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บทคัดย่อ
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายต้องอาศัยความร่วมมือในการท�ำงานจากหลากหลายภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นมีโครงสร้างการบริหารงานที่เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนของตน การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง สุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงจาก 12 เขตสุขภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต และทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการ
ศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ศึกษามีโครงสร้างการท�ำงาน ทรัพยากร นโยบาย และภาคีเครือข่ายที่เอื้อต่อการ
บริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ทั้งในด้านสิ่งน�ำเข้า กระบวนการบริหาร และผลลัพธ์ ที่เหมาะสมกับการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยในชุมชน โดยมีความเหมือนและแตกต่างในด้านการด�ำเนินการตามบริบทและ
ขนาดของพืน้ ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงมีความเหมาะสมในการเป็นผูบ้ ริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กบั
ชุมชน ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จึงควรให้ความส�ำคัญต่อการบูรณาการความร่วม
มือ ผนึกก�ำลังกันด�ำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับการท�ำงานส่งเสริม
กิจกรรมทางกายให้ครอบคลุมทุกมิติ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารมีกจิ กรรมทางกายทีเ่ พียงพออย่างเหมาะสมของประชาชนคนไทยต่อไป
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Abstract
Physical activity promotion needs multi-sectoral collaboration. The organizational structure of local
authorities is conducive for physical activity promotion administration in the communities. This study
aimed to explore local authorities’ physical activity promotion administration in the communities. In
depth interviews, direct observations, and document reviews were done in 12 municipalities from 12
Health Regions. The study revealed that all municipalities had common patterns of organizational structure, resources, policies and stakeholders as well as physical activity promotion administration suitable
for physical activity promotion to people in all age groups in the communities according to the contexts
and levels of municipalities. The study concluded that local authorities was suitable for administrating
physical activity promotion to the communities and all physical activity promotion agencies should set
high priority on networking with local authorities for physical activity promotion to people.
Keywords: physical activity, administration, local administrative organization
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ภูมิหลังและเหตุผล

ในภาพรวม และสร้างความเท่าเทียมด้านขนส่งมวลชน(4)
นอกจากนี้ กิจกรรมทางกายยังมีผลต่อการสร้างสังคมที่ดี
ผ่านการเชื่อมร้อยบุคคลในสังคมให้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง
สม่ำ�เสมอและยั่งยืน(5) อีกด้วย
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการลดพฤติกรรม
เนือยนิ่ง มีความเกี่ยวพันกับ “วิถีชีวิต” ของประชาชน
จำ�เป็ น ต้ อ งมี ก ารประสานการทำ�งานจากหลากหลาย
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคการศึกษา การทำ�งาน การ
คมนาคม การบริหารจัดการเมือง การกีฬาและนันทนาการ
การท่องเที่ยว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรชุมชน ซึ่งมี
ความใกล้ชิดกับประชาชนทุกกลุ่มวัยมากที่สุด(6)
โครงสร้างการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (อปท.) เอื้อต่อการบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนของตน
โดยประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติกำ�หนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542(7) ซึ่งกำ�หนดให้มีการกระจาย
อำ�นาจการปกครองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จำ�นวน
ทั้งสิ้น 7,852 แห่ง(8) ครอบคลุมประชากรไทยทั้งประเทศ
จำ�นวน 65,931,550 คน(9) โดยในหมวด 2 ของพระราชบัญญัติฯ ได้กำ�หนดอำ�นาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะในมาตรา 16, 17, 18, 19 ให้องค์กร

ระชาคมโลกรับรู้ความหมายของ “กิจกรรมทางกาย
(physical activity)” ว่า คือการเคลื่อนไหวร่างกาย
ในอิริยาบถต่างๆ ในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งก่อให้เกิดการใช้
และเผาผลาญพลังงานโดยกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะเป็นการทํา
งาน การเดินทางโดยการเดินหรือขี่จักรยาน และกิจกรรม
นันทนาการ ได้แก่ การออกกําลังกาย การท่องเที่ยว ซึ่ง
ประชาชนควรได้รบั การส่งเสริม ในทางกลับกัน “พฤติกรรม
เนือยนิ่ง (sedentary behavior)” อันหมายถึงกิจกรรม
ที่ใช้พลังงานต่ำ�  เช่น การนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ การใช้
คอมพิวเตอร์นั้น ประชาชนควรลดให้น้อยลง(1)
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการลดพฤติกรรม
เนือยนิง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม
และสั ง คม หากกล่ า วเฉพาะด้ า นสุ ข ภาพ การส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายและการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งจะส่งผล
ด้านบวกต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ การเรียนรู้และ
สมาธิของเด็ก(2) ลดความเสี่ยงจากโรคเรื้อรัง (non-communicable diseases: NCDs) ได้แก่ เบาหวาน โรคหัวใจ
และหลอดเลือด และกลุ่มโรคมะเร็งของผู้ใหญ่(3) การส่ง
เสริมวิธีการเดินทางที่ต้องออกแรง ได้แก่ การเดิน การ
ปั่นจักรยาน การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นการช่วยลด
มลพิษทางอากาศ ประหยัดพลังงาน ลดเวลาการเดินทาง
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ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อัน
ได้แก่ การสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการ
สภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในประเทศไทย จึงมีทั้งอำ�นาจและหน้าที่ในการบริหาร
จัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ให้ครอบคลุม
และครบถ้วน
ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมา แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ มีการดำ�เนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพืน้ ที่ แต่ยงั
เน้นทีก่ ารส่งเสริมการออกกำ�ลังกายหรือกีฬาเป็นหลัก และ
มีความแตกต่างกันในการดำ�เนินการติดตามปัญหา แม้จะ
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำ�นวนมากที่มีนโยบายการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย แต่ไม่ใช่ทุกองค์กรจะมีศักยภาพ
เพียงพอในการบริหารจัดการเพือ่ ให้ในแต่ละชุมชนมีสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย และประชาชน
มีพฤติกรรมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมต่อวิถีชีวิตของ
ตนเอง ขณะเดียวกัน ในด้านข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก็มีการศึกษาอย่างจำ�กัด(10,11)
คณะผู้ศึกษาจึงเห็นความจำ�เป็นในการศึกษาการ
บริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเทศบาลตำ�บล เพื่อทบทวนการดำ�เนินการที่ผ่านมา
และเพื่อสังเคราะห์ความรู้ด้านกระบวนการทำ�งาน ปัจจัย
สนับสนุน ปัจจัยขัดขวาง และลักษณะกิจกรรมการดำ�เนิน
งานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำ�หรับเป็นข้อมูลในการ
พัฒนานโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการมีสว่ น
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศต่อไป

