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บทคัดย่อ
	 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ	ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล	กำรรับรู้ในกำรด�ำเนินงำน	กำรมีส่วนร่วม

ในกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรและผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลับ	

อ�ำเภอปำกเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 และ	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยกับกำรด�ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ		

กลุ่มตัวอย่ำง	 คือ	 สมำชิกกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลับ	 จ�ำนวน	 135	 คน	 เคร่ืองมือวิจัยเป็น

แบบสอบถำมปัจจัย	 ด้ำนกำรรับรู้ประโยชน์ของกองทุนฯ	 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน	 ด้ำนกำร

บรหิำรจดักำรกองทนุฯ	 ผลกำรด�ำเนนิงำนของกองทนุฯ	 โดยมค่ีำควำมเทีย่งระหว่ำง	 0.78-	 0.95	 วเิครำะห์ข้อมูลโดย

กำรหำค่ำร้อยละ	 ค่ำเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน	 และสถิติกำรทดสอบไคสแควร์	 และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 

เพยีร์สนั		ผลกำรวิจยัพบว่ำ	สมำชิกกองทนุหลกัประกนัสขุภำพมีอำยเุฉลีย่	53.14	ปี	รำยได้เฉลีย่ต่อเดอืน	8,116.93	บำท 

และระยะเวลำกำรอยูใ่นพืน้ทีเ่ฉลีย่	40	ปี	ส่วนใหญ่มคีวำมรูเ้กีย่วกบัประโยชน์ของกองทนุหลกัประกันสขุภำพระดบั

ท้องถิน่หรอืพืน้ท่ีอยูใ่นระดับมำก	โดยปัจจัยด้ำนกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนและชุมชน	ปัจจยัด้ำนกำรบรหิำรจดักำร

กองทุนฯ	และปัจจัยด้ำนผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนฯ	อยู่ในระดับมำก	อำยุ	 รำยได้ต่อเดือน	และระยะเวลำกำรอยู่

ในพื้นที่	ไม่มีควำมสัมพันธ์กับผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ	ส่วนกำรรับรู้ประโยชน์ของกองทุน

หลักประกันสุขภำพ	ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน	และปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	

มีควำมสัมพนัธ์กบัผลกำรด�ำเนนิงำนกองทนุหลกัประกนัสขุภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลบัอย่ำงมนียัส�ำคัญทำงสถติิทีร่ะดับ 

0.05	 ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัยนี้คือ	 คณะกรรมกำรกองทุนฯ	 ควรพัฒนำปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ 

ให้อยู่ในระดับมำกที่สุด	 โดยกำรจัดท�ำแผนงำน/กิจกรรมประจ�ำปี	 และเสนอแผนงำน/กิจกรรมผ่ำนเวทีประชำคม

ของหมู่บ้ำน	 เพื่อให้สมำชิกกองทุนฯ	 ได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำนบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	 และตรงตำม

ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่	

ค�ำส�ำคญั: กองทุนหลักประกันสุขภาพ สมาชิกกองทุนฯ เทศบาลต�าบลบางพลับ
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Abstract
 The objectives of this survey research were to study personal data of members of the Health 

Insurance Fun (HIF), perception factors of benefits from the HIF, participation factors of the people and 

community, administration factors of the HIF, the performance of the HIF, and relationship between 

the mentioned factors and the performance of the HIF at the Bang Phlap Subdistrict Municipality in 

Pak Kret District, Nonthaburi province. The  samples were135 members of the municipality’s HIF. 

The research tool was a questionnaire with Cronbach’s alpha coefficient of 0.78– 0.95. Data were 

analyzed to determine percentages, means, Chi-square test, and Pearson correlation coefficient. 

The findings showed that the average age of the members was 53.14 years, the average income per 

month was 8,116.93 baht and  the average of work duration in the community was 40 years, most 

of samples had the perception of benefits from the local fund at a high level, the participation of 

most community members was at a high level, the fund administration factors was at a high level, 

the performance of the HIF was at a high level, the factors that were not related with the fund 

performance were age, income and work duration in the community and the factors related to fund 

benefit perception, community participation and fund management were significantly associated 

with the fund performance (p <0.05). It is suggested that the HIF Committee should improve its 

coordinating mechanism through the community forum in order for all fund members would have 

a better perception of the fund and participate in the fund management. Consequently, the HIF 

management would be more efficient in responding to the needs of local residents. 

Keyword: Health Insurance Fund, fund member, Bang Phlap Subdistrict Municipality

บทน�า
 กองทุนหลั กประ กันสุ ขภำพระดับท ้ อ งถิ่ น 

หรอืพืน้ที	่ นอกจำกมเีจตนำรมณ์ในกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ำมำมีบทบำท

ในกำรดูแลสุขภำพของประชำชนในพื้นที่แล ้วยัง

สนับสนุนให้ประชำชนได้แสดงบทบำทในกำรพึ่งตนเอง

ด้ำนสุขภำพ	 และส่งเสริมให้บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข

ในพ้ืนที่ได้แสดงบทบำทในกำรสนับสนุนประชำชนใน 

กำรดูแลสขุภำพตนเอง	ทัง้ยังส่งเสริมให้ทกุฝ่ำยทีเ่ก่ียวข้อง

เกิดควำมตระหนักต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ

ของประชำชน	 สำมำรถดูแลสุขภำพได้ด้วยตนเอง	 และ

กำรสร้ำงกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ำมำร่วมกันแก้ปัญหำ 

ต่ำงๆ	ทีม่ผีลต่อสขุภำพให้ลลุ่วง	โดยกองทนุหลกัประกนั

สุขภำพระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ยังมีกำรเชื่อมโยงกับ	

