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รูปแบบการสงเสริมสุขภาพของประชาชน : กรณีศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาล

ตําบลดอนไกด ีอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2557 
A Model of People’s Health Promotion : A Case Study in Responsible Areas of  

Donkaidee Sub-district  Municipality, Krathumban District, Samutsakorn  Province 2014. 
 

บุญชวย  ศิริเลี้ยง1  , รัชนีย   สวัสด์ิลาภ2 ,   ธรรมนูญ  โนนแข็ง2 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองรูปแบบการสงเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลดอนไกดี 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปจจัยดานการรับรูของประชาชนพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของเทศบาลตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2) ปจจัยดานสภาพแวดลอมของ

ประชาชนพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 3) สุขภาพ

ประชาชนพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 4) หารูปแบบการ

สงเสริมสุขภาพประชาชนพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบนจังหวัดสมุทรสาคร 

กลุมตัวอยางเปนประชาชน จํานวน 150 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น วิเคราะหขอมูล

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหโมเดล

เชิงสาเหตุดวยการวิเคราะหอิทธิพล โดยใชโปรแกรม SPSS+_AMOS ผลการวิจัยพบวา (1) ประชาชนมีปจจัย

การรับรูคอนขางนอยถึงนอย ดานประโยชนของการปฏิบัติ ความรูสึกท่ีมีตอพฤติกรรม การรับรูความสามารถ

ของตนเองและอุปสรรคในการทําพฤติกรรม ตามลําดับ (2) ประชาชนมีปจจัยดานสภาพแวดลอมท่ีมีความ

เหมาะสมคอนขางนอย ท้ังดานอิทธิพลจากสถานการณ และอิทธิพลระหวางบุคคล ครอบครัวและเพื่อน (3) 

สุขภาพประชาชน สุขภาพสวนตนเองและครอบครัวมีการปฏิบัติคอนขางนอย และสุขภาพชุมชนและสังคม มี

การปฏิบัตินอย และ (4) รูปแบบการสงเสริมสุขภาพประชาชนพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลดอนไกดี

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากสถิติที่ใชในการ

ตรวจสอบความสอดคลองกับรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษ ไดแก คาไค-สแควร ()2มีคาเทากับ 19.058, 

P=0.087,คาองศาอิสระ (DF)มีคาเทากับ 12 คาไค-สแควรตอคาองศาอิสระ (CMIN/DF)มีคาเทากับ 1.588 ผล

การทดสอบคาไค-สแควร (2) ยอมรับวารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึง 

________________________ 
1 คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนไกดี อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 
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สอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ .971 ซ่ึงมีคาใกล 1 และคาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ .912 ซ่ึงมีคาใกล 1 คาดัชนีรากกําลังสองเฉล่ียของสวน

ที่เหลือ (SRMR) มีคาเทากับ .023 ตามลําดับ  และจากผลการวิจัยดังกลาวมีขอเสนอแนะวาหนวยงายท่ี

เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางย่ิงองคกรปกครองสวนทองถิ่นและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลควรหาทาง

สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเกิดความตระหนักในการสรางเสริมสุขภาพของตนเองและ

สมาชิกครอบครัว/ชุมชนโดยเฉพาะควรใสใจถึงปจจัยดานตางๆท่ีเกี่ยวของดังกลาวขางตนใหมากข้ึนกวาท่ี

เปนอยูนี้ 

คําสําคัญ: รูปแบบ,  การสงเสริมสุขภาพของประชาชน,  พื้นท่ีรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน,  

เทศบาลตําบล 

 

Abstract 

This research aims to study factors effecting people’s health promotion and to find out a 

model of people’s health promotion in the responsible areas of Donkaidee sub-district municipality, 

Krathumban district, Samutsakorn province. It was a cross-sectional descriptive study by using the 

questionnaires under a Pender’s health promotion principle. The data collected from 150 individuals 

sample and then analyzed by SPSS+_ AMOS programme which found that all items of factors 

related to people’s health promotion were quite small to small concerned by most of people in the 

community. And a model which determine under a Pender’s health promotion principle for this 

areas relevant to the evidence data based by statistical analysis as following chi-square ()2 = 

19.058 P = 0.087 DF = 12 and chi-square ()2/DF = 1.588 

respectively.  

