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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
๒. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ๓. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิบาท ๔ กับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม๔. 
เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
พระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐมการด าเนินการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิง
ปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงส ารวจจากแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่าท่ี ๐.๙๗๗กลุ่มตัวอย่าง 
คือประชาชนในพื้นท่ีต าบลโคกพระเจดีย์ จ านวน ๓๖๐คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน และการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๒ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 
ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ =๓.๗๔, S.D. =๐.๓๖๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผล
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ ( ̅ =๓.๘๕, S.D. =๐.๓๓๙) ด้านป้องกันโรค ( ̅ =๓.๗๘, S.D. =๐.๔๑๔)  



ข 

 

ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ ( ̅ =,๓.๗๑ S.D. =๐.๔๕๗) และ ด้านปฐมภูมิเชิงรุก( ̅ =๓.๖๐, S.D. =
๐.๔๑๑) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

๒. ผลการเปรียบเทียบการความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อประสิทธิผลการบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล พบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ อาชีพและรายได้ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนท่ีมีวุฒิการศึกษา ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระ
เจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับต่ า (r = .๑๒๖*) เมื่อพิจารณาเป็นตามรายด้าน พบว่า ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับ
ต่ า (r = .๒๒๓**) ด้านป้องกันโรคอยู่ในระดับต่ า (r=.๑๐๑) ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพอยู่ในระดับต่ า (r.=
๐๑๙) และด้านปฐมภูมิเชิงรุกอยู่ในระดับต่ า (r=.๑๓๘*) 

๔. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  คือ สมาชิก ฝ่ายบริหาร
ทุกคนท้ังท่ีเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล และท่ีเป็นสมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตลอดจนผู้ใหญ่บ้าน ก านันและประชาชนในต าบลท้ังหมด ควรปฏิบัติงานตามหน้าท่ีรับความผิดชอบ
ให้เต็มก าลังความสามารถด้วยซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ 
เพื่อใหส้ าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย อันจะน ามาซึ่งความสุขและความเจริญให้กับชุมชน 
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Abstract 
Objectives of this research were: 1. to study the effectiveness of health care fund 

administration of Khok Phra Chedi Sub-district Administrative Organization, Nakhon Chaisri 
District, Nakhon Pathom Province, 2. to compare the opinions of the people on the 
effectiveness of health care fund administration of Khok Phra Chedi Sub-district 
Administrative Organization, Nakhon Chaisri District, Nakhon Pathom Province, classified by 
personal factorrsm, 3. to study the relationship between the Itthbhatti 4 with the 
effectiveness of health care fund administration of Khok Phra Chedi Sub-district 
Administrative Organization, Nakhon Chaisri District, Nakhon Pathom Province, and 4 to study 
the recommendations to the management of health care fund administration of Khok Phra 
Chedi Sub-district Administrative Organization, Nakhon Chaisri District, Nakhon Pathom 
Province The research methodology was mixed methods researches; quantitative research 
and qualitative research. For quantitative research, it was conducted by survey research 
using the questionnaire to collect the data from the questionnaire which has the whole 
confidence value equal to 0.977 from a sample of 360 people  of Khok Phra Chedi Sub-
district. The data was analyzed by using frequency, percentage, mean and standard 
deviation, t-test, F-test from one-way analysis of variance, and Pearson's correlation 
coefficient analysis. And qualitative research Using in-depth interview method with 12 key 
informants. 
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The research found that; 
1. The overall opinion towards the effectiveness of health care fund 

administration of Khok Phra Chedi Sub-district administrative organization, Nakhon Chaisri 
District, Nakhon Pathom Province, was at the high level ( ̅=3.74, S.D.=0.364). When 
considering each aspect, it was also found that the opinion towards all aspect were at the 
high level; health promotion services ( ̅=3.85, S.D.=0.339), prevention of diseases ( ̅=3.78, 
S.D.=0.414), rehabilitation ( ̅=3.71, S.D.=0.457), primary proactive ( ̅=3.60, S.D.=0.411). 

2. The results of the comparison of people opinion towards the effectiveness of 
health care fund administration of Khok Phra Chedi Sub-district administrative organization, 
Nakhon Chaisri District, Nakhon Pathom Province classified by personal factors, it was found 
that people with different gender, age, occupation and income had significant different 
opinions towards the effectiveness of health care fund administration of Khok Phra Chedi 
Sub-district administrative organization, Nakhon Chaisri District, Nakhon Pathom Province at 
the 0.05 level, therefore accepting the research hypotheses. But for people with different 
educational backgrounds, they had no significant different opinions towards the 
effectiveness of health care fund administration of Khok Phra Chedi Su-bdistrict 
administrative organization, Nakhon Chaisri District, Nakhon Pathom Province, therefore 
rejecting the research hypothesis. 

3. For the relationship, it was found that  there was positive relationship between 
the practice on Ittibahtti 4  and the effectiveness of health care fund administration of Khok 
Phra Chedi Sub-district administrative organization, Nakhon Chaisri District, Nakhon Pathom 
Province at the low level (r = 0.126*). When considering each aspect, it was also found that, 
all aspect had the positive relationship at the low level; the health promotion service (r = 
.223**), the disease prevention (r = .101**), rehabilitation (r = 0.019**), and primary proactive 
(r =. 138**). 

4. The guideline for improvement of the effectiveness of health care fund 
administration of Khok Phra Chedi Sub-district administrative organization, Nakhon Chaisri 
District, Nakhon Pathom Province are that the members, executives of both local 
administrative organization and health care fund including of headmen and people should 
perform their duties with full power, honesty, transparency, and can be checked in order to 
fulfill the goals of  the health care fund.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ส าเร็จได้รับความอนุเคราะห์ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า และช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งผู้วิจัยขอระบุนามเพื่อแสดงความขอบคุณไว้ 

 ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ท่ีบริหารการจัดการและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนและพัฒนาความรู้ จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอเจริญพร รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ประธานกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์และ ผศ.
ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ี
ได้ช่วยให้ค าปรึกษา แนะน าและข้อคิดเห็น ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ทุกขั้นตอน ตลอดจน
ให้ก าลังใจแก่ผู้ท าวิจัยในการท าสารนิพนธ์เล่นนี้ตลอดมา จนกระท่ังสารนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์,  ผศ.ดร.รัฐพล 
เย็นใจมา อ.ด.ต.ดร. ไทยมณี  ไชยฤทธิ์, และว่าท่ีพ.ต. ผศ. ดร. สวัสด์ิ  จิรัฏฐิติกาล  ท่ีกรุณารับเป็นผู้
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย พร้อมท้ังให้ค าแนะน า
ในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอเจริญพร  นายพนม กสิ นายกองค์การบริหารส่นต าบลบางระก า อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ท่ีให้ความอนุ เคราะห์ในการเก็บข้อมูลตัวอย่างเพื่อการศึกษาวิ จัย และ 
นายประชา  ฟุ้งขจร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาการวิจัย ขอบคุณ ท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการให้
ข้อมูลในการสัมภาษณ์ทุกท่านและประชาชนในพื้นท่ี  ต าบลโคกพระเจดีย์ ทุกท่าน ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ช่วยตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง ตลอดจนเพื่อนนิสิตทุกรูป/คนท่ีมีส่วนช่วยเหลือใน
ด้านการเรียนและให้ก าลังใจในการวิจัยครั้งนี้ 

คุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดจากการวิจัยนี้ ขอยกคุณความดีนี้บูชาพระคุณขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึง มารดา บิดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่านท่ีได้
อบรม ส่ังสอน แนะแนว เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้จนถึงปัจจุบันนี้ 

 
พระมหาฉัตร  กตสาโร (มาสวัสด์ิ) 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
     



ซ 
 

สารบญั  

 

เร่ือง  
 

หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 

กิตติกรรมประกาศ ช 

สารบัญ ซ 

สารบัญตาราง ฎ 

สารบัญภาพ ฒ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ณ 
   

บทที่ ๑ บทน า 
 

 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๖ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๖ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย  ๗ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๘ 
 
 

๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจากงานวิจัย ๑๐ 

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล ๑๐ 
 ๒.๒ แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๑๔ 
 ๒.๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี ๒๗ 
 ๒.๔ หลักอิทธิบาท ๔ ๓๒ 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทพื้นท่ีวิจัยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกพระเจดีย์  
 

๓๔ 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๓๖ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๕๐ 

 



ฌ 
 

สารบัญ  
 

เร่ือง  หน้า 
   
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๕๓ 
 ๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๕๓ 
 ๓.๓ เครื่องมือในการวิจัย ๕๕ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๕๘ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๕๙ 
   
บทที่ ๔ ผลการวิจัย  
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๑ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติอิทธิบาท ๔ การบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพ                                                                    
 

๖๔ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทประสิทธิผลการบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์  
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม                               

 
 

๖๙ 
 ๔.๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน ๗๔ 
 ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ใน

การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระ
เจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

๙๐ 
 ๔.๖ ผลการวิ เคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์
บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด นครปฐม           

 
 

      ๙๔ 
 ๔.๗ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติอิทธิบาท๔ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 

      ๙๘ 
 ๔.๘ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๑๐๒ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๐๖ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๐๙ 
   
   



ญ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
เร่ือง  หน้า 
   
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๑๓ 
       ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๑๓ 
       ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ๑๑๓ 
       ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ๑๑๓ 
   

บรรณานุกรม  ๑๑๔ 

ภาคผนวก  ๑๒๓ 

 ภาคผนวก ก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อวิจัย ๑๒๕ 

 ภาคผนวก ข หนังสือขออนุญาตผู้เชียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย 

 
๑๓๖ 

 ภาคผนวก ค ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ของแบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ 

 
๑๔๔ 

 ภาคผนวก ฆ หนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามเพื่อทดสอบเครื่องมือ
วิจัย 

๑๕๒ 

 ภาคผนวก ง ตารางสรุปความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ๑๕๔ 

 ภาคผนวก จ หนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามเพื่อวิจัย ๑๕๗ 

 ภาคผนวก ฉ หนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์เพื่อวิจัย ๑๕๙ 

ประวัติผู้วิจัย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฎ 
 

 
สารบญัตาราง 

 
 ตารางท่ี  หน้า 

๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๒ 
๔.๒ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติอิทธิบาท ๔ ในการ

บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวม 

 
 

๖๔ 
๔.๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิบาท ๔ ในการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพด้านฉันทะ (ความพอใจ) 
 

    ๖๕ 
๔.๔ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติอิทธิบาท ๔ ในการ

บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านวิริยะ (ความเพียร) 
 

    ๖๖ 
๔.๕ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติอิทธิบาท ๔ ในการ

บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านจิตตะ (หม่ันเอาใจฝักใฝ่) 
 

๖๗ 
๔.๖ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติอิทธิบาท ๔ ในการ

บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรองหรือ
ทดลอง)  

 
 

๖๘ 
๔.๗ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ

ปฏิบัติ ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  โดย
ภาพรวม 

 
 
 

๖๙ 
๔.๘ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

 
 

๗๐ 
๔.๙ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐมด้านป้องกันโรค 

 
 

๗๑ 
๔.๑๐ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐมด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ  
 

 
 

๗๒ 

 
 
 



ฏ 
 

 
สารบญัตาราง (ต่อ) 

 
ตาราท่ี  หน้า 

๔.๑๑ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐมด้านปฐมภูมิเชิงรุก 

 
 

๗๓ 
๔.๑๒ การเปรียบเทียบมีการปฏิบัติของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมจ าแนกตามเพศ 

 
 

๗๔ 
๔.๑๓ การเปรียบเทียบมีการปฏิบัติของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอายุ 

 
 

๗๕ 
๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตาม
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านป้องกันโรค 

 
 
 

๗๖ 
๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมโดยจ าแนกตาม
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ด้านฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

 
 
 
 

๗๗ 
๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามโดย
จ าแนกตามประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน 
ด้านปฐมภูมิเชิงรุก 

 
 
 
 

๗๘ 
๔.๑๗ การเปรียบเทียบการปฏิบัติของประชาชนต่อต่อประสิทธิผลการบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับวุฒิการศึกษา 

 
 

๘๙ 
๔.๑๘ การเปรียบเทียบการปฏิบัติของประชาชนต่อต่อประสิทธิผลการบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอาชีพ 

 
 

๘๐ 
   
   



ฐ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 

๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมโดยจ าแนกตาม
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ด้านบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

 
 
 
 

๘๑ 

๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดีย์อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมโดยจ าแนกตาม
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในด้านป้องกัน
โรค 

 
 
 

      ๘๒ 

๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ
ของประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหาร
ส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตาม
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ด้านฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

 
 
 
 

๘๓ 

๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ
ของประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหาร
ส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตาม
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ด้านปฐมภูมิ
เชิงรุก 

 
 
 
 

๘๔ 

๔.๒๓ การเปรียบเทียบการปฏิบัติของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐมจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 
 

๘๕ 

๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมโดยจ าแนกตาม
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในด้านฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

 
 
 
 

๘๖ 

 

 

 
 

 
 



ฑ 
 

 

ตารางท่ี 

๔.๒๕ 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมโดยจ าแนก
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ด้านปฐมภูมิ
เชิงรุก 

 
 

หน้า 
 
 
 
 

๘๗ 

๔.๒๖ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการปฏิบัติของประชาชนท่ีมีต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคก
พระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลตามสมมติฐานท่ี ๑ – ๕ 

 
 
 

๘๘ 

๔.๒๗ ความสัมพันธ์ของปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

 
 
 

๙๐ 

๔.๒๘ ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ของปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม                                                                  

 
 
 

       ๙๒ 
  



ฒ 
 

สารบญัแผนภาพ 
 

แผนภาพที ่  หน้า 
๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๕๓ 
๔.๑ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๑๐๕ 

 

 

  



ณ 
 

ค าอธิบายสญัลักษณแ์ละค าย่อ 

๑ ค าย่อภาษาไทย 

 
 ค าย่อเก่ียวกับพระไตรปฎฎก 
 

   อักษรย่อในสารนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรร
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ การอ้างอิงใช้ระบุ เล่ม ข้อ หน้า หลังค าย่อช่ือคัมภีร์ ดังตัวอย่าง เช่น  
องฺ ติก (ไทย) ๒๐/๑๖๓/๔๐๓. หมายถึง อังตุตตรนิกาย ติกนิบาต พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๒๐ ข้อท่ี ๑๖๓ 
หน้า ๔๐๓ 

 
พระสตุตันตปฎฎก 

เล่มท่ี  ค าย่อ                                ช่ือคัมภีร์ 

๒๐    องฺ ติก  (ไทย) = สุตตันตปิฎก    อังคุตตรนิกาย    ติกนิบาต  (ภาษาไทย) 



ซ 

 

ค ำอธิบำยสญัลักษณแ์ละค ำย่อ 

๑ ค ำย่อภำษำไทย 

 
 ค ำย่อเก่ียวกับพระไตรปิฎก 
 

   อักษรย่อในสารนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรร
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ การอ้างอิงใช้ระบุ เล่ม ข้อ หน้า หลังค าย่อช่ือคัมภีร์ ดังตัวอย่าง เช่น  
องฺ ติก (ไทย) ๒๐/๑๖๓/๔๐๓. หมายถึง อังตุตตรนิกาย ติกนิบาต พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๒๐ ข้อท่ี ๑๖๓ 
หน้า ๔๐๓ 

 
พระสุตตันตปิฎก 

เล่มท่ี  ค าย่อ                                ช่ือคัมภีร์ 

๒๐    องฺ ติก  (ไทย) = สุตตันตปิฎก    อังคุตตรนิกาย    ติกนิบาต  (ภาษาไทย) 

 



 

บทที่ ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้รับสิทธิด้านสาธารณสุข

เป๊นลายลักษณ์อักษรไว้ในธรรมนูญด้วยเช่นกัน โดยมาตราท่ีเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชนโดยตรงมีมากกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกฉบับ หมวดที ๕ หน้าท่ีรัฐ มาตรา 
๕๕ รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึงเสริมสร้างให้
ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้อง
ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรคการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ
ด้วย๑ 

การด าเนินงานหลักประกันสุขภาพทุกถ้วนหน้าจากจุดเริ่มต้นท่ีมี พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึง ณ ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสาธารณสุขตามสิทธิพึงได้ในฐานะความ
เป็นประชาชนไทย ความส าคัญของการด าเนินงานอยู่ ท่ีความร่วมมือจากภาคส่วนท้ังภาคประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนท้อง สภาวิชาชีพ และท่ีส าคัญอย่างมากคือผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ท่ี
จะต้องมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและจัดบริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐาน ท้ังนี้กระบวนการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถือเป็นกลไกส าคัญอย่าง
หนึ่ง ท่ีจะช่วยให้ผู้บริการสามารถให้บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงได้รับ
ตราเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และมีผล
ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กระบวนการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วย
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการจัดบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม การก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหาร
จัดกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการผู้ให้บริการ 
และผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง รวมท้ังการระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการ

                                                             
๑ วิชาญ ทรายอ่อน วิทยากรช านาญการพิเศษ กลุ่ม งานบริการวิชาการ ๓ ส านักวิชาการ,  

บทบัญญัติด้ำนสำธำรณสุข, ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐,มปท.  



