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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเชิงปฏบิตัิการครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อจดักระบวนการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการบรหิาร

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ต าบลเมอืงฝาง อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรมัย์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการวิจยัเชิง

ปฏบิตักิารและแนวคดิเทคโนโลยเีพื่อการมสี่วนร่วม (Technology of Participation : TOP) โดยใชก้ระบวนทัง้หมด 

8 ข ัน้ตอน คอื SUPAPORN Process วดัผลโดยเปรยีบเทยีบระดบัความรู ้การมสี่วนร่วม และความพงึพอใจก่อน

และหลงัการพฒันาของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 17 คน ระยะเวลาด าเนินการ 24 สปัดาห ์(ธนัวาคม 2556-พฤษภาคม 

2557) เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสงัเกต แบบบนัทกึ แบบสมัภาษณ์ แบบทดสอบความรู้ การมสี่วนร่วม และ

ความพงึพอใจ วเิคราะหล์กัษณะทางประชากรโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา เปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่คะแนน 

วเิคราะหด์ว้ยสถติ ิWilcoxon Match Pairs Signed Rank-test ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมศีกัยภาพสูงขึ้นโดย ด้านความรู้เกี่ยวกบัระบบหลกัประกนัสุขภาพ

เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05) ด้านการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการกองทุน

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p-value <0.05) ด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินงานกองทุน

เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p-value <0.05)   

 การพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  มปีจัจยัแห่งความส าเรจ็ 4 ประการ

คอื การสรา้งภาคเีครอืขา่ย การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ การประชาสมัพนัธ ์และการตดิตามและการรายงาน  
 

ค าส าคญั:  การพฒันาศกัยภาพ กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ คณะกรรมการบรหิาร 
 

Abstract 
 The research aimed to improve the process of development in district health management Muang 

Fang Sub-district, Muang District, Burirum Province. This study required using technology for a fraction 

(Technology of Participation: TOP) and researching the action research process using all 8 steps 

SUPAPORN Process which was compared before and after development in terms of knowledge, 

participation and satisfaction. In conducting this research. The researcher have used a sample of 17 people 

during 24 weeks for data collection. It has been used by methods of observation, interview and testing their 
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knowledge, involvement and satisfaction. The demographic characteristics were analyzed using descriptive 

statistics to compare the differences in mean scores by Wilcoxon Signed Rank-test at the 0.05 significance 

level. 

 The results revealed that knowledge of the health system had not showed any statistically significant 

difference at p<0.05 level. Participation in fund management before and after developing showed the 

different in statistically significant at p<0.05 level. Satisfaction with the performance of the fund before and 

after developing showed the differences in statistically significant at the p<0.05 level.  

 The key success factors in the development are as follows. Network, understanding of the health 
system, advertising and PR and reporting. 

Keywords: The Potential development; Health Insurance Fund; Board Directors 
 

บทน า 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
นบัเป็นนวตักรรมทีส่ าคญัในระบบสุขภาพของประเทศ
ไทยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของ
ประชาชนจากหลายภาคส่วนในสงัคม โดยมอีงค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกส าคญัในการประสาน
หน่วยงาน องค์กร  และภาคีเครือข่ายในพื้นที่            
เข้ามาร่ วมค้นหาปญัหาและความต้องการของ
ประชาชน ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วม
ด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . 2542 มาตรา16 
ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนให้
เกดิการประกนัสุขภาพในระดบัพืน้ที ่โดยความร่วมมอื
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และองคก์รชุมชน ตาม
ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยจดัสรร
งบประมาณอุดหนุนเป็นรายหัว มีองค์การบริหาร              
ส่วนต าบลหรือเทศบาลร่วมด าเนินงาน และบริหาร
จดัการระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิ่นหรอื
พื้นที่ ตัง้แต่ ปี พ.ศ 2549 เป็นต้นมา[1] จากรายงาน
สถานการณ์จ านวนกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบั
ทอ้งถิ่น จงัหวดับุรรีมัย์ มกีองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ต าบล จ านวน 208  แห่ง เริม่ด าเนินโครงการกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพื้นที ่ใน พ.ศ.
2549 - 2550 จ านวน 27 แห่ง พ.ศ.2551 จ านวน 57 
แห่ง พ.ศ. 2552 จ านวน 67 แห่ง พ.ศ.2553 จ านวน 