หลักกำรกระจำยอ�ำนำจ	เพื่อลดบทบำทของรำชกำร

ส่วนกลำงในกำรด�ำเนินงำนเอง	รวมถึงกำรให้ประชำชน

มส่ีวนร่วมในกำรจดักำรกบัปัญหำสขุภำพของตนเองและ

ชุมชน	 เพื่อให้เกิดควำมยั่นยืน	 สอดคล้องกับสภำพบ้ำน

เมอืงท่ีเปล่ียนแปลงไป	โดยสำมำรถติดตำมและประเมนิผล

กำรด�ำเนินงำนให้เกดิข้ึนอย่ำงเป็นรปูธรรมกบัประชำชนใน

พืน้ที	่(ส�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ,	2557)	

	 ปัจจยัส�ำคญัของกำรบรหิำรงำนกองทุนให้ประสบ

ผลส�ำเร็จ	ประกอบด้วยคน	เงิน	วัสดุสิ่งของ	และวิธีกำร	



43

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
Journal of Health and Health Management Vol. 5 No. 2 July-December 2019

จำกกำรด�ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับ 

ท้องถิน่ทีผ่่ำนมำพบว่ำ	ในระยะแรกของกองทนุส่วนใหญ่

มกีำรจดักจิกรรมสม�ำ่เสมอเป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร

ทีต่ัง้ไว้	แต่บำงกองทนุประสบปัญหำกำรท�ำงำนไม่ต่อเนือ่ง	

เนื่องจำกสภำพปัญหำทำงกำรเมืองท้องถิ่น	 จำกผู้น�ำ 

ท้องถิ่นผู้เป็นประธำนกองทุนหมดวำระหรือเตรียมตัว 

เลือกตั้งใหม่	 และ/หรือกรรมกำรกำรเลือกตั้งยังไม่

ประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้ง	 ตลอดจนกำรด�ำเนิน

งำนของกองทุนส่วนใหญ่ฝำกไว้กับคณะกรรมกำร 

ซ่ึงบำงแห่งยงัขำดควำมรูเ้ก่ียวกบักำรด�ำเนนิงำนกองทนุ	

รวมทั้ง	 อบต.หรือเทศบำลบำงแห่งยังไม่สำมำรถด�ำเนิน

กำรตำมเกณฑ์กำรสมทบงบประมำณเข้ำกองทุน	 และ

ขำดกำรติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนอย่ำง

มีประสิทธิภำพ	(ดิเรก	ปัทมสิริวัฒน์	และคณะ,	2552)

	 เทศบำลต�ำบลบำงพลบั	จงัหวดันนทบรุ	ีได้เข้ำร่วม 

กองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต	ิ

ให้ด�ำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงสุขภำพและกำรป้องกันโรค 

ในพื้นที่ในปี	 2549	 –	 2555	 โดยมีองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกส�ำคัญในกำรประสำนหน่วยงำน	

องค์กร	 และภำคีเครือข่ำยในพื้นท่ี	 เข้ำมำร่วมค้นหำ

ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน	 ร่วมวำงแผน/

กิจกรรม	 และส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือในกำรด�ำเนิน

กิจกรรมด้ำนสุขภำพ	 โดยสำมำรถติดตำมประเมินผล 

กำรด�ำเนินงำนให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม	

		 แต่จำกกำรด�ำเนนิงำนกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ

เทศบำลต�ำบลบำงพลับที่ผ่ำนมำพบว่ำ	 กำรด�ำเนินงำน

กองทุนหลักประกันสุขภำพยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ตำมเป้ำหมำย	 แผนงำน	 โครงกำรที่ได้วำงไว้	 ผู้ศึกษำ 

จงึสนใจทีจ่ะศกึษำปัจจยัทีมี่ควำมสัมพนัธ์กบัผลกำรด�ำเนนิ

งำนกองทนุ	 เพือ่ต้องกำรทรำบว่ำมปัีจจัยใดบ้ำงทีม่คีวำม

สมัพนัธ์ต่อผลกำรด�ำเนินงำนของกองทุน	 และมีผลมำก

น้อยเพียงไร	 เพื่อที่ผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้องจะน�ำผล

กำรวจิยัน้ีไปใช้ในกำรก�ำหนดแนวทำงกำรบรหิำรจดักำร

ทรัพยำกรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กร	 อันจะน�ำไปสู่กำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพและกำรท�ำงำนของกองทุนหลักประกัน

สขุภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลบั	เพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	

และน�ำไปสู่กำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรในกำรท่ีจะ

เสรมิสร้ำงสขุภำพของประชำชนต�ำบลบำงพลบัให้ดยีิง่ขึน้ไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษำคุณลักษณะส่วนบุคคล	 กำรรับรู้ 

ในกำรด�ำเนินงำน	 กำรมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำนตำม

แผนงำน/โครงกำร	 และผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนหลัก

ประกนัสขุภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลบั	อ�ำเภอปำกเกรด็	

จังหวัดนนทบุรี

	 2.	 เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยกับ 

กำรด�ำเนนิงำนกองทุนหลกัประกนัสขุภำพเทศบำลต�ำบล

บำงพลับ	อ�ำเภอปำกเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

สมมุติฐานการวิจัย
	 1.	คุณลักษณะส่วนบุคคล	ได้แก่	อำยุ	รำยได้ 

ต่อเดือน	 ระยะเวลำท่ีอำศัยอยู่ในพื้นท่ี	 มีควำมสัมพันธ์

กับผลกับผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ

	 2.	 ปัจจัยด้ำนกำรรับรู ้ประโยชน์ของกองทุน 

หลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นมีควำมสัมพันธ์กับ 

ผลกำรด�ำเนินงำนของกองทุนหลักประกันสุขภำพ

เทศบำลต�ำบลบำงพลบั	อ�ำเภอปำกเกรด็	จงัหวดันนทบรุ	ี	

	 3.	กำรบรหิำรจดักำรกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ

ระดับท้องถ่ิน	 มีควำมสัมพันธ์กับผลกำรด�ำเนินงำน

กองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลับ	

อ�ำเภอปำกเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

	 4.	 กำรมีส ่วนร่วมของประชำชนและชุมชน 

มีควำมสัมพันธ ์ กับผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนหลัก

ประกนัสขุภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลบั	อ�ำเภอปำกเกรด็ 