๒ 
 

สาธารณสุขตามสิทธิพึงในฐานะความเป็นประชาชนไทยซึงจะเป็นประโยชน์ส าหรับทุกภาคส่วนในการ
ร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพท่ีประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจผู้ให้บริการมี
ความสุข และก่อให้เกิดความเป็นธรรมท่ีประชาชนพึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพของประเทศ
ไทย๒   

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ ( Public policy ) ท่ีมุ่งหวังในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนจ านวนมาก ดังนั้นหากท้องถิ่น และชุมชนมีความตระหนักและมีบทบาทร่วมในการจัดการ
กับปัญหาสุขภาพของชุมชนมากขึ้น ด้วยการเสริมสร้างสุขภาพ ( health promotion ) โดยมุ่งเน้นไป
ท่ีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดความเส่ียงด้านสุขภาพ เป็น “มิติทางสังคมเพื่อสุขภาวะ” (Social 
determinant of health ) ท้องถิ่น และชุมชนก็จะเป็นศูนย์รวม ( center of gravity) ของการ
ขับเคล่ือนกิจกรรมสุขภาพ และความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ต่างๆ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓(๓) มาตรา 
๑๘(๘) มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘(๔) แห่ง พรบ. หลักประกันสุขภาพฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให้ 
อปท. สนับสนุนและก าหนดหลักเกณฑ์ รวมท้ังส่งเสริมและเปิดโอกาสให้องค์กรชุมชน ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในด าเนินงานและการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น๔ 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ชนชาวไทยย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขท่ีได้
มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และการให้บริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมเท่าท่ีจะกระท า
ได้ และมาตรา๘๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมการ
สาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง ด้วยเหตุนี้จึงต้อง
จัดระบบการให้บริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตให้มีการรักษาพยาบาลท่ีมี
มาตรฐาน โดยมีองค์กรก ากับดูแลซึ่งจะด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน เพื่อจัดการให้มีระบบการรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพท้ังประเทศ และให้ประชาชนชาว
ไทยมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานด้วยกันทุกคน นอกจากนี้เนื่องจากในปัจจุบัน
ระบบการให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลได้มีอยู่หลายระบบ ท าให้มีการเบิกจ่ายเงิน
ซ้ าซ้อนกัน จึงสมควรน าระบบการช่วยเหลือดังกล่าวมาจัดการรวมกันเพื่อลดค่าใช้จ่าย ในภาพรวมใน
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ด้านสาธารณสุขมิให้เกิดการซ้ าซ้อนดังกล่าว และจัดระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้๕  

การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงถือเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญของรัฐบาลในการท่ีจะให้เกิดการ
เรียนรู้ทางการเมืองของประชาชน โดยการให้ประชาชนเห็นความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นตนเองตามความต้องการ ของ
ท้องถิ่นเอง เช่น ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพชีวิต และด้านสุขอนามัย เป็นต้นโดย
ปราศจากการชักน าจากส่วนกลางท่ีบางอย่างไม่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นท่ี
มีความรวดเร็วและท่ัวถึงโดยไม่ต้องรอคอยการช่วยเหลือจากส่วนกลาง หรือรัฐบาลรวมท้ังการ
กระจายอ านาจยังสามารถให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นจริงในการด าเนินการ
กิจการท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 

เนื่องด้วยกฎหมายการกระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญได้มอบอ านาจและส่งเสริมให้
ท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง มีส่วนร่วมทางการบริหาร มีสิทธิ มีเสียงในการปกครองตนเอง
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท่ีทุกคนมีอิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
บริหารประเทศจากการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญนั้น ก่อให้เกิดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่นเพื่อมารองรับให้ท้องถิ่นสามารถบริหารและด าเนินกิจการต่าง ๆ ได้ตามท่ีกฎหมายก าหนดซึ่ง
ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระจายอ านาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น ระดับต าบล เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการตามอ านาจหน้าท่ีของท้องถิ่นในการท่ีจะแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลท่ียั่งยืนการกระจายอ านาจการบริการจัดการท้องถิ่น
ดังกล่าว ยังให้เกิดการประโยชน์ต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองหลายประการ เช่น การแบ่งเบาภาระ
ของรัฐบาลท่ีต้องด าเนินการเองการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและรวดเร็วสนองตอบความ
ต้องการของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับรากหญ้าใน การมี
บทบาทหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตยในการดูแลรับผิดชอบร่วมกัน ถึงแม้การกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นจะมีประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลก็ตามแต่ก็มีส าคัญท่ีต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมากนั่น
คือ “ผู้บริหารท้องถิ่น” เพราะผู้บริหารที่ดีต้องมีความเป็นผู้น า การมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้นความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรจึงขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
ท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นต้น เพราะฉะนั้น การกระจายอ านาจการบริหารตาม
กฎหมายจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีกฎหมายคาดหวังมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารท้องถิ่นนั่นเอง   

ภาพปัญหาในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ เริ่มต้ังแต่ปัญหา
การด าเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุไม่เข้าใจในหลักเกณฑ์การรับเงิน เช่น การมอบอ านาจให้แก่
ลูกหลาน การไม่เข้าใจในระยะเวลาการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เช่น ผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าใจว่า
สามารถขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลาท้ังปี ปัญหาด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่มีความ
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เข้าใจ ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นความเดือดร้อนของ
ประชาชน ไม่ได้รับการแก้ไขท้ังหมดเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ช่วงระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการในช่วงเวลาราชการได้เนื่องจาก
การประกอบอาชีพของประชาชนเขตความรับผิดชอบท่ีกว้าง จึงไม่สามารถเก็บรายละเอียดการพัฒนา
ให้มีความชัดเจน 

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์เป็น
ต าบลท่ีไม่ใหญ่ประกอบกับงบประมาณมีจ านวนจ ากัดท าให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เท่าท่ีควร ส่วนหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
รพช. และกรมทางหลวง ได้มาจัดท าถนนภายในต าบลในช่วงแรก ๆ ถนนก็สัญจรสะดวกสบายดี แต่
สักระยะหนึ่งถนนได้รับความเสียหาย ท าให้ อบต. ไม่สามารถเข้าไปด าเนินซ่อมแซมเนื่องจากเป็นถนน
ของหน่วยงานอื่น ปัญหาด้านแหล่งน้ า เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์เป็นต าบลท่ี
ไม่ใหญ่ประกอบกับงบประมาณมีจ านวนจ ากัดท าให้การด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 
และเพื่อใช้ในทางการเกษตรยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ปัญหาด้าน
แรงงานเนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ประสบกับปัญหาภัยแล้ง และน้ าท่วม ท าให้
แรงงานในเขตต าบลอพยพเข้าสู่ตัวเมืองเป็นจ านวนมาก จึงท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย 
ปัญหาด้านสังคม เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์เป็นต าบลท่ีเป็นทางผ่านจากอ าเภอ
เมืองไปยังอ าเภอสามพรานท าให้เป็นพื้นท่ีเสียงท่ีจะเกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในพื้นท่ี
ต าบลและหมู่บ้าน 

การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะกรณีของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ
เจดีย์อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการบริหารงานของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยเหตุผลว่าประชาชนนั้นเป็นผู้ตัดสินผลงานการบริหารงานของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการศึกษาประสิทธิผลผลการด าเนินงานกองทุนหลักท่ี
คณะกรรมการกองทุนซึ่งมีภารกิจท่ีจะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี ต้ังเริ่มเตรียมความพร้อมของ
กองทุน การบริหารเงินกองทุนให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของกองทุนหลักประกันสุขภาพรวม
ท้ังการจัดสรรผลประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรมและท่ัวถึงแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ท่ีส าคัญต้อง
บริหารจัดการกองทุ่นหลักประกันสุขภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ี
ได้ก าหนดไว้ เพื่อช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตัวเองได้ซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกองทุนหลัก ซึ่ งเน้นเรื่องสุขภาพการพัฒนาความรู้และการฝึกอาชีพ การพัฒนา
ศักยภาพความคิดและจิตใจโดยการพัฒนาให้มีอารยธรรมซึ่งให้คนมีสวัสดิการชุมชนขั้นต่ า คือ การจัด
สวัสดิการสังคมท่ีครอบคลุมถึงการสงเคราะห์สังคม การประกันสังคมและการบริการสังคม โ ดย
ภาครัฐองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์พัฒนาเอกชนและภาคชุมชนเป็นกลไกส าคัญในการบริการ
สวัสดิการสังคมโดยการก าหนดยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคม การจัดท านโยบายสวัสดิการสังคม รวมท้ัง
การมองสวัสดิการสังคมเชิงนโยบายสังคมอย่างเป็นองค์รวมโดยใช้คนเป็นศูนย์กลาง จึงสามารถ
ป้องกันปัญหาและพัฒนาได้ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์มีปัญหาเนื่องจากกรรมการบางคนไม่ท าหน้าท่ีของตน สมาชิกกองทุน



๕ 
 

ช าระเงินคืนไม่ตรงก าหนดเวลา ปัญหาด้านกระบวนการไม่มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ติดตามควบคุมดูแล การจัดท าหลักฐานทางด้านการเงินและบัญชีท่ีไม่ได้มาตรฐาน มีการจัดเก็บข้อมูล
ไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์มี
ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าท่ีควร 

ฉะนั้น การศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้ทราบถึงการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และมีส่วนช่วยให้ประชาชนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจท่ีจะเลือกผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ีดี เป็นข้อมูลของผู้ท่ีสนใจท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมือง และจะเป็นข้อมูลให้
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลน ามาปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพของตนเองให้ดีขึ้นเพื่อให้ เป็น
ท่ีพึงพอใจของประชาชน ผู้ร่วมงานในองค์กร และส่งผลให้การบริหารท้องถิ่นประสบความส าเร็จเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนได้มากท่ีสุดต่อไป     

ด้วยเหตุผลและความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะท าการวิจัยเพื่อศึกษา
การด าเนินงานกองทุนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อน าไปแก้ปัญหาการ
ด าเนินงานให้กองทุนหมู่บ้านต าบล โคกพระเจดีย์มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหลักท่ีเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน สิทธิ
ประโยชน์ของสมาชิก ซึ่งผลการศึกษานี้ จะช่วยให้การพัฒนาในการด าเนินงานหมู่บ้าน ต าบลโคกพระ
เจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหารกองทุนฯท่ีจะท าให้กองทุนมีความยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในต าบลโคก
พระเจดีย์ต่อไป 
  
๑.๒  ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดีย์   อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

๑.๒.๓ อิทธิบาท ๔ มคีวามสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หรือไม่ อย่างไร 

๑.๒.๔ ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกพระเจดีย์  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ควรเป็นอย่างไร 
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๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

๑.๓.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๓.๓ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิบาท ๔ กับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

๑.๓.๔ เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

 
๑.๔  ขอบเขตกำรวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
งานวิจัยเรื่อง “ ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหา
โดยสังเคราะห์จากแนวคิด/ทฤษฎีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น๖  ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน 
ได้แก่ ๑.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ๒.ด้านป้องกันโรค ๓.ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ ๔.ด้านปฐมภูมิเชิงรุก 

๑.๔.๒. ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ตัวแปรต้น ( Independent Variables)ไ ด้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  อายุ  อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอิทธิบาท ๔ 
ประกอบด้วย ๑. ฉันทะ ๒. วิริยะ ๓. จิตตะ ๔. วิมังสา 

ตัวแปรตำม (Dependent  Variable) คือ ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  
ประกอบด้วย ๑.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ๒.ด้านป้องกันโรค ๓.ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ ๔.ด้านปฐมภูมิเชิงรุก 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
๑.๔.๓.๑ ประชำกร (Population)  ได้แก่  ประชาชน  ในพื้นท่ีองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีจ านวน  ๓,๕๒๒ คน๗ 

                                                             
๖นายภิญโญ ประกอบผล .รองผู้ราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชจังหวัด

นครปฐม ประกาศเรื่อง กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถ่ินหรือ
พื้นที่ปีงบประมำณ,ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ และกระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน, วันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๑. 