101 แห่ง พ.ศ. 2554 จ านวน 205 แห่ง และ พ.ศ. 
2555 จ านวน 208 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 12.98 , 27.40, 
32.21, 48.56, 98.55 และ 100 ตามล าดบั  
 จากรายงานสถานการณ์จ านวนกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
บุรรีมัย ์มกีองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบล จ านวน 19 
แห่ง เริม่ด าเนินโครงการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพใน
ระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่ใน พ.ศ. 2549 – 2554 จ านวน 
1 แห่ง พ.ศ. 2553 จ านวน 11 แห่ง และ พ.ศ. 2554 
จ านวน 7 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 5.27, 57.89 และ 36.84 
ตามล าดบั โดยมกีองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบั
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ครบ ร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2554 
จากการประเมนิผลการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพื้นที ่พบว่า มกีองทุนทีม่ ี
ผลการประเมนิ กองทุนทีม่ศีกัยภาพสูง 2 แห่ง (ระดบั 
A+) กองทุนทีม่ศีกัยภาพด ี8 แห่ง (ระดบั A) กองทุนที่
มศีกัยภาพปานกลาง 4 แห่ง (ระดบั B) และกองทุนที่
ขาดความพรอ้มตอ้งเร่งรดัพฒันา 5 แห่ง (ระดบั C) ซึง่
กองทุนระดบั B และ C พบว่า ยงัมปีญัหาเกีย่วกบัการ
ขาดความรู้คว ามเข้า ใ จ ในการบริห ารกองทุ น 
คณะกรรมการกองทุนยังไม่สามารถบริหารจัดการ
กองทุนให้เป็นไปตามตามเจตนารมณ์ ไม่สามารถ
ส่งเสรมิให้หลายภาคส่วนในสงัคมเขา้มามสี่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพประชาชน กรรมการกองทุนขาด
ความรู้ความเข้าใจในวตัถุประสงค์ของกองทุน ขาด
การวางแผนแบบมสี่วนร่วม การด าเนินงานไม่มคีวาม
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ชดัเจนในกลุ่มเป้าหมาย ทีต่อ้งดแูล ไมม่คีวามมัน่ใจใน
การตัดสินใจใช้จ่ายงบประมาณ ไม่มีการติดตาม
ประเมนิผลการด าเนินงาน และขาดการสร้างการรบัรู้
ความเขา้ใจกบัชุมชน [2]  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง อ าเภอ
เมือ ง  จังหวัดบุ รี ร ัมย์  เ ริ่มด า เนิ น งานกองทุ น
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เมื่อ
ปีงบประมาณ 2554 นับว่าเป็นกองทุนน้องใหม ่ซึ่งการ
ด าเนินการที่ผ่านมา มกีารนิเทศ ติดตาม การบรหิาร
จดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอื
พื้นที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพ ของคณะกรรมการประเมินผลอ าเภอเมอืง
บุรรีมัย ์ปี พ.ศ. 2556  
 การประเมนิกระบวนการบริหารจดัการของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ก าหนดเกณฑ์การประเมนิไว ้3 หมวด คอื หมวดการ
บรหิารจดัการกองทุน หมวดการมสี่วนร่วม และหมวด
การสร้างนวตักรรม คะแนนรวม 100 คะแนน ทัง้นี้ได้
แบ่ ง ร ะ ดับก ารปร ะ เมิน  เ ป็น  4  ร ะดับ  ไ ด้แ ก่   
 ระดบั (A+) 90 – 100 คะแนน เป็นกองทุนทีม่ ี
ศกัยภาพสงูและเป็นศนูยเ์รยีนรู ้
 ระดบั (A) 70 – 89 คะแนน เป็นกองทุนที่มี
ศกัยภาพด ี
 ระดบั (B) 50 – 69 คะแนน เป็นกองทุนที่มี
ศกัยภาพปานกลาง 
 ระดบั (C) น้อยกว่า 50 คะแนน เป็นกองทุนที่
ยงัขาดความพรอ้มตอ้งเร่งพฒันา 

จากการประเมนิการบรหิารจดัการกองทุน

ต าบลเมอืงฝาง ทัง้ 3 หมวด พบว่า กองทุนมศีกัยภาพ

อยู่ในระดบั B (ระดบัปานกลาง) โดยมคีะแนนประเมนิ

ร้อยละ 50 – 69 คะแนน ปญัหาของการด าเนินงาน

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ คอื คณะกรรมการกองทุน

ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ของกองทุน 

ไม่มกีารวางแผนการด าเนินงาน และบริหารจดัการ

กองทุน  

 การศกึษาครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันา

ศกัยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกัน

สุขภาพ ต าบลเมอืงฝาง อ าเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย์  

ในรูปแบบการวจิยัเชงิปฏบิตัิการ (Action Research) 

โดยประยุกต์ใช้แนวคดิเทคโนโลยเีพื่อการมสี่วนร่วม 

(Technology of Participation: TOP) ใช้กระบวนการ

ทัง้หมด 8 ข ัน้ตอน คอื SUPAPORN Process ซึง่เป็น

แนวทางที่ท าให้การพัฒนา ในระดบัท้องถิ่นประสบ

ความส าเร็จ  และเป็นแนวทางในการพัฒนาการ

ด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถิ่น

หรอืพื้นที ่ใหม้ศีกัยภาพ อนัจะเกดิประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชนในพืน้ที ่ต่อไป  
 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อศึกษาผลของกระบวนการพัฒนา

ศกัยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกัน

สุขภาพในดา้น 

  1.1 ความรู้เกี่ยวกับระบบหลักประกัน

สุขภาพ 

  1.2 การมสี่วนร่วมในการบริหารจดัการ

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  

  1.3 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  

 ให้ผ่านเกณฑ์การประเมนิการบรหิารจดัการ

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเป็นกองทุนทีม่ศีกัยภาพด ี

(ระดบั A) 

 2. เพื่อ เปรียบเทียบกระบวนการพัฒนา

ศกัยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกัน

สุขภาพก่อนและหลงัการพฒันา 
 

สมมติฐาน 

 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ต าบลเมอืงฝาง อ าเภอ

เมือง จังหวัดบุรีร ัมย์ หลงัพัฒนาดีขึ้นมากกว่าก่อน

พฒันา 
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วิธีการวิจยั 

การวิจยัครัง้นี้ เป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
(Action Research) ใช้แนวคิดเทคโนโลยีเพื่อการมี
ส่ ว น ร่ ว ม  ( Technology of Participation : TOP) [3] 
เพื่อวเิคราะหส์ถานการณ์การพฒันาปญัหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานร่วมกบัคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลกัประกันสุขภาพ จ านวน 17 คนโดยท าการเก็บ
ข้อมูลก่อนการพัฒนาและหลงัการพฒันา มขี ัน้ตอน
ดงันี้ 
ขัน้ท่ี 1 การวางแผน (Planning) (ธนัวาคม 2556) 

