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บทคัดย่อ

	 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายต้องอาศัยความร่วมมือในการท�างานจากหลากหลายภาคส่วน	องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นมีโครงสร้างการบริหารงานที่เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนของตน	การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12	แห่ง	สุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงจาก	12	เขตสุขภาพ	เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์	การสังเกต	และทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ผลการ
ศึกษาพบว่า	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ศึกษามีโครงสร้างการท�างาน	ทรัพยากร	นโยบาย	และภาคีเครือข่ายที่เอื้อต่อการ
บริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	ทั้งในด้านสิ่งน�าเข้า	กระบวนการบริหาร	และผลลัพธ์	ที่เหมาะสมกับการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยในชุมชน	โดยมีความเหมือนและแตกต่างในด้านการด�าเนินการตามบริบทและ
ขนาดของพืน้ที	่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงึมคีวามเหมาะสมในการเป็นผู้บรหิารจดัการการส่งเสรมิกจิกรรมทางกายให้กบั
ชุมชน	ดังนั้น	หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	จึงควรให้ความส�าคัญต่อการบูรณาการความร่วม
มือ	ผนึกก�าลังกันด�าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อยกระดับการท�างานส่งเสริม
กจิกรรมทางกายให้ครอบคลมุทกุมติ	ิเพือ่น�าไปสูก่ารมกีจิกรรมทางกายทีเ่พยีงพออย่างเหมาะสมของประชาชนคนไทยต่อไป
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ภูมิหลังและเหตุผล

ป ระชาคมโลกรับรู้ความหมายของ	“กิจกรรมทางกาย	
(physical	activity)”	ว่า	คือการเคลื่อนไหวร่างกาย

ในอิริยาบถต่างๆ	 ในชีวิตประจ�าวัน	ซึ่งก่อให้เกิดการใช้
และเผาผลาญพลังงานโดยกล้ามเนื้อ	 ไม่ว่าจะเป็นการท�า
งาน	การเดินทางโดยการเดินหรือข่ีจักรยาน	และกิจกรรม
นันทนาการ	ได้แก่	การออกก�าลังกาย	การท่องเที่ยว	 ซ่ึง
ประชาชนควรไดร้บัการสง่เสรมิ	ในทางกลบักนั	“พฤตกิรรม
เนือยนิ่ง	 (sedentary	behavior)”	อันหมายถึงกิจกรรม
ที่ใช้พลังงานต่�า	 เช่น	การนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ	การใช้
คอมพิวเตอร์นั้น	ประชาชนควรลดให้น้อยลง(1)

	 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการลดพฤติกรรม
เนอืยน่ิงจะเปน็ประโยชนต์อ่สขุภาพ	เศรษฐกจิ	สิง่แวดลอ้ม
และสังคม	หากกล่าวเฉพาะด้านสุขภาพ	การส่งเสริม
กิจกรรมทางกายและการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งจะส่งผล
ด้านบวกต่อการเจริญเติบโต	พัฒนาการ	การเรียนรู้และ
สมาธิของเด็ก(2) ลดความเสี่ยงจากโรคเรื้อรัง	(non-com-
municable	diseases:	NCDs)	ได้แก่	เบาหวาน	โรคหัวใจ
และหลอดเลือด	และกลุ่มโรคมะเร็งของผู้ใหญ่(3)	การส่ง
เสริมวิธีการเดินทางที่ต้องออกแรง	ได้แก่	การเดิน	การ
ปั่นจักรยาน	การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ	เป็นการช่วยลด
มลพิษทางอากาศ	ประหยัดพลังงาน	ลดเวลาการเดินทาง 

ในภาพรวม	และสร้างความเท่าเทียมด้านขนส่งมวลชน(4) 
นอกจากนี้	กิจกรรมทางกายยังมีผลต่อการสร้างสังคมที่ดี	
ผ่านการเชื่อมร้อยบุคคลในสังคมให้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง
สม่�าเสมอและยั่งยืน(5)	อีกด้วย
	 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการลดพฤติกรรม
เนือยนิ่ง	มีความเกี่ยวพันกับ	“วิถีชีวิต”	ของประชาชน	
จ�าเป็นต้องมีการประสานการท�างานจากหลากหลาย
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	เช่น	ภาคการศึกษา	การท�างาน	การ
คมนาคม	การบรหิารจดัการเมอืง	การกีฬาและนนัทนาการ	
การท่องเที่ยว	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรชุมชน	ซึ่งมี
ความใกล้ชิดกับประชาชนทุกกลุ่มวัยมากที่สุด(6)

	 โครงสร้างการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น	(อปท.)	เอื้อต่อการบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนของตน	
โดยประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติก�าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2542(7)	ซึ่งก�าหนดให้มีการกระจาย 
อ�านาจการปกครองแกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	จ�านวน
ทั้งสิ้น	7,852	แห่ง(8)	ครอบคลุมประชากรไทยทั้งประเทศ
จ�านวน	65,931,550	คน(9)	โดยในหมวด	2	ของพระราช-
บัญญัติฯ	ได้ก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะในมาตรา	16,	17,	18,	19	ให้องค์กร

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	struc-
ture,	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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ปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง	อัน
ไดแ้ก	่การสาธารณสขุ	การสง่เสรมิสขุภาพ	และการจัดการ
สภาพสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	ดังน้ันองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในประเทศไทย	จึงมีทั้งอ�านาจและหน้าที่ในการบริหาร
จัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในพื้นที่ให้ครอบคลุม
และครบถ้วน
	 ในระยะเวลาทีผ่า่นมา	แตล่ะองคก์รปกครองสว่นท้อง
ถิน่มกีารด�าเนินการสง่เสรมิกิจกรรมทางกายในพืน้ที	่แตย่งั
เนน้ทีก่ารสง่เสริมการออกก�าลงักายหรอืกฬีาเปน็หลัก	และ
มีความแตกต่างกันในการด�าเนินการติดตามปัญหา	แม้จะ
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ�านวนมากท่ีมีนโยบายการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	แต่ไม่ใช่ทุกองค์กรจะมีศักยภาพ
เพยีงพอในการบริหารจัดการเพือ่ใหใ้นแตล่ะชมุชนมสีภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย	และประชาชน
มีพฤติกรรมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมต่อวิถีชีวิตของ
ตนเอง	ขณะเดียวกัน	ในด้านข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	ก็มีการศึกษาอย่างจ�ากัด(10,11)

	 คณะผู้ศึกษาจึงเห็นความจ�าเป็นในการศึกษาการ
บริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	ในระดับเทศบาลนคร	เทศบาลเมือง	
และเทศบาลต�าบล	เพื่อทบทวนการด�าเนินการท่ีผ่านมา
และเพื่อสังเคราะห์ความรู้ด้านกระบวนการท�างาน	ปัจจัย
สนับสนุน	ปัจจัยขัดขวาง	และลักษณะกิจกรรมการด�าเนิน
งานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	ส�าหรับเป็นข้อมูลในการ
พฒันานโยบายการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายโดยการมส่ีวน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา

	 รูปแบบการวิจัย	เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ	(quali- 
tative	study)	เก็บข้อมูลโดย	1.	การสัมภาษณ์เชิงลึก	(in-
depth	interview)	ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล	ใน
ด้านกระบวนการบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	