           And from this research results it was suggest that all related sectors should find the way to 

make more awareness concerning health promotion among the people in this areas.  

 

Keywords   :Model,  People’s Health Promotion,  Local authority’s responsible areas, Sub-district 

municipality. 

 

บทนําความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากการที่อาจารยและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไดออกใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคมตามโครงการการบริการสาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดสมุทรสาครในปการศึกษา 2555 ท่ี
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ผานมา ทําใหนักวิจัยเกิดความตองการท่ีศึกษาใหลึกลงไปเกี่ยวกับปจจัยเกี่ยวกับการพัฒนางานสาธารณสุขใน

ระดับตําบล ดังนั้น จึงเปนท่ีมาของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ แตอยางไรก็ตามการที่ประเทศชาติจะพัฒนาไปได

ดวยดี จําเปนตองอาศัยประชากรท่ีมีคุณภาพในดานตาง ๆ รวมถึงดานสุขภาพคือการที่ประชาชนตองมีสุขภาพ

ดีดวย การพัฒนาสุขภาพประชาชนจะประสบผลสําเร็จท่ีดีตองไดรับความรวมมือจากประชาชน 

ในรายงานการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการสงเสริมสุขภาพ ไดแก รายงานการวิจัยของสมใจ วินิจกุล และ 

อรวรรณ แกวบุญชู (2547 : 28-30) ทําวิจัยเร่ืองการพัฒนาสุขภาพอยางมีสวนรวมของสตรีวัยเจริญพันธุใน

ชุมชนตอการปองกันมะเร็งเตานม ไดใชกระบวนการมีสวนรวมของสตรีวัยเจริญพันธุใน และจัดทําโครงการ

พัฒนาเสริมสรางสุขภาพสตรีในชุมชน มีการจัดนิทรรศการ และการอบรมความรู พบวา ถึงแมกลุมตัวอยางมี

ความรูเร่ืองมะเร็งเตานมอยูในระดับปานกลาง แตมีทัศนคติตอมะเร็งเตานมอยูในระดับดีมาก มีการปฏิบัติเพ่ือ

ปองกันมะเร็งเตานมในระดับปานกลาง การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ 

เพื่อปองกันมะเร็งเตานม พบวา ความรูเร่ืองมะเร็งเตานมมีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และความรูเร่ืองมะเร็งเตานมมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติเพ่ือปองกันมะเร็งเตา

นมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไมพบความสัมพันธระหวางทัศนคติกับการปฏิบัติเพ่ือปองกันมะเร็ง

เตานม และจากการสํารวจสถานะสุขภาพของคนไทยของจันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ (2543 อางอิงใน อําภาพร 

พัววิไล และคณะ, 2546)พบวา ในเร่ืองการบริโภคอาหาร คนไทยวัยแรงงานบริโภคอาหารมากขึ้น และมี

แนวโนมที่จะนิยมอาหารจานดวนแบบตะวันตกมากขึ้น นอกจากน้ียังพบวา ประชากรวัยแรงงานทั่วประเทศ

กวารอยละ 45 และกวาคร่ึง ในเพศหญิงไมออกกําลังกาย ภายในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ในกรุงเทพมหานคร 

พบวา ชายรอยละ 28.4 และหญิงรอยละ16.7 ท่ีออกกําลังกายเปนประจํา การไมออกกําลังกายอาจสงผลตอ

โรคตาง ๆ อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด และที่ผานมา สมศักด์ิ วงศาวาส (2542) ไดทําวิจัยเร่ืองศักยภาพของ

ชุมชนในการผสมผสานงานสาธารณสุขมูลฐานเขากับระบบการบริหารสวนทองถ่ิน พบวาในสวนท่ีเกี่ยวของกับ

บทบาทในงานสาธารณสุขมูลฐาน พบวา ความสามารถในดานสุขภาพอยูในระดับท่ีจํากัด และขาดความรู

เร่ืองสุขภาพ 

ในขณะที่บุญชวย ศิริเล้ียง (2556) ทําวิจัยเร่ืองการพัฒนาสุขภาพประชาชนโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร พบวา คาเฉล่ียสูงสุด คือ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพของตําบลสงผลใหประชาชนมีสวน

รวมในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอตนเองและครอบครัว( x  ..ds = 3.92 1.440)และการเขารวม