1. เกบ็ขอ้มลูก่อนด าเนินการ 
2. ศกึษาบรบิทของพืน้ทีแ่ละขอ้มลูพืน้ฐาน 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ลงมือปฏิบติังาน (Action) (มกราคม-
เมษายน 2557) 

1. เกบ็ขอ้มลูก่อนด าเนินการ 
2. ศกึษาบรบิทของพืน้ทีแ่ละขอ้มลูพืน้ฐาน 

 - โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนงานสร้าง เสริม สุขภาพ ป้องกันโรคและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ โดยใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การมสี่วนร่วม (Top) 
  - โคร งการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ

กรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

ขั ้น ท่ี  3 สัง เ กตผลการป ฏิบัติ  (Observation) 
(กุมภาพนัธ-์เมษายน 2557) 

1. การนิเทศ ตดิตาม สนบัสนุนการด าเนินงาน 
2. จัด เ ก็บ ร วบร วมข้อ มู ล  ส รุ ปผลกา ร

ด าเนินงานตามกิจกรรม ทัง้เชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณด้วย เครื่อ งมือและวิธีการตามที่ร ะบุ ใน
แผนปฏบิตักิารทุกขัน้ตอน 

3. การประเมนิตนเองตามแบบประเมนิการ
บรหิารจดัการกองทุน 

4. วเิคราะหผ์ลทีเ่กดิขึน้กองทุน 

ขัน้ท่ี 4 การสะท้อนกลบัผลปฏิบติังาน (Reflection)  
(พฤษภาคม 2557) 

1. การจดัเวทีประชุมกลุ่มสรุปถอดบทเรียน 
ผลการพฒันา 

2. การเปรยีบเทยีบผลของกระบวนการพฒันา
ศกัยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพ 

3. สรุปปญัหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะเพือ่ใชใ้น
การแกไ้ขปญัหาในวงรอบต่อไป 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบดว้ย 

 1.  เครื่อ งมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย แบบสอบถามคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (Questionnaires) แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือส่วนที่ 1 ลกัษณะทางประชากร 
จ านวน 9  ข้อ  ส่ วนที่  2  ความรู้ เกี่ย วกับระบบ
หลกัประกนัสุขภาพ จ านวน 20 ขอ้ ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.73 ส่วนที ่3 แบบสอบถามการมสี่วนร่วมใน
การด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ จ านวน 16 
ขอ้ ค่าความเชือ่ม ัน่เท่ากบั 0.96 และส่วนที ่4 ความพงึ
พอใจต่อการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
จ านวน 10 ขอ้ ค่าความเชือ่ม ัน่เท่ากบั 0.80 

2.  เครื่องมือที่ ใช้ในการด าเนินการวิจัย 
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ตามแผนการประชุม        
เชิงปฏิบตัิการ แบบสงัเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วม
ของคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
ตามแผนการประชุมเชงิปฏบิตักิาร แบบนิเทศตดิตาม 
และ  แบบประ เมินกา รบริห ารจัด การกองทุ น
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นของส านักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) [4] 
 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรของ              
กลุ่มตวัอย่างด้วยสถติิ รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสูงสุด (Max) 
และค่าต ่าสุด (Min) เปรยีบเทยีบ ความรูเ้กีย่วกบัระบบ
หลกัประกนัสุขภาพ การมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของคณะ
กรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพก่อนและ
หลังการพัฒนา  โดย ใช้  Wilcoxon Matched Pairs 
Signed-Ranks Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.05 การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้การสงัเกตแบบมสี่วนร่วม 
การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก น ามา
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จดัหมวดหมู่ตาม
ประเด็น ซึ่งทัง้หมดเป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา 
(Content Analysis) 
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ผลการวิจยั 
ลกัษณะทางประชาการ 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ จ านวน 17 ราย เป็นเพศชาย 13 ราย เพศ
หญงิ 4 ราย อายุเฉลีย่ 45.71 ปี (SD= 7.72) สถานภาพ
สมรส รอ้ยละ 94.10 และ โสด รอ้ยละ 5.90 การศกึษา
ส่วนใหญ่ ระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 35.50 รองลงมาคอื
ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช . ร้อยละ 23.50 มี
รายได้เฉลี่ย 17,247.06 บาท/เดือน (SD=15,237.70) 
ต าแหน่งปจัจุบนัส่วนใหญ่ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 
29.40 รองลงมาคอื เจา้หน้าที ่อบต. รอ้ยละ17.60 ส่วน
ใหญ่เป็นกรรมการชุดเก่า รอ้ยละ 70.60 ระยะเวลาใน

การด ารงต าแหน่งส่วนใหญ่อยู่ 3 ปี รอ้ยละ 70.60 และ
ประชากรส่วนใหญ่ได้รบัข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพจากหน่วยงาน
ของรฐั/หนังสอืราชการรอ้ยละ 47.10 รองลงมาคอืการ
ประชุม สมัมนา รอ้ยละ 35.20 ตามล าดบั 
ความรู้เก่ียวกบัระบบหลกัประกนัสขุภาพ 

ความรู้เกี่ยวกบัระบบหลกัประกนัสุขภาพ 

ก่อนและหลัง การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 

บรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยหลงัการพฒันา มี

คะแนนเฉลี่ย (𝑥=17.24,SD = 2.6) สูงกว่าก่อนการ

พฒันา (𝑥=9.65, SD=1.96) 

ตารางท่ี 1 ความรูเ้กีย่วกบัระบบหลกัประกนัสุขภาพ (n=17) 
 