๗ ข้อมูลจากรายงานสถิติประชากรและบ้านระดับต าบล ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙, อ้างอิงจาก
แผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จงัหวัดนครปฐม. 
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๑.๔.๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก        
( Indepth Interview )  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ โดยจัดกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่มดังนี้ (๑) ผู้บริหาร
กองทุนหลักประกันสุภาพ (๒) ผู้น าชุมขน (๓) นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (๔) ผู้เช่ียวชาญ
ด้านพระพุทธสาสนา จ านวน  ๑๒ ท่าน        

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

พื้นท่ีในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ด าเนินการวิจัยต้ังแต่เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ รวมเป็น

ระยะเวลา  ๕ เดือน 
 

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย 
๑.๕.๑ ประชาชนท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหาร

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม แตกต่างกัน ซึ่งแยกเป็น 

(๑) ประชาชนมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
แตกต่างกัน 

(๒) ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
แตกต่างกัน 

(๓) ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
แตกต่างกัน 

(๔) ประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน  

(๕) ประชาชนท่ีมี รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม แตกต่างกัน 

๑.๕.๒ อิทธิบาท ๔ มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งแยกเป็น  

(๑) ฉันทะ มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหาร
ส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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(๒) วิริยะ มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหาร
ส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

(๓) จิตตะ มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหาร
ส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

(๔) วิมังสา มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์
บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 
๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้เฉพำะวิจัย 

๑.๖.๑ ประชำชน ถึงหมำย ประชาชนท่ีอาศัยในต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

๑.๖.๒ อิทธิบำท ๔ หมายถึง ฐานหรือหนทางสู่ความส าเร็จ หรือ คุณเครื่องให้ถึง
ความส าเร็จ คุณเครื่องส าเร็จสมประสงค์ ทางแห่งความส าเร็จ คุณธรรมท่ีน าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลท่ี
มุ่งหมาย มี ๔ ประการ คือ  

(๑) ฉันทะ (ความพอใจ)  คือ ความต้องการท่ีจะท า ใฝ่ใจรักจะท าส่ิงนั้นอยู่เสมอ และ
ปรารถนาจะท าให้ ได้ผลดียิ่งๆขึ้น 

(๒) วิริยะ (ความเพียร)  คือ ขยันหมั่นประกอบส่ิงนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน 
เอาธุระไม่ท้อถอย 

(๓) จิตตะ (ความคิด)  คือ ต้ังจิตรับรู้ในส่ิงท่ีท า และท าส่ิงนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ 
ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเล่ือนลอยไป 

(๔) วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง)   คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ 
ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในส่ิงท่ีท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
เป็นต้น                                               

๑.๖.๓ ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องหรือพื้นที่  
(๑) ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีพึงปรารถนาหรือ

เป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้ ประสิทธิผล พิจารณาจากการน าผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีได้รับ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

(๒) การบริหารจัดการ หมายถึง ความร่วมมืออย่างแนบแน่น การบริหารจัดการของ
ทีมงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการร่วมกันอย่างเหมาะสมของทรัพยากร ความเชียว
ชาญด้านการบริหารและประสบการณ์ด้านธุรกิจซึ่งเป็นเครื่องมือยืนยันการพัฒนาอย่างรวดเร็วและ
เสถียรภาพขององค์กร 

(๓) กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบล หมายถึง กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม. 
ท้ัง ๓ หัวข้อนี้โดยรวม หมายถึง ขบวนการท่ีด าเนินการท ากิจกรรมร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี โดยน าเอาทรัพยากรท้ังส่ิงท่ีมีชีวิตและ



๙ 
 

ส่ิงไม่มีชีวิต เช่น ท้ังคน เงิน วัสดุน ามาปรับใช้ประโยชน์สูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช ) เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนงานของ
องค์กรท่ีต้ังไว้อันประกอบไปด้วยเป้าหมายท่ีมุ่งสู่ส าเร็จผลใน ๔ ด้าน คือ 

(๑) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เป็นงานสาธารณสุขท่ื
ครอบคลุมหลายมิติจึงมีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้หลายหลาก เช่น กฎบัตรออตตาวา ความหมายของการ
สร้างเสริมสุขภาพ คือกระบวนการเพิ่มสมรรถภาพนั้นให้ประชาชนมีความสามารถในการควบคุมและ
พัฒนาสุขภาพตนเอง อันจะเป็นผลต่อสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางกาย ทางจิต และสังคม องค์การอนามัย
โลก 
                (๒) ด้านป้องกันโรค หมายถึง การป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้นกับบุคคลหรือชุมชนโดยการมี
สุขวิทยาท่ีดีท้ังบุคคลและชุมชน ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
                (๓) ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ หมายถึง กิจกรรมท่ีมีความส าคัญต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ก็
คือ พลบ าบัดได้แก่การฝึกซ้อมหรือบริหารกายส าหรับผู้ผิดปกติหรือบาดเจ็บ การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ หมายถึง การรักษาและช่วยเหลือทางการแพทย์ เพื่อให้คนพิการสามารถท ากิจกรรม
ท่ัวๆไปตามความต้องการ 

(๔) ด้านปฐมภูมิเชิงรุก หมายถึง ค าจ ากัดความท่ีสมบูรณ์ของบริการปฐมภูมิในช่วงเวลา
จากนี้ ไปควรจะต้องหมายถึง เน้นบทบาทการให้บริการสุขภาพในเชิงรุก เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค  
๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย  

๑.๗.๑ ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหาร
ส่วนต าบลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระ
เจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม      

๑.๗.๒ ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบถึงความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหาร
ส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม      

๑.๗.๓ ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

๑.๗.๔ ท าให้ทราบแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

๑.๗.๕ ผลวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนาประสิทธิผล
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 
  



๑๐ 
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บทที่ ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผู้ศึกษาได้ก าหนดศึกษา
เอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

๒.๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 

๒.๔ หลักอิทธิบาท ๔  

๒.๕ ข้อมูลบริบทพื้นท่ีวิจัยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
พระเจดีย์ ๑ กองทุน 

๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 

๒.๑.๑ ความหมายของประสิทธิผล 

มีผู้ให้ความหมายของประสิทธิผลไว้ดังนี้ 

Gibson and Others นิยามประสิทธิผลไว้ว่าประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเรื่อง
ของการกระท าใดๆหรือความพยายามใดๆท่ีมีความมุ่งหมายจะได้รับผลอะไรสักอย่างให้เกิดข้ึนการ
กระท าหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงค่าเพียงใดขึ้นกับว่าผลท่ีได้รับนั้น ตรงคบถ้วน ท้ังเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ และใช้พลังงานน้อยเพียงใดประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น ๒ ระดับคือ 

๑. ประสิทธิผลของบุคคล 

๒. ประสิทธิผลขององค์การ 



๑๑ 
 

ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถปฏิบัติงานใดๆหรือ
ปฏิบัติกิจกรรมใดๆ แล้วประสบผลส าเร็จ ท าให้บังเกิดผลตรงและครบถ้วนตามท่ีมีวัตถุประสงค์ไว้ ผล
ท่ีเกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมีคุณค่า ความเหมาะสมดีงาม ตรงกับความ
คาดหวังและความต้องการของหมู่คณะ สังคม และผู้จะน าผลนั้นไปใช้เป็นผลท่ีได้จากการปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ คือ เป็นการปฏิบัติด้วยความพอใจ ปฏิบัติเต็มความสามารถ ปฏิบัติด้วยต้องการ
เลือกสรรกลวิธีและเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะท าให้บรรลุผลท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
อย่างสูงสุดแต่ใช้ทุน ทรัพยากร และระยะเวลาน้อยท่ีสุด๑  

ความหมายของประสิทธิผลคือ ขอบเขตของการปฏิบัติงานตามแผน ท าให้เกิดผลงาน
ตามท่ีก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน๒และ ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการท างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของงานท่ีวางไว้ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการวางตนในการ
ท างาน และบรรยากาศการท างานในกลุ่มนี้ ท่ีเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมาย๓ซึ้งความหมายของ
ประสิทธิผลองค์การ (Organization effectiveness) หมายถึง ความสามารถของสถานศึกษาในการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การโดยประยุกต์ตามแนวความคิดของ Kaplan และ Norton ซึ่ง
ประกอบด้วยมุมมอง ๔ ด้าน ได้แก่ 

๑. ประสิทธิผลด้านการเงิน (Financial Perspective) 

๒. ประสิทธิผลด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective) 

๓. ประสิทธิผลด้านกระบวนการภายใน (Learning and Growth Perspective) 

๔. ประสิทธิผลด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective)๔ด้วย
ว่าความหมายของประสิทธิผล หมายถึง องศาความแห่งความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ มาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับมาตรฐานและประสบการณ์ท่ีน ามาใช้เปรียบเทียบ๕และความหมายของประสิทธิผล 

                                                             
๑Gibson and Others อ้างใน สมใจ ลักษณะ, การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เพ่ิมทรัพย์ การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๕-๖.  
๒ Reddin, J. Winliam. Using Test to Improve Training : The Complete Guide to 

Selecting Developing and Using Training Instruments. (Englewood, Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 
1971), P. 3. 

๓Fiedler, F.E.A, Theory of Leadership Effectiveness, (New York: Me Grew- Hill, 
1967), p. 11. 

๔ สมจิตร  พ่ึงหรรษา, “การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบในการบริหารที่สงผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเครือข่ายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒),หน้า ๑๔. 

๕ ทองหล่อ  เดชไทย, ”หน่วยที่๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานสาธารณสุข”, ในเอกสารการ
สอนชุดวิชาการบริหารสาธารณสุขทั่วไป, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,๒๕๔๐), หน้า ๓๑ 



๑๒ 
 

หมายถึง การพิจารณาผลของการท างานท่ีส าเร็จลุล่วงดังประสงค์ หรือท่ีคาดหวังไว้เป็นหลัก และ
ความส าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิผลนี้อาจเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีไม่ประหยัดหรือไม่มี
ประสิทธิภาพได้เพราะประสิทธิภาพเป็นเรื่องของการท่ีจะท างานให้ได้ผลสูงสุด ส่วนว่าประสิทธิผล
เป็นเรื่องของการน าเอาผลงานท่ีส าเร็จดังท่ีคาดหวังไว้มาพิจารณา ซึ่งจากความหมายดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่าเน้นการเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับผลงานท่ีคาดหวังไว้นั้นเอง 
นอกจากนี้นัยส าคัญอีกประการหนึง่ก็คือการมีประสิทธิผลอาจไม่ได้หมายความว่าต้องมีประสิทธิภาพ
ด้วย๖  

การกล่าวว่าประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถของบุคคลการท างานร่วมกัน เพื่อให้ได้
ผลงานหรือผลผลิตตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีวางไว้๗ และความหมายของ ประสิทธิผล 
หมายถึง การท างานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ และรับประโยชน์มากท่ีสุด ๘ซึ่งความเห็นว่า 
ประสิทธิผลขององค์กร หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้โดยใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สมาชิกเกิดความพึงพอใจในงานและองค์กรโดยรวม สามารถ
ปรับตัวและพัฒนาเพื่อด ารงอยู่ต่อไปได้๙ ด้วยว่าความหมายว่าประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จผลท่ี
เกิดขึ้น๑๐ 

การกล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถของการได้มาและการใช้ทรัพยากรท่ีมี
อยู่อย่างจ ากัด และมีคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามเป้าได้ผลก าไร และมีคุณภาพ๑๑ 

ผู้กล่าวว่าประสิทธิผล มีความสัมพันธ์กับ ผลงานท่ีองค์กรพึงประสงค์ หรือหมายถึง
ความส าเร็จของผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปหรือบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ผลส าเร็จหรือผลท่ีเกิดขึ้นของงาน จะต้องตอบสนองผลหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและยัง
                                                             

๖ ถาวร  สกุลพาณิชย์, “การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสทิธิภาพและการประกันสุขภาพ”, รายงาน
การวิจัย, เสนอแพทย์สภา, ๒๕๔๔, หน้า ๒๑.  

๗ ฉัตรรัชดา  วิโรจน์รัตน์, “ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างานกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีในวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์ บช.ม.
(มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๘), หน้า ๓๖. 

๘ ธงชัย  สันติวงษ์, พฤติกรมบุคคลในองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๓. 

๙ มัฆวาฬ  สุวรรณเรือง, “ประสิทธิผลการน านโยบาย ป้องปราบทุจริตเลือกต้ังของโครงการ ท.ม.ก. 
ไปปฏิบัติกรณีวิจัยปฏิบัติการในเขตเลือกต้ัง จังหวัดนครราชสีมา”, วทิยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาพฒันาสังคม, (สถาบันบัณฑิต พัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๓๖), หน้า ๗. 

๑๐ ราชกิจจานุเบกษา, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: 
สิริวัฒนา เอนเตอร์พริ้นท์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๖๗. 

๑๑ รุ่งนภา  เลิศพัชรพงศ์, “ประสิทธิผลการใชค้อมพิวเตอร์ในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษากลุ่ม
กรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันราชภัฏสวน
ดุสิต, ๒๕๔๕) หน้า ๒๑. 



๑๓ 
 

กล่าวว่าความส าเร็จของการปฏิบัติงานท่ีเป็นไป ในขณะท่ีประสิทธิภาพมุ่งเน้นท่ีความสามารถในการ
ด าเนินงาน หรือการประสมประสานใช้ทรัพยากรอันมีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสูญเสีย
ผลประโยชน์น้อยท่ีสุด๑๒  

ประสิทธิผล หมายถึง การตรวจสอบว่ากิจกรรมท่ีด าเนินการอยู่บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้
หรือไม่มากน้อยเพียงใด เพราะประสิทธิผลเพียงแต่พิจารณาถึงผลท่ีได้รับเท่านั้น๑๓  

ส่วนความหมายของประสิทธิผล หมายถึงการพิจารณาผลของการท างานว่าส าเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ หรือตามท่ีคาดหมายไว้เป็นหลัก๑๔ 

โดยความหมายของประสิทธิผลว่า ประสิทธิผล เป็นความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของนโยบาย การพิจารณาทางเลือกโดยใช้ประสิทธิผลเป็นเกณฑ์ ท าได้
โดยการวิเคราะห์ทางเลือกนั้นว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์๑๕ อนึ่งประสิทธิผลเป็นตัวบ่งช้ีผลส าเร็จ
ของโครงการ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลผลิต (Output) ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ๑๖ และประสิทธิผล เป็นความสามารถขององค์กรในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ ซึ่งในบางครั้งไม่ได้ค านึงถึงปริมาณทรัพยากรท่ีใช้ในกระบวนการ เป็นการ
กระท าท่ีถูกต้อง ( Doing things right) โดยค านึงถึงความสามารถบรรลุเป้าหมาย (Goals) ท่ีก าหนด
ไว้๑๗  

ประสิทธิผลท่ี หมายถึง การท ากิจกรรมการด าเนินงานขององค์กรสามารถสร้างผลงาน
ได้สอดรับกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า ท้ังในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์ เป็น
กระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้  ก่อให้เกิดผลผลิตผลลัพธ์ ท่ีตรงความ

                                                             
๑๒ รุ่ง  แก้วแดง, หน่วยที่ ๑๑ ประสิทธิผลการบริหารการศึกษา ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎี

และแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, ( นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๐), หน้า ๑๖๘-๑๖๙. 

๑๓ วัชรี  พงศ์นุรักษ์, ประสิทธิผลของมาตรการส่งแรงงานไปท างานต่างประเทศ ,ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแรงงานและสวสัดิการสังคม, (มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๓), หน้า ๒๕. 

๑๔ ธีราลักษณ์  ฉิมพาลี, “อิทธิพลของประสิทธิผลในการสื่อสารระหว่างบคุคลและความพึงพอใจใน
การท างานที่ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์ของพนักงานคนไทยในบริษัทข้ามชาติญ่ีปุ่น”,วิทยานิพนธ์ วท.
ม.  ,(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๕. 

๑๕ ศุภชัย  ยาวะประภาษ, นโยบายสาธารณะ. พิมพ์ครัง้ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์,๒๕๔๐) หน้า ๗๙. 

๑๖ ศิริชัย  กาญจนวาสี , ทฤษฎีการประเมิน, พิมพ์ครั้งที่ ๒,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ,๒๕๓๗), หน้า ๗๖-๗๘. 

๑๗ สมชาย  หิรัญกิตติ,  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ,(กรุงเทพมหานคร: ธีรฟิล์ม และ ไซแท็กซ์ 
,๒๕๔๑), หน้า ๗๖. 



๑๔ 
 

คาดหวัง ท่ีก าหนดล่วงหน้าไว้มากน้อยเพียงใดก็ตาม การมีประสิทธิผลจึงมีความเกี่ยวข้องกับผลผลิต
และผลลัพธ์ การด าเนินงานเป็นกระบวนการวัดผลงานท่ีเน้นด้านปัจจัยน าออก๑๘  

ด้วยความหมายของค าว่า ประสิทธิผล หมายถึง การใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ประสิทธิผลจึงมุ่งท าให้เกิดการ “ท าส่ิงท่ีถูกต้อง (Doing the right things)” 
และประสิทธิภาพ เป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดความส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด โดยสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายโดยการใช้ทรัพยากรต่ าท่ีสุด กล่าวคือ เป็นการใช้โดยมีเป้าหมาย (Goal) คือประสิทธิผล
หรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้สูงสุด อาจเรียกได้ว่า “ท าส่ิงต่างๆให้ถูกต้อง( Doing things 
right )”๑๙  

ความหมายของประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง แนวทางหรือวิธีการ
กระบวนการหรือตัววัดนั้นสามารถตอบสนองจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ดีเพียงใด การประเมินประสิทธิผลต้อง
ประเมินว่าสามารถบรรลุความต้องการได้ดีเพียงใดด้วยการใช้แนวทางท่ีเลือกการน าไปปฏิบัติ๒๐. 