กิจกรรมตามแผนพัฒนาสุขภาพของตําบลทําใหประชาชนไดรับความรูความเขาใจดานสุขภาพท่ีเปนประโยชน

ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว( x  ..ds = 3.89  1.499)การเขารวมกิจกรรมตามพัฒนาสุขภาพ

ของตําบลทําใหประชาชนไดรับความรูที่ทันตอเหตุการณและสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอ

ครอบครัว( x  ..ds = 3.85  1.504) ตามลําดับ 
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ผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญของการแกปญหาใหกับประชาชนในชุมชนโดยการพัฒนารูปแบบการ

สงเสริมสุขภาพประกอบกับคณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีพันธกิจดานที่ 3 มุงเนนการ

บริการวิชาการและสังคมเพ่ือตอบสนองตอพันธกิจดังกลาวและประชาชนในหมูบานดอนไกดีไดมีสวนรวมกับ

ผูวิจัยในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดประโยชนโดยตรงตอสุขภาพของประชาชน ผูวิจัยจึงจัดทํา

โครงการวิจัย เร่ืองรูปแบบการสงเสริมสุขภาพประชาชน : กรณีศึกษาบานดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร เพ่ือศึกษารูปแบบการสงเสริมสุขภาพประชาชนและนําเสนอแนวทางไปสงเสริมสุขภาพประชาชน

ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาปจจัยดานการรับรูของประชาชนพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลดอนไกดี อําเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

2. เพื่อศึกษาปจจัยดานสภาพแวดลอมของประชาชนพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลดอนไกดี 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

3. เพื่อศึกษาสุขภาพประชาชนพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร 

4. เพื่อหารูปแบบการสงเสริมสุขภาพประชาชนพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลดอนไกดี อําเภอ

กระทุมแบนจังหวัดสมุทรสาคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1  

 

2  

3  

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนของการปฏิบัติ 

อุปสรรคในการทํา

    ปจจัยการรับรู สุขภาพตนเองและ 

ครอบครัว 
การรับรูความสามารถของตนเอง 

ความรูสึกที่มีตอพฤติกรรม 

สุขภาพ

ประชาชน 

สุขภาพชุมชนและ 

สังคม 

อิทธิพลระหวางบุคคล ครอบครัว และเพ่ือน 

อิทธิพลจากสถานการณ     ปจจัยดาน      

สภาพแวดลอม 
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วิธีการดําเนินการวิจัย การวิจัยเร่ืองรูปแบบการสงเสริมสุขภาพประชาชน : กรณีศึกษาพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล

ดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไดดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดและนําเสนอไปตามลําดับดังน้ี 

คือ 

ประเภทของการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธเพ่ือพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุของการสงเสริมสุขภาพประชาชนใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาครประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรคือ ประชาชนในหมูบานดอนไกดี จํานวน 2,658 คน 

2. กลุมตัวอยาง เปนการเลือกพื้นท่ีและกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ดวยเหตุผลที่สําคัญ คือ พื้นท่ี

รับผิดชอบของเทศบาลตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปนพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบใน

การบริการวิชาการแกชุมชนของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามโครงการบริการ

สาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2555 ท่ีผานมาผูวิจัยไดทําวิจัยและทําใหผูวิจัยเกิด

ความตองการท่ีศึกษาใหลึกลงไปเก่ียวกับรูปแบบการสงเสริมสุขภาพประชาชน กลุมตัวอยางในการวิจัย 

ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 150 คน (ใช 5 % ของประชากร วาโร เพ็งสวัสด์ิ,2551 อางอิงใน รัฐพล 

พรหมสะอาด. 2555 : 152) จํานวน 132 คน เลือกกลุมตัวอยางโดยสุมแบบบังเอิญ และเก็บเพิ่มเติมใหครบ

จํานวน 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง มีลักษณะเปนมาตร

ประเมินรวมคา 6 หนวยจําแนกเปน 5 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได เปนตน 

จํานวน 12 ขอ 

สวนท่ี 2 ปจจัยการรับรูจํานวน 32 ขอ โดยมีเกณฑในการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ ต้ังแต “จริงท่ีสุด” 

จนถึง “ไมจริงเลย” ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 5.51-6.00 คะแนน แสดงวา มีการรับรูมากท่ีสุด 

