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 งานวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมาย   1) เพ่ือศกึษาการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ  ในการสง่เสริม
สขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ในด้านการมีสว่นร่วมใน
การตดัสนิใจ ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร ด้านการมีสว่นร่วม ในการรับผลประโยชน์ และด้าน
การมีสว่นร่วมในการประเมนิผล   2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
จําแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชีพ และระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน และ 3) เพ่ือรวบรวม
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐมประชากรได้แก่อาสาสมคัรสาธารณสขุจงัหวดันครปฐม
ท่ีขึน้ทะเบียนในปี 2555  จํานวน 9,952 คน จาก 7 อําเภอ กําหนดขนาดโดยการสุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่ 
(Cluster sampling) ได้กลุม่ตวัอยา่งเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  สุม่
กลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive sampling) ได้ กลุม่ตวัอยา่งจํานวนทัง้สิน้ 344 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลู โดยแจกแจงความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่
ความเบีย่งเบนมาตรฐาน t-test  F-test และ วธีิการ เชฟเฟ่ (Scheffé) ผลการวิจยัสรุปได้ ดงันี ้ 
  1. อาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีสว่นร่วมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรียงลําดบัด้านท่ีมีคา่เฉล่ีย
จากมากไปหาน้อยดงันี ้1) ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์  2) ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตังิาน 
3) ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ และ 4) ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล   
  2.  ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จําแนกตาม ตวัแปรต้น พบ
ความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิของอาสาสมคัรสาธารณสขุ  ดงัตอ่ไปนี ้ 
   2.1 อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาย ุ50 ปี ขึน้ไป มีสว่นร่วมโดยรวมและรายด้าน ใน
ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร แตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01  และด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์  ท่ีระดบั .05 กบัอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 50 ปี   
   2.2 อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีการศกึษาปริญญาตรี มีสว่นร่วมโดยรวมและรายด้าน
ในด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ การมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร และการมีสว่นร่วมในการรับ



ผลประโยชน์ แตกตา่งจากอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีระดบัการศกึษา ปวส. และมธัยมศกึษา อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01  
   2.3 อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีระดบัการศกึษาประถมศกึษามีสว่นร่วมโดยรวมแตกตา่ง
จากอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีระดบัการศกึษา ปวส. และมธัยมศกึษา โดยรวมและรายด้านในด้าน การรับ
ผลประโยชน์ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 มีสว่นร่วมในด้านการตดัสนิใจแตกตา่งกบัอาสาสมคัร
สาธารณสขุท่ีมีระดบัการศกึษา ปวส. อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และ แตกตา่งกบัอาสาสมคัร 
สาธารณสขุท่ีมีการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และมีสว่นร่วมใน
ด้านการปฏิบตักิารแตกตา่งกบัอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีระดบัการศกึษา มธัยมศกึษา อยา่งมีนยัสําคญั 
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 
   2.4 อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีระดบัการศกึษามธัยมศกึษา มีสว่นร่วมในด้านการปฏิบตักิาร
แตกตา่งกบัอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีระดบัการศกึษาปวส. อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  
   2.5 อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีสถานภาพการสมรส หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่มีสว่นร่วม
โดยรวมและรายด้านในด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 
และด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล แตกตา่งจาก อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีสถานภาพการสมรส 
โสด และสมรส อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  
   2.6 อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมี อาชีพ อ่ืนๆ มีสว่นร่วมโดยรวมและรายด้าน ในด้าน
การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร และด้านการรับผลประโยชน์แตกตา่ง
กบัอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอาชีพข้าราชการ ธุรกิจสว่นตวั และค้าขายอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .01 มีสว่นร่วมในด้านการประเมินผลแตกตา่งกบัอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอาชีพข้าราชการ 
ค้าขายอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 กบั
อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั 
   2.7 อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอาชีพรับจ้างมีสว่นร่วมโดยรวมและรายด้านในด้านการรับ
ผลประโยชน์แตกตา่งกบัอาสาสมคัรท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ ธุรกิจสว่นตวัและค้าขาย อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 มีสว่นร่วมในด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจและการมีสว่นร่วมในการประเมินผล 
แตกตา่งกบัอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอาชีพ ค้าขาย อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และมีสว่นร่วม
ในด้าการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิารแตกตา่งกบัอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอาชีพข้าราชการและค้าขาย 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
   2.8 อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีระยะเวลาปฏิบตังิาน ต่ํากวา่ 5 ปี มีสว่นร่วม ด้านการมี
สว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ แตกตา่งจากอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีระยะเวลาปฏิบตังิานมากกวา่ 5 ปี 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 



  3. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีดงันี ้อาสาสมคัรควรมีสว่นร่วมในการปฏิบตังิาน  
การจดัแบง่เป็นกลุม่อาสาสมคัรสาธารณสขุเป็นกลุม่ยอ่ย และการประเมินผลการปฏิบตังิานร่วมกนักบั
อาสาสมคัรหลงัจากการปฏิบตังิานในพืน้ท่ีวางแผนพฒันางานในครัง้ตอ่ไป 
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 The objectives of this research are  1) to study the participation of the Public Health 
Volunteers for health promoting in Health Promotion Hospitals in Bhuddha-Monton district, 
Nakhonpathom province to participate in making decision, to participate in operation, to 
participate in getting benefits, and to participate in evaluation,  2) to compare the level of 
participation of the Public Health Volunteers by gender, age, educational level, marital status, 
occupation, and working life time, and  3) to collect the suggestions of the participation of the 
Public Health Volunteers for health promoting in Health Promotion Hospitals in Bhuddha-
Monton district, Nakhonpathom province 
  The registered Public Health Volunteers in Nakhonpathom province in year 2012 in 
the amount of 9,952 people from 7 districts are the targeted group. A questionnaire is 
constructed, and used as a tool to gather data from sampling group of 344 people by Cluter 
sampling and Purposive sampling selection. The statistical analysis means used in this study 
are methodology of collective interview data, from frequency, percentage, average standard 
deviation, T-test, F-test, and Scheffe test. As the research result, it is found as follow:  
  1. The overall participation of Public Health Volunteers for health promoting in 
Health Promotion Hospitals in Bhuddha-Monton district, Nakhonpathom province  is at the 
moderate level, (arranging in ascending order) 1)The participation in getting benefits 2) The 
participation in operation 3)The participation in making decision and 4)The participation in 
evaluation. 
  2. In comparison of the level of the participation  of Public Health Volunteers for 
health promoting in Health Promotion Hospitals in Bhuddha-Monton district, Nakhonpathom 
province classified by independent variable, it is found some differences at the statistical 
significance.  
 



   2.1 The Public Health Volunteers, aged more than 50 years old, have the 
different level to the overall participation, to the participation in making decision, and to the 
operation at the statistical significance at 0.01, and to the participation in getting benefits at 
the statistical significance at 0.05, compared with the Public Health Volunteers, aged less than 
50 years old. 
   2.2 The Public Health Volunteers, educated in bachelor's degree, have the 
different level to the overall participation, to the participation in making decision, to the 
participation in operation, and to the participation in getting benefits from the Public Health 
Volunteers, educated in vocational diploma, and secondary education, at the statistical 
significance at 0.01.  
   2.3 The Public Health Volunteers, educated in elementary education, have the 
different level to the participation in getting benefits from the Public Health Volunteers, educated 
in vocational diploma, and secondary education at the statistical significance at 0.01.  The 
Public Health Volunteers, educated in elementary education have the different level to the 
participation in making decision from the Public Health Volunteers, educated in vocational 
diploma, at the statistical significance at 0.01, and from the Public Health Volunteers, educated 
in secondary education, at the statistical significance at 0.05.  The Public Health Volunteers, 
educated in elementary education have the different level to the participation in operation from 
the Public Health Volunteers, educated in secondary education, at the statistical significance 
at 0.01. 
   2.4 The Public Health Volunteers, educated in secondary education, have the 
different level to the participation in operation from the Public Health Volunteers, educated in 
vocational diploma, at the statistical significance at 0.01. 
   2.5 The Public Health Volunteers, who are widow/divorce/separated, have the 
different level to the overall participation, to the participation in operation, participation in getting 
benefits, and participation in evaluation from the Public Health Volunteers, who are single, and 
married, at the statistical significance at 0.01.   
   2.6 The Public Health Volunteers, who have other occupations, have the different 
level to the overall participation, to the participation in making decision, participation in 
operation, and participation in getting benefits, from the Public Health Volunteers, who are 



government officers, do their own business, and are traders, at the statistical significance at 
0.01. The Public Health Volunteers, who have other occupations, have the different level to the 
participation in evaluation, from the Public Health Volunteers, who are government officers, 
and are traders, at the statistical significance at 0.01, and at 0.05 respectively.  
   2.7 The Public Health Volunteers, who work at the public companies have the 
different level to the overall participation, and to the participation in getting benefits, from the 
Public Health Volunteers, who are government officers, do their own business, and traders at 
the statistical significance at 0.01. The Public Health Volunteers, who work at the public companies 
have the different level to the participation in making decision, and the participation in evaluation, 
from the Public Health Volunteers, who are traders, at the statistical significance at 0.01.  The 
Public Health Volunteers, who work at the public companies have the different level to the 
participation in operation, from the Public Health Volunteers, who are government officers, and 
traders, at the statistical significance at 0.01.  
   2.8 The Public Health Volunteers, who have the working life time less than 5 years, 
have the different level to the participation in getting benefits, from the Public Health Volunteers, 
who have the working life time more than 5 years, at the statistical significance at 0.01.  
  3. The additional suggestions of The Public Health Volunteers for health promoting 
in Health Promotion Hospitals in Bhuddha-Monton district, Nakhonpathom province : Operational 
participation of The Public Health Volunteers, classification of The Public Health Volunteers into 
small group and Altogether operational evaluation after work for future development. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภมูิหลัง 
 ปัจจบุนับคุคลในครอบครัว เช่น เดก็ เยาวชน ต้องเจ็บป่วย ด้วยโรคขาดสารอาหาร  สง่ผลให้การเตบิโต
เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีพฒันาการช้า สตปัิญญาช้า เฉ่ือยชา เรียนหนงัสือไมเ่ก่ง หรือสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย
ด้วยโรคเรือ้รัง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู หลอดเลือดหวัใจ ฯลฯ โรคตดิตอ่ท่ีเกิดจากสภาวะแวดล้อม
ไมดี่ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวดันก ฯลฯ ซึง่โรคเหลา่นีล้้วนแล้วแตเ่กิดจากการมีพฤตกิรรมสขุภาพท่ี
ไมถ่กูต้องเหมาะสม ผลท่ีตามมาคือ การบัน่ทอนสขุภาพ กาย ใจ ไมส่ามารถประกอบอาชีพได้ ไมมี่รายได้ 
เศรษฐกิจฝืดเคือง เป็นภาระตอ่ครอบครัว หากครอบครัวทอดทิง้ก็จะเป็นภาระตอ่ชมุชน สงัคม และประเทศ  
ทัง้คา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ในการดแูลสขุภาพ เกิดปัญหาสาธารณสขุ ปัญหาชมุชน ปัญหาสงัคม 
ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวม  ดงันัน้ประชาชนทกุคนมีความรู้ ทกัษะ มีพฤตกิรรมสขุภาพท่ีถกูต้อง เหมาะสม 
โดยการสร้างสขุภาพจะเป็นเกราะในการป้องกนัการเจ็บป่วยท่ีดีท่ีสดุ (กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพกระทรวง
สาธารณสขุ.  2549: 3)   
 ในสงัคมไทยงานสาธารณสขุมลูฐานมีมาตัง้แต ่พ.ศ.2520 เพราะจํานวนเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ
มีจํานวนน้อย ให้บริการไมท่ัว่ถึง และโรคท่ีเกิดขึน้บอ่ยในชมุชนเป็นโรคท่ีสามารถป้องกนัการเกิดของโรค
ได้  โดยการสร้างเสริมสขุภาพของประชาชนในชมุชนให้แข็งแรง สามารถป้องกนัอตัราการเกิดของโรคท่ี
ป้องกนัได้ถึงร้อยละ 60-65  โดยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการดแูลสขุภาพของตนเอง และ
การรักษาพยาบาลเบือ้งต้นก็สามารถช่วยเหลือได้  ดงันัน้ จงึได้มีการจดัอบรมตวัแทนประชาชนท่ีผา่น
การคดัเลือกและรับอาสาท่ีเรียกวา่ “อาสาสมคัรสาธารณสขุ”  ซึง่สอดคล้องกบัพระราชดํารัส พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช “อาสาสมคัรจะต้องระลกึอยูเ่สมอวา่ ศรัทธาในการอาสาสมคัรเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืนนัน้เกิดขึน้ด้วยตนเอง มีความรู้สกึเห็นชอบในงานอาสาสมคัร มีศรัทธาท่ีจะทํางาน  มีเวลาท่ีจะ
ปฏิบตังิานและพร้อมท่ีจะเป็นอาสาสมคัร" (สํานกังานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรต ิพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วั (องค์การมหาชน).  2556: ออนไลน์) เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีชว่ยเหลือเพ่ือนบ้านด้านสขุอนามยั 
ให้มีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองโรคภยัไข้เจ็บ การปฏิบตัติวัเพ่ือให้มีสขุภาพอนามยัท่ีแข็งแรง สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เพ่ือนบ้าน ร่วมค้นหาและจดักิจกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสขุในชมุชนของตนเอง โดย
รัฐบาลสมยัพนัตํารวจโท ดร.ทกัษิณ ชินวตัรได้สนบัสนนุและสง่เสริมให้ประชาชนชาวไทยมีสขุภาพท่ีดี  
เพ่ือเป็นของขวญัท่ีรัฐบาลจะมอบให้ประชาชน และมีการดําเนินการตอ่เน่ือง เพ่ือให้ประชาชนมีสขุภาพ
ท่ีดีและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ตอ่ไป  โดยเป้าหมายการรณรงค์ดงักลา่วสอดคล้องกบันโยบายการสร้าง
หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าของรัฐบาล และพระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2545 ท่ีเน้นการสร้าง
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เสริมสขุภาพทัง้ในระดบับคุคล ครอบครัว ชมุชน สงัคม โดยในมาตรา 5 ระบวุา่ “บคุคลทกุคนมีสทิธิ
ได้รับบริการสาธารณสขุท่ีมีมาตรฐานและมีประสทิธิภาพตามท่ีกําหนด โดยพระราชบญัญตันีิ”้ (ศนูย์
ทนายความทัว่ไทย.  2545 : ออนไลน์) แนวทางหนึง่ท่ีประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาโดยเฉพาะ
ทางด้านสาธารณสขุ คือ การเข้ามาเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ  ซึง่เป็นประชาชนท่ีสามารถเข้าถึง และ
ให้การบริการแก่ประชาชนในชมุชนได้เป็นอยา่งดี ซึง่สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ
(ฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2555 – 2559 ในข้อ 5.1 ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม โดยการสานสร้าง
ความสมัพนัธ์ของคนในสงัคมให้มีคณุคา่ร่วม และตระหนกัถงึผลประโยชน์ของสงัคม และเสริมสร้าง
การบริหารราชการแผน่ดนิท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกมุ 
นอกจากนัน้ยงัสง่เสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นพลงัร่วมใน
การพฒันาสงัคม (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต.ิ  2556: ออนไลน์) ให้
ชมุชนและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีความสามารถในการจดับริการทางสงัคมขัน้พืน้ฐานได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนแตล่ะช่วงวยัและวิถีชีวิตในชมุชน เช่น การจดั 
บริการดแูลสขุภาพผู้สงูอายโุดยชมุชน การให้ความช่วยเหลือผู้สงูอายแุละผู้ ด้อยโอกาสท่ีถกูเอารัดเอาเปรียบ 
เป็นต้น รวมทัง้การขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันาชมุชนนา่อยูแ่บบองค์รวมท่ีมุง่สูค่วามสะอาด สงบ สะดวก 
ความปลอดภยั และความมีระเบียบ  
 ปัญหาสาธารณสขุท่ีเกิดจากการมีพฤตกิรรมสขุภาพไมถ่กูต้องของประชาชน เช่น ปัญหาการเกิด
โรคหลอดเลือดหวัใจ โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู โรคไข้เลือดออก ฯลฯ (กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ 
กระทรวงสาธารณสขุ.  2549: 4) ประกอบกบัในช่วงปลายปี 2554 ท่ีผา่นมาหลายจงัหวดัของประเทศไทย
ประสบและได้รับผลกระทบจากอทุกภยัครัง้ใหญ่  อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เป็นอําเภอหนึง่ ท่ี
ได้รับผลกระทบเช่นกนั สง่ผลให้ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนในชว่งระยะเวลาหนึง่  เม่ือผา่น
ช่วงอทุกภยั เข้าสูร่ะยะนํา้ลด ประชาชนเร่ิมกลบัเข้าท่ีพกัอาศยั แตเ่ม่ือกลบัมาพบบ้านเรือนและสภาพแวดล้อม
ท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน่ ข้าวของ เคร่ืองใช้ท่ีจมอยูใ่นนํา้เป็นเวลานานเสียหายและอาจเกิดเชือ้โรค เชือ้รา 
อาหาร นํา้ด่ืม นํา้ใช้สะอาดท่ีขาดแคลน หรือมีราคาสงูขึน้  เน่ืองจากพืน้ท่ีเพาะปลกูเสียหาย การขนสง่ไมส่ะดวก 
การกําจดัขยะท่ีมีปริมาณมากทําได้ยากลําบาก  รวมถึงสตัว์พาหะนําโรคตา่งๆ ท่ีหนีนํา้และมาอาศยัอยู่
ในแหลง่ท่ีมีอาหารและขยะมลูฝอย สง่ผลให้เกิดโอกาสเส่ียงตอ่การเกิดโรคติดตอ่และการระบาดของโรค
ได้ง่าย  การแก้ไขปัญหาและบรรเทาทกุข์ให้แก่ประชาชน  โดยหนว่ยงานตา่ง  ๆท่ีเก่ียวข้องอาจทําได้ไมพ่อเพียง
กบัความต้องการ  เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดขึน้ครอบคลมุพืน้ท่ีและประชาชนจํานวนมาก  ดงันัน้อาสาสมคัร
สาธารณสขุจงึมีสว่นสําคญัในการรณรงค์และให้คําแนะนําเก่ียวกบัสขุภาพ หากประชาชนท่ีประสบภยั
ได้รับคําแนะนําและมีความรู้ในการปฏิบตัิตนเพ่ือป้องกนัควบคมุโรคติดตอ่ได้เหมาะสม จะสามารถช่วย
ป้องกนัและบรรเทาโรคภยัตา่งๆ ท่ีอาจเกิดการระบาดรุนแรง ให้ลดลงได้อยา่งมากและรวดเร็วขึน้   
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 โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เป็นหน่วยบริการสาธารณสขุ
ท่ีอยูใ่กล้ชิดกบัชมุชน หรือเรียกวา่ “ศนูย์สขุภาพชมุชนหรือสถานีอนามยั” ท่ีมีการดําเนินงานด้านสขุภาพ
เชิงรุก คือ การสง่เสริมสขุภาพ และป้องกนัโรค  ท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐานเช่ือมโยงกบัเครือขา่ยบริการ ใน
ระดบัปฐมภมูิและทตุยิภมูิในพืน้ท่ี  โดยให้ชมุชนมีสว่นร่วมคดิ ร่วมทํา ร่วมประเมนิผลการดําเนินงาน  โดย
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในอําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีทัง้หมด 5 แห่ง ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล วดัสวุรรณ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล บ้านสาลวนั โรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบล มหาสวสัดิ ์โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล คลองโยง 1 และโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล คลองโยง 2 มีการดําเนินการตามโครงการพฒันาโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล ภายใต้
แผนการดําเนินการปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2553 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความพงึพอใจของผู้ รับบริการตอ่
การดําเนินการของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล และก่อให้เกิดการพฒันาด้านบริการท่ีมีคณุภาพ
และประสทิธิภาพ  ดําเนินการตามขอบเขตแบบผสมผสานทัง้ด้านการสง่เสริมสขุภาพ การควบคมุป้องกนัโรค 
การรักษาพยาบาล และฟืน้ฟสูขุภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทัง้การจดัการปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพ ทัง้
ในระดบับคุคล ครอบครัว ชมุชน และสงัคม ซึง่ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตังิานท่ีสําคญั คือประชาชน
ไมต่ระหนกัและปรับเปล่ียนพฤตกิรรม โดยอําเภอพทุธมณฑลนัน้เป็นเขตเมือง ประชาชนมีความรู้สงู ไมใ่ห้
ความร่วมมือเท่าท่ีควร และในบางหมูบ้่านเป็นหมูบ้่านปิด (โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบ้านสาลวนั. 
2555) 
 ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  โดยอําเภอพทุธมณฑลเป็นอําเภอ
ท่ีมีความสําคญั  เน่ืองจากเป็นศนูย์กลางทางศาสนา การศกึษา การคมนาคมขนสง่ ศลิปะและการท่องเท่ียว 
นอกจากนีย้งัเป็นพืน้ฐานสําคญัในการป้องกนันํา้ทว่มกรุงเทพมหานครฝ่ังตะวนัตก ซึง่ผู้วจิยัเช่ือวา่การสง่เสริม
สขุภาพประชาชน จําเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีจะต้องอาศยักลไกสําคญัท่ีมีประโยชน์ตอ่ชมุชนโดยตรง นัน่ก็คือ 
“อาสาสมคัรสาธารณสขุ” ซึง่เป็นประชาชนในชมุชน  ดงันัน้การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสขุเป็นคนในพืน้ท่ี 
ยอ่มมีความรู้ ความเข้าใจ ในคา่นิยม ความเช่ือ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของชมุชนได้เป็นอยา่งดี  
จงึสามารถปฏิบตัหิน้าท่ี แจ้งขา่ว กระจายขา่ว และเข้ากบัประชาชนได้เป็นอยา่งดี  รวมถึงให้ความเช่ือถือ
ในฐานะตวัแทนของภาครัฐ   ผู้วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาระดบัการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ในการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ทัง้นีก้ารมี
สว่นร่วมนัน้เป็นเง่ือนไข และเป็นกญุแจดอกสําคญัของความสําเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเอือ้ตอ่ประโยชน์สขุของประชาชน เพราะการมีสว่นร่วมเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสนบัสนนุ และ
สง่เสริมให้การพฒันาประเทศอยา่งสร้างสรรค์ อนัเป็นเป้าหมายหลกัในพฒันาประเทศ และเพ่ือเป็นข้อมลู
พืน้ฐานในการสง่เสริมเสริมสขุภาพของประชาชนตอ่ไป   
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ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 1. เพ่ือศกึษาระดบัการมีสว่นร่วมของ อาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ใน 4 ด้าน คือ 
  1.1 การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
  1.2 การมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิการ 
  1.3 การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 
  1.4 การมีสว่นร่วมในการประเมินผล 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จําแนก เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
สถานภาพการสมรส อาชีพ และระยะเวลาปฏิบตังิาน    
 3. เพ่ือนําเสนอแนวทางพฒันาการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐมตอ่สาธารณสขุจงัหวดันครปฐม และ
กระทรวงสาธารณสขุตอ่ไป 

 
ความสาํคัญของการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ทําให้ทราบถึงระดบัการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ ของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางในการสง่เสริมคณุภาพชีวิตของประชาชนของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 การวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้กําหนดขอบเขตของการวิจยั  ได้ดงันี ้
 1. ด้านเนือ้หา 

  การศกึษาครัง้นีมุ้ง่เน้นศกึษาการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ 
กําหนดขอบเขตด้านเนือ้หาเฉพาะการมีสว่นร่วม 4 ด้าน ได้แก่  1) การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 2) การมี
สว่นร่วมในการปฏิบตักิาร 3) การมีสว่นร่วมรับในการผลประโยชน์ และ 4) การมีสว่นร่วมในการประเมินผล 
 2. ด้านพืน้ที่ 
  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล จากทัง้หมด 7 อําเภอในจงัหวดันครปฐม 
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 3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรคือ อาสาสมคัรสาธารณสขุจงัหวดันครปฐม จํานวน 9,952 คน จากอาสาสมคัร
สาธารณสขุ จากทัง้หมด 7 อําเภอ 106 ตําบล 930 หมูบ้่าน 
  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีปฏิบตังิานในด้านการ
สง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จํานวนทัง้สิน้ 
344 คน (สํานกังานสาธารณสขุ อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม.  2555) 
 4. ตวัแปรที่ศกึษา ในการวจิยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้กําหนดตวัแปรท่ีศกึษา ไว้ดงันี ้
  1. ตวัแปรต้น ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และระยะเวลา
ท่ีปฏิบตังิาน      
  2. ตวัแปรตาม คือ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของ
ประชาชนแบง่ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ การมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร การมี
สว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีสว่นร่วมในการประเมินผล 
 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความหมายของคําหรือข้อความท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้ ผู้วิจยั
ได้ให้ความหมายหรือข้อความตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
 1. การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ หมายถงึ กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีอาสาสมคัร
สาธารณสขุในชมุชนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมสขุภาพของประชาชน 4 ด้าน ได้แก่ 
  1.1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หมายถงึ อาสาสมคัรสาธารณสขุมีสว่นร่วมในการประชมุ 
และการแสดงความคดิเห็นในการวางแผน กําหนดความต้องการ การจดัลําดบัความสําคญัในการดําเนินงาน 
และใช้วิจารณญาณในการตดัสนิกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชน ทัง้นีก้ารมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจประกอบด้วย 
การตดัสนิใจในช่วงเร่ิมต้น การตดัสนิใจช่วงดําเนินการวางแผนและการตดัสนิในใจชว่งการปฏิบตัติาม
แผนท่ีวางไว้ 
  1.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ หมายถึง อาสาสมคัรสาธารณสขุมีสว่นร่วมใน
การสนบัสนนุทรัพยากร ช่วยสละเวลา แรงงาน หรือสละทรัพย์สินสว่นตวัเพ่ือใช้ในกิจกรรมของชมุชน
ตามกําลงัความสามารถของตน รวมถึงการมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชน 
  1.3 การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ หมายถึง อาสาสมคัรสาธารณสขุมีสว่นร่วมใน
การได้รับผลประโยชน์ร่วมกนัจากการได้รับบริการด้านการสง่เสริมสขุภาพ กิจกรรมหรือโครงการพฒันา
ของชมุชน ทัง้ผลประโยชน์ทางด้านวตัถแุละทางด้านจิตใจในพืน้ฐานท่ีเท่าเทียมกนั 
  1.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง อาสาสมคัรสาธารณสขุมีสว่นร่วม ใน  
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การตดิตามความก้าวหน้า ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม ติดตามปัญหา อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ และได้ 
ร่วมประชมุเสนอแนะปรับปรุง แนวทางการดําเนินงานตอ่ไป 
 2. อาสาสมัครสาธารณสุข หมายถึง  อาสาสมคัรสาธารณะสขุประจําหมูบ้่าน ซึง่เป็นบคุคล
ท่ีได้รับการคดัเลือกจากคนในหมูบ้่าน หรือชมุชน  โดยมีการคดัเลือกบคุคลท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีหรือชมุชนให้การยอมรับ
วา่มีความเหมาะสมในการปฏิบตังิาน ด้านสาธารณสขุ เช่น การให้ข้อมลูเร่ืองสขุภาพตา่งๆของกระทรวง
สาธารณสขุ เช่น แจ้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก ฯลฯ โดยร่วมปฏิบตังิานกบัโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 3. การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมสขุภาพ
สมรรถนะทางร่างกาย และเอือ้ตอ่การมีสขุภาพท่ีดีของประชาชน  ในเขตโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล 
อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายถึง หน่วย
บริการสาธารณสขุท่ีอยูใ่กล้ชิดชมุชน หรือเรียกวา่ “ศนูย์สขุภาพชมุชนหรือสถานีอนามยั”  ท่ีมีการดําเนินงาน
ด้านสขุภาพเชิงรุก คือ การสง่เสริมสขุภาพ และป้องกนัโรค  ท่ีมีคณุภาพ ได้มาตรฐานเช่ือมโยงกบัเครือขา่ย
บริการในระดบัปฐมภมูิและทตุยิภมูิในพืน้ท่ี  โดยให้ชมุชนมีสว่นร่วมคดิ  ร่วมทํา  ร่วมประเมินผลการดําเนินงาน  
โดยโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลในอําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีทัง้หมด 5 แห่ง ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล วดัสวุรรณ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล บ้านสาลวนั โรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบล มหาสวสัดิ ์โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล คลองโยง 1 และโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล คลองโยง 2 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในกาวิจยั 

ข้อมลูสว่นตวัของ 
อาสาสมคัรสาธารณสขุ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. สถานภาพการสมรส 
 5. อาชีพ 
6. ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน 

 

 

การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัร
สาธารณสขุ 

 

    1.การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
    2.การมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร 
    3.การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 
    4.การมีสว่นร่วมในการประเมินผล 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 
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สมมตฐิานในการวจิัย 
 1. อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีระดบัการมีสว่นร่วมในการสง่เสริมสขุภาพ 
แตกตา่งกนั 
 2. อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีระดบัการสว่นร่วมมีในการสง่เสริมสขุภาพ 
แตกตา่งกนั 
 3. อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีระดบัการมีสว่นร่วมในการสง่เสริม
สขุภาพ แตกตา่งกนั 
 4. อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกตา่งกนั มีระดบัการมีสว่นร่วมในการสง่เสริม
สขุภาพ แตกตา่งกนั 
 5. อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีระดบัการมีสว่นร่วมในการสง่เสริมสขุภาพ 
แตกตา่งกนั 
 6. อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบตังิานแตกตา่งกนั  มีระดบัการมีสว่นร่วม
ในการสง่เสริมสขุภาพ แตกตา่งกนั  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวข้อง เพ่ือนําความรู้ท่ีได้มาเป็นแนวทางเก็บรวบรวมข้อมลู 
ประกอบการวิเคราะห์ และอภิปรายผลการวิจยัในครัง้นี ้ จงึขอเสนอรายละเอียดตามลําดบันี ้
  1. แนวคดิทฤษฎีการมีสว่นร่วม 
   1.1 ความหมายการมีสว่นร่วม 
   1.2 ลกัษณะและความสําคญัของการมีสว่นร่วม 
   1.3 ระดบัการมีสว่นร่วม 
   1.4 การสง่เสริมการมีสว่นร่วม 
  2. แนวคดิทฤษฎีการสง่เสริมสขุภาพ 
   2.1 ความหมายการสง่เสริมสขุภาพ 
   2.2 องค์ประกอบของการสง่เสริมสขุภาพ 
   2.3 แนวทางการสง่เสริมสขุภาพ 
   2.4 กิจกรรมการสร้างเสริมสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ 
  3. อาสาสมคัรสาธารณสขุ  
  4. การมีสว่นร่วมของอาสามคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
  5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
1. แนวคดิ ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 การมีสว่นร่วมนบัวา่ เป็นสิง่สําคญัท่ีจะทําให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ โดยได้มีผู้ศกึษา
ได้ให้ความหมาย แนวคดิ และทฤษฎีไว้ ดงันี ้
 1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม (Participation) 
  ในท่ีประชมุเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของประชาชน ณ องค์การสหประชาชาต ิเม่ือปี ค.ศ. 1975 
กลุม่ผู้ เช่ียวชาญท่ีให้ข้อเสนอแนะไว้วา่ การมีสว่นร่วมของประชาชนเป็นคําท่ีไมอ่าจกําหนดนิยามความหมาย
เดียวท่ีครอบคลมุได้  เพราะความหมายของการมีสว่นร่วมอาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ หรือแม้แต่
ในประเทศเดียวกนัก็ตาม ดงันัน้ การนิยามความหมายของการ  มีสว่นร่วมของประชาชน ควรมีลกัษณะ
จํากดัเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองหนึง่ ๆ เท่านัน้  อยา่งไรก็ดี กลุม่ผู้ เช่ียวชาญดงักลา่ว
ได้ขยายความการมีสว่นร่วมของประชาชนวา่ครอบคลมุประเดน็ดงันี ้(กรมอนามยั.  2550)  
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  ประเดน็ที่ 1 การมีสว่นร่วมของประชาชนครอบคลมุการสร้างโอกาสท่ีเอือ้ให้สมาชิกทกุ
คนของชมุชนและของสงัคมได้ร่วมกิจกรรมซึง่นําไปสู ่และมีอิทธิพลตอ่กระบวนการพฒันา และเอือ้ให้
ได้รับประโยชน์จากการพฒันาโดยเท่าเทียมกนั 
  ประเดน็ที่ 2 การมีสว่นร่วมสะท้อนการเข้าเก่ียวข้องโดยสมคัรใจ และเป็นประชาธิปไตย
ในกรณีดงันีคื้อ การเอือ้ให้เกิดการพยายามพฒันา การแบง่สรรผลประโยชน์จากการพฒันาโดยเทา่เทียมกนั 
และการตดัสนิใจเพ่ือกําหนดเป้าหมาย นโยบายและการวางแผนดําเนินการโครงการพฒันาทางเศรษฐกิจ
และสงัคม 
  ประเดน็ที่ 3 การมีสว่นร่วมเป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งประชาชนและทรัพยากรเพ่ือพฒันากบั
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการลงทนุดงักลา่ว  กลา่วอีกนยัหนึง่ก็คือ การมีสว่นร่วมของประชาชนในการตดัสนิใจ 
ไมว่า่ระดบัท้องถ่ิน ภมูิภาค และระดบัชาตจิะช่วยก่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหวา่งสิง่ท่ีประชาชนลงทนุ
ลงแรงกบัประโยชน์ท่ีได้รับ 
  ประเดน็ที่ 4 การมีสว่นร่วมของประชาชนอาจแตกตา่งกนัไปตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 
นโยบาย และโครงสร้างการบริหาร รวมทัง้ลกัษณะเศรษฐกิจ สงัคมของประชากร การมีสว่นร่วมของประชาชน
มิได้เป็นเพียงเทคนิควธีิการ แตเ่ป็นปัจจยัสําคญัในการประกนัให้เกิดกระบวนการพฒันาท่ีมุง่เอือ้ประโยชน์
ตอ่ประชาชน 