2. การสังเกต (direct observation) ผ่านการลงสำ�รวจ
สถานที่และกิจกรรมในพื้นที่ท่ีดำ�เนินงานด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายให้กบั ประชาชน เช่น สวนสาธารณะ สนาม
กีฬา สถานที่ออกกำ�ลังกาย เส้นทางการคมนาคม ผังเมือง
ตลาด โรงพยาบาล สถานทีท่ ำ�งาน โรงเรียน ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
3. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (document review) จากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีทมี่ กี ารกำ�หนด
กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยสาเหตุที่ทำ�การศึกษาอาศัยวิธี triangulation
ซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตและการ
เก็บข้อมูลทุติยภูมิดังกล่าวนั้น ก็เพื่อเป็นการยืนยันข้อค้น
พบระหว่างสามวิธี ซึ่งหลังจากได้ข้อมูลมาแล้ว ได้จัดการ
ประชุมระดมสมอง (brainstorming) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย
สนับสนุน ปัจจัยขัดขวาง และแนวทางการดำ�เนินการส่ง
เสริมกิจกรรมทางกายในอนาคต
กลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ ความหลากหลายของกลุม่ ตัวอย่าง
ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ จึงได้ทำ�การประสาน 12
ศูนย์อนามัย และ 76 สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด คัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 1 แห่ง จากแต่ละจังหวัด โดยมี
เกณฑ์ว่าจะต้องมีการจัดกิจกรรมออกกำ�ลังกาย สนับสนุน
ชมรมออกกำ�ลังกาย และการจัดสถานทีอ่ อกกำ�ลังกาย โดย
ดำ�เนินงานมามากกว่า 2 ปีขึ้นไป เมื่อได้ อปท. รวมทั้งสิ้น
76 แห่งแล้ว ได้เชิญผูแ้ ทน อปท. ทัง้ หมดเข้าร่วมประชุมรับ
ฟังคำ�ชีแ้ จงโครงการวิจยั บริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายและรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการฯ เขตสุขภาพละ 1 แห่ง รวม 12 แห่ง
โดยให้มกี ารกระจายระดับของเทศบาล (นคร เมือง ตำ�บล)
ให้ได้มากที่สุด ซึ่งได้แก่ 1. เทศบาลนครเชียงราย จังหวัด
เชี ย งราย 2. เทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
3. เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 4. เทศบาลเมือง
หนองบัวลำ�ภู จังหวัดหนองบัวลำ�ภู 5. เทศบาลตำ�บลน้ำ�
ปลีก จังหวัดอำ�นาจเจริญ 6. เทศบาลตำ�บลแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 7. เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
8. เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 9. เทศบาลเมือง

ระเบียบวิธีศึกษา
รูปแบบการวิจัย เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative study) เก็บข้อมูลโดย 1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (indepth interview) ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล ใน
ด้านกระบวนการบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
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วังน้ำ�เย็น จังหวัดสระแก้ว 10. เทศบาลตำ�บลท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 11. เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ 12.
เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล
การเก็บข้อมูล ประกอบด้วย
1. การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (in-depth interview)
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายของผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล โดยใช้การ
สั ม ภาษณ์ แ บบปลายเปิ ด กึ่ ง ทางการ (open-ended,
semi-structured questionnaire) โดยมีคำ�ถามที่เชื่อม
โยงกับตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย สิ่งนำ�เข้า
(input) ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
กระบวนการบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
(process) ได้แก่ การวางแผน (planning) การจัดองค์กร
(organizing) การสั่งการ (leading/directing) หรือการ
อำ�นวยการ และการควบคุม (controlling) และผลลัพธ์
(output) ได้แก่ สถานที่สำ�หรับการมีกิจกรรมทางกาย
กิจกรรม/ชมรมกิจกรรมทางกาย และประชาชนมีกจิ กรรม
ทางกายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัจจัยสนับสนุน และปัจจัย
ขัดขวางการดำ�เนินการ ตามหลักการบริหารจัดการของ
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ(12) โดยให้ 12 ศูนย์อนามัยเขต
76 สาธารณสุขจังหวัด และ 76 องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น วิเคราะห์แนวทางการประเมินและแบบสัมภาษณ์ ใน
การประชุมชี้แจงโครงการวิจัยบริหารจัดการการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย สำ�หรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก
ของ 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ข้าร่วม คือ บุคลากร
ของเทศบาลแต่ละแห่ง ที่รับผิดชอบการส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่ เช่น นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
ผู้อำ�นวยการและบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา กองสวัสดิการ รวมถึงประชาชนในชุมชน
เช่น อาสาสมัครหมู่บ้าน แกนนำ�ชุมชน หรือนักเรียน โดย
การเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ ข ออนุ ญ าตสั ม ภาษณ์ แ ละได้ รั บ ความ
ยินยอมโดยมีลายลักษณ์อกั ษรจากผูบ้ ริหารองค์กรและผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ ใช้ระยะเวลาสัมภาษณ์ 30-60 นาทีต่อหนึ่งผู้ให้
สัมภาษณ์ ทำ�การบันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์มือถือ และการ

จดบันทึก
2. การสังเกต โดยการลงสำ�รวจสถานทีแ่ ละกิจกรรม
ในพื้นที่จริง (unstructured observation) ในพื้นที่ที่
มีการดำ�เนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับ
ประชาชน เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา สถานที่ออก
กำ�ลังกาย เส้นทางการคมนาคม ผังเมือง ตลาด โรงพยาบาล
สถานที่ทำ�งาน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก โดยมีหัวหน้าทีม
วิจยั ลงสำ�รวจด้วยทุกครัง้ ร่วมกับทีมวิจยั ทำ�การบันทึกภาพ
ด้วยกล้องและการจดบันทึก จากนั้นมีการประชุมสรุปงาน
เพื่อยืนยันข้อค้นพบระหว่างทีมวิจัย โดยลงสำ�รวจทั้งหมด
2 ครั้งๆ ละ 1.5 วันต่อหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีมสำ�รวจคือทีมคณะผู้วิจัย มีการทดสอบความเที่ยงตรง
ด้วยการทดสอบภายในทีมและปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ
ของกรมอนามัยและสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ ส่วนการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (document
review) นั้น เก็บจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผน
พัฒนาสามปี ซึง่ มีการกำ�หนดกิจกรรมและงบประมาณราย
จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประเมินการให้
ความสำ�คัญต่อนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดย
ได้ข้อมูลโดยตรงจาก 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
จากเว็บไซต์ของแต่ละเทศบาล
ขั้นตอนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ ซึ่งได้
ดำ�เนินการดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (indepth interviews) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยจำ�แนกเป็ นลั ก ษณะกิ จกรรมการ
ดำ�เนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับประชาชน และ
กระบวนการบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
รวมถึงปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยขัดขวาง โดยนำ�เสนอ
ข้อมูลในภาพรวมของทัง้ องค์กรและไม่เปิดเผยชือ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต (direct observation) สถานที่และกิจกรรม ที่มีการดำ�เนินงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและการจัดการปัจจัยทางสังคมที่กำ�หนด
สุขภาพที่มีให้กับประชาชน เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา
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สถานทีอ่ อกกำ�ลังกาย เส้นทางการคมนาคม ผังเมือง ตลาด
โรงพยาบาล สถานที่ทำ�งาน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพั ฒ นาสามปี โดยพิ จ ารณากิ จ กรรมและงบ
ประมาณที่เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
4. เปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูลจากทั้งสาม
แหล่ง (data triangulation) และทำ�การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์การดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ภาพกิจกรรมการส่ง
เสริมสุขภาพ งบประมาณที่ใช้ และกระบวนการบริหาร
จัดการในแต่ละพื้นที่
5. ประชุมระดมสมอง (brainstorming) องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง 12 แห่ ง เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย
สนับสนุน ปัจจัยขัดขวาง ศักยภาพที่จำ�เป็นในการดำ�เนิน
งานส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายในชุ ม ชนแบบองค์ ร วม
แนวทางการดำ�เนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในอนาคต
และข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยผู้เข้าร่วมประชุมหลัก เป็น
รองนายกเทศมนตรี ผู้อำ�นวยการและบุคลากรจากกอง
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม กองการศึกษา และชมรมออก
กำ�ลังกาย จากแต่ละเทศบาล และบุคลากรจากกรมอนามัย
และสำ�นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
จำ�นวนรวม 40 คน

กระบวนการบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
(process) ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ
หรือการอำ�นวยการ การควบคุม และผลลัพธ์ (output)
ได้แก่ สถานที่สำ�หรับการมีกิจกรรมทางกาย กิจกรรม/
ชมรมกิจกรรมทางกาย และประชาชนมีกิจกรรมทางกาย
อย่างต่อเนื่อง(12)
การจัดสรรสิ่งนำ�เข้า (input) จำ�แนกตามลำ�ดับ
ขนาดของเมื อ ง ได้ แ ก่ เมื อ งขนาดใหญ่ ประกอบด้ ว ย
เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาล
นครนครสวรรค์ และเทศบาลนครภู เ ก็ ต เมื อ งขนาด
กลาง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมือง
หนองบัวลำ�ภู เทศบาลเมืองวังน้ำ�เย็น เทศบาลเมืองอ่างทอง
เทศบาลเมืองสตูล เมืองขนาดเล็ก ประกอบด้วย เทศบาล
ตำ�บลน้ำ�ปลีก เทศบาลตำ�บลแวงน้อย เทศบาลตำ�บลท่ายาง
โดยมีข้อมูล ดังนี้
1. ทรัพยากรมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 12 แห่ง ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก มีการจัดสรร
ทรัพยากรบุคคลสำ�หรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดย
มีบุคลากรจากสำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กอง
การแพทย์ สำ�นักการศึกษา เป็นผู้ประสาน และจะมีหน่วย
งานอื่นในเทศบาลที่เกี่ยวข้องเป็นบุคลากรร่วมดำ�เนินงาน
นอกจากนี้ยังประสานงานขอความร่วมมือจากบุคลากรที่
มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา จากโรงเรียน
ในสั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานด้ า นการกี ฬ าในพื้ น ที่ สำ�หรั บ
เทศบาลนครเชียงรายและเทศบาลนครพิษณุโลก ได้จ้าง
นักวิทยาศาสตร์การกีฬามาปฏิบตั งิ านสอนกีฬาแก่เยาวชน
โดยสรุปในภาพรวมของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เทศบาลเป้าหมายทุกแห่งมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการมีกิจกรรมทางกายโดยเชิญวิทยากรจากสถาบัน
การศึกษามาช่วยอบรมให้ความรู้
2. งบประมาณ
เมืองขนาดใหญ่ เทศบาลทั้ง 4 แห่งมีการจัดสรร
งบประมาณสำ�หรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายตั้งแต่
ประมาณ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยเทศบาลนครนครสวรรค์

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรและสังคมของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากรและสั ง คมของกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้ง 12 เทศบาล สรุปได้ดังตารางที่ 1
2. การบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
การบริ ห ารจั ด การการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง 12 แห่ ง สามารถ
อธิบายได้ดังภาพที่ 1 ซึ่งดัดแปลงจากหลักการบริหารของ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ อันประกอบไปด้วย สิ่งนำ�เข้า
(input) ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
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ตารางที่ 1  กลุ่มตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้าง
ประชากร
(คน)

  เขต
สุขภาพ ภูมิภาค

พื้นที่
เทศบาล ประเภท (ตร.กม.)

ศอ. 1
เชียงใหม่

เหนือ

เชียงราย เทศบาล
นคร

60.85

70,790
(ชาย 33,739
หญิง 37,051)

ศอ. 2
กลาง
พิษณุโลก

พิษณุโลก เทศบาล
นคร

18.26

ศอ. 3
กลาง
นครสวรรค์

นครสวรรค์ เทศบาล
นคร

27.87

70,346
(ชาย 32,242
หญิง 38,104
ผู้สูงอายุร้อยละ 19
วัยแรงงานร้อยละ 65
วัยเด็กร้อยละ 16)
83,574
(ชาย 39,394
หญิง 44,180
ผู้สูงอายุร้อยละ 18
วัยแรงงานร้อยละ 65
วัยเด็กร้อยละ 17)
14,221
ชาย 6,770
หญิง 7,451)

ศอ. 4
สระบุรี

กลาง

อ่างทอง

เทศบาล
เมือง

6.19

ศอ. 5
ราชบุรี

ตะวันตก

ท่ายาง

เทศบาล
ตำ�บล

79.00

ศอ. 6
ชลบุรี

ตะวันออก วังน้ำ�เย็น เทศบาล
เมือง

61.5

ศอ. 7 ตะวันออก แวงน้อย เทศบาล
ขอนแก่น เฉียงเหนือ
ตำ�บล

2.80

28,565
(ชาย 13,571
หญิง 14,994
ผู้สูงอายุร้อยละ 18
วัยแรงงานร้อยละ 64
วัยเด็กร้อยละ 18)
20,893
(ชาย 10,349
หญิง 10,544)
3,096
(ชาย 1,482
หญิง 1,614
ผู้สูงอายุร้อยละ 15
วัยแรงงานร้อยละ 59
วัยเด็กร้อยละ 26)

68

วัฒนธรรม อาชีพ
เขตเมือง เป็นเมือง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
อาชีพเป็นธุรกิจค้าขาย
และบริการท่องเที่ยว
เขตเมือง อาชีพเป็นธุรกิจ
ค้าขายและราชการ
รายได้เฉลี่ยต่อหัว
120,060 บาท

ข้อมูลสุขภาพ
(สาเหตุการป่วย
3 อันดับแรก)
ความดันโลหิตสูง โรคความผิด
ปกติของฟัน และการติดเชื้อ
ของทางเดินหายใจส่วนบน
แบบเฉียบพลัน
ความดันโลหิตสูง เนื้อเยื่อ
ผิดปกติ และเบาหวาน

เขตเมือง อาชีพเป็นธุรกิจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
ค้าขาย รับจ้าง และบริการ และการติดเชื้อของทางเดิน
หายใจเฉียบพลัน

เขตเมือง อาชีพค้าขาย
เกษตร และโรงงาน
อุตสาหกรรม รายได้เฉลี่ย
ต่อหัว 87,410 บาท
เขตเมือง อาชีพ
เกษตรกรรม

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
และการติดเชื้อของทางเดิน
หายใจเฉียบพลัน
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
และโรคความผิดปกติของฟัน

เขตเมือง
อาชีพเกษตรกรรม
ค้าขายและรับจ้าง
เขตเมืองกึ่งชนบท
อาชีพค้าขายและ
เกษตรกรรม

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
และการติดเชื้อของทางเดิน
หายใจส่วนบนเฉียบพลัน
เบาหวาน เนื้อเยื่อผิดปกติ
และการติดเชื้อของทางเดิน
หายใจส่วนบนเฉียบพลัน
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ตารางที่ 1 (ต่อ) กลุ่มตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  เขต
สุขภาพ ภูมิภาค

พื้นที่
เทศบาล ประเภท (ตร.กม.)

ศอ. 8 ตะวันออก หนอง
อุดรธานี เฉียงเหนือ บัวลำ�ภู

เทศบาล
เมือง

39.50

ศอ. 9
นครราช
สีมา
ศอ. 10
อุบลราช
ธานี
ศอ. 11
นครศรี
ธรรมราช

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ชัยภูมิ

เทศบาล
เมือง

30.78

ตะวันออก น้ำ�ปลีก
เฉียงเหนือ

เทศบาล
ตำ�บล

3.00

ใต้

ภูเก็ต

เทศบาล
นคร

12.56

ศอ. 12
ยะลา

ใต้

สตูล

เทศบาล
เมือง

6.80

โครงสร้าง
ประชากร
(คน)
22,340
(ชาย 12,042
หญิง 10,298)
36,624
4,103
(ชาย 2,022
หญิง 2,081)
78,421
(ชาย 36,351
หญิง 42,070
ผู้สูงอายุร้อยละ 10
วัยแรงงานร้อยละ 45
วัยเด็กร้อยละ 45)
23,808
(ชาย 11,548
หญิง 12,260
ผู้สูงอายุร้อยละ 13
วัยแรงงานร้อยละ 63
วัยเด็กร้อยละ 24)

วัฒนธรรม อาชีพ

ข้อมูลสุขภาพ
(สาเหตุการป่วย
3 อันดับแรก)