คาเฉล่ีย 4.51-5.50 คะแนน แสดงวา มีการรับรูมาก 

คาเฉล่ีย 4.01-4.50 คะแนน แสดงวา มีการรับรูคอนขางมาก 

คาเฉล่ีย 3.51-4.00 คะแนน แสดงวา มีการรับรูคอนขางนอย 

คาเฉล่ีย 3.01-3.50 คะแนน แสดงวา มีการรับรูนอย 

คาเฉล่ีย 2.50-3.00 คะแนน แสดงวา ไมมีการรับรูเลย 
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สวนท่ี 3 ปจจัยดานสภาพแวดลอม จํานวน 18 ขอ โดยมีเกณฑในการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ 

ต้ังแต “จริงท่ีสุด” จนถึง “ไมจริงเลย” ดังสวนท่ี 2  

สวนท่ี 4 สุขภาพประชาชน จํานวน 10 ขอ โดยมีเกณฑในการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ ต้ังแต “จริง

ที่สุด” จนถึง “ไมจริงเลย” ดังสวนที่ 2  

 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อพัฒนาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุของการสงเสริม

สุขภาพประชาชนพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปน

แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือตามลําดับดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ

การสงเสริมสุขภาพประชาชน 

2. จัดทําแบบสอบถามการสงเสริมสุขภาพประชาชน 

3. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content 

Validity) ตลอดจนความเหมาะสมในการใชภาษา  

4. ปรับปรุงแบบสอบถามการสงเสริมสุขภาพแลวจัดพิมพใหเรียบรอย และจัดพิมพ

แบบสอบถามใหเปนฉบับสมบูรณไวใชกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลขอมูล และประสานขอความรวมมือโดยตรงกับ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลดอนไกดีเพื่อการช้ีแจง/การอบรมดานการเก็บขอมูลแก

เจาหนาที่ จํานวน  2 คนโดยใชแบบสอบถามกับประชาชน 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

1. การวิเคราะหขอมูล หลังจากเก็บรวมรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

  1.1 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถาม ที่เก็บรวมรวมแลวมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ และวิเคราะหขอมูลดวยการหาคาสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป แบงเปนดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม นําแบบสอบถามในสวนน้ีมาแจกแจงความถ่ี 

หาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

สวนที่  2 ปจจัยการรับรู  นําแบบสอบถามในสวนน้ีมาแจกแจงความถ่ี หาคาเฉล่ีย  

( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม แลวนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 
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สวนท่ี 3 ปจจัยดานสภาพแวดลอม นําแบบสอบถามในสวนนี้มาแจกแจงความถี่ หาคาเฉล่ีย            

( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม แลวนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 

สวนท่ี 4 สุขภาพประชาชนนําแบบสอบถามในสวนน้ีมาแจกแจงความถ่ี หาคาเฉล่ีย ( x ) สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม แลวนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 

นําแบบสอบถามในสวนที่ 2-4 มาหารูปแบบการสงเสริมสุขภาพประชาชน บานดอนไกดี 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ดวยการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุวาสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  2.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย ( x ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  2.2 วิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุดวยการวิเคราะหอิทธิพล โดยใชโปรแกรม AMOS ใชเกณฑในการ

ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบท่ีสรางขึ้น โดยเทียบคาดัชนีที่นิยมใชในการพิจารณาความสอดคลอง

กลมกลืนของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดดังตารางที่ 1 

 

ผลการวิจัย 

 1.ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายและหญิงจํานวน

ใกลเคียงกัน โดยเพศหญิงมีจํานวนมากกวา (รอยละ 50.67 และ 49.33) อายุตํ่าสุด คือ 18 ป สูงสุด คือ 83 ป 

หน่ึงในสามอายุระหวาง 48-57 ป (รอยละ 32.67)สถานภาพสมรส (รอยละ 73.33)จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา (รอยละ 43.33)สวนใหญมีรายไดพอเพียง (รอยละ 73.33) ไมมีโรคประจําตัวท่ีตองทานยาเปน

ประจํา (รอยละ71.33) ในรอบ 1 ปที่ผานมา เคยปวยจนตองเขาโรงพยาบาล (รอยละ 93.33) ท่ีผานมาเคยไป

ตรวจสุขภาพโดยแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุข (รอยละ 68.67)และไมเคยเจ็บปวยจนตองไปนอน