2.	การสังเกต	(direct	observation)	ผ่านการลงส�ารวจ
สถานที่และกิจกรรมในพื้นที่ที่ด�าเนินงานด้านการส่งเสริม
กจิกรรมทางกายให้กบัประชาชน	เชน่	สวนสาธารณะ	สนาม
กีฬา	สถานที่ออกก�าลังกาย	เส้นทางการคมนาคม	ผังเมือง	
ตลาด	โรงพยาบาล	สถานท่ีท�างาน	โรงเรียน	ศนูยพั์ฒนาเดก็	
3.	การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ	(document	review)	จากแผน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปทีีม่กีารก�าหนด
กิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	โดยสาเหตุที่ท�าการศึกษาอาศัยวิธี	triangulation	
ซ่ึงประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก	การสังเกตและการ
เก็บข้อมูลทุติยภูมิดังกล่าวนั้น	ก็เพ่ือเป็นการยืนยันข้อค้น
พบระหว่างสามวิธี	ซึ่งหลังจากได้ข้อมูลมาแล้ว	ได้จัดการ
ประชุมระดมสมอง	(brainstorming)	เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย
สนับสนุน	ปัจจัยขัดขวาง	และแนวทางการด�าเนินการส่ง
เสริมกิจกรรมทางกายในอนาคต
	 กลุม่ตัวอยา่ง	เพือ่ความหลากหลายของกลุม่ตวัอยา่ง
ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ	จึงได้ท�าการประสาน	12	
ศนูยอ์นามยั	และ	76	ส�านกังานสาธารณสุขจังหวดั	คดัเลอืก
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน	1	แหง่	จากแต่ละจังหวดั	โดยมี
เกณฑ์ว่าจะต้องมีการจัดกิจกรรมออกก�าลังกาย	สนับสนุน
ชมรมออกก�าลงักาย	และการจดัสถานทีอ่อกก�าลงักาย	โดย
ด�าเนินงานมามากกว่า	2	ปีขึ้นไป	เมื่อได้	อปท.	รวมทั้งสิ้น	
76	แหง่แลว้	ไดเ้ชิญผูแ้ทน	อปท.	ทัง้หมดเขา้รว่มประชุมรบั
ฟงัค�าชีแ้จงโครงการวจิยับรหิารจดัการการสง่เสรมิกจิกรรม
ทางกายและรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการฯ	เขตสุขภาพละ	1	แห่ง	รวม	12	แห่ง	
โดยใหม้กีารกระจายระดบัของเทศบาล	(นคร	เมอืง	ต�าบล)	
ให้ได้มากท่ีสุด	ซ่ึงได้แก่	1.	เทศบาลนครเชียงราย	จังหวัด
เชียงราย	2.	 เทศบาลนครพิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลก	
3.	 เทศบาลเมืองชัยภูมิ	จังหวัดชัยภูมิ	4.	 เทศบาลเมือง
หนองบัวล�าภู	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	5.	เทศบาลต�าบลน้�า
ปลกี	จงัหวดัอ�านาจเจรญิ	6.	เทศบาลต�าบลแวงนอ้ย	จงัหวดั
ขอนแก่น	7.	เทศบาลนครนครสวรรค์	จังหวัดนครสวรรค์	
8.	เทศบาลเมืองอ่างทอง	จังหวัดอ่างทอง	9.	เทศบาลเมือง
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วงัน้�าเยน็	จงัหวดัสระแกว้	10.	เทศบาลต�าบลท่ายาง	จังหวดั
เพชรบุรี	11.	 เทศบาลนครภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต	และ	12.	
เทศบาลเมืองสตูล	จังหวัดสตูล
	 การเก็บข้อมูล	ประกอบด้วย
	 1.	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (in-depth	 interview)	
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายของผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล	โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิดกึ่งทางการ	 (open-ended,	
semi-structured	questionnaire)	โดยมีค�าถามที่เชื่อม
โยงกับตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์	ประกอบด้วย	สิ่งน�าเข้า	
(input)	ได้แก่	ทรัพยากรมนุษย์	งบประมาณ	วัสดุอุปกรณ์	
กระบวนการบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	
(process)	ได้แก่	การวางแผน	(planning)	การจัดองค์กร	
(organizing)	การสั่งการ	(leading/directing)	หรือการ
อ�านวยการ	และการควบคุม	(controlling)	และผลลัพธ์	
(output)	 ได้แก่	สถานที่ส�าหรับการมีกิจกรรมทางกาย	
กิจกรรม/ชมรมกิจกรรมทางกาย	และประชาชนมีกิจกรรม
ทางกายอย่างต่อเน่ือง	รวมถึงปัจจัยสนับสนุน	และปัจจัย
ขัดขวางการด�าเนินการ	ตามหลักการบริหารจัดการของ	
ศิริวรรณ	เสรีรัตน์	และคณะ(12)	โดยให้	12	ศูนย์อนามัยเขต	
76	สาธารณสุขจังหวัด	และ	76	องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน	วิเคราะห์แนวทางการประเมินและแบบสัมภาษณ์	ใน
การประชุมช้ีแจงโครงการวิจัยบริหารจัดการการส่งเสริม
กจิกรรมทางกาย	ส�าหรบัผูใ้หข้อ้มลูในการสมัภาษณเ์ชงิลึก	
ของ	12	องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่ขา้รว่ม	คอื	บคุลากร
ของเทศบาลแต่ละแห่ง	ที่รับผิดชอบการส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่	เช่น นายกเทศมนตรี	ปลัดเทศบาล	
ผู้อ�านวยการและบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
กองการศึกษา	กองสวัสดิการ	รวมถึงประชาชนในชุมชน	
เช่น	อาสาสมัครหมู่บ้าน	แกนน�าชุมชน	หรือนักเรียน โดย
การเก็บข้อมูลได้ขออนุญาตสัมภาษณ์และได้รับความ
ยนิยอมโดยมลีายลกัษณ์อักษรจากผูบ้รหิารองคก์รและผูใ้ห้
สัมภาษณ์	ใช้ระยะเวลาสัมภาษณ์	30-60	นาทีต่อหนึ่งผู้ให้
สัมภาษณ์	ท�าการบันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์มือถือ	และการ

จดบันทึก
	 2.	 การสงัเกต	โดยการลงส�ารวจสถานทีแ่ละกจิกรรม
ในพ้ืนท่ีจริง	 (unstructured	observation)	ในพื้นที่ที่
มีการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับ
ประชาชน	เช่น	สวนสาธารณะ	สนามกีฬา	สถานที่ออก
ก�าลงักาย	เสน้ทางการคมนาคม	ผงัเมอืง	ตลาด	โรงพยาบาล	
สถานที่ท�างาน	โรงเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็ก	โดยมีหัวหน้าทีม
วจิยัลงส�ารวจดว้ยทกุครัง้รว่มกบัทมีวจัิย	ท�าการบนัทกึภาพ
ด้วยกล้องและการจดบันทึก	จากนั้นมีการประชุมสรุปงาน
เพ่ือยืนยันข้อค้นพบระหว่างทีมวิจัย	โดยลงส�ารวจทั้งหมด	
2	คร้ังๆ	ละ	1.5	วันต่อหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ทีมส�ารวจคือทีมคณะผู้วิจัย	มีการทดสอบความเที่ยงตรง
ด้วยการทดสอบภายในทีมและปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ
ของกรมอนามัยและส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ	 ส่วนการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ	 (document	
review)	นั้น	เก็บจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผน
พฒันาสามป	ีซึง่มกีารก�าหนดกจิกรรมและงบประมาณราย
จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อประเมินการให้
ความส�าคัญต่อนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	โดย
ได้ข้อมูลโดยตรงจาก	12	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และ
จากเว็บไซต์ของแต่ละเทศบาล
	 ข้ันตอนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้	ซึ่งได้
ด�าเนินการดังนี้
	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (in-
depth	interviews)	โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	(con-
tent	analysis)	 โดยจ�าแนกเป็นลักษณะกิจกรรมการ
ด�าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับประชาชน	และ
กระบวนการบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	
รวมถึงปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยขัดขวาง	โดยน�าเสนอ
ขอ้มูลในภาพรวมของทัง้องคก์รและไมเ่ปดิเผยช่ือผูใ้ห้ขอ้มูล
	 2.	 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต	(direct	obser-
vation)	สถานที่และกิจกรรม	ที่มีการด�าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและการจัดการปัจจัยทางสังคมที่ก�าหนด
สุขภาพที่มีให้กับประชาชน	เช่น	สวนสาธารณะ	สนามกีฬา	
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สถานทีอ่อกก�าลงักาย	เสน้ทางการคมนาคม	ผงัเมอืง	ตลาด	
โรงพยาบาล	สถานที่ท�างาน	โรงเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็ก
	 3.	 วิเคราะห์ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	
และแผนพัฒนาสามปี	 โดยพิจารณากิจกรรมและงบ
ประมาณที่เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
	 4.	 เปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูลจากท้ังสาม
แหล่ง	 (data	triangulation)	และท�าการวิเคราะห์และ
สงัเคราะหก์ารด�าเนนิกจิกรรมสง่เสรมิกิจกรรมทางกายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้ได้ภาพกิจกรรมการส่ง
เสริมสุขภาพ	งบประมาณที่ใช้	และกระบวนการบริหาร
จัดการในแต่ละพื้นที่
	 5.	 ประชุมระดมสมอง	 (brainstorming)	องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง	12	แห่ง	 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย
สนับสนุน	ปัจจัยขัดขวาง	ศักยภาพที่จ�าเป็นในการด�าเนิน
งานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชนแบบองค์รวม	
แนวทางการด�าเนินการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายในอนาคต	
และข้อเสนอเชิงนโยบาย	โดยผู้เข้าร่วมประชุมหลัก	 เป็น
รองนายกเทศมนตรี	ผู้อ�านวยการและบุคลากรจากกอง
สาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม	กองการศกึษา	และชมรมออก
ก�าลงักาย	จากแตล่ะเทศบาล	และบคุลากรจากกรมอนามยั	
และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
จ�านวนรวม	40	คน

