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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพโดย

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีดําเนินการวิจัยโดยใชเทคนิคเดลฟาย สัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 21 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน เปน

แบบสอบถามปลายเปด และแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ในรอบที่ 2 และ 3 

วิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณหาคามัธยฐานและพิสัยระหวางควอไทล คัดเลือกแนวทางการ

พัฒนาจากคามัธยฐานระดับมากข้ึนไป (Mnd>3.50, IR<1.50) รวมระยะเวลาการเก็บรวบรวม

ขอมูลทั้งส้ิน 127 วัน 

 

ผลการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพโดยบูรณาการหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ประกอบดวยแนวทางการ

พัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 7 ดาน จําแนกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มี

องคประกอบของความพอเพียง 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีระบบ

ภูมิคุมกันที่ดี และเงื่อนไขพื้นฐาน 2 ประการ ประกอบดวย เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 

ทั้งหมดจึงรวมเปนแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพโดยบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงขอยอย 89 แนวทาง เปนแนวทางการพัฒนาที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด 62 

แนวทาง และระดับความสําคัญมาก 27 แนวทาง  
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             The purpose of this research was to study the guideline for developing health 

promoting hospital by integrating the Philosophy of Sufficiency Economy, using Delphi 

technique, and Interviewing 21 experts of this research. The instrument used in the 

first round was open-ended form, the 2nd and 3 rd round were  close-ended form (rating 

scale). The data were analyzed by using median and interquatile range. The items 

were selected based on median greater than 3.50; interquatile range less than 1.50. 

The time taken for data collection was about 127 days.  

 Major results were as follows:   

The guideline for developing health promoting hospital by integrating the 

Philosophy of Sufficiency Economy consists of 7 major parts. These parts were 

formulated from the definition of sufficiency, which consists of three components, i.e. 

moderation, reasonableness, self-immunity from adverse changes; and two basic 

conditions of the philosophy, which are knowledge and morality.  It is found that there 

were 89 guidelines for developing health promoting hospital by integrating the 

Philosophy of Sufficiency Economy, of which 62 guidelines had the highest score, and 

27 guidelines had high scores. 
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