ความรู้เก่ียวกบัระบบ
หลกัประกนัสขุภาพ 

คะแนนเตม็ 𝒙 SD Z p – value 

ก่อนการพฒันา 20 9.65 1.96 3.639* <0.001* 
หลงัการพฒันา 20 17.24 2.65   

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0 .05
 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนของ

คณะกรรมการบริหาร กองทุนหลกัประกนัสขุภาพ  

การมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ ก่อนและหลงัการพฒันาศกัยภาพ

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โ ด ย ห ลั ง ก า ร พั ฒ น า  มี ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย 

(𝑥=3 8 . 8 8 ,SD=5.63)  สู ง ก ว่ า ก่ อ น ก า ร พัฒ น า 

(𝑥=23.47, SD=4.06) 

 

ตารางท่ี 2 การมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ (n=17) 
 

การมีส่วนร่วม คะแนนเตม็ 𝒙 SD Z p – value 
ก่อนการพฒันา 48 23.47 4.06 3.630* <0.001* 
หลงัการพฒันา 48 38.88 5.63   

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานกองทุนของคณะ

กรรมการบริหารกองทุน หลกัประกนัสขุภาพ 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานกองทุน

ของคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

ก่อนและหลังการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ

บรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ แตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยหลงัการพฒันา            

มคีะแนนเฉลีย่ (𝑥=25.47,SD=2.37) สูงกว่าก่อนการ

พฒันา (𝑥=17.47, SD=1.77)
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ตารางท่ี 3 ความพงึพอใจต่อการด าเนินงานกองทุน (n=17) 
 

ความพึงพอใจ คะแนนเตม็ 𝒙 SD Z p – value 
ก่อนการพฒันา 30 17.47 1.77 3.658* <0.001* 
หลงัการพฒันา 30 25.47 2.37   

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการพัฒนา
ศัก ย ภ า พ คณะก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพก่อนและหลังการพัฒนา
 ก ร ะ บ ว น ก า ร พัฒ น า ศั ก ย ภ า พ คณ ะ

กรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ก่อนและ
หลงั การพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการบรหิารกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05

 

ตารางท่ี 4 เปรยีบเทยีบกระบวนการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 
 

กระบวนการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 
Z p-value 

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 
ความรูเ้กีย่วกบัระบบหลกัประกนัสุขภาพ 9.65 1.96 17.24 2.65 3.639* <0.001* 
การมสี่วนรว่มในการบรหิารจดัการกองทนุ 23.47 4.06 38.88 5.63 3.630* <0.001* 
ความพงึพอใจต่อการด าเนินงานกองทนุ 17.47 1.77 25.47 2.37 3.658* <0.001* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

กระบวนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ 

ผู้วิจ ัยได้สรุปผลของกระบวนการ ด าเนิน

งานวจิยั คอื SUPAPORN Process ประกอบดว้ย 

 1. การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation) 

หมายถึง ศึกษาบริบทของพื้นที่ ข้อมูลพื้นฐาน การ

ด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ คน้หาวเิคราะห์ 

และประเมินสถานการณ์การพัฒนาการด าเนินงาน

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ (ข ัน้ตอนการวางแผน) 

 2. ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 

(Understanding) หมายถึง การสร้างความรู้ความ

เขา้ใจในบทบาทหน้าที ่การด าเนินงานและการบรหิาร

จดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแก่คณะกรรมการ

บ ริห า ร ก อ งทุ น ห ลัก ป ร ะ กัน สุ ข ภ าพ  เ พื่ อ ใ ห้

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ              

มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานและบริหาร

จดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพและบทบาทหน้าที่

การเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ (ข ัน้ตอนลงมอืปฏบิตังิาน) 

 3. การสร้างการมสี่วนร่วม (Participation) 

หมายถึง การเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพได้มีส่วนช่วยเหลือกัน 

ตัง้แต่ การวางแผน การบริหารงบประมาณ การ

ด าเนินการ การติดตามและประเมินผลกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ (ข ัน้ตอนการวางแผน ขัน้ตอน         

ลงมอืปฏบิตังิาน ขัน้ตอนสงัเกตผลการปฏบิตังิานและ

ขัน้ตอนการสะทอ้นกลบัผลการปฏบิตังิาน) 

 4. การปฏบิตั ิ(Action) หมายถงึ การปฏบิตัิ

ตามแผนทีว่างไว ้(ข ัน้ตอนลงมอืปฏบิตังิาน) 

 5. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 

หมายถงึ การสื่อสารความคดิเหน็ ข่าวสาร ขอ้เทจ็จรงิ

ต่าง ๆ ไปสู่ กลุ่มประชาชน เป็นการเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์และความเขา้ใจอนัดรีะหว่างหน่วยงาน 

องค์กร และประชาชนที่เกี่ยวขอ้ง ในการด าเนินงาน
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กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ การประชาสมัพนัธ์เป็น

การเพิ่มความรู้เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพ

ให้กบัประชาชน เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการ

ด าเนินงานกองทุนมากขึ้นด้วย (ข ัน้ตอนการสะท้อน

กลบัผลการปฏบิตังิาน) 

 6. การด าเนินงาน (Operation) หมายถึง 

การด าเนินการตามแผนประกอบด้วย การประชุม

ประชุมเชงิปฏบิตัิการในการจดัท าแผนงานสรา้งเสรมิ

สุขภาพ การป้องกนัโรคและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ

การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพโดยการใช้เทคโนโลยเีพื่อ

การมสี่วนร่วมและการสนทนากลุ่ม และมผีลของการ

ด าเนินการ พบว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบหลกัประกนัสุขภาพและการด าเนินงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพ ในด้านต่างๆ ตามคู่มือการ

ปฏบิตังิานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่

หรือพื้นที่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ

ความรู้  พบว่ า  คณะกรรมการบริห ารกองทุ น

หลักประกันสุขภาพ หลังการพัฒนามีความรู้เพิ่ม          

มากขึน้กว่าก่อนการพฒันา( ข ัน้ตอนลงมอืปฏบิตังิาน) 

 7. ก า ร ร า ย ง า น  ( Report) ห ม า ย ถึ ง                    

การบนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน 

การรายงานผลการด าเนินงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ การรายงานด้านการเงนิต่อคณะกรรมการ

อย่างน้อยทุกไตรมาส กองทุนฯ มกีารจดัท ารายงาน

ดา้นการเงนิต่อคณะกรรมการ ถูกต้อง และทนัในเวลา

ที่ก าหนด การสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละ

โครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ และการรายงานผลการ

ด าเนินงานใน website สปสช. (ข ัน้ตอนสงัเกตผลการ

ปฏบิตังิาน) 

 8. ภาคี เครือ ข่ าย  (Network) หมายถึง                  

มสี่วนร่วมของภาคเีครอืข่าย ในการด าเนินงานกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์การด าเนินงานและปญัหาอุปสรรคในการ

ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายการ

ด าเนินงาน ของกองทุนในพื้นที่ให้สามารถสนับสนุน

ส่งเสรมิการด าเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ ซึง่จะ

ส่งผลให้ประชาชนในพื้นทีส่ามารถเขา้ถึงหลกัประกนั

สุขภาพอย่างมคีุณภาพ และทัว่ถงึต่อไป (ข ัน้ตอนการ

สะทอ้นกลบัผลการปฏบิตังิาน) 

 การถอดบทเรียนหลงัการด าเนินกิจกรรม 

หาปจัจยัแห่งความส าเร็จ และปญัหา อุปสรรค จาก

การพัฒนา และน าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนแก้ไขการ

พัฒนาการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ            

ซึง่การด าเนินงานนัน้ ต้องอาศยัเครอืข่ายทุกภาคส่วน

ในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพ [5] ซึง่ปจัจยัแห่งความส าเรจ็ มดีงันี้คอื 

 1. ภาคเีครอืขา่ย (Network) การมสี่วนร่วม

ของภาคี เค รือข่ าย  ในการด า เนิน งานกองทุ น

หลกัประกนัสุขภาพ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์การด าเนินงานและปญัหาอุปสรรคในการ

ด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  

 2. ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ 

(Understanding) เพื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารกองทุน

หลักประกันสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการ

ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพและบทบาทหน้าที่การเป็นคณะกรรมการ 

บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีความรู้ความ

เข้าใจในระเบียบการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพ สามารถใหข้อ้เสนอแนะทีเ่กีย่วกบัการส่งเสรมิ

สุขภาพ ป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ในการ

จดัท าแผนสุขภาพชุมชนหรอืแผนงาน/โครงการ ต่อ

คณะกรรมการและภาคอีื่นได ้ 

 3. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 

การประชาสมัพนัธ์เป็นการเพิม่ความรู้เกี่ยวกบัระบบ
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หลกัประกนัสุขภาพใหก้บัประชาชน เพื่อใหป้ระชาชน

มสี่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุนมากขึน้ดว้ย  

 4. การติดตามและการรายงาน (Report) 

เพื่อตดิตามการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

เป็นการกระตุ้นให้คณะกรรมการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพ มีการด าเนินโครงการอย่ าง

ต่อเนื่อง 
 

สรปุ 

 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ต าบลเมอืงฝาง อ าเภอ

เมือง จังหวัดบุรีร ัมย์ ในครัง้นี้  ผู้ว ิจ ัยน าเสนอสรุป

ผลการวจิยัตามความมุง่หมายของการวจิยัดงันี้  

 1. ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรของ

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพใน

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพ ต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมือง 

จงัหวดับุรีรมัย์ เกี่ยวกบักองทุนหลกัประกนัสุขภาพ   

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย รอ้ยละ 76.50 ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 46-50 

ปี ร้อยละ  35.50 มีอายุเฉลี่ย  45.71 ปี (S.D.= 7.72) 

ประชากรส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส ร้อยละ 94.10 

ส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 35.50  

 ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่างน้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 10,000 บาท ร้อยละ 52.90 รายได้ต ่าสุด คือ 

3,000 บาท/เดอืน รายไดส้งูสุด คอื 50,000 บาท/เดอืน 

แ ล ะ มี ร า ย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย  17,247.06 บ า ท / เ ดื อ น 

(S.D.=15,237.70) ต าแหน่งปจัจุบนัส่วนใหญ่ ก านัน/

ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 29.40 ส่วนใหญ่เป็นกรรมการ           

ชุดเก่า ร้อยละ 70.60 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง

ส่วนใหญ่ 3 ปี ร้อยละ70.60 ได้ร ับข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกบัการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

จากหน่วยงานของรฐั/หนงัสอืราชการรอ้ยละ 47.10  

 2. ผลการประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อวาง

แผนการแกไ้ขปญัหา พฒันาศกัยภาพ คณะกรรมการ

บรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยี

เพือ่การมสี่วนร่วม กระบวนการสนทนาแบบมสี่วนร่วม 

(Discussion ORID Method) การประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

(Workshop Method) และการวางแผนปฏิบัติการ 

(Action Planning Method) [6] ผลทีเ่กดิขึน้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้คณะกรรมการบริหารกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพเข้าร่วมประชุมทุกคนได้ผลงาน