ผลการศึกษา

 1.	ข้อมูลลักษณะทางประชากรและสังคมของกลุ่ม
ตัวอย่าง
	 ข้อมูลลักษณะทางประชากรและสังคมของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง	12	เทศบาล	สรุปได้ดังตารางที่	1
 2.		การบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
	 การบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ง	12	แห่ง	สามารถ
อธิบายได้ดังภาพที่	1	ซึ่งดัดแปลงจากหลักการบริหารของ 
ศิริวรรณ	เสรีรัตน์และคณะ	อันประกอบไปด้วย	สิ่งน�าเข้า	
(input)	ได้แก่	ทรัพยากรมนุษย์	งบประมาณ	วัสดุอุปกรณ์	

กระบวนการบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	
(process)	ได้แก่	การวางแผน	การจัดองค์กร	การสั่งการ	
หรือการอ�านวยการ	การควบคุม	และผลลัพธ์	 (output)	
ได้แก่	สถานที่ส�าหรับการมีกิจกรรมทางกาย	กิจกรรม/
ชมรมกิจกรรมทางกาย	และประชาชนมีกิจกรรมทางกาย
อย่างต่อเนื่อง(12)

	 การจัดสรรสิ่งนำาเข้า	 (input)	จ�าแนกตามล�าดับ
ขนาดของเมือง	 ได้แก่	 เมืองขนาดใหญ่	ประกอบด้วย	
เทศบาลนครเชียงราย	 เทศบาลนครพิษณุโลก	 เทศบาล
นครนครสวรรค์	 และเทศบาลนครภูเก็ต	 เมืองขนาด
กลาง	ประกอบด้วย	เทศบาลเมืองชัยภูมิ	 เทศบาลเมือง
หนองบวัล�าภ	ูเทศบาลเมอืงวงัน้�าเยน็	เทศบาลเมอืงอ่างทอง	
เทศบาลเมืองสตูล	เมืองขนาดเล็ก	ประกอบด้วย	เทศบาล
ต�าบลน้�าปลกี	เทศบาลต�าบลแวงนอ้ย	เทศบาลต�าบลทา่ยาง	
โดยมีข้อมูล	ดังนี้
	 1.	ทรัพยากรมนุษย์	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้ง	12	แห่ง	ทั้งขนาดใหญ่	กลาง	และเล็ก	มีการจัดสรร
ทรัพยากรบุคคลส�าหรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	โดย
มีบุคลากรจากส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กอง
การแพทย์	ส�านักการศึกษา	เป็นผู้ประสาน	และจะมีหน่วย
งานอื่นในเทศบาลที่เกี่ยวข้องเป็นบุคลากรร่วมด�าเนินงาน	
นอกจากนี้ยังประสานงานขอความร่วมมือจากบุคลากรที่
มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	พลศึกษา	จากโรงเรียน
ในสังกัดหรือหน่วยงานด้านการกีฬาในพื้นที่	 ส�าหรับ
เทศบาลนครเชียงรายและเทศบาลนครพิษณุโลก	ได้จ้าง
นกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีามาปฏบิตังิานสอนกฬีาแกเ่ยาวชน	
	 โดยสรปุในภาพรวมของการพฒันาศักยภาพบคุลากร	
เทศบาลเป้าหมายทุกแห่งมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการมีกิจกรรมทางกายโดยเชิญวิทยากรจากสถาบัน
การศึกษามาช่วยอบรมให้ความรู้
	 2.	งบประมาณ
	 เมืองขนาดใหญ่	 เทศบาลทั้ง	4	แห่งมีการจัดสรร
งบประมาณส�าหรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายตั้งแต่
ประมาณ	10	ล้านบาทขึ้นไป	โดยเทศบาลนครนครสวรรค์
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ตารางที่	1		กลุ่มตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 	 	 	 โครงสร้าง	 	 ข้อมูลสุขภาพ
		เขต	 	 	 	 พื้นที่
	 ภูมิภาค	 เทศบาล	 ประเภท	 	 ประชากร	 วัฒนธรรม	อาชีพ	 (สาเหตุการป่วย
สุขภาพ	 	 	 	 (ตร.กม.)
	 	 	 	 	 (คน)	 	 3	อันดับแรก)

ศอ.	1	 เหนือ	 เชียงราย	 เทศบาล	 60.85	 70,790	 เขตเมือง	เป็นเมือง	 ความดันโลหิตสูง	โรคความผิด
เชียงใหม่		 	 	 นคร	 	 (ชาย	33,739		 ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 ปกติของฟัน	และการติดเชื้อ
	 	 	 	 	 หญิง	37,051)	 อาชีพเป็นธุรกิจค้าขาย	 ของทางเดินหายใจส่วนบน	
	 	 	 	 	 	 และบริการท่องเที่ยว	 แบบเฉียบพลัน

ศอ.	2	 กลาง	 พิษณุโลก	 เทศบาล	 18.26	 70,346	 เขตเมือง	อาชีพเป็นธุรกิจ	 ความดันโลหิตสูง	เนื้อเยื่อ
พิษณุโลก	 	 	 นคร	 	 (ชาย	32,242	 ค้าขายและราชการ	 ผิดปกติ	และเบาหวาน
	 	 	 	 	 หญิง	38,104	 รายได้เฉลี่ยต่อหัว
	 	 	 	 	 ผู้สูงอายุร้อยละ	19	 120,060	บาท
	 	 	 	 	 วัยแรงงานร้อยละ	65
	 	 	 	 	 วัยเด็กร้อยละ	16)	

ศอ.	3	 กลาง	 นครสวรรค์	 เทศบาล	 27.87	 83,574	 เขตเมือง	อาชีพเป็นธุรกิจ	 ความดันโลหิตสูง	เบาหวาน
นครสวรรค์		 	 	 นคร	 	 (ชาย	39,394	 ค้าขาย	รับจ้าง	และบริการ	 และการติดเชื้อของทางเดิน
	 	 	 	 	 หญิง	44,180	 	 หายใจเฉียบพลัน
	 	 	 	 	 ผู้สูงอายุร้อยละ	18
	 	 	 	 	 วัยแรงงานร้อยละ	65
	 	 	 	 	 วัยเด็กร้อยละ	17)	 	

ศอ.	4	 กลาง		 อ่างทอง	 เทศบาล	 6.19	 14,221	 เขตเมือง	อาชีพค้าขาย	 ความดันโลหิตสูง	เบาหวาน
สระบุรี	 	 	 เมือง	 	 ชาย	6,770	 เกษตร	และโรงงาน	 และการติดเชื้อของทางเดิน
	 	 	 	 	 หญิง	7,451)	 อุตสาหกรรม	รายได้เฉลี่ย	 หายใจเฉียบพลัน
	 	 	 	 	 	 ต่อหัว	87,410	บาท	

ศอ.	5	 ตะวันตก	 ท่ายาง	 เทศบาล	 79.00	 28,565	 เขตเมือง	อาชีพ	 ความดันโลหิตสูง	เบาหวาน
ราชบุรี	 	 	 ต�าบล	 	 (ชาย	13,571	 เกษตรกรรม	 และโรคความผิดปกติของฟัน
	 	 	 	 	 หญิง	14,994
	 	 	 	 	 ผู้สูงอายุร้อยละ	18
	 	 	 	 	 วัยแรงงานร้อยละ	64
	 	 	 	 	 วัยเด็กร้อยละ	18)	 	