โรงพยาบาล (รอยละ 68.67) ภาวะสุขภาพโดยรวมเจ็บปวยบาง ชวยเหลือตนเองได ทํางานหนักไดบาง (รอย

ละ 48.67) นอนไมหลับ (รอยละ 24.67)ทํางานในท่ีมีฝุนละออง(รอยละ 22.67) 

2. ปจจัยการรับรู พบวาประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 150 คน มีปจจัยการรับรูคอนขางนอย

ถึงนอย ดานประโยชนของการปฏิบัติ ความรูสึกท่ีมีตอพฤติกรรม การรับรูความสามารถของตนเองและ

อุปสรรคในการทําพฤติกรรม ตามลําดับ ( x  S.D.= 3.827 .613,  x  S.D.=3.721 .321, 

x  S.D.=3.632  .509 และ x  S.D.=3.495 .256) 

3. ปจจัยดานสภาพแวดลอม พบวาประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 150 คน มีสภาพแวดลอมท่ี

มีความเหมาะสมคอนขางนอย ท้ังดานอิทธิพลจากสถานการณ และอิทธิพลระหวางบุคคล ครอบครัวและเพ่ือน 

( x  S.D.= 3.698  .236 และ x  S.D.=3.572  .354) 

4. สุขภาพประชาชนบานดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบวาประชาชนผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 150 คน มีการปฏิบัติคอนขางนอยเก่ียวกับสุขภาพสวนตนเองและครอบครัว 

( x  S.D.=3.665  .552) และมีการปฏิบัตินอยเกี่ยวกับสุขภาพชุมชนและสังคม ( x  S.D.=3.496  .491) 



8 
 

5. รูปแบบการสงเสริมสุขภาพประชาชนบานดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบวา

รูปแบบการสงเสริมสุขภาพประชาชนบานดอนไกดีอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากสถิติท่ีใชในการตรวจสอบความสอดคลองกับรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษ 

ไดแก คาไค-สแควร ()2มีคาเทากับ 19.058, P=0.087,คาองศาอิสระ (DF)มีคาเทากับ 12 คาไค-สแควรตอคา

องศาอิสระ (CMIN/DF)มีคาเทากับ 1.588 ผลการทดสอบคาไค-สแควร (2) ยอมรับวารูปแบบที่พัฒนาข้ึนมี

ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีคา

เทากับ .971 ซ่ึงมีคาใกล 1 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ .912 ซ่ึงมีคา

ใกล 1 คาดัชนีรากกําลังสองเฉล่ียของสวนที่เหลือ (SRMR) มีคาเทากับ .023 เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรงตอ

สุขภาพประชาชนไดรับอิทธิพลในทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 โดยสุขภาพประชาชนมี

อิทธิพลทางตรงตอปจจัยการรับรู มีขนาดอิทธิพลเทากับ .943 และสุขภาพประชาชนมีอิทธิพลโดยรวมกับ

ปจจัยการรับรู มีขนาดอิทธิพลเทากับ .883 สวนปจจัยดานสภาพแวดลอมมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัยการรับรู มี

ขนาดอิทธิพลเทากับ 14.953 และปจจัยดานสภาพแวดลอมมีอิทธิพลทางตรงตอปจจัยการรับรูโดยรวม มี

ขนาดอิทธิพลเทากับ 14.953 เทากัน แสดงวารูปแบบการสงเสริมสุขภาพประชาชนบานดอนไกดี ตําบลกระทุม

แบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยการจะสงเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นท่ีดังกลาว มีอิทธิพลจากปจจัยการรับรูและ

ปจจัยดานสภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางย่ิงปจจัยดานสภาพแวดลอมมีคาสูงสุดทั้งโดยรวมและทางตรง 

(14.953) รองลงมาคือ ปจจัยการรับรู สุขภาพประชาชนมีอิทธิพลทางตรงจากปจจัยการรับรู (.943) สูงกวา

อิทธิพลโดยรวม(.883)รูปแบบการสงเสริมสุขภาพประชาชนจึงมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แสดง

วาปจจัยการรับรู คือ การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ อุปสรรคในการทําพฤติกรรม การรับรูความสามารถของ

ตนเอง ความรูสึกที่มีตอพฤติกรรม มีอิทธิพลตอสุขภาพประชาชน และปจจัยดานสภาพแวดลอม คือ อิทธิพล

