
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)

ปที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 ISSN 2408 - 0845
177
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนีว้ัตถุประสงค เพื่อพัฒนารูปแบบการจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง อําเภอ
โนนดินแดง จังหวัดบุรรีัมย กลุมตวัอยาง คือ คณะกรรมการกองทุน จํานวน 34 คน คัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด 
โดยใชแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบัติการในการวิจัย เก็บรวบรวมขอมลูโดยใช แบบสอบถาม และแบบบันทึกกิจกรรม 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี ่รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ
โดยใช Paired Sample t-test ผลการวิจัย พบวา กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการกองทุน มี 5 ขั้นตอน 
ไดแก 1) บริบทและขอมลูเชิงประจักษ 2) ประชุมเชิงปฏิบตัิการแบบมีสวนรวม 3) จัดทําแผนปฏิบตัิการ         
4) สังเกตผลการปฏิบตัิทุกข้ันตอน 5) การสะทอนกลับผลปฏิบัตงิาน กลุมตัวอยางมีการเปลี่ยนแปลง คือ ความรู
เกี่ยวกับกองทุนหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 การมีสวนรวมดาน
การตัดสินใจ การประเมินผล การรับผลประโยชน และการสรางนวัตกรรม หลังพัฒนาเพ่ิมขึ้นกวากอนพัฒนา
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ความพึงพอใจในการดําเนินงานดานการตดัสินใจ การปฏิบัต ิและการ
สรางนวัตกรรม หลังพัฒนาเพิ่มขึ้นกวาการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สงผลใหกองทุน 
ผานเกณฑการประเมินในระดับ A+ ปจจัยแหงความสาํเรจ็ คือ 1) การมีสวนรวม 2) ความรู ความเขาใจ ในงาน 
3) บริบทพ้ืนท่ีเปนฐาน 4) ภาวะผูนํา 5) การสื่อสาร 6)  การตดิตามอยางตอเนื่อง 
 

คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบ / กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน / การเสริมสรางพลังอํานาจ 
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ABSTRACT 
 

This action research aims to create the Local Health Assurance Fund for Lumnangrong Sub-district 
Municipality, A total of 34 participants were employed which comprised of Local Health Assurance 
in Committees. Data were collected by active plan, questionnaire and activities recording on form. 
Both Descriptive at inferential statistics were implied to percentage, mean, standard deviation and 
Paired Sample t-test within significance of 0.05 level. The results have improved that The 
Development of Health Assurance Fund Model Using  Empowerment for Local Health Assurance 
Fund Committee in Lumnangrong Sub-district, Nondindang District, Burirum Province has 5 stages: 
1) study the empirical data, and 2) a participatory workshop 3) Plan 4) observe the performance of 
each step, and 5) the practice of reflection. Sample is changed especially from the objective plan 
which made high level of development with significance of the 0.05 level. The comparison the 
knowledge of fund before and after the development found that the participation of decision, 
assessment, benefit and making innovation were increase at level of significance of the 0.05 level. 
The comparison of satisfaction before and after the development found that the participation of 
decision and making innovation were increase at level of significance of the 0.05 level. As a result 
The Health Insurance Fund, Lam Nang Rong. Meet Level A +. The factor of successful was 
Participation, Understanding, Context Base, Leadership, Information and Continuous 
monitoring. 
 