สรุปได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลแห่งความส าเร็จตามท่ีต้ัง เป้าหมายไว้ของ
คณะกรรมการในการบริหารจัดการการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของการบริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นความสามารถในการท ากิจกรรมร่วมกัน
จนส าเร็จลุล่วงตามนโยบายท่ีต้ังเป้าหมายไว้ก่อนด าเนินงาน 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

การบริหาร (Administration) เป็นกระบวนส าคัญในการใช้ศาสตร์และศิลป์โดยอาศัย
ความร่วมมือของบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปด าเนินกิจกรรม ด้านการวางแผน การจัดองค์การ การจัด
บุคคลเข้าท างาน การส่ังการ และการควบคุมก ากับดูแล เพื่อให้การบริหารนั้นเป็นไปตามนโยบาย
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ท่ีได้ก าหนดก่อนด าเนินงาน มีนักบริหารนักวิชาการ และนักการศึกษาให้
ความหมายของการบริหารไว้หลายทัศนะ ดังนี้  

การบริหารจะด าเนินให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้จ าเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุส่ิงของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน 
(Method) เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

                                                             
๑๘ สุพจน์  พรายแก้ว, การวัดผลการปฏิบัติงาน, เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท า

แผนกลยุทธ์และการบริหารมุ่งผลงาน, (กรุงเทพมหานคร: เอกสารโรเนียร, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘. 
๑๙ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, องค์และการจัดการ, (กรงุเทพมหานคร: ธรรมสาร ๒๕๔๕), หน้า 

๓๑.   
๒๐ วัชริน  ขวัญพะงุ้น (๒๕๕๓), วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง หน้า ๑๖๒. 



๑๕ 
 

การประกาศเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีปีงบประมาณ ๒๕๖๒” ด้วยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแจ้งว่า 
ตามท่ีร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบต./เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข จัดต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นท่ี ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) เป็นผู้
ด าเนินงานและบริหารจัดการ ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ คือแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อเข้าไปถึงบริการสาธารณสุข อันได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค  
การฟื้นฟูสมรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ประชาชนเข้าถึงบริการได้ท่ีบ้านและ
ชุมชน 

จังหวัดนครปฐมพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนฯในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีดังนี้ 

๑.ยืนยันจ านวนยอดประชากรและต้ังงบประมาณเพื่อสมทบในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด (ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗) โดย
ตรวจสอบและยืนยันประชากรตามเอกสารที่ส่งมาด้วย หากไม่มีการแก้ไขจ านวนประชากรภายใน ๑๐
สิงหา ๒๕๖๑ จะใยอดประชากรท่ีแจ้ง ในการพิจารณาโอนงบประมาณสนับสนุน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ในอัตรา ๔๕ บาท/คน 

๒. จัดท าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
โดยขอให้ด าเนินการให้เสร็จ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๓. เตรียมการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการชุดเดิม ท่ี
จะหมดวาระลงในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑๒๑ 

 และการกล่าวถึง การบริหารว่า เป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น (Getting 
things done through other people) และกล่าวว่าหน้าท่ีของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณา
ของผู้บริหารให้ส าเร็จ ๕ ข้อตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้  

                                                             
๒๑ นายภิญโญ ประกอบผล .รองผู้ราชการจงัหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชจังหวัด

นครปฐม ประกาศเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือ
พื้นที่ปีงบประมาณ,ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน, วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 

 



๑๖ 
 

๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อ
ความส าเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล เพื่อก าหนดแนวทางของ
องค์กร 

๒. O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของสมาชิกและสายบังคับภายในองค์กร มีการแบ่งงานกนัท าและการกระจายอ านาจ 

๓, S คือ Staffing หมายถึง การจัดการบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่การพัฒนา
บุคคลากรและการใช้คนให้เหมาะแก่งาน 

๔.D คือ Directing การควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมท้ัง
กระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร หมายถึง การอ านวยการเป็นการส่ือสารเพื่อให้เกิดการ
ด าเนินงานตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และต้องมีภาวะผู้น า 

๕.C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรและรวมท้ังการแก้ปัญหาภายในองค์กร๒๒ 

นอกจากนี้การบริหารจะด าเนินให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุส่ิงของ (Material) และวิธีการ
ปฏิบัติงาน (Method) เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๒๓ซึง้การบริหาร หมายถึงการบริหารจัดการ 

(Management Administration) การบริหารการพัฒนา (Development Administration) การ
บริหารการบริการ (Service Administration)ล้วนแล้วเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารภาครัฐท่ี 
หน่วยงานของรัฐ โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐน ามาใช้ ในการปฏิบัติราชการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
เพราะการบริหารราชการ อย่างมีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบด้วย การคิด (Thinking) การ
วางแผนการ (Planning) การด าเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) ท่ีมีจุดหมาย
ปลายทาง คือการพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นมากรวมท้ัง
ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า และมั่นคงเพิ่มยิ่งขึ้น๒๔ ซึ่งการบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ี

บุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปร่วมมือด าเนินการ เพื่อให้บรรลวุัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

หลายอย่าง ท่ีบุคคลร่วมกันก าหนด โดยใช้กระบวนการอย่างมีระบบระเบียบ และใช้ทรัพยากร

                                                             
๒๒ พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร , พิมพ์ครัง้ที่ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕. 
  ๒๓ สุธี  สุทธิสมบูนณ์  และ สมาน  รังสิโยกฤษฎ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, ( กรุงเทพมหานคร: 

สวัสดิการส านักพิมพ์ ก.พ., ๒๕๓๖ ), หน้า ๑๒. 
๒๔ วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและ

หน่วยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๘), หน้า ๕. 



๑๗ 
 

อย่างเหมาะสม หรือกลา่วอย่างง่ายๆคือ การท างานให้ส าเร็จโดยอาศยัความพยายามหรือการ

กระท าของคนอ่ืน๒๕ 

การกล่าวว่าการบริหาร หมายถึง กระบวนการท่ีผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ
ด าเนินกิจการตามข้ันตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง 
ความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ๒๖ด้วยว่าการ
ก าหนดแนวทางหรือนโยบาย การส่ังการ การอ านวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายท่ีต้องการ๒๗ 

การกล่าวว่าการบริหาร หมายถึง กระบวนการในการทางานร่วมกันของผู้บริหารและ

สมาชิกในองค์กร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจากดั เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกาหนดไว้ อย่างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล๒๘ซึ่งได้กล่าวว่า เพื่อให้การ 

บริหารงานในทุกหน่วยงานมีประสิทธิภาพจะต้องมีการแบ่งงานกันทาตามความ
เหมาะสม และความจาเป็นหรือความถนัดของคนงานโดยแบ่งหน่วยงานออกตามกระบวนการ และ
วัตถุประสงค์ลูกค้า และพื้นท่ีโดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดรูปแบบองค์การเป็นรูปสามเหล่ียมพีระมิดมี
สายการบังคับบัญชาท่ีลดหล่ันกันมาซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันดี โดยช่ือว่า “POSDCoRB” อันเป็นค าย่อของ 
ภาระหน้าท่ี ท่ีส าคัญของนักบริหาร ๗ ประการ ได้แก่  

๑. P-planning การวางแผน เป็นการวางเค้าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลง
มือปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. O-Organizing การจัดองค์การ เป็นการจัดองค์การเป็นการก าหนดโครงสร้างของ
องค์การโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือ
แผนกโดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพของงาน หรือ จัดตาม แนวลักษณะเฉพาะของงาน 
                                                             

 ๒๕ พระมหาสุรพงษ ์ สิทธญิาณเมธี, “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี”, วิทยานิพนธ ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑฺตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,๒๕๕๗), หน้า ๑๓.   

๒๖ พะยอม  วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ,(กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๒) 
หน้า ๓๖. 

๒๗ มัลลิกา  ต้นสอน,การจัดการยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร: เอกซสเปอร์เน็ทจ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า 
๑๐.  

 ๒๘ เมย์  อ านวยพันธ์วิไล, “วิธีการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามหลักอิทธิบาท ๔ ของกลุ่มโรงเรียน
ขาณุวรลักษณ์ อ าเภอขานุวรลักษบุร ีจังหวัดกาแพงเพชร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,๒๕๕๖), หน้า ๑๔.   



๑๘ 
 

(Specialization) นอกจากนี้อาจพิจารณาในแง่ของการควบคุม (Span of Control) หรือพิจารณาใน
แง่ของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานหลัก (Line) และหน่วยงานท่ีปรึกษา (Staff) เป็นต้น 

๓. S-Staffing การจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การนั่นเอง ท้ังนี้เพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
การจัดแบ่งหน่วยงานท่ีก าหนดไว้ 

๔. D-Directing การอานวยการเป็นภารกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงานในด้าน 
ต่าง ๆ ภายในองค์การ เช่น ภาวะผู้นา (Leadership) มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) การจูงใจ
(Motivation) และการตัดสินใจ (Decision making) เป็นต้น 

๕. CO-Coordinating การประสานงานโดยเป็นการประสานงานให้ส่วนต่าง ๆ ของ
กระบวนการทางานมีความต่อเนื่องกัน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น 

๖. R-Reporting การรายงาน ซึ่งเป็นกระบวนการและเทคนิคของการรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามช้ันได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานโดยท่ีมีความสัมพันธ์กับการติดต่อส่ือสาร  
(Communication) ในองค์การอยู่ด้วย  

๗. B-Budgeting การงบประมาณเป็นภารกิจท่ีเกี่ยวกับการวางแผนการทาบัญชีการ
ควบคุมเกี่ยวกับเงิน  

ทฤษฎีการบริหารแบบวิทยาศาสตร์โดยเทเลอร์ (Frederik.W.Taylor) บิดาแห่งการ
บริหารได้พัฒนาการบริหารท่ีมีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ในหลักการ  (Principles) ท่ีส าคัญ ๔ 
ประการ๒๙ ด้วยการบริหาร หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีท าหน้าท่ีวางแผนให้คนอื่นท างานแทน โดยอาศัยใช้
ศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย (Goal) ข้อก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
บริหารต้องอยู่บนพื้นของปัจจัยการบริหาร (Factor Management)๓๐ 

การได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินใจและการบริหารท่ี
มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานระยะยาวขององค์ประกอบด้วยการก าหนดกลยุทธ์และการควบคุม
กลยุทธ์จะมุ่งตรวจสอบประเมินโอกาสและอุปสัคภายในสภาพแวดล้อมภายนอกและมุ่งมั่นตรวจสอบ
ประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งอุปสัคภายในสภาพแวดล้อมภายในบริษัท๓๑  

                                                             
๒๙ ธงชัย  สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓), หน้า ๔๗-๔๘.  
๓๐ ยุทธ  ไกยวรรณ์, การบริหารการผลิต, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ ๒๕๔๕), หน้า ๒.   
๓๑ สมยศ  นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), 

หน้า ๑๒. 



๑๙ 
 

การเสนอทฤษฎีการบริหาร โดยมีความเช่ือว่าเป็นไปได้ท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ท่ี
เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระท่ีส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions) ซึ่ง
ประกอบด้วยหน้าท่ีทางการบริหาร ๕ ประการ คือ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะต้องท าการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน
หรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต  

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าท่ี ผู้บริหารจะต้องจัดให้มี
โครงสร้างของงานต่าง ๆ และอ านาจหน้าท่ี ท้ังนี้ก็เพื่อให้เครื่องจักรส่ิงของ และตัวคนอยู่ใน
ส่วนประกอบ ท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้  

๓. การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding) หมายถึง หน้าท่ีในการส่ังการงานต่าง ๆ 
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จได้ด้วยดี โดยท่ีผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็น
ตัวอย่าง ท่ีดีจะต้องเข้าใจคนงานของตนจะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงาน และ
องค์การท่ีมีอยู่รวมถึงจะต้องมีการติดต่อส่ือสารกับผู้ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดท้ังขึ้นและล่อง 
นอกจากนี้ยังต้อง ท าการประเมินโครงสร้างขององค์การ และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ า
อีกด้วยหากโครงสร้างขององค์การท่ีเป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาคนใดหย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกองค์การเพื่อปรับปรุงก าลังคนท่ีมีอยู่ให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้นก็เป็นส่ิงจ าเป็น ท่ีต้องท า  

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าท่ีจะต้องเช่ือมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าท่ีในการท่ีจะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนท่ีวางไว้แล้ว๓๒ 

ผู้เขียนถึงหลัก.POSDCoRB ในหนังสือความรู้เบื้องต้น ทางการบริหารรัฐกิจได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นศาสตร์ทางการบริหารมากขึ้นเมื่อมีผลงานของนักวิชาการด้านการบริหารรัฐกิจผู้ท่ีได้รับ
การกล่าวถึงเสมอและถือว่าเปน็จุดสูงสุดในการยอมรับนับถือ คือผลงานการเขียนของ Luther Gulick 
and Lyndall Urwick ในปี ค.ศ.๑๙๓๗ ช่ือหนังสือ  Papers on the Science of Administration 
ซึ่งมีการน าเสนอกระบวนการบริหารหรือหลักเกณฑ์การบริหารขึ้นมาจนเป็นท่ีโด่งดังมาก และต่อมา 
Gulick ก็ได้พัฒนาปรับปรุงอักษรย่อหลักการบริหารเป็น ๗ ตัวโดยได้มาจากงานวิเคราะห์ของ Henry 
                                                             

๓๒ Henri  Fayol, Human  Resourec Management, (London:Thomson Learnning, 
2004), p.110. 



๒๐ 
 

Fayol และกลายเป็นอักษรย่อต้นบัญญัติ ๗ อันได้หมายถึงกิจกรรมการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่าย
บริหาร อักษรย่อมีดังนี้ POSDCoRB (พอสด์คอร์บ)๓๓  

ส่วนทฤษฎีการบริหารแบบวิทยาศาสตร์โดยเทเลอร์ (Frederik.W.Taylor) บิดาแห่งการ
บริหารได้พัฒนาการบริหารท่ีมีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ในหลักการ (Principles) ท่ีส าคัญ ๔ 
ประการคือ 

๑. ต้องมีการคิดค้น และก าหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด (One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอย่าง 
คือต้องมีการก าหนดวิธีการท างานท่ีดี ท่ีสุดท่ีช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตาม
วัตถุประสงค์มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางแบบแผนเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีได้พิสูจน์มาแล้ว
ว่าเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดยิ่ง และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่าง ๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิต
ท้ังหมด 

๒. ต้องมีการคัดเลือก การพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการ
รู้จักงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับผลงานนอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานท่ีถูก
วิธี ในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษท่ีจะให้ได้คนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดตรงตาม
งานท่ีจะให้ท า 

๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีการท างานใหม่ท่ีได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุก
คนจะเห็นจริงถึงโอกาสท่ีเขาจะได้รับรายได้สูงขึ้นจากการท างานถูกวิธีท่ีจะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น  

๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร และคนงานฝ่ายบริหารควรจะ
ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานแต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือ
ปฏิบัติงานท่ีควรจะเป็นงานของคนอื่นเท่านั้น๓๔ 

ก็การเขียนในหนังสือเรื่อง การจัดการสมัยใหม่ว่า แนวคิดทางการบริหารของเฮนรี่ ฟา
โยล ผู้เป็นบิดาทางทฤษฎีการจัดการปฏิบัติการ (Operational Management theory) หรือบาง
ท่านก็ถือกันว่าเป็นบิดาทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ เช่ือกันว่าการบริหารนั้นเป็นเรื่องของทักษะ 
และสนใจศึกษาองค์การโดยรวมและมุ่งเน้นท่ีการจัดการกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ๕ อย่าง
คือ การวางแผน (Planning),การจัดองค์การ (Organizing), การบังคับบัญชา (Commanding),การ
ประสานงาน (Coordinating), และการควบคุม (Controling), หรือ  POC พบว่าพนักงานมีผลผลิต

                                                             
๓๓ เติมศักด์ิ  ทองอินทร์, ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรฐักิจ, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงณ์

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗).  
๓๔ ภารดี  อนันต์นาวี,หลักการแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, (ชลบุร:ี บริษัทส านักพิมพ์

มนตรีจ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๕. 