เขตเมือง อาชีพค้าขาย
เกษตรกรรม

เนื้อเยื่อผิดปกติ เบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง

เขตเมือง อาชีพค้าขาย
และราชการ

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และเนื้อเยื่อผิดปกติ

เขตชนบท อาชีพทำ�นา
ทำ�สวน

การติดเชื้อของทางเดินหายใจ
ส่วนบนแบบเฉียบพลัน เนื้อเยื่อ
ผิดปกติ และเบาหวาน
เขตเมือง เมืองด้านการ
ความดันโลหิตสูง การติดเชื้อของ
ท่องเที่ยว อาชีพเป็นธุรกิจ ทางเดินหายใจส่วนบนแบบ
ค้าขายและบริการท่องเที่ยว เฉียบพลัน และเบาหวาน

เขตเมือง อาชีพค้าขาย

การติดเชื้อของทางเดินหายใจ
ส่วนบนแบบเฉียบพลัน ความ
ดันโลหิต และเบาหวาน

ศอ.=ศูนย์อนามัยเขต

จัดสรรมากที่สุด คือประมาณ 291 ล้านบาท ส่วนเทศบาล
นครพิษณุโลกจัดสรรน้อยที่สุด คือประมาณ 10 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีงบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และการบริหารจัดการของชมรม
ออกกำ�ลังกายต่างๆ
เมืองขนาดกลาง เทศบาลทั้ง 5 แห่งมีการจัดสรร
งบประมาณสำ�หรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายตั้งแต่
ประมาณ 3 ล้านบาทขึ้นไป โดยเทศบาลเมืองอ่างทอง

จัดสรรมากที่สุด คือประมาณ 70 ล้านบาท ส่วนเทศบาล
เมื อ งชั ย ภู มิ จั ด สรรน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ประมาณ 3 ล้ านบาท
นอกจากนี้ ยั ง มี ง บประมาณจากแหล่ ง อื่ น เช่ น กองทุ น
หลักประกันสุขภาพ (มีเทศบาลเมืองหนองบัวลำ�ภูเพียง
แห่งเดียวที่ใช้เฉพาะงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในการนี้ โดยมิได้จดั สรรงบปกติและใช้งบประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพสูงถึงร้อยละ 40) กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน่ งบพัฒนาจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และจากการบริจาคของเอกชน
69
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เมื อ งขนาดเล็ก เทศบาลทั้ง 3 แห่งมีการจัดสรร
งบประมาณสำ�หรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายตั้งแต่
ประมาณ 3 ล้านบาทขึ้นไป โดยเทศบาลตำ�บลท่ายาง
จัดสรรมากที่สุด คือประมาณ 8 ล้านบาท ส่วนเทศบาล
ตำ�บลแวงน้อยจัดสรรน้อยที่สุด คือประมาณ 3 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีงบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และจากการบริจาคของเอกชน มีเพียง
เทศบาลตำ�บลท่ายางเพียงแห่งเดียวที่ไม่ได้รับเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
3. วัสดุ อุปกรณ์ (material) เทศบาลทั้ง 3 ระดับ
มีการจัดสรรวัสดุอปุ กรณ์ให้กบั ชุมชน ชมรม และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เสนอขอขึ้นมา โดยให้ทางชุมชนเป็นผู้ดูแลรักษา
นอกจากนีย้ งั จัดหาสถานที่ อุปกรณ์ในการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายทีห่ ลากหลายในพืน้ ทีข่ นาดใหญ่และมีจำ�นวนสถาน
ที่หลายแห่ง เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานออกกำ�ลัง
กาย ฟิตเนส ทางเดินและทางปัน่ จักรยานในทางสาธารณะ
ด้านกระบวนการบริหาร (process) ในภาพรวม
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดำ�เนินการ ดังนี้
1. การวางแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 12
แห่ง ได้มีการวางแผนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่าน
โครงการต่างๆ ในยุทธศาสตร์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ส่งเสริมอาชีพ การจัดทำ�สถานที่คมนาคมที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนพัฒนา 3 ปี และแผนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำ�ปี
2. การจัดการองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 12 แห่ง ได้มีการกำ�หนดให้หน่วยงานในเทศบาลเป็น
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ได้แก่ กอง
การแพทย์ สำ�นัก/กองการศึกษา สำ�นัก/กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม และกำ�หนดให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีหน้าทีใ่ นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างชัดเจน และมี
เครือข่าย/ชมรม/แกนนำ�ประสานงานและร่วมทำ�กิจกรรม
ในชุมชน