ศอ.	6	 ตะวันออก	 วังน้�าเย็น	 เทศบาล	 61.5	 20,893	 เขตเมือง	 ความดันโลหิตสูง	เบาหวาน
ชลบุรี	 	 	 เมือง	 	 (ชาย	10,349		 อาชีพเกษตรกรรม	 และการติดเชื้อของทางเดิน
	 	 	 	 	 หญิง	10,544)	 ค้าขายและรับจ้าง	 หายใจส่วนบนเฉียบพลัน

ศอ.	7	 ตะวันออก	 แวงน้อย	 เทศบาล	 2.80	 3,096	 เขตเมืองกึ่งชนบท	 เบาหวาน	เนื้อเยื่อผิดปกติ
ขอนแก่น		เฉียงเหนือ	 	 ต�าบล	 	 (ชาย	1,482	 อาชีพค้าขายและ	 และการติดเชื้อของทางเดิน
	 	 	 	 	 หญิง	1,614	 เกษตรกรรม	 หายใจส่วนบนเฉียบพลัน
	 	 	 	 	 ผู้สูงอายุร้อยละ	15
	 	 	 	 	 วัยแรงงานร้อยละ	59
	 	 	 	 	 วัยเด็กร้อยละ	26)	 	
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ศอ.	8	 ตะวันออก	 หนอง	 เทศบาล	 39.50	 22,340	 เขตเมือง	อาชีพค้าขาย	 เนื้อเยื่อผิดปกติ	เบาหวาน	และ
อุดรธานี	 เฉียงเหนือ	 บัวล�าภ	ู เมือง	 	 (ชาย	12,042	 เกษตรกรรม	 ความดันโลหิตสูง
	 	 	 	 	 หญิง	10,298)	 	

ศอ.	9	 ตะวันออก	 ชัยภูมิ	 เทศบาล	 30.78	 36,624	 เขตเมือง	อาชีพค้าขาย	 เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง
นครราช	 เฉียงเหนือ	 	 เมือง	 	 	 และราชการ	 และเนื้อเยื่อผิดปกติ
สีมา

ศอ.	10	 ตะวันออก	 น้�าปลีก	 เทศบาล	 3.00	 4,103	 เขตชนบท	อาชีพท�านา	 การติดเชื้อของทางเดินหายใจ
อุบลราช	 เฉียงเหนือ	 	 ต�าบล	 	 (ชาย	2,022	 ท�าสวน	 ส่วนบนแบบเฉียบพลัน	เนื้อเยื่อ
ธานี	 	 	 	 	 หญิง	2,081)	 	 ผิดปกติ	และเบาหวาน

ศอ.	11	 ใต้	 ภูเก็ต	 เทศบาล	 12.56	 78,421	 เขตเมือง	เมืองด้านการ	 ความดันโลหิตสูง	การติดเชื้อของ
นครศรี	 	 	 นคร	 	 (ชาย	36,351	 ท่องเที่ยว	อาชีพเป็นธุรกิจ	 ทางเดินหายใจส่วนบนแบบ
ธรรมราช	 	 	 	 	 หญิง	42,070	 ค้าขายและบริการท่องเที่ยว	 เฉียบพลัน	และเบาหวาน
	 	 	 	 	 ผู้สูงอายุร้อยละ	10
	 	 	 	 	 วัยแรงงานร้อยละ	45
	 	 	 	 	 วัยเด็กร้อยละ	45)	 	

ศอ.	12	 ใต้	 สตูล	 เทศบาล	 6.80	 23,808	 เขตเมือง	อาชีพค้าขาย	 การติดเชื้อของทางเดินหายใจ
ยะลา	 	 	 เมือง	 	 (ชาย	11,548	 	 ส่วนบนแบบเฉียบพลัน	ความ
	 	 	 	 	 หญิง	12,260	 	 ดันโลหิต	และเบาหวาน
	 	 	 	 	 ผู้สูงอายุร้อยละ	13
	 	 	 	 	 วัยแรงงานร้อยละ	63
	 	 	 	 	 วัยเด็กร้อยละ	24)

ศอ.=ศูนย์อนามัยเขต

ตารางที่	1	(ต่อ)  กลุ่มตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	 	 	 	 โครงสร้าง	 	 ข้อมูลสุขภาพ
		เขต	 	 	 	 พื้นที่
	 ภูมิภาค	 เทศบาล	 ประเภท	 	 ประชากร	 วัฒนธรรม	อาชีพ	 (สาเหตุการป่วย
สุขภาพ	 	 	 	 (ตร.กม.)
	 	 	 	 	 (คน)	 	 3	อันดับแรก)

จัดสรรมากที่สุด	คือประมาณ	291	ล้านบาท	ส่วนเทศบาล
นครพิษณุโลกจัดสรรน้อยที่สุด	คือประมาณ	10	ล้านบาท	
นอกจากนี้ยังมีงบประมาณจากแหล่งอื่น	เช่น	กองทุนหลัก
ประกนัสขุภาพ	กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน	กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา	และการบริหารจัดการของชมรม
ออกก�าลังกายต่างๆ
	 เมืองขนาดกลาง	 เทศบาลท้ัง	5	แห่งมีการจัดสรร
งบประมาณส�าหรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายต้ังแต่
ประมาณ	3	ล้านบาทขึ้นไป	โดยเทศบาลเมืองอ่างทอง

จัดสรรมากท่ีสุด	คือประมาณ	70	ล้านบาท	ส่วนเทศบาล
เมืองชัยภูมิจัดสรรน้อยท่ีสุด	คือประมาณ	3	 ล้านบาท	
นอกจากนี้ยังมีงบประมาณจากแหล่งอื่น	 เช่น	กองทุน
หลักประกันสุขภาพ	(มีเทศบาลเมืองหนองบัวล�าภูเพียง
แห่งเดียวที่ใช้เฉพาะงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในการนี	้โดยมไิด้จัดสรรงบปกติและใชง้บประมาณ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพสูงถึงร้อยละ	40)	กรมส่ง
เสรมิการปกครองทอ้งถิน่	งบพฒันาจงัหวดั	องคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัด	และจากการบริจาคของเอกชน
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ภาพที่	1		ระบบการส่งเสริมสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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	 เมืองขนาดเล็ก	 เทศบาลท้ัง	3	แห่งมีการจัดสรร
งบประมาณส�าหรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายต้ังแต่
ประมาณ	3	ล้านบาทข้ึนไป	 โดยเทศบาลต�าบลท่ายาง
จัดสรรมากที่สุด	คือประมาณ	8	ล้านบาท	ส่วนเทศบาล
ต�าบลแวงน้อยจัดสรรน้อยที่สุด	คือประมาณ	3	ล้านบาท	
นอกจากนี้ยังมีงบประมาณจากแหล่งอื่น	เช่น	กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด	และจากการบริจาคของเอกชน	มีเพียง
เทศบาลต�าบลท่ายางเพียงแห่งเดียวท่ีไม่ได้รับเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
	 3.	วัสดุ	อุปกรณ์	(material)	เทศบาลทั้ง	3	ระดับ	
มกีารจดัสรรวสัดอุปุกรณใ์ห้กบัชมุชน	ชมรม	และหนว่ยงาน
ต่างๆ	ที่เสนอขอข้ึนมา	โดยให้ทางชุมชนเป็นผู้ดูแลรักษา	
นอกจากนีย้งัจดัหาสถานท่ี	อปุกรณ์ในการสง่เสรมิกิจกรรม
ทางกายทีห่ลากหลายในพืน้ท่ีขนาดใหญแ่ละมจี�านวนสถาน
ที่หลายแห่ง	เช่น	สวนสาธารณะ	สนามกีฬา	ลานออกก�าลัง
กาย	ฟติเนส	ทางเดนิและทางปัน่จกัรยานในทางสาธารณะ
 ด้านกระบวนการบริหาร	(process)	ในภาพรวม	
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีการด�าเนินการ	ดังนี้
	 1.	การวางแผน	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ง	12	
แห่ง	ได้มีการวางแผนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	ผ่าน
โครงการต่างๆ	ในยุทธศาสตร์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	
ส่งเสริมอาชีพ	การจัดท�าสถานที่คมนาคมที่เอื้อต่อการ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายในแผนพัฒนาท้องถิ่น	4	ปี	
แผนพัฒนา	3	ปี	และแผนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี
	 2.	การจัดการองค์กร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้ง	12	แห่ง	ได้มีการก�าหนดให้หน่วยงานในเทศบาลเป็น
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	ได้แก่	กอง
การแพทย์	ส�านัก/กองการศึกษา	ส�านัก/กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม	และก�าหนดให้หน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
มีหนา้ทีใ่นการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายอยา่งชดัเจน	และมี
เครือข่าย/ชมรม/แกนน�าประสานงานและร่วมท�ากิจกรรม
ในชุมชน