๒๑ 
 

เพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากการมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การตระหนักในมิตรภาพ และการท างานร่วน
กันเป็นกลุ่มเป็นวิถีทางท่ีท าให้ประสบความส าเร็จในองค์การ๓๕ 

ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “คนส าราญงานส าเร็จ” ว่าดังนั้นผู้บริหารท่ีดีจะต้องมีวิธีการ
บริหารงานท่ีจะท าให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้บริหารงานคือ จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและ
สามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้อง
ท าตามความช านาญของแต่ละบุคคลและรู้จักกระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระกิจของ
ตนเอง ฉะนั้น ผู้บริหารงานท่ีดีจึงต้องเป็นผู้คอยดูแลภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ๓๖ซึ่ง
ได้อธิบายองค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อองค์การดังต่อไปนี้  

๑) วัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่าจะด าเนินงานการไปท าไม เพื่ออะไรและ
ต้องการต้องการอะไรจากการด าเนินงาน เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการหรือในการผลิตต้อง
รู้ว่าจะผลิตเพื่อใคร ต้องการผลตอบแทนเช่นใด  ถ้าหากไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มี
ประโยชน์อะไรท่ีจะบริหาร การด าเนินการต่างๆ จะไม่มีผลส าเร็จ เพราะไม่มีเป้าหมายก าหนดไว้
แน่นอน 

๒) ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพื่อประกอบการด าเนินงานรวมไป
ถึงทักษะความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหารได้แก่ 4Ms มนุษย์ (Man) เงิน (Money) 
วัสดุอุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6Ms ท่ีมีเครื่องจักร 
(Machine) และตลาด (Market) เพิ่มเข้ามาซึ่งในปัจจุบันมีความจ าเป็นมากขึ้น 

๓) มีการประสานงานระหว่างกัน หรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกัน กล่าวคือ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมท้ังทรัพยากรในการบริหารท้ัง  4Ms หรือ 6Ms ดังกล่าว จะต้องมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกัน และเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันและกันหรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการท างาน
ร่วมกันและท่ีเกิดขึ้นจริงๆด้วย การน าปัจจัยท้ังหลายเบื้องต้นมาไว้รวมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่าง
กัน ไม่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันการบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น 

๔) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารนั้น ส่ิงท่ีวัดผลส าเร็จของงานว่าบรรลุ
เป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การก็คือ ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถของ

                                                             
๓๕ เนตร์พัณณา  ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : เซ็นทรัลเอกซ์เพรส ๒๕๔๖), 

หน้า ๘. 
๓๖ พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี), คนส าราญงานส าเร็จ, พิมพ์ครัง้ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พลับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๒๕-๓๒. 



๒๒ 
 

องค์การในอันท่ีจะบริหารงานให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ทรัพยากรขององค์การท่ีมี
อยู่ระยะส้ัน โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยน าเข้าและค่าใช้จ่ายกับปัจจัยน าออกและรายได้ขององค์การ๓๗ 

นอกจากนี้ทฤษฎีการบริหาร โดยมีความเช่ือว่าเป็นไปได้ท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ท่ี
เกี่ยวกับการบริหาร (Admi nistrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions) ซึ่ง
ประกอบด้วยหน้าท่ีทางการบริหาร ๕ ประการคือ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะต้องท าการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน
หรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต  

๒.การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าท่ี ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีโครงสร้าง
ของงานต่าง ๆ และอ านาจหน้าท่ี ท้ังนี้เพื่อให้เครื่องจักรส่ิงของ และตัวคนอยู่ในส่วนประกอบ ท่ี
เหมาะสมดีในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้  

๓. การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding) หมายถึง หน้าท่ีในการส่ังการงานต่าง ๆ 
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยท่ีผู้บริหารจะต้องกระท าตนให้เป็น
ตัวอย่าง ท่ีดีจะต้องเข้าใจคนงานของตนจะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงาน และ
องค์การท่ีมีอยู่รวมถึงจะต้องมีการติดต่อส่ือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดท้ังขึ้นและล่อง  
นอกจากนี้ยังต้อง ท าการประเมินโครงสร้างขององค์การ และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ า
อีกด้วยหากโครงสร้างขององค์การท่ีเป็นอยู่ไม่เหมาะสมแล้วละก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใดหย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพื่อปรับปรุงกาลังคนท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ก็เป็นส่ิงจ าเป็น ท่ีต้องท า  

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าท่ีจะต้องเช่ือมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าท่ีในการท่ีจะต้องก ากับให้สามาร
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนท่ีวางไว้แล้ว  

แนวคิดทฤษฎีดังกล่าวนี้เช่ือมโยงสอดคล้องกับ ทฤษฎีการบริหารแบบหลักการจัด
ระเบียบองค์การของ Luther Gulick & Urwick ท่ีเสนอไว้๓๘ด้วยอธิบายว่า แนวคิดการบริหารได้รับ

                                                             
๓๗ สมคิด  บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๖๒-๖๒. 
๓๘ชาญชัย  อาจิณสมาจาร, ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของนักปราชญ์ตะวันตก Theories  of 

administration, (กรุงเทพมหานคร :ส าหนักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๑), หน้า ๔๓-๕๖.  
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การพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จนเกิดเป็นทฤษฎีการบริหารที่มุ่งจะวิเคราะห์ศึกษา
ถึงการบริหารอย่างเป็นระบบโดย เฮนรี่ ฟาโย นักบริหารชาวฝรั่งเศส จึงได้ว่างรากฐานส าคัญของ
ทฤษฎีการบริหารท่ัวไปอันเป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น ทฤษฎีอันหนึ่งท่ีว่าด้วยหน้าท่ีใน
การบริหาร ๕ ประการคือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการ
ควบคุม ต่อมาก็ได้พัฒนาและปรับปรุงจนกลายเป็นตารางการบริหาร เช่น ทฤษฎีของลูเธอร์ กูลิค 
ศาสตราจารย์การบริหารรัฐกิจชาวอเมริกา ท่ีได้ขยายแนวคิดของฟาโย ก าหนดหน้าท่ีในการบริหารท่ี
เรียกกันว่า POSDCoRB : Planning (การวางแผน)  Organizing (การจัดองค์การ) Staffing (การจัด
บุคคลเข้าท างาน)  Directing (การส่ังการหรืออ านวยการ) Coordinating (การประสานงาน) 
Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting (การงบประมาณ)๓๙ 

ผู้ท่ีกล่าวถึงแนวคิดแนวคิด ของ ฟาโย (Henry Fayol) นักวิชาการเหมืองแร่ชาวฝรั่งเศส 
ผู้เป็นต้นก าเนิดในการเสนอองค์ประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ ๕ ประการ ท่ี
เรียกว่า POCCC ไว้ดังนี้ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การสร้างทางเลือกหรือแนวทางด าเนินการไว้
ล่วงหน้า เพื่อใช้ในการตัดสินใจในอนาคต 

๒.การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การก าหนดโครงสร้างหน่วยงานและระบุ
หน้าท่ีโดยการผสมผสานระบุวัตถุ คน และเงิน  

๓. การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การท าให้เกิดการด าเนินงานตามท่ีได้มี
การก าหนดไว้ ซึ่งการบังคับบัญชาท่ีดีนั้นต้องมีการติดต่อส่ือสาร ๒ ทางกล่าวคือ การยอมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การรวมความพยายามของผู้ปฏิบัติงาน
และช่วยสนับสนุนให้เกิดการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน เพื่อให้การท างานส าเร็จ 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การติดตามด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์๔๐  

                                                             
๓๙สุปรีชา  กมลาศน์, พลอากาศโท, หม่อมหลวง, “กลยุทธ์การบริหาร”, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕), หน้า ๒. 
  

๔๐คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ, สรุปเน้ือหาวิชาทฤษฏอีงค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙), หน้า ๙.  
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ดังท่ีได้กล่าวการออกแบบและการบ ารุงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมของผู้ร่วมงานกลุ่ม
บุคคลท่ีจะร่วมมือการท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ให้ประสบความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่
กับข้อจ ากัดพื้นฐานท่ีต้องการพอขยายความได้ดังนี้ 

๑. ผู้บริหารท าตัวเป็นผู้จัดการในการวางแผนการจัดการองค์กรการบริหารงานบุคคล
การควบคุมดูแล 

๒.การจัดการทุกชนิดในองค์กร 

๓. ผู้จัดการนั้นจะต้องบริหารทุกระดับช้ัน 

๔. ผู้จัดการทุกคนต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกันพยายามสร้างส่ิงต่าง ๆ ให้สูงกว่ามาตรฐาน 

๕. การจัดการนั้นเกี่ยวข้องกับผลผลิตท าให้ได้ผลผลิตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล๔๑ ด้วยว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป น าท้ังศาสตร์และศิลป์มาใช้ในการ
ท างานร่วมกัน เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายในองค์การท่ีก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยการบริหารอย่าง
เหมาะสมและใช้กระบวนการบริหารอย่างมีระบบ๔๒ 

เหมือนกับการการบริหาร หมายถึง การน าไปสู่กระบวนการของการท ากิจการท่ีมีการ
วางแผน (Planning) การอ านวยการ  (Directing) และการร่วมมือ (Coordinating) โดยเฉพาะ
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ๔๓ 

การบริหารงานเป็นการบริหารให้ทุกคนได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมานท าตาม
ความถนัด ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “ Put the right man on the right jop.” หลักการจัดงานให้
เหมาะสมกับคนเป็นเรื่องยาก เพราะงานบางท่ีมีแผนจ ากัด คนมีจ านวนมากกว่างานจึงจ าเป็นต้อง
บริหารจัดการให้เหมาะสมและลงตัว๔๔และได้กล่าวถึงหลักส าคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะ คือ  

๑) การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนท่ีรวมกันท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอื่น.มิฉะนั้นแล้วละก็จะท างานไม่ส าเร็จ 

                                                             
๔๑Harold Koontz & Heinz Welhrich, Ninth Edition Management, (New York) : McGrew 

Hillbook, 1991), p.4.  
๔๒ ศจี  อนันต์นพคุณ, กลวิธีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ, (สงขลา: ชลบุรีกราฟฟิก, 

๒๕๔๒), หน้า ๓. 
๔๓Dale Yoder, Personnel Principles and Policies} 4thed, (Englewood Cliffs : New 

Jersey Prentice-Haii, lnc. 1956), P.7. 
๔๔ อดิศร เพียงเกษ, วิธีเอาชนะใจคน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๑), หน้า ๒๑-๒๒. 
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สาระส าคัญของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารท่ีประสบความส าเร็จจะต้องมีส่ิงต่าง ๆ 
เหล่านี้ คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีดี มีความเป็นผู้น าและสามารท างานเป็นทีมได้มี
ความสามารถในการปรับเปล่ียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ 
และมีความสามารถท าใหง้านบรรลุเป้าหมายได้ด้วยด ี 

๒) การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้  เป้าหมายเป็นส่ิงท่ีท าให้
ผู้บริหารจะต้องท าใหบ้รรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ ๓ ประการ คือ เป้าหมายต้องสูงแล้วสามารถ
ท าใหส้ าเร็จ เป้าหมายสูงเกินไปก็ท าใหส้ าเร็จไม่ได้ เป้าหมายต่ าไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่าเลย ประการ
ท่ีสอง การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานท่ีดีมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพประการสุดท้าย จะต้อง
ระบุเวลาท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น 

๓) การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ     ค าว่าประสิทธิผล 
หมายความว่า ท างานบรรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนด ส่วนค าว่า ประสิทธิภาพหมายความว่า ท างานโดย
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด  การท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวก็ไม่พอแต่จะต้อง
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีประหยัดอีกด้วย การท าใหไ้ด้ท้ังสองอย่างคือ งานบรรลุผลตามท่ีต้องการและการ
ใช้ทรัพยากรต่ าสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๔) การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นท่ีรู้กัน
โดยท่ัวไปว่าเราอาศัยในโลกท่ีมีทรัพยากรจ ากัดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จึงต้องตระหนัก ๒ข้อใหญ่ ๆ 
คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรพัยากรนั้นจะหมดส้ินเปลืองไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้อีก และ
จะต้องเลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นการบริหารกับ
เศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดอย่างไรส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕) การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป    ผู้บริหารท่ีประสบ
ความส าเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกต้องแม่นย าและสามารถปรับตัว
เองให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงนั้น๔๕ 

และทฤษฎีของการบริหาร คือทฤษฎี Z โดยหลังจากการศึกษาการบริหารของธุรกิจ
ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาและได้ท าการประสมประสานกัน โดยมีแนวคิดด้านการบริหารดังนี้ 

๑. การจ้างงานระยะยาว 
                                                             

๔๕เสนาะ  ติเยาว์, หลักการบริหาร, ( กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า 
๑-๒. 
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๒. การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ 

๓. ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 

๔. การประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป 

๕. การควบคุมในตัวเองไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจนและเป็นทางการ 

๖. เส้นทางอาชีพแบบเช่ียวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง 

๗. มีความเกี่ยวข้องในลักษณะครอบครัว๔๖  

อนึ่งการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร ๕ ประการ คือ 

๑. การวางแผน  (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงาน
ในอนาคตให้ตรงเป้าหมายท่ีต้องการโดยก าหนดงานท่ีจะท าวิธีการและวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆไว้
ล่วงหน้า 

๒. การแสวงหาหรือก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์  (Allocation) หมายถึง การแสวงหา
ก าหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผนการเพื่อให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation) หมายถึง การบ ารุงขวัญ กระตุ้น และส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลงานดีท้ังปริมาณและคุณภาพ 

๔. การประสานงาน (Coordination) หมายถึง การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุก
หน่วยงานพบประปรึกษาหารือกันบาง เพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการ
ปฏิบัติงานของผู้อื่น และเพื่อให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย่งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 

๕. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้
ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกๆระยะและประเมินผลขึ้นสุดท้าย
เพื่อทราบผลปฏิบัติงานเพื่อเปรียบเทียบผลงานกับผลงานท่ีควรจะได้ตามเป้าหมาย ท่ีต้ังไว้ต้ังแต่ต้น
เพื่อวางแผนใหม่ส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต๔๗ 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ เป็นทฤษฎีท่ีครอบคลุมส าหรับการ
ปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานในทุกส่วนของหน่วยงานในองค์กร เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีขั้นตอนและ

                                                             
๔๖Willam  Ouchi} Organization and Management, (Eaglewood  Cliffs: Prentice Hill, 

1971), p.283.  
๔๗ธีรรัตน์  กิจจารักษ์, เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: คณะครศุาสตร์

สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์, ๒๕๔๒), หน้า ๖๗. 
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แบบแผนท่ีเป็นระบบและระเบียบเพื่อสะดวกในการติดต่อและด าเนินงานโดยมีองค์ประกอบเช่น การ
วางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การส่ังการ การประสานงาน การรายงานผลงาน และ
งบประมาณเป็นต้น กระบวนการบริหารเหล่านี้เป็นหลักการส าคัญท่ีทุกองค์กรควรจะมีเพื่อให้การ
ด าเนินงานคล่องตัวเกิดมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไปอีก 

๒.๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

การปกครองของประเทศไทยในปัจจุบันมีทิศทางการกระจายอ านาจสู่การปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากมายและระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพของประชาชนก็เช่นกัน การสร้างการมีส่วนร่วม
และความเข้มแข็งของชุมชนย่อมเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการสร้างสุขภาพ ท่ีประเทศไทยยึดถือ
ปฏิบัติมานานแล้ว และถูกเน้นย ามากขึ้นเมื่อมีการท างานตามแนวคิดของสาธารณสุขมูลฐาน ในช่วงปี
ท่ีผ่านมาระบบหลักประกันสุขภาพที่เกิดข้ึนมาก็ หวังจะเห็นประชาชนมีส่วนร่วมแทนท่ีจะเป็นเพียงผู้มี
สิทธิ และใช้สิทธิตามกฎหมาย เพราะระบบหลักประกันท่ีดีและยั่งยืนนั้น ประชาชนจะต้อง มี
ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ แทนท่ีจักมองว่าเป็นของหลวง เป็นของข้าราชการ ท่ีรัฐบาลและข้าราชการมี
หน้าท่ีให้บริการประชาชน 

การเพิ่มศักยภาพ หรือการท างานของกองทุนสุขภาพชุมชน ให้เกิดการขยายในเชิง
คุณภาพจึงควรท่ีจะพิจารณาใช้วิธีการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความรู้ท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติจริงความรู้จากการปฏิบัติเป็นความรู้ท่ีมีบริบท และเป็นรูปธรรม สามารถสร้างการเรียนรู้ 
กระตุ้นให้เกิดการคิด หรือปรับปรุงต่อยอดเสมอ หากมีการจัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพการลงไปทดลองจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระหว่าง กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ีจ านวนหนึ่ง และสกัดความรู้ โดยมีทีมงานของ มสช. ท่ีน าโดย ดร. วณี ปิ่นประทีป 
ถูกน ามาบันทึกไว้บางส่วน ซึ่งเป็นส่ิงยืนยันความจริงอย่างน้อยสามประการ 

ประการแรก ประชาชน และกลไกกองทุนสุขภาพชุมชน  มีศักยภาพ สามารถเข้าใจ
เจตนารมณ์ ตลอดจนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ท้ังในเชิงบริหาร กิจกรรมสร้าง
สุขภาพตลอดจนวิธีการสร้างภาคี ระดมทรัพยากรเพื่อมาช่วยกันสร้างสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีได้
อย่างหลากหลาย 

ประการที่สอง กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้  (หรือท่ีมักเรียกกันส้ันๆว่า กระการ
จัดการความรู้) เป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยสกัดความรู้ออกมาจากประสบการณ์จริงท่ี
ประชาชนท าในพื้นท่ี และยังเป็นวิธีการท่ีง่ายดาย อนึ่งกรรมการกองทุนสามารถน าไปขยายเครือข่าย
การเรียนรู้ท าให้เกิดเครือข่ายกองทุนสุขภาพชุมชน ในพื้นท่ี ท่ีเข้าใจและสามารถตัดสินใจใช้ทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างกว้างขวางมาก โดยไม่ต้องรอการอบรม หรือคู่มือจากส่วนกลาง 
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ประการที่สาม มีตัวอย่างจากหลายกองทุน ท่ีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เป็นตัวกลางท่ี
ส าคัญท่ีช่วยให้การท างานของกองทุนสุขภาพชุมชน เกิดประโยชน์ต่อการสร้างสุขภาพของประชาชน 
แต่กลับได้ก าลังความคิดและก าลังผู้คนจากชุมชนมาร่วมพร้อมกันในเรื่องท่ีโดยปกติ เจ้าหน้าท่ีไม่อาจ
ลงไปท าคนเดียวได้ดีเท่า๔๘  และกองทุนเป็นกองทุนท่ีสนับสนุนงบประมาณ ในการสร้างเสริมสุขภาพ 
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บุคคลากรสาธารณสุข และประชาชนร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน๔๙ 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลท่ีเข้าร่วม
ด าเนินงานจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนโดย
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ต้องสรร๕หาตามหลักเกณฑ์ท่ี ส านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ก าหนดและส่งรายช่ือให้ สปสช. เขต เพื่อออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพภายใต้การก ากับดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลในพื้นท่ีนั้นๆ
ประกอบด้วย๕๐ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล    เป็นท่ีปรึกษา 

สาธารณสุขอ าเภอ     เป็นท่ีปรึกษา 

๑.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือนายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ 

๒.ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นท่ี คนท่ี ๑   เป็นรองประธานกรรมการ 

๓.ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นท่ี คนท่ี ๒   เป็นรองประธานกรรมการ 

๔.สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาเทศบาล เป็นกรรมการท่ีสภามอบหมาย 

๕.หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นท่ีทุกแห่ง  เป็นกรรมการ 

๖.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพื้นท่ี  เป็นกรรมการ 

ท่ีคัดเลือกกันเองจ านวน ๒ คน 

๗.ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน  เป็นกรรมการ 

ท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนไม่เกิน ๕ คน 
                                                             

๔๘ ดร. วณี  ปิ่นประทีป, (อ้างจาก) นพ. สมศักด์ิ  ชุณหรศมิ ์เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
“เรื่องเลา่จากพื้นที่” กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล,พิมพ์ครั้งที่ ๑, ๒๕๕๒, หน้า ๔-๕.  

๔๙ (ปรีดา  แด้อารักษ์ นิภาพรรณ  สุขสิริ, ร าไพ  แก้ววิเชียร, ๒๕๕๑,๖๖). 
 

๕๐ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,คู่มือระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่, 
(พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา, ๒๕๔๙. 



๒๙ 
 

๑.ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  เป็นกรรมการ 

หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นท่ีหน่วยละ ๑ คน (ถ้ามี)  

๒.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดเทศบาลหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือนายกเทศมนตรีมอบหมาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

การเลือกกรรมการกรณีผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นท่ีให้กรรมการชุมชนคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน
พื้นท่ี ซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่เคารพนับถือและเป็นท่ียอมรับในพื้นท่ีจ านวน ๒ คน การแต่งต้ัง
คณะกรรมการในกรณีหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นท่ี หมายถึง หัวหน้าสถานีอนามัย  หรือ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่ีมีหน่วยบริการปฐมภูมิ (เช่นศูนย์แพทย์ชุมชน)แต่ท่าหากเทศบาลมี
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลท่ีขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
กันจึงจะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิตามประกาศ และหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนั้นจะเป็น
กรรมการบริหารกองทุนโดยต าแหน่งด้วย (หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ท่ีงานประกันสุขภาพ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) ท้ังนี้จ านวนกรรมการต้องเท่ากับจ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีต้ังอยู่ใน
พื้นท่ี อบต./เทศบาลนั้น 

การคัดเลือกกรรมการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพื้นท่ีและผู้แทน
หมู่บ้านหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเองให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
เทศบาลจัดประชุมเพื่อให้บุคคลในแต่ละกลุ่มได้ท าการคัดเลือกกันเองวิธีการท่ีเห็นสมควร เพื่อให้ได้
กรรมการตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ 

การคัดเลือกผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขประชาชนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
อิสระในพื้นท่ีเป็นกรรมการเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลท่ีมีศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชนหรือศูนย์รับร้องเรียนอิสระต้ังอยู่ในพื้นท่ีเท่านั้น ให้มีผู้แทนของศูนย์
ดังกล่าวเป็นกรรมการด้วยศูนย์ละหนึ่งคน 

ในกรณีประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีรองประธานกรรมการท า
หน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้ตามล าดับ 

๑.คณะกรรมการบริหารกองทุน มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

  ๑) บริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

  ๒) รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการจัดท าบัญชีเงินหรือ
ทรัพย์สินในกองทุนให้เป็นไปตามท่ี ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

  ๓) ด าเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในความรับผิดชอบสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขท้ังท่ีบ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 



๓๐ 
 

  ๔) จัดท าข้อมูลและแผนด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย 
บริการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๕) จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนเมื่อ
สินปีงบประมาณ เพื่อเสนอ ส านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
เทศบาลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ๖) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อด างานท่ีเกี่ยวข้องได้ตามความ
จ าเป็น 

๒. วาระของคณะกรรมการบริหารกองทุน 

คณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่ง คราวละ ๒ ปี (นับจากวันท่ี สปสช. ออกค าส่ัง
แต่งต้ัง) หากครบ ๒ ปี แล้วยังมิได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการครบวาระนั้น
อยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการซึ่งรับการแต่งต้ังขึ้นใหม่รับหน้าท่ี 

ในกรณีกรรมการในต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นท่ี สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือสภาเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพื้นท่ี ผู้แทนหมู่บ้านชุมชนท่ีประชาชนใน
หมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกเองผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือศูนย์รับ
เรื่องราวร้องเรียนอิสระในพื้นท่ีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการใน
ต าแหน่งท่ีว่างโดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลือของ กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง 

ส าหรับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือนายกเทศมนตรี หัวหน้าหน่วยบริการปฐม
ภูมิในพื้นท่ีและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดเทศบาล (กรณีได้รับการแต่งต้ังเป็นเลขานุการ
โดยต าแหน่ง) หากมีการเปล่ียนแปลงในต าแหน่งดังกล่าว ถือว่าเป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังโดย
ต าแหน่ง ดังนั้นไม่ต้องส่งรายช่ือมาข้อรับต าแหน่งนั้นอีก 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือกตามข้อ ๖ 
ล าดับท่ี ๒,๓,๖และ๗ พ้นจากต าแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้ 

๑) ตาย 
๒) ลาออก 
๓) ย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในท้องถิ่นหรือพื้นท่ีอื่น 
๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 



๓๑ 
 

อนึ่ง การบริหารงบประมาณของกองทุน  คณะกรรมการได้ยึดวัตถุประสงค์ ๔ ประเภท
ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ประกอบไป
ด้วย 

ประเภทที่ ๑ จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อจักบริการแก่กลุ่มเป้าหมายหลัก ๕ กลุ่ม ประกอบไปด้วย 
กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเส่ียงและกลุ่มผู้ป่วยโรค
เรื้อรังอยู่ในเขตพื้นท่ี ซึ่งการจัดกิจกรรมประเภทนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
จะต้องมีข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมายหลักดังกล่าวว่ามีจ านวนเท่าใดและมีการจัดท าแผนงาน/
โครงการในแต่ละปีว่าจะต้ังเป้าหมายในการจัดบริการแก่กลุ่มใดบ้างและเป็นจ านวนเท่าใด 

ประเภทที่ ๒ สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข โดยสนับสนุน
งบประมาณเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกท่ีจ ากัดต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตหรือ
ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่นการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล ให้แก่ สถานีอนามัย 
โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น 

ประเภทที่ ๓ สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น โดย
สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชนและองค์กรในชุมชนท้องถิ่น
ครอบคลุม ๕ กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบไปด้วย กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพที่มีความเส่ียงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี 

ประเภทที่ ๔ การบริหารกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นๆ ท่ีกรรมการกองทุนแต่งต้ังให้มี
ประสิทธิภาพรวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีสนับสนุนด าเนินงานโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน  
๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย ส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน
อื่นๆท่ีเข้าร่วมประชุมจ่ายได้ไม่เกินคนละ ๒๐๐ บาทต่อครั้ง ท้ังนี้งบประมาณประเภทท่ี ๔ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ก าหนดเกณฑ์การใช้จ่ายในประเภทนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของ
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนในรอบปีงบประมาณนั้น 

โดยสรุป  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน หมายถึง กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น จ านวน ๑  แห่ง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม โดยเป็นกองทุนเกี่ยวกับการจัดการปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน ท่ีจัดต้ังขึ้น



๓๒ 
 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีเกณฑ์
จัดต้ังและด าเนินการของกองทุนตามท่ีส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ก าหนดไว้ โดยมี
ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วม 

๒.๔ หลักอิทธิบาท ๔ 

ผู้วิจัยได้มีความประสงค์ท่ีจะยกหลักธรรมบางหลักธรรม มาประยุกต์ใช้กับการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี โดยอาศัยด้านประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เลือกน าหลักอิทธิบาทธรรม มาเป็นหลักธรรมส าหรับประยุกต์ใช้ในประสิทธิผลการบริหาร ดัง
มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาทธรรมดังต่อไปนี้ 

การใช้อิทธิบาท ๔ ในทางการศึกษาจึงได้มีความหมาย เพื่อการจ ากัดอวิชชา คือ การไม่
รู้ส่ิงท่ีไม่รู้ควรรู ้(อวินฺทริย  น วินฺทตีติ อวิชชา)และการรู้ส่ิงท่ีควรรู้ ช่ือว่า วิชชา (วินฺทิย  วินฺทตีติ วิชฺชา) 
ตรงกันข้ามกับค าว่า ธมฺมาน  สภาว  วิทิต  กโรตีติ วิชฺชา ซึ่งแปลว่า การรู้สภาวะแท้จริงของแหล่งท่ีท า
ให้เกิดปัญญา ๓ ประการตามท่ี พระธรรมปิฎกได้กล่าว คือ  

๑) จิตตามยปัญญา ปัญญาเกิดแต่การคิดพิจารณาเหตุผล  

๒) สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดแต่การเล่าเรียนมา  

๓) ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดแต่การฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ  

พุทธทาสภิกขุได้แจก การอธิบายความหมายของ อิทธิบาท ค าว่า บาท แปลว่า ฐานเชิง
รอง เช่น เท้าหรือตีน เพราะเป็นเชิงรับรองร่างกาย ส่วนอิทธิ แปลว่า ความส าเร็จ ค าว่า ฤทธิ์ ก็
แปลว่าความส าเร็จโดยรวมอิทธิบาท จึงหมายความว่า รากฐานแห่งความส าเร็จ รวมถึง ๔ อย่าง คือ 
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา กล่าวคือ ฉันทะคือความพอใจ ในส่ิงท่ีต้องท า วิริยะ คือ พากเพียร 
เพียรในส่ิงท่ีพอใจ จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ ฝักใฝ่ อยู่แต่ในส่ิงนั้นไม่เปล่ียนแปลง และวิมังสา คือ 
ค้นคว้า สอดส่องเพื่อจะแก้ปัญหา อุปสรรคอยู่เสมอไป๕๑ 

๒.๔.๑ความหมายของอิทธิบาท ๔ 

จากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในอังคุตตรนิกาย ทุกขนิ 

บาต ได้กล่าวถึง อิทธิบาท ในอิทธิปาทสูตร ดังนี้ 

ภิกษุนั้นเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วย ฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ
และความเพียรสร้างสรรค์) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยวีริยสมาธิปานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะ
และความเพียรสร้างสรรค์) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากจิต
ตะและความเพียรสร้างสรรค์) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิด
                                                             

 
๕๑ พุทธทาสภิกขุ, สุญญตา, พุทธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา), ๒๕๔๘, หน้า ๙๐. 