จังหวัดนนทบุรี
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ขอบเขตการวิจัย
 กำรวจิยัครัง้นี	้เป็นกำรศกึษำปัจจยัทีมี่ควำมสมัพนัธ์ 

กับผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนหลักกองทุนหลักประกัน 

สุขภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลับประชำกรที่ใช้ในกำร

ศึกษำครั้งน้ีคือ	 สมำชิกกองทุนหลักประกันสุขภำพ

เทศบำลต�ำบลบำงพลับ	 ประกอบด้วย	 กลุ่มแม่และเด็ก	

กลุ ่มผู ้สูงอำยุ	 กลุ ่มผู ้พิกำร	 กลุ ่มผู ้ประกอบอำชีพ 

ทีม่คีวำมเสีย่ง	และกลุม่ผูป่้วยโรคเรือ้รงั	ระยะเวลำในกำร 

เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงเดือนสิงหำคม		2558	

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 ในกำรวิจัยครั้งนี้ได้ก�ำหนดตัวแปรอิสระและ

ตัวแปรตำมที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ	ดังนี้

    	ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม

คุณลักษณะส่วนบุคคล

 ❱	อำยุ	

 ❱	รำยได้ต่อเดือน	

 ❱	ระยะเวลำที่อำศัยอยู่ในพื้นที่

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ

 ❱	 ปัจจัยด้ำนกำรวำงแผน

 ❱	 ปัจจัยด้ำนงบประมำณ

 ❱	 ปัจจัยด้ำนกำรประสำนงำน

 ❱	 ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม

 ❱	 ปัจจัยด้ำนกำรติดตำมประเมินผล

ผลการด�าเนินงานของกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

 ❱ กำรบริหำรแผนงำน/โครงกำร

 ❱	 กำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร

 ❱	 กำรจัดบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	

	 	 ป้องกันโรคและกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ	

	 	 ตำมชุดสิทธิประโยชน์	5	ด้ำน

 ❱	 กำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน	

 ❱	 กำรติดตำมประเมินผล

 ❱	 ด้ำนกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม

ปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ประโยชน์ของกองทุนหลัก

ประกันสุขภำพ

ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

และชุมชน

ภาพที่ 1		กรอบแนวคิดกำรวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงส�ำรวจ	 โดยมี 

กำรด�ำเนินกำรวิจัย	ดังนี้

 1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง	ประชำกรทีใ่ช้ใน

กำรศึกษำครั้งนี้	 คือสมำชิกกองทุนหลักประกันสุขภำพ 

ในเขตพืน้ทีต่�ำบลบำงพลบัในกลุม่แม่และเดก็	กลุม่ผูส้งูอำยุ

กลุ่มผู้พิกำร	 กลุ่มผู้ประกอบอำชีพที่มีควำมเสี่ยง	 และ

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	กลุ่มตัวอย่ำงเลือกโดยวิธีกำรเลือก

ตัวอย่ำงแบบเจำะจง	 ได้กลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน	 135	 คน	 

ประกอบด้วย	กลุม่แม่และเดก็	จ�ำนวน	20	คน	กลุม่ผูส้งูอำยุ 

จ�ำนวน	50	คน	กลุม่ผูพ้กิำร	จ�ำนวน	40	คน	กลุม่ผูป้ระกอบ 

อำชีพที่มีควำมเสี่ยง	 จ�ำนวน	 10	 คน	 กลุ่มผู้ป่วยโรค

เรื้อรัง	15	คน

 2. เครื่องมือวิจัย		เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวม

ข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถำม	5	ส่วน	ดังนี้	

 ส่วนที่	1	คุณลักษณะส่วนบุคคล	ประกอบด้วย

ข้อมูลทั่วไป	ได้แก่	อำยุ	รำยได้ต่อเดือน	ระยะเวลำที่อยู่

ในพื้นที่	

 ส่วนที่	2	ปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ประโยชน์ของกอง

ทุนหลักประกันสุขภำพ	 สอบถำมเกี่ยวกับปัจจัย 

ที่มีควำมสัมพันธ์กับผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนด้ำน 

กำรรบัรูป้ระโยชน์ของกองทนุหลกัประกนัสขุภำพระดบั

ท้องถิ่นหรือพื้นที่

 ส่วนที	่3	ปัจจยัด้ำนกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน 

และชุมชน	 สอบถำมเก่ียวกับปัจจัยที่มีสัมพันธ์ต่อผล 

กำรด�ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพด้ำนกำรมี 

ส่วนร่วมของประชำชนและชมุชน	เทศบำลต�ำบลบำงพลบั	

อ�ำเภอปำกเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

 ส่วนที	่4	ปัจจยัด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรกองทนุฯ	

สอบถำมเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกัน

สขุภำพ	เทศบำลต�ำบลบำงพลับ	อ�ำเภอปำกเกรด็	จงัหวดั

นนทบุรี

 

 ส่วนที่	 5	 ผลกำรด�ำเนินงำนของกองทุนหลัก 

ประกันสุขภำพ	 สอบถำมเกี่ยวกับผลกำรด�ำเนินงำน

ของกองทนุหลกัประกันสขุภำพ	เทศบำลต�ำบลบำงพลบั	

จังหวัดนนทบุรี	

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินกำร

เก็บข้อมูลด้วยตนเอง	 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงวันท่ี 