  สมภพ คชินธนานนัท์ (2541: 15 – 16) ได้กลา่ววา่ ทฤษฎีการมีสว่นร่วม สามารถแบง่ออกเป็น
สองกลุม่ใหญ่ ๆ คือ 
   1. ทฤษฎีความเป็นผู้แทน (Representative) ทฤษฎีนี ้เน้นความเป็นผู้แทนและผู้ นํา 
ถือวา่การมีสว่นร่วมในการเลือกตัง้/ถอดถอนผู้ นําเป็นเคร่ืองหมายของการท่ีจะให้หลกัประกนักบัการบริหารงานดี 
การมีสว่นร่วมตามทฤษฎีนีม้ิได้เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้เข้ามามีสว่นร่วมในการตดัสนิใจขององค์การอยา่งแท้จริง 
ผู้ ท่ีมีสว่นร่วมอยา่งแท้จริงในการตดัสนิใจ ได้แก่ บรรดาผู้ นําตา่งๆ ท่ีเสนอตวัเข้ารับสมคัรการเลือกตัง้ สว่น
ผู้ตามนัน้เป็นเพียงแคไ่ม้ประดบัเท่านัน้ 
   2. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม (Participation Democracy) ทฤษฎีนีเ้น้นการมี
สว่นร่วมในทกุขัน้ตอนของการวางนโยบาย ยิ่งกวา่นัน้ทฤษฎีนีย้งัมองการมีสว่นร่วมเป็นการให้การศกึษา 
และพฒันาการกระทําทางการเมืองและสงัคมท่ีมีความรับผิดชอบนัน้ก็คือ การไมย่อมให้มีสว่นร่วมนบัวา่
เป็นการคกุคามตอ่เสรีภาพของผู้ตาม   
  สมหมาย กิตยากลุ (2542: 27) การมีสว่นร่วมของประชาชน คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีสว่นร่วมในการคิดริเร่ิม พิจารณาตดัสินใจ การร่วมปฏิบตัิและร่วมกนัรับผิดชอบในเร่ืองตา่งๆ อนัมี
ผลกระทบถงึตวัประชาชนเอง มนษุย์ทกุคนตา่งมีความปรารถนาท่ีจะอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีความสขุ ได้รับ
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การปฏิบตัอิยา่งเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของผู้ อ่ืน พร้อมท่ีจะอทิุศตน เพ่ือกิจกรรมของชมุชน ขณะเดียวกนั
ต้องยอมรับด้วยความบริสทุธ์ิใจวา่มนษุย์นัน้สามารถพฒันาได้ ถ้ามีโอกาสและได้รับการชีแ้นะอยา่งถกูต้อง 
  ยพุาพร รูปงาม (2545: 5) การมีสว่นร่วม (Participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกนั
ในเร่ืองของความต้องการและทิศทางของการเปล่ียนแปลงและความเห็นพ้องต้องกนั จะต้องมีมากจนเกิด 
ความคดิริเร่ิมโครงการเพ่ือการปฏิบตั ิเหตผุลเบือ้งแรกของการท่ีมีคนมารวมกนัได้  ควรจะต้องมีการตระหนกั
วา่ปฏิบตักิารทัง้หมดหรือการกระทําทัง้หมดท่ีทําโดยกลุม่หรือในนามกลุม่นัน้กระทําผา่นองค์การ (Organization) 
ดงันัน้องค์การจะต้องเป็นเสมือนตวันําให้บรรลถุึงความเปล่ียนแปลงได้ 
  ศมา ณ ระนอง (2545: 27) ได้ให้ความหมายของการพฒันาแบบมีสว่นร่วมว่า เป็นกระบวนการ
ให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมเก่ียวข้องในการดําเนินการพฒันา ร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจแก้ปัญหาของตนเอง 
เน้นการมีสว่นร่วมเก่ียวข้องอยา่งขนัแข็งของประชาชน ใช้ความคดิสร้างสรรค์ความชํานาญของประชาชน
แก้ปัญหาร่วมกบัการใช้วิทยาการท่ีเหมาะสม และสนบัสนนุตดิตามผลการปฏิบตัขิององค์การและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้อง 
  เสาวนีย์ เลวลัย์ (2545: 58) สรุปความหมายของการมีสว่นร่วมของชมุชนในทางการศกึษา
ไว้วา่ หมายถึง การท่ีองค์ประกอบตา่ง ๆ ทัง้ครู ผู้ เรียน ผู้บริหารการศกึษา ผู้ นํา ชมุชน และสมาชิกชมุชน
มาร่วมดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ โดยในการดําเนินการมีลกัษณะกระบวนการ (Process) ท่ีมุง่หมาย
จะให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือสร้างความยัง่ยืนในความสมัพนัธ์ของทกุฝ่ายท่ีเข้าร่วม
ซึง่มีความหลากหลายตามความเก่ียวข้องของกิจกรรมท่ีจะทํา 
  พรทิพย์ คําพอ และคณะ (2544) กลา่วไว้วา่ การมีสว่นร่วม คือ การท่ีบคุคลหรือคณะบคุคล
เข้ามามีสว่นช่วยเหลือ สนบัสนนุทําประโยชน์เร่ืองตา่ง  ๆหรือกิจกรรมตา่ง  ๆอาจเป็นการมีสว่นร่วมในกระบวนการ
ตดัสนิใจ หรือกระบวนการบริหารและประสทิธิผลขององค์การ ขึน้อยูก่บัการรวมพลงัของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง
กบัองค์การนัน้ๆ ในการปฏิบตัภิารกิจให้บรรลเุป้าหมาย วิธีการหนึง่ในการรวมพลงัความคดิ สตปัิญญา 
ก็คือ การให้บคุคลมีสว่นร่วมในองค์การนัน้ในการดําเนินงานหรือปฏิบตัภิารกิจตา่งๆ ซึง่จะเป็นผลให้บคุคล
มีความผกูพนัตอ่ภารกิจขององค์กรในท่ีสดุ 
  เฉลียว บรีุภกัดี และคณะ (2545) กลา่วไว้วา่ การมีสว่นร่วม คือ การเข้าร่วมอยา่งแข็งขนัของ
กลุม่คนท่ีมีสว่นได้สว่นเสยีในทกุขัน้ตอนของโครงการพฒันา การมีสว่นร่วมต้องเป็นไปในรูปแบบท่ีผู้ รับ
การพฒันาเข้ามามีสว่นกระทําให้เกิดการพฒันา มิใช่เป็นผู้ รับการพฒันาตลอดไป ทัง้นีเ้ป็นการเกือ้หนนุ
ให้เกิดการพฒันาท่ีแท้จริงและถาวร การมีสว่นร่วมของประชาชนมิใช่หมายความถึง การดงึประชาชนเข้ามา
ทํากิจกรรมตามท่ีผู้ นําท้องถ่ินคดิหรือจดัทําขึน้เทา่นัน้ เพราะแท้จริงแล้วในหมูบ้่านหรือชมุชนตา่ง  ๆมีกิจกรรม
และวิธีดําเนินงานของตนอยูแ่ล้ว ประชาชนมีศกัยภาพสร้างสิง่ใหม่ๆ  ขึน้มาเพ่ือให้ได้ช่ือวา่เป็นความคดิ
หรือโครงการของตน 
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  ทวี นาคบตุร (2545: 88, 91) การมีสว่นร่วม หมายถึง การเข้ามาปฏิบตักิิจกรรมในฐานะ
ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียร่วมกนั ในสถานะท่ีเท่าเทียมกนั และด้วยความสมคัรใจของแตล่ะคน การมีสว่นร่วม
สําคญัเพราะเป็นจดุเร่ิมต้นของการพฒันาทัง้ปวงท่ีมีผลยัง่ยืน สง่เสริมความเป็นมนษุย์และความเสมอภาค 
การมีสว่นร่วมนัน้เป็นกระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตย ความเท่าเทียมกนั การถ่ายทอด และการรับรู้ปัญหา
ให้กลายเป็นเป้าหมายในการดําเนินการเลือกแก้ปัญหาร่วมกนั ระดบัของการมีสว่นร่วมนัน้ขึน้อยูก่บัความเตม็ใจ
จะเข้าร่วมกิจกรรมนัน้โดยไมมี่การบงัคบั ขูเ่ข็ญ หรือกดดนัใดๆ และหากผู้ เข้าร่วมกิจกรรมไมมี่สทิธิท่ีจะ
ควบคมุการดําเนินงานของเขาเอง (อยากหยดุหรือลงมือทําเม่ือไรก็ได้) แล้วการกระทําของเขาก็ไมอ่าจ
ถือได้วา่มีสว่นร่วมในกิจกรรมนัน้ และการมีสว่นร่วมนัน้ควรท่ีบคุคลทกุคนจะได้ปฏิบตัหิรือทํา กิจกรรม
อยา่งแข็งขนัและกระตือรือร้น การมีสว่นร่วมท่ีมีประสทิธิภาพมากคือการร่วมกระทํา การตัง้แตก่ารร่วมคดิ 
วางแผน กําหนดวิธีการทํา งาน ลงมือทํางาน และประเมินผลการทํางาน แตก่ารเข้าร่วมสว่นใดสว่นหนึง่
ก็ถือวา่ ยงัมีประโยชน์ 
  นรินทร์ชยั พฒันพงศา (2546) การมีสว่นร่วม คือ การท่ีฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดท่ีไมเ่คยได้เข้าร่วม
ในกิจกรรมตา่งๆ หรือเข้าร่วมการตดัสนิใจ หรือเคยเข้าร่วมด้วยเลก็น้อย ให้เข้าร่วมด้วยมากขึน้ เป็นไป
อยา่งมีอิสรภาพเสมอภาค มิใช่เพียงมีสว่นร่วมอยา่งผิวเผินแตเ่ข้าร่วมด้วยแท้จริงขึน้และการเข้าร่วมนัน้
ต้องเร่ิมตัง้แตข่ัน้แรกจนถงึขัน้สดุท้ายของโครงการ 
  ไพสดุา  ตรีเดชี (2546: 11) การมีสว่นร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีสว่นเก่ียวข้องในการดําเนินงานพฒันาในลกัษณะของการเข้าร่วมการจดัการ ตัง้แตก่ารเข้าร่วม
ตดัสนิใจ การร่วมปฏิบตั ิร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมตดิตามประเมินผลในรูปของชมุชนท่ีได้รับผลประโยชน์
หรือผลกระทบโดยตรงจากการพฒันา 
  พชัรี  สโิรรส (2546: 5) การมีสว่นร่วม หมายถงึ การเข้าไปเก่ียวข้องในการทํางานหลายรูปแบบ
หลายระดบั คือ การมีสว่นร่วมในการรับรู้ รับทราบข้อมลู ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการดําเนินงานท่ีมีผลกระทบ
ตอ่ประชาชน การมีสว่นร่วมในการเสนอความคดิเห็นหรือให้ข้อมลู การร่วมปรึกษาหารือ และการร่วมใน
การตดัสนิใจ 
  ประภา  วฒันชีพ (2547: 11 – 12) ได้สรุปการมีสว่นร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการคดิริเร่ิม การพิจารณาตดัสนิใจ การร่วมรับผิดชอบในเร่ืองตา่งๆ อนัมี
ผลกระทบมาถงึตวัประชาชนเอง  การท่ีจะสามารถทําให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการพฒันาชนบท เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและนํามาซึง่สภาพความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีดีขึน้ได้นัน้  ผู้กระทําการเปล่ียนแปลงจะต้องยอมรับ
ในปรัชญาทางการพฒันาชมุชนท่ีวา่ มนษุย์ทกุคนตา่งมีความปรารถนาท่ีจะอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งเป็นสขุ 
ได้รับการปฏิบตัอิยา่งเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของผู้ อ่ืน และพร้อมท่ีจะอทิุศตนเพ่ือกิจกรรมของชมุชน  
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ขณะเดียวกนัจะต้องยอมรับด้วยความบริสทุธ์ิใจวา่ มนษุย์สามารถพฒันาได้ถ้ามีโอกาสและการชีแ้นะท่ี
ถกูต้อง 
  พชัรินทร์  สมบรูณ์ (2547: 39) การมีสว่นร่วม หมายถงึ กระบวนการท่ีให้ประชาชนเข้าไป
เก่ียวข้องในกระบวนการดําเนินงานทกุขัน้ตอน  โดยปราศจากการกําหนดจากภายนอก เพ่ือพฒันา และ
แก้ไขปัญหาของชมุชนให้ลลุว่งไป 
  อรพินท์ สพโชคชยั (2550) การมีสว่นร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชน
และผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา/
ประเดน็สําคญัท่ีเก่ียวข้อง ร่วมคดิแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจและร่วมกระบวนการ 
พฒันาในฐานะหุ้นสว่นการพฒันา 
  โอคลีย์ และ มารส์เดน (Oakley; & Marsden.  1984) ได้ให้ความหมายของการมีสว่นร่วม
จะต้องประกอบไปด้วย 3 ประการ ได้แก่ 
   1. การมีสว่นร่วมต้องมีลกัษณะกระตือรือร้น (Participation Must be Active) หมายถงึ 
การเข้ารับบริการของประชาชน การสนใจกิจกรรมและเข้าร่วมในการทํากิจกรรมบางอยา่ง ไมถ่กูนบัวา่ เป็น
การมีสว่นร่วมเป็นเพียงการมีสว่นเก่ียวข้องเท่านัน้ 
   2. การมีสว่นร่วมจะต้องเก่ียวข้องกบัทางเลือก (Participation Involves Choice) หมายถึง 
การมีสว่นร่วมใดๆ ก็ตาม ประชาชนต้องมีสทิธิท่ีจะเลือกหรือตดัสนิใจเพ่ือเลือกท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่
ตนเองมากท่ีสดุ  เพราะการจดัสนิใจเลือกจะมีผลกระทบตอ่ชีวิตและความเป็นอยูข่องเขาเอง 
   3. ทางเลือกของการมีสว่นร่วม ต้องมีความเป็นไปได้ท่ีจะทําให้เกิดประสิทธิผล
(Participation’s Choice Must Have the Possibility of Being Effective) หมายถึง ทางเลือกของการมี
สว่นร่วมต้องมีความเป็นไปได้สงูวา่เม่ือประชาชนเลือกแล้วจะก่อให้เกิดประสทิธิผล คือ เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
หรือสิง่ท่ีประชาชนต้องการให้เกิดขึน้มากท่ีสดุ 
 สรุปได้วา่ การมีสว่นร่วม หมายถึง เป็นกระบวนการเก่ียวกบัการกระทําท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีสว่นร่วมในการคดิริเร่ิม การพิจารณาตดัสนิใจ การร่วมรับผิดชอบในเร่ืองตา่ง ๆ เช่น การรับรู้ เรียนรู้ 
ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเดน็สําคญัท่ีเก่ียวข้อง ร่วมคดิแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา 
ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจและร่วมกระบวนการพฒันา โดยเข้ามาปฏิบตักิิจกรรมในฐานะท่ีมีสว่นได้
สว่นเสียร่วมกนั ในสถานะท่ีเท่าเทียมกนั โดยความสมคัรใจของแตล่ะบคุคล การมีสว่นร่วมนัน้มีความสําคญั
เพราะเป็นจดุเร่ิมต้นของการพฒันาทัง้ปวงท่ีมีผลยัง่ยืน การมีสว่นร่วมนัน้เป็นกระบวนการท่ีเป็นประชาธิปไตย 
ความเท่าเทียมกนั การถ่ายทอด และการรับรู้ปัญหาให้กลายเป็นเป้าหมายในการดําเนินการเลือกแก้ปัญหา
ร่วมกนั ระดบัของการมีสว่นร่วมนัน้ขึน้อยูก่บัความเต็มใจจะเข้าร่วมกิจกรรมนัน้โดยไมมี่การบงัคบั ขูเ่ข็ญ 
หรือกดดนัใด  ๆและหากผู้ เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสทิธิท่ีจะควบคมุ การดําเนินงานของเขาเอง และการมีสว่นร่วม 
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ควรท่ีบคุคลทกุคนจะได้ปฏิบตัิหรือทํา กิจกรรมอยา่งแข็งขนัและกระตือรือร้น การมีสว่นร่วมท่ีมีประสทิธิภาพมาก
คือ การร่วมกระทําการตัง้แตก่ารร่วมคดิ วางแผน กําหนดวิธีการทํา งาน ลงมือทํางาน และประเมินผล
การทํางาน  
 1.2 ลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วม 
  การสง่เสริมสขุภาพเป็นทัง้กระบวนการ กิจกรรมและแนวทางสําหรับการดําเนินงานเก่ียวกบั
สขุภาพ เพ่ือสง่เสริมและเกือ้หนนุให้บคุคลได้พฒันาศกัยภาพของตนเอง ครอบครัว และชมุชนในทกุด้าน
แบบองค์รวมอยา่งเป็นระบบ เน่ืองจากสขุภาพนัน้เป็นองค์รวม ท่ีมาจากสว่นประกอบหลายๆ ประการ อาทิ 
สงัคม สิง่แวดล้อม ระบบบริการสขุภาพ และวิถีการดําเนินชีวิตของบคุคล เพ่ือสนบัสนนุ ยบัยัง้ หรือกําหนด
พฤตกิรรมสขุภาพ ไปสูก่ารปฏิบตัิ จงึต้องอาศยัความร่วมมือ และการระดมพลงัจากทกุฝ่าย ในการดแูล
สขุภาพของตนเอง และการปรับปรุงสงัคมด้านตา่งๆ เช่น สิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง การศกึษา และ
อ่ืนๆ โดยใช้กลยทุธ์การถ่ายโอนอํานาจจากรัฐ มาสูป่ระชาชน ให้มีพลงัอํานาจท่ีจะดแูลสขุภาพ และจดัการ
กบัชมุชนของตนเอง อยา่งเหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการ และความเป็นไปได้ ในแตล่ะท้องถ่ิน  
โดยคํานงึถงึ ระบบสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ ท่ีแตกตา่งกนัของชมุชน และเน้นการทํางานร่วมกนั 
ทัง้ภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนอยา่งเตม็ท่ี การประชมุแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2542 ได้เลง็เห็นถึง
ความสําคญั ของการมีสว่นร่วม ของประชาชน ในการสง่เสริมสขุภาพ จงึเสนอแนะระบบบริการสขุภาพ 
ท่ีจะสนบัสนนุ การมีสว่นร่วมของประชาชน ไว้ 3 ประการ ดงันี ้(อรวรรณ แผนคง. 2551) 
   1. การสร้างความเข้มแข็งให้กบับคุคล ชมุชน ในการควบคมุปัจจยั ท่ีจะมีผลกระทบ
ตอ่สขุภาพ เพราะความเข้มแข็งของประชาชน และชมุชน จะเกิดขึน้ได้ ก็ตอ่เม่ือประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม 
ในการจดับริการสขุภาพมากขึน้ 
   2. การจดับริการในชมุชน (community-based health services) เป็นบริการระดบั
ปฐมภมูิ (primary care) ให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมได้มากท่ีสดุ 
   3. การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการพฒันานโยบายเพ่ือสขุภาพ (Public 
Health Policy) ท่ีจะมีผลกระทบตอ่ การเปล่ียนแปลงระบบสขุภาพ บทบาทของประชาชน มีความสําคญั
อยา่งยิง่ ตอ่การสง่เสริมสขุภาพของตนเอง และชมุชน โดยประชาชนจะต้องเห็นคณุคา่ และผลของสิง่แวดล้อม 
ตอ่ภาวะสขุภาพ ช่วยกนัรักษา และสร้างสิง่แวดล้อมท่ีเกือ้กลูตอ่การมีพฤตกิรรมสง่เสริมสขุภาพท่ีดี เช่น 
การรวมตวักนัของชมุชน เพ่ือออกกําลงักาย การรณรงค์ตอ่ต้านการสบูบหุร่ี หรือสิง่เสพตดิ การรณรงค์
ป้องกนัอบุตัเิหต ุและการจดัโครงการโรงเรียนสขุภาพดี ท่ีทํางานสขุภาพดี หรือชมุชนสขุภาพดี เป็นต้น 
องค์กรชมุชน จงึต้องมีการพฒันาโครงสร้าง และกลไกการจดัการ ท่ีมีประสทิธิภาพ มีความคดิสร้างสรรค์ 
และตระหนกัในสขุภาพของชมุชน และมีเจ้าหน้าท่ีสขุภาพ ทําหน้าท่ีให้ความรู้ และสนบัสนนุให้เกิดทกัษะ
การสง่เสริมสขุภาพ สอดคล้องกบัแนวคดิ การสง่เสริมพลงัอํานาจ ท่ีสนบัสนนุให้ชมุชนเกิดความสํานกึ 
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และพนัธสญัญาตอ่สว่นรวม และการเสริมสร้างให้ชมุชน ลงมือทําด้วยตนเอง อยา่งตอ่เน่ืองเป็นการสะสม
ความรู้ และประสบการณ์ จากการปฏิบตัจิริง (learning by doing) และเป็นกระบวนการเรียนรู้ แบบปฏิสมัพนัธ์ 
(Interactive Learning Process) โดยเร่ิมตัง้แต ่การสร้างทีมงาน เขียนโครงการ จดัทําแผน ดําเนินงาน 
ควบคูไ่ปกบั กระบวนการสะท้อนความรู้สกึ ของประชาชน สําหรับข้อมลูย้อนกลบั ในการปรับปรุงแผนงาน 
และกิจกรรมในโครงการ จนเกิดความรู้สกึ เป็นเจ้าของโครงการร่วมกนั มีสว่นเกือ้หนนุองค์กรชมุชน ให้มี
ความแข็งแกร่ง และมัน่คงยิง่ขึน้ สําหรับ การพฒันาโครงการสง่เสริมสขุภาพแบบยัง่ยืนตอ่ไป (อรวรรณ 
แผนคง.  2551) 
  โคเฮน และ อฟัฮอฟ (Cohen; & Uphoff.  1980: 223; อ้างอิงจาก เอกไชย นวลยงั. 2554: 24) 
ได้จําแนกขัน้ตอน การมีส่วนร่วมออกเป็นเร่ืองของการตดัสินใจ (Decision Making) การดําเนินการ 
(Implementation) ผลประโยชน์ (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
   ขัน้ที่ 1 การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ในกระบวนการของการตดัสนิใจนัน้ ประการแรก 
ท่ีสดุท่ีจะต้องกระทํา ก็คือ การกําหนดความต้องการและการจดัลําดบัความสําคญัตอ่จากนัน้ก็เลือกนโยบาย
และประชากรท่ีเก่ียวข้อง การตดัสนิใจในช่วงเร่ิมต้น การตดัสนิใจช่วงดําเนินการวางแผนและการตดัสนิใจ
ช่วงการปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 
   ขัน้ที่ 2 การมีสว่นร่วมในการดําเนินงาน ในสว่นท่ีเป็นองค์ประกอบของการดําเนินงาน
โครงการนัน้ จะได้มาจากคําถามท่ีวา่ ใครจะทําประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง และจะทําประโยชน์ได้โดย
วิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงานและประสานงานและการขอความช่วยเหลือ 
   ขัน้ที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์นัน้
นอกจากความสําคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพแล้ว ยงัจะต้องพิจารณาถึง การกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุม่ด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนีร้วมทัง้ผลท่ีเป็นประโยชน์ในทางบวก และผลท่ี
เกิดขึน้ในทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ ซึง่จะเป็นประโยชน์และเป็นโทษตอ่บคุคลและสงัคมด้วย 
   ขัน้ที่ 4 การมีสว่นร่วมในการประเมินผล การมีสว่นร่วมในการประเมินผลนัน้สิง่สําคญั 
ท่ีจะต้องสงัเกต คือ ความเห็น (views) ความชอบ (preferences) และความคาดหวงั(Expectations) จะ
มีอิทธิพลสามารถเปล่ียนพฤตกิรรมของบคุคลในกลุม่ตา่งๆ ได้ 
  ฟอร์นารอฟ (Fornaroff.   1980: 104) เสนอวา่กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน มีขัน้ตอน
การมีสว่นร่วม ดงันี ้
   1. การวางแผน รวมถึงการตดัสินใจในการกําหนดเป้าหมาย กลวิธี ทรัพยากรท่ีต้องใช้  
ตลอดจนการตดิตามประเมินผล 
   2. การดําเนินงาน 
   3. การใช้บริการจากโครงการ 
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   4. การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 
  นอกจากนี ้อภิญญา  กงัสนารักษ์ (2544: 14 – 15) ได้นําเสนอขัน้ตอนการมีสว่นร่วมของ
ชมุชนวา่ ชมุชนต้องมีสว่นร่วมใน 4  ขัน้ตอน  คือ 
   1. การมีสว่นร่วมในการริเร่ิมโครงการ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตขุองปัญหาภายใน
ชมุชน ร่วมตดัสนิใจกําหนดความต้องการและร่วมลําดบัความสําคญัของความต้องการ 
   2. การมีสว่นร่วมในขัน้การวางแผน กําหนดวตัถปุระสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน  
รวมถึงทรัพยากรและแหลง่วิทยากรท่ีจะใช้ในโครงการ 
   3. การมีสว่นร่วมในขัน้ตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชน์ให้แก่โครงการ  โดยร่วม
ช่วยเหลือด้านทนุทรัพย์ วสัดอุปุกรณ์ และแรงงาน 
   4. การมีสว่นร่วมในการประเมนิผลโครงการ เพ่ือให้รู้วา่ผลจากการดําเนินงานบรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้หรือไม ่โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเป็นระยะตอ่เน่ือง หรือประเมินผล
รวมทัง้โครงการในคราวเดียวก็ได้ 
  สว่น อคนิ  รพีพฒัน์ (2547: 49) ได้แบง่ขัน้ตอนการมีสว่นร่วมออกเป็น 4  ขัน้ตอน  คือ 
   1. การกําหนดปัญหา สาเหตขุองปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข   
   2. การตดัสนิใจเลือกแนวทาง และวางแผนพฒันา แก้ไขปัญหา 
   3. การปฏิบตังิานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน 
   4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพฒันา 
  ชชูาต ิพว่งสมจิตร์ (2540: 14) ท่ีได้เสนอการจําแนกประเภทของการมีสว่นร่วมไว้ 11 ลกัษณะ 
โดยมีแนวคดิในการมีสว่นร่วมท่ีอยูน่อกเหนือจากกรอบแนวคดิของ ดลุเซลดอร์ฟ อีกหนึง่ประการ ได้แก่ 
การมีสว่นร่วมท่ีจําแนกตามประเภทของกิจกรรมท่ีเข้าร่วม ดงันัน้ จงึใช้เกณฑ์การแบง่ออกเป็น 11 เกณฑ์ 
โดย  2 เกณฑ์แรก เป็นสิง่ท่ีแตกตา่งไปจากเกณฑ์ของ ดสุเซลดอร์ฟ สว่น 9 เกณฑ์หลงัเป็นแนวคดิท่ีดสุเซลดอร์ฟ
เสนอไว้ดงัตอ่ไปนี ้
   1.  การจําแนกตามกิจกรรมท่ีเข้าร่วม 
   2. การจําแนกตามขัน้ตอนของการมีสว่นร่วม 
   3.  การจําแนกตามระดบัความสมคัรใจ 
   4.  การจําแนกตามวิธีของการมีสว่นร่วม 
   5.  การจําแนกตามความเข้มของการมีสว่นร่วม 
   6.  การจําแนกตามความถ่ีของการมีสว่นร่วม 
   7.  การจําแนกตามระดบัของประสทิธิผลในการมีสว่นร่วม 
   8.  การจําแนกตามพิสยัของกิจกรรม 
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   9.  การจําแนกตามระดบัขององค์การ 
   10. การจําแนกตามประเภทของผู้ มีสว่นร่วม 
   11. การจําแนกตามลกัษณะของการวางแผน 
 จากแนวคดิเก่ียวกบัลกัษณะการมีสว่นร่วมข้างต้น พอจะสรุปลกัษณะการมีสว่นร่วมได้ ดงันี ้
  1. การมีสว่นร่วมในการค้นหาและกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา หมายถึง การท่ีประชาชน
ได้เข้าร่วมกนัประชมุ เพ่ือค้นหาปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชมุชน หาสาเหต ุและร่วมกนัเสนอความคดิเห็นในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกนั เพ่ือให้การเกิดการแก้ไขปัญหาในชมุชนท่ีเกิดขึน้ 
  2. การมีสว่นร่วมวางแผนในการดําเนินงาน หมายถึง การท่ีประชาชนได้แสดงความคดิเห็น
หรือเสนอแนะวิธีการในการแก้ไขปัญหา  โดยได้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจกําหนดแผนและรูปแบบในแตล่ะ
กิจกรรม 
  3. การมีสว่นร่วมในการดําเนินงาน หมายถึง การท่ีประชาชนได้เข้าร่วมกนัปฏิบตังิาน ตาม
แผนหรือกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ รวมไปถึงการร่วมในการเสียสละแรงงาน ทนุทรัพย์หรือวสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ 
เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
  4. การมีสว่นร่วมในการประเมนิผล หมายถงึ การท่ีประชาชนได้ร่วมกนัควบคมุ ตดิตาม
ความก้าวหน้า ความสําเร็จของแผนและกิจกรรม  รวมทัง้ตดิตามปัญหา อปุสรรคท่ีเกิดขึน้และร่วมกนัประชมุ
เสนอแนะความคดิเห็นในการปรับปรุงแนวทางในการดําเนินงานตอ่ไป 
 1.3 ระดบัการมีส่วนร่วม 
  องค์กรการวิจยัอยา่งมีสว่นร่วมในเอเซีย (Participatory Research in Asia หรือ PRIA) เป็น
ผู้ ริเร่ิมการทํางานแบบมีสว่นร่วม และได้นําเสนอรูปแบบของการจดัระดบัการมีสว่นร่วมของสหกรณ์หมูบ้่าน
ในอเมริกากลางและใต้ (ละตนิอเมริกา) ในการประชมุเร่ืองการจดัหมูบ้่านสหกรณ์ในละตนิอเมริกา ได้เสนอ 
ระดบัและรูปแบบ ประเภทการฝึกอบรม และเป้าหมายของการมีสว่นร่วมดงันี ้(มลัลกิา  เขียวหวาน. 
2546: 14 ; อ้างอิงจาก UNICEF (Paris) / Verhagen, Koenroad “Glossary : Community Participation :  
What does it mean?” Adult Education and Development.   25(1985: 55 – 70) 
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ตาราง 1 ระดบั รูปแบบ ประเภทของการฝึกอบรม และเป้าหมายของการมีสว่นร่วม 
 

ระดบั รูปแบบ ประเภทของการฝึกอบรม เป้าหมาย 
    

การรับรู้ร่วมกนั จะรับ
หรือไมรั่บ(consensus) 

การพบปะกนัอย่างไมเ่ป็น
ทางการ    

การให้ข้อมลูทัว่ ๆ ไป
เก่ียวกบัลกัษณะของ
โครงการ 

ข้อตกลงร่วมกนั 

การใช้แรงงาน (การ
ร่วมมือกนัในงานก่อสร้าง
ตา่ง ๆ) 

การจดักลุม่คณะทํางานมี
ผู้ นํา กลุม่ 

การฝึกอบรมในทกัษะ
เฉพาะอยา่ง 

ลดราคา คา่ใช้จ่าย 

การตดัสนิใจ (รับรอง
ทิศทางของโครงการ/การ
ดํา เนินงาน)และออกแบบ
การวางแผน 

การพบปะกนั อยา่งเป็น
ทางการมีผู้ นํากลุม่ และ
การพบปะเป็นคราว ๆของ
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

การฝึกอบรมเก่ียวกบัข้อมลู
บางอยา่งเป็นการเฉพาะ 

การใช้ระบบทาง
ประชาธิปไตยและการ
ทดลองกําหนดเป้าหมาย
ของตนเอง 

การควบคมุกระบวนการ  
(การแบง่ปัน ทรัพยากร  
การเส่ียง และการดําเนิน  
กิจกรรมต่าง ๆ โดยผู้ ร่วม  
กิจกรรมทัง้มวล)  

รูปแบบทางมวลชนของ
องค์กร การมี สว่นร่วมของ
ชมุชนทัง้หมดการพบปะกนั
บอ่ย ๆ และการมอบหมาย
งาน 

การฝึกอบรมอย่างเป็น
ประจําเก่ียวกบัข่าวสาร
ข้อมลูและการศกึษาด้วย
ตนเองในเร่ืองต่าง ๆ  ตาม
วตัถปุระสงค์เฉพาะ   

การทําให้ชมุชนมีอํานาจ 
(ในการตดัสนิใจและ
ดําเนินการต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง) 

    

 
 ท่ีมา: UNICEF (Paris) / Verhagen, Koenroad “Glossary: Community Participation :  
What does it mean?” Adult Education and Development.   25(1985: 55 – 70). 
 
 
  นรินทร์ชยั พฒันพงศา (2546: 17) ได้กลา่วถงึระดบัของการมีสว่นร่วมตามหลกัการทัว่ไปวา่
แบง่เป็น 5 ระดบั คือ              
   1. การมีสว่นร่วมเป็นผู้ให้ข้อมลู ของตน/ครอบครัว/ชมุชนของตน 
   2.  การมีสว่นร่วมรับข้อมลูขา่วสาร 
   3. การมีสว่นร่วมตดัสนิใจ โดยเฉพาะในโครงการท่ีตนมีสว่นได้เสีย โดย แบง่เป็น 3 กรณี
แล้วแตกิ่จกรรมในตนอยูใ่นขัน้ตอนใดตอ่ไปนี ้
    3.1 ตนมีนํา้หนกัการตดัสนิใจน้อยกวา่เจ้าของโครงการ 
    3.2 ตนมีนํา้หนกัการตดัสนิใจเทา่กบเจ้าของโครงการ 
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    3.3 ตนมีนํา้หนกัการตดัสนิใจมากกวา่เจ้าของโครงการ 
   4. การสว่นร่วมทํา คือร่วมในขัน้ตอนการดําเนินงานทัง้หมด 
   5. การมีสว่นร่วมสนบัสนนุ คืออาจไมมี่โอกาสร่วมทํา แตมี่สว่นร่วมช่วยเหลือ ในด้าน
อ่ืน ๆ 
  นอกจากนีย้งัได้มีการแบง่ระดบัของการมีสว่นร่วมเป็นระดบัของการมีสว่นร่วม ตามแนวทาง
พฒันาชมุชน เป็นการมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชมุชน โดยได้แบง่ไว้ดงันี ้
   1.  ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นวา่สิง่ใดท่ีเป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา 
   2.  ร่วมค้นหาสิง่ท่ีจําเป็นของตนในปัจจบุนัคืออะไร 
    2.1 ร่วมคดิช่วยตนเองในการจดัสําดบัปัญหา เพ่ือจะแก้ไขสิง่ใดก่อนหลงั 
    2.2 วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเร่ือง ๆ 
    2.3 ร่วมระดมความคดิ ถึงทางเลือกตา่ง ๆ และเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือ แก้ไข
ปัญหาท่ีวางแผนนัน้  
    2.4 ร่วมพฒันาเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช้ 
    2.5 ร่วมดําเนินการแก้ไขปัญหานัน้ ๆ 
    2.6 ร่วมตดิตามการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงาน 
    2.7 ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการดําเนินงาน 
  ดสุติ เวชกิจ (เบญจมาศ อยูป่ระเสริฐ.  2544; อ้างอิงจาก ดสุติ เวชกิจ.  2535: 213 – 214) 
แบง่ระดบัการมีสว่นร่วมของประชาชนเป็น 7 ระดบัคือ 
   ระดบั 1 ไมมี่สว่นร่วมเลย เป็นลกัษณะท่ีทางหนว่ยงานของรัฐเข้าไปดําเนินการให้ประชาชน
ทัง้หมด หรือบางครัง้บงัคบัประชาชนให้เข้ามามีสว่นร่วมโดยไมมี่ทางหลีกเล่ียงได้ เพราะประชาชนเกรง
ความผิดท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้เกรงวา่จะต้องสญูเสียผลประโยชน์บางประการ เช่น การถกูปรับ การถกูเพง่เลง็
จากทางราชการ แตถ้่าหลีกเล่ียงได้ประชาชนจะไม่เข้ามามีสว่นร่วม 2) ระดบั 2 มีสว่นร่วมน้อยมาก ประชาชน
เข้ามีสว่นร่วมเพราะมีสิง่ลอ่ใจหรือผลประโยชน์บางประการท่ีจะได้รับ เช่น ได้รับเงินคา่ตอบแทนจากการใช้
แรงงาน ได้มีโอกาสไปทศันศกึษานอกสถานท่ี การได้มีช่ือเสียง ฯลฯ แตต่วัประชาชนเองมิได้มีความเล่ือมใส
ตอ่กิจกรรม ดงันัน้ เม่ือไรก็ตามท่ีประชาชนเห็นวา่ ตนเองไมไ่ด้รับประโยชน์เพียงพอท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วม
ก็จะไมเ่ข้ามามีสว่นร่วม 
   ระดับ 3 มีสว่นร่วมน้อย ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมเพราะถกูชกัจงูใจ โดยโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบตา่ง  ๆท่ีมุง่เน้นเห็นถึงผลดี และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับซึง่ไมไ่ด้คํานงึถงึความต้องการ
ของประชาชนท้องถ่ิน และประชาชนมิได้มีสว่นเสนอความเห็นใดๆ ทัง้สิน้ ถ้าประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม 
แล้วจะได้รับผลประโยชน์อาจให้ความร่วมมือตอ่ไป 
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   ระดบั 4 มีสว่นร่วมปานกลาง ทางราชการจะทําการสอบถามประชาชนถงึความต้องการ
ของท้องถ่ิน และสภาพข้อเท็จจริงท่ีเป็นอยู ่แล้วทางราชการจะนํา ข้อมลูท่ีได้เหลา่นีไ้ปทําการกําหนดแผนงาน
เพ่ือให้ประชาชนปฏิบตัติาม ซึง่แผนงานท่ีกําหนดขึน้นีบ้างครัง้อาจไมต่รงตามความประสงค์ของประชาชน
ได้ 
   ระดบั 5 มีสว่นร่วมคอ่นข้างสงู ทางราชการจะมีการยอมรับให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม 
คอ่นข้างสงู  โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็นตา่งๆ รวมทัง้แนวทางแก้ไขปัญหา ความประสงค์ของ
ประชาชน แตก่ารตดัสนิใจในการกําหนดแผนงานจริงๆ ยงัขึน้อยูก่บัอํานาจ และหน้าท่ีของทางราชการ 
   ระดบั 6 มีสว่นร่วมสงู ทางราชการจะเปิดโอกาสอยา่งมากให้ประชาชนแสดงข้อคดิเห็น 
ข้อแนะนํา เก่ียวกบักิจกรรมท่ีมีสว่นร่วมจากประชาชนโดยใกล้ชิด การดําเนินการขึน้อยูก่บั  
   ระดับ 7 มีสว่นร่วมในอดุมคติ ประชาชนในท้องถ่ินจะร่วมมือดําเนินการด้วยตนเอง
การตดัสนิใจของประชาชนเองวา่จะแก้ไขปัญหาชมุชนอยา่งไร  
 โดยตลอดนบัตัง้แตเ่ร่ิมต้น จนกระทัง่สิน้สดุการดํา เนินงาน เป็นการอาศยัพืน้ฐานความต้องการ
ของประชาชนในท้องถ่ินเอง จงึได้รับการร่วมมือจากประชาชนเป็นอยา่งดี ทางราชการอาจเข้ามามีสว่นร่วม
ในแง่ของการช่วยเหลือหรือสนบัสนนุสิง่ท่ีเกินความสามารถของประชาชนเท่านัน้ 
 
 

                       
                          
        
            
      
                  
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ระดบัการมีสว่นร่วมของประชาชน 
 
 
  แชปปิน (ปิยวรรณ  กมลวทิย์.  2547: 10;  อ้างอิงจาก Chapin.  1977: 317) ได้เสนอเคร่ือง 
ชีว้ดัระดบัการมีสว่นร่วมของประชาชนทางสงัคม โดยได้กําหนดระดบัความสําคญัของการมีสว่นร่วมกิจกรรม
ของสมาชิกในองค์กร ดงันี ้
   1. การมีความสนใจในกิจกรรมและการเข้าร่วมประชมุ 

7 มีสว่นร่วมในอดุมคต ิ

6 มีสว่นร่วมระดบัสงู  
5 มีสว่นร่วมคอ่นข้างสงู 

4 มีสว่นร่วมปานกลาง 
3 มีสว่นร่วมน้อย 

2 มีสว่นร่วมน้อยมาก 

 1 ไมมี่สว่นร่วมเลย 

 สิง่ลอ่ใจ 

 ถกูบงัคบั 

ถกูชกัชวน 

ถกูสมัภาษณ์ 

เสนอความคิดเห็น 

เสนอโครงการ 
ตดัสนิใจด้วยตนเอง 
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   2. การให้การสนบัสนนุชว่ยเหลือ 
   3. การเป็นสมาชิกและกรรมการ 
   4. การเป็นเจ้าหน้าท่ี 
  ริฟคนิ (ปิยวรรณ  กมลวิทย์.  2547: 17;  อ้างอิงจาก Rifkin.  S.B.   1990: 354 – 356) ได้
จดัระดบัการมีสว่นร่วมออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
   ระดบัท่ี 1 ประชาชนมีสว่นร่วมในประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ 
   ระดบัท่ี 2 ประชาชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมของโครงการ 
   ระดบัท่ี 3 ประชาชนมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการและตดัสนิใจในการดําเนิน
กิจกรรม 
   ระดบัท่ี 4 ประชาชนมีสว่นร่วมในการควบคมุกํากบัและประเมินผลกิจกรรม 
   ระดบัท่ี 5 ประชาชนมีสว่นร่วมในการวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความจําเป็น และ
ความต้องการของชมุชน 
 ทัง้นีจ้ะดลูกัษณะตา่งๆ ท่ีแสดงออก คือ การเป็นสมาชิกกลุม่ การเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ การบริจาค
เงินทอง วสัดสุิง่ของ การเสียสละเวลา แรงงาน การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ และเป็นผู้ ดํา เนินการ
ในกิจกรรมนัน้โดยตรง 
 1.4 การสร้างเสริมการมีส่วนร่วม 
  ยทุธศาสตร์การมีสว่นร่วมของประชาชนมิใช่เป็นแคก่ารปรับหลกัการพฒันาท่ีเป็นอยู ่ แต่
หมายถึง ทางเลือกของการพฒันา (Alternative Development) อนัเป็นคณุภาพใหมท่างยทุธศาสตร์อีก
ขัน้หนึง่  ซึง่ทางเลือกของการพฒันามีพืน้ฐานท่ีสําคญั 3 ประการ คือ  1) กลไกการพฒันาเคล่ือนย้ายจาก
รัฐสู่ประชาชน  โดยประชาชนมีบทบาทหลกัในการพฒันา 2) เป้าหมายการพฒันา คือ การพฒันาขีด
ความสามารถเพ่ือพึง่ตนเองและพฒันาตนเอง  มิใช่พึง่พารัฐหรือองค์กรพฒันาภายนอกและ 3) กระบวนการ 
พฒันายดึหลกัจากลา่งสูบ่นมากกวา่บนสูล่า่ง (สมประสงค์ วิทยเกียรต;ิ และคณะ.  2545: 3) 
  โดยเหตท่ีุสภาพปัญหาของเศรษฐกิจและสงัคมมีความสลบัซบัซ้อน  ฉะนัน้ในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ครอบครัว และชมุชน  รวมทัง้สร้างโอกาสให้คนในครอบครัวและชมุชนมีสว่นร่วมในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ทัง้ในและนอกระบบโรงเรียนอยา่งมีประสทิธิภาพ ควรมีแนวทางการพฒันาหลกั ดงันี ้
(สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต.ิ  2555: ออนไลน์) 
   1. สง่เสริมให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาในทกุระดบัมากขึน้ โดยการกระจาย
อํานาจทางการศกึษาให้ชมุชนสามารถกําหนดรายละเอียดของหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัสภาพความพร้อม
และความต้องการของแตล่ะท้องถ่ินภายใต้การกําหนดโครงสร้างและมาตรฐานทางคณุภาพของหนว่ยงาน
ภาครัฐอยา่งเป็นระบบ 
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   2. ปรับปรุงหลกัสตูร ตํารา และอปุกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ให้สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชมุชน ควบคูก่ารปลกูฝังให้เกิดความภาคภมูิใจและรักท้องถ่ินของตน และ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวฒันธรรมสากล เช่น ความรู้ในภาษาตา่งประเทศ ความรู้เร่ืองคอมพวิเตอร์ 
เป็นต้น 
   3. สอดแทรกความรู้เร่ืองครอบครัวศกึษาและการเสริมสร้างทกัษะชีวิตในหลกัสตูร
การเรียนการสอนทกุระดบั  โดยเฉพาะในระดบัมธัยมศกึษาและอดุมศกึษา รวมทัง้การพฒันาครูให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนีอ้ยา่งถกูต้องและสามารถถ่ายทอดความรู้ในวงกว้างได้ 
   4. การสง่เสริมการวิจยั พฒันา และเผยแพร่ภมูิปัญหาท้องถ่ิน ศลิปวฒันธรรม และ
ประเพณีอนัดีงามเพ่ือสร้างศกัยภาพความเข้มแข็งของครอบครัวและชมุชน 
   5. จดัเครือขา่ยระดบัชาตด้ิานวิชาการท่ีมีการทํางานเป็นอิสระ โดยระดมความร่วมมือ
จากนกัวิชาการและสถาบนัตา่งๆ ในการประสานแลกเปล่ียนข้อมลู พฒันาความรู้ และให้มีการเผยแพร่
ผลงาน เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์อยา่งจริงจงัในการกําหนดนโยบายและการปฏิบตัิ 
   6. สง่เสริมให้มีการนําเอาศกัยภาพของผู้สงูอายท่ีุมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ด้านตา่งๆ มาใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชมุชน และสงัคมสว่นรวม 
   7. สนบัสนนุการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ระหวา่งคนในชมุชน
เดียวกนั และระหวา่งองค์กรชมุชนด้วยกนัในทกุรูปแบบ  โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากภมูิปัญญาท้องถ่ิน
หรือปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีอยู ่และมีการรับรองวิทยฐานะของการเรียนรู้ดงักลา่ว 
   8. สง่เสริมการดําเนินงานในลกัษณะวิทยาลยัประชาคมทําหน้าท่ีจดัการศกึษา และ
ฝึกอาชีพแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานในชมุชนในรูปแบบท่ีหลากหลายตามความสนใจ และ
ความถนดั โดยไมจํ่ากดัพืน้ฐานความรู้ 
   9. ส่งเสริมให้องค์กรทางสงัคมทกุฝ่าย เช่น สถาบนัครอบครัว สถาบนัทางศาสนา 
ส่ือมวลชน สถาบนัการศกึษาทัง้สว่นกลางและภมูิภาค ฯลฯ เข้ามามีสว่นร่วมในการสร้างเครือขา่ยการเรียนรู้
ของชมุชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบทบาทของบ้าน วดั โรงเรียน 
   10. ให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการรวมตวัของชมุชนทัง้ในเร่ืองสทิธิ หน้าท่ี 
บทบาทขององค์กรชมุชน รวมทัง้ทกัษะในการพฒันาองค์กรให้สามารถดําเนินการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
เช่น การบริหารจดัการองค์กร การสร้างจิตสํานกึในการเป็นเจ้าของชมุชนและการบํารุงรักษาสาธารณสมบตัิ
และศลิปวฒันธรรมของชมุชน  เป็นต้น 
   11. สนบัสนนุให้เกิดการรวมตวัของชมุชน  โดยให้ความสําคญักบัการรวมตวัโดยสมคัร
ใจในแตล่ะพืน้ท่ีมากกวา่การชีนํ้าจากภาครัฐ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการรวมตวัเพ่ือดแูลสิง่แวดล้อมของชมุชน
และการรวมตวัของกลุม่ผู้ ด้อยโอกาส 
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  สพุตัรา  ศรีวณิชชากร และคณะ (2545 : 37 – 38) ได้กลา่วถึง การสร้างเสริมให้ประชาชน
มีสว่นร่วมในระบบสขุภาพ ดงันี ้
   1. การให้บริการสขุภาพจะต้องมีกิจกรรมท่ีต้องการมีสว่นร่วมหลายลกัษณะขึน้อยูก่บั
สภาพชีวิตและมีช่องทางให้ประชาชนเลือกวธีิการหรือรูปแบบได้เองตามความเหมาะสมจะเป็นการสง่เสริม
การมีสว่นร่วมท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 
   2. หน่วยบริการจําเป็นต้องสร้างกลไกให้ประชาชนสามารถสะท้อนความต้องการ รูปแบบ 
หรือวิธีการท่ีประชาชนต้องการเข้ามามีสว่นร่วมได้ 
   3. การท่ีประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมต้องมีเง่ือนไขสําคญั คือ มีอิสรภาพ มีความสามารถ
ท่ีจะมีสว่นร่วมและต้องเตม็ใจท่ีจะร่วม  สว่นเง่ือนไขท่ีจะทําให้ประสบความสําเร็จขึน้อยูก่บัสิง่เหลา่นี ้คือ 
ประชาชนมีเวลาท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วม  ต้องไมเ่สียคา่ใช้จา่ยใดๆ เกินกวา่ผลตอบแทนท่ีจะได้รับ ประชาชน
มีจดุสนใจท่ีสอดคล้องกบัการมีสว่นร่วมนัน้ และต้องไมก่ระทบถงึสถานภาพทางสงัคมของผู้ ท่ีเข้ามามีสว่นร่วม
ด้วย 
  นอกจากนี ้สมบรูณ์ อําพนพนารัตน์ (2542: 24 – 25) ได้สรุปเง่ือนไขพืน้ฐานการมีสว่นร่วม
ของประชาชนไว้ 4 ประการ คือ 
   1. ประชาชนต้องมีความสามารถท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วมกลา่วคือ ต้องมีศกัยภาพท่ีจะ
เข้าร่วมในการดําเนินการค้นหาความต้องการ วางแผน จดัการ บริหารองค์การและการใช้ทรัพยากร 
   2. ประชาชนต้องมีความพร้อมท่ีจะมีสว่นร่วม คือ ต้องมีสภาพเศรษฐกิจ วฒันธรรม 
และสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเปิดโอกาสให้เข้ามามีสว่นร่วม 
   3. ประชาชนต้องมีความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วม คือ จะต้องเตม็ใจเห็นประโยชน์หรือเข้าใจ
เหตผุลในการเข้าร่วม ซึง่มิใช่เป็นการโน้มน้าวหรือถกูผลกัดนับงัคบัให้ประชาชนเข้าร่วม โดยไมมี่ความประสงค์ 
   4. ประชาชนจะต้องมีความเป็นไปได้ท่ีจะเข้าร่วม คือ ต้องมีโอกาสท่ีจะเข้าร่วมถือวา่
เป็นการกระจายอํานาจให้แก่ประชาชนในการตดัสนิใจ และกําหนดกิจกรรมท่ีตนเองต้องการใจระดบั
เหมาะสมและมีโอกาสเป็นไปได้ท่ีจะจดัการด้วยตนเอง 
 ดงันัน้การสร้างเสริมการมีสว่นร่วม คือ วธีิการหรือกระบวนการเข้ามามีสว่นร่วม ทัง้นีต้้องสอดคล้อง
กบัวิถีชีวิตของประชาชนในแตล่ะชมุชน โดยมีความเป็นอิสระในการเข้ามามีสว่นร่วมและต้องมีความพร้อม
ในด้านตา่งๆ เม่ือเข้ามามีสว่นร่วมจะไมเ่ดือดร้อนประชาชนเองกลบัเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากท่ีกลา่วมา
สรุปได้วา่ การมีสว่นร่วมของประชาชน มีดงันี ้
  1. ลกัษณะการมีสว่นร่วมของประชาชน คือ การท่ีประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม โดยการเป็น
สมาชิกหรือเข้าร่วมประชมุ ร่วมในการตดัสนิใจ การวางแผน การปฏิบตั ิการรับผลประโยชน์และการตดิตาม 
ประเมินผล 
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  2. ระดบัการมีสว่นร่วม คือ การท่ีประชาชนมีสว่นร่วมในระดบัน้อยเป็นเพียงผู้ รับผลประโยชน์
และปฏิบตัติามเทา่นัน้ การมีสว่นร่วมในระดบัปานกลางนัน้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้ แตก่ารเกิด
นโยบายยงัเกิดจากผู้ กําหนดนโยบาย และการท่ีประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในระดบัสงูเป็นการท่ีนโยบาย
เกิดจากประชาชนและประชาชนมีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นแล้วผลกัดนัให้เกิดนโยบายตามมา 
  3. รูปแบบการมีสว่นร่วม คือ การท่ีประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมโดยตรง ด้วยตวัเอง และ
การมีสว่นร่วมโดยทางอ้อม โดยเข้ามามีสว่นร่วมผา่นองค์กร ชมุชน 
  4. ขัน้ตอนการมีสว่นร่วม คือ การร่วมคดิ การร่วมวางแผน การร่วมปฏิบตั ิการร่วมรับผลประโยชน์ 
และการตดิตาม ประเมินผล 
  5. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การมีสว่นร่วม คือ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส การศกึษา อาชีพ รายได้ 
ความรู้ ทศันะคตขิองบคุคลท่ีมีตอ่กิจกรรมนัน้ๆ  
 