๓๓ 
 

จากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์)๕๒ซึ่งการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตามหลักอิทธิ
บาท ๔ หมายถึง การด าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพโดยใช้
ธรรมท่ีเป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จหรือหลักการปฏิบัติเพื่อเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆซึ่งจะ
ท าให้บรรลุถึงความส าเร็จและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามท่ีมุ่งหวังไว้ซึ่งประกอบด้วย
หลักธรรม๔ประการประกอบด้วย  

๑. การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตามฉันทะ หมายถึง ความพอใจความรัก
ความชอบ ความ สนใจในส่ิงท่ีท าคือมีใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้ประสบความส าเร็จเมื่อมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบก็มีจิตใจรักและพอใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีนั้น  

๒. การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตามวิริยะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร
ท่ีพึงมีมีความมุ่งมั่นพยายามปฏิบัติด้วยความอุตสาหะอดทนท าอย่างเต็มท่ีเต็มก าลังและเต็ม
ความสามารถเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ  

      ๓. การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตามจิตตะ หมายถึง ต้องการเอาใจใส่ในส่ิง
ท่ีท าหมั่น ตรวจตราดูแลอยู่เสมอต้ังใจและจดจ่อกับส่ิงท่ีตนท าหรือเรื่องท่ีตนก าลังปฏิบัติอยู่เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

๔. การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตามวิมังสา หมายถึง ต้องการพิจารณา
ไตร่ตรองโดยใช้ สติปัญญาใคร่ครวญว่าส่ิงไหนท่ีดีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีส่ิงไหนท าแล้วไม่เกิดผลดีต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและคิดหาวิธีแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น๕๓  

ส่วนอิทธิบาท ๔ คือ คุณธรรมท่ีจะน าผู้ประพฤติปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีตน
ประสงค์ ซึ่งต้องไม่เหลือวิสัย คือส่ิงท่ีตนประสงค์นั้นต้องอยู่วิสัยท่ีอาจใช้ความเพียรพยายาม ท าให้
เกิดขึ้นได้ มิใช่เป็นความเพ้อฝัน ท่ีไม่มีโอกาสจะประสบความส าเร็จได้ คุณธรรมกลุ่มนี้ ทรงเรียกว่า 
อิทธิบาท ๔๕๔ 

สรุปได้ว่า จากค าอธิบายของท่านผู้รู้ข้างต้นพอสรุปว่า  อิทธิบาทธรรม ๔ในการ
บริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ หมายถึงเป็นการน าคุณธรรมน าทางท่ีจะส่งผลให้ผู้ถือประพฤษ
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีต้ังไว้โดยมีหลักธรรม ๔ ประการคือ 

๑ ฉันทะ  ความพอใจ ความใคร่เพื่อจะท า 

                                                             
๕๒ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๖๓/๔๐๓. 
๕๓นิพนธ์ โอภาสี, “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔”, วิทยานิพนธ,์ พุทธศาสตรบัณฑิต, 

หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗, หน้า ๗. 
๕๔ พระเทพดิลก, ธรรมะเพื่อชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๘), หน้า ๙๐. 



๓๔ 
 

๒ วิริยะ   ความปรารถนา ความเพียรทางใจ ความขยันหมั่นเพียร 

๓ จิตตะ  ความคิดเอาใจฝักใฝ่มุ่งต้ังใจท าส่ิงท่ีท า 

๔ วิมังสา ความไตร่ตรอง ใช้สติปัญญาพิจารณาหาเหตุผลในส่ิงท่ีท า 

๒.๕ ข้อมูลบริบทพ้ืนท่ีวิจัยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
พระเจดีย์  

๒.๕.๑ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นต าบลโคกพระเจดีย์  
ต าบลโคกพระเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นต าบลหนึ่งได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ

กองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เป็นต าบลเพื่อให้การด าเนินงานและการบริหารจัดการกอง
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ีความเหมาะสม ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมตาม
ความพร้อมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๘ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องกรปกครองส่วนท้อง ด าเนินการและ
บริหารจัดกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เลขานุการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกค าส่ังว่า 

ข้อ ๑ แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี ตาม
บัญชีแนบท้ายค าส่ังนี้ 

ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี ตามข้อ ๑ 
มีวาระอยู่ในต าแหน่งและมีอ านาจหน้าท่ีตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. ๒๕๕๗  

จากการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 
จะเห็นรูปแบบบริหารจัดการเป็นระบบ เช่นมีวาระการประชุม  มีเรื่องประธานในท่ีประชุมแจ้งให้
ทราบ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารวมถึงเรื่องอื่นๆ ท่ีเป็นระบบ ขั้นตอน ซึ่งในท่ีประชุมทุกครั้งจะมีการ
แจ้งงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกครั้งและถือว่าเป็นเรื่องส าคัญท าให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เกิดความคิดว่า งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและงบประมาณท่ีสมทบกับองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น สามารถ
สนับสนุนได้ ๔ ลักษณะ ประกอบไปด้วย 

ประเภทที่ ๑ จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อจักบริการแก่กลุ่มเป้าหมายหลัก ๕ กลุ่ม ประกอบไปด้วย 



๓๕ 
 

กลุ่มแม่และเด็ก กลุม่ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมีความเส่ียงและกลุ่มผู้ป่วยโรค

เรื้อรังอยู่ในเขตพื้นท่ี ซึ่งการจัดกิจกรรมประเภทนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
จะต้องมีข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมายหลักดังกล่าวว่ามีจ านวนเท่าใดและมีการจัดท าแผนงาน/
โครงการในแต่ละปีว่าจะต้ังเป้าหมายในการจัดบริการแก่กลุ่มใดบ้างและเป็นจ านวนเท่าใด 

ประเภทที่ ๒ สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข โดยสนับสนุน
งบประมาณเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกท่ีจ ากัดต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตหรือ
ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่นการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล ให้แก่ สถานีอนามัย  
โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น 

ประเภทที่ ๓ สนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น โดย
สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชนและองค์กรในชุมชนท้องถิ่ น
ครอบคลุม ๕ กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบไปแม่และเด็ก กลุ่มด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้

ประกอบอาชีพที่มีความเส่ียงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี 

ประเภทที่ ๔ การบริหารกองทุน การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นๆ ท่ีกรรมการกองทุนแต่งต้ังให้มี
ประสิทธิภาพรวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีสนับสนุนด าเนินงานโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน  
๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย ส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน
อื่นๆท่ีเข้าร่วมประชุมจ่ายได้ไม่เกินคนละ ๒๐๐ บาทต่อครั้ง ท้ังนี้งบประมาณประเภทท่ี ๔ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ก าหนดเกณฑ์การใช้จ่ายในประเภทนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของ
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนในรอบปีงบประมาณนั้น 

การด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารต าบลโคกพระเจดีย์
สามารถด าเนินงานไปด้วยดีมีผลตรงกับปัญหาและข้อเสนอท่ีได้จากหลายภาคส่วน และสอดคล้องกับ
นโยบาย แผนงานวิสัยทัศน์ของต าบลโคกพระเจดีย์ และท าให้ประชาชนต าบลมีสุขภาพดี ท้ังร่างกาย
และจิตใจ มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอาดน่าอยู่ มีวิถีชีวิตเพียงพอ สามารถด ารงชีวิตตนเองอยู่ได้ในสังคม
อย่างมีศักดิ์ศรีกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโคกพระเจดีย์ ได้สรรหาคณะกรรมการโดยปฏิบัติตาม
ระเบียบของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) ท่ีก าหนดให้มี 



๓๖ 
 

บัญชีรายช่ือคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกพระเจดีย์ แนบท้ายค าส่ังส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท่ี ๔๑/ ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

๑) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี    ท่ีปรึกษา 

๒) สาธารณสุขอ าเภอนครชัยศรี    ท่ีปรึกษา 

๓) นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์   ประธานกรรมการ 

๔) นายสมาน     พุกพบสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ คนท่ี๑  รองประธานกรรมก 

๕) นางนวลจันทร์ เศษโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ คนท่ี๒  รองประธานกรรมการ 

๖) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายคนท่ี๑  กรรมการ  

๗) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายคนท่ี๒  กรรมการ 

๘) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกพระเจดีย์ กรรมการ 

๙) นายรุ่งอรุณ  แจ่มใส  อาสาสมัครสาธารณสุข     กรรมการ  

๑๐) นายสมศักดิ์ นาควงศ์วาลย์ อาสาสมัครสาธารณสุข     กรรมการ 

๑๑ ) นายประครอง สามเพชรเจริญ  ผู้แทนชุมชน                     กรรมการ 

๑๒) นายวิริยะ  จ าปาทอง           ผู้แทนชุมชน                     กรรมการ 

๑๓) นางสร้อยฟ้า ชิวปรีชา           ผู้แทนชุมชน      กรรมการ 

๑๔) นายประจวบ สมัครราษฎร์       ผู้แทนชุมชน                     กรรมการ 

๑๕) นางสาวสิริกร ชาติชาญชัย ผู้แทนชุมชน      กรรมการ 

๑๖) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ กรรมการและเลขานุการ 

๑๗) อดิศักดิ์ สวัสด์ิผล    หัวหน้าส านักงานปลัด          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๖.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประสิทธิผล 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการวิจัยเรื่อง 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 



๓๗ 
 

อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้และยัง
มีหลายท่านท่ีท างานวิจัยซึ่งได้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้เช่น 

สิริพงษ์  ปานจันทร์ ได้ท าการศึกษาวิจัย “เรื่องประสิทธิผลในการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ท้ังประชาชน และพนักงานของเทศบาลต าบลมี
ความเห็นตรงกันว่าการบริหารงานของเทศบาล ต าบลในการให้บริการสาธารณะด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตมีประสิทธิผลมากท่ีสุด และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
ประสิทธิผลน้อยท่ีสุด ส่วนตัวช้ีวัดประสิทธิผลในการบริหารงานท่ีได้ค่าเฉล่ียสูงสุดของภารกิจแต่ละ
ด้านจะมีความแตกต่างกันออกไปตามภารกิจแต่เกือบทุกภารกิจท้ังประชาชนและพนักงานของ
เทศบาลต าบลมีความเห็นสอดคล้องกันว่าตัวช้ีวัดประสิทธิผลในการบริหารงานด้านประสิทธิภาพมี
ค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด และปัจจัยท่ีแวดล้อมทางการบริหารจัดการภายในองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การบริหารงานมากท่ีสุด คือ ภาวะผู้น า (เผด็จการแบบมีศิลป์) รองลงมาคือทรัพยากรทางการบริหาร
จัดการ (งบประมาณ) นโยบายขององค์การ (ขั้นการออกแบบแผนงาน) วัฒนธรรมองค์การ (การ
ท างานแบบเป็นทีม และการปรึกษาหารือ) สมรรถนะ/ความสามารถขององค์การ (การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน) เทคโนโลยีขององค์การ (แบบร่วมกันท างาน) และโครงสร้างองค์การ 
(แบบโครงการ) ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานน้อยท่ีสุดส่วนปัจจัยท่ีแวดล้อมทางการบริหาร
จัดการภายนอกองค์การพบว่าสภาพแวดล้อมท่ัวไป ด้านการเมือง และสภาพแวดล้อมเฉพาะด้าน
ผู้สนับสนุนหรือผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่องค์การส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานมากท่ีสุด 
ส าหรับการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณพบว่ามีปัจจัยเพียง ๔ ปัจจัยเท่านั้นท่ีสามารถจะท านายความ
เป็นไปได้ ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐมได้มากท่ีสุด ซึ่ง
ได้แก่ปัจจัยด้านภาวะผู้น าด้านทรัพยากรทางการบริหารจัดการด้านการเมือง และด้านผู้สนับสนุนหรือ
ผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่องค์การ๕๕ 

เปรมจิตต์  เถ่ือนสุคนธ์ ได้ศึกษาผลการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิผลของ การปฏิบัติ
หน้าท่ีของข้าราชการต ารวจ: กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ 
ประชาชนท่ีมารับบริการจ านวน ๒๐๐ คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 
พบว่า ประชาชนประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจในงานด้านจลาจร 
และงานปราบปราม อยู่ในระดับมากและมากยิ่ง งานด้านอ านวยการอยู่ในระดับมากและปานกลาง
ส่วนงานด้านการสอบสวน ประชาชนประเมินอยู่ในระดับน้อยและน้อยยิ่งนัก ส่วนผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณสมบัติส่วนบุคคลกับการมีประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ

                                                             
๕๕สิริพงษ์  ปานจันทร์,”ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม”,

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔.  



๓๘ 
 

ต ารวจ พบว่าตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติ
หน้าท่ีของข้าราชการต ารวจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๕๖ 

จรัญ  แตงเล็ก ได้ท าการศึกษาวิจัย “เรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทฺธิผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของหัวหน้าสถานีอนามัยในงานสาธารณสุขมูลฐาน จังหวัดพิจิตร” 
พบว่าประสิทธิผลการปฏิบัติงานในงานสาธารณสุขมูลฐานของหัวหน้าสถานีอนามัยส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง และพบว่า หัวหน้าสถานีอนามัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ ากว่า ๔๑ ปี สถานภาพ
สมรสมีอายุราชการระหว่าง ๑๖-๒๖ ปี มีรายได้ระหว่าง ๑๑,๐๐๐-๑๖,๐๐๐ บาท มีการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรีและไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับงานสาธารณสุขมูลฐานเลย นอกจากนี้ยังพบว่าหัวหน้า
สถานีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะและปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทอยู่ในระดับปลานกลางและมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยชุมชนและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานในระดับสูง ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .๐๕ ได้แก่ ประวัติการ
ได้รับการอบรม นโยบายและการบริหาร ความคาดหวังในบทบาท ความร่วมมือจากชุมชน ค วาม
เข้มแข็งขององค์กรชุมชน สถานท่ีท างานและการคมนาคม ส าหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕๕๗ 

พระมหาจีรพันธ์  ธมฺมปสฏฺโฐ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหาร 
กิจการคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นว่าการบริหาร 
กิจการคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี มีประสิทธิผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พระสังฆาธิการท่ีมี
ระดับการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัด
กาญจนบุรี โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ สาหรับพระสังฆาธิการท่ีมี
อายุ พรรษา ระดับการศึกษา เปรียญธรรมต าแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง กันในทุกด้าน จากผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่อ
ประสิทธิผลการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ จังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า ๑) ไม่มีการวางแผนในการ
ด าเนินงานของคณะสงฆ์ระยะยาวและขาดงบประมาณด าเนินการทุกด้าน ๒) ไม่มีการทาโครงสร้าง
การบริหารจัดการเป็นระบบหรือการบริหาร ทรัพยากรของคณะสงฆ์ท่ีมีอยู่ ให้ได้ประโยชน์มาก
เท่าท่ีควร ๓) ยังให้ความส าคัญต่อการศึกษาน้อยไป โดยมองว่าเรียนจบไปก็ไม่สามารถพัฒนาอะไรได้
มากเพราะคณะสงฆ์ติดระบบศักดินาพอสมควร ๔) ขาดเจ้าหน้าท่ีประสานงานระหว่างหน่วยงาน

                                                             
๕๖ เปรมจิตต์  เถ่ือนสุคนธ์, “ประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจ: กรณีศึกษา

สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, วิทยานิพนธ์, (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๕), บทคัดย่อ. 
๕๗ จรัญ  แตงเล็ก, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของหัวหน้าสถานี

อนามัยในงานสาธารณสุขมูลฐานจังหวัดพิจิตร”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์), 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒), บทคัดย่อ. 