1-10	 สิงหำคม	 2558	 โดยเริ่มจำกกำรท�ำควำมเข้ำใจ 

กับผู้เข้ำร่วมกำรวิจัย	 เพื่อเก็บข้อมูลในกำรวิจัย	 และ

ช้ีแจงวตัถุประสงค์ของกำรท�ำวจิยั	ลกัษณะของประชำกร	

รำยละเอียดของแบบสอบถำม	 และกำรพิทักษ์สิทธิ์ของ

ตัวอย่ำงกำรวิจัย	หลังจำกนั้น	1	สัปดำห์	ผู้วิจัยจะไป

เก็บแบบสอบถำมด้วยตนเอง	 จำกนั้นน�ำแบบสอบถำม

มำตรวจสอบควำมถูกต ้อง	 เพื่อน�ำไปใช ้ส�ำหรับ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ด้วยกำรหำ	ค่ำเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบน 

มำตรฐำน	กำรทดสอบไคสแควร์	สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

เพียรสัน	 โดยก�ำหนดควำมมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	

0.05

ผลการวิจัย 

ผลกำรวิจัยในครั้งนี้	พบว่ำ	

	 1.	คณุลกัษณะส่วนบุคคลของสมำชิกกองทุนหลกั

ประกันสขุภำพ	พบว่ำ	มอีำยเุฉลีย่	53.14	ปี	มรีำยได้เฉลีย่

ต่อเดือน	8,116.93	บำท	และระยะเวลำกำรอยู่ในพื้นที่

เฉลี่ย	40	ปี	

		 2.	ปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ประโยชน์ของกองทุนหลัก

ประกันสุขภำพฯ	 พบว่ำ	 สมำชิกกองทุนหลักประกัน

สุขภำพมีระดับกำรรับรู ้ประโยชน์ของกองทุนหลัก

ประกันสุขภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลับในภำพรวมอยู่

ในระดับมำก	 คิดเป็นร้อยละ	 49.60	 รองลงมำระดับ 

ปำนกลำง	คิดเป็นร้อยละ	48.90
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	 3.	 ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและ

ชุมชน	 พบว่ำ	 ปัจจัยด้ำนกำรปฏิบัติงำนในด้ำนกำร 

มีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชนอยู ่ในระดับสูง 

คิดเป็นร้อยละ	74.80	 รองลงมำ	อยู่ในระดับปำนกลำง	

คิดเป็นร้อยละ	23.00	

	 4.	 ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลัก

ประกันสุขภำพ	 พบว่ำ	 กำรด�ำเนินงำนบริหำรจัดกำร

กองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลับ	

อ�ำเภอปำกเกรด็	จังหวดันนทบรีุ	ในภำพรวมและรำยด้ำน 

ทุกด้ำน	 อยู่ในระดับมำก	 ( =	 3.95,	 S.D.	 =	 0.58) 

โดยด้ำนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม	

รองลงมำ	คือ	ด้ำนกำรวำงแผน	

		 5.	 ผลกำรด�ำเนินงำนของกองทุนหลักประกัน

สุขภำพ	 พบว่ำ	 กำรด�ำเนินงำนปัจจัยด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในเขตพื้นที่เทศบำล

ต�ำบลบำงพลับ	 อ�ำเภอปำกเกร็ด	 จังหวัดนนทบุร ี

โดยภำพรวม	 อยู่ในระดับมำก	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัมำก	( =	3.95,	S.D.	=	0.58	)	ด้ำนทีม่คีะแนนเฉลีย่

สงูสุด	คอื	ด้ำนกำรมส่ีวนร่วมทีม่คีะแนนเฉลีย่	เท่ำกบั	3.98 

รองลงมำ	 คือ	 ด้ำนกำรวำงแผนมีคะแนนเฉลี่ย	 เท่ำกับ	

3.97	

	 6.	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะส่วนบุคคล	

ปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ประโยชน์	 ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม

และปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรกองทุนฯ	 กับ

กำรด�ำเนนิงำนกองทุนหลกัประกนัสขุภำพเทศบำลต�ำบล

บำงพลบั	พบว่ำ	คณุลกัษณะส่วนบคุคล	ซึง่ประกอบด้วย	

อำย	ุรำยได้	ระยะเวลำกำรอยูใ่นพืน้ทีข่องสมำชกิกองทนุ

หลักประกันสุขภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลับ	 ไม่มีควำม

สัมพันธ์กับด้ำนกำรด�ำเนินงำนของกองทุนหลักประกัน

สุขภำพ	 (r = 0.12, p-value = 0.17; r = - 0.032, 

p-value =  0.713; r = - 0.014, p-value =  0.870)	ส่วน

ปัจจยัด้ำนกำรรบัรูป้ระโยชน์ของกองทนุมคีวำมสมัพนัธ์

เชิงบวกกบัผลกำรด�ำเนนิงำนกองทุนหลกัประกันสขุภำพ

เทศบำลต�ำบลบำงพลับ	 มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ		

.001 (r = 0.32, p-value < 0.001)	 และปัจจัยด้ำน

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน	มีควำมสัมพันธ์

เชิงบวกกบัผลกำรด�ำเนนิงำนกองทุนหลกัประกันสขุภำพ

เทศบำลต�ำบลบำงพลับ	 มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	

.001 (r = 0.722, p-value < 0.001)	รวมทั้งปัจจัยด้ำน 

กำรบริหำรจัดกำรกองทุน	 มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล

ต�ำบลบำงพลับ	 โดยพบว่ำ	 ปัจจัยด้ำนกำรวำงแผน 

มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	0.001 (r =  0.74, p-value 

< 0.001)	 ปัจจัยด้ำนงบประมำณ	 มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 

ที่ระดับ	 .001 (r = 0.79, p-value < 0.001)	 ปัจจัย

ด้ำนกำรประสำนงำนมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	 .001 

(r = 0.77, p-value < 0.001)	ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม

ที่มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	.001 (r = 0.78, p-value 