2. แนวคดิ ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ 
 การสง่เสริมสขุภาพ เป็นทัง้กระบวนการ กิจกรรม และแนวทาง สําหรับการดําเนินงาน เก่ียวกบั
สขุภาพ เพ่ือสง่เสริม และเกือ้หนนุให้บคุคล ได้พฒันาศกัยภาพของตนเอง ครอบครัว และชมุชนในทกุด้าน 
แบบองค์รวมอยา่งเป็นระบบ เน่ืองจากสขุภาพนัน้ เป็นองค์รวม ท่ีมาจากสว่นประกอบหลายๆ ประการ 
อาทิ สงัคม สิง่แวดล้อม ระบบบริการสขุภาพ และวิถีการดําเนินชีวิตของบคุคล เพ่ือสนบัสนนุ ยบัยัง้ หรือ
กําหนดพฤตกิรรมสขุภาพ ไปสูก่ารปฏิบตั ิจงึต้องอาศยัความร่วมมือ และการระดมพลงัจากทกุฝ่าย ใน
การดแูลสขุภาพของตนเอง และการปรับปรุงสงัคม ด้านตา่ง  ๆเช่น สิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง การศกึษา 
และอ่ืนๆ โดยใช้กลยทุธ์การถ่ายโอนอํานาจจากรัฐ มาสูป่ระชาชน ให้มีพลงัอํานาจท่ีจะดแูลสขุภาพ และ
จดัการกบัชมุชนของตนเอง อยา่งเหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการ และความเป็นไปได้ ในแตล่ะท้องถ่ิน 
โดยคํานงึถงึ ระบบสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ ท่ีแตกตา่งกนัของชมุชน และเน้นการทํางานร่วมกนั 
ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอยา่งเตม็ท่ี  
 2.1 ความหมายและแนวคดิเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
  สขุภาพองค์การอนามยัโลก (WHO) ให้ความหมายของคําวา่สขุภาพ หมายถงึ สขุภาวะท่ี
สมบรูณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสงัคมประกอบกนั ไมใ่ช่แตเ่พียงปราศจากโรคภยัไข้เจ็บหรือความพิการ
เท่านัน้ (Pender.  1996: 17) ตอ่มาในท่ีประชมุสมชัชาองค์การอนามยัโลกในเดือน พฤษภาคม 2541 ได้
เพิ่มคําวา่ “สขุภาวะทางจิตวิญญาณ” (Spiritual well-being) เข้าไปในคําจํากดัความของคําวา่ สขุภาพ 
ดงันัน้ในความหมายใหมข่องคําวา่สขุภาพตามองค์การอนามยัโลกในปัจจบุนั หมายถึง “สขุภาวะท่ีสมบรูณ์
ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสงัคมประกอบกนั  ไมใ่ช่แตเ่พียงปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ หรือ
ความพิการเทา่นัน้” และศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้เสนอให้เตมิคําวา่ “สขุภาวะทางปัญญา” 
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(Intellectual well-being) เข้าไปในความหมายของคําวา่สขุภาพ (ประเวศ วะสี.   2541: 4 – 6) ซึง่นอกจาก
ความหมายของคําจํากดัความองค์การอนามยัโลกดงักลา่วข้างต้นแล้ว ยงัมีผู้ให้ความหมายของคําวา่ 
“การสง่เสริมสขุภาพ” ไว้หลายแนวคดิ ดงันี ้
  พิสมยั จนัทวมิล (กองสขุศกึษา.  2542; อ้างอิงจาก พิสมยั จนัทวิมล.  2541) ได้แปลจาก
นิยามศพัท์ขององค์การอนามยัโลก หมายถึง กระบวนการเพิ่มความสามารถของคนเราในการควบคมุดแูล 
และพฒันาสขุภาพของตนเองให้ดีขึน้ หรือกระบวนการทางสงัคมและการดแูลตนเองแบบเบด็เสร็จ ไมเ่พียงแต่
ครอบคลมุกิจกรรมตา่งๆ ท่ีมุง่เร่งรัดการเพิ่มทกัษะ และความสามารถของปัจเจกบคุคลการสง่เสริมสขุภาพ
จงึเป็นกระบวนการปลกูฝังให้คนเรามีความสามารถท่ีจะควบคมุปัจจยัตา่งๆ ท่ีเป็นตวักําหนดสขุภาพ เพ่ือ 
ช่วยให้สขุภาพดีขึน้ การมีสว่นร่วมจงึมีความจําเป็นในการสร้างความยัง่ยืนของกิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ 
  สํานกัสง่เสริมสขุภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ (2542) ได้ให้บญัญตัคิวามหมาย 
จากการประกาศกฎบตัรออตตาวาท่ีประเทศแคนนาดา ปี 1986 บญัญตัไิว้วา่ “การสง่เสริมสขุภาพ หรือ 
Health Promotion” หมายถึง ขบวนการสง่เสริมให้ประชาชนเพิม่สมรรถนะในการควบคมุและปรับปรุง
สขุภาพของตนเองในการบรรล ุซึง่สขุภาวะอนัสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และสงัคม บคุคลและกลุม่
จะต้องสามารถบง่บอกและตระหนกัถึงความมุง่มาดปรารถนาของตนเอง สามารถตอบสนองตอ่ปัญหา
และเปล่ียนแปลงสิง่แวดล้อม ปรับตนให้เข้ากบัสิง่แวดล้อมอีกทัง้ยงัควบคมุปัจจยัตา่งๆท่ีมีผลตอ่สขุภาพ 
  กรีน และ กรูเตอร์ (Green, L.; &  Kreuter,  M.  1990: 313 – 334) กลา่ววา่ การสง่เสริม
สขุภาพ หมายถึง ผลรวมของการสนบัสนนุด้านการศกึษา และสิง่แวดล้อม (Educational and Environmental 
Support) เพ่ือก่อให้เกิดผลทางการปฏิบตัแิละเง่ือนไขของการดําเนินชีวิตท่ีก่อให้เกิดสภาวะสขุภาพท่ีสมบรูณ์  
  เพนเดอร์ (Pender.  1996: 34) การสง่เสริมสขุภาพ (Health Promotion) หมายถงึ กิจกรรม
ตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การสง่เสริมสขุภาพของประชาชนท่ีมีสขุภาพดี (Well-being) และมีผลกระทบโดยตรงตอ่
การเพิ่มระดบัความผาสกุเพ่ือนําไปสูส่ขุภาพดีของบคุคล ครอบครัว ชมุชน และสงัคม (Healthy People) 
เน้นพฤตกิรรมของประชาชนท่ีปฏิบตัเิพ่ือสง่เสริมสขุภาพดี  
  พาแลงค์ (Palank.  1991: 816) กลา่ววา่ การสง่เสริมสขุภาพเป็นพฤตกิรรมตา่งๆ ท่ีริเร่ิมโดย
บคุคลทกุกลุม่อาย ุเพ่ือคงไว้หรือเพิ่มระดบัความผาสกุ (Well being) พฤตกิรรมดงักลา่ว ได้แก่ การออกกําลงักาย
สม่ําเสมอ การพกัผอ่น การมีโภชนาการท่ีเพียงพอ การมีกิจกรรมตา่งๆ เพ่ือลดความเครียด 
  ประเวศ วะสี (2541: 15) กลา่ววา่ “การสง่เสริมสขุภาพเป็นยทุธศาสตร์ท่ีสําคญัท่ีสดุใน
การปฏิรูประบบสขุภาพ การสง่เสริมสขุภาพประกอบด้วยการท่ีสงัคมมีจิตสํานกึหรือจินตนาการใหมใ่น
เร่ืองสขุภาพดี และเกิดพฤตกิรรมสง่เสริมสขุภาพทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคล ครอบครัว ชมุชน โรงเรียน สถานท่ี
ทํางาน ระบบบริการสงัคม ส่ือมวลชน ตลอดจนนโยบาย อาจจะเรียกกระบวนการนีว้า่ การสง่เสริมสขุภาพ



 

 

25 

สําหรับคนทัง้มวล (Health Promotion for All) คนทัง้มวลสง่เสริมสขุภาพ (All for Health Promotion) 
หรือคนทัง้มวลมีสขุภาพดี (Good Health for All)”   
  มนาพร สภุาพ (2542: 21) ให้ความหมายของการดแูลสขุภาพตนเองไว้พอสรุปได้วา่ การดแูล
สขุภาพตนเอง เป็นกระบวนการท่ีทกุคนสามารถทํากิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพได้ด้วยตนเอง โดย
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมสขุภาพการป้องกนัโภค การบาํบดัรักษาตนเอง ซึง่รวมไปถงึการฟืน้ฟสูภาพร่างกาย
และจิตใจหลงัการเจ็บป่วย กระบวนการดแูลสขุภาพตนเองนีเ้ป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตลอด
ช่วงชีวิตของทกุคน ไมไ่ด้เกิดขึน้เฉพาะครัง้คราว 
  การสง่เสริมสขุภาพ ตามคําจํากดัความท่ีได้จากการประชมุ ณ กรุงออตตาวา (Ottawa Charter) 
ในปี 1986 กลา่วถึง การสง่เสริมสขุภาพ หมายถึง กระบวนการท่ีกระตุ้นให้ประชาชนเพิ่มความสามารถ
ในการควบคมุตนเองด้านสขุภาพ และปรับปรุงสขุภาพของตนเพ่ือให้บรรลภุาวะท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ 
และสงัคม (นิคม มลูเมือง.  2541: 21) หรือเป็นกระบวนการปลกูฝังให้คนเรามีความสามารถท่ีจะควบคมุ
ปัจจยัตา่ง  ๆท่ีเป็นตวักําหนดภาวะสขุภาพเพ่ือให้มีสขุภาพท่ีดีขึน้ในปัจจบุนัเร่ิมมีการใช้คําวา่ การสร้างเสริม
สขุภาพ โดยให้ความหมายวา่ เป็นกระบวนการใดๆ ท่ีเพิม่ความสามารถคนในการควบคมุปัจจยัท่ีเป็น
ตวักําหนดสขุภาพ การจดัการด้านสิง่แวดล้อมเพ่ือลดสิง่ท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ มีผลในทางการสร้าง
สขุภาพ สร้างความรู้และคา่นิยมในทางบวกตอ่การมีสขุภาพดีในหมูป่ระชาชนและสงัคม รวมไปถึงการจดั 
บริการตา่งๆ ท่ีจําเป็นตอ่การสร้างสขุภาพดีด้วย (พรสขุ หุ่นนิรันดร์.  2543: 9 – 10) 
  อารีย์ เจียมพกุ (2544: 40) กลา่วถงึการดแูลสขุภาพตนเองวา่ หมายถึง การดําเนินกิจกรรม
ทางด้านสขุภาพด้วยตนเองของปัจเจกบคุคลครอบครัวกลุม่เพ่ือนบ้านกลุม่ผู้ ร่วมงานและชมุชน จะโดย
การปฏิบตัด้ิวยตนเองหรือผู้ อ่ืนช่วยเหลือโดยรวมถงึกระบวนการตดัสนิใจใน เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ 
การป้องกนัโรค การวินิจฉยั การรักษาโรค และการปฏิบตัตินภายหลงัการรับบริการทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์
ในการพฒันาคณุภาพชีวิตของตนเองและมีความเป็นอยูท่ี่ดีแม้วา่การดแูลสขุภาพตนเองจะเป็นการกระทํา
ท่ีจงใจและมีเป้าหมาย แตก่ารดแูลสขุภาพตนเองนัน้จะกลายเป็นสขุนิสยัตดิตวัได้ ถ้าได้กระทําไปสกัระยะหนึง่ 
บคุคลนัน้อาจจะกระทําโดยไมไ่ด้ระลกึถึงเป้าประสงค์ของการกระทํา การท่ีจะปฏิบตักิารดแูลสขุภาพตนเอง
เพ่ือดํารงรักษาและสง่เสริมสขุภาพ ผู้ปฏิบตัจิะต้องต้องมีความรู้เก่ียวกบัเป้าหมายและสร้างสขุนิสยัใน
การปฏิบตั ิและเม่ือสร้างสขุนิสยัในการปฏิบตัไิด้ บคุคลจะกระทําได้โดยไมต้่องใช้ความพยายามหรือรู้สกึ
เป็นภาวะอีกตอ่ไป 
 สรุปได้วา่ การเสร้างเสริมสขุภาพ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางด้านสขุภาพด้วยตนเอง หรือ
เป็นกระบวนการใดๆ ท่ีเพิม่ความสามารถในการควบคมุปัจจยัท่ีเป็นตวักําหนดสขุภาพ การจดัการด้าน
สิง่แวดล้อม  เพ่ือลดสิง่ท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ และมีผลกระทบโดยตรงตอ่การเพิม่ระดบัความผาสกุ
เพ่ือนําไปสูส่ขุภาพดีของบคุคล ครอบครัว ชมุชน และสงัคม (Healthy People) เน้นพฤตกิรรมของประชาชน
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ท่ีปฏิบตัเิพ่ือสง่เสริมสขุภาพดี  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมสขุภาพในการป้องกนัโรค การบําบดัรักษา
ตนเอง  ซึง่รวมไปถึงการฟืน้ฟสูภาพร่างกายและจิตใจหลงัการเจ็บป่วย กระบวนการดแูลสขุภาพตนเองนี ้
เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดช่วงชีวิตของทกุคน 
 2.2 องค์ประกอบของการสร้างสุขภาพ 
  การดแูลสขุภาพตนเองจะช่วยให้บคุคลตระหนกัถึงความเป็นจริงตามศกัยภาพสงูสดุของตน
กิจกรรมตา่ง ๆ เหลา่นีป้ระกอบด้วย การดแูลสว่นบคุคล และสิง่แวดล้อม โภชนาการ การออกกําลงักาย 
การฝึกปฏิบตัิด้านการป้องกนัโรค การแพทย์ และการบําบดั (ทัง้แบบพืน้บ้านและทางการแพทย์) การฝึก
ปฏิบตัิด้านการป้องกนัโรค การแพทย์ และการบําบดั (ทัง้แบบพืน้บ้านและทางการแพทย์) ท่ีมุ่งมัน่ต่อ
การหายและการรักษา กิจกรรมการดแูลตนเองนีส้ามารถทําหน้าท่ีแทนหรือถกูใช้ในการเช่ือมตอ่กบัการดแูล
ของนกัวิชาชีพสขุภาพ ซึง่องค์ประกอบหลกัของการดแูลสขุตนเอง มีดงันี ้(ปราณี เสนีย์.  2545: 15 – 16) 
   1. การสง่เสริมสขุภาพ (Health Promotion) หมายถึง กิจกรรมท่ีบคุคลได้กระทําด้วย
ตนเองเพ่ือให้มีสขุภาพท่ีดีมากท่ีสดุแรงจงูใจคือเพ่ือปรับปรุงสขุภาพให้ดีขึน้มากกวา่ป้องกนัโรค 
   2. การดํารงรักษาสขุภาพ (Health Maintenance) หมายถึง การดํารงไว้ซึง่ภาวะดลุยภาพ 
(Homeostasis) ของสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั กิจกรรมอาจจะปรุงสขุภาพให้ดีขึน้มากกวา่ป้องกนัโรค 
   3. การป้องกนัโรค (Disease Prevention) กิจกรรมการป้องกนัโรคมีจดุหมายท่ีการลด
หรือจํากดัความเส่ียงของโรคเฉพาะ เช่น การรับวคัซีน การลดอาหารมีรสจดั เป็นต้น 
   4. การตรวจค้นหาโรค (Disease Protection) เป็นกิจกรรมท่ีประกอบด้วยการเพิ่ม
ความตระหนกัถึงสภาวะของร่างกายและอาการตา่ง ๆ ของร่างกาย และการใช้เคร่ืองมือและเทคนิควินิจฉยั 
  การสร้างสขุภาพเพ่ือให้มีสขุภาพ ร่วมถึงการกินดีอยูดี่ตามแนวคดิของ แทนน่าฮิลล์
(Tannahill, 1990 อ้างถึงใน รุจิรา ดวงสงค์ และคณะ, 2547) มีองค์ประกอบอยู่ 3 อยา่งคือ 
   1. การสขุศกึษา (Health Education) คือ การสง่เสริมให้มีพฤตกิรรมท่ีถกูต้อง โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ือและมีทศันคตท่ีิดีตอ่การนําไปสูก่ารมีพฤตกิรรมสขุภาพ
ท่ีดี ได้แก่ การให้ความรู้ สง่เสริมพฤตกิรรมสขุภาพ เช่น การออกกําลงักาย การโภชนาการการวางแผน
ครอบครัว สร้างสขุภาพจิต การไมส่บูบหุร่ี ไมด่ื่มสรุาและไมเ่สพสิง่เสพตดิ การให้ความรู้ด้านสขุภาพ เช่น 
การดแูลสขุภาพตนเอง การสร้างสิง่แวดล้อมท่ีดีตอ่สขุภาพ 
   2. การปกป้องคุ้มครองสขุภาพ (Health Protection) การสร้างสิง่แวดล้อมท่ีดีตอ่สขุภาพ
และปลอดภยัจาการทํางาน เช่น การสร้างสิง่แวดล้อมเพ่ือให้เกิดความปลอดภยั จาก แสง สี เสียงความร้อน 
ฝุ่ นละออง กลิน่เหม็น รังสี สารเคมี อคัคีภยัและจดัให้มีการป้องกนัอนัตรายจากการทํางาน และควรจดั
สิง่แวดล้อมเพ่ือให้ดีตอ่สขุภาพ เช่นการจดัสวนหยอ่ม สวนสขุภาพสวนสาธารณะ จดักิจกรรมนนัทนาการ 
มีบริการอาหารและยาท่ีปลอดภยัตอ่สขุภาพ 
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   3. การป้องกนัโรค (Prevention) มีการสง่เสริมในเร่ืองการรู้จกัการป้องกนัโรค มีบริการ
ป้องกนัโรค ได้แก่ การให้วคัซีนตา่ง  ๆการสง่เสริมโภชนาการ การสง่เสริมการออกกําลงักาย การคลายเครียด 
สง่เสริมการไมส่บูบหุร่ี ไมด่ื่มสรุา การลดนํา้หนกั อนามยัเจริญพนัธ์ และป้องกนัความพิการ 
 2.3 แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Action)  
  ตามกฎออตตาวามีอยู ่5 ประการ คือ   
  1. สร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสง่เสริมสขุภาพ คือ ให้ทกุหนว่ยงานเข้ามามีสว่นร่วมรับผิดชอบ
ในการสร้างสขุภาพ เช่น ทางด้านกฎหมาย การคลงั การเก็บภาษี และการเปล่ียนแปลงองค์กรเพ่ือนําไปสู่
สขุภาพดี 
  2. สร้างสิง่แวดล้อมให้เอือ้ตอ่สขุภาพ เช่น การอนรัุกษ์และดแูลทรัพยากรทางธรรมชาต ิ
ทางด้านการทํางานสง่เสริมการให้มีเวลาพกัผอ่น สร้างความปลอดภยั การสร้างความพงึพอใจและสนกุ
กบังาน 
  3. สร้างความเข็มแข็งให้แก่ชมุชนหรือการสร้างพลงัชมุชน ในการสร้างสขุภาพให้ชมุชน
เข้ามามีสว่นร่วมในการ กําหนดปัญหา ตดัสนิใจ วางแผนและดําเนินการ ให้ชมุชนเกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของ
และรับรู้ผลท่ีจะเกิดและทกุคนในชมุชนเป็นผู้ รับผลประโยชน์เพ่ือนําไปสูส่ขุภาพดี 
  4. พฒันาทกัษะสว่นบคุคล คือการสง่เสริมระดบับคุคลและสงัคมให้ได้รับข้อมลูด้านสขุภาพ 
การสร้างทกัษะชีวิต เพ่ือให้เรียนรู้ด้วยตนเองไปตลอดชีวิตด้วยการปลกูฝังตัง้แตบ้่าน ชมุชน และโรงเรียน 
มีการดําเนินการด้วยความเตม็ใจและตอ่เน่ือง 
  5. การปฏิรูประบบบริการสขุภาพ คือ การสง่เสริมสขุภาพควรให้ทกุหนว่ยงานเข้ามามีสว่นร่วม
ในการดแูล ตดิตามการให้บริการทางด้านสาธารณสขุแก่ประชาชน เร่ิมตัง้ชมุชน ภาครัฐ เอกชน และการให้ 
บริการต้องเข้ากบัวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินและให้ทกุงานเข้ามามีสว่นร่วม เพ่ือปรับเปลี่ยน
ทศันคตแิละพฒันาองค์การโดยเน้นการให้บริการตามความต้องการของแตล่ะบคุคลให้เป็นภาพรวมเดียวกนั 
(Ottawa Charter.  1986) 
  การส่งเสริมสุขภาพของไทย  
   นโยบายด้านสขุภาพของประเทศไทยท่ีกําหนดไว้ในแผนพฒันาสาธารณสขุโดยรวม ตัง้แต ่
ฉบบัท่ี 1 – 7 (2504 – 2539) มุง่งานเก่ียวกบัสขุภาพไปท่ีบริการรักษาพยาบาล เป็นการบริหารงานแบบ 
“ตัง้รับ” มากกวา่การ “มุง่รุก” เพ่ือปลกูฝังแนวคดิเร่ืองการสง่เสริมสขุภาพ และการป้องกนัโรคให้แก่ประชาชน
ในสงัคม ตอ่มาถึงแผนพฒันาสาธารณสขุฉบบัท่ี 8 ท่ีเน้น “การพฒันาคน” ก็ยงัไมใ่ห้ความสําคญักบังาน
ส่งเสริมสขุภาพโดยตรง แต่สอดแทรกเป็นงานย่อยๆอยู่ในสาธารณสขุ เช่น การกําจดัขยะ การอนามยั
สิง่แวดล้อม การพฒันาสขุาภิบาล เป็นต้น การจดัการโครงสร้างของทางราชการก็จํากดัให้งานสง่เสริม
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สขุภาพเป็นการให้บริการกบับคุคลเพียงบางสว่น เช่น งานอนามยัแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว 
(อษุณีย์ เพชรรัชตะชาต.ิ  2549) 
   ในปลายแผนพฒันาสาธารณสขุฉบบัท่ี 8 เร่ิมมีปัจจยั เช่น กระแสโลกาภิวตัน์ กระแส
ประชาธิปไตย การกระจายอํานาจธรรมนญูปี 2540 เข้ามาเก่ียวข้อง ทําให้แนวโน้มของการพฒันาสขุภาพ
ปรับเปล่ียนไป เกิดการปฏิรูประบบสขุภาพ และจดัทําพระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาตขิึน้ในปี 2543 เป็น
กฎหมายแมบ่ทด้านสขุภาพ หรือเป็นธรรมนญูด้านสขุภาพของคนไทย ท่ีมุง่แนวทางการ “สร้างนําซอ่ม” 
ทําให้แผนพฒันาสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 9 (2545 – 2549) มีการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหมเ่ป็นการมุง่สร้าง
สขุภาพดี (Good Health) ในเชิงรุก (Positive View) เน้นการสร้างเสริมสขุภาพ และการป้องกนัโรคก่อน
เจ็บป่วยนําควบคูไ่ปกบัการรักษาพยาบาลท่ีตามมา และมุง่เน้นท่ีตวัคนทัง้คน มากกวา่มุง่เน้นท่ีตวัโรค 
เพ่ือบรรลสุขุภาวะของการมีสขุภาพดีครบองค์รวมทัง้กาย จิต สงัคม และจิตวิญญาณ (Holistic Care) 
โดยกําหนดยทุธศาสตร์หลกัของการพฒันาสขุภาพไว้ดงันี ้(อําพล จินดาวฒัน์.  2546) 
    1. เร่งสร้างสขุภาพเชิงรุก 
    2. ปฏิรูปโครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการระบบสขุภาพ 
    3. สร้างหลกัประกนัการเข้าถงึระบบสขุภาพถ้วนหน้า 
    4. สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสงัคมเพ่ือสขุภาพ 
    5.  บริหารจดัการความรู้ และภมูิปัญญาเพ่ือสขุภาพ 
    6.  พฒันากําลงัคนด้านสขุภาพ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง และระบบสขุภาพใหม ่
   ปี พ.ศ. 2545 – 2546 รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสขุเป็นแกนนําประกาศให้เป็น “ปีแห่ง
การสร้างสขุภาพ” จดักิจกรรมรณรงค์สร้างสขุภาพอยา่งกว้างขวาง ควบคูไ่ปกบัการปฏิรูประบบหลกัประกนั
สขุภาพ (30 บาทรักษาทกุโรค) 
   โดยธรรมชาติของมนษุย์เม่ือเกิดปัญหาตา่งๆ ขึน้ในชีวิต ก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหา
ด้วยตวัเองก่อนเป็นอนัดบัแรก เม่ือรู้วา่ไมส่ามารถแก้ปัญหาได้เอง ก็จะแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน
ในเร่ืองความเจ็บป่วย หรือปัญหาสขุภาพก็เช่นเดียวกนั ทกุคนต้องการท่ีจะดแูลตนเองให้มีสขุภาพดีอยู่
เสมอ ดงันัน้กลา่วได้วา่ “การดแูลสขุภาพตนเอง เป็นกิจกรรมท่ีบคุคลแตล่ะคนปฏิบตัแิละยดึเป็นแบบ
แผนในการปฏิบตัเิพ่ือให้มีสขุภาพดี” อาจแบง่ขอบเขตการดแูลสขุภาพตนเองเป็น 2 ลกัษณะคือ 
   1. การดแูลสขุภาพตนเองในสภาวะปกต ิถือเป็นการดแูลสขุภาพตนเองและสมาชิก               
ในครอบครัวให้มีสขุภาพแข็งแรงสมบรูณ์อยูเ่สมอ ได้แก่ 
    1.1 การดแูลสง่เสริมสขุภาพ เพ่ือให้สขุภาพตนเอง สามารถดําเนินชีวิตได้อยา่งปกตสิขุ 
เช่น การออกกําลงักาย การสร้างสขุวทิยาสว่นบคุคลท่ีดี ไมด่ื่มสรุา ไมส่บูบหุร่ี หลีกเล่ียงจาก สิง่ท่ีเป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ 
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    1.2 การป้องกนัโรค เพ่ือไม่ให้เจ็บป่วยเป็นโรค เช่น การไปรับภมูิคุ้มกนัโรคตา่ง  ๆการไป
ตรวจสขุภาพ การป้องกนัตนเองไมใ่ห้ตดิโรค 
   2. การดแูลสขุภาพตนเองเม่ือเจ็บป่วย ได้แก่ การขอคําแนะนํา แสวงหาความรู้จากผู้ รู้ 
เช่น อาสาสมคัรสาธารณสขุตา่ง ๆ ในชมุชนบคุลากรสาธารณสขุ เพ่ือให้ได้แนวทางปฏิบตัหิรือการรักษา
เบือ้งต้นให้หาย จากความเจ็บป่วย ประเมนิตนเองได้วา่ เม่ือไรควรไปพบแพทย์เพ่ือรักษาก่อนท่ีจะเจ็บป่วย
รุนแรง และปฏิบตัติามคําแนะนําของแพทย์ หรือบคุลากร สาธารณสขุ เพ่ือบรรเทาความเจ็บป่วยและมี
สขุภาพดีดงัเดมิ 
  การท่ีประชาชนทัว่ไปสามารถดแูลสขุภาพตนเองได้นัน้ จําเป็นต้องมีความรู้ ความรู้เข้าใจ
ในเร่ืองการดแูลสขุภาพตัง้แตย่งัไมเ่จ็บป่วยเพ่ือบํารุงรักษาตนเองให้สมบรูณ์แข็งแรงรู้จกัท่ีจะป้องกนัตวัเอง
มิให้เกิดโรคและเม่ือเจ็บป่วยก็รู้วิธีท่ีจะรักษาตวัเองเบือ้งต้นจนหายเป็นปกตหิรือรู้วา่เม่ือไรต้องไปพบแพทย์
หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ (สํานกัสง่เสริมสขุภาพ กรมอนามยั กระทวงสาธารณสขุ.  2550) 
 จากข้อมลูดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ การสง่เสริมสขุภาพแตล่ะบคุคลนัน้มีเหตผุลท่ีแตกตา่งกนั   
ดงันัน้อาสาสมคัรสาธารณสขุควรแนะนําวธีิการท่ีเหมาะสมสําหรับแตล่ะบคุคล ควรสง่เสริมให้เห็นความสําคญั
ของสขุภาพ และความสาํคญัของตนเอง เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตักิารสง่เสริม
สขุภาพ สนบัสนนุให้กระทํากิจกรรมนัน้อยา่งสม่ําเสมอและยาวนาน 
 สรุปองค์ประกอบและแนวทางการสร้างสขุภาพเป็นเร่ืองของคนทกุคนท่ีจะถือปฏิบตัเิพ่ือให้เกิด 
เป็นพฤตกิรรมและปฏิบตัติลอดไปด้วยการสร้างสขุภาพ ทัง้ทางกาย จิตใจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ด้วย
ตวัของบคุคลและสนบัสนนุจากสงัคมไมว่า่จะเป็น ชมุชน ภาครัฐ เอกชน องค์กรตา่งๆ เข้ามามีสว่นร่วม 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการสร้างสขุภาพด้วยตนเอง ตามองค์ประกอบ ทัง้ 3 ด้าน และท่ีสําคญักิจกรรมการสร้าง
สขุภาพในด้านการปฏิบตัติวัและพฤตกิรรมสร้างสขุภาพในการควบคมุป้องกนั เพ่ือนําไปสูส่ขุภาพ ด้วยวิธี 
การสง่เสริมทางด้านการออกกําลงักาย การโภชนาการ การวางแผนครอบครัว สร้างสขุภาพจิต การไมส่บูบหุร่ี 
ไมด่ื่มสรุาและไมเ่สพสิง่เสพตดิ ทัง้นีกิ้จกรรมการสร้างสขุภาพโดยการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
ควรแนะนําวธีิการท่ีเหมาะสมสําหรับแตล่ะบคุคล สง่เสริมให้เห็นความสําคญัของสขุภาพ และความสําคญั
ของตนเอง เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตักิารสง่เสริมสขุภาพ สนบัสนนุให้กระทํา
กิจกรรมนัน้อยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องตอ่นโยบายการสร้างสขุภาพให้แก่ประชาชนในชมุชน เพ่ือ
สขุภาพอนามยัท่ีดีและเกิดความเข็มแข็งในชมุชน  ดงันัน้ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัร
สาธารณสขุในการสร้างสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล บ้านสาลวนั อําเภอพทุธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม โดยใช้กิจกรรมการสร้างสขุภาพตามนโยบายสาธารณสขุของกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่
ครอบคลมุตามบริบทของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพชมุชน 
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 2.4กิจกรรมการสร้างสุขภาพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
  ตามโครงการสนองนํา้พระราชหฤทยัในหลวงทรงห่วงใยสขุภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสขุ
ร่วมกบัสํานกังานประกนัสขุภาพแห่งชาตไิด้จดัขึน้ โดยได้กําหนดเป้าหมาย การดําเนินการ มีอยู ่3อ 2ส 
ได้แก่ การออกําลงักาย อาหารเพ่ือสง่เสริมสขุภาพ อารมณ์มีผลตอ่ความอ้วน งดหรือลดการด่ืมเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีแอลกอฮอล์ เลกิสบูบหุร่ีหรือหลีกเล่ียงจากควนับหุร่ี 
   1. ด้านบริโภคอาหารเพ่ือสขุภาพ การดแูลอาหารต้องคํานงึถึงความต้องการของร่างกาย 
เพ่ือสขุภาพท่ีท่ีดีตามวยัให้ยดึแนวปฏิบตักิารกินท่ีถกูต้อง ตามข้อปฏิบตักิารกินอาหารเพ่ือสขุภาพท่ีดี 9 ข้อ 
ดงันี ้
    1.1 กินอาหารให้ครบ 5 หมูแ่ตล่ะหมูใ่ห้หลากาหลายและหมัน่ดแูลนํา้หนกั 
    1.2 กินข้าวเป็นอาหารหลกัและกินแป้งเป็นบ้างมือ้ 
    1.3 กินผกัให้มากและกินผลไม้เป็นประจํา 
    1.4 กิน ปลา เนือ้สตัว์ไมต่ดิมนั ไข ่และถัว่เมลด็แห้งเป็นประจํา 
    1.5 ด่ืมนมให้เหมาะสมตามวยั 
    1.6 กินอาหารท่ีมีไขมนัแตพ่อควร 
    1.7 หลีกเล่ียงอาหารหวานจดัและเคม็จดั 
    1.8 กินอาหารท่ีสะอาดปราศจากสารปนเปือ้น 
    1.9 งดหรือลดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
   2. การออกกําลงักาย การเคลื่อนไหวออกแรงเป็นเร่ืองสําคญั เป็นประโยชน์ตอ่ระบบ
ตา่งๆ ของร่ายกาย ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 ลดความดนัในเลือด 
    2.2 ลดไขมนัชนิดเลว 
    2.3 เพิ่มไขมนัชนิดดี 
    2.4 ลดความตอ่โรคหวัใจ 
    2.5 ลดความเส่ียงตอ่โรคมะเร็งบางชนิด 
    2.6 ลดระดบันํา้ตาล 
    2.7 ลดไขมนัในพงุ 
    2.8 ช่วยให้อินซลูนิทํางานดีขึน้ 
    2.9 เพิ่มความแนน่ของกระดกู 
    2.10 เพิ่มความกระซบัของกล้ามเนือ้และทา่ทาง 
    2.11 เพิ่มประสทิธิภาพการทํางานขอหวัใจและปอด 
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    2.12 ลดความเครียด 
    2.13 พฒันาอารมณ์ให้ดีขึน้ 
   ประเภทการออกกําลงักายมีอยู ่3 ประเภท คือ 1) ประเภทเพ่ือความแข็งแรงของระบบ
ไหลเวียน หวัใจและปอด (Cardio-respiratory exercise) หรือการออกกําลงักายแบบแอโรบกิ เป็นการออกกําลงักาย
ท่ีใช้กล้ามเนือ้มดัใหญ่ทําซํา้  ๆกนัเป็นจงัหวะตอ่เน่ืองกนั เพ่ือฝึกความอดทนของหวัใจ ระบบและการไหลเวียน
ของเลือด การปฏิบตัมีิอยู ่2 รูปแบบ การออกกําลงัอยา่งเป็นแบบแผน เช่น เดนิเร็ว ป่ันจกัรยาน วา่ยนํา้ 
เต้นแอโรบกิ และชนิดวถีิชีวติประจําวนั คือ การทํางานบ้าน ทํางานอดเิรกท่ีออกแรง เดนิเท้า เป็นต้น 2) 
การออกกําลงัเพ่ือแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้ (Resistive exercise) และเสริมสร้างกระดกู
และระบบกล้ามเนือ้แข็งแรง ได้แก่ การยกนํา้หนกั นอนยกตวั วิดพืน้ 3) การออกกําลงักายเพ่ือความยืดหยุน่ 
(Flexibility Exercise) เพ่ือให้กล้ามเนือ้แลข้อตอ่มีความยืดหยุน่ เช่นการรําไม้พลองป้าบญุมี โยคะ หลกั
ปฏิบตัใินการออกกําลงัออกครัง้ละอยา่งน้อย 30 นาที อยา่งน้อยสปัดาห์ละ 5 วนั 
   3. อารมณ์ ควรมีการฝึกเทคนิคการผอ่นคลาย หลบหลีกสถานการณ์และสิ่งยัว่ยวนท่ี
จะนําไปสูค่วามเครียด การจดัการความเครียด คือ หนัความสนใจไปเร่ืออ่ืนๆ อาจทําโดยการออกกําลงักาย 
อา่นหนงัสือ ปลกูต้นไม้ ไมอ่ยูค่นเดียว ใช้เวลาไปช่วยเหลือผู้ อ่ืนและท่ีสําคญัการผอ่นคลายความเครียด
โดยการหนักลบัมาสนใจตวัเรา รับรู้วา่ตนเครียดหาทางผอ่นหนกัไปเบา ให้สงบลง ซึง่มีหลายวิธีเช่น การนวด
คลายเครียด การฝึกหายใจ การผอ่นคลายกล้ามเนือ้ 
   4. สรุา งดหรือลดการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ มีเทคนิคดงัตอ่ไปนี ้หาเหตผุลวา่
ทําไมต้องด่ืม ลงมือปฏิบตัิ บอกความตัง้ใจให้คนอ่ืนทราบ ระหวา่งหยดุให้กลบัไปดขู้อท่ีหนึง่วา่ทําไมถึงหยดุ 
เผลอด่ืมถือเป็นประสบการเร่ิมต้นใหม ่ประสบความสําเร็จตามช่วงท่ีตัง้ใจไว้แล้วตอ่เวลาออกไปอีก ไมสํ่าเร็จ
ปรึกษาแพทย์ 
   5. สบูบหุร่ี เลกิการสบูบหุร่ีและหลีกจากควนับหุร่ี มีหลกัดงันี ้ขอคําปรึกษาจากแพทย์
หรือผู้ ท่ีสามารถเลกิบหุร่ีสําเร็จ หากําลงัใจจากคนใกล้ชิด ตัง้เป้าหมายให้แนว่แน ่ไมร่อช้าลงมือปฏิบตั ิ
ห่างไกลสิง่กระตุ้น ผอ่นคลายด้วยการเลน่กีฬา ฟังเพลง ไมท้่าทายไมล่องสบูอีกครัง้ หากล้มเลวควรเร่ิมใหม่
อีกครัง้จะพบความสําเร็จ 
 สรุปกิจกรรมการสร้างสขุภาพ การสร้างสขุภาพด้วยการดแูลสขุภาพตนเองในภาวะปกตกิารดแูล
สขุภาพตนเองเม่ือรู้สกึวา่ผิดปกต ิการดแูลสขุภาพตนเองเม่ือเจ็บป่วยและได้รับการกําหนดวา่เป็นผู้ ป่วย 
ซึง่หากทกุคนมีการเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมและให้ครบ 5 หมู ่มีการออกกําลงักายเป็นประจํา 
และไมใ่ห้เกิดความเครียดทางอารมณ์ งดการด่ืมสรุาและลดหรือเลกิการสบูบหุร่ีได้ก็เท่ากบัวา่ เราทกุคน
ได้สร้างสขุภาพเพ่ือให้เกิดภมูิคุ้มกนัโรคตา่งๆ เพ่ือสนองตามโครงการสนองนํา้พระราชหฤทยัในหลวง ทรง
ห่วงใยสขุภาพประชาชน กระทรวงสาธารณสขุ 
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3. อาสาสมัครสาธารณสุข 
 อาสาสมคัรสาธารณสขุเป็นผู้ ท่ีทํางานด้วยใจรัก จิตอาสา เป็นผู้ให้โดยไมห่วงัผลตอบแทน ทํา
เพ่ือสว่นรวม ให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน รวมทัง้เป็นผู้ใสใ่จ และมีความรู้ด้านสขุภาพ นอกจากนัน้ อสม. ยงั
สมัพนัธ์และผกูผนักบังานสาธารณสขุ มีความวางใจ และเข้าใจดีตอ่งานสขุภาพชมุชน  เป็นทนุทางสงัคม
ท่ีมีศกัยภาพ ท่ีจะพฒันาให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อชุมชน และต่อระบบสขุภาพของประเทศไทย 
(สํานกัสง่เสริมสขุภาพ กรมอนามยั.  2544: 3) 
 3.1 ความหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน 
  อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน (อสม.) หมายถึง บคุคลท่ีได้รับการคดัเลือกจากชาวบ้าน
ไมน้่อยกวา่ 10 หลงัคาเรือน ในแตล่ะคุ้มหรือละแวกบ้าน และได้รับการอบรม ตามหลกัสตูรท่ีกระทรวง
สาธารณสขุกําหนด  โดยมีบทบาทหน้าท่ีสําคญัในฐานะผู้ นําการเปล่ียนแปลงด้านพฤตกิรรมสขุภาพอนามยั 
(Change agents) การทําหน้าท่ีเป็นผู้สื่อขา่วสาธารณสขุ (ผสส) การแนะนําเผยแพร่ความรู้ การวางแผน 
และประสานกิจกรรมพฒันาสาธารณสขุ  ตลอดจนให้บริการสาธารณสขุด้านตา่งๆ เช่น การสง่เสริมสขุภาพ 
การเฝ้าระวงัและป้องกนัโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขัน้ต้น  โดยใช้ยาและเวชภณัฑ์ตามท่ีขอบเขต
ท่ีกระทรวงสาธารณสขุกําหนด การสง่ต่อผู้ ป่วยไปรับบริการ การฟืน้ฟูสภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 
(กลุม่พฒันา อสม. ศนูย์ฝึกอบรมและพฒันาสขุภาพภาคประชาชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.  2556: 
ออนไลน์) 
  สําหรับการรับผิดชอบดแูลครัวเรือนในหมูบ้่าน/ ชมุชน กําหนดจํานวน อสม.ในหมูบ้่าน /
ชมุชน  โดยเฉลี่ย 1 คน รับผิดชอบ 10 – 15 หลงัคาเรือน 
 3.2 คุณสมบัตขิองอาสาสมัครสาธารณสุข 
  1. อายไุมต่ํ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ 
  2. มีช่ือในทะเบียนบ้านและอาศยัอยูเ่ป็นการประจําในหมูบ้่านหรือชมุชนท่ีประสงค์จะเป็น 
อสม.ไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 
  3. มีความรู้สามารถอา่นออกเขียนได้ 
  4. สมคัรใจและเสียสละเพ่ือช่วยเหลือการดําเนินงานสาธารณสขุ 
  5. ประสงค์จะเข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการดําเนินงานสาธารณสขุและต้องการพฒันาชมุชน
ของตนเอง 
  6. มีความประพฤตอิยูใ่นกรอบศีลธรรมอนัดี ได้รับความไว้วางใจและยกยอ่งจากประชาชน 
  7. มีสขุภาพดีทัง้กายและใจ และมีพฤตกิรรมทางด้านสขุภาพท่ีเป็นแบบอยา่ง 
  8. มีเวลาให้กบัการทํางานในบทบาทอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน 
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 3.3 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข 
  กระทรวงสาธารณสขุกําหนดให้ใช้วธีิการประชาธิปไตยในการคดัเลือกบคุคลเป็น อสม.  โดย 
มีแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
  1. เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุร่วมกบัประธานกรรมการหมูบ้่าน / ชมุชน จดัประชมุหวัหน้าครัวเรือน
หรือผู้แทนในหมูบ้่าน / ชมุชน เพ่ือชีแ้จงให้ทราบถึงบทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสขุ แล้วมอบหมาย
ให้ประธานกรรมการหมูบ้่าน/ชมุชน และ อสม. (กรณีท่ีมี อสม.ยงัคงสภาพอยู)่ เป็นคณะกรรมการคดัเลือก 
อสม. ใหม ่
  2. จดัแบง่หลงัคาเรือนให้เป็นคุ้มบ้าน คุ้มละ 10 – 15 หลงัคาเรือนหรือใช้คุ้มเดมิท่ีมีการจดั 
อยูแ่ล้ว  สอบถามหาผู้สมคัรใจและมีคณุสมบตัติามท่ีกําหนด คดัเลือกเข้ารับการอบรมเป็น อสม. ในกรณี
ท่ีมีผู้สมคัรเกิน 1 คน ให้คณะผู้ ดําเนินการคดัเลือก อสม.จดัประชมุหวัหน้าครอบครัวหรือผู้แทนครอบครัว
ในคุ้มนัน้ๆ เพ่ือลงมตโิดยใช้เสียงสว่นใหญ่คดัเลือกให้เป็น อสม.ประจําคุ้มบ้านนัน้ 
 3.4 การฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข  
  การฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้  อสม.
ท่ีคดัเลือกเข้ามาใหมมี่การเปล่ียนแปลงเจตคต ิมีความรู้ความสามารถและปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ี
ได้ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
  วิธีการอบรม โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุสามารถวางแผนการอบรมได้ตามความเหมาะสมของ
พืน้ท่ี ควรมีทัง้สว่นของการให้ความรู้ทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบตัิ รวมทัง้มีการประเมินผลวา่ อสม. ใหม่
ทกุคนมีความรู้และสามารถทํางานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้อยา่งมีคณุภาพ 
 3.5 การขึน้ทะเบยีนอาสาสมัครสาธารณสุข 
  สถานภาพของการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ เกิดขึน้เม่ือบคุคลนัน้ได้รับการคดัเลือก ผา่น
การอบรม และได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทัง้กลุม่ความรู้พืน้ฐานและกลุ่มความรู้เฉพาะ
ตามท่ีกําหนดไว้  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัจะออกประกาศนียบตัรและบตัรประจําตวัให้ใช้เป็นหลกัฐาน  
โดยรูปแบบ อายบุตัร และสทิธิท่ีได้รับเป็นไปตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุกําหนด 
 3.6 วาระและการพ้นสภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 
  อาสาสมคัรสาธารณสขุกําหนดให้มีวาระคราวละ 4 ปี เม่ือครบวาระแล้วให้พิจารณาต่อ
บตัรประจําตวั โดยดจูากผลการดําเนินงานร่วมกบัการพิจารณาของประชาชนและองค์กรของหมูบ้่าน เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุไม่ควรท่ีจะเป็นผู้ถอดถอน อสม.ด้วยตนเอง  เพราะ อสม.เป็นอาสาสมคัรท่ีเสียสละของประชาชน  
หากมีความจําเป็นก็ต้องใช้การประชมุและปรึกษาหารืออยา่งเป็นกนัเองกบัอสม.ท่ีมีอยูร่่วมกบักรรมการ
หมูบ้่าน/ชมุชน เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งท่ีอาจจะเกิดขีน้ 
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  การพ้นสภาพความเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ สิน้สดุสภาพเม่ือ 1) ตาย 2) ลาออก 3) เป็น
คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วแตก่รณี หรือ 4) นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั มี
คําสัง่ให้พ้นสภาพ ตามท่ีหวัหน้าครัวเรือน หรือผู้แทนจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของหลงัคาเรือนท่ี
อาสาสมคัรสาธารณสขุ รับผิดชอบร่วมกนัลงลายมือช่ือย่ืนหนงัสือตอ่นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั แล้วแตก่รณี 
และอาจตัง้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนมีคําสัง่ให้พ้นสภาพการเป็นอาสาสมคัร
สาธารณสขุ หากปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานการตรวจสอบอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้
   1. อสม. ผู้นัน้ไมเ่คยเข้าร่วมกิจกรรมด้านสขุภาพท่ีกระทรวงสาธารณสขุ หรือหนว่ยงาน
ของรัฐจดัขึน้  โดยไมมี่เหตผุลหรือความจําเป็น 
   3. อสม. ผู้นัน้ไมรั่กษาจรรยาบรรณของ อสม. หรือมีความประพฤตเิสียหายท่ีอาจนํามา
ซึง่ความเส่ือมเสียศกัดิศ์รีขององค์กรอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
 3.7 บทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข 
  ตามมาตรฐานการสาธารณสุขมูลฐาน 
   1. เป็นผู้ ส่ือขา่วสาธารณสขุระหวา่งเจ้าหน้าท่ีและประชาชนในหมูบ้่า 
   2. เป็นผู้ให้คําแนะนําถ่ายทอดความรู้แก่เพ่ือนบ้านและแกนนําสขุภาพประจําครอบครัว 
ในเร่ืองตา่งๆ 14 องค์ประกอบของงานสาธารณสขุมลูฐาน 
   3. เป็นผู้ให้บริการสาธารณสขุแก่ประชาชน ได้แก่ การสง่ตอ่ผู้ ป่วยและการตดิตาม ดแูล
ผู้ ป่วยท่ีได้รับการสง่ตอ่มาจากสถานบริการ การจ่ายยาเม็ดคมุกําเนิด ถงุยางอนามยั การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น ฯลฯ 
   4. หมนุเวียนกนัปฏิบตังิานท่ี ศสมช. ในการ 
    4.1 จดัทําศนูย์ข้อมลูขา่วสารของหมูบ้่าน 
    4.2 ถ่ายทอดความรู้และจดักิจกรรมตามปัญหาของหมูบ้่านชมุชน 
    4.3 ให้บริการท่ีจําเป็นใน 14 กิจกรรมสาธารณสขุมลูฐาน 
   5. เฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาสาธารณสขุในหมูบ้่าน เชน่ ในเร่ืองโภชนาการขาดสารอาหาร
และขาดธาตไุอโอดีน เร่ืองอนามยัแมแ่ละเดก็ โดยตดิตามหญิงมีครรภ์ให้มาฝากท้องและตรวจครรภ์ตาม
กําหนด การสร้างเสริมภมูิคุ้มกนัโรค ตดิตามให้มารดานําเดก็ไปรับวคัซีนตามกําหนดและการเฝ้าระวงัเร่ือง
โรคประจําถ่ิน เป็นต้น 
   6. เป็นผู้ นําในการบริหารจดัการวางแผนแก้ปัญหาและพฒันาหมูบ้่าน/ชมุชน โดยใช้
งบประมาณท่ีได้รับจากกระทรวงสาธารณสขุ องค์การบริหารสว่นตําบลหรือจากแหลง่อ่ืนๆ 
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   7. เป็นแกนนําในการชกัชวนเพื่อบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพฒันางานสาธารณสขุของชมุชน 
และพฒันาคณุภาพชีวิต โดยใช้กระบวนการความจําเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) และรวมกลุม่ในการพฒันาสงัคม
ด้านตา่ง ๆ  
   8. ดแูลสทิธิประโยชน์ด้านสาธารณสขุของประชาชนในหมูบ้่าน  โดยเป็นแกนนํา ใน
การประสานงานกบักลุม่ผู้ นําชมุชน และองค์การบริหารสว่นตําบล (อบต.) กระตุ้นให้มีการวางแผน และ
ดําเนินงานเพ่ือพฒันางานสาธารณสขุของหมูบ้่าน 
  ตามมาตรฐานสมรรถนะ อาสาสมัครสาธารณสุข 
   1. สามารถนํานโยบายไปสูก่ารปฏิบตั ิเพ่ือพฒันาและแก้ปัญหาท่ีสอดคล้องกบัพืน้ท่ี 
   2. สามารถเป็นผู้ นําในงานสง่เสริมสขุภาพและป้องกนัโรค รักษาพยาบาลเบือ้งต้น 
ฟืน้ฟสูมรรถภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค 
   3. สามารถสร้างและบริหารเครือขา่ยในการดําเนินงานสร้างสขุภาพแบบหุ้นสว่น 
   4. สามารถรณรงค์ขบัเคล่ือนชมุชนและสงัคมให้ต่ืนตวัและรับผิดชอบตอ่ตนเอง ชมุชน 
และสิง่แวดล้อมของชมุชน 
   5. สามารถเตรียมและริเร่ิมมาตรการทางสงัคมใหม ่ๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอ่สขุภาพ 
   6. สามารถสร้างจิตสํานกึเร่ืองจิตอาสาในการร่วมจดัการสขุภาพชมุชน 
   7. สามารถสร้างโอกาสให้เดก็ เยาวชน แกนนําอ่ืน ๆ  เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการสขุภาพ
ชมุชน 
  ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (เชงิรุก) 
   1. ดแูลสขุภาพอนามยัเชิงรุกในกลุม่แมแ่ละเดก็ ผู้สงูอาย ุผู้พกิาร ผู้ ป่วยเรือ้รัง ในชมุชน 
   2. เสริมสร้างสขุภาพและแก้ไขปัญหาสขุภาพชมุชน  โดยแผนสขุภาพตําบลร่วมกบัภาคี
เครือขา่ยตา่ง ๆ ในชมุชน  เพ่ือลดโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู มะเร็ง หวัใจ และหลอดเลือด อมัพฤกษ์ 
อมัพาต และหนนุการดําเนินงานสง่เสริมสขุภาพใน รพ.สต. 
   3. เป็นทตูไอโอดีน ในการให้ความรู้เร่ืองโรคขาดสารไอโอดีน ตรวจสารไอโอดีนในเกลือ 
นํา้ปลา ซอสปรุงรส และแนะนําหญิงตัง้ครรภ์บริโภคเกลือไอโอดีน 
  อาสาสมคัรสาธารณสขุ ถือเป็นบคุคลสําคญัท่ีมีสว่นช่วยเหลือประชาชนในการดแูลรักษา
สขุภาพ  โดยการเฝ้าระวงัและป้องกนัโรค ช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขัน้ต้น รวมถึงใช้ยาและเวชภณัฑ์
ตามขอบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสขุกําหนด เพ่ือให้ทกุคนในหมูบ้่าน ชมุชน มีสขุภาพท่ีสมบรูณ์แข็งแรง
ทัง้ร่างกายและจิตใจ  รวมทัง้มีบทบาทในการป้องกนัและควบคมุโรคท่ีเป็นปัญหาสําคญัของท้องถ่ิน โดยเฉพาะ 
การป้องกนัไมใ่ห้บคุคลในหมูบ้่าน ชมุชน เจ็บป่วย ด้วยบทบาทท่ีสําคญัของอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีตอ่
หมูบ้่าน ชมุชน ในฐานะผู้ดแูลสขุภาพของคนในสงัคม  ผู้วจิยัจงึสนใจศกึษาการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัร
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สาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ  ซึง่ถ้าอาสาสมคัรสาธารณสขุมีความรู้และมีสว่นร่วมในการปฏิบตัท่ีิ
ถกูต้องของการป้องกนัและควบคมุโรคแล้ว  ก็จะสามารถให้การดแูลสมาชิกในสงัคมได้เป็นอยา่งดี  อีกทัง้
สง่ผลให้การดําเนินงานป้องกนัและควบคมุโรคในชมุชนมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้  ดงันัน้ผู้วิจยัจงึได้เลือก
อาสาสมคัรสาธารณสขุเป็นประชากรกลุม่เป้าหมายในการศกึษาครัง้นี ้
   
4. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 อําเภอพทุธมณฑลเป็น 1 ใน 7 อําเภอของจงัหวดันครปฐม เดมิเป็นสว่นหนึง่ของอําเภอนครชยั
ศรี มีพืน้ท่ี 76,329 ตารางกิโลเมตร หรือ 47,706.25 ไร่ ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกของจงัหวดันครปฐมตาม
ทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 29 ตารางกิโลเมตร หรือทางรถยนต์ตามถนนบรมราชชนนี (ถนนป่ินเกล้า-
นครชยัศรี) เป็นระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร และอยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร มาทางทิศตะวนัตก
ตามทางรถไฟสายใต้จากสถานีธนบรีุ ประมาณ 19 กิโลเมตร หรือทางรถยนต์ตามถนนบรมราชชนนี 
ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร  
 ประวตัเิดมิ สมยัอาณาจกัรทวารวดีซึง่เจริญรุ่งเรืองอยูร่ะหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 12 – 17 โดยมี
เมืองนครปฐมโบราณซึง่เป็นเมืองทา่ชายฝ่ังทะเลเป็นศนูย์กลาง ปรากฏหลกัฐานทางธรณีวิทยาวา่บริเวณ
อําเภอพทุธมณฑลเคยเป็นทะเลมาก่อน 
 ในรัชกาลสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ สมยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี เม่ือ พ.ศ. 2092 ได้โปรดให้
แบง่เอาแขวงเมืองสพุรรณบรีุ แขวงเมืองราชบรีุ ตัง้เป็นเมืองนครชยัศรี ตัง้เมืองอยูริ่มแมนํ่า้นครชยั ห่าง
จากท่ีวา่การอําเภอนครชยัศรีในปัจจบุนัไปทางทิศใต้ ประมาณ 2 กิโลเมตร และมีฐานะเป็นเมืองมา
ตลอดจนถึงสมยักรุงรัตนโกสนิทร์  
 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้ให้บรูณะองค์พระปฐมเจดีย์ซึง่พระองค์ได้เสดจ็
มาพบท่ีเมืองนครชยัศรีในระหวา่งท่ีทรงผนวช โปรดให้ขดุคลองมหาสวสัดิแ์ละคลองเจดีย์บชูา เพ่ือเป็น
ทางคมนาคมระหวา่งกรุงเทพฯ กบัองค์พระปฐมเจดีย์ และโปรดให้จบัจองท่ีดนิสองฝ่ังคลองมหาสวสัดิ์

ในเขตอําเภอพทุธมณฑล พระราชทานให้กบัพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์ และได้พระราชทาน
เมืองนครชยัศรี ซึง่ขึน้กบักรมมหาดไทยมาขึน้กบักรมท่า 
 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้ทรงปรับปรุงการปกครองโดยทรงตัง้กระทรวง 
มหาดไทย และได้โปรดเกล้าฯ ให้ตัง้มณฑลขึน้เม่ือ พ.ศ. 2437 โดยรวมเมืองนครชยัศรีสมทุรสาคร และ
สพุรรณบรีุ เข้าในมณฑลเดียวกนั เรียกวา่ มณฑลนครชยัศรี ตัง้ท่ีวา่การมณฑลท่ีเมืองนครชยัศรี ตอ่มาปี 
พ.ศ. 2439 ได้ย้ายท่ีวา่การมณฑลไปตัง้ท่ีพระปฐมเจดีย์ 
 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้โปรดให้เปล่ียนเมืองนครชยัศรีเป็นเมืองนครปฐม 
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เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้จงัหวดัแทนเมือง ฉะนัน้ เมืองนครปฐม
จงึเปลี่ยนเป็นจงัหวดันครปฐม และยบุอําเภอเมืองเดมิเป็นอําเภอนครชยัศรีขึน้กบัจงัหวดันครปฐม 
 เน่ืองในโอกาสท่ีพทุธศาสนาเวียนมาบรรจบครบรอบ 2,500 ในปี พ.ศ. 2500 รัฐบาลสมยัจอมพล 
ป. พิบลูสงคราม และประชาชนได้จดังานเฉลมิฉลอง 25 พทุธศตวรรณ และมีมตใิห้สร้างพทุธมณฑลขึน้
เป็นศนูย์กลางทางศาสนา ในเนือ้ท่ี 2,500 ไร่ ตําบลศาลายา อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชมหาราช ได้เสดจ็พระราชดําเนินมาทรงประกอบรัฐพิธีก่อฤกษ์พทุธมณฑล 
เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2498 และได้เร่ิมก่อสร้างมาตัง้แตปี่ 2500 มีการก่อสร้างถนนหลายสายเข้า
พทุธมณฑล มีการก่อสร้างมหาวทิยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา และสถานศกึษาตลอดจนสถานท่ีราชการ
อ่ืนอีกหลายแห่งทําให้บริเวณนีเ้จริญขึน้อยา่งรวดเร็ว  
 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2534 กระทรวงมหาดไทย ได้ตัง้ก่ิงอําเภอพทุธมณฑล โดยแบง่เขตอําเภอ
นครชยัศรี จงัหวดันครปฐม จํานวน 3 ตําบล คือตําบลศาลายา ตําบลคลองโยง และตําบลมหาสวสัดิ ์ตัง้
ท่ีว่าการอําเภอท่ีตําบลศาลายาและในวนัท่ี 5 ธันวาคม 2539 ได้รับยกฐานะเป็นอําเภอพทุธมณฑล มี
นายสมดี คชายัง่ยืน เป็นนายอําเภอพทุธมณฑล นายแพทย์วฒันา เทียมปฐม เป็นผู้ อํานวยการโรงพยาบาล
พทุธมณฑล และนายสทิุน พรึงลําภเูป็นสาธารณสขุอําเภอพทุธมณฑล 
 อําเภอพทุธมณฑลเป็นอําเภอท่ีมีความสําคญั เน่ืองจากเป็นศนูย์กลางทางศาสนา การศกึษา 
การคมนาคมขนสง่ ศลิปและการท่องเท่ียว นอกจากนีย้งัเป็นพืน้ฐานสําคญัในการป้องกนันํา้ท่วมกรุงเทพมหานคร
ฝ่ังตะวนัตก (สาธารณสขุอําเภอพทุธมณฑล.  2556: ออนไลน์) 
  วิสัยทศัน์   
   เป็นเครือขา่ยบริการสขุภาพท่ีมีคณุภาพโดยทกุภาคสว่นมีสว่นร่วม นําไปสูก่ารมีสขุภาพดี 
ก่อนปี พ.ศ. 2552  
  พันธกิจ 
   1. ให้บริการสขุภาพแบบผสมผสานด้านการรักษาพยาบาล การสง่เสริมสขุภาพ การควบคมุ
ป้องกนัโรค และการฟืน้ฟสูภาพอยา่งมีคณุภาพ  
   2. สนบัสนนุด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดแูลคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสขุ 
   3. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสขุภาพ โดยประสานขอความร่วมมือจากทกุภาคสว่น 
   4. บริหารทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมุง่เน้นผลลพัธ์ การดําเนินงาน 
  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เป็นหน่วยบริการ
สาธารณสขุท่ีอยูใ่กล้ชิดกบัชมุชน หรือเรียกวา่ “ศนูย์สขุภาพชมุชนหรือสถานีอนามยั” ท่ีมีการดําเนินงาน
ด้านสขุภาพเชิงรุก คือ การสง่เสริมสขุภาพ และป้องกนัโรค ท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐานเช่ือมโยงกบัเครือขา่ย
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บริการในระดบัปฐมภมูิและทตุยิภมูิในพืน้ท่ี  โดยให้ชมุชนมีสว่นร่วมคดิ ร่วมทํา  ร่วมประเมินผลการดําเนินงาน  
มีทัง้หมด 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล วดัสวุรรณ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ตําบล บ้านสาลวนั  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล มหาสวสัดิ ์ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล คลองโยง 
1) และโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล คลองโยง  2) มีการดําเนินการงานตามโครงการพฒันาโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบลภายใต้แผนการดําเนินการปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2553  ซึง่มีวตัถปุระสงค์ สร้าง
ความพงึพอใจของผู้ รับบริการตอ่การดําเนินการของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล และก่อให้เกิดการพฒันา
ด้านบริการท่ีมีคณุภาพและประสทิธิภาพ ดําเนินการตามขอบเขตของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ
แบบผสมผสานทัง้ด้านการสง่เสริมสขุภาพ การควบคมุป้องกนัโรค การรักษาพยาบาลและฟืน้ฟสูขุภาพ 
การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทัง้การจดัการปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพ คุ้มครองผู้บริโภครวมทัง้การจดัการปัจจยั
เส่ียงตอ่สขุภาพ ทัง้ในระดบับคุคล ครอบครัว ชมุชน และสงัคม (สํานกังานสาธารณสขุ อําเภอพทุธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม.  2555)   
  แผนงานโครงการปี 2555 ของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม ประกอบด้วย โครงการควบคมุโรคไข้เลือดออกสายพนัธ์ุใหม ่โครงการจดักิจกรรมให้ผู้สงูอาย ุ
โครงการสํารวจข้อมลูประชากร โครงการให้ความรู้แก่ผู้สงูอายทุกุเดือน โครงการโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 
และโครงการจดัการสขุภาวะเดก็โรงเรียนประถมศกึษา  โดยมีปัญหาอปุสรรคในการทํางาน คือ การขยายตวั
ของชมุชน ประชากรแฝง เป้าหมายงานสงูมาก และมีจํานวนงานมาก ดงันัน้อาสาสมคัรสาธารณสขุของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล เป็นผู้ ท่ีมีความสําคญัและเป็นหวัใจของการดําเนินงาน
ในการชว่ยเหลืองานด้านสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล เฝ้าระวงัสขุภาพของประชาชนใน
ชมุชนท่ีมีประสทิธิภาพ และมีมาตรการทางสงัคมของชมุชนท่ีชว่ยปรับเปล่ียนพฤตกิรรมของประชาชนได้
เป็นอยา่งดี ซึง่ในการศกึษาการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ครัง้นีศ้กึษาตามแนวทฤษฎีของ โคเฮน และ 
อฟัฮอฟ (Cohen; & Uphoff.  1980: 213 - 218) มี 4 ลกัษณะ ซึง่ได้ดําเนินการเพ่ือสง่เสริมสขุภาพตาม
กฎบตัรออตตาวา ได้แก่ 
   1. ร่วมในการตดัสนิใจ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ร่วมประชมุ เพ่ือค้นหา
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชมุชน หาสาเหต ุและร่วมกนัเสนอความคดิเห็นในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั เพ่ือให้การเกิด
การแก้ไขปัญหาในชมุชนท่ีเกิดขึน้ และแสดงความคดิเห็นในการวางแผน กําหนดความต้องการ การจดั 
ลําดบัความสําคญัในการดําเนินงาน และใช้วิจารณญาณในการตดัสนิกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชน กําหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัสขุภาพของประชาชนในอําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม   
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   2. ร่วมปฏิบตักิารสง่เสริมสขุภาพ โดยอาสาสมคัรสาธารณสขุร่วมกนัปฏิบตังิานหรือ
ดําเนินงานตามแผนหรือกิจกรรมท่ีกําหนดไว้  รวมไปถงึการร่วมในการเสียสละแรงงาน ทนุทรัพย์หรือวสัด ุ
อปุกรณ์ตา่งๆ เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสทิธิภาพ 
   3. ร่วมในการรับประโยชน์ โดยอาสาสมคัรสาธารณสขุได้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั
จากการดําเนินงานด้านการสง่เสริมสขุภาพ กิจกรรมหรือโครงการพฒันาของชมุชน รวมถึงผลประโยชน์
ทางด้านวตัถแุละทางด้านจิตใจในพืน้ฐานท่ีเทา่เทียมกนั 
   4. ร่วมประเมินผล โดยอาสาสมคัรสาธารณสขุได้ร่วมกนัควบคมุ ตดิตามความก้าวหน้า 
ความสําเร็จของแผนและกิจกรรมหรือโครงการ รวมทัง้ตดิตามปัญหา อปุสรรคท่ีเกิดขึน้และร่วมกนัประชมุ
เสนอแนะความคดิเห็นในการปรับปรุงแนวทางในการดําเนินงานตอ่ไป 
 สรุป การท่ีอาสาสมคัรสาธารณสขุ เข้ามามีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา
สขุภาพประชาชน  ร่วมในการวางแผนการปฏิบตังิาน กิจกรรม/โครงการ ร่วมในการปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆ  
ร่วมในการรับผลประโยชน์และร่วมประเมนิผลในกิจกรรม/โครงการในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตอ่ไป 
 
5. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 5.1 งานวจิัยภายในประเทศ 
  จฑุารัตน์ สะธรรมกิจและคณะ (2545: บทคดัยอ่) ศกึษาพฒันารูปแบบการดําเนินงานสง่เสริม
สขุภาพแบบบรูณาการ สมาชิกชมุชนเจดีย์หกักบัชมุชนดอนตะโก อําเภอเมือง จงัหวดัราชบรีุ พบว่า 
กระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมมีประสทิธิผลมากเพราะชมุชนเจดีย์หกัมีความพร้อมในการทําแผนแมบ่ท
ชมุชนพึง่ตนเองมากกวา่สมาชิกชมุชนดอนตะโก เน่ืองจากได้รับการพฒันาศกัยภาพด้วยการจดัประชมุ
ปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม  ทําให้ได้รู้จกัชมุชนตนเอง รู้ปัญหาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและกําหนดอนาคต
ของชมุชน รวมทัง้ได้รับประสบการณ์และทกัษะการเรียนรู้จากการศกึษาดงูาน  ซึง่เป็นแรงกระตุ้นให้เกิด
การรวมกลุม่จดักิจกรรมโครงการเป็นแผนแมบ่ทชมุชนพึง่ตนเอง ดงันัน้กระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม
ในทกุขัน้ตอนเป็นกญุแจสําคญัท่ีสามารถนําศกัยภาพของสมาชิกชมุชนให้แสดงออก จนเกิดเป็นแผนแมบ่ท
ชมุชนได้อยา่งชดัเจน จงึควรสนบัสนนุให้เกิดการใช้กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัทําแผนแมบ่ท
เพ่ือสร้างเสริมการพฒันาท่ียัง่ยืนตอ่ไป 
  วรรณดี จนัทรศริิ และคณะ (2545: บทคดัยอ่) ศกึษารูปแบบการสง่เสริมสขุภาพโดยกระบวนการ
มีสว่นร่วมของชมุชนภายใต้นโยบาย สร้างหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า: หมูท่ี่ 8 ตําบลนาป่า อําเภอเมือง 
จงัหวดัชลบรีุ พบวา่ การใช้กระบวนเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมทัง้ 3 กระบวนการอยา่งตอ่เน่ือง ผสมผสานกบั
การพฒันาทกัษะองค์ความรู้ตามความต้องการของชมุชน  ทําให้ชมุชนได้เรียนรู้สภาพปัญหาและความต้องการ
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ท่ีแท้จริง  และสามารถกําหนดแนวทางตอบสนองความต้องการของตนเองและชมุชนได้ตามศกัยภาพใน
บริบทของชมุชน   ซึง่สอดคล้องแนวคดิการสง่เสริมสขุภาพ 5 ข้อของ “ออตตาวา” และปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การมีสว่นร่วมของชมุชนประกอบด้วย ปัจจยัภายในชมุชน ปัจจยัภายนอก 
  ปราณี  อ่ิมสมบตั ิ(2546: บทคดัยอ่) ศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของ
สมาชิกในกิจกรรมของชมรมผู้สงูอาย ุจงัหวดัอา่งทอง พบวา่  สมาชิกชมรมผู้สงูอายมีุสว่นร่วมในกิจกรรม
ของชมรมผู้สงูอายใุนด้านวางแผนกิจกรรมของชมรมผู้สงูอาย ุด้านการร่วมกิจกรรมของชมรมฯ ด้านการรับ
ประโยชน์จากกิจกรรม และด้านการประเมินผลกิจกรรมของชมรมผู้สงูอายอุยูใ่นระดบัต่ํา โดยเรียงลําดบั
การมีสว่นร่วมจากมากไปน้อย คือ ด้านการร่วมจดักิจกรรมของชมรมผู้สงูอาย ุด้านการวางแผนกิจกรรม
ของชมรมผู้สงูอาย ุด้านการร่วมรับประโยชน์จากกิจกรรมของชมรมผู้สงูอายแุละด้านการร่วมประเมินผล
กิจกรรมของชมรมผู้สงูอาย ุ
  สมุิตรา  สนิธ์ศริิมานะ (2546: บทคดัยอ่) ศกึษาประสบการณ์การสง่เสริมสขุภาพของผู้สงูอายไุทย 
พบวา่ ประสบการณ์การสง่เสริมสขุภาพของผู้สงูอายไุทยในการเร่ิมต้นเป็นผู้ มีการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายุ
ได้ให้ความสําคญัตอ่การดแูละสขุภาพและเร่ิมเรียนรู้วธีิการสง่เสริมสขุภาพเม่ือเป็นผู้ มีการสง่เสริมสขุภาพ  
ผู้สงูอายไุด้ปฏิบตักิิจกรรม เพ่ือสง่เสริมสขุภาพหลายประการ เช่น รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ออกกําลงักาย 
และการมีสขุภาพจิตท่ีดี เม่ือได้ปฏิบตักิิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ ผู้สงูอายไุด้รับผลจากการสง่เสริมสขุภาพ 
คือ มีความสขุท่ีไมเ่จ็บป่วย ไมเ่ป็นภาระให้ลกูหลาน เป็นประโยชน์ตอ่ครอบครัวและสงัคม ร่วมด้วยการรู้สกึ
มีคณุคา่ในตนเอง 
  ชนดัดา ระดาฤทธ์ิ (2549: บทคดัยอ่) ศกึษาการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุตอ่
การสร้างเสริมสขุภาพของประชาชนในชมุชน กรณีศกึษาเฉพาะเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา
ภาพรวมของระดบัการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุตอ่การสร้างเสริมสขุภาพของประชาชนในชมุชน
อยูใ่นระดบัมาก ด้านร่วมวางแผนการสร้างเสริมสขุภาพ ในประเดน็การวางแผนรณรงค์สร้างเสริมสขุภาพ
ในชมุชน และด้านร่วมค้นหาปัญหาสขุภาพในชมุชน โดยเฉพาะการประเมินปัญหาสขุภาพของคนในชมุชน 
ผลการศกึษาภาพรวมของระดบัการปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีการสร้างเสริมสขุภาพของอาสาสมคัร
สาธารณสขุในชมุชน ปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก ด้านบทบาทผู้ประสานงานมากท่ีสดุ ในประเดน็การตระหนกั
ถึงการทํางานร่วมกนัระหวา่งคนในชมุชนกบัเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุในชมุชน และบทบาทผู้ให้บริการสาธารณสขุ
ปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก ในประเดน็สนบัสนนุให้คนในชมุชนให้รู้จกัดแูลสขุภาพตนเองเม่ือเจ็บป่วยเลก็น้อย 
  ประดฐิพงษ์  อภิรัชตกิลุ (2549: บทคดัยอ่) ศกึษากระบวนการมีสว่นร่วมในการเสริมสร้าง
พลงัอํานาจของผู้สงูอายใุนสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม ่พบวา่  กระบวนการมีสว่นร่วม
ในการเสริมสร้างพลงัอํานาจโดยการจดักิจกรรมและให้กลุม่ตวัอยา่งผู้สงูอายเุข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรม
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ท่ีจดัขึน้  ตัง้แตเ่ร่ิมวางแผนกิจกรรมไปจนสิน้สดุกิจกรรมมีสว่นชว่ยให้ผู้สงูอายเุกิดความรู้สกึมีพลงัอํานาจ
ในการควบคมุ กํากบัการดํารงชีวิตของตนเองให้สามารถจดัการกบัปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 
  คเชนทร์ ชาญประเสริฐ (2551: บทคดัยอ่) ศกึษาการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัร
สาธารณสขุประจําหมูบ้่าน ในการดําเนินงานป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออก อําเภอสีชมพ ูจงัหวดั
ขอนแก่น พบวา่ ความรู้ในการป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออก สว่นใหญ่มีความรู้อยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 53 
เจตคตติอ่การป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออก สว่นใหญ่มีเจตคตอิยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคะแนน
เฉล่ีย = 3.39 (S.D. = 0.35) แรงกดดนัทางสงัคมในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย = 3.31 
(S.D. = 0.95) เม่ือจําแนกเป็นรายด้านพบวา่ แรงกดดนัจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุมีคา่เฉล่ียของคะแนน
สงูท่ีสดุ เท่ากบั 3.62 (S.D. = 1.07) รองลงมาคือ แรงกดดนัจากประชาชน และแรงกดดนัจากผู้ นําชมุชน 
โดยมีคา่เฉลี่ยของคะแนนเท่ากบั 3.18 (S.D. = 1.12) และ 3.12 (S.D. = 1.05) ตามลําดบั การมีสว่นร่วม
ในภาพรวมอยู่ในระดบัสงู โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.34 (S.D. = 0.42) ซึง่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 
ด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียสงูสดุ คือ ด้านการรับผลประโยชน์ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.64 (S.D.= 0.47) และ
ด้านท่ีมีคา่คะแนนต่ําสดุคือ ด้านการประเมินผล คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.18 (S.D. = 0.61) การศกึษาปัจจยัท่ี
มีความสมัพนัธ์ พบวา่ แรงกดดนัทางสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจําหมูบ้่าน ในการดําเนินงานป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออก อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิp-value < 0.05 
สว่นความรู้และเจตคตไิมมี่ความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วมในการป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออก 
  ธญัญรัตน์  หงษ์คง (2551: บทคดัยอ่) ศกึษาการมีสว่นร่วมของชมุชนุในการสง่เสริมสขุภาพ
ของผู้สงูอาย ุตําบลนาด้วง อําเภอนาด้วง จงัหวดัเลย ผลการศกึษา พบวา่ การนําแนวคดิการมีสว่นร่วม
ของชมุชนมาใช้ในการสง่เสริมสขุภาพของผู้สงูอาย ุและนําแนวคดิการมีสว่นร่วมไปปฏิบตั ิผลการเกิด
การมีสว่นร่วม ดงันี ้
   1. ชมุชนร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาสขุภาพ โดยการทําประชาคมเพ่ือค้นหาปัญหา หาทาง
แก้ไขปัญหา วางแผนการดําเนินงาน และดําเนินกิจกรรมในการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุ 
   2. ชมุชนมีการค้นหาผู้ นําในการออกกําลงักาย โดยมีการจดัให้กลุม่แม้บ้านและผู้สงูอายุ
ท่ีสามารถทํากิจกรรมในการออกกําลงักายได้เป็นผู้ นําการออกกําลงักาย 
   3. กิจกรรมท่ีชมุชนเลือกในการสง่เสริมสขุภาพท่ีตรงกบัความต้องการของผู้สงูอาย ุคือ 
กิจกรรมการสง่เสริมสขุภาพโดยการออกกําลงักายรําไม้พลอง โดยชมุชนมีสว่นดําเนินกิจกรรม ดงันีคื้อ 
การจดัหาสถานท่ีออกกําลงักาย จดัทําทะเบียนและลงทะเบียนผู้สงูอายท่ีุมาออกกําลงักายประชาสมัพนัธ์
เร่ืองการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายทุางหอกระจายขา่ว ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ เร่ืองการมา
ตรวจสขุภาพเบือ้งต้นของผู้สงูอายใุนชมุชน ร่วมออกกําลงักายกบักลุม่ผู้สงูอาย ุ
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   4. มีการประเมนิผลและปรับปรุงกิจกรรมการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายใุห้เหมาะสมกบั
ผู้สงูอาย ุด้านการออกกําลงักายให้ตอ่เน่ือง โดยการรําไม้พลอง จํานวน 58 คน และการจดัหาสถานท่ี ท่ี
เหมาะสมในการออกําลงักายตอ่ไป 
  ข้อเสนอแนะจาการศกึษา กลุม่องค์กรชมุชนมีศกัยภาพในการดําเนินกิจกรรมสาธารณสขุ  
โดยการมีสว่นร่วม ทําให้สามารถค้นปัญหาท่ีแท้จริงของชมุชนตรงกบัความต้องการของชมุชนและนําไปสู่
การแก้ไขปัญหาท่ีสอดคล้องกบัความเป็นจริงของชมุชนและการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายใุนชมุชน ควรมี
ชมรมผู้สงูอายท่ีุยัง่ยืน ต้องมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย สามารถขยายผลในการสร้างเครือขา่ยในชมุชนอ่ืนๆ ได้ 
  ปริศนา โชคพิพฒัน์ (2551:  บทคดัยอ่) ศกึษาการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมและการปฏิบตังิาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) ในเขตเทศบาลตําบลทบักวาง อําเภอแก่งคอย
จงัหวดัสระบรีุ พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน สว่นใหญ่ ได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมทกุด้าน 
ได้แก่ การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมด้านเคร่ืองมือ การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมด้านข้อมลูขา่วสาร 
การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมด้านอารมณ์และสงัคม ด้านการปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีของ อสม. 
พบวา่ อสม. สว่นใหญ่แสดงบทบาทและปฏิบตังิานตามหน้าท่ีของ อสม. ท่ีกําหนดไว้ สําหรับแนวโน้มของ
การสนบัสนนุทางสงัคม และการปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีของอสม. พบวา่ สว่นใหญ่ อสม. ท่ีได้รับ
การสนบัสนนุทางสงัคมมาก จะปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีของ อสม. มากตามไปด้วย 
  สมศกัดิ ์น้อยนคร (2551: บทคดัยอ่) ศกึษา การมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน
ของเทศบาลตําบลในจงัหวดัอตุรดติถ์ พบวา่ ประชาชนมีสว่นร่วมในการพฒันาท้องถ่ินโดยภาพรวมอยู่่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านการรับรู้ข้อมลูขา่วสาร ด้านการปฏิบตังิานและ
ด้านการรับประโยชน์อยู่ในระดบัมาก สว่นด้านการคิดพฒันา ด้านการตดัสินใจ และด้านการติดตาม
ประเมินผลอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ินกบั
ปัจจยัสว่นบคุคล พบวา่ ประชาชนท่ีมีอาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ 
  กองการเจ้าหน้าท่ี สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามคําแหง (2553 : บทคดัยอ่) ได้ศกึษา 
การมีสว่นร่วมในการบริหารงานของบคุลากรกองการเจ้าหน้าท่ีสํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ผลการวิจยัพบวา่ การมีสว่นร่วมในการบริหารงานของบคุลากรกองการเจ้าหน้าท่ีในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือจําแนกเป็นรายด้านพบวา่ ด้านการบริหารงานโดยยดึวตัถปุระสงค์และด้านระบบบริหารการประกนั
คณุภาพมีระดบัการมีสว่นร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง สําหรับด้านการเพิม่คณุคา่งานและด้านคณุภาพชีวิต
ในการทํางานมีสว่นร่วมอยูใ่นระดบัมากผลการเปรียบเทียบการมีสว่นร่วมในการบริหารงานของบคุลากร
กองการเจ้าหน้าท่ีท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ประเภทตําแหนง่ และประสบการณ์ในการทํางานแตกตา่งกนั 
มีสว่นร่วมในการบริหารงานไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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  มณฑล เอกอดลุย์พนัธ์ (2553: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาวิจยั การมีสว่นร่วมของประชาชน ใน
การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม กรณีศกึษาตลาดนํา้ตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา่ 
การมีสว่นร่วมของประชาชนในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมบริเวณตลาดน้าตลิง่ชนั ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตังิาน มีคา่เฉลี่ยอยูใ่น
ระดบัมาก สว่นด้านอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลางทกุด้าน เรียงตามลําดบั ดงันี ้คือ ด้านการมีสว่นร่วมใน
การศกึษาปัญหา ด้านการมีสว่นร่วมในการตดิตามประเมินผล และด้านการมีสว่นร่วมในการบํารุงรักษา 
และปรับปรุงแก้ไข ตามลําดบั 
  สมบตั ิทพัธานี (2555: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัทํา
แผนพฒันาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารสว่นตําบล ในเขตอําเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ผลการศกึษา
พบวา่ ประชาชนมีสว่นร่วม ในการจดัทําแผนพฒันาท้องถ่ินในระดบัปานกลาง โดยเรียงลําดบัของคา่เฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีสว่นร่วมในการดําเนินกิจกรรม และด้านการมีสว่นร่วมในการกําหนด
ปัญหา ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ และด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล ผลการเปรียบเทียบ
การมีสว่นร่วมของประชาชน พบวา่ ประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศกึษา  อาชีพ รายได้ ตา่งกนั มีสว่นร่วม
ในการจดัทําแผนพฒันาท้องถ่ิน แตกตา่งกนั 
 5.2 งานวจิัยต่างประเทศ  
  บราวน์ (ปริวรรธน์ แสงพิทกัษ์.  2545: 42; อ้างองจาก Brown.  1953: 342) ได้ทําการศกึษา
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การมีสว่นร่วม พบวา่ ระดบัการศกึษามีความสมัพนัธ์กบัการมีสว่นร่วม กลา่วคือ ผู้ ท่ีมี
ระดบัการศกึษาสงู จะมีสว่นร่วมในกิจกรรมสงูกวา่ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาต่ํา 
  เวลลา (Vella.  1979: 76 – 77 A) ได้ศกึษาความรู้ของชมุชนซึง่เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
ชมุชนเพ่ือให้สามารถพึง่ตนเองได้  ทัง้นีเ้พ่ือหารูปแบบการจดัการความรู้ชมุในประเทศโลกท่ี 3 การศกึษา
ครัง้นีเ้ป็นการศกึษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัทฤษฎีความรู้ในการศกึษาชมุชนและการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคม  รวมทัง้วิเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัการศกึษาชมุชนภาคเหนือของประเทศแทนซาเนีย ได้ผล
สรุปวา่ การจดัการศกึษาชมุชนต้องถือเอาบคุคลเป็นศนูย์กลาง วิธีการให้บคุคลรู้จกัแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
เป็นวธีิการท่ีมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุสําหรับให้ชมุชนรู้จกัพึง่ตนเอง โครงการจดัการศกึษาท่ีจดัขึน้ จะต้อง
บรูณาการแผนพฒันาทัง้ระดบัท้องถ่ิน ระดบัภมูิภาค และระดบัประเทศ ผู้ รับผิดชอบโครงการจะต้องเข้าใจ
สภาวะเศรษฐกิจ และสงัคมของชมุชนทัง้เนือ้หา และกระบวนการของการศกึษาชมุชนต้องมีความสมัพนัธ์
กบัการศกึษาชมุชนท่ีจดัขึน้ มใิช่เพียงแตเ่ก่ียวข้องกบัชีวิตบคุคลเท่านัน้ แตย่งัสามารถเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
และประสบการณ์ของบคุคลด้วย 
  หวาง (Whang.  1981: 8) ได้กลา่วถึง ลกัษณะและรูปแบบการมีสว่นร่วมของประชาชน 
โครงการ Saemaul Undong ของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ดงันี ้การมีสว่นร่วมโดยสมสมคัรใจ เกิด
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จากความคดิริเร่ิมโดยประชาชนเอง การมีสว่นร่วมโดยคนภายนอกเกิดจากการกระตุ้นจากรัฐ หรือผู้ นํา
ท่ีประสมประสานกบักบัการลอ่ใจ การมีสว่นร่วมโดยการบงัคบั เกิดจากระบบแบบเบด็เสร็จจากรัฐบาล
ท่ีมีอํานาจใช้สงัคมท่ีมีการจดัองค์การบงัคบับญัชาเป็นลําดบัชัน้   
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบวา่ การมีสว่นร่วมเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้
การสง่เสริมสขุภาพของประชาชนประสบผลสําเร็จ  โดยการมีสว่นร่วมของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ 
อาสาสมคัรสาธารณสขุ องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ  ซึง่มีสว่นร่วมในการสง่เสริม
สขุภาพ จํานวน 4 ลกัษณะ คือ 1) ร่วมในการตดัสนิใจ วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาสขุภาพประชาชน ร่วม
ในการวางแผนการปฏิบตังิาน กิจกรรม/โครงการ  2) ร่วมในการปฏิบตักิิจกรรมตา่ง  ๆ 3) ร่วมในการรับผลประโยชน์ 
และ4) ร่วมประเมินผลในกิจกรรม/โครงการในการสง่เสริมสขุภาพ เพ่ือศกึษาการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัร
สาธารณสขุโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐาน
ในการสง่เสริมเสริมสขุภาพของประชาชนตอ่ไป 



บทที่ 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการศกึษาการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ 
กรณีศกึษาโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผู้วิจยัขอเสนอวิธี 
การดําเนินการวิจยัตามดําลบัขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
  1. การกําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
  2. เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  4. การจดักระทําข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
  5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
  
การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรคือ อาสาสมคัรสาธารณสขุจงัหวดันครปฐม จํานวน 9,952 คน จากอาสาสมคัร
สาธารณสขุ จากทัง้หมด 7 อําเภอ 106 ตําบล 930 หมูบ้่าน 
  กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ทําการกําหนดกลุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่ (Cluster Sampling)  
ได้อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีปฏิบตัิงาน ในด้านการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล 
อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ใน 5 แหง่ ได้แก่ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลคลองโยง 1 คลองโยง 2 
บ้านสาลวนั  วดัสวุรรณ และ มหาสวสัดิ ์ และสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้กลุม่ตวัอยา่ง
จํานวนทัง้สิน้  344 คน (สํานกังานสาธารณสขุ อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม.  2555) 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม แบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
สถานภาพการสมรส อาชีพ และระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีสว่นร่วมในการสง่เสริมสขุภาพ ใน 44 ด้าน คือ 1) ร่วมใน
การตดัสนิใจ 2) ร่วมในการปฏิบตักิาร 3) ร่วมในการรับผลประโยชน์ 4) ร่วมในการประเมนิผลการสง่เสริม
สขุภาพ  
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  ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการมีสว่นร่วม ในการส่งเสริมสขุภาพของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
   ลกัษณะแบบสอบถามมีการกําหนดให้ตอบในลกัษณะระดบัการมีสว่นร่วม ดงันี ้
    มากท่ีสดุ  กําหนดคะแนนเป็น  5 คะแนน 
    มาก   กําหนดคะแนนเป็น  4 คะแนน 
    ปานกลาง  กําหนดคะแนนเป็น  3 คะแนน 
    น้อย   กําหนดคะแนนเป็น  2 คะแนน 
    น้อยท่ีสดุ  กําหนดคะแนนเป็น  1 คะแนน 
    ไมมี่สว่นร่วม กําหนดคะแนนเป็น 0  คะแนน 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ เก่ียวกบัการสง่เสริมสขุภาพ อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 
 2. การสร้างเคร่ืองมือ 
  ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม  
ตามขัน้ตอน ดงันี ้
  2.1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎีจากตํารา เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วม ใน
การสง่เสริมสขุภาพประชาชน แล้วนํามากําหนดแนวทางในการศกึษาค้นคว้า และสร้างนิยามศพัท์เฉพาะ 
และนํามาสร้างเป็นกรอบพฒันาแบบสอบถาม 4 ด้าน ของการมีสว่นร่วม คือ 
   2.1.1 การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
   2.1.2 การมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร   
   2.1.3 การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์    
   2.1.4 การมีสว่นร่วมประเมินผล 
  2.2 นําข้อมลูท่ีได้มาสร้างเป็นข้อคําถามให้ครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
  2.3 นําแบบสอบถามฉบบัร่าง  เสนอประธานกรรมการผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถกูต้องของภาษาและความเหมาะสม แล้วนําไปแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  2.4 นําแบบสอบถามท่ีแก้ไข ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 ท่าน  ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ตรวจสอบความถกูต้อง ความชดัเจนของสํานวนภาษา โดย
ใช้เกณฑ์การกําหนดคะแนนความคดิเห็นไว้ ดงันี ้ 
   +1  หมายถงึ ข้อความมีความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวดั 
   0   หมายถงึ ไมแ่น่ใจวา่ข้อความนัน้สอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวดั 
   -1 หมายถงึ ข้อความไมมี่ความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีต้องการวดั 
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   จากนัน้บนัทกึผลการพิจารณาลงความเห็นของผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคน ในแตล่ะข้อแล้ว 
นําไปหาคา่ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา หรือคา่ดชันีความสอดคล้อง  (IOC)  แล้วเลือกข้อคําถามท่ีมี
คา่มากกวา่ หรือเท่ากบั 0.5 ไว้  ใช้ได้ 40 ข้อ (รายละเอียดภาคผนวก ง)   
  2.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทัง้ในเร่ืองภาษา  และเนือ้หา ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือให้ได้แบบสอบถามท่ีถกูต้องสมบรูณ์ 
  2.6 นําแบบสอบถาม ไปทดลองใช้ (Try – out) กบัอาสาสมคัรสาธารณสขุโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบลหนองงเูหลือม อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จํานวน 30 คน เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
โดยใช้สตูรสมัประสทิธิอลัฟา (α  - Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach.  1970: 161) ได้คา่ความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั 0.987 (รายละเอียดภาคผนวก จ) 
  2.7 นําแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใช้ และตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือแล้ว มาแก้ไข
ปรับปรุง โดยเลือกคําถามท่ีสมบรูณ์ 40 ข้อ เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมลูตอ่ไป 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวมรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วจิยัได้ดําเนินการตามลําดบัขัน้ตอน ดงันี ้
 1. ทําหนงัสือขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ ถงึผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
เพ่ือขออนญุาตใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมลู 
 2. ผู้วิจยันําแบบสอบถาม เร่ือง การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริม
สขุภาพโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม แจกและเก็บรวบรวมข้อมลู
ด้วยตนเอง ในระหวา่งวนัท่ี 1 – 31 ธนัวาคม 2555 
 3. ผู้วิจยัได้รับแบบสอบถามกลบัคืน 344 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100 และเม่ือนําแบบสอบถาม
มาพิจารณาตรวจสอบความสมบรูณ์ สามารถนํามามาวเิคราะห์ได้จํานวน 344 ฉบบั 
 
การจัดกระทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือผู้วิจยัได้รวบรวมแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจยัได้นําข้อมลูมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูปในการคํานวณหาคา่สถิตติอ่ไปนี ้
  1. ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม นํามาวิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ี หาคา่ร้อยละ
ในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย 
  2. ข้อมลูการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ 4 ลกัษณะ ได้แก่ 
1) ร่วมในการตดัสนิใจ 2) ร่วมในการปฏิบตักิาร 3) ร่วมในการรับผลประโยชน์ 4) ร่วมในการประเมินผล
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การสง่เสริมสขุภาพ นํามาวเิคราะห์หาคา่เฉล่ีย ( X ) คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ และราย
ลกัษณะ โดยใช้เกณฑ์ ดงันี ้
   คา่คะแนนตัง้แต ่4.50 – 5500 หมายถงึ   ระดบัมากท่ีสดุ 
   คา่คะแนนตัง้แต ่3.50 – 4.49  หมายถงึ   ระดบัมาก 
   คา่คะแนนตัง้แต ่2.50 – 3.49 หมายถงึ   ระดบัปานกลาง 
   คา่คะแนนตัง้แต ่1.50 – 2.49 หมายถงึ   ระดบัน้อย 
   คา่คะแนนตัง้แต ่1.00 – 1.49 หมายถงึ   ระดบัน้อยท่ีสดุ 
  3. วิเคราะห์ระดบัความต้องการ โดยการแจกแจงความถ่ี และคํานวณคา่ร้อยละ 
  4. สําหรับการทดสอบสมมตฐิานและข้อกําหนด ใช้การเปรียบเทียบคา่คะแนนที (t-test) 
สําหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนของ 2 กลุม่ และการวิเคราะห์ คา่เอฟเทส (F-test) สําหรับการวิเคราะห์
เปรียบเทียบคะแนนของกลุม่มากกวา่ 2 กลุม่ และหากพบวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ได้ใช้วิธีการทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ยทีละคู ่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Test) 
  5. แบบสอบถามตอนท่ี 3 ซึง่เป็นคําถามปลายเปิดท่ีเขียนข้อเสนอแนะและปัญหาในด้าน
ตา่งๆ วิเคราะห์ข้อมลูโดยวธีิวิเคราะห์เนือ้หา แล้วนํามาหาคา่ความถ่ีและคา่ร้อยละ 

 
สถติทิี่ใช้กับการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิตท่ีิใช้หาคณุภาพของแบบสอบถาม 
 1. สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ ความถ่ี คา่เฉลี่ย ร้อยละและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพของแบบสอบถาม เพ่ือการหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ทัง้ฉบบั โดยหาคา่สมัประสทิธ์ิอลัฟา 
 3. สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของกลุม่จํานวน 
2 กลุม่ขึน้ไป โดยใช้ คา่คะแนนที (t–test) และทดสอบความแตกตา่ง ระหวา่งคา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง
จํานวน 3 กลุม่ขึน้ไป โดยใช้คา่เอฟเทส (F–test) หากพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตจิะใช้
การทดสอบด้วยคา่สถิต ิScheffe’s Test 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในเร่ือง การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม
สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผู้วิจยัได้ดําเนินการ
ตามลําดบัดงันี ้
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 n       แทน จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 X       แทน คา่คะแนนเฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง  
 S.D. แทน คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 MS  แทน คา่แปรปรวน (Mean of Squares) ระหวา่งกลุม่ 
 SS  แทน ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลงัสอง (Sum of Squares) 
 df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 t  แทน คา่ท่ีใช้พิจารณา t - Distribution 
 F        แทน คา่ท่ีใช้พิจารณา F- Distribution 
 P        แทน ความน่าจะเป็นสําหรับบอกนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
 *  แทน มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบัท่ีระดบั .05 
 **          แทน มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบัท่ีระดบั .01 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู แบง่ออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ผลการศกึษาข้อมลูสว่นตวัเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2ผลการศกึษาข้อมลูการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ
ของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีสว่นร่วมสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม
สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐมจําแนกตาม เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน 
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 ตอนที่ 4 ผลการศกึษาแนวทางและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิของการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัร
สาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล  
จงัหวดันครปฐม 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนตวัเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ข้อมลูสว่นตวัเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตวัแปร เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี
และหาคา่ร้อยละ ดงัแสดงในตาราง 2 ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 2 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมลูสว่นตวั จํานวน (คน) ร้อยละ 
     

1. เพศ     
    ชาย 52  15.12  
    หญิง 292  84.88  
     

รวม 344  100.00  
      

     

2. อาย ุ     
    ตัง้แต ่20 – 30  ปี 9  2.62  
    ตัง้แต ่31 – 40 ปี 27  7.85  
    ตัง้แต ่41 – 50  ปี 113  32.85  
    ตัง้แต ่50  ปีขึน้ไป 195  56.69  
     

รวม 344  100.00  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ข้อมลูสว่นตวั จํานวน (คน) ร้อยละ 
     

3. ระดบัการศกึษา     
    ประถมศกึษา 119  34.59  
    มธัยมศกึษา/ปวช. 115  33.43  
    ปวส. 75  21.80  
    ปริญญาตรี 33  9.59  
    สงูกวา่ปริญญาตรี 2  0.58  
     

รวม 344  100.00  
      

     

4. สถานภาพการสมรส     
    โสด 38  11.05  
    สมรส 194  56.40  
    หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยุ ่ 112  32.56  
     

รวม 344  100.00  
      

     

5. อาชีพ     
    ข้าราชการ 41  11.92  
    พนกังานรัฐวิสาหกิจ 0  0.00  
    ธุรกิจสว่นตวั 18  5.23  
    ค้าขาย 36  10.47  
    รับจ้างทัว่ไป 181  52.62  
    อ่ืนๆ 68  19.77  
     

รวม 344  100.00  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ข้อมลูสว่นตวั จํานวน (คน) ร้อยละ 
     

6. ระยะเวลาปฏิบตังิาน     
    ต่ํากวา่ 5 ปี 114  33.14  
    5 ปี 55  15.99  
    มากกวา่ 5 ปี 175  50.87  
     

รวม 344  100.00  
     

 
 

 จากตาราง 2 แสดงวา่ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของ
โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีจํานวนทัง้สิน้ 344 คน 
สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 84.88 (292 คน) รองลงมาเป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 15.12 (52 
คน) อาสาสมคัรสาธารณสขุสว่นใหญ่มีอาย ุ50 ปีขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 56.69 (195 คน) รองลงมาอายุ
ระหวา่ง 41 – 50 ปี คดิเป็นร้อยละ 32.85 (113 คน) และมีอาย ุ31 – 40 ปี คดิเป็นร้อยละ 7.85 (27 คน) 
อาสาสมคัรสาธารณสขุสว่นใหญ่ มีระดบัการศกึษาประถมศกึษา คดิเป็นร้อยละ 34.59 (119 คน) รองลงมา
มธัยมศกึษา/ปวช คดิเป็นร้อยละ 33.43(115 คน) และมีระดบัการศกึษา ปวส. คดิเป็นร้อยละ 21.80 (75 คน) 
อาสาสมคัรสาธารณสขุสว่นใหญ่ มีสถานภาพสมรส คดิเป็นร้อยละ 56.40 (194 คน) รองลงมา  มีสถานภาพ
หม้าย / หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่คดิเป็นร้อยละ 32.56 (112 คน) อาสาสมคัรสาธารณสขุสว่นใหญ่ มีอาชีพ
รับจ้าง คดิเป็นร้อยละ 52.62  (181 คน) รองลงมา เป็นอาชีพอ่ืนๆ คดิเป็นร้อยละ 19.77 (68 คน) และ 
อาชีพค้าขาย คดิเป็นร้อยละ 10.47 (36 คน) อาสาสมคัรสาธารณสขุสว่นใหญ่  มีระยะเวลาปฏิบตัิงาน 
มากกวา่ 5 ปี คดิเป็นร้อยละ 50.87 (175 คน) รองลงมา ระยะเวลาปฏิบตังิานต่ํากวา่ 5 ปี คดิเป็นร้อยละ 
33.14 (114 คน) 
 
 ตอนที่ 2 ผลการศกึษาข้อมลูการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของ
โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
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ตาราง 3 คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม 
      สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐมโดยรวม 
      และรายด้าน 
 

การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ n 
X  S.D. ระดบัการมีสว่นร่วม 

     

1. ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 344 3.28   .62 ปานกลาง 
2. ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร 344 3.33 .63 ปานกลาง 
 3. ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 344 3.60 .70 มาก 
 4. ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล 344 3.25 .69 ปานกลาง 

     

รวม 344 3.37 .58 ปานกลาง 
     

 
 จากตาราง 3 แสดงวา่ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาล
สง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.37) 
เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ โดยเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยดงันี ้ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 
อยูใ่นระดบัมาก(X = 3.60) ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตังิาน (X = 3.33) ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 
( X = 3.28) และด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล ( X = 3.25) 
 
ตาราง 4 คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ 
      ของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐมในด้านการมีสว่นร่วม 
     ในการตดัสนิใจ 
 

การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ n   S.D. 
ระดบั 

การมีสว่นร่วม 
     

ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 344 3.28 .62 ปานกลาง 
1. ท่านมีสว่นร่วมในการวางแผนแก้ปัญหาสขุภาพของประชาชน
ในชมุชน เช่น การรณรงค์เพ่ือป้องกนัโรคอ้วนโรคเบาหวาน เป็นต้น 344 3.43 .80 ปานกลาง 
2. ท่านมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเร่ืองกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพ
ร่วมกบัโรงพยาบาลเสริมสขุภาพตําบลหรือโรงพยาบาลในชมุชน  344 3.42 .97 ปานกลาง 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ n   S.D. 
ระดบั 

การมีสว่นร่วม 
     

ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (ต่อ) 344 3.28 .62 ปานกลาง 
3. ท่านมีสว่นร่วมในการวางแผนเลือกกิจกรรม เพ่ือพฒันาสขุภาพ
ผู้สงูวยั เชน่ วดัความดนั ชัง่นํา้หนกั วดัรอบเอว ร่วมสง่เสริมการ
ออกกําลงักายในชมุชน 344 3.44 .85 ปานกลาง 
4. ท่านมีสว่นร่วมในการวางแผนเพ่ือจดักิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ เชน่ การแจกอะเบทเพ่ือกําจดัแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย 
กําจดัขยะมลูฝอย 344 3.68 .83 มาก 
5. ท่านมีสว่นร่วมในการเสนอความคดิเห็นและแลกเปล่ียน
ความคดิเก่ียวกบักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพในชมุชน เช่น แสดง
ความคดิเห็นในวนัประชมุกรรมการอาสาสมคัรตา่งๆ  344 3.36 .91 ปานกลาง 
6. เม่ือมีการประชมุอาสาสมคัรสาธารณสขุท่านมีสว่นร่วมใน 
การเสนอความคดิเห็น 344 3.27 .87 ปานกลาง 
7. ท่านเข้าร่วมประชมุในชมุชนเม่ือมีการประชมุตา่ง  ๆของโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบล ในอําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 344 3.29 .90 ปานกลาง 
8. ท่านมีสว่นร่วมตดัสนิใจเสนอแนะแนวทางปรับแก้ปัญหาตา่งๆ 344 3.04 .81 ปานกลาง 
9. ท่านมีสว่นร่วมในการนําเสนอปัญหาและความต้องการของคน
ในชมุชนในท่ีประชมุ 344 3.32 .76 ปานกลาง 
10. ทา่นมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาสขุภาพท่ีเกิดขึน้ในชมุชน 344 3.14 .89 ปานกลาง 
11. ทา่นมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการงบประมาณท่ีได้รับเพ่ือ
การจดักิจกรรมตา่ง ๆ ในชมุชน เชน่ เงินจากงบประมาณเทศบาล 
หรือจากชมรมผู้สงูอาย ุ 344 2.92 1.09 ปานกลาง 
12. ทา่นมีสว่นร่วมในการวางแผนการจดักิจกรรมเพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบักิจกรรมงานโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ตําบล ในอําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เชน่ กําหนด
โครงการ กิจกรรมสญัจรนอกสถานท่ี 344 3.11 .80 ปานกลาง 
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 จากตาราง 4 แสดงวา่ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของ
โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการมีสว่นร่วมใน 
การตดัสนิใจ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.28)  
  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม
สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  เรียงตามลําดบั
จากมากไปน้อย ข้อ 4 ท่านมีสว่นร่วมในการวางแผนเพ่ือจดักิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น การแจก
ทรายอะเบทเพ่ือกําจดัแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย กําจดัขยะมลูฝอย ( X = 3.68) ข้อ 3 ท่านมีสว่นร่วมใน 
การวางแผนเลือกกิจกรรม เพ่ือพฒันาสขุภาพผู้สงูวยั เช่น วดัความดนั  ชัง่นํา้หนกั วดัรอบเอว ร่วมสง่เสริม
การออกกําลงักายในชมุชน (X  = 3.44) ข้อ 1 ท่านมีสว่นร่วมในการวางแผนแก้ปัญหาสขุภาพของประชาชน
ในชมุชน เช่น การรณรงค์เพ่ือป้องกนัโรคอ้วน โรคเบาหวาน เป็นต้น ( X = 3.43)  ข้อ 2 ทา่นมีสว่นร่วมใน
การตดัสนิใจเร่ืองกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพร่วมกบัโรงพยาบาลเสริมสขุภาพตําบลหรือโรงพยาบาล
ในชมุชน ( X = 3.42) และ ข้อ  9 ท่านมีสว่นร่วมในการนําเสนอปัญหาและความต้องการของคนใน
ชมุชนในท่ีประชมุ( X = 3.32)  
 
ตาราง 5 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการส่งเสริม
สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐมในด้านการมีสว่น
ร่วมในการปฏิบตักิาร 

 

การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ n   S.D. 
ระดบั 

การมีสว่นร่วม 
     

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตกิาร 344 3.33 .63 ปานกลาง 
13. ทา่นมีสว่นร่วมในเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาสาธารณสขุใน
หมูบ้่าน เช่น ในเร่ืองโภชนาการขาดสารอาหารและขาดธาตุ
ไอโอดีน เร่ืองอนามยัแมแ่ละเดก็  ควบคมุโรค ดแูลผู้สงูอายใุน
ชมุชน กลุม่ผู้ ป่วยเรือ้รังท่ีเป็นโรคไมต่ดิตอ่ 344 3.46 .69 ปานกลาง 
14. ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นแกนนําเพ่ือชกัชวนเพ่ือนบ้านเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน และพัฒนา
คณุภาพชีวิต เช่น ออกกําลงัผู้สงูอายใุนชมุชน และจดักลุ่มย่อย
ทําความสะอาดพืน้ท่ีสาธารณะ 344 3.52 .87 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ n   S.D. 
ระดบั 

การมีสว่นร่วม 
     

ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตกิาร (ต่อ) 344 3.33 .63 ปานกลาง 
15. ทา่นมีสว่นร่วมในการเป็นผู้ นําเพ่ือแก้ไขปัญหาสขุภาพท่ีเกิดขึน้
ในชมุชน เช่น เป็นผู้ นําจดัโครงการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน 344 3.15 .84 ปานกลาง 
16. ท่านมีสว่นร่วมในการสํารวจปัญหาสขุภาพและความต้องการ
ในการจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมสขุภาพของคนในชมุชน 344 3.20 .80 ปานกลาง 
17. ทา่นมีสว่นร่วมในการกําหนดกิจกรรมท่ีเหมาะสมใน 
การสง่เสริมสขุภาพในชมุชน 344 3.18 .78 ปานกลาง 
18. ทา่นมีสว่นร่วมในการให้ความช่วยเหลือและอํานวย 
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั 
การสง่เสริมสขุภาพของชมุชน 344 3.41 .85 ปานกลาง 
19. ทา่นมีสว่นร่วมในการประสานงานกบักลุม่ผู้ นําชมุชน 
ผู้ใหญ่บ้าน กํานนั และองค์การบริหารสว่นตําบล สมาชิกสภา
เทศบาล เพ่ือพฒันางานสาธารณสขุของหมูบ้่าน 344 3.38 .91 ปานกลาง 
20. ทา่นเป็นผู้ให้คําแนะนําถ่ายทอดความรู้แก่เพ่ือนบ้านและ
เป็นแกนนําในการสง่เสริมสขุภาพในชมุชน เชน่ การเย่ียมบ้านใน
สว่นท่ีตนรับผิดชอบ เพ่ือชีแ้จงแนะนํา ให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ 344 3.37 .80 ปานกลาง 
21. ทา่นเป็นผู้ เชิญชวนแนะนําภารกิจอาสาสมคัรในการจดั
กิจกรรมพยาบาลเบือ้งต้น เพ่ืออนามยัท่ีดีของชมุชน 344 3.27 .81 ปานกลาง 
22. ทา่นมีสว่นร่วมในการประสานงานและประชาสมัพนัธ์ 
การดําเนินงานสง่เสริมสขุภาพชมุชน  344 3.38 .81 ปานกลาง 
     

 
 จากตาราง 5 แสดงวา่ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาล
สง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( X = 3.33)  
  เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบวา่ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ 
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ของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เรียงตามลําดบัจากมาก
ไปน้อย ข้อ 14  ท่านมีสว่นร่วมในการเป็นแกนนําเพ่ือชกัชวนเพ่ือนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพฒันางานสาธารณสขุ
ของชมุชน และพฒันาคณุภาพชีวิต เช่น ออกกําลงัผู้สงูอายใุนชมุชน และจดักลุม่ยอ่ยทําความสะอาดพืน้ท่ี
สาธารณะ ( X = 3.52) ข้อ 13 ท่านมีสว่นร่วมในเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาสาธารณสขุในหมูบ้่าน เช่น 
ในเร่ืองโภชนาการขาดสารอาหารและขาดธาตไุอโอดีน เร่ืองอนามยัแมแ่ละเดก็  ควบคมุโรค ดแูลผู้สงูอายุ
ในชมุชน กลุม่ผู้ ป่วยเรือ้รังท่ีเป็นโรคไมต่ดิตอ่ ( X = 3.46) ข้อ 18 ท่านมีสว่นร่วมในการให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมสขุภาพของชมุชน 
( X = 3.41) 19 ท่านมีสว่นร่วมในการประสานงานกบักลุม่ผู้ นําชมุชน ผู้ใหญ่บ้าน กํานนั และองค์การ
บริหารสว่นตําบล สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือพฒันางานสาธารณสขุของหมูบ้่าน( X = 3.38) และ ข้อ 22 
ท่านมีสว่นร่วมในการประสานงานและประชาสมัพนัธ์การดําเนินงานสง่เสริมสขุภาพชมุชน ( X = 3.38) 
 
ตาราง 6 คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ 
      ของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐมในด้านการมีสว่นร่วม 
      ในการรับผลประโยชน์ 
 

การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ n   S.D. 
ระดบั 

การมีสว่นร่วม 
     

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 344 3.60 .70 มาก 
23. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบังานด้านสาธารณสขุเพิ่มขึน้เช่น ได้รับ
ความรู้จากเจ้าหน้าท่ีในวนัประชมุ หรือไปประชมุสญัจรท่ีตา่งๆ 344 3.57 .81 มาก 
24. ทา่นได้รับการพฒันาทกัษะความเป็นผู้ นํามากขึน้ และมีสว่น
ร่วมในการแบง่ปันให้ความรู้ตอ่ชมุชน 344 3.46 .71 ปานกลาง 
25. ทา่นรู้สกึภาคภมูิใจท่ีได้ทําประโยชน์ตอ่ชมุชนในการจดั
กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือพฒันาและสง่เสริมสขุภาพในชมุชน 344 3.60 .88 มาก 
26. ทา่นได้รับการยอมรับนบัถือจากเพื่อนบ้านมากขึน้จากการ
เป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ 344 3.62 .80 มาก 
27. ทา่นมีความสมัพนัธ์อนัดีขึน้กบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและ
เอกชนจากการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ 344 3.61 .80 มาก 
28. ทา่นได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์สงูสดุจากการเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสขุ 344 3.52 .98 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ n   S.D. 
ระดบั 

การมีสว่นร่วม 
     

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (ต่อ) 344 3.60 .70 มาก 
29. ทา่นมีสขุภาพและอนามยัท่ีดีมากขึน้ จากการเป็นแกนนํา
สาธารณสขุในการป้องกนัโรค การณรงค์สง่เสริมสขุภาพจาก
กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีจดัขึน้ 344 3.72 .72 มาก 
30. ทา่นมีความภาคภมูิใจในการมีสว่นร่วมเพ่ือสง่เสริมสขุภาพ 
และพฒันาสงัคมให้นา่อยู ่เพ่ือคนในสงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งสมคัร
สมานสามคัคีและมีความสขุ 344 3.69 .92 มาก 
31. ทา่นได้ความรู้จากการศกึษาดงูานนอกสถานท่ี และได้นํา
ความรู้มาปรับใช้ในการทํางานเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ 344 3.52 .95 มาก 
32. ทา่นรู้สกึภาคภมูิใจท่ีได้สร้างจิตสํานกึเร่ืองจิตอาสาในการ
ร่วมจดัการสขุภาพชมุชนแก่คนในชมุชน 344 3.67 ..80 มาก 
     

รวม 344 3.60 .70 มาก 
     

 
 จากตาราง 6 แสดงวา่ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของ
โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการมีสว่นร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.60)  
  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ดงันี ้ข้อ 29 ท่านมีสขุภาพและอนามยัท่ีดีมากขึน้ จากการเป็น
แกนนําสาธารณสขุในการป้องกนัโรค การณรงค์สง่เสริมสขุภาพจากกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีจดัขึน้( X = 3.72) 
ท่านมีความภาคภมูิใจในการมีสว่นร่วมเพ่ือสง่เสริมสขุภาพ และพฒันาสงัคมให้น่าอยู ่เพ่ือคนในสงัคม
อยูร่่วมกนัอยา่งสมคัรสมานสามคัคีและมีความสขุ ( X = 3.69) ข้อ 32 ท่านรู้สกึภาคภมูิใจท่ีได้สร้างจิตสํานกึ
เร่ืองจิตอาสาในการร่วมจดัการสขุภาพชมุชนแก่คนในชมุชน ( X = 3.67) ข้อ 25 ท่านรู้สกึภาคภมูิใจท่ีได้ทํา
ประโยชน์ตอ่ชมุชนในการจดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือพฒันาและสง่เสริมสขุภาพในชมุชน ( X = 3.60) และข้อ  23 
ท่านมีความรู้เก่ียวกบังานด้านสาธารณสขุเพิ่มขึน้เช่น ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าท่ีในวนัประชมุ หรือไป
ประชมุสญัจรท่ีตา่งๆ ( X = 3.57) 
 



 

 

59 

ตาราง 7 คา่เฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม 
      สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ในด้านการมี 
      สว่นร่วมในการประเมินผล 
 

การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ n   S.D. 
ระดบั 

การมีสว่นร่วม 
     

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 344 3.25 .69 ปานกลาง 
33. ทา่นมีสว่นร่วมในการนําข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคท่ี
เกิดขึน้ในระหวา่งการจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมสขุภาพของคนใน
ชมุชนเข้าในท่ีประชมุ 344 3.41 .82 ปานกลาง 
34. ทา่นมีสว่นร่วมเข้าไปปรึกษาหารือเก่ียวกบัปัญหาสขุภาพใน
ชมุชนและอปุสรรคของการดําเนินงาน 344 3.29 .70 ปานกลาง 
35. ทา่นมีสว่นร่วมในการรับทราบผลและตดิตาม การใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อการจดักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพท่ีเกิดขึน้ในชมุชน 
เช่น งบของชมรมอาสามสมคัรสาธารณะสขุ  344 3.06 .91 ปานกลาง 
36. ทา่นมีสว่นร่วมในการตดิตามการดําเนินงาน กิจกรรมและ
โครงการสง่เสริมสขุภาพของชมุชน  344 3.25 .77 ปานกลาง 
37. ทา่นมีสว่นร่วมในการสรุปผลการดําเนินกิจกรรม และประเมินผล
การดําเนินกิจกรรมการสง่เสริมสขุภาพในชมุชน เชน่ เข้าประชมุฟัง
สรุปผลงานของโครงการ และกิจกรรมตา่งๆ 344 3.34 .84 ปานกลาง 
38. ทา่นได้เข้าร่วมประชมุเพ่ือสรุปผลการสง่เสริมสขุภาพชมุชน
ท่ีจดัขึน้ และเสนอแนะข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการจดั
กิจกรรมในครัง้ตอ่ไป 344 3.31 .90 ปานกลาง 
39. ทา่นมีสว่นร่วมในการให้ความคดิเห็นและเสนอขัน้ตอนใน
การปฏิบตังิาน  344 3.21 .83 ปานกลาง 
40. ทา่นมีสว่นร่วมในการประเมินผลการจดักิจกรรมศกึษาดงูาน
นอกสถานท่ี  344 3.16 .92 ปานกลาง 
     