3. การนำ � และการสั่ ง การ องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นทั้ง 12 แห่ง มีผู้บริหารเป็นต้นแบบในการออก
กำ�ลังกาย ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลออกกำ�ลังกายเป็น
ประจำ� การสั่งการผ่านที่ประชุมคณะบริหารของเทศบาล
หนังสือราชการ มอบหมายให้หน่วยงานประสานงานผ่าน
ชมรม ชุมชน การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย รถ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สถานีวิทยุ วารสาร แผ่นป้าย การ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านประธานชุมชน อสม. และ
แกนนำ�สุขภาพของชุมชน
4. การควบคุม มีการติดตามประเมินผลการดำ�เนิน
งานโครงการผ่านการประชุม/อบรมอย่างน้อย 1-3 ครั้ง
ต่อปี มีการทบทวน และจัดทำ�แผนแก้ไขปัญหาการดำ�เนิน
งาน ถอดบทเรียนในชุมชน มีการประเมินผลโครงการจาก
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นประจำ�ทุกปีงบประมาณ
โดยเทศบาลเมืองชัยภูมมิ กี ารติดตามประเมินผลการดำ�เนิน
งานผ่านการประชุมผู้บริหารเดือนละครั้ง เทศบาลเมือง
วังน้ำ�เย็น เทศบาลเมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองสตูลติดตาม
ผลเป็นรายไตรมาส สำ�หรับเทศบาลตำ�บลท่ายางมีการแต่ง
ตัง้ คณะทำ�งานติดตามประเมินผลและยังมีการสำ�รวจความ
พึงพอใจของผู้มาใช้สนามกีฬาเพื่อนำ�มาปรับปรุงต่อไป
ทั้งนี้ รายละเอียดการบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย ในด้านสิง่ นำ�เข้า (input) และกระบวนการจัดการ
(process) ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สรุปได้ดงั
ตารางที่ 2
ในด้านผลลัพธ์ (output) ได้แก่ สถานที่สำ�หรับการ
มีกิจกรรมทางกาย กิจกรรม/ชมรมกิจกรรมทางกาย และ
ประชาชนมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง ของเทศบาล
ทั้ง 3 ระดับ มีดังนี้
เมืองขนาดใหญ่ เทศบาลทั้ง 4 แห่ง ได้ส่งเสริมการมี
กิจกรรมทางกายในทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่เด็กปฐมวัยจนถึงวัยผู้
สูงอายุ
โดยเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล มีการ
จัดหลักสูตรทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวร่างกาย ได้แก่การออกกำ�ลัง
กาย การเล่นในที่แจ้ง กิจกรรมในห้องเรียน การเล่นตาม
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จินตนาการ การละเล่นพื้นบ้าน ทำ�การเกษตร ทำ�อาหาร
ทำ�ความสะอาดสถานที่ การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
การใช้ชีวิตประจำ�วัน ทำ�ให้เกิดการพัฒนาด้านกล้ามเนื้อ
สมอง ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะการเข้าสังคม สำ�หรับ
เทศบาลนครเชี ย งรายมี ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย
ประมาณ 160 นาทีต่อวัน
เด็กวัยเรียนวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล มี
กิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬา พลศึกษา การฝึกอาชีพ
การเกษตร ทักษะดนตรี การเดินเปลีย่ นคาบเรียน กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นต้น เทศบาลนครเชียงรายมีนโยบาย
ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนว่ายน้ำ�เป็นทุกคน เทศบาลนคร
พิษณุโลกมีนโยบายส่งเสริมการปั่นจักรยานมาโรงเรียน
เทศบาลนครนครสวรรค์และเทศบาลนครภูเก็ตส่งเสริม
เยาวชนให้เป็นนักกีฬาอาชีพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ
ทีส่ ง่ เสริมเยาวชนในพืน้ ทีใ่ ห้แข่งขันกีฬากัน จัดการฝึกอบรม
กีฬา จัดการฝึกอาชีพภาคฤดูร้อน จัดทำ�สภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย สำ�หรับ
เทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดตั้งสภาเด็กเพื่อให้เยาวชนได้
แสดงความคิดเห็นเสนอเทศบาลในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ในวัยทำ�งาน มีชมรมออกกำ�ลังกายของวัยทำ�งาน
หลายชมรม จัดกิจกรรมสำ�หรับส่งเสริมสุขภาพและการ
ออกกำ�ลังกายทั้งในสถานประกอบการและในชุมชน การ
จัดการแข่งขันกีฬาในชุมชนและระหว่างองค์กรในพื้นที่
พร้อมทัง้ สนับสนุนอุปกรณ์ตา่ งๆ เทศบาลนครภูเก็ตมีการส่ง
เสริมวัยทำ�งานให้ได้ใช้สนามกีฬาตลอด 24 ชัว่ โมง เนือ่ งจาก
มีการทำ�งานเป็นช่วงเวลาต่างกัน
ในวัยผู้สูงอายุมีการจัดตั้งโรงเรียน/ศูนย์สุขภาพผู้สูง
อายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มีชมรมผู้สูงอายุ
และชมรมออกกำ�ลังกายของผู้สงู อายุ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรณรงค์การส่งเสริม
กิ จ กรรมทางกาย ทั้ ง ในงานประเพณี การแข่ ง ขั น กี ฬ า
มวลชน และกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
สำ�หรับสถานที่ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายนั้น
เทศบาลทั้ง 4 แห่งมีการสร้างพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก สนามกีฬา ลานกีฬา จำ�นวนหลาย
แห่ง พัฒนาทางเดิน ทางปั่นจักรยานให้เชื่อมโยงสถานที่
สำ�คัญๆ ในเขตเทศบาล สำ�หรับเทศบาลนครภูเก็ต มีการ
ทำ�ทางเดินทีส่ ะดวกต่อการท่องเทีย่ วในย่านสถาปัตยกรรม
ชิโน-โปรตุกีส
เมืองขนาดกลาง เทศบาลทั้ง 5 แห่ง ได้ส่งเสริมการ
มีกิจกรรมทางกายตลอดทุกช่วงวัย ดังนี้
สำ�หรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล มีการ
จัดหลักสูตรทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวร่างกาย ได้แก่การออกกำ�ลัง
กาย การเล่นในที่แจ้ง กิจกรรมในห้องเรียน การเล่นตาม
จินตนาการ การละเล่นพื้นบ้าน ทำ�การเกษตร ทำ�อาหาร
ทำ�ความสะอาดสถานที่ การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
แนะนำ�การใช้ชีวิตประจำ�วัน ทำ�ให้เกิดการพัฒนาด้าน
กล้ามเนื้อ สมอง ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะการเข้าสังคม
สำ�หรับเทศบาลเมืองชัยภูมิส่งเสริมกิจกรรมมหัศจรรย์
1,000 วันแรก
เด็ ก วั ย เรี ย นวั ย รุ่ น ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด เทศบาลมี
กิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬา พลศึกษา การฝึกอาชีพ
การเกษตร ทักษะดนตรี กิจกรรมชมรมต่างๆ เป็นต้น โดย
เทศบาลเมืองสตูลให้ความสำ�คัญกับการตกแต่งสถานที่
ให้สวยงามในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างทองมี
สถานที่ในการฝึกอาชีพเพื่อให้นักเรียนได้เลือกฝึกทักษะ
สำ�หรับประกอบอาชีพในอนาคต
ในวัยทำ�งานและวัยสูงอายุ มีการจัดกิจกรรม และส่ง
เสริมกิจกรรมทางกาย คล้ายกับเทศบาลระดับเมืองขนาด
ใหญ่
สำ�หรับสถานที่ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายนั้น
เทศบาลทัง้ 5 แห่งมีการสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก สนามกีฬา ลานกีฬา จำ�นวนหลายแห่ง (สถาน
ที่ขนาดใหญ่จะมีแห่งเดียว ยกเว้นที่เทศบาลเมืองสตูลมี
มากกว่า 1 แห่ง) พัฒนาทางเดิน ทางปั่นจักรยานให้เชื่อม
โยงสถานที่สำ�คัญๆ ในเขตเทศบาล
เมืองขนาดเล็ก เทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้ส่งเสริมการมี
กิจกรรมทางกายให้กบั ประชาชนแต่ละช่วงวัย คล้ายคลึงกับ
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เทศบาลระดับเมืองขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยเทศบาล
ตำ�บลน้ำ�ปลีกได้ทำ�ผังเมืองที่เหมาะกับการเดิน การปั่น
จักรยานในชีวิตประจำ�วันของประชาชน เทศบาลตำ�บล
ท่ายางมีสนามกีฬาขนาดใหญ่ 1 แห่ง และประสานงานกับ
โรงเรียนหรือหน่วยงานราชการอืน่ ในพืน้ ทีท่ มี่ สี นามกีฬา ให้
เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาออกกำ�ลังกายได้
ทั้งนี้ รายละเอียดการบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย ในด้านผลลัพธ์ (output) ของการบริหารจัดการส่ง
เสริมกิจกรรมทางกาย ได้แก่ สถานทีส่ ำ�หรับการมีกจิ กรรม
ทางกาย กิจกรรม/ชมรมกิจกรรมทางกาย และประชาชนมี
กิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง ของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สรุปได้ดังตารางที่ 3
3. ปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยขัดขวางการดำ�เนินงาน
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 12 แห่ง ได้ประชุม
ระดมสมองเพื่อร่วมกันสรุปเกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริมและขัด
ขวางการดำ�เนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาล
สรุปได้ดังนี้
ปัจจัยส่งเสริมการดำ�เนินงาน
1. การสร้ า งนโยบายสาธารณะและการให้ ค วาม
สำ�คัญต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจากผูบ้ ริหารเทศบาล
รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี และจากนโยบายระดับชาติ
ระดับจังหวัด เพื่อผลักดันให้หน่วยงานในพื้นที่ดำ�เนินงาน
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชน
2. งบประมาณที่ เ พี ย งพอและต่ อ เนื่ อ งในการ
สนับสนุนกิจกรรม การจัดสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
3. ความพร้อมและความเข้มแข็งของชุมชน การมี
ส่วนร่วมของประชาชน และการจัดตั้งชมรมออกกำ�ลังกาย
ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนบริหารจัดการและพึ่งตนเอง
ทำ�ให้เกิดกิจกรรมที่ยั่งยืน อันจะทำ�ให้การดำ�เนินงานเป็น
ไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. ภาคี เ ครื อ ข่ า ยสนั บ สนุ น ทั้ ง ทางวิ ช าการ งบ
ประมาณ และเข้าร่วมกิจกรรม
5. ความเข้มแข็งของทีมงานเทศบาลมีความสำ�คัญ

ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นกับชุมชน ผ่าน
กลยุทธ์ PIRAB (partnership, investment, regulation,
advocacy, and building capacity) ในการดำ�เนินงาน
ทำ�ให้การดำ�เนินงานมีกรอบที่ชัดเจน
6. กระแสความนิยมของสังคมในการดูแลสุขภาพ มี
ผลต่อการยอมรับการมีกิจกรรมทางกายของประชาชน
ปัจจัยขัดขวางการดำ�เนินงาน
1. ความเข้ า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นต่ อ ความหมายของ
กิจกรรมทางกายที่กว้างขวางกว่าการออกกำ�ลังกาย หรือ
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ทำ�ให้
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายยังเน้นไปที่การสร้างสนาม
กีฬา หรือสวนสาธารณะเป็นหลัก มากกว่าการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมในการเดินทาง เช่น ทางเท้า ทางจักรยาน ระบบ
ขนส่งมวลชน หรือสภาพแวดล้อมในสถานที่ต่างๆ เช่น
สถานศึกษา สถานที่ทำ�งาน ให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทาง
กาย ทำ�ให้การดำ�เนินงานส่งเสริมกิจกรรมยังไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
2. ระเบี ย บข้ อ กำ�หนดในการดำ�เนิ น งานมี ค วาม
ยืดหยุ่นน้อย เน้นที่การป้องกันการทุจริตในขั้นตอนดำ�เนิน
การ รวมถึงกลไกการตรวจสอบการดำ�เนินการมีความเข้ม
งวดเคร่งครัด ทำ�ให้การดำ�เนินงานของเทศบาลในการจัด
กิจกรรมและสถานที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายไม่คล่องตัว
3. ผูน้ ำ�ชุมชนหรือแกนนำ�ในชุมชนไม่เข้มแข็ง ทำ�ให้ไม่
สามารถขับเคลือ่ นกิจกรรมลงสูช่ มุ ชนได้ หรือทำ�ได้อย่างไม่
ต่อเนื่อง
วิจารณ์
จากการวิ เ คราะห์ ผ ลการบริ ห ารจั ด การส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายของเทศบาลกลุ่มตัวอย่างทั้ง 12 แห่ง
ตามแนวทางกระบวนการบริหารนำ�หลักการบริหารของ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(12) ซึ่งประกอบด้วย สิ่งนำ�เข้า
กระบวนการบริ ห าร และผลลั พ ธ์ พบว่ า เทศบาลกลุ่ ม
ตัวอย่างทัง้ หมด มีโครงสร้างองค์กร ทรัพยากร และนโยบาย
84

Vol. 13 No. 1 January-March 2019

Journal of Health Systems Research

ที่เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งสอดคล้องตาม
พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้อง
ถิ่นของตนเอง อันได้แก่ การสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และข้อแนะนำ�ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรวิชาการในประเทศต่างๆ
เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และองค์การ
อนามัยโลก(13-16) อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้จากการศึกษานี้พบ
ว่า การดำ�เนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาล
แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ตามบริบทและขนาดของ
พื้นที่/เทศบาล ดังต่อไปนี้
ด้านสิ่งนำ�เข้า เทศบาลขนาดใหญ่จะมีความสามารถ
ในการจัดสรรทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ใน
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายได้มากกว่าเทศบาลขนาดกลาง
และขนาดเล็กตามลำ�ดับ ในด้านการจัดสรรทรัพยากร
มนุษย์ เทศบาลขนาดใหญ่มีโครงสร้างของหน่วยงานและ
อัตรากำ�ลังเจ้าหน้าที่ในเทศบาลมากกว่าเทศบาลขนาด
กลางและเล็ก อันสอดคล้องกับภารกิจที่ต้องดำ�เนินงาน
กับจำ�นวนประชากรที่มากกว่าตามระดับเมือง รวมทั้ง
ยังสามารถจ้างนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาปฏิบัติงานได้
เนื่องจากมีสถานที่หรือโรงเรียนที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความ
รู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาแนะนำ�ความรู้ด้านการมี
กิจกรรมทางกายแก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้เทศบาล
ขนาดใหญ่และกลาง ยังสามารถประสานงานกับหน่วยงาน
และบุคลากรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและพลศึกษาเพื่อขอความร่วมมือได้ ส่วนเทศบาล
ขนาดเล็กสามารถประสานกับครูพลศึกษาในโรงเรียน หรือ
ผู้ที่มีทักษะการกีฬาในพื้นที่มาช่วยดำ�เนินงาน ด้านการ
จัดสรรงบประมาณ เทศบาลแต่ละแห่งมีงบประมาณที่ได้
รับจัดสรรแตกต่างกันตามขนาด จำ�นวนประชากร และ
จำ�นวนสถานประกอบการในพื้นที่ของเทศบาล จึงต้องมี
การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสถานที่ ถนน ทางเดิน

สิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับการใช้ชีวิตประจำ�วันและ
การประกอบอาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง ดัง
นั้นเทศบาลขนาดใหญ่ที่มีจำ�นวนประชากรมาก สถานที่
สำ�หรับการมีกิจกรรมทางกายมีขนาดใหญ่และหลายแห่ง
การปรับปรุงถนน ทางเดิน การทำ�ผังเมืองจึงต้องใช้งบ
ประมาณมากกว่าเทศบาลขนาดกลางและขนาดเล็กตาม
ลำ�ดับ นอกจากนีเ้ ทศบาลบางแห่งยังมีความสามารถในการ
จัดหางบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน มาลงทุนทำ�สถานที่ที่ต้องใช้งบประมาณลงทุน
สูง เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬาขนาดใหญ่ เทศบาลนคร
นครสวรรค์ ได้รับงบประมาณพิเศษจากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เพือ่ สร้างสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและพักผ่อนหย่อน
ใจ “ผาสาน” สัญลักษณ์ต้นแม่น้ำ�เจ้าพระยา 117,600,00
บาท เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้รบั งบประมาณจากกระทรวง
มหาดไทย และการจัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อสร้างสวน
น้ำ�เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หรือสวนน้ำ�เฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมือง
อ่างทอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเทศบาลใน
การจัดหางบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณปกติ หรือ
บางเทศบาลอาจพิ จ ารณาที่ จ ะไม่ รั บ งบประมาณจาก
หน่วยงานต่างๆ ได้ เช่น เทศบาลตำ�บลท่ายาง ที่ไม่รับงบ
ประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เนื่องจากเห็น
ว่างบประมาณที่มีสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ และเพื่อลดภาระการบริหารจัดการโครงการ
เป็นต้น ส่วนด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในภาพรวมเทศบาลขนาด
ใหญ่ได้รบั การจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์สำ�หรับส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายมากกว่ า หน่ ว ยงานขนาดกลางและขนาดเล็ ก
อย่างไรก็ตาม เทศบาลขนาดกลางบางแห่งก็สามารถจัดสรร
วัสดุอุปกรณ์จำ�นวนมากได้ หากประชาชนมีความสนใจใน
การมีกิจกรรมทางกายมากหรือมีชมรมต่างๆ จำ�นวนมาก
นอกจากนี้ การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ ยังคำ�นึงถึงวิถีชีวิตของ
ประชาชน เช่น เมืองขนาดใหญ่ทปี่ ระชาชนทำ�งานในอาคาร
เป็นหลัก จึงจัดวัสดุอุปกรณ์สำ�หรับกิจกรรมทางกายที่ช่วย
เพิ่มความแข็งแรงของระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ ซึ่ง
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และการสัง่ การ เทศบาลทีม่ ผี บู้ ริหารสนใจในการออกกำ�ลัง
กายเป็นประจำ� จะมีส่วนช่วยทำ�ให้การดำ�เนินงานส่งเสริม
กิจกรรมทางกายเป็นไปอย่างราบรืน่ เนือ่ งจากผูบ้ ริหารเห็น
ความสำ�คัญและกำ�หนดเป็นนโยบาย อีกทั้งการเป็นแบบ
อย่างของผู้บริหาร ทำ�ให้พนักงานเทศบาลและผู้นำ�ชุมชน
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น(16-17) สำ�หรับการสั่ง
การนัน้ เทศบาลทัง้ 3 ระดับใช้การประชุมผูบ้ ริหาร หนังสือ
ราชการ การมอบหมายหน่วยงาน และการประสานงาน
เครือข่าย นอกจากนี้ ยังพบว่า เทศบาลมีวิธีการขับเคลื่อน
การดำ�เนินการ โดยสร้างการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย
จิตอาสา บูรณาการหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ส่งผลดีต่อการสร้างความตระหนัก
และสร้างความเป็นเจ้าของ เกิดความยั่งยืนในการดำ�เนิน
งาน ซึ่งกระบวนการทำ�งานนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ที่หลากหลายในต่างประเทศ(18-22) ด้านการควบคุม ใช้รูป
แบบการติดตามงานในการประชุมผู้บริหารเทศบาล และ
ใช้กลไกการดำ�เนินงานของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่ง
ตั้งเพื่อประเมินโครงการ
ด้านผลลัพธ์ พบว่า เทศบาลทัง้ 3 ระดับ ได้ดำ�เนินการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่
เด็กปฐมวัยจนถึงผู้สูงอายุ โดยจะเน้นการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในสถานศึกษาในกลุ่มเยาวชน และการออกกำ�ลัง
กายในกลุ่มวัยทำ�งาน เนื่องจากมีความพร้อมของสถานที่
เช่น สนามกีฬา สระว่ายน้ำ�  สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียว
ทางเดิน ทางจักรยาน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ กำ�หนดขนาดของพื้ น ที่ สี เขี ย วเพื่ อ
บริการประชาชนของชุมชนขนาดใหญ่ที่ 5 ตารางเมตรต่อ
คน ชุมชนขนาดกลางที่ 4 ตารางเมตรต่อคน ชุมชนขนาด
เล็กที่ 3 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งพบว่าเทศบาลนคร ซึ่งมี
ประชากรประมาณ 70,000-80,000 คน ต้องการพื้นที่พัก
ผ่อนสาธารณะ ประมาณ 350,000-400,000 ตารางเมตร
เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่เทศบาลจัดสรรให้ พบว่าเพียงพอ เช่น
เดียวกับเทศบาลเมือง ซึ่งมีประชากรประมาณ 14,00036,000 คน ต้องการพื้นที่พักผ่อนสาธารณะ ประมาณ

