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 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา ปัญหา ความตอ้งการของประชาชนและเจา้หนา้ท่ีในการสร้างเสริมสุขภาพ
ระดบัต าบล และเพื่อน าเสนอแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ด าเนินการวิจยัด้วย (1) การสังเคราะห์แนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ และ(2) การศึกษาปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีในการสร้างเสริมสุขภาพ (3) สร้างแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจ้าหน้าท่ี ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และท าการตรวจสอบกบัผูร่้วมการวิจยั 67 คน ท่ีไดม้าจากการคดัเลือกแบบเจาะจงจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเครือข่ายบริการสุขภาพ 4 ภูมิภาค รวม 5 พื้นท่ี แบ่งเป็นประชาชน  จ านวน 42 คน  
และเจา้หน้าท่ี จ  านวน 25 คน  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่ แนวสัมภาษณ์ส าหรับประชาชนและส าหรับ
เจา้หน้าท่ีเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการในการสร้างเสริมสุขภาพและแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางการท างานสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ผลดว้ย 
ค่าทางสถิติพื้นฐานไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา    
 ผลการวิจยั สรุปไดว้่า (1) ปัญหา และความตอ้งการของประชาชนและเจา้หน้าท่ีในการสร้างเสริมสุขภาพ
ระดบัต าบล ไดแ้ก่ (1.1) ประชาชนมีปัญหา 3 ดา้น คือ ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วม ปัญหาดา้นทศันคติ และปัญหาต่อการจดั
กิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และความตอ้งการของประชาชนมี 2 ดา้น คือ ความตอ้งการมีส่วนร่วม 
และความตอ้งการใหโ้รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นท่ีพึ่งทางสุขภาพ  (1.2)  เจา้หนา้ท่ี มีปัญหา 2 ดา้น คือ ปัญหา
นโยบายไม่สอดคลอ้งกบัการปฏิบตัิและความคาดหวงั และปัญหาการขาดทกัษะการประสานงานกบัประชาชนและ
หน่วยงานอ่ืน ส่วนความตอ้งการของเจา้หนา้ท่ีมี 2 ดา้น คือ ความตอ้งการพฒันาระบบการท างานของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และความตอ้งการให้ประชาชนมีความสนใจต่อการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเพียงพอ (2) แนวทางการท างานสร้าง
เสริมสุขภาพส าหรับเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ประกอบดว้ยแนวทางหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 1 การ
พฒันาเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ประกอบดว้ยการคดัเลือก การอบรม การปรับเปล่ียนมโนทศัน์เจา้หนา้ท่ี
จากผูร้อบรู้และผูรั้กษาเป็นผูเ้อ้ืออ านวยการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน และการสนบัสนุนการท างานให้เกิดการ
บริการด้วยหัวใจมนุษย ์ด้านท่ี 2 การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยการ
รณรงคใ์ห้ผูรั้บบริการและชุมชนมีส่วนร่วมและดา้นท่ี 3 การพฒันาวิธีการท างานและการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เนน้การบริหารจดัการและพฒันากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมเฉพาะกบัชุมชน แนวทางทั้ง 3 ดา้นน้ี ประชาชน
และเจา้หนา้ท่ีประเมินวา่ มีความเหมาะสมมาก (ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.51, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.97)  และความเป็นไป
ไดม้าก (ระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70)    
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The purposes of this research were to study : 1) health promotion needs and 
problems of local people and health care professionals 2)practical guidelines for health care 
professionals in health centers. Six best practices of health promotion in Thailand and other 
countries were analyzed and synthesized with problems and needs of local people and health 
care professionals and to develop practical guidelines of health promotion working. Research 
participants were selected from 5 health centers of 4 regions of Thailand’s health network. 
They were composed of 42 local people and 25 health care professionals. Research 
instruments were structured interview to collect information on problems and needs of local 
people and health care professionals. Five rating scale questionnaires were used to validate 
the health promotion practical guidelines. Data were analyzed by frequency,percentage,mean 
scores and standard deviation and also content analysis method. 

 
The finding were as follows :  
1)Health Promotion needs and problems. 

1.1)Local people indicated 3 major problems namely : people’s participation,  
negative attitude and lack of attention on health promotion activities. Their needs were to 
increase people’s participation and needs for health centers to be more dependable for local 
people.  

1.2) Health care professionals had 2 problems namely : the contradiction of  
policy and their roles and practices, the lack of coordination skills. Their needs were : to 
improve working system in health centers , to help increase people’s attention and 
participation in health centers 
  2) Practical guidelines for health care professionals in health centers were consisted 
of 3 strategies  

2.1) Health care professionals Development by various means such as  
efficient selection of personnel, training related to behavior , attitude and skills necessary for 
health promotion work , perspective transformation training to be health promotion 
professionals  with humanized health care attitude.  

2.2) Development of people’s participation in health promotion such as  
the encouragement and empowerment of local people.  

2.3) Development of health promotion working methods and activities  
such as : the development of effective management, tailored-made activities emphasizing the 
good health for local people and communities. 
 

The practical guidelines for health care professionals was validated by participants 
at the high level of appropriateness( = 3.51, S.D. 0.97) and possibility(  =4.17, S.D. 0.70) 
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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดีดว้ยความกรุณาของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิดชงค ์
นันทนาเนตรอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย ์ ดร.ภทัรพล  มหาขนัธ์  ดร.ผกาวรรณ จนัทร์เพิ่ม    
ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย ์ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และดร.ชยัณรงค ์ สุวรรณสาร ผูท้รงคุณวุฒิ   
ท่ีให้ค  าแนะน าและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆจนเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  

ขอขอบพระคุณพี่นอ้งชาวสาธารณสุขจงัหวดัในพื้นท่ีวิจยัทั้ง5 จงัหวดั ท่ีช่วยเหลือให้
ค  าแนะน าและประสานงานการเกบ็ขอ้มูลในพื้นท่ี  ขอบคุณเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและประชาชนท่ีให้ความร่วมมือกบัผูว้ิจยัเป็นอยา่งดี และขอบคุณเจา้ของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกเร่ืองท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการศึกษา ผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ขอบคุณอาจารยพ์ีระเทพ  รุ่งคุณากร  
ผศ.ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ ซ่ึงทั้ ง 2 ท่านถือเป็นกัลยาณมิตรของผูว้ิจัย ขอบคุณทีมอาจารย์จาก
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา  รวมทั้งผูแ้ทนบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีกรุณา
ใหค้  าแนะน าและตรวจทาน แกไ้ขวิทยานิพนธ์ใหมี้ความเรียบร้อยและสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  

ประโยชน์และคุณค่าใดๆ อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณ
ของคุณพ่อเสริมศกัด์ิและคุณแม่อรุณี  ศิริเวชสุนทร ท่ีท าให้ลูกได้มีโอกาสด้านการศึกษา ทั้ง
ยงัเป็นก าลงัใจ คอยดูแลห่วงใย ดว้ยความรักและเมตตาหาท่ีสุดไม่ได ้จนกระทัง่ประสบความส าเร็จ
ลุล่วงดว้ยความภาคภูมิใจเป็นอยา่งยิง่    
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