รวม 344 3.25 .69 ปานกลาง 
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 จากตาราง 7 แสดงว่า การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของ
โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการมีสว่นร่วมใน 
การประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.25)  
  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางทกุข้อ เรียงลําดบัจากมาก
ไปหาน้อย ดงันี ้ข้อ 33 ท่านมีสว่นร่วมในการนําข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง
การจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมสขุภาพของคนในชมุชนเข้าในท่ีประชมุ ( X = 3.41) ข้อ 37 ท่านมีสว่นร่วมใน
การสรุปผลการดําเนินกิจกรรม และประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการสง่เสริมสขุภาพในชมุชน เช่น เข้า
ประชมุฟังสรุปผลงานของโครงการ และกิจกรรมตา่ง ๆ( X = 3.34) ข้อ 38 ท่านได้เข้าร่วมประชมุเพ่ือสรุป 
ผลการสง่เสริมสขุภาพชมุชนท่ีจดัขึน้ และเสนอแนะข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการจดักิจกรรมในครัง้ตอ่ไป
( X = 3.31) ข้อ 34 ท่านมีสว่นร่วมเข้าไปปรึกษาหารือเก่ียวกบัปัญหาสขุภาพในชมุชนและอปุสรรคของ
การดําเนินงาน ( X = 3.29) และ ข้อ 36 ท่านมีสว่นร่วมในการตดิตามการดําเนินงาน กิจกรรมและโครงการ
สง่เสริมสขุภาพของชมุชน ( X = 3.25) 
 
 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของ
โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
  เปรียบเทียบการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาล
สง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมและรายด้าน ด้านการมีสว่นร่วม
ในการตดัสนิใจ ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการมี
สว่นร่วมในการประเมินผล จําแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และระยะ 
เวลาการปฏิบตังิาน โดยทดสอบความแตกตา่งระหวา่งเฉล่ียของกลุม่ 2 กลุม่ โดยใช้สถิติทดสอบคา่  (t–test) 
และทดสอบระหวา่งเฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไป โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเม่ือพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั
ท่ีระดบั .05 จงึทําการทดสอบความแตกตา่ง  รายคู ่โดยใช้วิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffé)  
   1.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลี่ย การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ใน
การสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
จําแนกตาม เพศ เพ่ือทํางานทดสอบสมมตฐิาน ข้อท่ี 1 ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีระดบัการมีสว่นร่วมการมี
สว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ โดยรวมและรายด้าน ทัง้ 4 ด้าน ตา่งกนั 
โดยใช้ t–test ดงัแสดงใน ตาราง 9 – 10  
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ตาราง 8 คา่เฉลี่ยการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริม 
      สขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 
ชาย  (n = 52) หญิง  (n = 292) 

การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

X  S.D. 
ระดบั 

การมีสว่นร่วม X  S.D. 
ระดบั 

การมีสว่นร่วม 
       

1. ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 3.42 .61   ปานกลาง 3.26 .61 ปานกลาง 
2. ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบติัการ 3.42 .63 ปานกลาง 3.32 .63 ปานกลาง 
 3. ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.58 .66 มาก 3.60 .71 มาก 
 4. ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล 3.34 .74 ปานกลาง 3.24 .69 ปานกลาง 

       

รวม 3.44 .62 ปานกลาง 3.35 .58 ปานกลาง 
       

 
 จากตาราง 8 แสดงวา่ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของ
โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง จําแนก
ตามเพศ เพศชายมีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วม สงูกวา่ เพศหญิง โดยรวม ( X = 3.44) และรายด้าน ได้แก่ 
ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร ( X = 3.42) ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ( X = 3.42) และ 
ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล ( X = 3.34) และกลุม่ตวัอยา่งเพศหญิง สงูกวา่ เพศชายด้านการมี
สว่นร่วมในการรับผลประโยชน์  ( X = 3.60) 
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ตาราง 9 เปรียบเทียบคา่เฉลีย่การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของ 
      โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมและรายด้าน 
      จําแนกตามเพศ 
 

ชาย  

 (n = 52) 

หญิง   

(n = 292) การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

X  S.D. X  S.D. 

t p 

       

1.  ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 3.42 .61 3.26 .61 1.70 .34 
2.  ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบติัการ 3.42 .63 3.32 .63 1.08 .34 
 3.  ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.58 .66 3.60 .71 -.20 ..34 
 4.  ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล 3.34 .74 3.24 .69 .94 .34 

       

รวม 3.44 .62 3.35 .58 .95 .34 
       

 
 จากตาราง 9 แสดงวา่ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของ
โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จําแนกตามเพศทัง้เพศชาย 
และเพศหญิง มีระดบัการมีสว่นร่วม โดยรวมและรายด้าน แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิซึง่
ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 

   2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม
สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จําแนกตามอาย ุ
เพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 2 การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาล
สง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมและรายด้าน ทัง้ 4 ด้าน ตา่งกนั 
โดยหาคา่ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ดงัแสดงในตาราง 10 – 11  
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ตาราง 10 คา่เฉลี่ยการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  
      โดยรวมและรายด้าน จําแนกตามอาย ุ

 

 จากตาราง 10 แสดงวา่ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม ที่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตาม อาย ุอาสาสมคัรสาธารณสขุที่มีอาย ุ50 ปีขึน้ไป มีคา่เฉลี่ยของระดบัการมีสว่นร่วม โดยรวมสงูกวา่อาสาสมคัรที่มี
อายนุ้อยกวา่ ( X = 3.46) เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุที่มีอาย ุ50 ปีขึน้ไป มีคา่เฉลี่ยทกุด้านสงูกวา่อาสาสมคัรสาธารณสขุที่มีอายนุ้อยกวา่  

อาย ุ
20-30 ปี 
 (n = 9) 

31-40 ปี 
 (n = 27) 

41-50 ปี 
 (n = 113) 

50 ปีขึน้ไป 
 (n = 195) การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

X  S.D. 
ระดบั 

การมีสว่นร่วม X  S.D. 
ระดบั 

การมีสว่นร่วม X  S.D. 
ระดบั 

การมีสว่นร่วม X  S.D. 
ระดบั 

การมีสว่นร่วม 
             

1.  ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 3.06 .56 ปานกลาง 3.11 .76 ปานกลาง 3.17 ..40 ปานกลาง 3.39 .68 ปานกลาง 
2.  ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิการ 2.86 .58 ปานกลาง 2.97 .89 ปานกลาง 3.22 .45 ปานกลาง 3.47 .63 ปานกลาง 
 3.  ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.38 .67 ปานกลาง 3.48 .59 ปานกลาง 3.47 .55 ปานกลาง 3.70 .77 มาก 
 4.  ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล 2.95 .43 ปานกลาง 3.07 1.04 ปานกลาง 3.28 .56 ปานกลาง 3.28 .71 ปานกลาง 

             

รวม 3.06 .50 ปานกลาง 3.15 .75 ปานกลาง 3.28 .39 ปานกลาง 3.46 .64 ปานกลาง 
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ 
     ของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมและรายด้าน 
      จําแนกตามอาย ุ
 

การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัร
สาธารณสขุ 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

       

ระหวา่งกลุม่ 5.011 3 1.670 4.470* * .00 

ภายในกลุม่ 127.044 340 .374   1.  ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

รวม 132.054 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ 11.008 3 3.669 9.894* * .00 

ภายในกลุม่ 126.101 340 .371   2.  ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบติัการ 
รวม 137.109 343    

        

       

ระหวา่งกลุม่ 4.584 3 1.528 3.143*  .02 

ภายในกลุม่ 165.313 340 .486   
3. ด้านการมีสว่นร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 

รวม 169.897 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ 1.889 3 .630 1.294 .27 

ภายในกลุม่ 165.526 340 .487   4.  ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล 

รวม 167.415 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ 4.496 3 1.499 4.442* * .00 

ภายในกลุม่ 114.703 340 .337   รวม 

รวม 119.199 343    
       

 

* * มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
 จากตาราง 11 แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอายตุา่งกนัมีระดบัการมีสว่นร่วมการสง่เสริม
สขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม แตกตา่งกนั



 

 

65 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้และเม่ือพิจารณารายด้าน
พบวา่ ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ และด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิารแตกตา่งกนัอยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ และด้านการมีสว่นร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบัท่ี .05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ 
สว่นด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผลแตกตา่งอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
 ผู้วิจยัจงึได้ทําการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) เพ่ือ
ค้นหาวา่ ผู้ ท่ีมีอายคุูใ่ดบ้าง ท่ีมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ด้านการมีสว่นร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และโดยรวมไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัรายคู ่เพ่ือให้ทราบวา่มีรายคูใ่ดบ้าง
ท่ีแตกตา่งกนั จงึทําการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé)  ดงั
ปรากฎในตาราง 12 – 13  
 
ตาราง 12 การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุใน 
     การสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั 
     นครปฐม ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ   
 

อาย ุ  
50 ปีขึน้ไป 

(n = 9) 
41 – 50 ปี 
(n = 113) 

31 – 40 ปี  
(n = 27) 

20 – 30 ปี 
 (n =  9) 

 
X  3.39 3.17 3.11 3.06 

      

50 ปีขึน้ไป 3.39  0.22* 0.28 0.33 
41 – 50 ปี 3.17   0.06 0.11 
31 – 40 ปี 3.11    0.05 
20 – 30 ปี 3.06     
      

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบัท่ีระดบั .05 
 
 จากตาราง 12 แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาย ุ50 ปี ขึน้ไป มีระดบัการมีสว่นร่วม
อาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ แตกตา่งจาก
อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอาย ุ41 – 50 ปี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยท่ีมีคา่คะแนน
เฉล่ียของความคดิเห็น ( X = 3.39) สงูกวา่ นอกนัน้แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
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ตาราง 13 การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุใน 
     การสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั 
     นครปฐม ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร 
 

อาย ุ  
50 ปีขึน้ไป 

(n = 9) 
41 – 50 ปี  
(n = 113) 

31 – 40 ปี
(n = 27) 

20 – 30 ปี 
 (n = 9) 

 
X  3.47 3.22 2.97 2.86 

      

50 ปีขึน้ไป 3.47  0.25** 0.50** 0.61* 
41 – 50 ปี 3.22   0.25 0.36 
31 – 40 ปี 2.97    0.11 
20 – 30 ปี 2.86     
      

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั.01 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

 จากตาราง 13 แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอาย ุ50 ปี ขึน้ไป มีระดบัการมีสว่นร่วม
ในการสง่เสริมสขุภาพ ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร แตกตา่ง จากอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ี
มีอาย ุ31 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01และ ผู้ ท่ีมีอาย ุ20 – 30 ปี  
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียการมีสว่นร่วม ( X  = 3.47) สงูกวา่ 
นอกนัน้แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ   
 
    3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม จําแนกตามระดบัการศกึษา เพ่ือทํางานทดสอบสมมติฐาน ข้อท่ี 3 ท่ีมีระดบัการศกึษา 
แตกตา่งกนั การมีสว่นร่วมโดยรวม และรายด้านทัง้ 4 ด้าน ตา่งกนั โดยใช้ F–test ดงัแสดงในตาราง 
14 – 15              
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ตาราง 14 คา่เฉลี่ยการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  
     โดยรวมและรายด้าน จําแนกตาม ระดบัการศกึษา 
 

 

 จากตาราง 14 แสดงวา่ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม ที่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตาม ระดบัการศกึษา ผู้ ที่มีระดบัการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีคา่เฉลี่ยโดยรวม ( X = 3.67) คา่เฉลี่ยด้านการมีสว่นร่วมใน
การรับผลประโยชน์ ( X = 4.09) ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ( X = 3.62) และด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร ( X = 3.60) สงูกวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ
ที่มีการศกึษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี และอาสาสมคัรสาธารณสขุที่มีระดบัการศกึษาประถมศกึษาคา่เฉลี่ยโดยรวม (X = 3.58) และ ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล 
( X = 3.39) สงูกวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุที่มีระดบัการศกึษาสงูกวา่ประถมศกึษา 

ระดบัการศกึษา 
ประถมศกึษา 
 (n = 119) 

มธัยมศกึษา/ปวช 
 (n = 115) 

ปวส 
 (n = 75) 

ปริญญาตรี 
 (n = 32) 

สงูกวา่ปริญญาตรี 
 (n = 2) 

การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัร
สาธารณสขุ 

X  S.D. 
ระดบัการมี
สว่นร่วม X  S.D. 

ระดบัการมี
สว่นร่วม X  S.D. 

ระดบัการมี 
สว่นร่วม X  S.D. 

ระดบัการมี
สว่นร่วม X  S.D. 

ระดบัการมี
สว่นร่วม 

                

1. ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 3.44 .82 ปานกลาง 3.19 .37 ปานกลาง 3.05 .40 ปานกลาง 3.62 .58 มาก 2.82 .17 ปานกลาง 
2. ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิการ 3.54 .80 มาก 3.19 .42 ปานกลาง 3.11 .40 ปานกลาง 3.60 .64 มาก 2.90 .00 ปานกลาง 
 3. ด้านการมีสว่นร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 3.94 .60 มาก 3.26 .49 ปานกลาง 3.38 .76 ปานกลาง 4.09 .71 มาก 2.95 .07 ปานกลาง 
 4. ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล 3.39 .87 ปานกลาง 3.11 .39 ปานกลาง 3.22 .65 ปานกลาง 3.35 .81 ปานกลาง 2.75 .35 ปานกลาง 

                

รวม 3.58 .71 มาก 3.19 .36 ปานกลาง 3.19 .46 ปานกลาง 3.67 .63 มาก 2.86 .06 ปานกลาง 
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ตาราง 15 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของ 
     โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมและรายด้าน  
     จําแนกตาม ระดบัการศกึษา 
 

การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัร
สาธารณสขุ 

แหลง่ 
ความแปรปรวน 

SS df MS F P 

       

ระหวา่งกลุม่ 12.058 4 3.014 8.516** .00 
ภายในกลุม่ 119.997 339 .354   

1.  ด้านการมีสว่นร่วมใน 
การตดัสนิใจ 

รวม 132.054 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ 14.280 4 3.570 9.853** .00 
ภายในกลุม่ 122.828 339 .362   

2. ด้านการมีสว่นร่วมใน 
การปฏิบติัการ 

รวม 137.109 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ 38.998 4 9.749 25.249** .00 
ภายในกลุม่ 130.899 339 .386   

3. ด้านการมีสว่นร่วมใน 
การรับผลประโยชน์ 

รวม 169.897 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ 5.411 4 1.353 2.831* .02 
ภายในกลุม่ 162.004 339 .478   

4. ด้านการมีสว่นร่วมใน 
การประเมินผล 

รวม 167.415 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ 14.808 4 3.702 12.022** .00 
ภายในกลุม่ 104.391 339 .308   รวม 

รวม 119.199 343    
       

 

* * มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบัท่ีระดบั .01 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบัท่ีระดบั .05 

 
 จากตาราง 15 แสดงวา่อาสาสมคัรสาธารณสขุมีสว่นร่วมในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาล
สง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จําแนกตาม ระดบัการศกึษา โดยรวม
และรายด้าน ทัง้ 4 ด้าน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตซิึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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เพ่ือให้ทราบวา่มีรายคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนั จงึทําการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีการของ 
เชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัปรากฎในตาราง 16 – 19  
 
ตาราง 16 การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม 
     สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม   
 

ระดบัการศกึษา  
ปริญญาตรี 
(n = 33) 

ประถมศกึษา 
(n = 119) 

ปวส 
 (n = 75) 

มธัยมศกึษา 
 (n = 115) 

สงูกวา่ปริญญาตรี 
(n =  2) 

 X  3.67 3.58 3.19 3.19 2.86 
       

ปริญญาตรี 3.67  0.12 0.48** 0.48** 0.81 

ประถมศกึษา 3.58   0.39** 0.39** 0.72 

ปวส 3.19     0.33 

มธัยมศกึษา 3.19      

สงูกวา่ปริญญาตรี 2.86      
       

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบัท่ีระดบั .01 
 
 จากตาราง 16 แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีระดบั
การมีสว่นร่วมอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพโดยรวมแตกตา่ง จากอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ท่ีมีการศกึษา ปวส. และ มธัยมศกึษา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ีย 
( X = -3.67) สงูกวา่ และ การศกึษาระดบัประถมศกึษา แตกตา่ง จากอาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมี
การศกึษาระดบั ปวส. และ มธัยมศกึษา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 นอกนัน้แตกตา่งกนั
อยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
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ตาราง 17 การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม 
     สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการมี 
     สว่นร่วมในการตดัสนิใจ   
 

ระดบัการศกึษา  
ปริญญาตรี 
(n = 33) 

ประถมศกึษา 
(n = 119) 

มธัยมศกึษา 
(n = 115) 

ปวส. 
 (n = 75) 

สงูกวา่ปริญญาตรี 
(n = 2) 

 X  3.62 3.44 3.19 3.05 2.87 
       

ปริญญาตรี 3.62  0.18 0.43** 0.57** 0.75 

ประถมศกึษา 3.44   0.25* 0.39** 0.57 

มธัยมศกึษา 3.19    0.14 0.32 

ปวส. 3.05     0.18 

สงูกวา่ปริญญาตรี 2.87      
       

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
 จากตาราง 17  แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีระดบั
การมีสว่นร่วมอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ แตกตา่ง 
จากอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีการศกึษา ปวส. และ มธัยมศกึษา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
โดยท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ีย (X  =  3.62) สงูกวา่ และ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีการศกึษาระดบัประถมศกึษา 
แตกตา่ง จากอาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีการศกึษา ปวส. อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
และการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  นอกนัน้แตกตา่งกนัอยา่ง
ไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
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ตาราง 18 การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม 
      สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้าน 
     การมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร 
 

ระดบัการศกึษา  
ปริญญาตรี 
(n = 33) 

ประถมศกึษา 
(n = 119) 

มธัยมศกึษา 
(n = 115) 

ปวส 
 (n = 75) 

สงูกวา่ปริญญาตรี 
(n =  2) 

 X  3.60 3.54 3.19 3.11 2.90 
       

ปริญญาตรี 3.60  0.06 0.41** 0.49** 0.70 

ประถมศกึษา 3.54   0.35**       0.43 0.07 

มธัยมศกึษา 3.19    0.08** 0.29 

ปวส. 3.11     0.21 

สงูกวา่ปริญญาตรี 2.90      
       

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั.01 
 
 จากตาราง 18 แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี  มีระดบั
การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร 
แตกตา่ง จากอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีการศกึษา ปวส และ มธัยมศกึษา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 โดยท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ีย ( X = 3.60) สงูกวา่ และ การศกึษา ประถมศกึษา แตกตา่ง จาก
อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีการศกึษา มธัยมศกึษา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และ มธัยมศกึษา 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  โดยท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียของความคดิเห็น ( X = 3.54)  และ 
มธัยมศกึษา แตกตา่งจาก อาสาสมคัรสาธารณสขุ ทีมีการศกึษา ปวส. อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .01โดยท่ีมีคา่คะแนนเฉลี่ยของความคดิเห็น (X = 3.19)  นอกนัน้แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญั
ทางสถิต ิ
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ตาราง 19 การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุใน 
     การสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั 
     นครปฐม ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 

ระดบัการศกึษา  
ปริญญาตรี 
(n = 33) 

ประถมศกึษา 
(n = 119) 

ปวส. 
 (n = 75) 

มธัยมศกึษา 
(n = 115) 

สงูกวา่ปริญญาตรี 
(n = 2) 

 X  4.09 3.94 3.38 3.26 2.95 
       

ปริญญาตรี 4.09  0.15 0.71** 0.83** 1.14 

ประถมศกึษา 3.94   0.56** 0.68** 0.99 

ปวส. 3.38    0.54 0.43 

มธัยมศกึษา 3.26     0.31 

สงูกวา่ปริญญาตรี 2.95      
       

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 จากตาราง 19 แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีระดบั
การมีสว่นร่วมอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 
แตกตา่ง จากอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีการศกึษา ปวส. และ มธัยมศกึษา อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 โดยท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ีย ( X = -4.09) สงูกวา่ และ การศกึษาระดบัประถมศกึษา 
แตกตา่ง จากอาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .01 โดยท่ีมีคา่คะแนนเฉลี่ยของความคดิเห็น (X = 3.94) นอกนัน้แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญั
ทางสถิต ิ
 

  4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม
สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จําแนกตาม 
สถานภาพการสมรส เพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 4 อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีสถานภาพ การสมรส
ตา่งกนั มีการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมและรายด้านทัง้ 4 ด้าน ตา่งกนั โดยหา
คา่ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ดงัแสดงใน ตาราง 20 – 21  
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ตาราง 20 คา่เฉล่ียการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาล 
     สง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมและรายด้าน จําแนกตาม  
     สถานภาพการสมรส 
 

 
 จากตาราง 20 แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุมีสว่นร่วมของในการสง่เสริมสขุภาพของ
โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง มี
สถานภาพการสมรส หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่มีคา่เฉล่ีย ระดบัการมีสว่นร่วมโดยรวม ( X  = 3.44) 
สงูกวา่ สถานภาพการสมรสอ่ืนๆ 
   เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ มีสถานภาพการสมรส หม้าย/
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่มีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วม ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ( X = 3.30) ด้าน
การมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิการ ( X = 3.45) ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ ( X = 3.69) 
และด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล ( X = -3.31) สงูกวา่  อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีสถานภาพ
การสมรสอ่ืนๆ 

สถานภาพการสมรส 
โสด 

 (n = 38) 
สมรส 

 (n = 194) 
หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

 (n = 112) 
การมีสว่นร่วมของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุ 

X  S.D. 
ระดบัการมี 
สว่นร่วม X  S.D. 

ระดบัการมี 
สว่นร่วม X  S.D. 

ระดบัการมี 
สว่นร่วม 

          

1. ด้านการมีสว่นร่วมใน 
การตดัสนิใจ 3.08 .49 ปานกลาง 3.31 .61 ปานกลาง 3.30 .65 ปานกลาง 
2. ด้านการมีสว่นร่วมใน 
การปฏิบติัการ 2.94 .59 ปานกลาง 3.34 .65 ปานกลาง 3.45 .55 ปานกลาง 
 3. ด้านการมีสว่นร่วมใน
การรับผลประโยชน์ 3.22 .55 ปานกลาง 3.62 .69 มาก 3.69 73 มาก 
 4. ด้านการมีสว่นร่วมใน
การประเมินผล 2.89 .72 ปานกลาง 3.29 .68 ปานกลาง 3.31 .68 ปานกลาง 

          

รวม 3.03 .49 ปานกลาง 3.39 .59 ปานกลาง 3.44 .58 ปานกลาง 
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ตาราง 21 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ 
     ของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมและ 
     รายด้าน จําแนกตาม สถานภาพการสมรส 
 

การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัร
สาธารณสขุ 

แหลง่ 
ความแปรปรวน 

SS df MS F P 

       

ระหวา่งกลุม่ 1.710 2 .855 2.237 .10 
ภายในกลุม่ 130.344 341 .382   

1. ด้านการมีสว่นร่วมใน 
การตดัสนิใจ 

รวม 132.054 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ 7.350 2 3.675 9.658** .00 
ภายในกลุม่ 129.758 341 .381   

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติัการ 

รวม 137.109 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ 6.351 2 3.175 6.621** .00 
ภายในกลุม่ 163.546 341 .480   

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ 

รวม 169.897 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ 5.714 2 2.857 6.025** .00 
ภายในกลุม่ 161.701 341 .474   

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

รวม 167.415 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ 4.886 2 2.443 7.288** .00 
ภายในกลุม่ 114.313 341 .335   รวม 

รวม 119.199 343    
       

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 จากตาราง 21 แสดงวา่ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ จําแนกตามสถานภาพ
การสมรส มีระดบัการมีสว่นร่วมโดยรวมและรายด้าน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
และเม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีสถานภาพการสมรสตา่งกนั มีสว่นร่วม
ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ ด้านการมีสว่นร่วม
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ในการประเมินผล  แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน
ท่ีตัง้ไว้  
  เพ่ือให้ทราบวา่ มีรายคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนั จงึทําการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู่
ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé)  ดงัปรากฎในตาราง 22 – 25  
 
ตาราง 22 การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม 
     สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม  
     จําแนกตามสถานภาพการสมรส 
  

 
หยา่ร้าง 

 (n = 112) 
สมรส  

(n = 194) 
โสด 

(n = -38) สถานภาพการสมรส 

X  3.44 3.39 3.03 
     

หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.44  0.05** 0.41** 
สมรส 3.39   0.36 
โสด 3.03    
     

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 จากตาราง 22 แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีสถานภาพการสมรส หม้าย/หยา่ร้าง/

แยกกนัอยู ่มีระดบัการมีสว่นร่วม ดยรวม แตกตา่ง จากสถานภาพการสมรส สมรส และโสด อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01โดยท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียการมีสว่นร่วม ( X = 3.44) สงูกวา่ นอกนัน้
แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
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ตาราง 23 การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุใน 
     การสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั 
     นครปฐม ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร จําแนกตามสถานภาพการสมรส 
 

 
หยา่ร้าง 

 (n = 112) 
สมรส  

(n = 194) 
โสด 

(n = -38) สถานภาพการสมรส 

X  3.45 3.34 2.94 
     

หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.45  0.11** 0.51** 
สมรส 3.34   0.4 
โสด 2.94    
     

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 

 จากตาราง 23 แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีสถานภาพการสมรส หม้าย/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่มีระดบัการมีสว่นร่วม ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร แตกตา่งจากสถานภาพการสมรส  
สมรสและโสด อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียระดบัการมีสว่นร่วม 
( X = 3.45) สงูกวา่ นอกนัน้แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
 

ตาราง 24  การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุใน 
     การสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั 
     นครปฐม ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ จําแนกตามสถานภาพการสมรส 
 

 
หยา่ร้าง 

 (n = 112) 
สมรส  

(n = 194) 
โสด 

(n = -38) สถานภาพการสมรส 

X  3.69 3.62 3.22 
     

หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.69  0.07** 0.47** 
สมรส 3.62   0.4 
โสด 3.22    
     

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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 จากตาราง 24 แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีสถานภาพการสมรส หม้าย/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยูมี่ระดบัการมีสว่นร่วม ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร แตกตา่ง จากสถานภาพการสมรส 
สมรสและโสด อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยท่ีมีคา่เฉลี่ยการมีสว่นร่วม (X =  3.69) สงูกวา่ 
นอกนัน้แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
 
ตาราง 25  การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุใน 
     การสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั 
     นครปฐม ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล จําแนกตามสถานภาพการสมรส 
 

 
หยา่ร้าง 

 (n = 112) 
สมรส  

(n = 194) 
โสด 

(n = -38)  สถานภาพการสมรส 

X  3.31 3.29 2.89 
     

หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.31  0.02** 0.42** 
สมรส 3.29   0.4 
โสด 2.89    
     

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 จากตาราง 25 แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีสถานภาพการสมรส หม้าย/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่มีระดบัการมีสว่นร่วม ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผลแตกตา่งจากสถานภาพการสมรส 
สมรสและโสด อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยท่ีมีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วม ( X = 3.31) สงูกวา่ 
นอกนัน้แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
 
  5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุใน
การสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
จําแนกตามอาชีพ เพ่ือทํางานทดสอบสมมตฐิาน ข้อท่ี 5 อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอาชีพ แตกตา่งกนั 
มีระดบัการมีสว่นร่วมโดยรวมและรายด้านทัง้ 4 ด้าน ตา่งกนั โดยใช้ F–test ดงัแสดงในตาราง 26 – 27 
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ตาราง 26 คา่เฉลี่ยการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  
     โดยรวมและรายด้าน จําแนกตาม อาชีพ 
 

 
 

อาชีพ 
ข้าราชการ 
 (n = 41) 

ธุรกิจสว่นตวั 
 (n = 18) 

ค้าขาย 
 (n = 36) 

รับจ้าง 
 (n = 181) 

อื่นๆ 
 (n = 68) 

การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัร
สาธารณสขุ 

X  S.D. 
ระดบัการมี
สว่นร่วม X  S.D. 

 ระดบัการมี
สว่นร่วม X  S.D. 

 ระดบัการมี
สว่นร่วม X  S.D. 

ระดบัการมี
สว่นร่วม X  S.D. 

ระดบัการมี
สว่นร่วม 

                

1.  ด้านการมีสว่นร่วมใน 
การตดัสนิใจ 3.05 .07 ปานกลาง 2.97 .08 ปานกลาง 2.91 .12 ปานกลาง 3.36 .67 ปานกลาง 3.52 .71 มาก 
2.  ด้านการมีสว่นร่วมใน 
การปฏิบตัิการ 3.05 .29 ปานกลาง 2.91 .15 ปานกลาง 3.05 .13 ปานกลาง 3.38 .67 ปานกลาง 3.65 .71 มาก 
 3. ด้านการมีสว่นร่วมใน 
การรับผลประโยชน์ 3.26 .89 ปานกลาง 2.96 .06 ปานกลาง 2.88 .20 ปานกลาง 3.77 .62 มาก 3.89 .60 มาก 
 4. ด้านการมีสว่นร่วมใน 
การประเมินผล 2.99 .13 ปานกลาง 3.02 .08 ปานกลาง 2.73 .39 ปานกลาง 3.31 .72 ปานกลาง 3.59 .81 มาก 

                

รวม 3.09 .32 ปานกลาง 2.96 .95 ปานกลาง 2.89 .15 ปานกลาง 3.45 .58 ปานกลาง 3.66 .68 มาก 
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 จากตาราง 26 แสดงวา่ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ
ของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
จําแนกตาม อาชีพ  อาสาสมคัรท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ  มีระดบัการมีสว่นร่วมโดยรวมและรายด้าน 
สงูกวา่ อาชีพอ่ืนๆ มีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วมโดยรวม ( X =-3.66) คา่เฉล่ียด้านการมีสว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจ ( X = 3.52) ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร ( X =3.65) ด้านการมีสว่นร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ( X = 3.89) และด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล  ( X = 3.59)  
 

ตาราง 27 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของ 
     โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมและรายด้าน  
     จําแนกตามอาชีพ 
 

การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัร
สาธารณสขุ 

แหลง่ 
ความแปรปรวน 

SS df MS F P 

       

ระหวา่งกลุม่ 13.973 4 3.493 10.029** 00 
ภายในกลุม่ 118.082 339 .348   

1. ด้านการมีสว่นร่วมใน 
การตดัสนิใจ 

รวม 132.054 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ 16.607 4 4.152 11.680** 00 
ภายในกลุม่ 120.502 339 .355   

2. ด้านการมีสว่นร่วมใน 
การปฏิบติัการ 

รวม 137.109 343    
       
       

ระหวา่งกลุม่ 41.652 4 10.413 27.525** 00 
ภายในกลุม่ 128.245 339 .378   

3. ด้านการมีสว่นร่วมใน 
การรับผลประโยชน์ 

รวม 169.897 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ 21.756 4 5.439 12.658** 00 
ภายในกลุม่ 145.659 339 .430   

4. ด้านการมีสว่นร่วมใน 
การประเมินผล 

รวม 167.415 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ 21.528 4 5.382 18.680** 00 
ภายในกลุม่ 97.671 339 .288   รวม 

รวม 119.199 343    
       

 

* * มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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 จากตาราง 27 แสดงวา่ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ
ของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จําแนกตามอาชีพ 
โดยรวมและรายด้าน ทัง้ 4 ด้าน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 สอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 

  เพ่ือให้ทราบวา่ มีรายคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนั จงึทําการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู่
ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ดงัปรากฎในตาราง 28 – 32  
 
ตาราง 28 การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม 
      สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม  
     จําแนกตามอาชีพ  
 

 
อ่ืนๆ 

(n = 68) 
รับจ้าง 

(n = 181) 
ข้าราชการ 
 (n = 41) 

ธุรกิจสว่นตวั 
 (n = 18) 

ค้าขาย 
(n = 36) อาชีพ 

X  3.66 3.45 3.09 2.96 2.89 
       

อ่ืนๆ 3.66  0.21 0.57** 0.70** 0.77** 
รับจ้าง 3.45   0.36** 0.49** 0.56** 
ข้าราชการ 3.09           0.13 0.20 
ธุรกิจสว่นตวั 2.96     0.07 
ค้าขาย 2.89      
       

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 จากตาราง 28 แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ มีระดบัการมีสว่นร่วม โดยรวม 
แตกตา่ง จากอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ ธุรกิจสว่นตวั และ ค้าขาย อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยท่ีมีคา่เฉลี่ยการมีสว่นร่วม ( X = 3.66) สงูกวา่ และ อาชีพรับจ้าง แตกตา่ง 
จากอาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ ธุรกิจสว่นตวั และ ค้าขาย อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 โดยท่ีมีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วม ( X = 3.45)  นอกนัน้แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญั
ทางสถิต ิ
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ตาราง 29 การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ 
      ของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการมีสว่นร่วม 
      ในการตดัสนิใจ จําแนกตามอาชีพ 
 

 
อ่ืนๆ 

(n = 68) 
รับจ้าง 

(n = 181) 
ข้าราชการ 
 (n = 41) 

ธุรกิจสว่นตวั 
 (n = 18) 

ค้าขาย 
(n = 36) อาชีพ 

X  3.52 3.36 3.05 2.97 2.91 
       

อ่ืนๆ 3.52  0.16 0.47** 0.55** 0.61** 
รับจ้าง 3.36   0.31 0.39 0.45** 
ข้าราชการ 3.05    0.08 0.14 
ธุรกิจสว่นตวั 2.97     0.06 
ค้าขาย 2.91      
       

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 จากตาราง 29 แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ มีระดบัการมีสว่นร่วมด้าน 
การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ แตกตา่ง จากอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ ธุรกิจสว่นตวั 
และค้าขาย อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยท่ีมีคา่เฉลี่ยการมีสว่นร่วม ( X = 3.52) สงูกวา่ 
และอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอาชีพรับจ้าง แตกตา่ง จากอาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพค้าขาย 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยท่ีมีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วม ( X = 3.36)   นอกนัน้แตกตา่งกนั
อยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
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ตาราง 30 การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม 
     สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้าน 
     การมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร จําแนกตามอาชีพ 
 

 
อ่ืนๆ 

(n = 68) 
รับจ้าง 

(n = 181) 
ข้าราชการ 
(n = 41) 

ค้าขาย 
(n = 36) 

ธุรกิจสว่นตวั 
(n = 18) อาชีพ 

X  3.65 3.38 3.05 3.04 2.91 
       

อ่ืนๆ 3.65  0.27*   0.60**  0.61**   0.74**  
รับจ้าง 3.38   0.33* 0.34* 0.47 
ข้าราชการ 3.05    0.01 0.95 
ค้าขาย 3.04     0.13 
ธุรกิจสว่นตวั 2.91      
       

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
 จากตาราง 30 แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ มีระดบัการมีสว่นร่วม ด้าน
การมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิารแตกตา่งจากอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ ธุรกิจสว่นตวั 
ค้าขาย อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และแตกตา่งจากอาชีพรับจ้าง อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 โดยท่ีมีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วม ( X = 3.65) สงูกวา่ และ อาชีพรับจ้าง แตกตา่ง 
จากอาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ และ ค้าขาย อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.01 โดยท่ีมีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วม ( X  = 3.38)  นอกนัน้แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
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ตาราง 31 การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม 
     สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้าน 
     การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ จําแนกตามอาชีพ 
 

 
อ่ืนๆ 

(n = 68) 
รับจ้าง 

(n = 181) 
ข้าราชการ 
(n = 41) 

ธุรกิจสว่นตวั 
(n = 18) 

ค้าขาย 
(n = 36) อาชีพ 

X  3.89 3.77 3.26 2.96 2.88 
       

อ่ืนๆ 3.89  0.12 0.63** 0.93** 1.01** 
รับจ้าง 3.77   0.51** 0.81** 0.89** 
ข้าราชการ 3.26    0.3 0.38 
ธุรกิจสว่นตวั 2.96     0.08 
ค้าขาย 2.88      
       

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 จากตาราง 31 แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ มีระดบัการมีสว่นร่วม ด้าน
การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ แตกตา่ง จากอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ 
ธุรกิจสว่นตวัและ ค้าขาย มีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยท่ีมีคา่เฉลี่ยการมีสว่นร่วม 
( X = 3.89) สงูกวา่ และอาสาสมคัรท่ีมีอาชีพรับจ้าง แตกตา่ง จากอาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพ 
ข้าราชการ ธุรกิจสว่นตวั และค้าขาย อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยท่ีมีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วม 
( X = 3.77)  นอกนัน้แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
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ตาราง 32 การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุใน 
     การสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั 
     นครปฐม ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล จําแนกตามอาชีพ 
 

 
อ่ืนๆ 

(n = 68) 
รับจ้าง 

(n = 181) 
ธุรกิจสว่นตวั 

(n= 18) 
ข้าราชการ 
(n = 41) 

ค้าขาย 
(n = 36) อาชีพ 

X  3.59 3.31 3.02 2.99 2.73 
       

อ่ืนๆ 3.59  0.28 0.57* 0.6** 0.86** 
รับจ้าง 3.31   0.29 0.32 0.57** 
ธุรกิจสว่นตวั 3.02    0.03 0.29 
ข้าราชการ  2.99     0.26 
ค้าขาย 2.73      
       

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 จากตาราง 32 แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ มีระดบัการมีสว่นร่วม ด้าน
การมีสว่นร่วมในการประเมินผล แตกตา่ง จากอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ ค้าขาย 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และอาชีพธุรกิจสว่นตวั มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  โดย
ท่ีมีคา่เฉลีย่การมีสว่นร่วม ( X = 3.59) และอาสามคัรสาธารณสขุท่ีมีอาชีพรับจ้าง แตกตา่ง จาก
อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพค้าขาย อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยมีคา่เฉล่ียการมี
สว่นร่วม ( X = 3.31)  นอกนัน้แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
 
  6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียกนั การสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุใน
การสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
จําแนกตามระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน เพ่ือทําการทดสอบสมมตฐิาน ข้อท่ี 6 อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมี
ระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน แตกตา่งกนั มีระดบัการมีสว่นร่วม โดยรวมและรายด้าน ทัง้ 4 ด้าน ตา่งกนั 
โดยใช้ F–test ดงัแสดงในตาราง 33 – 34  
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ตาราง 33 คา่เฉลี่ยการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาล 
     สง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมและรายด้าน จําแนกตาม  
     ระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน 
 

 
 จากตาราง 33 แสดงวา่ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ
ของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
มีระยะเวลาท่ีปฏิบตังิานต่ํากวา่ 5 ปี และ 5 ปี  มีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วมโดยรวม ( X = 3.38) สงูกวา่ 
ผู้ปฏิบตังิานมากกวา่ 5 ปี 
  เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ มีระยะเวลาท่ีปฏิบตังิานต่ํากวา่ 5 ปี 
มีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วม ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ ( X = 3.74) ด้านการมีสว่นร่วม
ในการปฏิบตักิาร ( X = 3.38)  ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ( X = 3.30) และด้านการมีสว่นร่วม
ในการประเมินผล ( X = 3.25)  

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 
ต่ํากวา่ 5 ปี 
 (n = 114) 

5 ปี 
 (n = 55) 

มากกวา่ 5 ปี 
 (n = 175) 

การมีสว่นร่วมของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุ 

X  S.D. 
ระดบัการมี
สว่นร่วม X  S.D. 

ระดบัการมี 
สว่นร่วม X  

S.D
. 