Keywords : The Development of Model / Local Health Assurance Fund / Empowerment 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี นับเปนนวัตกรรมที่สําคัญในระบบสุขภาพของ
ประเทศไทย โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนกลไกสําคัญในการดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพ จากรายงาน
สถานการณจํานวนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จังหวัดบุรีรมัย มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบล ทุกตําบล ในป พ.ศ. 2555 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรีมัย, 2555) อําเภอโนนดินแดง ไดดําเนินการ
พัฒนากองทุนตําบลมาอยางตอเนือ่ง โดย ป พ.ศ. 2549 มีกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนํารอง 1 แหง คือ
กองทุนตําบลลํานางรอง และขยายเปน 2 แหง ในป 2553 และเพิม่เปน 4 แหง ครบรอยละ 100 ในป 2554 
(สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนดินแดง, 2555) 
 จากการนิเทศ ตดิตาม การบรหิารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ีของ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนดินแดง ป พ.ศ. 2555 
พบวากองทุนตําบลในพื้นที่อําเภอโนนดินแดง จํานวน 4 แหง พบวามีคะแนนประเมินอยูระหวางรอยละ 80-98 
คะแนน (A และ A+) เมื่อพิจารณาเปนรายกองทุนพบวากองทุนหลกัประกันสุขภาพตําบลที่มีผลการประเมิน
ลดลงอยางตอเนื่อง เมื่อเปรยีบเทยีบกับผลการประเมินในป 2549-2555 คือกองทุนหลักประกันสขุภาพตําบลลํา
นางรอง โดยมีคะแนนที่ 98(A+), 95(A+), 95(A+), 95(A+), 92(A+), 89(A) และ 69(B) ตามลําดับ มผีลทําให
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง ตกจากการเปนกองทุนที่มีศักยภาพสูงและเปนศูนยเรียนรู มาอยูใน
กลุมเปนกองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง ผลจากการ Focus Group คณะกรรมการบรหิารกองทุนและ
คณะทํางานกองทุนหลักประกันสขุภาพตําบลลํานางรอง พบวา 1) คณะกรรมการมสีวนรวมเฉพาะตอนประชุม
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รับรองแผนงานโครงการ 2) คณะกรรมการขาดชองทางการสื่อสารระหวางกองทุนกับประชาชน                   
3) ขอมูล ขาวสารกองทุน สวนใหญอยูในรูปแบบ Electronic ซึ่งคณะกรรมการเขาถึงนอย ทําใหไมสามารถ
สื่อสารกับประชาชนไดอยางเขาใจ 4) คณะกรรมการขาดความรูความเขาใจ การใชจายงบประมาณตามกิจกรรม
ตางๆ 5) คณะกรรมการกองทุนและคณะทํางานขาดการมสีวนรวมในทุกกระบวนการ และ6) คณะกรรมการ
กองทุนและคณะทํางานขาดการเช่ือมโยงการทํางานใหเปนทีม ตางคนตางทํา ขาดความเช่ือมั่นในการตัดสินใจ
ดวยตนเอง ซึ่งปญหาท่ีกลาวมาขางตนลวนเปนปญหาที่เกิดข้ึนจากระบบการบรหิารจัดการของกองทุนฯ 
 ศจ.นพ.ประเวศ วะสี (ม.ป.ป., ออนไลน) ไดอธิบายไววา องคประกอบท่ีเปนหัวใจของความย่ังยืนของ
สังคมชนบทมี 3 องคประกอบ คือ 1) องคกรชุมชน 2) ความรู โดยเฉพาะความรูจริงคือพลัง และ3) กระบวนการ
เรียนรูของประชาชน ซึ่งตองเปนการศึกษาท่ีทรงพลัง อันไดแก การวิเคราะหปญหา การวินิจฉัยปญหา การ
วิเคราะหทางเลือก การตัดสินใจ ทางเลือกที่ถูกตอง ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวาการเสริมสรางพลังอํานาจ ซึง่เปนการ
เพิ่มศักยภาพของบุคคล ในการทํางานและแกปญหาตางๆไดบรรลุผลสําเร็จ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะนํามาใช
รวมกับการวิจยัเชิงปฏิบัติการในทุกข้ันตอน การดําเนินการที่ผานมาไดมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการโดยการใหความรู ในการจัดทําแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร การจัดทําแผนปฏิบตัิการ และจัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรูการดําเนินงานระหวางกองทุนหลักประกันสุขภาพภายในอําเภอ แตยังไมมีการศึกษารูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล ท่ีเปนรูปธรรม ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนา
รูปแบบการจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น โดยการเสริมสรางพลังอํานาจคณะกรรมการ ของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรมัย ขึ้น เพื่อไดองคความรูขยายผลสู
การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลอ่ืนๆ ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นโดยการเสริมสรางพลัง
อํานาจของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรรีมัย 
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นโดยการ
เสรมิสรางพลังอํานาจของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย 
 3. เพ่ือวัดความรู การมีสวนรวม ความพงึพอใจ ในกระบวนการดําเนนิการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรรีัมย 
 4. เพื่อเปรียบเทียบความรู การมีสวนรวม ความพึงพอใจ ในการดําเนินการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรรีัมยกอนและหลังดําเนินการ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมุงเนนการเสริมสรางพลัง
อํานาจคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นในการพัฒนารูปแบบการจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบัทองถิ่น 