กลุ่ มคือ  รับทราบปญัหาการด า เนินงานกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพไปในทศิทางเดยีวกนั ไดแ้นวทาง

การแก้ปญัหาการด าเนินงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ  และข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาการ

ด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ องคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลเมอืงฝาง โดยร่วมกนัก าหนดแผนปฏบิตักิาร

ในการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการบรหิารกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ จ านวน 2 โครงการ คอื โครงการ

ประชุมเชงิปฏบิตักิารจดัท าแผนงานสรา้งเสรมิสุขภาพ 

การป้องกันโรคและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยการ

ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการมสี่วนร่วม และโครงการ

อบรมพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพและจากการสังเกตผู้เข้าร่วม

ประชุมมคีวามสนใจในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 

และร่วมกิจกรรมทุกขัน้ตอน ส าหรบัอุปสรรคในการ

ประชุมครัง้นี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนมภีาระ

งานประจ า ท าให้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้จนจบ

กระบวนการวางแผนปฏบิตักิาร 

 3. ผลการด า เ นิ น งาน โคร งการปร ะชุ ม             

เชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนงานการสร้างเสริม

สุขภาพ การป้องกนัโรคและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ของ

คณะกรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพโดย

การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการมสี่วนร่วม จากการ

สัง เ กต  พบว่ า  คณะกร รมกา รบริห า ร กอ งทุ น

หลกัประกนัสุขภาพทุกคนมคีวามพรอ้มในการประชุม
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เชงิปฏบิตัิการ มคีวามสนใจ กระตือรอืร้นในการร่วม

แสดงกจิกรรมต่าง ๆ ในการประชุม มสี่วนร่วมในการ

แสดงความคดิเหน็ และกล้าแสดงออกในการน าเสนอ

ผลงานกลุ่ม ผลงานทีไ่ด ้คอืการมสี่วนร่วมในการจดัท า

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรคและพื้นฟู

สมรรถภาพ เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั ของโครงการและ

แผนงานการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

องค์ก ารบริห า รส่ วนต าบล เมือ งฝ างปร ะจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 และจากการสนทนากลุ่มหลงั

การท ากิจกรรมของคณะกรรมการบริหารกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ พบว่า ในการด าเนินงานแผนงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ  ต้องด าเนินงานตาม

แผนงานให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและบรรลุตาม

วตัถุประสงค์ตวัชี้วดั ระยะเวลาทีก่ าหนดของโครงการ 

ผลการนิเทศงาน พบว่า การด าเนินโครงการ ตาม

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  มีการด าเนิน

โครงการน้อยเนื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

เมืองบุรีร ัมย์ ได้สัง่ชะลอการเบิกจ่ายเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพ มกีารก าหนดระเบียบเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับการโอนเงิน  และการอนุมัติการใช้เงิน           

ทุกโครงการ ท าให้บางโครงการไม่สามารถด าเนินงาน

ตามแผนทีว่างไวต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 

 4. ผลการด าเนินงานโครงการอบรมพฒันา

ศกัยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกัน

สุขภาพ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน

สุขภาพมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัตัง้กองทุน

แนวทางกา รบริห าร จัด กา รกองทุ น  แนวทาง            

การจดับรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัโรคและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพตามชุดสทิธปิระโยชน์ แนวทางการจดัท า

แผนงานกองทุน การบรหิารงบประมาณ การรายงาน

การเงนิและการติดตาม ประเมนิผล สามารถน าไปสู่

การปฏบิตัเิพื่อพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการกองทุน

และพฒันาการด าเนินงานกองทุน ผลกัดนัให้กองทุน

หลกัประกนัสุขภาพขบัเคลื่อนตามแนวนโยบายและ

วตัถุประสงค์ของการจดัตัง้กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

จากการติดตามนิเทศงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล

ความรู้ของคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพ พบว่า หลงัการพฒันาคณะกรรมการบรหิาร

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ โดยรวม

อยู่ในระดบัปานกลาง และจากการสนทนากลุ่ม หลงั

ด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพ  ในการพัฒนาศักยภาพคณะ

กรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ พบว่า 

การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบหลกัประกนั

สุขภาพให้ยัง่ยืน ผ่านเกณฑ์การประเมนิการบริหาร

จดัการกองทุน ใหป้ระชาชนมคีวามรู้ ความเขา้ใจและ 

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ  

 5. ผลการตดิตาม นิเทศ ความกา้วหน้าในการ

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพ  ต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมือง 

จังหวัดบุรีร ัมย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นคณะกรรมการ

บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ พ บ ว่ า 

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  มี

การด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารและปฏบิตัติามแนว

ทางการด า เนินงานตามคู่มือส านักงานกองทุน

หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ  โดยมีเ จ้าห น้าที่

สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ให้

ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสร้างเสริม

สุขภาพ ป้องกันโรคและพื้นฟูสมรรถภาพ มีนายก

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมอืงฝาง ต าแหน่งประธาน

กองทุน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง 

ต าแหน่ ง เลขานุการ ให้ค า แนะน า ระ เบียบการ

ด าเนินงานของกองทุน อุปสรรคที่พบคือ การมสี่วน

ร่ วมของประชาชน ในการด า เนิ น งานกองทุ น

หลกัประกนัสุขภาพยงัมอียู่น้อย ภาคประชาชนขาด

การมสี่วนร่วมในการสมทบงบประมาณ ดา้นการสรา้ง

เสรมิสุขภาพ ขาดการมสี่วนร่วมในการสรา้งนวตักรรม
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ชุมชน และจากการตรวจเอกสาร พบว่า การบนัทึก