< 0.001)	 ปัจจัยด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล 

มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	 0.001 (r = 0.79, 

p-value < 0.001)	(ดังตำรำงที่	1)
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ตารางที่ 1	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง	อำยุ	รำยได้	ระยะเวลำกำรอยู่ในพื้นที่	กับปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ประโยชน์	ปัจจัย 

	 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม	และปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรจัดกำรกองทุนฯ	(n	=	135)

                           ปัจจัย ผลการด�าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 (r) p-value

คุณลักษณะส่วนบุคคล

	 -	อำยุ

	 -	รำยได้

	 -	ระยะเวลำที่อยู่ในพื้นที่	

ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ

	 -	ปัจจัยด้ำนกำรวำงแผน

	 -	ปัจจัยด้ำนงบประมำณ

	 -	ปัจจัยด้ำนกำรประสำนงำน

	 -	ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม

	 -	ปัจจัยด้ำนกำรติดตำมประเมินผล

0.12

-0.032

-0.014

0.32

0.722

0.74

0.79

0.77

0.78

0.79

	0.17

		0.713

		0.870

<0.001***

<	0.001***

<	0.001***

<	0.001***

<	0.001***

<	0.001***

<	0.001***

*** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

อภิปรายผลการวิจัย
จำกผลกำรวิจัยครั้งนี้	สำมำรถอภิปรำยได้ดังนี้	

	 1.	 ผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนหลักประกัน

สุขภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลับ	 อ�ำเภอปำกเกร็ด	

จังหวัดนนทบุรี	 ในภำพรวมมีกำรด�ำเนินงำนกองทุนฯ 

อยู่ในระดับมำก	 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน	 พบว่ำ 

ค่ำเฉล่ียของกำรด�ำเนนิงำนกองทนุฯ	สงูสดุ	คอื	กำรตดิตำม

และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนฯ	 จะประสบผล

ส�ำเร็จ	 จะต้องมีกำรติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำน

อย่ำงต่อเน่ือง	 เนื่องจำกคณะกรรมกำรฯมีกำรสรุปผล

กำรด�ำเนินงำนให้ประชำชนทรำบเม่ือสิ้นปีงบประมำณ	

มีกำรให้ประชำชนประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของ 

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ	 ในกำรด�ำเนินงำนตำม

กิจกรรมต่ำงๆ	 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรติดตำม

และประเมินผลโครงกำร	 มีกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจ 

และกำรรับรู ้ข ้อมูลข ่ำวสำรของประชำชนต่อผล 

กำรด�ำเนินงำน	 อีกท้ังกองทุนเปิดโอกำสให้ประชำชน

ในพื้นที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบติดตำมผล 

กำรด�ำเนินงำนกองทุนฯ	ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของ	

ทัศนีย์	พำนพรหม	(2557)	ที่ศึกษำเรื่องปัจจัยที่มีควำม

สัมพันธ์กับกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรกองทุน

สขุภำพต�ำบล	อ�ำเภอเมอืง	จงัหวดัศรสีะเกษ	พบว่ำ	ผลกำร 

ด�ำเนินงำนอยู่ในระดับปำนกลำง
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	 2.	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะส่วนบุคคล

กับผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ

เทศบำลต�ำบลบำงพลับ	 อ�ำเภอปำกเกร็ด	 จังหวัด

นนทบุรี	พบว่ำ	อำยุ	ไม่มีควำมสัมพันธ์กับผลกำรด�ำเนิน

งำนกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลับ	

อธิบำยได้ว่ำกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรกองทุน

สุขภำพต�ำบล	 ไม่เกี่ยวข้องกับระดับของพัฒนำกำรและ

ควำมสมบูรณ์ทำงด้ำนวุฒิภำวะ	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 

กำรศึกษำของ	ทัศนีย์	พำนพรหม	(2557)	ที่พบว่ำ	อำยุ

มีควำมสัมพันธ์กับกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร

กองทุนสุภำพต�ำบล	 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	 และ 

ไม่สอดคล้องกับกำรศึกษำของ	ศรศักดิ์	ปริญญำ	(2551)	

ที่พบว่ำ	 อำยุมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับกำรด�ำเนินงำน

ตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ	0.001	(r = 0.195, p-value < 0.001) 

รำยได้ต่อเดือนไม่มีควำมสัมพันธ์กับผลกำรด�ำเนินงำน

กองทุนหลักประกันสุขภำพฯ	 อำจเนื่องมำจำกสมำชิก

กองทุนหลักประกันสุขภำพ	 เล็งเห็นกำรดูแลสุขภำพ

ร่ำงกำยเป็นสิ่งส�ำคัญเหนือสิ่งอื่นใด	 มีควำมเสียสละ 

และท�ำงำนเพ่ือส่วนรวมแล้ว	ย่อมค�ำนึงถงึควำมปลอดภยั

ทำงด้ำนสุขภำพตนเอง	 ครอบครัวและชุมชน	 เพื่อให้มี

ชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 กำรด�ำเนินงำนสร้ำงเสริมสุข

ภำพผ่ำนกิจกรรมของกองทุนฯ	 ในหมู่บ้ำน	 ก็สำมำรถ

ร่วมงำนโดยไม่จ�ำเป็นต้องมีรำยได้มำกๆ	 โดยสอดคล้อง

กับกำรศึกษำของ	 นวริญ	 เพชรอุแท	 (2554)	 ที่ผลกำร

ศึกษำพบว่ำ	รำยได้ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรด�ำเนินงำน

กองทุนฯ	 ทั้งน้ีเนื่องจำกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน

หลักประกันสุขภำพส่วนใหญ่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจและ

สังคมที่ค่อนข้ำงดี	 จึงไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำน

กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี	

เช่นเดียวกับ	 รัตนำกร	 พลโพธิ์	 (2553)	 พบว่ำ	 รำยได้

ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร

กองทุนฯ	 ระยะเวลำที่อยู่ในพ้ืนที่	 ไม่มีควำมสัมพันธ์

กับผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ	 ซ่ึง 

ไม่สอดคล้องกบักำรศึกษำของ	ทัศนย์ี	พำนพรหม	(2557)	