ระดบัการมี
สว่นร่วม 

          

1. ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตดัสนิใจ 3.23 .73 ปานกลาง 3.30 .39 ปานกลาง 3.32 .59 ปานกลาง 
2. ด้านการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติัการ 3.30 .75 ปานกลาง 3.23 .51 ปานกลาง 3.38 .57 ปานกลาง 
 3. ด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ 3.74 .71 มาก 3.67 .60 ปานกลาง 3.48 .71 ปานกลาง 
 4. ด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล 3.23 .75 ปานกลาง 3.31 .65 ปานกลาง 3.25 .68 ปานกลาง 

รวม 3.38 .63 ปานกลาง 3.38 .47 ปานกลาง 3.36 .59 ปานกลาง 
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ตาราง 34 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ       
     ของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมและรายด้าน  
     จําแนกตาม ระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน 
 

การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัร
สาธารณสขุ 

แหลง่ 
ความแปรปรวน 

SS df MS F P 

       

ระหวา่งกลุม่ .553 2 .276 .716 .48 
ภายในกลุม่ 131.502 341 .386   

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจ 

รวม 132.054 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ 1.097 2 .549 1.375 .25 
ภายในกลุม่ 136.011 341 .399   

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติัการ 

รวม 137.109 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ 4.938 2 2.469** 5.103** .00 
ภายในกลุม่ 164.960 341 .484   

3.ด้านการมีสว่นร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 

รวม 169.897 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ .256 2 .128 .261 .77 
ภายในกลุม่ 167.159 341 .490   

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

รวม 167.415 343    
        

       

ระหวา่งกลุม่ .032 2 .016 .046 .95 
ภายในกลุม่ 119.167 341 .349   รวม 

รวม 119.199 343    
       

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 จากตาราง 34 แสดงวา่ การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ
ของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง
จําแนกตาม ระยะเวลาปฏิบตังิานโดยรวม แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิตแิละเม่ือพิจารณา
รายด้านพบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุมีระดบัการมีสว่นร่วมในด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 
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แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ นอกนัน้แตกตา่งกนั
อยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
 

 เพ่ือให้ทราบวา่มีรายคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนั จงึทําการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วย
วิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé)  ดงัปรากฏในตาราง 35 
 
ตาราง 35  การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูข่องการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม 
     สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จําแนกตาม  
     ระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 

ระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน  
ต่ํากวา่ 5 ปี 
 (n = 114) 

5 ปี 
 (n = 55) 

มากกวา่ 5 ปี 
(n = 175) 

 
X  3.74 3.67 3.48 

     

ต่ํากวา่ 5 ปี 3.74  0.07 0.26** 
5 ปี 3.67   0.19 
มากกวา่ 5 ปี 3.48    
     

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 
 จากตาราง 35 แสดงวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบตังิานตา่งกนั มีระดบั
การมีสว่นร่วมในการสง่เสริมสขุภาพ ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ แตกตา่ง โดยอาสาสมคัร
สาธารณสขุท่ีมีระยะเวลาการปฏิบตังิาน ต่ํากวา่ 5 ปี มีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ แตกตา่งอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 กบัอาสาสมคัรท่ีมีระยะปฏิบตังิานมากกวา่ 5 ปี   และมีคา่เฉลีย่การมี
สว่นร่วม ( X = 3.74) สงูกวา่ นอกนัน้แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
 
 ตอนที่ 4 ผลการศกึษาแนวทางและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของอาสาสมคัรสาธารณสขุใน
การสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

การวิเคราะห์ข้อมลูความคดิเห็นเก่ียวกบัแนวทางและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิของอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 2) ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร  3 )ด้าน
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การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 4) ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล โดยจําแนกความคดิเห็น
เก่ียวกบัความคดิเห็นของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ออกเป็นด้านตา่งๆ ตามเนือ้หา และแจกแจงความถ่ีของ
คําตอบ ดงัปรากฏในตาราง 36 
 
ตาราง 36 แนวทางและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของ 
     โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 

 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบั 
อาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาล
สง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

ความถ่ี ร้อยละ 

   

1. ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ  58 16.86 
ข้อเสนอแนะ   
    1.1 การให้อาสาสมคัรมีสว่นร่วมในการปฏิบตังิาน 32 55.17 
    1.2 ควรแจ้งการนดัประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 สปัดาห์ 14 24.13 
   1.3 การจดักิจกรรมท่ีเน้นสร้างสรรค์และความสามคัคี 12 20.70 

   

รวม 58 100.00 
    

   

2. ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร 47 13.66 
ข้อเสนอแนะ   
    2.1 `การเตรียมความพร้อมในการปฏิบตังิาน 18 38.29 
    2.2 วิธีการสอนออกกําลงักายแบบงา่ย สําหรับผู้สงูอาย ุ 15 31.91 
    2.3 การให้คําปรึกษาของอาสาสมคัร 14 29.80 

   

รวม 47 100.00 
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ตาราง 36 (ตอ่) 
 

 
 จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม
สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
  การวเิคราะห์ข้อมลูความคดิเห็นเก่ียวกบัอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ
ของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ  2) ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร 3) ด้านการมีสว่นร่วมในการ
รับผลประโยชน์ และ  4) ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 146 คน 
จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 344 คน โดยจําแนกความคดิเห็นของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม
สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ออกเป็น
ด้านตา่งๆ ตามเนือ้หา และแจกแจงความถ่ีของคําตอบ หลงัจากนัน้ จงึนํามาจดัอนัดบัโดยเรียงจาก
มากไปหาน้อย ดงัปรากฏในตาราง 36 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบั 
อาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาล
สง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

ความถ่ี ร้อยละ 

   

3. ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 22 6.39 
ข้อเสนอแนะ   
    3.1 การจดัแบง่เป็นกลุม่ยอ่ย 18 81.81 
    3.2 การกระจายอํานาจหน้าท่ีในความรับผิดชอบ 4 18.19 
   

รวม 22 100.00 
    

   

4. ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล 19 5.52 
ข้อเสนอแนะ   
    4.1 การประเมินผลการปฏิบตังิานร่วมกนักบัอาสาสมคัร 15 78.94 
    4.2 การประเมินผลตามสภาพจริง 4 21.05 
   

รวม 19 100.00 
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 ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ อาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของ
โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการมีสว่นร่วมใน
การตดัสนิใจ  คดิเป็นร้อยละ 16.86 (58 คน) ได้แก่ การให้อาสาสมคัรมีสว่นร่วมในการปฏิบตังิาน 
คดิเป็นร้อยละ 55.17 (32 คน)  
 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตกิาร  อาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ
ของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการมีสว่นร่วม
ในการปฏิบตักิาร  คดิเป็นร้อยละ 13.66 (47 คน) ได้แก่`การเตรียมความพร้อมในการปฏิบตังิาน  
คดิเป็นร้อยละ 38.29 (18 คน)  
 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ
ของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการมีสว่นร่วม
ในการรับผลประโยชน์ คดิเป็นร้อยละ 6.39 (22 คน) ได้แก่`การจดัแบง่เป็นกลุม่ยอ่ย คดิเป็นร้อยละ 
81.81 (18 คน)  
 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ
ของโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการมีสว่นร่วม
ในการประเมนิผล คดิเป็นร้อยละ 5.52 (19 คน) ได้แก่`การประเมนิผลการปฏิบตังิานร่วมกนักบั
อาสาสมคัร คดิเป็นร้อยละ 78.94 (15 คน)  



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 
 จากการศกึษา การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผู้วิจยัได้สรุปผลการวิจยัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้ 
  1. ความมุง่หมายของการวิจยั  
  2. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
  3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมลู  
  4.  การเก็บรวบรวมข้อมลู  
  5. การวิเคราะห์ข้อมลู  
  6. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู  
  7. อภิปรายผล  
  8. ข้อเสนอแนะ  
 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 
 ในการวิจยัเร่ืองการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีความมุง่หมายดงันี ้ 1) เพ่ือศกึษาการมีสว่นร่วม
ของอาสาสมคัรสาธารณสขุใน 4 ด้าน คือ ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ด้านการมีสว่นร่วมในการ
ปฏิบตักิาร ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบระดบัการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จําแนก เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชีพ 
และระยะเวลาปฏิบตังิาน  3) เพ่ือนําเสนอแนวทางการการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริม
สขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตอ่สาธารณสขุจงัหวดั
นครปฐมและกระทรวงสาธารณสขุตอ่ไป 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 ประชากร ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คืออาสาสมคัรสาธารณสขุจงัหวดันครปฐม จํานวน 9,952 คน 
จากอาสาสมคัรสาธารณสขุ จากทัง้หมด 7 อําเภอ 106 ตําบล 930 หมูบ้่าน การกําหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้วธีิการสุม่แบบกลุม่ (Cluster sampling)  ได้อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีปฏิบตังิาน
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ในด้านการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ใน 5 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลคลองโยง 1, คลองโยง 2, บ้านสาลวนั, วดัสวุรรณ และ มหาสวสัดิ ์ 
และใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวนทัง้สิน้ 344 คน (สํานกังานสาธารณสขุ 
อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม.   2555)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม
การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล 
อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ด้านการมีสว่นร่วม
ในการปฏิบตัิการ ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล 
แบง่เป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อคําถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวั ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชีพ 
และระยะเวลาปฏิบตังิาน 

 ตอนที่ 2 เป็นข้อคําถามเก่ียวกบัระดบัการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม
สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

 ตอนที่ 3 เป็นข้อคําถามปลายเปิด เพ่ือรวบรวมแนวทาง และข้อเสนอแนะของการมีสว่นร่วม
ของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม  
 การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัได้ดําเนินขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ถึงผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ แตล่ะตําบลเพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลูอาสาสมคัร
สาธารณสขุ ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง แล้วนําแบบสอบถาม พร้อมหนงัสือรับรองเพ่ือขอความอนเุคราะห์ใน
การเก็บข้อมลูสง่ด้วยตนเอง ถึงผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือขอ
ความอนเุคราะห์ในการแจกแบบสอบถามให้กบัอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง และสง่กลบั
มายงัผู้วิจยั เม่ือได้แบบสอบถามคืนมาแล้ว เลือกฉบบัท่ีสมบรูณ์ มาตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS โดยทําการวิเคราะห์คา่สถิตติา่งๆ ดงันี ้
โดยข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามและการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม
สขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ใช้วิธีวิเคราะห์โดย
แจกแจงความถ่ีและคํานวณหาคา่ร้อยละ ในด้านข้อมลูเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
ในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ทัง้ 4 ด้าน 
ใช้วิธีวิเคราะห์ระดบัแนวทางการพฒันา โดยแจกแจงความถ่ี หาคา่เฉล่ีย และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และข้อมลูเปรียบเทียบความคดิการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ทัง้ 4 ด้าน วเิคราะห์โดยใช้สถิตใินการทดสอบ
สมมตฐิาน และความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ (t-test for Independent Sample) 
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และกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance) หรือเอฟเทส (F-test) เม่ือพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิจะใช้การทดสอบรายคู่
โดยใช้ เชฟเฟ่ (Scheffé) และข้อมลูท่ีได้จากข้อคําถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะของการมี
สว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ใช้การวิเคราะห์เนือ้หาแล้วแจกแจงความถ่ีของคําตอบแตล่ะข้อ นําเสนอ
เรียงลําดบัข้อท่ีมีคะแนนความถ่ีมากไปหาข้อท่ีมีคะแนนความถ่ีน้อย 
 
สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิจยั เร่ือง การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม สรุปได้ ดงันี ้
 1. อาสาสมคัรสาธารณสขุ ของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 344 คน สว่นใหญ่ เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 84.88 (292 คน) 
รองลงมา เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 15.12 (52 คน) อาสาสมคัรสาธารณสขุ สว่นใหญ่ มีอาย ุ50 ปีขึน้ไป 
คดิเป็นร้อยละ 56.69 (195 คน) รองลงมาอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี คดิเป็นร้อยละ 32.85 (113 คน) และมี
อาย ุ31 – 40  ปี คดิเป็นร้อยละ7.85 (27 คน) อาสาสมคัรสาธารณสขุ  สว่นใหญ่ ระดบัการศกึษาประถมศกึษา 
คดิเป็นร้อยละ 34.59 (119 คน) รองลงมาเป็น ระดบัการศกึษามธัยมศกึษา/ปวช. คดิเป็นร้อยละ 33.43 
(115 คน) และ ระดบัการศกึษา ปวส.  คดิเป็นร้อยละ 21.80 (75 คน) อาสาสมคัรสาธารณสขุ สว่นใหญ่
มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 56.40 (194 คน) รองลงมาคือสถานภาพ หม้าย / หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่
คดิเป็นร้อยละ 32.56 (112 คน) อาสาสมคัรสาธารณสขุ  สว่นใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง คดิเป็นร้อยละ 52.62  
(181 คน) รองลงมาคือ อาชีพอ่ืนๆ  คดิเป็นร้อยละ 19.77 (68 คน ) และ อาชีพค้าขาย คดิเป็นร้อยละ 10.47 
(36 คน) อาสาสมคัรสาธารณสขุ  มีระยะเวลาปฏิบตังิาน มากกวา่ 5 ปี คดิเป็นร้อยละ 50.87 (175 คน) 
รองลงมา ระยะเวลาปฏิบตังิานต่ํากวา่ 5 ปี คดิเป็นร้อยละ 33.14 (114 คน) 
 2. อาสาสมคัรสาธารณสขุของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม มีระดบัการมีสว่นร่วมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X  = 3.37) เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ 
โดยเรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยดงันี ้ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.60) 
ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตังิาน ( X = 3.33) ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ( X = 3.28) และด้าน
การมีสว่นร่วมในการประเมินผล ( X = 3.25) 
  2.1 ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ของอาสาสมคัรสาธารณสขุของโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.28) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบวา่ คา่เฉล่ียสว่นมากอยูใ่นระดบั  ปานกลาง เรียงตามลําดบัเร่ืองจากมากไปหาน้อย ดงันี ้
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ท่านมีสว่นร่วมในการวางแผนเพ่ือจดักิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น การแจกอะเบทเพ่ือกําจดัแหลง่เพาะพนัธุ์
ยงุลาย กําจดัขยะมลูฝอย (X = 3.68) ท่านมีสว่นร่วมในการวางแผนเลือกกิจกรรม เพ่ือพฒันาสขุภาพผู้สงูวยั 
เช่น  วดัความดนั ชัง่นํา้หนกั วดัรอบเอว  ร่วมสง่เสริมการออกกําลงักายในชมุชน (X = 3.44) ท่านมีสว่นร่วม
ในการวางแผนแก้ปัญหาสขุภาพของประชาชนในชมุชน เช่น การรณรงค์เพ่ือป้องกนัโรคอ้วน โรคเบาหวาน 
เป็นต้น ( X =3.43) ท่านมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเร่ืองกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพร่วมกบัโรงพยาบาล
เสริมสขุภาพตําบลหรือโรงพยาบาลในชมุชน ( X =3.42) และ ท่านมีสว่นร่วมในการนําเสนอปัญหาและ
ความต้องการของคนในชมุชนในท่ีประชมุ ( X = 3.32) 
  2.2 ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร อาสาสมคัรสาธารณสขุของโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.33) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบวา่ มีคา่เฉล่ียสว่นมากอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงตามลําดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ท่านมี
สว่นร่วมในการเป็นแกนนําเพ่ือชกัชวนเพ่ือนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพฒันางานสาธารณสขุของชมุชน และ
พฒันาคณุภาพชีวิต เช่น ออกกําลงัผู้สงูอายใุนชมุชน และจดักลุม่ยอ่ยทําความสะอาดพืน้ท่ีสาธารณะ 
( X =3.52) ท่านมีสว่นร่วมในเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาสาธารณสขุในหมูบ้่าน เช่น ในเร่ืองโภชนาการ
ขาดสารอาหารและขาดธาตไุอโอดีน เร่ืองอนามยัแมแ่ละเดก็  ควบคมุโรค ดแูลผู้สงูอายใุนชมุชน กลุม่
ผู้ ป่วยเรือ้รังท่ีเป็นโรคไมต่ดิตอ่( X = 3.46) ท่านมีสว่นร่วมในการให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก
แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในกิจกรรมตา่ง  ๆท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมสขุภาพของชมุชน (X = 3.41) ท่านมีสว่นร่วม
ในการประสานงานกบักลุม่ผู้ นําชมุชน ผู้ใหญ่บ้าน กํานนั และองค์การบริหารสว่นตําบล สมาชิกสภาเทศบาล 
เพ่ือพฒันางานสาธารณสขุของหมูบ้่าน (X = 3.38) และทา่นมีสว่นร่วมในการประสานงานและประชาสมัพนัธ์
การดําเนินงานสง่เสริมสขุภาพชมุชน ( X = 3.38) 
  2.3 ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ อาสาสมคัรสาธารณสขุของโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.60) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบวา่ มีคา่เฉล่ียสว่นมากอยูใ่นระดบัมาก เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ข้อ ทา่นมีสขุภาพ
และอนามยัท่ีดีมากขึน้ จากการเป็นแกนนําสาธารณสขุในการป้องกนัโรค การณรงค์สง่เสริมสขุภาพจาก
กิจกรรมตา่งๆ ท่ีจดัขึน้ ( X = 3.72) ท่านมีความภาคภมูิใจในการมีสว่นร่วมเพื่อสง่เสริมสขุภาพ และพฒันา
สงัคมให้น่าอยู ่เพ่ือคนในสงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งสมคัรสมานสามคัคีและมีความสขุ ( X = 3.69) ท่านรู้สกึ
ภาคภมูิใจท่ีได้สร้างจิตสํานกึเร่ืองจิตอาสาในการร่วมจดัการสขุภาพชมุชนแก่คนในชมุชน ( X = 3.67) 
25 ท่านรู้สกึภาคภมูิใจท่ีได้ทําประโยชน์ตอ่ชมุชนในการจดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือพฒันาและสง่เสริมสขุภาพ
ในชมุชน ( X = 3.60) และท่านมีความรู้เก่ียวกบังานด้านสาธารณสขุเพิ่มขึน้เช่น ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าท่ี
ในวนัประชมุ หรือไปประชมุสญัจรท่ีตา่งๆ ( X = 3.57) 
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  2.4 ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล อาสาสมคัรสาธารณสขุของโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.25) เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบวา่ มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ทกุข้อ เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยดงันี ้ท่านมีสว่นร่วม
ในการนําข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมสขุภาพของ
คนในชมุชนเข้าในท่ีประชมุ ( X = 3.41) ทา่นมีสว่นร่วมในการสรุปผลการดําเนินกิจกรรม และประเมินผล
การดําเนินกิจกรรมการสง่เสริมสขุภาพในชมุชน เช่น เข้าประชมุฟังสรุปผลงานของโครงการ และกิจกรรม
ตา่งๆ ( X = 3.34) ท่านได้เข้าร่วมประชมุ เพ่ือสรุปผลการสง่เสริมสขุภาพชมุชนท่ีจดัขึน้ และเสนอแนะ
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการจดักิจกรรมในครัง้ตอ่ไป ( X = 3.31)  ท่านมีสว่นร่วมเข้าไปปรึกษาหารือ
เก่ียวกบัปัญหาสขุภาพในชมุชน และอปุสรรคของการดําเนินงาน ( X = 3.29) และท่านมีสว่นร่วมใน
การตดิตามการดําเนินงาน กิจกรรมและโครงการสง่เสริมสขุภาพของชมุชน ( X = 3.25) 
 3. เปรียบเทียบระดบัการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ ของ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จําแนกตาม เพศ อาย ุระดบั
การศกึษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และระยะเวลาปฏิบตังิาน สรุปได้ ดงันี ้
  3.1 อาสาสมคัรสาธารณสขุของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม ท่ีมีเพศตา่งกนั มีระดบัการมีสว่นร่วมทัง้โดยรวมและรายด้าน แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญั
ทางสถิต ิ
  3.2 อาสาสมคัรสาธารณสขุของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม จําแนกตาม อาย ุมีระดบัการมีสว่นร่วมโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ  แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .01 โดยอาสาสมคัร ท่ีมีอาย ุ50 ปี ขึน้ไป  มีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วมสงูกวา่อาสาสมคัรสาธารณสขุ
ท่ีมีอาย ุ41 – 50 ปี ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร มีระดบัการมีสว่นร่วมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05  โดยอาสาสมคัร ท่ีมีอาย ุ50 ปี ขึน้ไป มีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วม สงูกวา่ อาสาสมคัร
สาธารณสขุ ท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 50 ปี 
  3.3 อาสาสมคัรสาธารณสขุของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม จําแนกตาม ระดบัการศกึษา มีระดบัการมีสว่นร่วมโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีระดบัการมีสว่นร่วม 
สงูกวา่อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีการศกึษาต่ํากวา่ปริญญาตรี อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีการศกึษา
ระดบัประถมศกึษา มีระดบัการมีสว่นร่วม สงูกวา่อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีการศกึษาสงูกวา่ระดบั
ประถมศกึษา ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร มีระดบัการมีสว่นร่วมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง



 

 

96 

สถิตท่ีิระดบั .01 โดยอาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีคา่เฉลีย่ของการมีสว่นร่วม 
สงูกวา่อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีการศกึษาต่ํากวา่ปริญญาตรี  อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีการศกึษาระดบั
ประถมศกึษา มีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วม สงูกวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมี ระดบัการศกึษาสงูกวา่ประถมศกึษา 
ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยอาสาสมคัร
สาธารณสขุ ท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีคา่ของระดบัการมีสว่นร่วม สงูกวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ 
ท่ีมีการศกึษาต่ํากวา่ปริญญาตรี อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีการศกึษาระดบัประถมศกึษา มีคา่เฉล่ียของ
การมีสว่นร่วมสงูกวา่อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีการศกึษาสงูกวา่ระดบัประถมศกึษา 
  3.4 อาสาสมคัรสาธารณสขุของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม จําแนกตาม สถานภาพ มีระดบัการมีสว่นร่วมโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .01 เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยอาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีสถานภาพ หยา่ร้าง มีคา่เฉลี่ยของการมีสว่นร่วม สงูกวา่ 
อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมี สถานภาพ สมรส และโสด ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ แตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยอาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีสถานภาพ หยา่ร้าง มีคา่เฉล่ียการมี
สว่นร่วมสงูกวา่อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมี สถานภาพ สมรส และโสด ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยอาสาสมคัร ท่ีมีสถานภาพ หยา่ร้าง มีคา่เฉล่ียการมี
สว่นร่วม สงูกวา่อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีสถานภาพสมรส และโสด 
  3.5 อาสาสมคัรสาธารณสขุของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม จําแนกตาม อาชีพ มีระดบัการมีสว่นร่วมโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .01 โดยอาสาสมคัร ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ มีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วม สงูกวา่อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพ 
ข้าราชการ ธุรกิจสว่นตวั และค้าขาย และอาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพรับจ้าง มีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วม
สงูกวา่อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพค้าขาย ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร  มีระดบัการมีสว่นร่วม
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยอาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ มีคา่เฉล่ีย
การมีสว่นร่วม สงูกวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพ รับจ้าง ข้าราชการ ธุรกิจสว่นตวั และค้าขาย และ
อาสาสมคัร ท่ีมีอาชีพรับจ้าง มีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วม สงูกวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ 
และค้าขาย ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์  มีระดบัการมีสว่นร่วมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยอาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพอ่ืน  ๆมีคา่เฉลี่ยการมีสว่นร่วม สงูกวา่ อาสาสมคัร
สาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ ธุรกิจสว่นตวั และค้าขาย ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล มีระดบั
การมีสว่นร่วมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยอาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ 
มีคา่เฉลี่ยการมีสว่นร่วมสงูกวา่อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ ธุรกิจสว่นตวั และค้าขาย 
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และอาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีอาชีพรับจ้าง มีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วม สงูกวา่อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมี
อาชีพค้าขาย 

  3.6 อาสาสมคัรสาธารณสขุของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม จําแนกตาม ระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน มีระดบัการมีสว่นร่วมโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญั
ทางสถิต ิเม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ มีระดบัการมีสว่นร่วม
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยอาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน 
ต่ํากวา่ 5 ปี มีคา่เฉลี่ยการมีสว่นร่วม สงูกวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบตังิานมากกวา่ 5 ปี 
 4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิของการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม สรุปได้ ดงันี ้

  4.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ คดิเป็นร้อยละ 16.86 (58 คน) ได้แก่ การให้อาสาสมคัร
มีสว่นร่วมในการปฏิบตังิานทัง้ในด้านการวางแผนและการจดักิจกรรมตา่งๆ คดิเป็นร้อยละ 55.17 (32 คน) 
ควรแจ้งการนดัประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 สปัดาห์ เพ่ือให้อาสาสมคัรสาธารณสขุได้มีการวางแผน เตรียม
ความพร้อมในการเข้าร่วมประชมุ  คดิเป็นร้อยละ 24.13 (14 คน)  ควรจดักิจกรรมท่ีเน้นความคดิสร้างสรรค์ 
ความสามคัคี และให้อาสาสมคัรสาธารณสขุทกุคนในมีสว่นร่วม 20.70 (12 คน) 
  4.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตกิาร  อาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ 
โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร  
คดิเป็นร้อยละ 13.66 (47 คน) ได้แก่`ควรเตรียมความพร้อมในการปฏิบตังิาน ตรวจเช็คเคร่ืองมือ และ
อปุกรณ์ให้พร้อม และเตรียมอปุกรณ์ให้พร้อมใช้ได้ทนัทว่งที คดิเป็นร้อยละ 38.29 (18 คน) เจ้าหน้าท่ีของ
โรงพยาบาลควรมีการฝึกทกัษะการใช้อปุกรณ์ และแนะนําวิธีท่ีถกูต้องในการปฏิบตักิารภาคสนาม คดิเป็น
ร้อยละ 29.80  (14 คน) 
  4.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม
สขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการมีสว่นร่วม
ในการรับผลประโยชน์ คดิเป็นร้อยละ 6.39 (22 คน) ได้แก่`ในการปฏิบตังิานควรจดักลุม่อาสาสมคัรสาธารณสขุ
เป็นกลุม่ยอ่ย เพ่ือให้ได้รับความรู้และความเช่ียวชาญในการปฏิบตังิานมากขึน้ คดิเป็นร้อยละ 81.81 (18 คน) 
การกระจายอํานาจหน้าท่ีในความรับผิดชอบ คดิเป็นร้อยละ 18.19 (4 คน) 
  4.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ 
โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล 
คดิเป็นร้อยละ 5.52 (19 คน) ได้แก่`การประเมินผลการปฏิบตังิานร่วมกนักบัอาสาสมคัร คดิเป็นร้อยละ 
78.94 (15 คน) การประเมนิผลตามสภาพจริง คดิเป็นร้อยละ 21.06 (4 คน) 
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อภปิรายผลการวจิัย  
 จากการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผลการวิเคราะห์มีประเดน็ท่ีสามารถ
นํามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้
 1. การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
อาสาสมคัรสาธารณสขุขาดความตระหนกัถงึการมีสว่นร่วม และบทบาทและหน้าท่ีของการเป็นอาสาสมคัร 
อาสาสมคัรสาธารณสขุบางท่านไมมี่เวลาวา่งมากพอในการปฏิบตังิาน และอาสาสมคัรสาธารณสขุสว่นใหญ่
มีสถานภาพสมรส ทําให้ไมส่ามารถร่วมกิจกรรมตา่ง  ๆได้เตม็ท่ี สอดคล้องกบังานวิจยัของ มณฑล เอกอดลุย์พนัธ์ 
(2553: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาวิจยั การมีสว่นร่วมของประชาชนในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม กรณีศกึษาตลาดนํา้
ตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร โดยศกึษาการมีสว่นร่วมในด้านการปฏิบตังิาน การศกึษาปัญหา 
การตดิตามประเมินผล และการบํารุงรักษาและปรับปรุงแก้ไข ผลการศกึษาพบวา่ระดบัการสว่นร่วมโดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 2. การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จําแนกเป็นรายด้าน 
  2.1 ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ
ของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ในการจดัประชมุหรือวางแผนการดําเนินงานรายเดือนหรือรายสปัดาห์ จะมีอาสาสมคัร
สาธารณสขุบางทา่นเทา่นัน้ท่ีมีสว่นร่วมในการวางแผนและตดัสนิใจ สว่นมากจะไมก่ล้าออกความคดิเห็น
และเสนอแนะใด ๆ ทําให้ความร่วมมือในการตดัสนิใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
   เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ทา่นมีสว่นร่วมในการวางแผนเพ่ือจดักิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ เช่น การแจกอะเบทเพ่ือกําจดัแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย กําจดัขยะมลูฝอย มีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วม
สงูสดุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่การกําจดัแหลง่ยงุลาย กําจดัขยะมลูฝอย เป็นเร่ืองเป็นความต้องการของชมุชน 
และมีการจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ในรูปแบบนีอ้ยูส่ม่ําเสมอ สอดคล้องกบังานวจิยัของ วรรณดี จนัศริิ 
และคณะ (2545: 67 – 68)  ได้ศกึษาเร่ือง การศกึษารูปแบบการสง่เสริมสขุภาพโดยกระบวนการมีสว่นร่วม
ของชมุชนภายใต้นโยบายสร้างหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า : หมูท่ี่ 8 ตําบลนาป่า อําเภอเมือง จงัหวดั
ชลบรีุ ใน เร่ืองการนํากระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมมาใช้ในชมุชนวา่ จะต้องอาศยัเวลา เพ่ือให้ชมุชน
ปรับตวัเกิดการเรียนรู้ทีละน้อย ๆ และต้องสอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน  จนสามารถนําไปปฏิบตัิ
เป็นวิถีชีวิต     



 

 