การประชุมยงัไม่เรยีบร้อยเท่าที่ควร ความล่าช้าและ

ปญัหาการป้อนขอ้มลูผ่านระบบออนไลน์ ผลจากการ

ตดิตาม นิเทศงาน ตามแผนปฏบิตัิการ พบว่า ในการ

ด าเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท า

แผนงานสร้างเสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรคและพื้นฟู

สมรรถภาพ  ได้ผล งาน  คือ ได้แผนงาน ในการ

ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประจ าปี

งบประมาณ  พ .ศ . 2557 และการด า เนินงานตาม

แผนงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ได้มีการ

ด าเนินแผนงานเพยีงเล็กน้อยเท่านัน้ ผลการติดตาม

โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการบรหิารกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ พบว่า จากการประเมนิตนเองของ

คณะกรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ใน

ไตรมาสแรก ผลการประเมนิอยู่ในระดบั A มคีะแนน

เท่ากบั 70 คะแนน และจากการสนทนากลุ่ม ในการ

ประเมนิไตรมาสทีส่องควรจะมคีะแนนเพิม่ขึน้ โดยการ

สร้างนวัตกรรมชุมชนและผลการติดตามโครงการ

อบรมพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ หลงัการพฒันามคีวามรู้เพิม่ขึ้น 

อยู่ในระดบัมาก 
 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยพบว่ ากระบวนการพัฒนา

ศกัยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกัน

สุขภาพ ก่อนและหลัง การพัฒนาศักยภาพคณะ

กรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ แตกต่าง

กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เป็นไปตาม

สมมตฐิานการวจิยั  

1. ด้านความรู้เกี่ยวกับระบบหลักประกัน

สุขภาพ ก่อนและหลังการพัฒนาศักยภาพคณะ

กรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ แตกต่าง

กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยหลงัการ

พฒันา มคีะแนนเฉลี่ย (𝑥=17.24, SD=2.65) สูงกว่า

ก่อนการพัฒนา (𝑥=9.65, SD=1.96)  ซึ่งสามารถ

อธิบายผลการศึกษาได้ว่ าการพัฒนาศักยภาพ 

คณะกรรมการในการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพโดยใชก้ระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action 

Research) ร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อการมีส่วนร่วม 

(Technology of Participation : TOP) เ พื่ อ ร่ ว ม

วเิคราะห์ปญัหาและหาแนวทางแก้ไขปญัหาร่วมกนั 

โดยมีกิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้  ส่ งผลให้ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ         

มีคว ามรู้ เพิ่มขึ้น อยู่ ใ นร ะดับสู ง  สอดคล้อ งกับ                    

ผลการศกึษาของ ชชัติกา แม้ประสาท [7] โครงการ         

น าร่องของส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตสิาขา

เขตพื้นที่ (ราชบุรี) คณะกรรมการบริหารกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่ มคีวามรูแ้ละทศันคติ

เกีย่วกบัการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

ระดับท้อ งถิ่น  ในระดับปานกลางและระดับสู ง 

สอดคล้องกับการศึกษาของพัชรี ประยูรพันธ์ [8]           

ทีค่ณะกรรมการบรหิารกองทุนและคณะอนุกรรมการ

กองทุน มคีวามรู้เกี่ยวกบัระบบหลกัประกนัสุขภาพ

เพิม่ขึ้นจากระดบัความรู้เฉลี่ยที่ 9.93 เพิม่เป็น 21.93 

โดยเป็นการเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของดเิรก ปทัมศริ ิและคณะ [9] 

พบว่าการจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่คณะกรรมการบรหิาร

กองทุน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งผลต่อ

การบริหารงบประมาณ ให้มีหลักการและแนวคิดที่

ถูกต้องและสอดคล้องกับผลการศึกษาของชาญชัย             

ชัยสว่าง  [10] ที่ประยุกต์ ใช้เทคนิคกระบวนการ

วางแผนแบบมีส่ ว น ร่ วม  การพัฒนาศักยภาพ 

การศึกษาดูงาน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศ

ติดตามสนับสนุน  ท าให้ผลการด าเนินงานกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่โดยรวมและรายได้

ทุกด้าน มีระดับการด าเนินงานหลงัพฒันาดีขึ้นจาก

ก่อนการพฒันาอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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สอดคลอ้งกบัผลกบัการศกึษาของ อวยพร พศิเพง็ [11] 

ทีป่ระยุกต์ใชก้ารจดัการอย่างมสี่วนร่วม ร่วมกบัแผนที่

ทางเดนิยุทธศาสตร์ พบว่า ภายหลงัการทดลองแกน

น าสุขภาพ มคีะแนนความรู้เรื่องกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพ มคีวามพงึพอใจ และมสี่วนร่วม ระดบัเพิม่ขึน้ 

อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้ยงัสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของเบญจวรรณ ผิวผ่อง [12]  ที่ใช้

รูปแบบการวจิยัเชงิปฏบิตัิการร่วมกบัเทคโนโลยเีพื่อ

การมสี่วนร่วม (Technology of  Participation : TOP) 

ส่งผลใหชุ้มชนมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการกองทุน

ต าบลเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

พรสวรรค์  มาแสง [13] ที่ประยุกต์ ใช้ทฤษฎีการ

บรหิารงานของคูทซ์ ซึง่หลงัการทดลองกลุ่มตวัอย่างมี

ส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจดัการงบประมาณฯ 

อยู่ในระดบัด ีเพิม่ขึน้จากก่อนการทดลองทีอ่ยู่ในระดบั

ปานกลางอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

กองทุนของคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพ  ก่อนและหลัง การพัฒนาศักยภาพคณะ

กรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ แตกต่าง

กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยหลงัการ

พฒันา มคีะแนนเฉลี่ย (𝑥=38.88, SD=5.63) สูงกว่า

ก่อนการพฒันา (𝑥=23.47, SD=4.06) สอดคล้องกบั

ผลการศกึษาของ ประนอม ขนัทะ [14] ที่พบว่า การ

ได้รบัการสนับสนุนจากองค์กร ท าให้กลุ่มตัวอย่างมี

ส่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 3.73 (SD=0.59) สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของพรทิพย์ สุประดิษฐ์ และชาติ 

สุวรรณนิตย ์[15]  ในกรณขีองระดบัความมากน้อยของ

การมสี่วนร่วมซึง่ม ี3 ระดบัคอื ร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมรบั

ผลประโยชน์ ในแต่ละระดบัจะมแีตกต่างกนัไปในแต่ละ

พื้นที่  ซึ่งในการแก้ไขปญัหาต่าง ๆ หากชุมชนได้มี

ส่วนร่วมทัง้ 3 ระดบั ผลการแกไ้ขปญัหามกัจะประสบ

ความส าเร็จได้ด้วยดี การที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม            

ในการวางแผน และก าหนดทศิทางพฒันาจะท าใหเ้กดิ

ความร่วมมอืที่ด ีนอกจากนัน้ยงัพบว่าประชาคมเป็น

กระบวนการทีส่่งเสรมิใหเ้กดิการมสี่วนร่วมของชุมชน 

ท าใหเ้กดิการรวมตวัของกลุ่ม/องคก์ร และประชาชนใน

ลกัษณะที่เป็นธรรมชาติ จากจติส านึกของประชาชน

เอง เขา้มาเรยีนรูร้วมกนั ร่วมกนัคดิ ร่วมกนัวเิคราะห์

ปญัหาของชุมชน ร่วมหาแนวทาง ตลอดจนด าเนินการ

แก้ไขปญัหาของชุมชน ท าให้ประชาชนมคีวามรู้สึก

เป็นเจา้ของและร่วมมอืกนัจดัการปญัหาต่างๆ อย่างไร

กต็าม การส่งเสรมิใหเ้กดิประชาคมไม่ควรเป็นลกัษณะ

สัง่การ ควรให้เป็นไปตามความต้องการทีแ่ท้จรงิของ

ชุมชน เนื่องจากแต่ละชุมชนมสีภาพปญัหาและความ

พรอ้มทีแ่ตกต่างกนั ภาครฐัไม่ควรทีจ่ะก าหนดรูปแบบ

หรอืหวัขอ้ใหชุ้มชนคดิ เพราะชุมชนจะรูส้กึว่าเป็นการ

ท างานใหเ้จา้หน้าที ่โดยเรื่องทีชุ่มชนต้องการท า อาจ

ไม่ใช่ปญัหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามยัโดยตรง 

หากมีปญัหานัน้เป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการแก้ไข ก็จะ

ไดร้บัความสนใจ ใส่ใจการด าเนินงาน และมสี่วนร่วมด ี

3. ด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน

กองทุนของคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพ  ก่อนและหลัง การพัฒนาศักยภาพคณะ

กรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ แตกต่าง

กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยหลงัการ

พฒันา มคีะแนนเฉลี่ย (𝑥=38.88, SD=5.63) สูงกว่า

ก่อนการพัฒนา (𝑥=23.47, SD=4.06)  ซึ่งสามารถ

อธิบายผลการศึกษาได้ว่า  การพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการในการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพ ดา้นความพงึพอใจต่อการด าเนินงานกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ เป็นเกณฑ์หนึ่งทีใ่ชใ้นการตดิตาม

ประเมนิผลการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

และควรมกีารเกบ็ขอ้มลูอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ จากผล

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ  พบว่า 
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คณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ มี

ความพงึพอใจด้านการได้รบัผลประโยชน์จากกองทุน

หลกัประกันสุขภาพ ด้านการด าเนินงานสร้างเสริม

สุขภาพ ในระดบัมาก โดยชุมชนเขา้ไปมสี่วนร่วมใน

การด าเนินการ และความพึงพอใจในการวิเคราะห์

ปญัหาสุขภาพโดยใช้แผนชุมชน เนื่องจากในการ

พฒันาศกัยภาพคณะกรรมการในการบริหารจดัการ

กองทุน ไดน้ าการประชุมเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม

ในการจัดท าแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ             

สู่กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตัิการ (Action Research) 

ขัน้ตอน การปฏบิตัิ (Action) ส่งผลให้คณะกรรมการ

บรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ มคีวามพงึพอใจใน

การวิเคราะห์ปญัหาสุ ขภาพโดยใช้แผนชุมชน 

สอดคล้องกับการศึกษาของประนอม ขันทะ  [8]          

ว่าการได้รบัการสนับสนุนจากองค์กร ท าให้มคีวาม          

พึงพอใจในการด าเนินงานในระดับมาก อย่างมี

นยัส าคญัทางสถติ ิ(r=0.829, p-value<0.001)  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพ ควรส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มผู้น าเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม

ผูด้อ้ยโอกาส ชมรมต่างๆ และประชาชนสามารถร่วม

จดัท าแผนการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

และควรมกีารวจิยัการพฒันาการด าเนินงานกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ ในรปูแบบอื่น ๆ  
 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ ส า เร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความ

ร่วมมอืจาก นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเมอืงฝาง 

คณะกรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบล

เมอืงฝาง และเจา้หน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ

ต าบลเฉลมิพระเกยีรตฯิ ร่มโพธิ ์
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