	 3.	การนำาและการสั่งการ	 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้ง	12	แห่ง	มีผู้บริหารเป็นต้นแบบในการออก
ก�าลังกาย	ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลออกก�าลังกายเป็น
ประจ�า	การสั่งการผ่านที่ประชุมคณะบริหารของเทศบาล	
หนังสือราชการ	มอบหมายให้หน่วยงานประสานงานผ่าน
ชมรม	ชุมชน	การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย	รถ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่	สถานีวิทยุ	วารสาร	แผ่นป้าย	การ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านประธานชุมชน	อสม.	และ
แกนน�าสุขภาพของชุมชน
	 4.	การควบคุม	มีการติดตามประเมินผลการด�าเนิน
งานโครงการผ่านการประชุม/อบรมอย่างน้อย	1-3	ครั้ง
ต่อปี	มีการทบทวน	และจัดท�าแผนแก้ไขปัญหาการด�าเนิน
งาน	ถอดบทเรียนในชุมชน	มีการประเมินผลโครงการจาก
งบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพเป็นประจ�าทกุปงีบประมาณ	
โดยเทศบาลเมอืงชยัภมูมิกีารตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิ
งานผ่านการประชุมผู้บริหารเดือนละครั้ง	 เทศบาลเมือง
วังน้�าเย็น	เทศบาลเมืองอ่างทอง	เทศบาลเมืองสตูลติดตาม
ผลเปน็รายไตรมาส	ส�าหรบัเทศบาลต�าบลทา่ยางมกีารแตง่
ต้ังคณะท�างานติดตามประเมนิผลและยงัมีการส�ารวจความ
พึงพอใจของผู้มาใช้สนามกีฬาเพื่อน�ามาปรับปรุงต่อไป
	 ทั้งนี้	รายละเอียดการบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย	ในดา้นสิง่น�าเขา้	(input)	และกระบวนการจดัการ	
(process)	ของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่	สรปุไดด้งั
ตารางที่	2
	 ในด้านผลลัพธ์	(output)	ได้แก่	สถานที่ส�าหรับการ
มีกิจกรรมทางกาย	กิจกรรม/ชมรมกิจกรรมทางกาย	และ
ประชาชนมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง	ของเทศบาล
ทั้ง	3	ระดับ	มีดังนี้
	 เมืองขนาดใหญ	่เทศบาลทั้ง	4	แห่ง	ได้ส่งเสริมการมี
กิจกรรมทางกายในทุกกลุ่มวัย	ตั้งแต่เด็กปฐมวัยจนถึงวัยผู้
สูงอายุ
	 โดยเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล	มีการ
จดัหลกัสตูรทีม่กีารเคลือ่นไหวรา่งกาย	ไดแ้กก่ารออกก�าลัง
กาย	การเล่นในที่แจ้ง	กิจกรรมในห้องเรียน	การเล่นตาม
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ตารางที่	2  การบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	ในด้านสิ่งน�าเข้า	(input)	และกระบวนการจัดการ	(process)	
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ตารางที่	2	(ต่อ)  การบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	ในด้านสิ่งน�าเข้า	(input)	และกระบวนการจัดการ	(process)	
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ตารางที่	2	(ต่อ)  การบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	ในด้านสิ่งน�าเข้า	(input)	และกระบวนการจัดการ	(process)	
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ตารางที่	2	(ต่อ)  การบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	ในด้านสิ่งน�าเข้า	(input)	และกระบวนการจัดการ	(process)	
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ตารางที่	2	(ต่อ)  การบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	ในด้านสิ่งน�าเข้า	(input)	และกระบวนการจัดการ	(process)	

วารส
ารวิจัย

ระบ
บ
ส
าธ
ารณ

ส
ุข 

ปีที่ 13 
ฉบับที่ 1 

มกราคม-มีนาคม 2562



จินตนาการ	การละเล่นพื้นบ้าน	ท�าการเกษตร	ท�าอาหาร	
ท�าความสะอาดสถานที่	การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และ
การใช้ชีวิตประจ�าวัน	ท�าให้เกิดการพัฒนาด้านกล้ามเนื้อ	
สมอง	ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะการเข้าสังคม	ส�าหรับ
เทศบาลนครเชียงรายมีการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ประมาณ	160	นาทีต่อวัน
	 เด็กวัยเรียนวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล	มี
กิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬา	พลศึกษา	การฝึกอาชีพ	
การเกษตร	ทกัษะดนตร	ีการเดนิเปลีย่นคาบเรยีน	กจิกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี	เป็นต้น	เทศบาลนครเชียงรายมีนโยบาย
ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนว่ายน้�าเป็นทุกคน	 เทศบาลนคร
พิษณุโลกมีนโยบายส่งเสริมการป่ันจักรยานมาโรงเรียน	
เทศบาลนครนครสวรรค์และเทศบาลนครภูเก็ตส่งเสริม
เยาวชนให้เป็นนักกีฬาอาชีพ	นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอื่นๆ	
ทีส่ง่เสรมิเยาวชนในพืน้ทีใ่หแ้ขง่ขนักฬีากนั	จดัการฝกึอบรม
กีฬา	จัดการฝึกอาชีพภาคฤดูร้อน	จัดท�าสภาพแวดล้อม
ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย	ส�าหรับ
เทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดตั้งสภาเด็กเพื่อให้เยาวชนได้
แสดงความคิดเห็นเสนอเทศบาลในการจัดกิจกรรมต่างๆ
	 ในวัยท�างาน	มีชมรมออกก�าลังกายของวัยท�างาน
หลายชมรม	จัดกิจกรรมส�าหรับส่งเสริมสุขภาพและการ
ออกก�าลังกายทั้งในสถานประกอบการและในชุมชน	การ
จัดการแข่งขันกีฬาในชุมชนและระหว่างองค์กรในพ้ืนที่	
พร้อมทัง้สนบัสนนุอปุกรณ์ตา่งๆ	เทศบาลนครภูเกต็มกีารสง่
เสรมิวยัท�างานใหไ้ดใ้ชส้นามกฬีาตลอด	24	ชัว่โมง	เนือ่งจาก
มีการท�างานเป็นช่วงเวลาต่างกัน
	 ในวัยผู้สูงอายุมีการจัดตั้งโรงเรียน/ศูนย์สุขภาพผู้สูง
อายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	มีชมรมผู้สูงอายุ
และชมรมออกก�าลงักายของผู้สงูอาย	ุกจิกรรมส่งเสริมสขุ-
ภาพผู้สูงอายุ	นอกจากน้ียังมีกิจกรรมรณรงค์การส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย	ทั้งในงานประเพณี	การแข่งขันกีฬา
มวลชน	และกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
	 ส�าหรับสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการมีกิจกรรมทางกายนั้น	
เทศบาลทั้ง	4	แห่งมีการสร้างพื้นที่สีเขียว	สวนสาธารณะ