ที่พบว่ำ	 ระยะเวลำที่อยู่ในพื้นที่	 มีควำมสัมพันธ์กับกำร

ด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรกองทุนสุภำพต�ำบลอย่ำง

มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	

	 3.	ปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ประโยชน์ของกองทุนหลัก

ประกันสุขภำพระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี	 พบว่ำ	 ควำมรู้

ของสมำชิกกองทุนหลกัประกนัสขุภำพระดบัท้องถ่ินของ

เทศบำลต�ำบลบำงพลับอยู่ในระดับมำก	 ทั้งนี้เนื่องจำก

งำนกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ได้มีกำรด�ำเนินงำนมำต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2549	 กองทุน

หลักประกันสุขภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลับได้เข้ำร่วม

จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นตั้งแต่

ปีงบประมำณ	2551-2552	ซึ่งมีกำรประชำสัมพันธ์และ

ด�ำเนินกำรน�ำร่องในบำงส่วนของพื้นที่	 ท�ำให้กลุ่มผู้น�ำ

และประชำชนเกดิกำรรบัรูข้้อมลูข่ำวสำรกำรด�ำเนนิงำน

กองทุนประชำชนทุกคนในพื้นที่สนับสนุน	 และส่งเสริม

กำรจัดบริกำรสำธำรณสุข	 โดยเน้นเรื่องกำรสร้ำงเสริม 

สุขภำพ	 กำรป้องกันโรค	 กำรฟื้นฟูสมรรถภำพ	 และ 

กำรรักษำพยำบำลระดับปฐมภูมิท่ีจ�ำเป็นต่อสุขภำพ

และกำรด�ำรงชีวิต	 ท�ำให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เก่ียวกับประโยชน์ของกองทุนฯ	 ในระดับมำก	 นั่นคือ	

เมือ่สมำชกิกองทนุหลกัประกนัสขุภำพมคีวำมรูเ้กีย่วกบั

กองทุนหลกัประกันสขุภำพระดบัท้องถ่ินในระดบัมำก	จะ

มีส่วนร่วมในระดับสูงในกำรด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมและ

บริหำรจัดกำรกองทุนฯ	 ซ่ึงสอดคล้องกับกำรศึกษำของ	

ทัศนีย์	พำนพรหม	(2557)	ที่พบว่ำ	ประชำกรส่วนใหญ่

มีกำรรับรู้ประโยชน์ของกองทุนฯอยู่ในระดับมำก	 โดย

คณะกรรมกำรกองทุนสุขภำพต�ำบลมีกำรรับรู้มำกที่สุด

ถึงประโยชน์ของกองทุนในเรื่องประชำชนผู้ด้อยโอกำส	

เช่น	 ผู้พิกำรหรือผู้สูงอำยุได้รับกำรบริกำรด้ำนสุขภำพ 

เพิม่มำกข้ึน	เป็นต้น	และงำนของ	นวรญิ	เพชรอแุท	(2554)	

ที่พบว่ำ	คณะกรรมกำรฯ	มีควำมรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ 
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กำรด�ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ในระดับมำก	 เมื่อพิจำรณำควำมรู้ของ

คณะกรรมกำรตำมต�ำแหน่ง	พบว่ำ	ต�ำแหน่งที่มีค่ำเฉลี่ย

ระดับควำมรู้มำกท่ีสุด	 คือ	 เลขำนุกำร	 รองลงมำ	 คือ	

ประธำนและรองประธำนตำมล�ำดับ	 เนื่องจำกประธำน

และรองประธำนต้องใช้ควำมรู ้เกี่ยวกับกองทุนหลัก

ประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในกำรบริหำร

จัดกำร	 กำรประชุมพิจำรณำอนุมัติโครงกำรหรือตัดสิน

กำรด�ำเนินงำนของกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่	โดยกำรรับรู้ประโยชน์ของกำรกระท�ำ 

เป็นกำรที่บุคคลคำดกำรณ์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

จำกกำรกระท�ำ	 และมีแนวโน้มว่ำจะพยำยำมปฏิบัติ

พฤติกรรมที่มีควำมเป็นไปได้สูงว่ำจะเกิดประโยชน ์

ของกำรกระท�ำ	 ส่งผลให้บุคคลเกิดกำรตอบสนองด้วย

กำรยอมรับกำรตอบสนองด้วยควำมเต็มใจ	 และกำร 

ตอบสนองด้วยควำมพึงพอใจมำกข้ึน	ท�ำให้เกดิกำรปฏบัิติ

พฤติกรรมอย่ำงต่อเน่ือง	 กำรรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพล

โดยตรงต่อกำรตอบสนองให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรม 

แต่จะมีอิทธิพลมำกน้อยขึ้นอยู ่กับควำมส�ำคัญของ

ประโยชน์	และระยะเวลำระหว่ำงกำรปฏิบัติ	

	 นอกจำกนี้	 จำกผลกำรศึกษำที่พบว่ำ	 กำรรับรู ้

ประโยชน์ของกองทุนฯ	 มีควำมสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนฯ	 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ			

ทั้งนี้เนื่องจำกกำรที่สมำชิกกองทุนฯ	 จะมีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่น 

ก็ต่อเมื่อเขำรับรู ้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหลักประกัน 

สุขภำพระดับท้องถ่ินเพียงพอที่จะตัดสินใจเข้ำมำมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับ

ท้องถิน่	ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎรีะบบ	(Systems Model) 

ในเรือ่งกำรรบัรู	้(Huse and Bowditch, 1977: p. 127) 

ได้กล่ำวว่ำ	 บุคคลแต่ละคนเป็นเสมือนระบบที่สำมำรถ

รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ	ที่เข้ำมำสู่ตน	โดยผ่ำนประสำท