ระหวางบุคคล ครอบครัว และเพ่ือน และอิทธิพลจากสถานการณมีอิทธิพลตอสุขภาพประชาชน ดังนั้น การ

สงเสริมสุขภาพประชาชน เพ่ือใหเกิดผลดี ควรคํานึงอิทธิพลท่ีสงผลโดยตรงและโดยรวม คือ ปจจัยการรับรู 

และปจจัยดานสภาพแวดลอม 

 

การอภิปรายผลวิจัย 

1. ปจจัยการรับรู พบวาประชาชนผูตอบแบบสอบถาม มีปจจัยการรับรูคอนขางนอยถึงนอย ดาน

ประโยชนของการปฏิบัติ ความรูสึกที่มีตอพฤติกรรม การรับรูความสามารถของตนเองและอุปสรรคในการทํา

พฤติกรรม การรับรูที่คอนขางนอยถึงนอย ยอมสงผลในทางท่ีไมดีตอการสงเสริมสุขภาพประชาชน เพราะการท่ี

บุคคลจะมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีควรเร่ิมจากการรับรูเร่ืองสุขภาพท่ีดีน่ันเอง สอดคลองกับรายงานการวิจัยของ

สมศักด์ิ วงศาวาส (2542) ในสวนท่ีเกี่ยวของกับบทบาทในงานสาธารณสุขมูลฐาน พบวาความสามารถในดาน

สุขภาพของประชาชนอยูในระดับท่ีจํากัด และขาดความรูเร่ืองสุขภาพ นอกจากนี้ การท่ีประชาชนมีการรับรู
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คอนขางนอยหรือนอย อาจเกิดจากการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพรวมกับเจาหนาที่ไมมากเทาท่ีควร 

สอดคลองกับรายงานการวิจัยของ สุวัฒน บุญลา (2545) พบวา กลุมประชาสังคมเห็นวา กลุมยังมีสวนรวมอยู

ในระดับการรับรูเปนหลัก ปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมที่สําคัญ คือ การไมทราบถึงสิทธิในการเขามามีสวน

รวมของคนในกลุมประชาคม การมีโอกาสเขามามีสวนรวมนอย เน่ืองจากเวลาท่ีตองใชในการทํามาหากินของ

สมาชิกกลุมประชาสังคม แตกตางจากรายงานการวิจัยของพัชราศิณีศิริโกมุท(2547)ไดทําวิจัยเร่ืองการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีกอใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน ศึกษา

กรณี อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบวาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีกอใหเกิดการ

มีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินโดยรวมและรายดานทุกดานในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปน

เพราะองคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานท่ีใกลชิดประชาชน และลักษณะงานที่องคการบริหารสวนตําบล

จัดกระทําสวนใหญเกี่ยวของกับปจจัยโครงสรางพื้นฐาน ถึงแมจะรวมเอางานดานสุขภาพไวบางก็ตาม 

2. ปจจัยดานสภาพแวดลอม พบวาประชาชนผูตอบแบบสอบถาม มีปจจัยดานสภาพแวดลอมที่มี

ความเหมาะสมคอนขางนอย ท้ังดานอิทธิพลจากสถานการณ และอิทธิพลระหวางบุคคล ครอบครัวและเพ่ือน 

การที่ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีความเหมาะสมคอนขางนอยอาจสงผลตอการดําเนินงานสงเสริม

สุขภาพและสงผลตอสุขภาพประชาชนท่ีไมดีเทาท่ีควร เชน สภาพแวดลอมในเมืองที่มีการแขงขันสูง ประชาชน

ตองด้ินรนทํามาหากิน สอดคลองกับรายงานการวิจัยของและเพ็ญศิริ สิริกุล และคณะ (2553) ไดทําวิจัยเร่ือง

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

พบวารูปแบบกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฏีการรับรูความสามารถของตนเองของแบนดูรา 2 วิธี การชักจูงดวยคําพูด และ

ประสบการณจากการกระทําของผูอ่ืน และการสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาท่ีและผูดูแลผูปวย และจากการ

ประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม พบวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่เขารวมกิจกรรมสงเสริม

ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความพึงพอใจตอรูปแบบกิจกรรม อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 

