาบาลชุมชนและชุมชนจังหวัดจะมีความแตกตางของปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมแตกตางกันในดานสภาพอากาศ ความเพียงพอของสวนสาธารณะและความ
เพียงพอของหองน้ําสาธารณะในสถานที่ออกกําลังกาย และเมื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบในชุมชน
ยอยของแตละชุมชนหลักแลวพบวา ชุมชนยอยในโรงพยาบาลชุมชนมีความแตกตางกันในปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมในทุกดาน สวนชุมชนยอยในชุมชนจังหวัด มีความแตกตางในปจจัยดานสภาพ
อากาศ ความเพียงพอของสวนสาธารณะและความเพียงพอของสถานที่ออกกําลังกายในชุมชน 
          2.3.4) การเปรียบเทียบการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของชุมชนทั้ง 2 ลักษณะบน
ปจจัยดานพฤติกรรมสุขภาพ : พบวา โรงพยาบาลชุมชนและชุมชนจังหวัดจะมีความแตกตางของ
ปจจัยดานพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกันในดานทัศนคติของการออกกําลังกายชวยใหสุขภาพ
แข็งแรง ความเพียงพอของชมรมสงเสริมสุขภาพและการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน และ
เมื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบในชุมชนยอยของแตละชุมชนหลักแลวพบวา ชุมชนยอยใน
โรงพยาบาลชุมชนมีความแตกตางกันในปจจัยดานความเพียงพอของชมรมสงเสริมสุขภาพและการ
มีสวนรวมของประชาชนในชุมชน สวนชุมชนยอยในชุมชนจังหวัด มีความแตกตางในปจจัยดาน
ทัศนคติของการออกกําลังกายชวยใหสุขภาพแข็งแรงและชวยลดอัตราการปวยตายของประชาชน 
 
ขอเสนอแนะ 
  จากขอคนพบเกี่ยวกับความหลากหลายของโครงสรางชุมชนจังหวัดราชบุรี ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป :  
การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี ควรจําแนก

ประเภทไดดังนี้ 
(1.1) ลักษณะของกิจกรรมใหสอดคลองกับโครงสรางของอายุและเพศ กลาวคือ 

(1.1.1) ประชุมชนกลุมอายุต่ํากวา 29 ปซ่ึงเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง และ 
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(1.1.2) ประชากรกลุมอายุสูงกวา 30 ปขึ้นไปเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ซ่ึง
ทั้ง 2กลุมตองการการจัดกิจกรรมการออกกําลังกายที่แตกตางกัน 

(1.2) เนื่องจากประชากรชุมชนจังหวัดราชบุรีจะมีแนวโนมอายุยืนยาวขึ้นและกลุม
ผูสูงอายุมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้น กิจกรรมการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของ
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี เปนกิจกรรมเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุเปนหลัก 

(1.3) โครงสรางของอัตราการเกิดการตาย : ที่พบวา อัตราการเกิดลดลงแตอัตราการ
ตายเพิ่มขึ้น โดยอัตราการตายของเพศชายสูงกวาเพศหญิงนั้น สะทอนใหเห็นวาชุมชนจังหวัด
ราชบุรีเปนชุมชนที่มีปจจัยเสี่ยงสําหรับเพศชายสูงกวาเพศหญิง ดังนั้น รูปแบบของการจัดกิจกรรม
การออกกําลังกายนั้น ตองเปนกิจกรรมที่ชวยลดอัตราการตายของเพศชายลงไดเปนพิเศษ 

(1.4) เนื่องจากชุมชนราชบุรีมีความพรอมดานสาธารณสุขคอนขางต่ํา ดังนั้น การ
สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายควรตองมีความสําคัญเปนลําดับตนๆเพราะเทากับเปนการ
ปองกันการเกิดปญหาสุขภาพมากกวาการแกไขปญหาสุขภาพ 