ต้องมีสถานที่ที่กว้างขวางและอุปกรณ์การออกกำ�ลังกาย
ทีห่ ลากหลาย ส่วนประชาชนทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม
ในเมืองขนาดเล็กส่วนใหญ่ใช้มกี ารใช้พลังงานมากเพียงพอ
อยู่แล้วในวิถีชีวิต ดังนั้นการมีกิจกรรมทางกายจึงเป็นแบบ
ผ่อนคลาย สนุกสนาน ซึ่งใช้สถานที่และอุปกรณ์ไม่มาก
นอกจากนี้ หากประชาชนในชมรมออกกำ�ลังกายมีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพในการบริหารจัดการกันเองได้ เช่น
เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมือง
อ่างทอง จะมีการจัดกิจกรรมโดยใช้งบประมาณของชุมชน
ทำ�ให้ลดภาระการพึง่ พาจากเทศบาล และทำ�ให้การดำ�เนิน
การมีความยั่งยืน
ด้ า นกระบวนการบริ ห าร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการ
วางแผน การจัดองค์กร การนำ�และการสั่งการ และการ
ควบคุมนัน้ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการวางแผน เทศบาล
ทัง้ 3 ระดับ มีการกำ�หนดนโยบายการส่งเสริมการออกกำ�ลัง
กาย กีฬา นันทนาการ การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาสถาน
ทีแ่ ละทางคมนาคมในแผนระยะปานกลาง (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 4 ปี แผนพัฒนา 3 ปี) แผนระยะสั้น (แผนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดใน
การจัดทำ�แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัด
ทำ�แผนงานและยุทธศาสตร์ในแนวทางเดียวกัน ด้านการ
จัดการองค์กร พบว่า เทศบาลทัง้ 12 แห่ง มีการมอบหมาย
หน่วยงานให้เป็นแกนหลักในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
และมอบอำ�นาจหน้าทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแตกต่างกัน แต่
ส่วนใหญ่จะเป็นสำ�นัก/กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมและ
สำ�นัก/กองการศึกษา สำ�หรับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กองสวัสดิการและสังคมรับผิดชอบผูส้ งู อายุ ผูย้ ากไร้
กิจกรรมในชุมชนและการส่งเสริมอาชีพ สำ�นัก/กองช่างรับ
ผิดชอบการพัฒนาสถานที่และเส้นทางสาธารณะที่เอื้อต่อ
การมีกิจกรรมทางกาย นอกจากนี้ ยังมีการจัดองค์กรใน
ชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งประสานงานระหว่างเทศบาลกับ
ชุมชน ทำ�ให้การดำ�เนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายใน
ชุมชนเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ชุมชนมีสว่ นร่วม
ในการดำ�เนินงาน ส่งผลให้เกิดความยั่งยืน(16) ด้านการนำ�
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56,000-140,000 ตารางเมตร และเทศบาลตำ�บล ซึ่ง
มีประชากรประมาณ 3,000-28,000 คน ต้องการพื้นที่
พักผ่อนสาธารณะ ประมาณ 9,000-84,000 ตารางเมตร
เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่เทศบาลจัดสรรให้ พบว่าเพียงพอ(23)
นอกจากนีห้ ลายเทศบาลยังได้จดั กิจกรรมโรงเรียนผูส้ งู อายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกจากบ้านมาทำ�กิจกรรมต่างๆ ตาม
ความสนใจร่วมกัน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้วยการปั่นจักรยานและการเดิน การจัดแข่งขัน
กีฬามวลชน การละเล่นพืน้ บ้านและวัฒนธรรมในประเพณี
ท้องถิน่ เพือ่ สร้างความสนุกสนานและความสัมพันธ์ เป็นต้น
ทั้งนี้พบว่าผลลัพธ์ที่ดี ไม่ได้ขึ้นกับขนาดของเทศบาลแต่
อย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบด้านปัจจัยนำ�เข้า
และกระบวนการบริหารด้วย(16)
จากผลการศึกษาข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เทศบาล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเหมาะสมในการ
เป็นผู้บริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับชุมชน
ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกำ�หนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และสอดคล้องกับผลการศึกษาใน
ประเทศ(10-11) และในต่างประเทศ(13-16)
การศึ ก ษานี้ มีข้อจำ�กัดบางประการ เช่น 1. กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
เทศบาลที่มาเข้าร่วมประชุมและสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย
แบบเฉพาะเจาะจงตามระดั บ เขตสุ ข ภาพ ไม่ มี อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีข่ นาดเล็กกว่า ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล และระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ เมืองพัท ยา และ
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการอนุมานการ
แปลผลการศึกษาให้เป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมดในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ได้มีความ
พยายามกระจายกลุม่ ตัวอย่างตามขนาดเทศบาล ทัง้ ระดับ
นคร เมือง และตำ�บล และตามภูมิภาคแล้ว และ 2. ข้อมูล
พฤติกรรมกิจกรรมทางกายของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ยังไม่มีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ มีเพียงข้อมูล

จากการสำ�รวจในภาพรวมประเทศขององค์กรต่างๆ ทำ�ให้
ผลการศึกษาในส่วนผลลัพธ์จากการบริหารจัดการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายของแต่ละเทศบาล อาจจะยังไม่ชัดเจน
เพียงพอ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. หน่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกาย เช่น กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค เขตสุขภาพ ศูนย์อนามัยเขต สำ�นักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด และสำ�นั ก งานสาธารณสุ ข อำ�เภอ)
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวง
คมนาคม กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ควรส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำ�แผน
งาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ที่เหมาะสมกับประชาชนแต่ละกลุ่มวัยในพื้นที่ โดยอาศัย
กระบวนการสร้างภาคีเครือข่ายและวางแผนขึ้นมาจาก
ระดับล่าง (bottom-up) แทนที่การกำ�หนดจากระดับ
บน (top-down) รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทีม่ ผี ลงานโดดเด่นและมีภาวะความเป็นผูน้ ำ�สูงได้มี
โอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ (best practice) ไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวควร
มีระบบการจัดการข้อมูลที่ดีและมีการประเมินโครงการ
อย่างเหมาะสม โดยไม่เพิ่มภาระงานให้พื้นที่จนมากเกิน
ไป ทีส่ ำ�คัญคือจะต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่าง
เหมาะสมด้วย
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำ�นักงาน
พัฒนานโยบายระหว่างประเทศ กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ กรมอนามัย สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สำ�นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า ง
เสริมสุขภาพที่ให้ทุนสนับสนุนการดำ�เนินการศึกษาในครั้ง
นี้ และขอขอบคุณเทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนคร
พิษณุโลก เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองหนองบัวลำ�ภู
เทศบาลตำ�บลน้ำ� ปลี ก จั ง หวั ด อำ�นาจเจริ ญ เทศบาล
ตำ�บลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครนครสวรรค์
เทศบาลเมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองวังน้ำ�เย็น จังหวัด
สระแก้ว เทศบาลตำ�บลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เทศบาล
นครภูเก็ต และเทศบาลเมืองสตูล สำ�หรับความร่วมมือ
ในการลงพื้นที่และให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่าง
ดี ทั้งนี้ผลการศึกษาเกิดจากการวิเคราะห์และความเห็น
อย่างอิสระของทีมผู้วิจัย โดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ทุนแต่
อย่างใด