93.33 ดังน้ันอิทธิพลระหวางบุคคล ครอบครัว เพ่ือน และอิทธิจากสถานการณยอมสงผลตอการสงเสริม

สุขภาพประชาชน แตเน่ืองจากผลการวิจัยพบวาประชาชนที่ตอบแบบสอบถามวาตนเองมีปจจัยดาน

สภาพแวดลอมคอนขางนอย เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่ ควร

คํานึงปจจัยในดานนี้ดวย 

3. สุขภาพประชาชน พบวาประชาชนผูตอบแบบสอบถาม มีการปฏิบัติคอนขางนอยเก่ียวกับสุขภาพ

สวนตนเองและครอบครัว และมีการปฏิบัตินอยเก่ียวกับสุขภาพชุมชนและสังคม ท้ังนี้อาจเปนเพราะประชาชน

ขาดความรูความเขาใจเร่ืองสุขภาพ และปจจุบันตองทํางานแขงกับเวลา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและคาครอง

ชีพที่สูงขึ้น และความเปนอยูที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ปจจัยเหลาน้ียอมสงผลตอสุขภาพประชาชน สอดคลอง

กับรายงานการวิจัยของจันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ (2543 อางอิงใน อําภาพร พัววิไล และคณะ, 2546)ไดทํา
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การสํารวจสถานะสุขภาพของคนไทยพบวาประชากรวัยแรงงานท่ัวประเทศกวารอยละ 45 และกวาคร่ึง ในเพศ

หญิงไมออกกําลังกาย ภายในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ในกรุงเทพมหานคร ชายรอยละ 28.4 และหญิงรอยละ

16.7 เทานั้นที่ออกกําลังกายเปนประจํา การไมออกกําลังกายอาจสงผลตอโรคตาง ๆ อาทิ โรคหัวใจและหลอด

เลือดและสุชานันท คูณผล (2553)ไดทําวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางกายของประชาชนในตําบล

หนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยาง 344 คน พบวา ประชาชนมีปญหา

ทางดานสุขภาวะทางกายมากที่สุด จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 59 โดยมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาวะทางกาย 

เพราะการเจ็บปวยจากพฤติกรรมไมออกกําลังกายมากที่สุด รอยละ 43.3 รองลงมาคือ มีปญหาเกี่ยวกับการ

เจ็บปวยจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เคร่ืองด่ืม รอยละ 34.5 หรือ พนัส พฤกษสุนันท และคณะ (2544) ได

ทําวิจัยเร่ืองการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนนาอยู : กรณีศึกษาจังหวัด

ราชบุ รี เปนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเนนระเบียบวิ ธีวิ จัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงคการวิ จัย

ประกอบดวย การศึกษาและวิเคราะหกระบวนการจัดประชุมปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน

พ่ึงตนเอง และศึกษาผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการมีสวนรวมและพ่ึงตนเองของสมาชิกชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชน

นาอยู วิธีการศึกษาเจาะจงเลือกพ้ืนท่ี 12 ตําบล ใน 10 อําเภอ ซ่ึงประชาชนมีการรวมกลุมทํากิจกรรมภาค

ประชาสังคมและเคยไดรับทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพ่ือสังคม จัดใหมีการประชุมปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

เพื่อจัดทําแผนแมบทชุมชนตําบลละ 5 คร้ัง ดวยเทคนิคตาง ๆเพ่ือใหเกิดการรวมคิด จากภูมิปญญาและ

ประสบการณระหวางสมาชิกชุมชนจนเกิดเปนแผนแมบทชุมชน พบวาสมาชิกชุมชนสามารถรวมกันเรียนรูรูจัก

ชุมชนตนเองมากข้ึน จากการยอนอดีต การวิเคราะหจุดออนจุดแข็งการมองอนาคตชุมชน รูปญหาและทุนของ

ชุมชน สามารถรวมกันวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข รวมกันตัดสินใจในทุกขั้นตอน จนเกิดแผนแมบท

ชุมชนพึ่งตนเองเพื่อพัฒนาชุมชนนาอยู เกิดการจัดต้ังสภาชุมชน และคณะกรรมการบริหารเปนเสมือนสัญญา

ประชาคมปจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพชุมชน ไดแก การไดแกนนําจากชุมชนท่ีเปน

นักพัฒนาและมีความเสียสละ การจัดประชุมตามพื้นที่และเวลาท่ีชุมชนกําหนดเทคนิคการประชุมที่สรางการ