 2. พื้นที่วิจัย คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลาํนางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรรีัมย 
 3. ประชากรและประชากรกลุมตัวอยาง 
  3.1 ประชากร คือ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดิน
แดง จังหวัดบุรีรมัย จํานวน 34 คน 
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  3.2 กลุมตัวอยาง ใชประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง ประกอบดวยคณะกรรมการบรหิาร
กองทุน และคณะทํางานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ทั้งเพศ
ชายและหญิง ซึ่งเปนคณะกรรมการอยางนอย 1 ปขึ้นไป และสมัครใจในการเขารวมการวิจัย โดยมีขอตกลง
เบื้องตนในการคัดเลือกกลุมตัวอยางเขาศึกษาดัง ตอไปนี ้เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางเขาศึกษา (Inclusion 
Criteria) 1) เปนผูที่มีอาย ุ18 ปขึ้นไป และสามารถสื่อสาร อานออก เขียนไดดวยภาษาไทย 2) เปน
คณะกรรมการบรหิารกองทุน และคณะทํางานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรมัย 3) เปนผูยินดีเขารวมโครงการวิจยัตลอดการวิจัย เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางออกจาก
การศึกษา (Exclusion Criteria) 4) เปนผูพิการ ทางหู ตา สติปญญา 5) เปนผูไมยินดีเขารวมโครงการวิจัย ซึ่ง
กลุมตัวอยางครั้งนี้ ประกอบดวย นายกองคการบริการสวนตาํบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูนําหมูบาน 
ผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หัวหนาหนวยบริการ
ปฐมภูมิในพื้นที่ รวม 34 คน 
 4. ขอบเขตของเน้ือหา เปนการพฒันารูปแบบการจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 
โดยการเสริมสรางพลังอํานาจของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขุภาพตําบลลํานางรอง อําเภอ โนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรมัย โดยใชเครื่องมือ จาํนวน 4 ชุด ไดแก 1) แบบสอบถาม (Questionnaires) จํานวน 1 ชุด 2) แบบ
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมการมสีวนรวมของคณะกรรมการ 3) แบบบันทึกการสัมภาษณ คณะกรรมการบรหิาร
กองทุน ในการรวมกิจกรรมตางๆ 4) แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น 
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (2553, หนา 42) 
 5. ระยะเวลาในการศึกษา 6 เดือน ตั้งแตเดือนตลุาคม 2556-เมษายน 2557 
 6. ขั้นตอนการศึกษา 
 ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning) ใชระยะเวลา 1 เดือน 
  6.1 เก็บขอมูลกอนดําเนินการ 
  6.2 ศึกษาบริบทของพื้นที่และขอมูลพื้นฐาน 
   ใชกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) ระยะท่ี 1 ระยะเตรียมการกอนการ
ปฏิบัติการ (Preparation Prior to the Implementation of the Methodology) 
  6.3 รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู คนหาปญหา วิเคราะหสาเหตุและความตองการ 
  6.4 รวมกําหนดทางเลือกในการดําเนินการ 
   ใชกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) ระยะท่ี 2 ระยะกําหนดวิธีการ 
(Assessment) 
  6.5 นําทางเลือกในการพัฒนามาจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบตักิารในการพัฒนา 
   ใชกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) ระยะท่ี 3 พัฒนาแผนกลยุทธ
สําหรับการสรางพลังในชุมชน (Developing a Strategic Plan for Community Empowerment) 
 ขั้นที่ 2 ขั้นลงมือปฏิบัติงาน (Action) ใชเวลา 5 เดือน 
  6.6 ดําเนินการตามแผน เพื่อใหเกดิการเสริมสรางพลัง 
 ขั้นที่ 3 สังเกตผลการปฏิบัต ิ(Observation) เปนการรวบรวม วิเคราะห จดบันทึกตามเคร่ืองมือท่ี
กําหนดทุกขั้นตอนท่ีลงมือปฏิบตัิ (Action) ในขั้นที่ 2 
  6.7 จัดเก็บรวบรวมขอมลู สรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรม ท้ังเชงิคุณภาพ และเชิงปริมาณ
ดวยเครื่องมือและวิธีการตามทีร่ะบุในแผนปฏิบัติการทุกข้ันตอน 
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  6.8 วิเคราะหผลท่ีเกิดขึ้น และขอคนพบท่ีสําคัญ 
  6.9 สังเคราะหกระบวนการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน 
 ขั้นที่ 4 การสะทอนกลับผลปฏิบติังาน (Reflection) ใชเวลา 1 เดือน 
  6.10 การจัดเวทีประชุมกลุมสรุป ถอดบทเรียนผลการพัฒนา 
  6.11 การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกองทุนกอนและหลังดําเนนิการพัฒนา 
  6.12 สรุปปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะเพ่ือใชในการแกไขปญหาในวงรอบตอไป 
   ใชกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) ระยะท่ี 4 การติดตามผลและ
ยอนกลับไปกําหนดใหม (Follow up and re-Assessments) 
 7. การวิเคราะหขอมูล 
  7.1 สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency 
Distribution) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
คาสูงสุด และคาตํ่าสดุ (Max-Min) 
  7.2 สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปรียบเทียบ ความรู การมีสวนรวม ความพึงพอใจ
ตอการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะทํางานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ กอนการพัฒนาและหลังการพัฒนา ใช Paired sample t-test กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 
 

ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลดานคณุลักษณะทางประชากร 
 ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย 17 คน และเพศหญิง 17 คน อายุนอยที่สุด 24 ป อายุมากท่ีสุด 63 
ป อายุเฉลี่ย 43 ป สวนใหญอายุ 40-49 ป จํานวน 12 คน รอยละ 35.3 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
11 คน รอยละ 32.4 และอาชีพรบัราชการเทากันจํานวน 11 คน รอยละ 32.4 สถานภาพสมรส 27 คน รอยละ 
79.4 การศึกษาระดับปริญญาตรี 13 คน รอยละ 38.2 รายไดเฉลีย่ทุกคน 14,194.1 บาทตอเดือน รายไดต่ําสดุ 
4,000 บาทตอเดือน รายไดสูงสุด 35,000 บาทตอเดือน โดยสวนใหญมีรายไดระหวาง 8,500 – 15,000 บาท 
จํานวน 12 คน รอยละ 35.3 คณะกรรมการสวนใหญเปนคณะกรรมการจากชุมชน 15 คน รอยละ 44.1 มี
ประสบการณการทํางานรวมกับ อบต. หรือ กองทุน เฉล่ีย 3.3 ป สวนใหญมีประสบการณการทํางาน 1 ป 
จํานวน 11 คน รอยละ 32.4 รองลงมาคือ 2 ป จํานวน 7 คน รอยละ 20.6 โดยมีคณะกรรมการสวนท่ีเปน
คณะทํางานมากท่ีสุด 16 คน รอยละ 47.1 ดังตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 ความถี่ รอยละของประชากร จําแนกตามคุณลักษณะทางประชากร (n = 34) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะทางประชากร จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
 ชาย  17 50.0 
 หญิง 17 50.0 
2. อาย ุ(ป)   
   20-29 2 5.9 
   30-39 10 29.4 