เสริมสุขภาพ ควรสนับสนุนการศึกษาวิจยั พัฒนาองค์ความ
รู้ในด้านกระบวนการทำ�งานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในทุกมิติ เพื่อยก
ระดับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชน รวมถึงพัฒนา
กระบวนการและศักยภาพการทำ�งานด้านการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สามารถ
ทำ�งานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายทีเ่ ข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม
หรือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตและตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละ
พืน้ ที่ พร้อมทัง้ จัดทำ�ข้อมูลกิจกรรมทางกายในภาพรวมของ
ประเทศเพือ่ ให้องค์กรปกครองท้องถิน่ ทัว่ ประเทศสามารถ
ใช้ในการตัดสินใจวางแผน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และประสาน
งานกิจกรรมทางกายได้อย่างกว้างขวางต่อไป
ข้อยุติ

References

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีหน้า
ที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในการส่งเสริมการ
ออกกำ�ลังกาย การกีฬาและนันทนาการ เป็นหน่วยงานที่
มีศักยภาพเพียงพอทั้งในด้านงบประมาณและทรัพยากร
บุคคล รวมทัง้ ได้รบั ความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ ทัง้ ภาค
รัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายในชุมชน ทำ�ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความเหมาะสมในการเป็นผู้บริหารจัดการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่เพื่อให้ประชาชน
ทุกกลุ่มวัยในชุมชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเหมาะสม
ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วม
มือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้เกิดการประสาน
กันในการทำ�งานและพัฒนาการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ระดับพื้นที่ในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนทุกกุล่มวัยสามารถ
เข้าถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

1. World Health Organization. Physical activity recommendation [Internet]. 2010 [cited 2018 Jan 11]. Available from:
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/.
2. Center for Disease Control and Prevention. A comprehensive school physical activity program [Internet]. 2013
[cited 2018 Jan 11]. Available from: https://www.cdc.gov/
healthyschools/physicalactivity/cspap.htm.
3. World Health Organization. Global action plan for the prevention and control of NCD 2013-2020. Switzerland: WHO
Document Production Services; 2013. p.103.
4. Lindsay G, Macmillan A, Woodward A. Moving urban trips
from cars to bicycles: impact on health and emissions.
[Internet] [cited 2018 Jan 11]. Australian and New Zealand
Journal of Public Health 2011;35(1):54–60. Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21299701 doi:
10.1111/j.1753-6405.2010.00621.
5. Ministry of Public Health. Thailand healthy lifestyle strategic plan 2011-2020 [Internet]. 2011 [cited 2018 Jan
11]. Available from: http://wops.moph.go.th/ops/oic/
data/20110316100703_1_.pdf. (in Thai)

88

Vol. 13 No. 1 January-March 2019

Journal of Health Systems Research

6. Division of Physical Activity and Health. Thailand master
plan on physical activity 2018-2030 [Internet]. 2018 [cited
2018 Jan 22]. Available from: http://dopah.anamai.moph.
go.th/wp-content/uploads/2017/11/Master-Plan-for-Promoting-National-Physical-Activity.pdf . (in Thai)
7. Royal Thai Government Gazette. Determining Plans and
Process of Decentralization to Local Government Organization Act B.E. 2542 (1999) [Internet]. 1999 [cited 2018 Jan
22]: p. 48–66. Available from: https://goo.gl/Ru2nRD. (in
Thai)
8. Department of Local Administration. National local authorities record [Internet]. 2017 [cited 2018 Jan 11]. Available from: http://www.dla.go.th/work/abt/. (in Thai)
9. Department of Provincial Administration. Population and
housing statistics-population age classification [Internet].
2017 [cited 2018 Jan 11]. Available from: http://stat.dopa.
go.th/stat/statnew/upstat_age.php. (in Thai)
10. Division of Physical Activity and Health. Recommendation
on physical activity promotion administration by local authorities. Nonthaburi: Informan Teem Computer; 2018. p.
29. (in Thai)
11. Division of Physical Activity and Health. 12 Local authority
models on physical activity promotion. Nonthaburi: Informan Teem Computer; 2018. p.130. (in Thai)
12. Sereerat S. Organization and management. Bangkok: Diamond in Business World; 2002. p. 696. (in Thai)
13. Steele R, Caperchione C. The role of local government in
physical activity: employee perceptions [Internet]. 2005
[cited 2018 Jan 19];6(2):214-218. Available from: http://
journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/152483990326
0690?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed& doi: 10.1177/
1524839903260690.
14. Goodin H. Promoting physical activity at the local government. National project manager, agencies for nutrition action [Internet]. 2015 [cited 2018 Jan 19]. Available
from: http://ana.org.nz/wp-content/uploads/2016/10/
Final-Snapshot.pdf.
15. Parker L, Burns AC, Sanchez E. Local government actions to prevent childhood obesity. National Academies
Press [Internet]. 2009 [cited 2018 Jan 19]. Available from

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

89

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK219690/.
Edwards P, Tsouros A. Promoting physical activity and active living in urban environments the role of local governments. Turkey: WHO Regional Office for Europe; 2006. p.
54.
Rantala R, Bortz M, Armada F. Intersectoral action: local
governments promoting health. [Internet]. [cited 2018 Jan
22]. Health Promot Int 2014;29(suppl 1):i92–102. Available
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25217361
doi: 10.1093/heapro/dau047.
Jackson SF, Birn A-E, Fawcett SB, Poland B, Schultz JA.
Synergy for health equity: integrating health promotion
and social determinants of health approaches in and
beyond the Americas. [Internet] [cited 2018 Jan 16]. Rev
Panam Salud Publica 2013;34(6):473–80. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24569978.
World Health Organization. Health equity through intersectoral action: an analysis of 18 country case studies.
Canada: World Health Organization; 2008. p. 40.
Dressendorfer RH, Raine K, Dyck RJ, Plotnikoff RC, Collins-Nakai RL, McLaughlin WK, et al. A conceptual model
of community capacity development for health promotion in the alberta heart health project. 2005 [cited 2018
Jan 19]. Health Promot Pract 2005;6(1):31–6. Available
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15574525.
Heward S, Hutchins C, Keleher H. Organizational change-key to capacity building and effective health promotion. [Internet] [cited 2018 Jan 19]. Health Promot Int
2007;22(2):170–8. Available from: http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/17495992.
Kegler MC, Norton BL, Aronson R. Achieving organizational
change: findings from case studies of 20 California healthy
cities and communities coalitions. [Internet] [cited 2018
Jan 19] Health Promot Int 2008;23(2):109–18. Available
from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18359785
doi: 10.1093/heaspro/dan009.
Ministry of Natural Resources and Environment. Green
space standard [Internet]. 2017 [cited 2019 March 4].
Available from: http://www.onep.go.th/eurban/plant/
green_area_standart.php. (in Thai)