สมัผสั	ได้แก่	กำรเหน็	กำรได้ยนิ	กำรสัมผสั	กำรชิม	กำรดม 

จำกนั้นข้อมูลที่ เข ้ำมำจะได้รับกำรจัดระบบ	 และ 

กลำยมำเป็นสิ่งท่ีรับรู ้โดยสำมำรถตอบสนองออกมำ

เป็นกำรกระท�ำ	ควำมนกึคดิ	และแนวคดิ	และสอดคล้องกบั

กำรศกึษำของ	รฐัวรรณ	แสงแปลง	(2552)	พบว่ำ	ส่วนใหญ่ 

มีกำรรับรู้บทบำทอยู่ในระดับมำก	ร้อยละ	78.2	ส่วนที่

มีกำรรับรู้มำกท่ีสุดคือ	 ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณของ

กองทุนฯ	 ดังนั้น	 สมำชิกกองทุนฯ	 จะต้องเกิดกำรรับรู้

ประโยชน์ของกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ	เพือ่ให้ผลกำร

ด�ำเนนิงำนกองทนุฯ	บรรลตุำมจดุประสงค์ของกองทนุฯ	

ดงันัน้	กำรรบัรูป้ระโยชน์ของกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ

ระดับท้องถิน่หรอืพืน้ที	่	เป็นสิง่ส�ำคญัของสมำชกิกองทนุ

หลักประกันสุขภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลับ		เพรำะเป็น

สิ่งส�ำคัญที่จะผลักดันให้กำรด�ำเนินงำนบริหำรจัดกำร

กองทุนประสบผลส�ำเร็จ	 และขับเคลื่อน	นโยบำยต่ำงๆ	

ของกองทนุฯ	จำกกำรได้รบัรูป้ระโยชน์ของกองทุน	จะท�ำ 

ให้เกดิกำรตอบสนองจำกประชำชนในพืน้ที	่ไม่ว่ำจะเป็น

ด้ำนของกำรบริหำรกองทุน	 ด้ำนงบประมำณ	 ด้ำนกำร

ตดิตำมและประเมนิผล	ด้ำนกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน

ในกำรร่วมกิจกรรม/โครงกำร

	 4.	ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจยัด้ำนกำรมส่ีวนร่วม

ของประชำชนและชุมชนกับผลกำรด�ำเนินงำนกองทุน

หลกัประกนัสขุภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลบั	พบว่ำ	ปัจจยั

ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน	 มีควำม

สมัพนัธ์เชงิบวกกบัผลกำรด�ำเนนิงำนกองทนุฯ	ในระดบัมำก 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	 เนื่องจำกกำรด�ำเนินงำน

กองทุนหลักประกันสุขภำพมีหัวใจที่ส�ำคัญ	คือ	สุขภำพ

ของประชำชน	 กำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพท่ีมีมำตรฐำน

และคุณภำพ	 เน้นท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมี

ควำมพร้อมที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ  

ตำมควำมเหมำะสมและควำมต้องกำรของประชำชนใน

พืน้ท่ี		สอดคล้องกบัส�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ 

ที่กล่ำวว่ำ	กำรมีส่วนร่วมของประชำชนแบ่งเป็น	4	ด้ำน	

คือ	 1)	 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในด้ำนนโยบำย 
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หลักกำร	 2)	 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในด้ำน 

กำรพัฒนำคณุภำพบรกิำร	3)	กำรมส่ีวนร่วมของประชำชน

ในด้ำนกำรจดับรกิำรสขุภำพโดยชุมชน	4)	กำรมส่ีวนร่วม

ของประชำชนในด้ำนกำรตรวจสอบคณุภำพบรกิำร	เช่น

เดียวกับกำรศึกษำของ	ประนอม	ขันทะ	(2553)	พบว่ำ 

เมื่อพิจำรณำระดับกำรมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำน 

กองทุนฯ	ของประชำกร	พบว่ำ	มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนิน

งำนกองทนุฯ	อยูใ่นระดับมำก	มคีวำมสมัพันธ์เชิงบวกกบั

ผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนฯ	 ด้ำนที่มีส่วนร่วมสูงสุด	 คือ	

กำรมีส่วนร่วมในกำรค้นหำปัญหำและสำเหตุ	รองลงมำ	

คือ	กำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์	กำรมีส่วนร่วม

ในกำรตัดสินใจ	 และกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล 

ซึง่ไม่สอดคล้องกบั	รุง่เรอืง	แสนโกษำ	(2555)	ทีก่ล่ำวว่ำ 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชนในกำรบริหำร

จัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถ่ินฯ 

โดยภำพรวม	 อยู่ในระดับสูง	 ดังนั้น	 กำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชนและชุมชนของสมำชิกกองทุนหลักประกัน

สุขภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลับ	 ถือเป็นหัวใจ	 หรือ 

เป็นองค์ประกอบท่ีขำดมไิด้ของกำรด�ำเนนิงำนกองทนุฯ	

เพรำะประชำชนทุกคนเป็นเจ้ำของกองทุนฯ	 กำรเปิด

โอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมส่ีวนร่วม	หรอืก�ำหนดวถีิชวีติ 

ด้ำนสุขภำพและอนำคตของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง 

ดังนั้น	 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนจึงมีควำมจ�ำเป็น	

เพื่อให ้กองทุนฯ	 สำมำรถบริหำรจัดกำรกองทุนฯ 

ด้ำนมส่ีวนร่วมของประชำชนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและ 

มีประสิทธิผล	 เกิดกำรเรียนรู้วิธีกำรท�ำงำนร่วมกัน

ระหว่ำงประชำชนและกองทนุฯ	สำมำรถเข้ำร่วมกจิกรรม 

หรอืแก้ปัญหำร่วมกนั	อนัจะเป็นประโยชน์ต่อประชำชน

ในพื้นที่ต�ำบลบำงพลับ

	 5.	กำรศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรกองทุนฯ	 กับผลกำรด�ำเนินงำนกองทุน