  2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป : 
     เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา สาเหตุการตายในอันดับตนๆ นั้น เปนโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพ ซ่ึงนอกจากจะเกิดจากพฤติกรรมการออกกําลังกายแลว พฤติกรรมการบริโภคยังเปนสาเหตุ
หลักของการทําใหเกิดโรคที่ปองกันไดเหลานี้ ดังนั้นเมื่อทราบแนวทางในการสงเสริมพฤติกรรม
การออกกําลังกายของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรีแลว ผูวิจัยเห็นวาควรศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภค และแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคลากร 
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดราชบุรี เพื่อใหเกิดประโยชนตอบุคลากร โรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ราชบุรี  รวมถึงการมีโอกาสในการเปนตนแบบในการสงเสริมสุขภาพใหกับบุคลากรใน
โรงพยาบาลอื่นๆ และประชาชนทั่วไปอยางแทจริง  
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ที่ 1.จังหวดัชลบุรี : สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา,2541. 
นาตยา  เวียงชยัพฤกษ.“ ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตทฤษฎีความสามารถ 
                ตนเองรวมกับทฤษฎีการดูแลตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร   
                การออกกําลังกาย  และการคลายความเครียดของผูสงูอายุ  ณ  ชมรมผูสงูอายุ   
                โรงพยาบาลพระนั่งเกลา  จังหวัดนนทบุรี ”. วิทยานิพนธการศึกษามหาบณัฑิต  วิชาเอก 
                สุขศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544. 
น้ําเพชร  หลอตระกูล “ การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอาย ุ
                โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ”  . วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาล 
                ผูสูงอายุ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541. 
บุญธรรม   กิจปรีดาบริสุทธิ์.คูมือการเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานพินธ.พิมพคร้ังที่7.กรุงเทพฯ:

จามจุรีโปรดักท,2546. 
บัณฑิตมหาวทิยาลัยศิลปากร.คูมือการพิมพวิทยานิพนธ.ม.ป.ท.,2543. 
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตรมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สัมมนาปญหาและประเด็นใน

การศึกษานอกระบบ.พิมพคร้ังที่ 1,กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สํานักพิมพ.ม.ป.ป. 

ปะราลี  โอภาสนันท.“ ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและใหความรูตอภาวะสขุภาพและการ 
                ควบคุมโรคในผูปวยสูงอายุเบาหวาน ”. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา 
                การพยาบาลผูสูงอายุ มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2542. 
พิพัฒน   ลักษมีจรัลกุล.เคร่ืองมือการวิจัย(เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลทางวิทยาศาสตรสุขภาพ.

พิมพคร้ังที่ 1.กรุงเทพฯ : เจริญดีการพิมพ,2544. 
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เยาวลักษณ   สาธารณสุข.กระบวนการสุขศึกษากับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ.ขอมูลทาง
บรรณานุกรมหอสมุดแหงชาติ.พิมพคร้ังที่ 1.กรุงเทพฯ : บริษัทซิกมา ดไีซน กราฟฟก
,2543. 

รวมพร   คงกําเนิด,วัลลา   ตันตโยทัย,สมจติ   หนุเจริญกลุ.การสงเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี 
และการปฏิบตัิการพยาบาล.ม.ป.ท.,สิงหาคม 2543. 

“ สรุปงานเวชสถิติ ”.  เอกสารของโรงพยาบาลบางแพ, 2547.(อัดสําเนา) 
วันดี  แยมจันทรฉาย. ความสัมพันธระหวางการรับรูสมรรถนะของตนเอง  การรับรูภาวะสุขภาพ 
                กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสงูอายุ. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ  สาขา 
                การพยาบาลผูใหญ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล, 2538. 
วสันต  ศิลปสุวรรณ และคณะ. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤตกิรรมสงเสริมสุขภาพในผูสงูอายุ   
                จังหวัดกําแพงเพชร. วทิยานพินธสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสาธารณสุข 
                ศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. 
สมเจตน   ไวยากรณ.หลักการวิจัย.พิมพคร้ังที่1.นครปฐม :โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร,2544.               
สํานักงานสถิติจังหวัดราชบรีุ.รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.

2547 จังหวัดราชบุรี.สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ,2548. 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัราชบุรี.รายงานประจําป 2546.สํานักนโยบายและแผน 
                สาธารณสุข  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข, 2547. 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัราชบุรี.รายงานประจําป 2547.สํานักนโยบายและแผน 
                สาธารณสุข  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข, 2548. 
สินินาฎ  อนุสกุล.“ ปจจัยท่ีมีผลตอการรบัรูภาวะสุขภาพของผูปวยความดันโลหิตสูง  โรงพยาบาล 
                แมวาง  จังหวัดเชียงใหม ”. วิทยานิพนธสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัย 
                เชียงใหม, 2544. 
สิทธิโชค  วรานุสันติกูล.  การจัดการพฤติกรรมมนุษย. นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
                ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2529. 
สุพตัรา  สุภาพ. สังคมและวฒันธรรมไทย : คานยิม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี. พิมพคร้ังที่  6.  
                กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช. 2531. 
สุภาภรณ  เตโชวาณิชย และ วิไลศักดิ์  บวัแยม. “ การพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพ 
                แบบองครวมแกผูสูงอายุ ณ ศนูยสุขภาพชุมชน ในจงัหวัดพิษณุโลก ”.วทิยานิพนธ