ขนาดใหญแ่ละขนาดเลก็	สนามกฬีา	ลานกีฬา	จ�านวนหลาย
แห่ง	พัฒนาทางเดิน	ทางปั่นจักรยานให้เชื่อมโยงสถานที่
ส�าคัญๆ	ในเขตเทศบาล	ส�าหรับเทศบาลนครภูเก็ต	มีการ
ท�าทางเดนิทีส่ะดวกตอ่การทอ่งเทีย่วในยา่นสถาปตัยกรรม
ชิโน-โปรตุกีส
 เมืองขนาดกลาง	เทศบาลทั้ง	5	แห่ง	ได้ส่งเสริมการ
มีกิจกรรมทางกายตลอดทุกช่วงวัย	ดังนี้
	 ส�าหรบัเดก็ปฐมวยัในสถานศกึษาสงักดัเทศบาล	มีการ
จดัหลกัสตูรทีม่กีารเคลือ่นไหวรา่งกาย	ไดแ้กก่ารออกก�าลัง
กาย	การเล่นในที่แจ้ง	กิจกรรมในห้องเรียน	การเล่นตาม
จินตนาการ	การละเล่นพื้นบ้าน	ท�าการเกษตร	ท�าอาหาร	
ท�าความสะอาดสถานที่	การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และ
แนะน�าการใช้ชีวิตประจ�าวัน	ท�าให้เกิดการพัฒนาด้าน
กล้ามเนื้อ	สมอง	ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะการเข้าสังคม	
ส�าหรับเทศบาลเมืองชัยภูมิส่งเสริมกิจกรรมมหัศจรรย์	
1,000	วันแรก
	 เด็กวัยเรียนวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลมี
กิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬา	พลศึกษา	การฝึกอาชีพ	
การเกษตร	ทักษะดนตรี	กิจกรรมชมรมต่างๆ	เป็นต้น	โดย
เทศบาลเมืองสตูลให้ความส�าคัญกับการตกแต่งสถานที่
ให้สวยงามในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เทศบาลเมืองอ่างทองมี
สถานท่ีในการฝึกอาชีพเพ่ือให้นักเรียนได้เลือกฝึกทักษะ
ส�าหรับประกอบอาชีพในอนาคต
	 ในวัยท�างานและวัยสูงอายุ	มีการจัดกิจกรรม	และส่ง
เสริมกิจกรรมทางกาย	คล้ายกับเทศบาลระดับเมืองขนาด
ใหญ่
	 ส�าหรับสถานที่ที่เอ้ือต่อการมีกิจกรรมทางกายนั้น	
เทศบาลท้ัง	5	แหง่มกีารสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญแ่ละ
ขนาดเล็ก	สนามกีฬา	ลานกีฬา	จ�านวนหลายแห่ง	(สถาน
ที่ขนาดใหญ่จะมีแห่งเดียว	ยกเว้นท่ีเทศบาลเมืองสตูลมี
มากกว่า	1	แห่ง)	พัฒนาทางเดิน	ทางปั่นจักรยานให้เชื่อม
โยงสถานที่ส�าคัญๆ	ในเขตเทศบาล
	 เมืองขนาดเล็ก	เทศบาลทั้ง	3	แห่ง	ได้ส่งเสริมการมี
กจิกรรมทางกายใหก้บัประชาชนแตล่ะช่วงวัย	คลา้ยคลึงกับ
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ตารางที่	3 	การบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	ในด้านผลลัพธ์	(Output)
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ตารางที่	3	(ต่อ) 	การบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	ในด้านผลลัพธ์	(Output)
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ตารางที่	3	(ต่อ) 	การบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	ในด้านผลลัพธ์	(Output)

วารส
ารวิจัย

ระบ
บ
ส
าธ
ารณ

ส
ุข 

ปีที่ 13 
ฉบับที่ 1 

มกราคม-มีนาคม 2562



ตารางที่	3	(ต่อ) 	การบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	ในด้านผลลัพธ์	(Output)
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เทศบาลระดับเมอืงขนาดใหญ่และขนาดกลาง	โดยเทศบาล
ต�าบลน้�าปลีกได้ท�าผังเมืองที่เหมาะกับการเดิน	การป่ัน
จักรยานในชีวิตประจ�าวันของประชาชน	เทศบาลต�าบล
ท่ายางมีสนามกีฬาขนาดใหญ่	1	แห่ง	และประสานงานกับ
โรงเรยีนหรอืหนว่ยงานราชการอืน่ในพืน้ทีท่ีม่สีนามกฬีา	ให้
เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาออกก�าลังกายได้
	 ทั้งนี้	รายละเอียดการบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย	ในดา้นผลลพัธ	์(output)	ของการบรหิารจดัการสง่
เสรมิกจิกรรมทางกาย	ไดแ้ก	่สถานทีส่�าหรบัการมกีจิกรรม
ทางกาย	กิจกรรม/ชมรมกจิกรรมทางกาย	และประชาชนมี
กิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง	ของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	สรุปได้ดังตารางที่	3
 3.	ปัจจยัส่งเสรมิและปจัจยัขดัขวางการดำาเนนิงาน
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง	12	แห่ง	ได้ประชุม
ระดมสมองเพื่อร่วมกันสรุปเกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริมและขัด
ขวางการด�าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาล	
สรุปได้ดังนี้
 ปัจจัยส่งเสริมการดำาเนินงาน
	 1.	 การสร้างนโยบายสาธารณะและการให้ความ
ส�าคญัตอ่การส่งเสรมิกจิกรรมทางกายจากผู้บรหิารเทศบาล	
รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี	และจากนโยบายระดับชาติ	
ระดับจังหวัด	เพื่อผลักดันให้หน่วยงานในพื้นท่ีด�าเนินงาน
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชน
	 2.	 งบประมาณที่ เพียงพอและต่อเนื่องในการ
สนับสนุนกิจกรรม	การจัดสถานที่	และวัสดุอุปกรณ์
	 3.	 ความพร้อมและความเข้มแข็งของชุมชน	การมี
ส่วนร่วมของประชาชน	และการจัดตั้งชมรมออกก�าลังกาย
ในชุมชน	 เพื่อให้ประชาชนบริหารจัดการและพึ่งตนเอง	
ท�าให้เกิดกิจกรรมที่ยั่งยืน	อันจะท�าให้การด�าเนินงานเป็น
ไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
	 4.	 ภาคีเครือข่ายสนับสนุนทั้งทางวิชาการ	 งบ
ประมาณ	และเข้าร่วมกิจกรรม
	 5.	 ความเข้มแข็งของทีมงานเทศบาลมีความส�าคัญ

ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภายในและ
ภายนอก	รวมถึงการสร้างความเช่ือมั่นกับชุมชน	ผ่าน
กลยุทธ์	PIRAB	(partnership,	investment,	regulation,	
advocacy,	and	building	capacity)	ในการด�าเนินงาน	
ท�าให้การด�าเนินงานมีกรอบที่ชัดเจน
	 6.	 กระแสความนิยมของสังคมในการดูแลสุขภาพ	มี
ผลต่อการยอมรับการมีกิจกรรมทางกายของประชาชน
 ปัจจัยขัดขวางการดำาเนินงาน
	 1.	 ความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนต่อความหมายของ
กิจกรรมทางกายที่กว้างขวางกว่าการออกก�าลังกาย	หรือ
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน	ท�าให้
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายยังเน้นไปที่การสร้างสนาม
กฬีา	หรือสวนสาธารณะเปน็หลัก	มากกวา่การพัฒนาสภาพ
แวดล้อมในการเดินทาง	เช่น	ทางเท้า	ทางจักรยาน	ระบบ
ขนส่งมวลชน	หรือสภาพแวดล้อมในสถานท่ีต่างๆ	 เช่น	
สถานศึกษา	สถานท่ีท�างาน	ให้เอ้ือต่อการมีกิจกรรมทาง
กาย	ท�าให้การด�าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมยังไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
	 2.	 ระเบียบข้อก�าหนดในการด�าเนินงานมีความ
ยืดหยุ่นน้อย	เน้นที่การป้องกันการทุจริตในขั้นตอนด�าเนิน
การ	รวมถึงกลไกการตรวจสอบการด�าเนินการมีความเข้ม
งวดเคร่งครัด	ท�าให้การด�าเนินงานของเทศบาลในการจัด
กิจกรรมและสถานที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายไม่คล่องตัว
	 3.	 ผู้น�าชมุชนหรือแกนน�าในชมุชนไมเ่ข้มแข็ง	ท�าใหไ้ม่
สามารถขบัเคลือ่นกจิกรรมลงสูช่มุชนได	้หรอืท�าได้อยา่งไม่
ต่อเนื่อง