99 

  2.2 ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร อาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม อยูใ่นระดบั  ปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะ ในการปฏิบตักิารตา่งๆ ทัง้เร่ืองการวางแผน การจดัการ การบริหาร ในการลงพืน้ท่ี มีสว่นราชการ
คดิให้ ทําให้อาสาสมคัรสาธารณสขุลดบทบาทในด้านนีโ้ดยปริยาย 
   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ทา่นมีสว่นร่วมในการเป็นแกนนําเพ่ือชกัชวนเพ่ือนบ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมพฒันางานสาธารณสขุของชมุชน และพฒันาคณุภาพชีวิต เช่น ออกกําลงัผู้สงูอายใุนชมุชน 
และจดักลุม่ยอ่ยทําความสะอาดพืน้ท่ีสาธารณะ มีคา่เฉล่ียการมีสว่นร่วมสงูสดุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะอาสาสมคัร
สาธารณสขุสว่นมาก เป็นคนในชมุชนเดียวกนัท่ีมีความคุ้นเคยและสนิทสนมกนัอยูแ่ล้ว ทําให้เม่ือมีการจดั
กิจกรรมตา่งๆ ขึน้ จงึไมใ่ช่เร่ืองยากท่ีจะชกัชวนให้ประชาชนในชมุชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยง่าย สอดคล้อง
กบังานวิจยัของ ธญัญรัตน์  หงส์คง (2551: บทคดัยอ่) ศกึษาการมีสว่นร่วมของชมุชนุในการสง่เสริมสขุภาพ
ของผู้สงูอาย ุตําบลนาด้วง อําเภอนาด้วง จงัหวดัเลย ผลการศกึษา พบวา่ ชมุชนมีการค้นหาผู้ นําในการ
ออกกําลงักาย โดยมีการจดัให้กลุม่แมบ้่านและผู้สงูอายท่ีุสามารถทํากิจกรรมในการออกกําลงักายได้เป็น
ผู้ นําการออกกําลงักาย  ซึง่แสดงให้เห็นวา่ ชมุชมุสามารถจดักิจกรรมตามความต้องการของคนในชมุชน
ได้ กิจกรรมท่ีชมุชนเลือกในการสง่เสริมสขุภาพท่ีตรงกบัความต้องการของผู้สงูอาย ุคือ กิจกรรมการสง่เสริม
สขุภาพโดยการออกกําลงักายรําไม้พลอง โดยชมุชนมีสว่นดําเนินกิจกรรม ดงันีคื้อ การจดัหาสถานท่ี
ออกกําลงักาย จดัทําทะเบียนและลงทะเบียนผู้สงูอายท่ีุมาออกกําลงักาย ประชาสมัพนัธ์เร่ืองการสง่เสริม
สขุภาพผู้สงูอายทุางหอกระจายขา่ว ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ เร่ืองการมาตรวจสขุภาพเบือ้งต้น
ผู้สงูอายใุนชมุชน ร่วมออกกําลงักายกบักลุม่ผู้สงูอาย ุ โดยในการคดัเลือกแกนนําหรือกิจกรรมตา่งๆ 
สมาชิกในชมุชน จะเป็นผู้คดัเลือกตามความเหมาะสมและความถนดัของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
  2.3 ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ อาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะ อาสาสมคัรสาธารณสขุสว่นมากจะได้รู้สกึภาคภมูิใจในการท่ีมาปฏิบตังิานในฐานะ ท่ีเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสขุเพราะได้รับการอบรมตา่ง ๆ เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และทกัษะ ทัง้การให้ความรู้ใน
สถานท่ีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลและศกึษาดงูานนอกสถานท่ี นอกจากนัน้ยงัได้มีการตดิตอ่ประสานงาน
กบัหน่วยงานของภาครัฐอยูเ่สมอ ทําให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีกบัทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึง่เป็นสาเหตทํุาให้
ระดบัความร่วมมืออยูใ่นระดบัมาก 
   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ท่านมีสขุภาพและอนามยัท่ีดีมากขึน้ จากการเป็นแกนนํา
สาธารณสขุในการป้องกนัโรค การณรงค์สง่เสริมสขุภาพจากกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีจดัขึน้ มีคา่เฉล่ียความร่วมมือ
สงูสดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมุิตรา สนิธ์ศริิมานะ (2546: บทคดัยอ่) ศกึษาประสบการณ์การสง่เสริม
สขุภาพของผู้สงูอายไุทย พบวา่ ผู้สงูอายไุด้ให้ความสําคญัตอ่การดแูละสขุภาพและเร่ิมเรียนรู้วิธีการสง่เสริม
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สขุภาพเม่ือเป็นผู้ มีการสง่เสริมสขุภาพ  ผู้สงูอายไุด้ปฏิบตักิิจกรรมเพ่ือสง่เสริมสขุภาพหลายประการ เช่น 
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ออกกําลงักาย และการมีสขุภาพจิตท่ีดี เม่ือได้ปฏิบตักิิจกรรมสง่เสริม
สขุภาพ ผู้สงูอายไุด้รับผลจากการสง่เสริมสขุภาพ คือ มีความสขุท่ีไมเ่จ็บป่วย ไมเ่ป็นภาระให้ลกูหลาน 
เป็นประโยชน์ตอ่ครอบครัวและสงัคม ร่วมด้วยการรู้สกึมีคณุคา่ในตนเอง 
  2.4 ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล อาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ อาสาสมคัรสาธาณสขุสว่นมาก มกัจะขาดทกัษะในการประเมินผล เน่ืองจากไมเ่ก่ียวข้อง
กบัอาชีพท่ีตนปฏิบตัอิยู ่เพราะอาสาสมคัรสว่นมาก ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย อีกทัง้สว่นใหญ่มีระดบั
การศกึษาต่ํากวา่ ปวส. จงึขาดการมีสว่นร่วมในข้อนี ้เพราะคดิวา่ ตนเองไมมี่ทกัษะ และความรู้ท่ีจะ
ประเมินผลได้  
   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ทา่นมีสว่นร่วมในการนําข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรค
ท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมสขุภาพของคนในชมุชนเข้าในท่ีประชมุ เน่ืองจากในการจดั
ประชมุมกัจะให้อาสาสมคัรสาธารณสขุรายงานผลการปฏิบตังิานพร้อมทัง้แจ้งปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ 
ทําให้คา่เฉลี่ยการมีสว่นร่วมสงูกวา่ข้ออ่ืน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ นภาพร เจริญวงศ์มิตร (2543) 
ศกึษา การดําเนินงานสาธารณสขุมลูฐานของอาสาสมคัรสาธารณสขุ เขตเมืองในจงัหวดันครสวรรค์ พบวา่ 
การปฏิบตังิานประจํามีความสมัพนัธ์กบัการสนบัสนนุทรัพยากรในการบริหารงานสาธารณสขุ ซึง่แสดง
วา่ การปฏิบตังิานของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่านมีปัญหาน้อยเม่ือได้รับการสนบัสนนุด้าน
ทรัพยากร 
 3. การเปรียบเทียบการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยจําแนกตาม  เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
สถานภาพการสมรส อาชีพ และระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน 
  3.1 การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยจําแนกตาม เพศ จากการวิจยัพบวา่ อาสาสมคัร
สาธารณสขุของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีมีเพศตา่งกนั 
มีระดบัการมีสว่นร่วมโดยรวมและรายด้าน แตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
การทําหน้าท่ีอาสาสมคัรสาธารณสขุนัน้ ไมไ่ด้ขึน้อยูว่า่ เพศ หญิงหรือชาย ในการปฏิบตังิาน ถ้าได้รับการพฒันา
ก็สามารถท่ีจะพฒันาการปฏิบตังิานเทา่เทียมกนั  สอดคล้องกบังานวิจยัของ กองการเจ้าหน้าท่ี สํานกังาน
อธิการบดีมหาวิทยาลยัรามคําแหง (2553: บทคดัยอ่) ศกึษาเร่ืองการมีสว่นร่วมในการบริหารงานของบคุลากร
กองการเจ้าหน้าท่ีสํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามคําแหง ผลการศกึษาพบวา่ ผลการเปรียบเทียบ
ระดบัการมีสว่นร่วมในการบริหารงานของบคุลากรกองการเจ้าหน้าท่ี สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
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รามคําแหง ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีสว่นร่วมในการบริหารงานของบคุลากร กองการเจ้าหน้าท่ี สํานกังาน
อธิการบดี มหาวิทยาลยัรามคําแหง ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  3.2 การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยจําแนกตามอาย ุจากการวิจยัพบวา่ อาสาสมคัร
สาธารณสขุของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐมเม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบวา่ ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ผู้ ท่ีมีอาย ุ50 ปี ขึน้ไป  สงูกวา่ อาสาสมคัรท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 
50 ปี  การมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร ผู้ ท่ีมีอาย ุ50 ปี ขึน้ไป  สงูกวา่ อาสาสมคัรท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 50 ปี  
ซึง่นัน้เป็นเพราะวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีอายมุากกวา่ 50 ปี สว่นมาก เป็นผู้ ท่ีมีความพร้อมในด้าน
ฐานะทางเศรษฐกิจ และสงัคม ภาระสว่นตวัตา่งๆ ทัง้การดแูลบตุรหลานน้อยลง จงึสง่ผลให้มีความสามารถ
ในการเสียสละเวลาเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ของทางโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐมได้มากกวา่คนท่ีมีอายนุ้อย  สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมศกัดิ ์น้อยนคร 
(2551: บทคดัยอ่) ศกึษาการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถ่ินของเทศบาลตําบลในจงัหวดั
อตุรดติถ์ พบวา่  ประชาชนท่ีมีอาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกตา่งกนั มีสว่นร่วมในการพฒันา
ท้องถ่ินของเทศบาลแตกตา่งกนั  
  3.3 การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยจําแนกตาม ระดบัการศกึษาโดยรวมแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิเม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ ผู้ ท่ีมีการศกึษา
ระดบัปริญญาตรี สงูกวา่ ผู้ ท่ีมีการศกึษา ต่ํากวา่ปริญญาตรี  ซึง่ ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร ผู้ ท่ี
มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี สงูกวา่ ผู้ ท่ีมีการศกึษา ต่ํากวา่ปริญญา ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 
ผู้ ท่ีมีการศกึษาต่ํากวา่ปริญญาตรี สงูกวา่ ผู้ ท่ีมีการศกึษาระดบัประถมศกึษา ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
สมบตั ิทพัธานี (2555: บทคดัยอ่)  ศกึษาการมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัทําแผนพฒันาท้องถ่ิน ของ
องค์การบริหารสว่นตําบล ในเขตอําเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี พบวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศกึษา
ท่ีแตกตา่งกนั มีสว่นร่วมในการจดัทําแผนพฒันาท้องถ่ินโดยรวมแตกตา่งกนั โดยพบวา่ ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษา
สงูกวา่ปริญญาตรี มีคา่เฉล่ียสงูกวา่ประชาชนท่ีมีการศกึษาในระดบัตา่งๆ ทกุระดบั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่
ประชาชนท่ีมีการศกึษาสงูกวา่จะเป็นผู้ ท่ีได้รับความนา่เช่ือถือ และศรัทธาในสายตาของคนในชมุชน สง่ผล
ให้เกิดความกล้าแสดงออก ตลอดจนการตดัสนิใจท่ีจะแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมจดัทําแผนพฒันา
ท้องถ่ินของตนมากกวา่ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาน้อยกวา่ 
  3.4 การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยจําแนกตาม สถานภาพ โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิ เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านการมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร ผู้ ท่ีสถานภาพการสมรส 
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หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่สงูกวา่ สถานภาพ สมรส และโสด ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ 
ผู้ ท่ีมีสถานภาพการสมรส หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่สงูกวา่ ผู้ ท่ีมีท่ีมี สถานภาพการสมรส สมรส และโสด 
ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล ผู้ ท่ีมีสถานภาพการสมรส หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่สงูกวา่ ผู้ ท่ีมี 
สถานภาพการสมรส สมรส และโสด ซึง่นัน้เป็นเพราะวา่ อาสาสมคัรท่ีมีสถานภาพการสมรสหม้าย/หยา่ร้าง/
แยกกนัอยู ่จะเป็นผู้ ท่ีมีเวลามากกวา่อาสาสมคัรท่ีมีสถานภาพการสมรส สมรส หรือ โสด เน่ืองจากไมต้่องห่วง
เร่ืองการให้เวลากบัครอบครัว และสว่นมากผู้ ท่ีมีสถานภาพ หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จะเป็นผู้ ท่ีมีอายุ
มากแล้ว ทําให้ไมมี่ภาระเร่ืองลกู และมีอิสรภาพในด้านการเงินมากกวา่ ทําให้มีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ 
ได้มากกวา่สถานภาพอ่ืนๆ สอดคล้องกบังานวิจยัของ มชัฌิมา เวชกลุ (2553: บทคดัยอ่) ศกึษาเร่ือง การมี
สว่นร่วมของบคุลากรในการพฒันาและรับรองคณุภาพของโรงพยาบาลกระบ่ี พบวา่  ปัจจยัสว่นบคุคล
ของบคุลากรในโรงพยาบาลกระบ่ี ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษา ตําแหน่ง รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
แผนกท่ีทํางาน มีผลตอ่การ มีสว่นร่วมของบคุลากรในการพฒันาและรับรองคณุภาพของโรงพยาบาล
กระบ่ี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  3.5 การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพของ โรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยจําแนกตาม อาชีพ  โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิต ิเม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ สงูกวา่ 
ผู้ ท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ ธุรกิจสว่นตวั และค้าขาย ผู้ ท่ีมีอาชีพรับจ้าง สงูกวา่ ผู้ ท่ีมีอาชีพ ค้าขาย ด้านการมี
สว่นร่วมในการปฏิบตักิาร ผู้ ท่ีอาชีพอ่ืนๆ สงูกวา่ ผู้ ท่ีมีอาชีพ รับจ้าง ข้าราชการ ธุรกิจสว่นตวั และค้าขาย 
และผู้ ท่ีมีอาชีพรับจ้าง สงูกวา่ ผู้ ท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ และค้าขาย ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล 
ผู้ ท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ สงูกวา่ ผู้ ท่ีมีอาชีพ ข้าราชการ ธุรกิจสว่นตวั และค้าขาย ผู้ ท่ีอาชีพรับจ้าง สงูกวา่ ผู้ ท่ีมี
อาชีพ ค้าขาย ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ รัตนา อณุฑพนัธ์ (2539) ศกึษา ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การดําเนินงาน  
ศนูย์สาธารณสขุมลูฐานชมุชน จงัหวดัอทุยัธานี พบวา่ อาชีพมีความสมัพนัธ์กบัผลการดําเนินงาน ด้าน
การเป็นสถานท่ีพฒันาการบริหารจดัการกองทนุในศนูย์สาธารณสขุมลูฐานชมุชน อาจเน่ืองมากจากการทํางาน
ในฐานะอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่านนัน้ มีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุคอยดแูลสอดคล้องกบัอาชีพ
ท่ีทําอยู ่เม่ือจะได้ไมเ่สียเวลาในการประกอบอาชีพ จงึทําให้ไมมี่ผลตอ่การปฏิบตังิาน 
  3.6 การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยจําแนกตาม ระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน โดยรวมแตกตา่งกนั
อยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิเม่ือพจิารณารายด้าน พบวา่ ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์  ผู้ ท่ีมี
ระยะเวลาท่ีปฏิบตังิานต่ํากวา่ 5 ปี สงูกวา่ ผู้ ท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบตังิานมากกวา่ 5 ปี  สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ นนัท์นภสัร์ สาตร์พรหม (2555: บทคดัยอ่) ศกึษาเร่ือง การมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันา
แหลง่ท่องเท่ียว กรณีศกึษาเขตห้ามลา่พนัธุ์สตัว์ป่าดนูลําพนั อําเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ 
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ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอาศยัอยต่า่งกนั มีสว่นร่วมในการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวเขตห้ามลา่พนัธุ์สตัว์ป่า 
ดนูลําพนั อําเภอนาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 จํานวน 
4 ด้าน คือ ด้านการตดัสนิใจ ด้านการดําเนินการ ด้านการรับผลประโยชน์และด้านการประเมินผล 
 4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริมสขุภาพ 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
  ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะและการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริม
สขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จําแนกตามรายด้านดงันี ้ 
  4.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ อาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ 
โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีข้อเสนอแนะวา่ควรให้
อาสาสมคัรมีสว่นร่วมในการปฏิบตังิาน เพ่ือให้อาสาสมคัรสาธารณสขุได้มีสว่นร่วมในการดําเนินกิจกรรม
ตา่ง ๆ ขอทางโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลท่ีจดัขึน้ จะได้ทําให้อาสาสมคัรสาธารณสขุได้รับรู้ รับทราบ 
และรู้สกึถงึความสําคญัในการปฏิบตังิาน ซึง่จะทําให้เกิดความเตม็ใจและภาคภมูิใจมากขัน้ในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ  
  4.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตกิาร  อาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ 
โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีข้อเสนอแนะวา่การเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบตังิาน นัน้หมายถงึ ในการปฏิบตังิานหรือการจดักิจกรรมในฐานะอาสาสมคัร 
สาธารณสขุทกุครัง้ ทกุคนควรมีความพร้อม ซึง่หมายถงึ พร้อมทัง้อปุกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบตังิาน อนัได้แก่ 
เคร่ืองชัง่นํา้หนกั เคร่ืองวดัความดนั และอปุกรณ์อ่ืน ๆ ต้องพร้อมและสามารถใช้งานได้ ต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในด้านบคุลากร โดยมีการแบง่หน้าท่ีให้กบัอาสาสมคัร ได้มีสว่นร่วมในการปฏิบตังิานให้ตรง
กบัความรู้ ความสามารถของแตล่ะคน เพ่ือให้ผลงานออกมาประสบผลสําเร็จ 
  4.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริม
สขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ได้แก่ การจดัแบง่เป็น
กลุม่ยอ่ย เพ่ือให้อาสาสมคัรสาธารณสขุได้รับประโยชน์สงูสดุจากการเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ในและนอกสถานท่ี 
โดยการจดักลุม่ยอ่ยในการประชมุ ในการปฏิบตักิาร เพ่ือให้เกิดความสนิทสนม คุ้นเคย และทําให้เข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ีของการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุได้ดียิ่งขึน้ ทําให้ปฏิบตังิานได้ดีขึน้ และมีสว่นร่วม
ในกิจกรรมตา่งๆ มากขึน้ 
  4.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ 
โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ได้แก่`การประเมินผลการ
ปฏิบตังิานร่วมกนักบัอาสาสมคัรทัง้เก่าและใหม ่โดยอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 
ควรมีสอนงานและให้ความใสใ่จกบัอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่ โดยการแนะนํา 
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ให้คําปรึกษา และสอนวิธีการทํางานท่ีถกูต้อง เป็นกลุม่เลก็ๆ หรือตวัตอ่ตวั เพ่ือให้อาสาสมคัรทกุทา่น 
สามารถประเมินผลการทํางานในกิจกรรมตา่งๆ ได้อยา่งเข้าใจ และถกูต้อง ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ สวุิทย์ สขุารมย์สมพร เนตรัิฐกร (2540: 13) ศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการปฏิบตังิานสาธารณสขุ
ของอาสาสมคัรสาธารรณสขุท่ีปฏิบตังิานในศนูย์สาธารณสขุมลูฐานชมุชนจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี พบวา่ 
การได้รับการนิเทศตดิตามงานสาธารณสขุมลูฐานมีความสมัพนัธ์กบัการปฏิบตังิานสาธารณสขุของ
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน ท่ีปฏิบตังิานในศนูย์สาธารณสขุมลูฐานชมุชน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป    
  1.1 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัโรงพยาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
ควรท่ีจะให้อาสาสมคัรมีสว่นร่วมในการในการปฏิบตังิานตา่งๆ เพิ่มมากขึน้ โดยในการจดัประชมุตา่งๆ 
ควรท่ีจะให้อาสาสมคัรได้มีสว่นร่วมในการเสนอความคดิเห็น หรือเสนอกิจกรรมตา่งๆ เน่ืองจากอาสาสมคัร
สาธารณสขุเป็นคนในพืน้ท่ีและรู้ถึงความต้องการของคนในชมุชนได้เป็นอยา่งดี ซึง่ถ้าอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
ได้มีสว่นร่วมในการวางแผน การปฏิบตังิานตา่งๆ จะทําให้งานท่ีออกมา ตรงกบัความต้องการของคนใน
ชนุชน และอาสาสมคัรสาธารณสขุก็จะรู้สกึภาคภมูิใจและจะมีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมตา่งๆ มากขึน้ 
  1.2 ในการปฏิบตังิานตา่งๆ อาสาสมคัรสาธารณสขุและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการเตรียมพร้อม
ในการปฎิบตังิานอยูเ่สมอ โดยการจดัเตรียมอปุกรณ์ตา่ง ๆ อาทิเช่น เคร่ืองวดัความดนั เคร่ืองชงันํา้หนกั 
ให้พร้อมใช้งาน และถ้าอปุกรณ์ชิน้ใดใช้งานไมไ่ด้ ควรทําการแก้ไขหรือซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพดี รวมถึง
การจดัแบง่บคุคลให้ปฏิบตังิานให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ และการจดัวางขัน้ตอนการดําเนินงาน
ตา่งๆ ให้ราบร่ืน เพ่ือให้เวลาปฏิบตังิานจริง จะได้ไมเ่กิดปัญหาการตดิขดั ซึง่จะทําให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อยา่งดี และจะทําให้อาสาสมคัรสาธารณสขุไมเ่กิดความรู้สกึเบ่ือหรือเหน็ดเหน่ือยกบัการแก้ปัญหา
ระหวา่งการปฏิบตังิาน 
  1.3 ในการปฏิบตังิานในฐานะอาสาสมคัรสาธารณสขุ ผู้ปฏิบตังิานควรจะได้ผู้ ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
โดยการได้รับความรู้ และแนวทางการปฏิบตัเิพ่ือสร้างเสริมสขุภาพของตนเองและคนใกล้ชิด เกิดความภาคภมูิใจ
ท่ีได้ปฏิบตังิานเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ แตเ่น่ืองด้วยบคุคลท่ีเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ มี
ความหลากหลาย ทัง้เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาการปฏิบตังิาน รวมถึงสถานภาพการสมรส 
ซึง่อาสาสมคัรสาธารณสขุบางทา่น อาจจะมีประสบการณ์ในการปฏิบตังิานมานานกวา่ท่านอ่ืนๆ ดงันัน้ 
เพ่ือให้อาสาสมคัรสาธารณสขุทกุทา่นได้รับประโยชน์และความรู้เท่าเทียมกนั ในการจดักิจกรรมหรือการจดั
ประชมุตา่งๆ ควรมีการแบง่เป็นกลุม่ยอ่ย เพ่ือให้ทกุคนได้เกิดความใกล้ชิด สนิทสนม กล้าแสดงออก ให้
ผู้ ท่ีมีประสบการณ์มากได้สอนหรือแบง่ประสบการณ์แก่ผู้ ท่ีประสบการณ์น้อยกวา่ ซึง่จะทําให้ทกุคนเกิด
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ความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบตังิานได้อยา่งถกูต้อง และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้
ตา่งๆ ให้กบัคนใกล้ชิดหรือคนในชมุชนได้ 
  1.4 เพ่ือให้อาสาสมคัรสาธารณสขุได้รับทราบถึงความสําเร็จของกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจดัขึน้ ควร
ให้อาสาสมคัรสาธารณสขุมีสว่นร่วมในการประเมินผลการปฏิบตังิานร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เน่ืองจาก
อาสาสมคัรสาธารณสขุเป็นคนในพืน้ท่ี ซึง่จะเข้าใจถงึปัญหาตา่ง  ๆท่ีเกิดขึน้ในชมุชน ดงันัน้ ในการประเมินผล
กิจกรรมตา่งๆ ต้องมีการประเมินผลร่วมกนั เพ่ือให้อาสาสมคัรสาธารณสขุได้ทราบถึงปัญหาตา่งๆ หรือ
ข้อควรระวงั และสิง่ท่ีได้รับจากกิจกรรมนัน้ ๆ ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือท่ีในการจดัประชมุหรือจดักิจกรรมในครัง้ตอ่ไป 
ทกุคนจะได้ร่วมกนัทําให้ดีขึน้ เพ่ือให้งานท่ีออกมาประสบความสําเร็จ และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่คนใน
ชมุชน 
 2. ข้อเสนอแนะทั่วไปสาํหรับการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 การวิจยัครัง้นีเ้ป็น การศกึษาเฉพาะกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ ในการสง่เสริม
สขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ควรท่ีจะมีการศกึษาใน
ลกัษณะเดียวกนักบัอาสาสมคัรสาธารณสขุในจงัหวดัอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ข้อมลูในภาพรวมของอาสาสมคัร
สาธารณสขุ ซึง่จะนําไปสูก่ารกําหนดเป้าหมาย และแนวทางท่ีจะใช้วางแผนการพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
ของกระทรวงสาธารณสขุ 
  2.2 ควรท่ีจะมีการศกึษากลุม่ตวัอยา่งในตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีสง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัร
สาธารณสขุเชน่ สภาพของพืน้ท่ีท่ีปฏิบตังิาน สถานะทางเงินของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ตําแหนง่ของ
อาสาสมคัรเป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีสามารถนําไปวางแผนการอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
  2.3 ควรท่ีจะมีการศกึษา กลุม่ตวัอยา่งในเชิงคณุภาพ โดยศกึษาเจาะลกึด้านใดด้านหนึง่
เพ่ือให้ได้แนวทางการพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสขุท่ีมีคณุภาพ 
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อาจารย์ ดร. สมุลนิตย์  เกิดหนนุวงศ์               อาจารย์ประจํา 
                                                               ภาควิชาการศกึษาผู้ใหญ่   
                          คณะศกึษาศาสตร์ 
            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. คงเดช ลโิทชวลติ           นายแพทย์เช่ียวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกนั  
            สํานกังานสาธารณสขุ  
                 จงัหวดันครปฐม 
 
นายสาโรจน์ ลมิปิภษูณะ                            สาธารณสขุอําเภอ 
            อําเภอพทุธมณฑล 
            จงัหวดันครปฐม 
 
นายธวชัชยั นาคศรีสงัข์                                นกัวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ  
            สํานกังานสาธารณสขุ  
            จงัหวดันครปฐม  
  
นางหทยัรัตน์ นาคเรืองศรี       ผู้ อํานวยการ 
            โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลบ้านสาลวนั 
                               อําเภอพทุธมณฑล  
            จงัหวดันครปฐม  
 
 
 
 



 

 

120 

 



 

 

121 

 



 

 

122 

 



 

 

123 

 



 

 

124 

 



 

 

125 

 



 

 

126 

 

 



 

 

127 

 



 

 

128 

 



 

 

129 

 



 

 

130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามจากการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ 
 

ระดบัความคิดเหน็  แปล 
ข้อความ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 IOC ความหมาย 
ท่านมีความคดิเหน็ต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพ ในเร่ืองต่อไปนี ้
มากน้อยเพียงใด 

       

  การมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ        
    1. ทา่นมีสว่นร่วมในการวางแผนแก้ปัญหาสขุภาพของ
ประชาชนในชมุชน เช่น การรณรงค์ เพ่ือป้องกนัโรคอ้วน 
โรคเบาหวาน เป็นต้น 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    2. ทา่นมีสว่นร่วมในการตดัสินใจเร่ืองกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างสขุภาพร่วมกบัโรงพยาบาลเสริมสขุภาพตําบล
หรือโรงพยาบาลในชมุชน 1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 
    3. ทา่นมีสว่นร่วมในการวางแผนเลือกกิจกรรม เพ่ือ
พฒันาสขุภาพผู้สงูวยั เช่น วดัความดนั ชัง่นํา้หนกั  
วดัรอบเอว ร่วมสง่เสริมการออกกําลงักายในชมุชน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    4. ทา่นมีสว่นร่วมในการวางแผนเพ่ือจดักิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ เช่น การแจกอะเบทเพ่ือกําจดัแหลง่
เพาะพนัธุ์ยงุลาย กําจดัขยะมลูฝอย 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    5. ทา่นมีสว่นร่วมในการเสนอความคิดเหน็และ
แลกเปล่ียนความคิดเก่ียวกบักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพใน
ชมุชน เช่น แสดงความคิดเหน็ในวนัประชมุกรรมการ
อาสาสมคัรตา่งๆ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    6. เม่ือมีการประชมุอาสาสมคัรสาธารณสขุท่านมี 
สว่นร่วมในการเสนอความคิดเห็น 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    7. ทา่นเข้าร่วมประชมุในชมุชนเม่ือมีการประชมุตา่ง ๆ 
ของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล ในอําเภอ 
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    8. ทา่นมีสว่นร่วมตดัสนิใจเสนอแนะแนวทางปรับ 
แก้ปัญหาตา่งๆ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    9. ทา่นมีสว่นร่วมในการนําเสนอปัญหาและ 
ความต้องการของคนในชมุชนในท่ีประชมุ 0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 
    10. ทา่นมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาสขุภาพ 
ท่ีเกิดขึน้ในชมุชน 1 0 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 
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คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามจากการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ (ตอ่) 
 

ระดบัความคิดเหน็  แปล 
ข้อความ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 IOC ความหมาย 
ท่านมีความคดิเหน็ต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพ ในเร่ืองต่อไปนี ้
มากน้อยเพียงใด        
  การมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ (ต่อ)        
    11. ทา่นมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการงบประมาณท่ี
ได้รับเพ่ือการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ในชมุชน เช่น เงินจาก
งบประมาณเทศบาล หรือจากชมรมผู้สงูอาย ุ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    12. ทา่นมีสว่นร่วมในการวางแผนการจดักิจกรรมเพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบักิจกรรมงานโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล ในอําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เช่น 
กําหนดโครงการ กิจกรรมสญัจรนอกสถานท่ี 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
การมีส่วนร่วมในการปฏบัิตกิาร        
    13. ทา่นมีสว่นร่วมในเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหา
สาธารณสขุในหมูบ้่าน เช่น ในเร่ืองโภชนาการขาด
สารอาหารและขาดธาตไุอโอดีน เร่ืองอนามยัแมแ่ละเดก็  
ควบคมุโรค ดแูลผู้สงูอายใุนชมุชน กลุม่ผู้ ป่วยเรือ้รังท่ีเป็น
โรคไมติ่ดตอ่ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    14. ทา่นมีสว่นร่วมในการเป็นแกนนําเพ่ือชกัชวนเพ่ือน
บ้านเข้าร่วมกิจกรรมพฒันางานสาธารณสขุของชมุชน 
และพฒันาคณุภาพชีวิต เช่น ออกกําลงัผู้สงูอายใุนชมุชน 
และจดักลุม่ยอ่ยทําความสะอาดพืน้ท่ีสาธารณะ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    15. ทา่นมีสว่นร่วมในการเป็นผู้ นําเพ่ือแก้ไขปัญหา
สขุภาพท่ีเกิดขึน้ในชมุชน เช่น เป็นผู้ นําจดัโครงการท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่ชมุชน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    16. ทา่นมีสว่นร่วมในการสํารวจปัญหาสขุภาพ และ
ความต้องการในการจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมสขุภาพของ
คนในชมุชน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    17 ทา่นมีสว่นร่วมในการกําหนดกิจกรรมท่ีเหมาะสมใน
การสง่เสริมสขุภาพในชมุชน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
 
 
 



 

 

133 

คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามจากการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ (ตอ่) 
 

ระดบัความคิดเหน็  แปล 
ข้อความ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 IOC ความหมาย 
ท่านมีความคดิเหน็ต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพ ในเร่ืองต่อไปนี ้
มากน้อยเพียงใด 

       

  การมีส่วนร่วมในการปฏบัิตกิาร (ต่อ)        
    18. ทา่นมีสว่นร่วมในการให้ความช่วยเหลือและอํานวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการสง่เสริมสขุภาพของชมุชน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    19 ทา่นมีสว่นร่วมในการประสานงานกบักลุม่ผู้ นํา
ชมุชน ผู้ใหญ่บ้าน กํานนั และองค์การบริหารสว่นตําบล 
สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือพฒันางานสาธารณสขุของ
หมูบ้่าน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    20 ทา่นเป็นผู้ให้คําแนะนําถ่ายทอดความรู้แก่เพ่ือนบ้าน
และเป็นแกนนําในการสง่เสริมสขุภาพในชมุชน เช่น การ
เย่ียมบ้านในสว่นท่ีตนรับผิดชอบ เพ่ือชีแ้จงแนะนํา ให้
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    21. ทา่นเป็นผู้ เชิญชวนแนะนําภารกิจอาสาสมคัรในการ
จดักิจกรรมพยาบาลเบือ้งต้น เพ่ืออนามยัท่ีดีของชมุชน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    22. ทา่นมีสว่นร่วมในการประสานงานและ
ประชาสมัพนัธ์การดําเนินงานสง่เสริมสขุภาพชมุชน  1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์        
    23. ทา่นมีความรู้เก่ียวกบังานด้านสาธารณสขุเพิ่มขึน้
เช่น ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าท่ีในวนัประชมุ หรือไป
ประชมุสญัจรท่ีตา่ง 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    24. ทา่นได้รับการพฒันาทกัษะความเป็นผู้ นํามากขึน้ 
และมีสว่นร่วมในการแบง่ปันให้ความรู้ตอ่ชมุชน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    25. ทา่นรู้สกึภาคภมิูใจท่ีได้ทําประโยชน์ตอ่ชมุชนใน
การจดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือพฒันาและสง่เสริมสขุภาพใน
ชมุชน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    26. ทา่นได้รับการยอมรับนบัถือจากเพ่ือนบ้านมากขึน้
จากการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามจากการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ (ตอ่) 
 

ระดบัความคิดเหน็  แปล 
ข้อความ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 IOC ความหมาย 
ท่านมีความคดิเหน็ต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพ ในเร่ืองต่อไปนี ้
มากน้อยเพียงใด 

       

  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (ต่อ)        
    27. ทา่นมีความสมัพนัธ์อนัดีขึน้กบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐ
และเอกชนจากการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    28. ทา่นได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์สงูสดุจากการ
เป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    29. ทา่นมีสขุภาพและอนามยัท่ีดีมากขึน้ จากการเป็น
แกนนําสาธารณสขุในการป้องกนัโรค การณรงค์สง่เสริม
สขุภาพจากกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีจดัขึน้ 0 1 1 1 1 0.8 ใช้ได้ 
    30. ทา่นมีความภาคภมิูใจในการมีสว่นร่วมเพ่ือสง่เสริม
สขุภาพ และพฒันาสงัคมให้น่าอยู ่เพ่ือคนในสงัคมอยู่
ร่วมกนัอยา่งสมคัรสมานสามคัคีและมีความสขุ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    31. ทา่นได้ความรู้จากการศกึษาดงูานนอกสถานท่ี และ
ได้นําความรู้มาปรับใช้ในการทํางานเป็นอาสาสมคัร
สาธารณสขุ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    32. ทา่นรู้สกึภาคภมิูใจท่ีได้สร้างจิตสํานกึเร่ืองจิตอาสา
ในการร่วมจดัการสขุภาพชมุชนแก่คนในชมุชน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล        
    33. ทา่นมีสว่นร่วมในการนําข้อมลูเก่ียวกบัปัญหาและ
อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริม
สขุภาพของคนในชมุชนเข้าในท่ีประชมุ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    34. ทา่นมีสว่นร่วมเข้าไปปรึกษาหารือเก่ียวกบัปัญหา
สขุภาพในชมุชนและอปุสรรคของการดําเนินงาน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    35. ทา่นมีสว่นร่วมในการรับทราบผลและติดตาม  
การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการจดักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ
ท่ีเกิดขึน้ในชมุชน เช่น งบของชมรมอาสามสมคัร
สาธารณสขุ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามจากการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ (ตอ่) 
 

ระดบัความคิดเหน็  แปล 
ข้อความ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 IOC ความหมาย 
ท่านมีความคดิเหน็ต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพ ในเร่ืองต่อไปนี ้
มากน้อยเพียงใด 

       

  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (ต่อ)        
    36. ทา่นมีสว่นร่วมในการติดตามการดําเนินงาน 
กิจกรรมและโครงการสง่เสริมสขุภาพของชมุชน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    37. ทา่นมีสว่นร่วมในการสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 
และประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการสง่เสริมสขุภาพใน
ชมุชน เช่น เข้าประชมุฟังสรุปผลงานของโครงการ และ
กิจกรรมตา่ง ๆ 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    38. ทา่นได้เข้าร่วมประชมุเพ่ือสรุปผลการสง่เสริม
สขุภาพชมุชนท่ีจดัขึน้ และเสนอแนะข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์
สําหรับการจดักิจกรรมในครัง้ตอ่ไป 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    39. ทา่นมีสว่นร่วมในการให้ความคิดเหน็และเสนอ
ขัน้ตอนในการปฏิบติังาน 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
    40. ทา่นมีสว่นร่วมในการประเมินผลการจดักิจกรรม
ศกึษาดงูานนอกสถานท่ี 1 1 1 1 1 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
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RILIABILITY  ANALYSISS  -SCALE   (ALPHA) 
Item-Total Statistics 

 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

a1 168.2333 395.289 .474 .987 
a2 168.2333 395.289 .474 .987 
a3 168.2333 399.151 .302 .988 
a4 168.2333 399.151 .302 .988 
a5 168.2333 399.151 .302 .988 
a6 168.1667 382.144 .863 .986 
a7 168.1667 382.144 .863 .986 
a8 168.2333 382.047 .897 .986 
a9 168.2333 382.047 .897 .986 
a10 168.2333 382.047 .897 .986 
a11 168.2333 382.047 .897 .986 
a12 168.1000 388.438 .722 .987 
a13 168.1000 388.438 .722 .987 
a14 168.1000 388.438 .722 .987 
a15 168.1000 388.438 .722 .987 
b13 168.1000 382.783 .819 .986 
b14 168.1000 382.783 .819 .986 
b15 168.2333 380.668 .951 .986 
b16 168.2333 380.668 .951 .986 
b17 168.2333 380.668 .951 .986 
b18 168.2333 380.668 .951 .986 
b19 168.1000 382.783 .819 .986 
b20 168.1000 382.783 .819 .986 
b21 168.1667 383.937 .943 .986 
b22 168.0333 391.689 .721 .987 
c23 168.1667 383.937 .943 .986 
c24 168.2333 395.289 .474 .987 
c25 168.2333 395.289 .474 .987 
c26 168.2333 399.151 .302 .988 
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RILIABILITY  ANALYSISS  -SCALE   (ALPHA) 
Item-Total Statistics 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

c27 168.1667 383.937 .943 .986 
c28 168.1667 383.937 .943 .986 
c29 168.0333 391.689 .721 .987 
c30 168.0333 391.689 .721 .987 
c31 168.1667 383.937 .943 .986 
c32 168.1667 383.937 .943 .986 
c23 168.1667 383.937 .943 .986 
c23 168.1667 383.937 .943 .986 
d33 168.1667 383.937 .943 .986 
d34 168.1667 383.937 .943 .986 
d35 168.1667 383.937 .943 .986 
d36 168.1667 383.937 .943 .986 
d37 168.0333 391.689 .721 .987 
d38 167.9000 393.748 .616 .987 
d39 168.1667 383.937 .943 .986 
d40 168.1667 383.937 .943 .986 
     
Reliability    Coeffcients 
N of Cases = 30                       N of Items = 40 
Alpha = .987 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 
เร่ือง  การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพ  

โรงพยาบาลส่งเสริมเสริมสุขภาพตาํบล อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
 

คาํชีแ้จง: 
 แบบสอบถามฉบบันี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของ อาสาสมคัร
สาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล  จงัหวดั
นครปฐม ซึง่ไมมี่ผลกระทบเสียหายตอ่ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยัขอรับรองวา่คําตอบของท่านจะไมมี่
ข้อมลูถกูหรือผิด และไมมี่ผลกระทบตอ่สถานภาพของท่านแตอ่ยา่งใด เพราะผู้วิจยัจะนํามาวิเคราะห์
และการนําเสนอเป็นภาพรวมเท่านัน้ จงึขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความ
เป็นจริงทกุข้อ 
 แบบสอบถามมีทัง้หมด 3 ตอน 
 ตอนที่ 1 ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ โรงพยาบาล
สง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมในการสง่เสริมสขุภาพของอาสาสมคัร
สาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 
 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบประมาณคา่ พฒันามาจากการใช้แบบมาตราสว่น
ประมาณคา่ (Rating Scale) 6 ระดบั ในแตล่ะคําถามให้เลือก 6 คําตอบ ซึง่มีระดบัการมีสว่นร่วม ดงันี ้
  มากท่ีสดุ  กําหนดคะแนนเป็น  5 คะแนน 
  มาก   กําหนดคะแนนเป็น  4 คะแนน 
  ปานกลาง  กําหนดคะแนนเป็น  3 คะแนน 
  น้อย   กําหนดคะแนนเป็น  2 คะแนน 
  น้อยท่ีสดุ  กําหนดคะแนนเป็น  1 คะแนน 
  ไมมี่สว่นร่วม กําหนดคะแนนเป็น  0 คะแนน 
 โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องความคดิเห็นตามสภาพจริง เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การสง่เสริม
สขุภาพโรงพยาบาลสง่เสริมเสริมสขุภาพตําบล อําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ตอ่ไป 
 

                กฤษยาภสัสร์  ขาวปทมุทิพย์ 
              นิสติปริญญาโท สาขาการศกึษาผู้ใหญ่ 
                 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1  ข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํชีแ้จง : กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย ลงใน   หน้าข้อความท่ีตรงกบัข้อมลูสว่นตวัของทา่นตาม
ความเป็นจริงมากท่ีสดุ     

 
1. เพศ     
   ชาย          หญิง 
 

2. อาย ุ   
    20 – 30 ปี         31 – 40 ปี 
   41 – 50 ปี       50 ปีขึน้ไป  
 
 

3. การศกึษา   
    ประถมศกึษา        มธัยมศกึษา/ปวช. 
    ปวส.          ปริญญาตรี 
    สงูกวา่ปริญญาตรี 

 

4. สถานภาพ 
    โสด         สมรส 
   หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่
 

5. อาชีพ   
   ข้าราชการ       พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
   ธุรกิจสว่นตวั       ค้าขาย 
   รับจ้างทัว่ไป       อ่ืนๆ  

 

6. ระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน  
    ต่ํากวา่ 5 ปี       5 ปี 
   มากกวา่ 5 ปี 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการสง่เสริมสขุภาพ 

คาํชีแ้จง: กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย ลงในช่อง ตามความเป็นจริงมากท่ีสดุ 
 

ระดบัการมีสว่นร่วม 
การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 
ไมมี่ 
สว่นร่วม 

การมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ       
1. ทา่นมีสว่นร่วมในการวางแผนแก้ปัญหาสขุภาพของ
ประชาชนในชมุชน เช่น การรณรงค์ 
เพ่ือป้องกนัโรคอ้วน โรคเบาหวาน เป็นต้น 

      

2. ทา่นมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเร่ืองกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
สขุภาพร่วมกบัโรงพยาบาลเสริมสขุภาพตําบลหรือ
โรงพยาบาลในชมุชน  

      

3. ทา่นมีสว่นร่วมในการวางแผนเลือกกิจกรรม เพ่ือพฒันา
สขุภาพผู้สงูวยั เช่น วดัความดนั ชัง่นํา้หนกั วดัรอบเอว ร่วม
สง่เสริมการออกกําลงักายในชมุชน 

      

4. ทา่นมีสว่นร่วมในการวางแผนเพ่ือจดักิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ เช่น การแจกอะเบทเพ่ือกําจดัแหลง่เพาะพนัธุ์
ยงุลาย กําจดัขยะมลูฝอย  

      

5. ทา่นมีสว่นร่วมในการเสนอความคิดเหน็และแลกเปล่ียน
ความคิดเก่ียวกบักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพในชมุชน เช่น แสดง
ความคิดเหน็ในวนัประชมุกรรมการอาสาสมคัรตา่งๆ  

      

6. เม่ือมีการประชมุอาสาสมคัรสาธารณสขุท่านมีสว่นร่วมใน
การเสนอความคิดเหน็ 

      

7. ทา่นเข้าร่วมประชมุในชมุชนเม่ือมีการประชมุ 
ตา่งๆ ของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล ในอําเภอพทุธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม 

      

8. ทา่นมีสว่นร่วมตดัสนิใจเสนอแนะแนวทางปรับ 
แก้ปัญหาตา่งๆ 

      

9. ทา่นมีสว่นร่วมในการนําเสนอปัญหาและความต้องการ
ของคนในชมุชนในท่ีประชมุ 

      

10.ทา่นมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาสขุภาพท่ีเกิดขึน้ใน
ชมุชน 
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ระดบัการมีสว่นร่วม 
การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 
ไมมี่ 
สว่นร่วม 

การมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ (ต่อ)       
11. ทา่นมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการงบประมาณท่ีได้รับ
เพ่ือการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ในชมุชน เช่น เงินจากงบประมาณ
เทศบาล หรือจากชมรมผู้สงูอาย ุ

      

12. ทา่นมีสว่นร่วมในการวางแผนการจดักิจกรรมเพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบักิจกรรมงานโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพตําบล ในอําเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เช่น 
กําหนดโครงการ กิจกรรมสญัจรนอกสถานท่ี 

      

การมีส่วนร่วมในการปฏบัิตกิาร       
13. ทา่นมีสว่นร่วมในเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาสาธารณสขุ
ในหมูบ้่าน เช่น ในเร่ืองโภชนาการขาดสารอาหารและขาด
ธาตไุอโอดีน เร่ืองอนามยัแมแ่ละเดก็  ควบคมุโรค ดแูล
ผู้สงูอายใุนชมุชน กลุม่ผู้ ป่วยเรือ้รังท่ีเป็นโรคไมติ่ดตอ่ 

      

14. ทา่นมีสว่นร่วมในการเป็นแกนนําเพ่ือชกัชวนเพ่ือนบ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมพฒันางานสาธารณสขุของชมุชน และพฒันา
คณุภาพชีวิต เช่น ออกกําลงัผู้สงูอายใุนชมุชน และจดักลุม่
ยอ่ยทําความสะอาดพืน้ท่ีสาธารณะ 

      

15. ทา่นมีสว่นร่วมในการเป็นผู้ นําเพ่ือแก้ไขปัญหาสขุภาพท่ี
เกิดขึน้ในชมุชน เช่น เป็นผู้ นําจดัโครงการท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
ชมุชน 

      

16. ทา่นมีสว่นร่วมในการสํารวจปัญหาสขุภาพ และความ
ต้องการในการจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมสขุภาพของคนใน
ชมุชน 

      

17. ทา่นมีสว่นร่วมในการกําหนดกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการ
สง่เสริมสขุภาพในชมุชน 

      

18. ทา่นมีสว่นร่วมในการให้ความช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐในกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การสง่เสริมสขุภาพของชมุชน 

      

19. ทา่นมีสว่นร่วมในการประสานงานกบักลุม่ผู้ นําชมุชน 
ผู้ใหญ่บ้าน กํานนั และองค์การบริหารสว่นตําบล สมาชิกสภา
เทศบาล เพ่ือพฒันางานสาธารณสขุของหมูบ้่าน 
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ระดบัการมีสว่นร่วม 
การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 
ไมมี่ 
สว่นร่วม 

การมีส่วนร่วมในการปฏบัิตกิาร (ต่อ)       
20. ทา่นเป็นผู้ให้คําแนะนําถ่ายทอดความรู้แก่เพ่ือนบ้านและ
เป็นแกนนําในการสง่เสริมสขุภาพในชมุชน เช่น การเย่ียมบ้าน
ในสว่นท่ีตนรับผิดชอบ เพ่ือชีแ้จงแนะนํา ให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ 

      

21. ทา่นเป็นผู้ เชิญชวนแนะนําภารกิจอาสาสมคัร    ในการ
จดักิจกรรมพยาบาลเบือ้งต้น เพ่ืออนามยั   ท่ีดีของชมุชน 

      

22. ทา่นมีสว่นร่วมในการประสานงานและประชาสมัพนัธ์การ
ดําเนินงานสง่เสริมสขุภาพชมุชน  

      

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์       
23.ทา่นมีความรู้เก่ียวกบังานด้านสาธารณสขุเพิ่มขึน้เช่น 
ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าท่ีในวนัประชมุ หรือไปประชมุสญัจร
ท่ีตา่ง ๆ 

      

24. ทา่นได้รับการพฒันาทกัษะความเป็นผู้ นํามากขึน้ และมี
สว่นร่วมในการแบง่ปันให้ความรู้ตอ่ชมุชน 

      

25. ทา่นรู้สกึภาคภมิูใจท่ีได้ทําประโยชน์ตอ่ชมุชนในการจดั
กิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาและสง่เสริมสขุภาพในชมุชน 

      

26. ทา่นได้รับการยอมรับนบัถือจากเพ่ือนบ้านมากขึน้จาก
การเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

      

27. ทา่นมีความสมัพนัธ์อนัดีขึน้กบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและ
เอกชนจากการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

      

28. ทา่นได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์สงูสดุจากการเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสขุ 

      

29. ทา่นมีสขุภาพและอนามยัท่ีดีมากขึน้ จากการเป็นแกนนํา
สาธารณสขุในการป้องกนัโรค การณรงค์สง่เสริมสขุภาพจาก
กิจกรรมตา่งๆ ท่ีจดัขึน้ 

      

30. ทา่นมีความภาคภมิูใจในการมีสว่นร่วมเพ่ือสง่เสริม
สขุภาพ และพฒันาสงัคมให้น่าอยู ่เพ่ือคนในสงัคมอยูร่่วมกนั
อยา่งสมคัรสมานสามคัคีและมีความสขุ 

      

31. ทา่นได้ความรู้จากการศกึษาดงูานนอกสถานท่ี และได้นํา
ความรู้มาปรับใช้ในการทํางานเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

      

32. ทา่นรู้สกึภาคภมิูใจท่ีได้สร้างจิตสํานกึเร่ืองจิตอาสาใน
การร่วมจดัการสขุภาพชมุชนแก่คนในชมุชน 
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ระดบัการมีสว่นร่วม 
การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 
ไมมี่ 
สว่นร่วม 

การมีส่วนร่วมในการประเมนิผล       
33. ท่านมีส่วนร่วมในการนําข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและ
อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมสขุภาพ
ของคนในชมุชนเข้าในท่ีประชมุ 

      

34. ทา่นมีสว่นร่วมเข้าไปปรึกษาหารือเก่ียวกบัปัญหาสขุภาพ
ในชมุชนและอปุสรรคของการดําเนินงาน 

      

35. ทา่นมีสว่นร่วมในการรับทราบผลและติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือการจดักิจกรรมสง่เสริมสขุภาพท่ีเกิดขึน้ใน
ชมุชน เช่น งบของชมรมอาสามสมคัรสาธารณะสขุ  

      

36. ทา่นมีสว่นร่วมในการติดตามการดําเนินงาน กิจกรรม
และโครงการสง่เสริมสขุภาพของชมุชน  

      

37. ทา่นมีสว่นร่วมในการสรุปผลการดําเนินกิจกรรม และ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการสง่เสริมสขุภาพในชมุชน เช่น 
เข้าประชมุฟังสรุปผลงานของโครงการ และกิจกรรมตา่ง ๆ 

      

38. ทา่นได้เข้าร่วมประชมุเพ่ือสรุปผลการสง่เสริมสขุภาพ
ชมุชนท่ีจดัขึน้ และเสนอแนะข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการ
จดักิจกรรมในครัง้ตอ่ไป 

      

39. ทา่นมีสว่นร่วมในการให้ความคิดเหน็และเสนอขัน้ตอนใน
การปฏิบติังาน  

      

40. ทา่นมีสว่นร่วมในการประเมินผลการจดักิจกรรมศกึษาดู
งานนอกสถานท่ี  
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ เก่ียวกบัการมีสว่นร่วมในการสง่เสริมสขุภาพของอําเภอพทุธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม 
 1. การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ .................................................................................... 
....................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 2. การมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิาร .................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
 3. การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ ........................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
 4. การมีสว่นร่วมในการประเมนิผล ................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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