   40-49 12 35.3 
   50-59 9 26.5 

   มากกวา 60 ขึ้นไป 1 2.9 

  X  + SD 43.7 + 9.4  

  Min, Max 24, 63  
3. อาชีพ   
 รับราชการ 11 32.4 
 รับจาง  8 23.5 
 เกษตรกรรม 11 32.4 
 คาขาย  4 11.8 
4.สถานภาพ   

  โสด 4 11.8 
  คู 27 79.4 
 หมาย/หยา/แยก  3 8.8 
5. การศึกษา   
 ประถมศึกษา 2 5.9 
 มัธยมศึกษา 11 32.4 
 อาชีวะศึกษา/อนุปริญญา 8 23.5 
 ปริญญาตร ี 13 38.2 
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ตารางที่ 1 ความถี่ รอยละของประชากร จําแนกตามคุณลักษณะทางประชากร (n = 34) (ตอ) 
 

คุณลักษณะทางประชากร จํานวน รอยละ 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน    
   ต่ํากวา   8,500 บาท 11 32.4 
    8,500 - 15,000 บาท 12 35.3 
    15,001 - 20,000 บาท 3 8.8 

  20,001 – 25,000 บาท 4 11.8 

    มากกวา 25,000 บาทขึ้นไป 4 11.8 

  X  + SD 14,194.1 + 8,173.9  

  Min, Max 4,000, 35,000  
7. บทบาททางสังคม      
 ผูบริหาร อบต. 2 5.9 
 สมาชิกสภา อบต. 2 5.9 
 กรรมการชุมชน 15 44.1 
 อาสาสมัครสาธารณสุข 3 8.8 
 เจาหนาท่ีสาธารณสุข 8 23.5 
 เจาหนาท่ี อบต. 4 11.8 
8. ประสบการณการทํางานรวมกับ อบต. หรือกองทุน (ป)  
 1-3 20 58.8 
 4-5 7 20.6 
 มากกวา 5 7 20.6 

  X  + SD 3.3 + 2.5  

  Min, Max 1, 8  

9. ตําแหนงในกองทุนหลกัประกนัสขุภาพตําบลลํานางรอง   
 ประธานกรรมการ 1 2.9 
 รองประธานกรรมการ 2 5.9 
 กรรมการ 14 41.2 
 คณะทํางาน  16 47.1 
 กรรมการและเลขานุการ 1 2.9 
 