วิจารณ์

	 จากการวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายของเทศบาลกลุ่มตัวอย่างทั้ง	12	แห่ง	
ตามแนวทางกระบวนการบริหารน�าหลักการบริหารของ	
ศิริวรรณ	เสรีรัตน์และคณะ(12)	ซึ่งประกอบด้วย	สิ่งน�าเข้า 
กระบวนการบริหาร	และผลลัพธ์	พบว่าเทศบาลกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้หมด	มโีครงสรา้งองค์กร	ทรพัยากร	และนโยบาย

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562



ที่เอื้อต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	ซึ่งสอดคล้องตาม
พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้อง
ถิ่นของตนเอง	อันได้แก่	การสาธารณสุข	การส่งเสริมสุข-
ภาพ	และการจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม	และสอดคล้องกับ
แนวทางการบรหิารจดัการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน	
และข้อแนะน�าในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรวิชาการในประเทศต่างๆ	
เช่น	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	สหรัฐอเมริกา	และองค์การ
อนามัยโลก(13-16)	อย่างไรก็ตาม	ผลท่ีได้จากการศึกษานี้พบ
ว่า	การด�าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเทศบาล
แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน	ตามบริบทและขนาดของ
พื้นที่/เทศบาล	ดังต่อไปนี้
 ด้านสิ่งนำาเข้า	เทศบาลขนาดใหญ่จะมีความสามารถ
ในการจดัสรรทรพัยากรบคุคล	งบประมาณ	วสัดอุปุกรณใ์น
การสง่เสรมิกจิกรรมทางกายไดม้ากกวา่เทศบาลขนาดกลาง
และขนาดเล็กตามล�าดับ	ในด้านการจัดสรรทรัพยากร
มนุษย์	 เทศบาลขนาดใหญ่มีโครงสร้างของหน่วยงานและ
อัตราก�าลังเจ้าหน้าท่ีในเทศบาลมากกว่าเทศบาลขนาด
กลางและเล็ก	 อันสอดคล้องกับภารกิจท่ีต้องด�าเนินงาน
กับจ�านวนประชากรที่มากกว่าตามระดับเมือง	 รวมทั้ง
ยังสามารถจ้างนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาปฏิบัติงานได้	
เนื่องจากมีสถานที่หรือโรงเรียนท่ีต้องใช้บุคลากรที่มีความ
รู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาแนะน�าความรู้ด้านการมี
กิจกรรมทางกายแก่ประชาชนในพื้นที่	นอกจากนี้เทศบาล
ขนาดใหญแ่ละกลาง	ยงัสามารถประสานงานกับหนว่ยงาน
และบุคลากรในพื้นท่ีที่เกี่ยวข้องในด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและพลศึกษาเพื่อขอความร่วมมือได้	ส่วนเทศบาล
ขนาดเลก็สามารถประสานกบัครพูลศกึษาในโรงเรยีน	หรอื
ผู้ที่มีทักษะการกีฬาในพื้นท่ีมาช่วยด�าเนินงาน	ด้านการ
จัดสรรงบประมาณ	เทศบาลแต่ละแห่งมีงบประมาณท่ีได้
รับจัดสรรแตกต่างกันตามขนาด	จ�านวนประชากร	และ
จ�านวนสถานประกอบการในพื้นที่ของเทศบาล	จึงต้องมี
การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสถานที่	ถนน	ทางเดิน	

สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับการใช้ชีวิตประจ�าวันและ
การประกอบอาชีพ	ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง	ดัง
นั้นเทศบาลขนาดใหญ่ที่มีจ�านวนประชากรมาก	สถานท่ี
ส�าหรับการมีกิจกรรมทางกายมีขนาดใหญ่และหลายแห่ง	
การปรับปรุงถนน	ทางเดิน	การท�าผังเมืองจึงต้องใช้งบ
ประมาณมากกว่าเทศบาลขนาดกลางและขนาดเล็กตาม
ล�าดบั	นอกจากนีเ้ทศบาลบางแหง่ยงัมคีวามสามารถในการ
จัดหางบประมาณเพ่ิมเติมจากหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐ
และเอกชน	มาลงทุนท�าสถานที่ที่ต้องใช้งบประมาณลงทุน
สูง	เช่น	สวนสาธารณะ	สนามกีฬาขนาดใหญ่	เทศบาลนคร
นครสวรรค์	ได้รับงบประมาณพิเศษจากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย	เพือ่สรา้งสถานทีท่อ่งเทีย่วและพกัผอ่นหยอ่น
ใจ	“ผาสาน”	สัญลักษณ์ต้นแม่น้�าเจ้าพระยา	117,600,00	
บาท	เทศบาลเมอืงอา่งทอง	ได้รับงบประมาณจากกระทรวง
มหาดไทย	และการจัดคอนเสิร์ตการกุศล	 เพ่ือสร้างสวน
น้�าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม
บรมราชกุมารี	หรือสวนน้�าเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมือง
อ่างทอง	 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเทศบาลใน
การจัดหางบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณปกติ	หรือ
บางเทศบาลอาจพิจารณาที่จะไม่รับงบประมาณจาก
หน่วยงานต่างๆ	ได้	เช่น	เทศบาลต�าบลท่ายาง	ท่ีไม่รับงบ
ประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	 เนื่องจากเห็น
ว่างบประมาณที่มีสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้	และเพื่อลดภาระการบริหารจัดการโครงการ	
เป็นต้น ส่วนด้านวัสดุ	อุปกรณ์	ในภาพรวมเทศบาลขนาด
ใหญไ่ด้รับการจัดสรรวสัดุ	อปุกรณส์�าหรับส่งเสริมกจิกรรม
ทางกายมากกว่าหน่วยงานขนาดกลางและขนาดเล็ก	
อยา่งไรก็ตาม	เทศบาลขนาดกลางบางแห่งก็สามารถจัดสรร
วัสดุอุปกรณ์จ�านวนมากได้	หากประชาชนมีความสนใจใน
การมีกิจกรรมทางกายมากหรือมีชมรมต่างๆ	จ�านวนมาก	
นอกจากนี้	การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์	ยังค�านึงถึงวิถีชีวิตของ
ประชาชน	เชน่	เมอืงขนาดใหญท่ีป่ระชาชนท�างานในอาคาร
เป็นหลัก	จึงจัดวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับกิจกรรมทางกายที่ช่วย
เพิ่มความแข็งแรงของระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ	ซึ่ง
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ต้องมีสถานที่ที่กว้างขวางและอุปกรณ์การออกก�าลังกาย
ทีห่ลากหลาย	สว่นประชาชนทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรม
ในเมอืงขนาดเลก็สว่นใหญใ่ชม้กีารใชพ้ลงังานมากเพียงพอ
อยู่แล้วในวิถีชีวิต	ดังนั้นการมีกิจกรรมทางกายจึงเป็นแบบ
ผ่อนคลาย	สนุกสนาน	ซึ่งใช้สถานที่และอุปกรณ์ไม่มาก	
นอกจากน้ี	หากประชาชนในชมรมออกก�าลังกายมีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพในการบริหารจัดการกันเองได้	เช่น	
เทศบาลนครพิษณุโลก	เทศบาลเมืองชัยภูมิ	เทศบาลเมือง
อ่างทอง	จะมีการจัดกิจกรรมโดยใช้งบประมาณของชุมชน	
ท�าให้ลดภาระการพึง่พาจากเทศบาล	และท�าใหก้ารด�าเนนิ
การมีความยั่งยืน
 ด้านกระบวนการบริหาร	 ซึ่งประกอบด้วยการ
วางแผน	การจัดองค์กร	การน�าและการสั่งการ	และการ
ควบคุมนัน้	ผลการศกึษาพบว่า	ดา้นการวางแผน	เทศบาล
ทัง้	3	ระดบั	มกีารก�าหนดนโยบายการสง่เสริมการออกก�าลงั
กาย	กีฬา	นันทนาการ	การส่งเสริมอาชีพ	การพัฒนาสถาน
ทีแ่ละทางคมนาคมในแผนระยะปานกลาง	(แผนพฒันาทอ้ง
ถิ่น	4	ปี	แผนพัฒนา	3	ปี)	แผนระยะสั้น	(แผนเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี)	ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดใน
การจัดท�าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการจัด
ท�าแผนงานและยุทธศาสตร์ในแนวทางเดียวกัน	ด้านการ
จดัการองคก์ร	พบวา่	เทศบาลท้ัง	12	แหง่	มกีารมอบหมาย
หน่วยงานให้เป็นแกนหลักในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
และมอบอ�านาจหนา้ทีห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งแตกตา่งกนั	แต่
สว่นใหญจ่ะเป็นส�านกั/กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มและ
ส�านัก/กองการศึกษา	ส�าหรับหน่วยงานอื่นๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง
ไดแ้ก	่กองสวสัดกิารและสงัคมรบัผดิชอบผูส้งูอาย	ุผู้ยากไร้	
กจิกรรมในชุมชนและการสง่เสรมิอาชพี	ส�านกั/กองชา่งรบั
ผิดชอบการพัฒนาสถานที่และเส้นทางสาธารณะที่เอื้อต่อ
การมีกิจกรรมทางกาย	นอกจากนี้	ยังมีการจัดองค์กรใน
ชุมชนเพ่ือให้เป็นแหล่งประสานงานระหว่างเทศบาลกับ
ชุมชน	ท�าให้การด�าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายใน
ชมุชนเปน็ไปตามความตอ้งการของชมุชน	ชมุชนมส่ีวนร่วม
ในการด�าเนินงาน	ส่งผลให้เกิดความยั่งยืน(16) ด้านการนำา