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546. 
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สุวิชา  จันทรสุริยกุล. “ ประสิทธิผลของโปรแกรมการดแูลสุขภาพดวยตนเองโดยเนน 
                การมีสวนรวมของชุมชน  ตอพฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิตสงูในผูสงูอายุ                              
                จังหวัดแพร ”. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   (สาธารณสุขศาสตร)  สาขาวิชาเอก 
                สุขศึกษา  มหาวิทยาลัยมหดิล, 2536. 
สมบัติ  กาญจนกิจ และ สมหวัง  จนัทรุไทย. พฤติกรรมการออกกําลงักาย  ทบทวนองคความรู   
                สถานการณและปจจัยท่ีเก่ียวของภายใตโครงการสืบสวนวัฒนธรรมไทยสูสุขภาพ 
                ท่ียืนยาว. กรุงเทพมหานคร : สํานักพัฒนาวิชาการ  กรมการแพทย  กระทรวง 
                สาธารณสุข, 2541. 
“ สรุปผลการปฏิบตัิงานดานสาธารณสุข ปงบประมาณ 2547 ” .เอกสารของสํานักงานสาธารณสุข 

อําเภอบางแพ, 2547.(อัดสําเนา) 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ 
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แบบสัมภาษณ 
เร่ืองการวิเคราะหองคประกอบดานชุมชนกับการสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของ

โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดราชบุรี 
--------------------------------------- 

คําชี้แจง 
     แบบสัมภาษณชนดิมีโครงสรางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวเิคราะหองคประกอบชุมชนกับ
การสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของโรงพยาบาลชุมชนจังหวดัราชบุรี 
 
แบบสัมภาษณชุดนี้มี 3 หนา แบงเปน 2 สวน ดังนี ้
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป                                                                            จํานวน     8    ขอ 
สวนที่   2 องคประกอบชุมชนในโรงพยาบาลชุมชนและการสงเสริมการออกกําลังกาย     
                                                                                                                จํานวน  25      ขอ 
                    
     ขอความกรณุาในการตอบแบบสัมภาษณ เพราะขอมลูจากการตอบของทานจะมี
ประโยชนและมีคุณคายิ่งตอการวิจยั ซ่ึงผูวจิัยจะไดนําขอมูลนี้ไปทําการศึกษาวเิคราะหและพัฒนา
ใหเกิดประโยชนแกชุมชนในโอกาสตอไป  
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สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ 

o ชาย 
o หญิง 

2. อายุ..........................ป 
3. สถานภาพสมรส 

o โสด 
o สมรส 
o หยา,ราง 
o หมาย (สามี.ภรรยาเสียชีวิต) 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
o มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   
o ปวส./อนุปริญญา 
o ปริญญาตรี 
o สูงกวาปริญญาตรี 
o อ่ืนๆ ระบุ.............................. 

 
5. อาชีพ/ตําแหนง................................... 
6. ลักษณะงาน......................................... 
7. รายได.....................................บาท/เดือน 

o เพียงพอกับคาใชจาย  แตไมเหลือเก็บ 
o เพียงพอกับคาใชจาย  เหลือเก็บบางบางเดอืน 
o เพียงพอกับคาใชจาย  เหลือเก็บทุกเดือน 

8. ที่พักอาศัย 
o บานตนเอง 
o บานเชา 
o พักอาศัยกับบดิามารดา 
o พักอาศัยกับบคุคลอื่น 
o อ่ืนๆ............................ 
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สวนที่ 2   องคประกอบโรงพยาบาลชุมชนและพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
ทานมีความคดิเห็นเกีย่วกับเรื่องตอไปนี้ในระดับใด 
 
  ขอสัมภาษณ        นอยท่ีสุด                                               มากท่ีสุด
          0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10       

 
(2.1) ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมของโรงพยาบาลชุมชนกับการสงเสริมการออกกําลังกาย 

• ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
      -  ผูที่ประกอบอาชีพตําแหนงเดียวกับทานมี        0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10      
          โอกาสออกกําลังกายไดบอยเพียงใด 
       -  ผูที่มีอัตราเงินเดือนปานกลาง-สูง มีโอกาส      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
          ออกกําลังกายมากกวาผูมีอัตราเงินเดือนต่ํา 
          กวา 