 2. ผลการวเิคราะหขอมูลความรู การมีสวนรวม และความพึงพอใจ ในการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพของคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง   
กอนและหลังการพัฒนา 
  2.1 ความรูเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง 
  พบวา กอนการพัฒนาผูตอบแบบสอบถามมีคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง รอยละ 76.1        
(SD = 18.5) คะแนนนอยที่สุด รอยละ 40 มากที่สุด รอยละ 100 สวนใหญมีความรูสูง จํานวน 20 คน        
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รอยละ 58.8 รองลงมามคีวามรูต่ํา จํานวน 10 คน รอยละ 29.4 และความรูปานกลาง จํานวน 4 คน รอยละ 
11.8 หลังการพัฒนาพบวามีคะแนนเฉลี่ย รอยละ 93.5 คะแนนนอยที่สุด รอยละ 80 มากที่สดุ รอยละ 100 
สวนใหญมีความรูสูง จํานวน 34 คน รอยละ 100 ดังตารางที ่2 
 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของประชากร จําแนกตามระดับความรู กอนและหลังการพัฒนา (n=34) 
 

ระดับความรู กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ต่ํา (คะแนนนอยกวารอยละ 60.0)  10 29.4 0 0.0 
ปานกลาง (คะแนนรอยละ 60.0 – 79.9) 4 11.8 0 0.0 
สูง (คะแนนรอยละ 80.0 ขึ้นไป) 20 58.8 34 100.0 

 X +SD 76.1+18.5 93.5 + 6.91 

 Min, Max 40.0 , 100 80.0 , 100 
 

  2.2 การมีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง 
  ผูวิจัยไดจําแนกการมีสวนรวมออกเปน 5 ดาน คือ การมีสวนรวมดานการตัดสินใจ การมีสวน
รวมดานการปฏิบตั ิการมสีวนรวมดานการประเมินผล การมสีวนรวมดานการรับผลประโยชน การมีสวนรวม 
ดานการสรางนวัตกรรม กอนการพัฒนาพบวาคณะกรรมการมสีวนรวมในระดับปานกลางทุกดาน โดยคะแนน
เฉลี่ยมากท่ีสุดคือการมสีวนรวมดานการประเมินผล 3.03 นอยที่สุดคือ การมีสวนรวมดานการรับผลประโยชน 
2.54 หลังการพัฒนาพบวาคณะกรรมการมสีวนรวมในระดับสูงเกือบทุกดาน โดยคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือการ  
มีสวนรวมดานการตัดสินใจ 3.98 นอยที่สุดคือ การมีสวนรวมดานการปฏิบัติ 3.25 ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ระดับการมสีวนรวมของประชากรจําแนก 5 ดาน กอนและหลังการพัฒนา 
 

การมีสวนรวม กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
X  S.D. ระดับ X  SD ระดับ 

ดานการตดัสินใจ 2.94 0.72 ปานกลาง 3.98 0.48 มาก 
ดานการปฏิบัต ิ 2.88 0.56 ปานกลาง 3.25 0.31 ปานกลาง 
ดานการประเมินผล 3.03 0.64 ปานกลาง 3.50 0.36 มาก 
ดานการรบัผลประโยชน 2.54 0.60 ปานกลาง 3.50 0.36 มาก 
ดานการสรางนวัตกรรม 2.88 0.57 ปานกลาง 3.67 0.57 มาก 
  2.3 ความพึงพอใจในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง 
  ผูวิจัยไดจําแนกความพึงพอใจของคณะกรรมการในการดําเนินงานออกเปน 5 ดาน คือ ความพึง
พอใจดานการตัดสินใจ ความพึงพอใจดานการปฏิบตั ิความพึงพอใจดานการประเมินผล ความพึงพอใจดานการ
รับผลประโยชน ความพึงพอใจดานการสรางนวัตกรรม กอนการพัฒนาพบวาคณะกรรมการมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง 4 ดาน ยกเวนความพึงพอใจดานการสรางนวัตกรรมพบในระดับสูง โดยคะแนนเฉลี่ยที่ 3.60 
หลังการพัฒนาพบวาคณะกรรมการมีสวนรวมในระดับสูงทั้ง 5 ดาน โดยมีความพึงพอใจดานการสรางนวัตกรรม
พบมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดท่ี 4.04 ดังตารางที ่4 
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ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานของประชากรจําแนก 5 ดาน กอนและหลังการพัฒนา 
 