และการส่ังการ	เทศบาลท่ีมผู้ีบริหารสนใจในการออกก�าลงั
กายเป็นประจ�า	จะมีส่วนช่วยท�าให้การด�าเนินงานส่งเสริม
กจิกรรมทางกายเปน็ไปอยา่งราบรืน่	เนือ่งจากผูบ้รหิารเหน็
ความส�าคัญและก�าหนดเป็นนโยบาย	อีกท้ังการเป็นแบบ
อย่างของผู้บริหาร	ท�าให้พนักงานเทศบาลและผู้น�าชุมชน
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น(16-17)	ส�าหรับการสั่ง
การนัน้	เทศบาลทัง้	3	ระดบัใชก้ารประชมุผูบ้รหิาร	หนงัสือ
ราชการ	การมอบหมายหน่วยงาน	และการประสานงาน
เครือข่าย	นอกจากนี้	ยังพบว่า	เทศบาลมีวิธีการขับเคลื่อน
การด�าเนินการ	โดยสร้างการมีส่วนร่วม	สร้างเครือข่าย	
จิตอาสา	บูรณาการหน่วยงานอ่ืน	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน
และภาคประชาชน	ส่งผลดีต่อการสร้างความตระหนัก
และสร้างความเป็นเจ้าของ	เกิดความยั่งยืนในการด�าเนิน
งาน	ซ่ึงกระบวนการท�างานนี้	สอดคล้องกับผลการศึกษา
ที่หลากหลายในต่างประเทศ(18-22) ด้านการควบคุม	ใช้รูป
แบบการติดตามงานในการประชุมผู้บริหารเทศบาล	และ
ใช้กลไกการด�าเนินงานของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่ง
ตั้งเพื่อประเมินโครงการ
 ด้านผลลพัธ	์พบวา่	เทศบาลทัง้	3	ระดับ	ได้ด�าเนนิการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย	ตั้งแต่
เด็กปฐมวัยจนถึงผู้สูงอายุ	โดยจะเน้นการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในสถานศึกษาในกลุ่มเยาวชน	และการออกก�าลัง
กายในกลุ่มวัยท�างาน	เนื่องจากมีความพร้อมของสถานที่	
เช่น	สนามกีฬา	สระว่ายน้�า	สวนสาธารณะ	 พ้ืนที่สีเขียว	
ทางเดิน	ทางจักรยาน	โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	 ได้ก�าหนดขนาดของพื้นที่สีเขียวเพื่อ
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	14,000-
36,000	คน	ต้องการพื้นที่พักผ่อนสาธารณะ	ประมาณ	
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56,000-140,000	ตารางเมตร	และเทศบาลต�าบล	ซึ่ง
มีประชากรประมาณ	3,000-28,000	คน	ต้องการพ้ืนท่ี
พักผ่อนสาธารณะ	ประมาณ	9,000-84,000	ตารางเมตร
เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่เทศบาลจัดสรรให้	พบว่าเพียงพอ(23) 
นอกจากน้ีหลายเทศบาลยงัไดจ้ดักจิกรรมโรงเรยีนผูส้งูอาย	ุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกจากบ้านมาท�ากิจกรรมต่างๆ	ตาม
ความสนใจร่วมกัน	กิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี	กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้วยการปั่นจักรยานและการเดิน	การจัดแข่งขัน
กฬีามวลชน	การละเล่นพืน้บ้านและวฒันธรรมในประเพณี
ท้องถ่ิน	เพือ่สรา้งความสนกุสนานและความสมัพนัธ์	เปน็ต้น	
ทั้งนี้พบว่าผลลัพธ์ที่ดี	 ไม่ได้ขึ้นกับขนาดของเทศบาลแต่
อย่างเดียว	แต่ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบด้านปัจจัยน�าเข้า
และกระบวนการบริหารด้วย(16)

	 จากผลการศึกษาข้างต้น	จึงอาจกล่าวได้ว่า	เทศบาล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเหมาะสมในการ
เป็นผู้บริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับชุมชน	
ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติก�าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2542	และสอดคล้องกับผลการศึกษาใน
ประเทศ(10-11)	และในต่างประเทศ(13-16)

	 การศึกษาน้ีมีข้อจ�ากัดบางประการ	 เช่น	1.	กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
เทศบาลที่มาเข้าร่วมประชุมและสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย
แบบเฉพาะเจาะจงตามระดับเขตสุขภาพ	 ไม่มีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีข่นาดเลก็กวา่	ไดแ้ก	่องคก์ารบรหิาร
ส่วนต�าบล	และระดับท่ีสูงขึ้น	 ได้แก่	 เมืองพัทยา	และ
กรุงเทพมหานคร	ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการอนุมานการ
แปลผลการศึกษาให้เป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมดในประเทศไทย	อย่างไรก็ตาม	ได้มีความ
พยายามกระจายกลุม่ตวัอยา่งตามขนาดเทศบาล	ทัง้ระดับ
นคร	เมือง	และต�าบล	และตามภูมิภาคแล้ว	และ	2.	ข้อมูล
พฤติกรรมกิจกรรมทางกายของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	ยังไม่มีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ	มีเพียงข้อมูล

จากการส�ารวจในภาพรวมประเทศขององค์กรต่างๆ	ท�าให้
ผลการศึกษาในส่วนผลลัพธ์จากการบริหารจัดการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายของแต่ละเทศบาล	อาจจะยังไม่ชัดเจน
เพียงพอ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 1.	 หน่วยงานที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย	เช่น	กระทรวงสาธารณสุข	(กรมอนามัย	
กรมควบคุมโรค	เขตสุขภาพ	ศูนย์อนามัยเขต	ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด	และส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ)	
กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวง
คมนาคม	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	และส�านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	ควรส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท�าแผน
งาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ที่เหมาะสมกับประชาชนแต่ละกลุ่มวัยในพื้นที่	โดยอาศัย
กระบวนการสร้างภาคีเครือข่ายและวางแผนขึ้นมาจาก
ระดับล่าง	 (bottom-up)	แทนที่การก�าหนดจากระดับ
บน	(top-down)	รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทีม่ผีลงานโดดเดน่และมภีาวะความเปน็ผูน้�าสูงไดมี้
โอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้	(best	practice)	ไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ	ต่อไป	ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวควร
มีระบบการจัดการข้อมูลที่ดีและมีการประเมินโครงการ
อย่างเหมาะสม	โดยไม่เพิ่มภาระงานให้พื้นที่จนมากเกิน
ไป	ทีส่�าคญัคอืจะตอ้งมกีารบรหิารจดัการงบประมาณอยา่ง
เหมาะสมด้วย
	 2.	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย	เชน่	กระทรวงศกึษาธิการ	
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	ส�านักงาน
พัฒนานโยบายระหว่างประเทศ	กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ	กรมอนามัย	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
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