หลกัประกนัสขุภำพเทศบำลต�ำบลบำงพลบั	พบว่ำ	ปัจจยั

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	มีควำมสัมพันธ์เชิงบวก

กับผลกำรด�ำเนินงำนกองทุนฯ	ในระดับมำก	อย่ำงมีนัย

ส�ำคัญทำงสถิติ	 ทั้งนี้เนื่องจำกกำรด�ำเนินกำรบริหำร

จดักำรกองทนุฯ	คณะกรรมกำรฯ	ให้ควำมส�ำคญักบักำร

มส่ีวนร่วมของประชำชนในพืน้ทีใ่นกำรร่วมวำงแผนงำน	

กำรประสำนงำน	กำรติดตำมและประเมนิผล	กำรบรหิำร

งบประมำณ	เพือ่ให้เกดิกจิกรรมของกองทุนฯ	รวมท้ังกำร

บรหิำรจดักำรให้ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบของกองทุนฯ	

สอดคล้องกับคู่มือแนวคิดกองทุนหลักประกันสุขภำพ

ในระดับท้องถ่ินท่ีกล่ำวว่ำ	 กองทุนหลักประกันสุขภำพ

ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นับเป็นนวัตกรรมทำงสังคม 

ที่ส�ำคัญในระบบสุขภำพของประเทศไทย	 มุ่งเน้นกำร 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนจำกหลำยภำค

ส่วนในสังคม	 หน่วยงำน	 องค์กร	 และภำคีเครือข่ำยใน 

พื้นที่ เข ้ำร ่วมค้นหำปัญหำและควำมต้องกำรของ

ประชำชน	 ร่วมวำงแผน	 ร่วมติดตำมและประเมินผล 

กำรด�ำเนนิงำนให้เกดิข้ึนอย่ำงเป็นรปูธรรมกบัประชำชน 

แต่ไม่สอดคล้องกับ	ทัศนีย์	พำนพรหม	(2557)	ที่ศึกษำ

ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรด�ำเนินงำนของคณะ

กรรมกำรกองทุนฯ	 ในด้ำนกำรด�ำเนินงำนของคณะ

กรรมกำรกองทุนสุขภำพต�ำบล	 พบว่ำ	 ผลกำรด�ำเนิน

งำนอยู่ในระดับปำนกลำง	 โดยคณะกรรมกำรมีกำรเข้ำ

ร่วมวำงแผนโครงกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพตำมล�ำดับ

ควำมส�ำคัญของพื้นท่ี	 และมีส่วนร่วมก�ำหนดค่ำใช้จ่ำย

งบประมำณของกองทุน

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 จำกกำรศึกษำปัจจัยด ้ำนกำรรับรู ้

ประโยชน์ของกองทุนฯ	 ระดับกำรรับรู้ประโยชน์ของ 

กองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมำก	 แต่ยังมีบำงส่วนท่ียังมีระดับ

กำรรบัรูอ้ยูใ่นระดบัน้อยในด้ำนประชำชนในพืน้	ทีไ่ด้รบั 

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	 ดังนั้น	
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คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ	 ควรม ี

กำรจัดอบรมให้ควำมรู ้แก่สมำชิกองทุนฯ	 ในเรื่อง 

ดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง	 รวมถึงกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้เพื่อเพิ่มควำมรู้ให้กับสมำชิกกองทุนฯ	

	 	 1.2	 จำกกำรศึกษำปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม

ของประชำชนและชมุชนในภำพร่วม	พบว่ำ	กำรมส่ีวนร่วม 

อยู่ในระดับมำก	 ดังนั้น	 คณะกรรมกำรกองทุนฯ	 ควรม ี

กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อในช่องทำงต่ำงๆ	 เพื่อให้

ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมมำกขึ้น

ในกำรด�ำเนินงำนกองทุนฯ	

	 	 1.3	 จำกกำรศึกษำปัจจัยด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรกองทุนฯ	 ในภำพรวม	 พบว่ำ	 อยู่ในระดับมำก	

ดังนั้น	 คณะกรรมกำรกองทุนฯ	 ควรมีกำรพัฒนำให้อยู ่

ในระดับมำกที่สุด	โดยกำรจัดท�ำแผน/กิจกรรมประจ�ำปี 

และเสนอแผนงำน/กิจกรรมผ่ำนเวทีประชำคมของ

หมู่บ้ำน	 เพื่อให้สมำชิกกองทุนฯ	 ได้รับรู้และมีส่วนร่วม

ในกำรด�ำเนินงำนบริหำรจัดกำรกองทุนฯ	 และตรงตำม

ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่	

2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 2.1	 ควรมกีำรศกึษำวจิยัประเมนิควำมคุม้ค่ำด้ำน

กำรบรหิำรจดักำร	และประโยชน์ทีไ่ด้รบัในกำรด�ำเนนิงำน

กองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 

เพือ่น�ำมำวำงแผนกำรพฒันำกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ

ระดบัท้องถ่ินหรือพืน้ท่ีต่อไป

	 2.2	 ควรมีกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพเจำะลึกใน

รูปแบบของกำรบริหำรจัดกำรที่ประสบผลส�ำเร็จและ

ได้รับกำรยอมรับ	เพื่อน�ำมำเป็นแนวทำงกำรด�ำเนินงำน

กองทุนฯ	ต่อไป

	 2.3	 ควรมีกำรศึกษำมำตรฐำนคุณภำพในกำร 

จดักจิกรรมแต่ละพืน้ทีว่่ำสำมำรถส่งผลให้สมำชกิกองทนุฯ

มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่อย่ำงไร	 เพื่อน�ำมำวำงแผน

และพัฒนำปรับปรุงแก้ไขให้เข้ำกับบริบทของพื้นที่
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