ความพึงพอใจ กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

ดานการตดัสินใจ 2.58 0.42 ปานกลาง 3.73 0.34 สูง 
ดานการปฏิบัต ิ 3.02 0.57 ปานกลาง 3.69 0.52 สูง 
ดานการประเมินผล 3.31 0.90 ปานกลาง 3.76 0.62 สูง 
ดานการรบัผลประโยชน 2.63 0.61 ปานกลาง 3.91 0.49 สูง 
ดานการสรางนวัตกรรม 3.60 0.90 สูง 4.04 0.70 สูง 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 3. ผลการวเิคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความรู การมีสวนรวม และความพึงพอใจเกี่ยวกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพของคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํา
นางรอง กอนและหลังการพัฒนาพบวา ดานความรูมีคาเฉลี่ยความรูเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
0.05 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทนุหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง กอน
และหลังการพัฒนา พบวา การมีสวนรวมดานการตัดสินใจเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การมี
สวนรวมดานการปฏิบัต ิไมพบความแตกตางกันทางสถิต ิการมสีวนรวมดานการประเมินผล การมสีวนรวมดาน
การรับผลประโยชน และการมีสวนรวมดานการสรางนวัตกรรม พบวามีคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และดานความพึงพอใจในการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล    
ลํานางรอง กอนและหลังการพัฒนา พบวา ความพึงพอใจดานการตัดสินใจ ความพึงพอใจดานการปฏิบัต ิ  
ความพึงพอใจดานการสรางนวัตกรรม พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
สวนความพึงพอใจดานการประเมนิผล และความพึงพอใจดานการรบัผลประโยชน พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ไมพบความแตกตาง ดังตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความรู การมสีวนรวม และความพึงพอใจของคณะกรรมการ กอนและหลัง
การพัฒนา (n=34) 

 

หัวขอการเปรียบเทียบ กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา t p-value 

X  SD X  SD 
ความรู 2.29 0.90 3.00 0.00 -4.54 <0.001* 
การมีสวนรวม       
 ดานการตดัสินใจ 2.29 0.52 2.94 0.24 -6.93 <0.001* 
 ดานการปฏิบัต ิ 2.29 0.46 2.53 0.50 -1.76 0.088 
 ดานการประเมินผล 2.38 0.49 2.67 0.47 -2.38 0.023* 
 ดานการรบัผลประโยชน 2.03 0.90 2.52 0.50 -4.74 <0.001* 
 ดานการสรางนวัตกรรม 2.26 0.51 2.58 0.49 -2.46 0.019* 
ดานความพึงพอใจ       
 ดานการตดัสินใจ 2.03 0.17 2.82 0.39 -11.28 <0.001* 
 ดานการปฏิบัต ิ 2.29 0.46 2.64 0.48 -3.19 0.003* 
 ดานการประเมินผล 2.44 0.50 2.64 0.48 -1.56 0.128 
 ดานการรบัผลประโยชน 2.11 0.54 2.94 0.24 -7.67 <0.001* 
 ดานการสรางนวัตกรรม 2.61 0.49 2.85 0.36 -2.09 0.044* 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

 4. ผลการนเิทศ ติดตามงาน โดยใชแบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเปนการประเมินในไตรมาสแรกโดยคณะกรรมการคณะกรรมการ
ติดตาม สนับสนุนการดาํเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น/พื้นที่ อําเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย เมื่อประเมินเสร็จพบวาผานเกณฑการประเมินในระดับ A+ เปนศักยภาพสูงและเปนศูนยเรียนรู คะแนน
เทากับ 92 คะแนน ดังตารางที ่6 
 

ตารางที่ 6 ผลการประเมินการบรหิารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง ป 2557 
 

หมวดการประเมิน ผลการประเมิน 
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการกองทุน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 57 
หมวดที่ 2 การมีสวนรวม (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 25 
หมวดที่ 3 การสรางนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 10 

คะแนนรวม 92 
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 5. กระบวนการพัฒนากองทุนโดยสรุปไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 รูปแบบการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง 
 

 6. ปจจัยแหงความสําเร็จของของกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการของคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล ในการดําเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง 
จังหวัดบุรีรมัย สามารถสรุปเปนกระบวนการไดเปน PUBLIC Process ดังนี ้
 P = Participation ใชการมีสวนรวมดําเนินการ 
 U = Understanding ความรู ความเขาใจ ในงาน 

ติดตามผลและยอนกลับไป
กําหนดใหม (Follow up and re 
– Assessments) คณะกรรมการรวม

ประเมินผล 

การสะทอนกลับผลปฏิบตัิงาน 
(Reflection) 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- สรุปปญหา / แนวทางแกไข 
- เสนอแนวทางการพัฒนาใน
วงรอบตอไป 

คณะกรรมการรวมรับ
ผลประโยชน 

-รวมสังเกตผลการปฏิบัต ิ
(Observation) ทุกขั้นตอน โดย
การประชุมติดตามเปนระยะ 

พัฒนาแผนกลยุทธสําหรับการ
สรางพลังในชุมชน (Developing 

a Strategic Plan for 
Community Empowerment) 