• ปจจัยดานสงัคม 
        - ผูที่มีระดับการศึกษาสงูมีความพรอมในการ   0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
          ออกกําลังกายมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา     
        -การประชาสัมพันธในโรงพยาบาลของทาน    0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
         มีสวนชวยสงเสริมใหบุคลากรออกกําลังกาย 
          มากขึ้น 
       - ผูบริหารในโรงพยาบาลของทานมีสวนชวย    0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
          สงเสริมการออกกําลังกาย 
        - ในโรงพยาบาลมีการสงเสริมใหผูชายออกกํา-0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
           ลังกายในระดบัใด 

     -ในโรงพยาบาลมีการสงเสริมใหผูหญิงออกกํา0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
       ลังกายในระดับใด 
  

 
- ปญหา/อุปสรรค............................................................................................................................ 
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  ขอสัมภาษณ   นอยท่ีสุด                      มากที่สุด 
          0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10       

 
(2.2)ปจจัยดานสาธารณสุขกับการสงเสริมการออกกําลังกาย      
        - ผูที่ออกกําลังกายเปนประจํามีอัตราเสี่ยงตอการ  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
          เกิดโรคนอยกวาผูที่ไมเคยออกกําลังกาย 
       - การออกกําลังกายชวยใหหายขาดจากการเกิดโร  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
         ภูมิแพ 
       - โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ   0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
         โรคมะเร็งบางชนิด ปองกันไดดวยการออก 
          กําลังกาย 
       - งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรดานการสงเสริม     0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
          การออกกําลังกายของบุคลากรในโรงพยาบาล 
          มีความเหมาะสมเพยีงพอ 
        - หากบุคลากรในโรงพยาบาลออกกําลังกาย         0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
         สม่ําเสมอจะชวยลดงบประมาณดานการรักษา 
          พยาบาลของโรงพยาบาลลง 
        - ทั้งกรรมการโครงการและการมีสวนรวมของ     0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
          บุคลากรมีสวนกระตุนใหโครงการสงเสริม 
          สุขภาพเจาหนาที่ประสบความสําเร็จ 
       - จํานวนเจาหนาที่ทีใ่หความรูเร่ืองการออกกําลัง   0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 
         กายแกบคุลากรมีความเพียงพอในการใหบริการ 
       
 
 
- ปญหา/อุปสรรค........................................................................................................................... 
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  ขอสัมภาษณ             นอยท่ีสุด                                                         มากท่ีสุด 
     0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 
(2.3) ปจจัยดานสิ่งแวดลอมของโรงพยาบาลชุมชนกับการสงเสริมการออกกําลังกาย   
  
         - สถานที่ออกกําลังกายในโรงพยาบาลมีความ   0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
           เพียงพอตอจํานวนบคุลากร 
         - ในโรงพยาบาลมีสวนสาธารณะเพยีงพอตอ     0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
           ความตองการของบุคลากรและครอบครัว 

  - อุปกรณเครือ่งเลนในโรงพยาบาลมีความเพียง 0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
    พอตอความตองการของบุคลากร 
  - สนามกฬีาและสนามเด็กเลนในโรงพยาบาล    0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
    มีความเหมาะสมและเพยีงพอ  
  - สถานที่ออกกําลังกายที่จดัใหมหีองน้ําเพียงพอ0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
          
   

- ปญหา/อุปสรรค................................................................................................................................ 
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 ขอสัมภาษณ   นอยท่ีสุด                                                      มากที่สุด 
     0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 
(2.4) ปจจัยดานพฤติกรรมสขุภาพของชุมชนกับการสงเสริมการออกกําลังกาย  
        - การออกกกําลังกายชวยใหสุขภาพแข็งแรง 0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 -  การออกกําลังกายชวยลดอัตราการปวย      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
    ตาย ของบุคลากรในโรงพยาบาล 
 -  การออกกําลังกายชวยกระตุนภูมิคุมกัน     0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   
   ใหกับรางกาย 
 - การออกกําลังกายชวยกระตุนความอยาก    0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

               ในการรับประทานทําใหกนิจ ุ
               - ในโรงพยาบาลมีชมรมสงเสริมสุขภาพ      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

   มากเพียงพอกับจํานวนเจาหนาที ่
 - บุคลากรทุกคนเปนสมาชกิชมรมสง           0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
   เสริมการออกกําลังกาย 

 
 
- ปญหาและอปุสรร
ค.............................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
แบบขอความอนุเคราะหในการขอขอมูลและเก็บขอมูล 
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