เรียนรูแบบมีสวนรวมหลายแบบและแรงจูงใจจากนโยบายรัฐบาล ในเร่ืองกองทุนหมูบาน อุปสรรค การขาด

ความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชาวบานบางสวนไมรวมมือสมาชิกบางสวนขาดประชุม ความไม

เขาใจในการเก็บขอมูล ทีมวิทยากรมีความเขาใจในกระบวนการไมตรงกัน ระยะเวลาดําเนินงานเรงรัดมาก

เกินไปและขาดความเช่ือมโยงของขอมูลตางๆ ทําใหการระบุปญหา และศักยภาพอาจไมสมบูรณ 

4. รูปแบบการสงเสริมสุขภาพประชาชนพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุม

แบน จังหวัดสมุทรสาคร พบวารูปแบบการสงเสริมสุขภาพประชาชนพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลดอนไก

ดีอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากสถิติท่ีใชในการ

ตรวจสอบความสอดคลองกับรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษ ไดแก คาไค-สแควร ()2มีคาเทากับ 19.058, 

P=0.087,คาองศาอิสระ (DF)มีคาเทากับ 12 คาไค-สแควรตอคาองศาอิสระ (CMIN/DF)มีคาเทากับ 1.588 ผล
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การทดสอบคาไค-สแควร (2) ยอมรับวารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึง

สอดคลองกับผลการวิเคราะหคาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ .971 ซ่ึงมีคาใกล 1 และคาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ .912 ซ่ึงมีคาใกล 1 คาดัชนีรากกําลังสองเฉล่ียของสวน

ที่เหลือ (SRMR) มีคาเทากับ .023 สอดคลองกับรายงานการวิจัยของสอดคลองกับรายงานการวิจัยของผจงสุข 

เนียมประดิษฐ และจันทรชลี มาพุทธ (2555)พบวา รูปแบบกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพสําหรับนิสิต

มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก มีความสอดคลองและกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคา 2= 814.72, P - 

value=0.00, DF = 619)  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. เน่ืองจากประชาชนผูตอบแบบสอบถาม มีปจจัยการรับรูคอนขางนอยถึงนอย ดานประโยชนของ

การปฏิบัติ ความรูสึกที่มีตอพฤติกรรม การรับรูความสามารถของตนเองและอุปสรรคในการทําพฤติกรรม 

เจาหนาที่หรือบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพประชาชน ควรคํานึงถึงปจจัยดังกลาวดวย 

 2.  การมีปจจัยดานสภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสมคอนขางนอย ทั้งดานอิทธิพลจากสถานการณ 

และอิทธิพลระหวางบุคคล ครอบครัวและเพ่ือน ยอมสงผลตอสุขภาพประชาชนที่ไมดีเทาท่ีควร หนวยงานท่ี

เกี่ยวของควรจัดสรรงบประมาณพัฒนาปจจัยดานสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาทิ การฝกอบรม

ประชาชนดวยกระบวนการ AIC และใชวิธีการตาง ๆ ที่ใหประชาชนมีสวนรวมในการเขารวมและทํากิจกรรม

ของชุมชนเพ่ิมข้ึน อีกทั้งควรมีกิจกรรมสงเสริมความสุขและการอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว ชุมชน สังคม 

 3. ประชาชนมีการปฏิบัติคอนขางนอยเก่ียวกับสุขภาพสวนตนเองและครอบครัว และมีการปฏิบัตินอย

เกี่ยวกับสุขภาพชุมชนและสังคมหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเจาหนาที่ ควรสงเสริมสนับสนุน หรือมุงเนนให

ประชาชนไดมีโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดานการสงเสริมสุขภาพรวมกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพ่ือให

การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป และมุงสงเสริมความรูความเขาใจดานสุขภาพ เพ่ือ

ทําใหประชาชนสามารถนําความรูความเขาใจดังกลาวไปใชปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอตนเองและครอบครัว 

และสงเสริมใหชุมชนและสังคมเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานในพ้ืนท่ีใหมากข้ึน 

4 หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากรเพ่ือนํารูปแบบการสงเสริมสุขภาพ

ประชาชนบานดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปใชในการพัฒนาสุขภาพประชาชน 
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