คณะกรรมการรวม
ตัดสินใจ 

กําหนดวิธีการ (Assessment) 

เตรียมการกอนการปฏิบัติการ 
(Preparation Prior to the 
Implementation of the 

Methodology) 

คณะกรรมการรวม
ปฏิบัต ิ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม โดย คณะกรรมการ คิด
เอง ทําเอง 

ศึกษาบริบท นําเสนอขอมลูการ
ประเมินเชิงประจักษ 

สวนราชการ / ชุมชน / 
คณะกรรมการ 

-จัดทําแผนปฏิบตัิการเพ่ือ
ดําเนินการ / ดําเนินการตามแผน 

ฯ 

อปท.รวมเปนพี่เลี้ยง 
สนับสนุนงบประมาณ / 
วัสดุอุปกรณ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรมัย 
เปนกองทุนที่มีศักยภาพสูงและเปนศูนยการเรียนรู (ระดับ A+) 
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 B = Context Base บริบทของพ้ืนท่ีเปนฐาน 
 L = Leadership ผูนํากลาคดิ กลาเปลี่ยน เรียนรูงาน 
 I = Information การสื่อสารตลอดเวลา 
 C = Continuous monitoring มีการติดตามอยางตอเนื่อง 
 

วิจารณและสรุปผล (Discussion and Conclusion) 
 จากการวิจัย ซึ่งพบวาความรู การมีสวนรวม และความพึงพอใจของคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง กับการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรอืพ้ืนท่ี 
ภายหลังการพัฒนามีคะแนนเฉลีย่ทั้ง 3 ดาน เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับผลกับ
การศึกษาของ อวยพร พิศเพ็ง (2553, บทคัดยอ) ที่ศึกษาการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัพ้ืนท่ีตําบล
เมืองแก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร โดยประยุกตใชการจัดการอยางมีสวนรวม รวมกับแผนท่ีทางเดิน
ยุทธศาสตร พบวา ภายหลังการทดลองแกนนําสุขภาพ มีคะแนนความรูเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีความ
พึงพอใจ และมีสวนรวม ระดับเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ในดานความรูเกิดจากบรรยายใหความรู โดยผูเชี่ยวชาญ และการลง
มือทําดวยตนเองของคณะกรรมการ ทําใหเกิดความรูความเขาใจเพิม่มากข้ึน ดานการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน และความพึงพอใจ เกิดจากแผนปฏิบัติการพัฒนาการดาํเนินงานกองทุนฯที่ผูวิจัยรวมกับ
คณะกรรมการบรหิารและคณะทํางานกองทุนฯไดรวมกันคิด รวมกันทําและรวมกันรับผิดชอบ โดยใช
กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ ไดเปดโอกาสผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนประสบการณ มีการระดมสมอง
ในเชิงสรางสรรค ทําใหเกิดความรูความเขาใจในการวิเคราะหสถานการณปญหาการดําเนินงานของกองทุนฯ 
อยางถองแท 
 รูปแบบการจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรองพบวา ภายหลังการพัฒนาการ
ดําเนินงานกองทุน ฯ พบวาคะแนนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผานเกณฑการประเมินใน
ระดับ A+ เปนศักยภาพสูงและเปนศูนยเรียนรู โดยคะแนนเพ่ิมขึ้นในทุกดาน สอดคลองกับผลการศึกษาของชาญ
ชัย ชัยสวาง (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาการดาํเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น 
อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย โดยประยุกตใชเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม การพัฒนาศักยภาพ 
การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรยีนรู การนิเทศติดตามสนับสนุน พบวา ผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นโดยรวมและรายไดทุกดาน มีระดับการดําเนินงานหลังพัฒนาดีขึ้นจากกอนการพัฒนา
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อุดม ตรีอินทอง (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาการประยุกตใชทฤษฎีการ
สรางพลังในการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการบรหิารระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นในเขตอําเภอดอน
ตมู จังหวัดนครปฐม ประยุกตใชทฤษฎีการสรางพลังอํานาจและทฤษฎีการบรหิารจัดการ พบวา หลังการทดลอง
กลุมทดลองมีการปฏบิัติงานดานการวางแผน ดานการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การรายงานผล
และผลการดําเนินมากกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ0.05 
 ทั้งนีก้ารทีค่วามรู การมีสวนรวม ความพึงพอใจของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
ลํานางรอง และการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ภายหลงัการพัฒนามีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ดาน 
เพิ่มขึ้น เปนเพราะแผนปฎิบัติการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง ท่ีผูวิจัย
รวมกับคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานกองทุนไดรวมกันกําหนดขึ้นและดําเนินการ คือ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการวางแผนการดําเนินงานแกไขและพัฒนากองทุน โดยการประยุกตใชกระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจ คือ ระยะเตรยีมการกอนการปฏิบัติการ (Preparation Prior to the Implementation of the 
Methodology) ซึ่งใชวิธีการสังเกตและอภิปรายสิ่งที่ผานมาเพื่อที่จะกําหนดวิธีการเสริมสรางพลังชุมชน ระยะที่ 
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2 ระยะกําหนดวิธีการ (Assessment) โดยมี 2 กิจกรรม คือ การกําหนดวิธีการเสรมิสรางพลัง โดยใหคณะ
กรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการอธิบายสถานการณในปจจุบนัของชุมชน เรียงความสําคัญมาตามความ
คิดเห็นของกลุม และกําหนดแนวทางการพัฒนา ระยะที่ 3 พัฒนาแผนกลยุทธสําหรับการสรางพลังชุมชน 
(Developing a Strategic Plan for Community Empowerment) โดยคณะกรรมการจะตองมีความสามารถ
ในการเปล่ียนผานขอมลู เปนกิจกรรม ท่ีจะถูกทําใหสําเร็จโดยการวางแผนกลยุทธสาํหรับการเปลี่ยนแปลงใน
ทางบวกโดยใช 3 ข้ันตอน คือ การตัดสินใจท่ีทําอยางไรที่จะพัฒนาสถานการณปจจุบันใหดีขึ้น การพฒันาแผน
กลยุทธเพื่อท่ีจะปรับปรุงสถานการณปจจุบันและการกําหนดทรัพยากรที่จําเปนที่ตองใช และระยะท่ี 4 การ
ติดตามผลและยอนกลับไปกําหนดใหม (Follow up and re-Assessments) โดยไดจัดใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดําเนินงาน การนิเทศประเมินท่ีเปดเผยและคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานทุกคนรวมกันรับ
ประเมิน ฟงสรุปผลการประเมิน และอภิปรายผลถอดบทเรียนรวมกนั 
 ดานปจจัยแหงความสําเร็จ คือ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Participation) สรางความรู ความ
เขาใจ ในงาน (Understanding) ใชบริบทของพ้ืนที่เปนฐานในการดําเนินงาน (Context Base) ผูนําหรือ
ผูบริหาร กลาคดิ กลาเปลี่ยน เรียนรูงาน (Leadership) ผูเกี่ยวของมีการสื่อสารตลอดเวลา (Information) และ
มีการติดตามอยางตอเนื่อง (Continuous Monitoring) 
 ดังนั้น กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจคณะกรรมการ ซึ่งมีการระดมความคดิวิเคราะห
สถานการณ ประเมินสภาพปญหาอุปสรรคการดาํเนินงานของกองทุนท่ีผานมา ทําใหไดเขาใจปญหาท่ีแทจริง จึง
มีการรวมกันนําเสนอแนวทางแกไขปญหาโดยการเสนอโครงการท่ีสงผลตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. การพัฒนารูปแบบการจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นโดยการเสริมสรางพลัง
อํานาจของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลลํานางรอง สามารถนําแนวทางไปประยุกตใชเพื่อ
พัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นในพื้นที่อ่ืนๆ ได โดยมีปจจัยอื่นๆ ทีค่วรนํามา
พิจารณาประกอบ ดวย ไดแก ความรวมมือของคณะกรรมการจากทุกภาคสวนในชุมชน แกนนําในชุมชน และ
ผูบริหารขององคปกครองสวนทองถิ่น ใหความสาํคัญ และรวมการดําเนินงานในทุกข้ันตอนของการพัฒนา เปน
ตน 
  2. การพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นโดยใชกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) โดยประยุกตใชกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) มาใช
รวมกับการวิจยั สามารถดึงศักยภาพของคณะกรรมการบริหารและคณะทํางาน ใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความยั่งยนืในการพัฒนา 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  1. ควรมีการสงเสริมการวจิัยเพื่อพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รูปแบบอ่ืน ๆ เชน กระบวนการวิจยัเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research ; PAR) เพื่อใหเกิดรูปแบบการพัฒนาท่ีหลากหลาย 
สามารถนําไปประยุกตในไดในหลายพ้ืนท่ี 
  2. ควรมีการวิจัยตอในวงรอบท่ี 2, 3 และขยายการเสริมสรางพลังอํานาจถึงระดับชุมชน 
ประชาชน เพื่อเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนในการพัฒนา 
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