๓๙ 
 

ราชการกับคณะสงฆ์ท่ีโดดเด่นหรือมีความสามารถเฉพาะด้านท าให้ระดมทุนในการบริหารงานคณะ
สงฆ์ได้น้อย ๕) ไม่มีการประเมินหรือขาดความรับผิดชอบระหว่างผู้บังคับบัญชากับ ผู้ปฏิบัติอีกท้ังผู้ท่ี
เข้าใจหรือเห็นความส าคัญในการบริหารจัดการของคณะสงก็มีน้อยเกินไป๕๘ 

ปทุมพร  สุขอาษา ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับต าบล จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า 
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับ
ต าบล จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านท่ีสูงท่ีสุดได้แก่ การส่งเสริม
สนับสนุนประสานงานให้ผู้แทนองค์กรชุมชนเครือข่าย มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองใน
ระดับต่างๆ และด้านท่ีต่ าท่ีสุด ได้แก่ การสนับสนุนจัดท าโครงการขององค์กรชุมชน แสวงหา
งบประมาณท้ังภายในภายนอกและประสานการบริหารจัดการเงินกองทุนขององค์กรชุมชน ปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่รายได้ ท่ีแตกต่างกันมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับต าบล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ ๐.๐๕ ส่วน
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษาและปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ต าแหน่งทางสังคม การได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรับรู้ข่าวสาน ท่ีแตกต่างกัน
มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์กร ชุมขนระดับ
ต าบล แตกต่างกันอย่างไม่มี่นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๕๙  

ก่ิงพร  ทองใบ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะองค์การ
กับประสิทธิผลขององค์การภาครัฐบาลในการบริหารราชการไทย” ผลวิจัยพบว่า หน่วยงานของ
ราชการระดับกรม จ านวน ๖๘ กรม ใน ๑๑ กระทรวง ปัจจัยลักษณะองค์การท่ีทาการศึกษาแบ่งเป็น 
๓ มิติ คือ โครงสร้างองค์การการจัดรูปแบบองค์การและกลยุทธ์ทางการบริหารผลการศึกษา  พบว่า 
ตัวแปรความซับซ้อนของโครงสร้างองค์การ สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงในประสิทธิผลการใช้
งบประมาณ และประสิทธิผลรวมขององค์การได้ร้อยละ๔๒ อย่างมีนัยส าคัญ ตัวแปรลักษณะองค์การ
ทุกมิติย่อมรวมกันสามารถอธิบายประสิทธิผลการใช้งบประมาณ ประสิทธิผลภายใน และประสิทธิผล
รวมขององค์การได้ร้อยละ ๔๒, ๒๓ และ ๕๐ ตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับตัวแปรการ
จัดรูปแบบองค์การพบว่าไม่มีอิทธิพลในการอธิบายประสิทธิผลขององค์การได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ผู้ศึกษาได้เสนอแนะการปฏิรูปการบริหารงานของระบบราชการให้มีประสิทธิผลว่า การพิจารณา
                                                             

๕๘พระมหาจีรพันธ์  ธมฺมปสฎโฐ (นาประเสริฐ), “ประสิทธิผลการบริหารกิจการของคณะสงฆ์จงัหวัด
กาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๔.    

๕๙ ปทุมพร  สุขอาษา “การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงาน
องค์กรชุมชนระดับต าบล จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๔๖), บทคัดย่อ. 



๔๐ 
 

ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานราชการควรเน้นท่ีการลดระดับความซับซ้อนทางโครงสร้างองค์การ 
โดยการก าหนดจ านวนมาตรฐานของต าแหน่งในสายงานหลักการก าหนดมาตรฐานการแบ่งส่วน
ราชการจ านวนรองอธิการบดี และการก าหนดความสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการสังกัดกรมท่ีต้ังอยู่
ในภูมิภาคส าหรับด้านกลยุทธ์ทางการบริหารควรเน้นการชะลอการขยายตัวของหน่วยราชการ  และ
การก าหนดความสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการสังกัดกรมท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาคส าหรับกลยุทธ์ทางการ
บริหาร๖๐ 

พระสมร  อมโร ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน โรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตดุสิต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑” ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมท้ัง ๖ ด้าน อยู่ในระดับน้อย และน้อยท่ีสุด ผลท่ีได้เรียง
จากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี้ การบริหารและหลักสูตรการนาหลักสูตรไปใช้ด้านการ
บริหารวัสดุประกอบหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอนด้านการบริหารงานการเรียนการสอน ด้าน
การบริหารงานวัดและประเมินผล ด้านการบริหารประชุมอบรมทางวิชาการ ด้านการบริหารงาน 
ห้องสมุด ส่วนในรายด้านพบว่า ด้านการบริหารหลักสูตรการนาไปใช้ครูให้ความส าคัญต่อการ 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตร และการใช้หลักสูตรให้ผู้ปกครองทราบต่อเนื่องรวดเร็ว และมี 
ประสิทธิผลมากท่ีสุด รองลงมาคือครูให้ความส าคัญต่อการจัดครูเข้าสอนแทนครูท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ราชการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลมากท่ีสุด รองลงมาคือติดตามช่วยเหลือแก้ปัญหาการ 
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเช่ือถือได้ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้ความส าคัญต่อการผลิต 
อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนได้เองสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนมากท่ีสุด ผู้บริหาร ครู 
และนักเรียนให้ความส าคัญต่อ การอธิบายช้ีแจงให้คาปรึกษาแก่ครูเรื่องการวัดผลประเมินผลตาม 
ระเบียบได้เป็นอย่างดี ด้านการบริหารงานห้องสมุด ผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้ความส าคัญต่อการ 
ประเมินผลการด าเนินงานด้านห้องสมุดเมื่อส้ินภาคเรียนและส้ินปีการศึกษาอย่างเป็นระบบ มากท่ีสุด 
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน เห็นว่าควรจัดให้มีการอบรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพื่อประสิทธิผลอยู่
ในระดับมาก๖๑ 

๒.๖.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 

                                                             

 ๖๐ กิ่งพร  ทองใบ, “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะองค์การกับประสิทธิผลขององค์การภาครัฐ 
 ในการบริหารราชการไทย”, ดุษฎีนิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิต พัฒ

นบริหารศาสตร์), ๒๕๕๑. 
๖๑ พระสมร อมโร (เพสังตึด), “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตดุสิต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒.   



๔๑ 
 

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย
ต่าง ๆและมีท่านท่ีวิจัยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารดังนี้ 

นิพนธ์  โอภาษี ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถั่วเหนือ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยถั่วเหนือ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๓.๔๓) ถ้าพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน คือ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้าน
วิมังสา พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยถั่วเหลือง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

๒. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถั่วเหนือ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนกตาม 
ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงาน ตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถั่วเหลือง อ าเภอ
หนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

๓. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถั่วเหลือง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าส่วนใหญ่เกิดจาก
ผู้บริหารขององค์กร ท่ีใช้อ านาจการตัดสินใจฝ่ายเดียว และไม่น าข้อมูลปัญหาของท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูลเพื่อจัดท าแผนงานและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน๖๒ 

พระมหาไกษร  ถาวโร ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษามัธยมเอกชนสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา” ผลวิจัยพบว่า 

ระดับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีผู้บริหาร
และครูมีความคิดเห็นระดับมากมีลักษณะเด่น ดังนี้ คือหลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม และหลักความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร และครูที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล จ าแนกตาม เพศ อายุ 
และประสบการณ์ต าแหน่ง ไม่แตกต่างกัน 

แนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาเอกชนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา มีดังนี้ ๑) ด้านหลักนิติธรรม ก่อนผู้บริหารจะน ากฎระเบียบ
                                                             

๖๒ นิพนธ์  โอภาษ,ี “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถ่ัว
เหนือ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค”์, วิทยานิพนธพ์ุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗.   



๔๒ 
 

ข้อบังคับมาใช้ในโรงเรียนควรมีการเลือกต้ังคณะกรรมการทาประชาพิจารณ์ ๒) หลักคุณธรรม
ผู้บริหารควรเน้นผู้มีคุณธรรม ยึดถือเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพมีจิตใจเป็นธรรม ๓) หลักความโปร่งใส
ผู้บริหารควรมีการประชุมช้ีแจงทุกเรื่องเปิดโอกาสให้มีการซักถามได้ ๔) หลักการมีส่วนร่วมผู้บริหาร
ควรมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของโรงเรียนเป็นท่ีปรึกษา และเป็นก าลังใจให้กับบุคลากร ๕) หลักความ
รับผิดชอบ ผู้บริหารควรมีความรับผิดชอบในภารกิจของโรงเรียนโดยไม่มีการทอดท้ิง หรือปฏิเสธงาน 
๖) หลักความคุ้มค่าผู้บริหารควรลงมือกระท างานต้องค านึงถึงความคุ้มค่าท้ังเวลาผลงาน และส่ิงท่ี
ลงทุนไปเพื่อประโยชน์ของโรงเรียน๖๓ 

พระใบฎีกาศราวุฒิ  มหาลาโภ  (หงส์ค า) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอนครสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ” ผลการวิจัย
พบว่า (๑) พนักงานส่วนต าบลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒ มีอายุ ๓๑-๔๐ ปี 
๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘ มี
ประสบการณ์การท างาน ๖-๑๐ ปี ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓ มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐ บาท ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖ (๒) พนักงานส่วนต าบลมีการบริหารตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอนครสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานส่วนต าบลมีการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในด้านทาน 
ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา  และด้านสมานัตตตา อยู่ในระดับมากทุกด้าน (๓) ผลการเปรียบเทียบ
การบริหารตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเตอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามสภาพส่วนบุคคล พบว่า พนักงานส่วนต าบลมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการบริหารตามหลักสังคหวัตถุ ๔
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมต
ฐานท่ีต้ังไว้ (๔) แนวทางในการพัฒนาการการบริหารตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิได้แก่ การปลูกจิตส านึกในการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูล
ซึ้งกันและกัน มีความสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติเพื่อ
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุข๖๔ 

ชวฤทธิ์  บริสุทธิ์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า 
                                                             

๖๓ พระมหาไกษร  ถาวโร (ถาวร), “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษามัธยมเอกชน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖.   

๖๔ พระใบฎีกาศราวุฒิ  มหาลาโภ (หงสค์ า), “การบริหารตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในเขตอ าเภอคอนสวรรค์ จงัหวัดชัยภูมิ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหาร
จัดการคณะสงฆ์, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๔๓ 
 

ประชาชนมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านงบประมาณ และ
ด้านบุคลากร ส่วนด้านการวางแผน และด้านบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนประชาชนท่ี
มี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ ท่ีมี
ต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕๖๕ 

พิสมัย  หมกทอง ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร” ผลวิจัยพบว่า 

 ๑. สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน ๑๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗ มีอายุ ๓๐ ถึง ๓๙ จ านวน ๙๙ คนคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔ มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน ๑๔๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗ มีต าแหน่งเป็นข้าราชการ จ านวน 
๑๔๓ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐ มีระยะเวลาในการดารงต าแหน่งระหว่าง ๖-๑๐ ปี จ านวน ๙๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๖.๖ มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๘๒. ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านหลักนิติธรรม 
ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลัก
ความคุ้มค่า พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

๒. การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของส านักงานเขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานครพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ของ
ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ด้านเพศไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ด้านอายุ การศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งรายได้ โดยภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครนั้นพบว่ามีน้อย และมีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหาร
บริหารงานโดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลให้ครบท้ัง ๖ ด้าน เพราะหลักธรรมาภิบาลเป็นการบริหาร

                                                             
๖๕ ชวฤทธ์ิ  บริสุทธ์ิ, “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน

ต าบลลาดชิด-อ าเภอผักไห่-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”,-วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-,-(บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,-๒๕๕๑).   

  



๔๔ 
 

การปกครอง ท่ีดีท่ีสุดทุก ๆ ภาคส่วนเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีดีงามเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการบริหารองค์กร
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๖๖ 

บุญแสง  ชีระภากร ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าและการบริหารงานของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทมีแบบภาวะ
ผู้น าแบบช้ีน าท่ีสุด รองลงมาคือแบบปล่อยวาง แบบมีส่วนร่วม และแบบส่งเสริม ตามล าดับ โดยนายก
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดมีภาวะผู้น าแบบช้ีน ามากท่ีสุด รองลงมาคือนายกเทศมนตรี และนายก
องค์กรบริหารส่วนต าบล ๒) ผู้บริหารองกรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกช่วงอายุ ท้ังเพศหญิงและเพศชาย
ในทุกระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบภาวะ
ผู้น าแบบช้ีน ามากท่ีสุด รองลงมา คือ แบบปล่อยวาง และแบบมีส่วนร่วม และยิ่ งมีประสบการณ์
ท างานมากยิ่งขึ้น  การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยิ่งลดลง ๓) ผู้บริหารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่บริหารโดยค านึงมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผลความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน แต่ใน มิติมี
จริยธรรม และเคารพกฎหมาย และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ผู้บริหาร
องกรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงน้อยกว่ามิติอื่น ๔) เมื่อควบคุมตัวแปรระยะเวลาท่ีเคยท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก่อนประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก่อน ประเภท
ผู้บริหารองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์การบริหารงานใน ๓ มิติ คือ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และความ ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส 
ส่วนรูปแบบภาวะผู้น าชองผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานใน ๓ มิติ 
คือ การค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความรับผิดชอบต่อสังคม และการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น แต่ตัวแปรท้ังสองไม่มีอิทธิพลรวมกันกับการบริหารงาน๖๗ 

พระมหาเอกมร  ฐิติปญฺโญ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี
ต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอดอนมดแดงจังหวัด
อุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย

                                                             
๖๖ พิสมัย  หมกทอง, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสานักงานเขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕.   

๖๗ บุญแสง  ชีระภากร, “ภาวะผู้น าและการบริหารของผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”, 
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒). 



๔๕ 
 

เท่ากับ ๓.๓๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 
สาราณียธรรมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  

๒. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ซึ่งยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ส่วน
ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  

๓. แนวทางในการนาหลักสาราณียธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ควรท างานรับใช้ประชาชนอย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย วางแผนการท างานให้เหมาะสมเรียงลาดับความส าคัญของปัญหา โดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ พูดดีต่อกันเพื่อชักนาให้ประชาชนเกิดความสามัคคี
ปรองดอง และเกิดความรักความเห็นใจซึ่งกันและกัน ท างานเพื่อส่วนรวม ซื่อตรงต่อตนเอง ต่องาน 
ต่อบุคคลอื่น เว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และพรรคพวกไม่รับสินบนไม่ทุจริตให้การ
ช่วยเหลือจัดสวัสดิการ หรือแบ่งปันผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงเสมอภาคเท่าเทียม
กันบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยในตนเอง รักษากฎระเบียบท่ีต้ังไว้ เคารพความคิดเห็น
ของกันและกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหา และความต้องการในท้องถิ่น
แสดงความคิดเห็นวิจารณ์การท างาน และร้องทุกข์เรื่องราวต่าง ๆ ได้เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
ตนเอง และองค์กรอยู่เสมอ๖๘ 

 
๒.๖.๓ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ 
ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาค้นคว้างานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน ซึ่งได้มีนกัวิชาการหลาย

ทา่นได้ท าการวิจยั ดงันี ้

ไพโรจน์  อุทรส, วีรศักด์ิ  สืบเสาะ, จิรพร  วรวงศ์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนารูปแบบการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม” ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงานกองทุนตามแบบ

                                                             
๖๘ พระมหาเอกมร   ฐิตปญโฺญ (คงตางาม), “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารตามหลัก

สาราณิยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).   



๔๖ 
 

ปฏิบัติการ ท าระดับการพัฒนาดีขึ้นท้ัง ๓ ด้านคือความรู้เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นโดยรวมและรายด้านทุกด้านในระดับสูง กระบวนด าเนินงานเกี่ยวกับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขในระดับท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .
๐๐๑ ) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ ความรู้และความเข้าใจ การมีส่วนร่วม การปฏิบัติหน้าท่ีตาม
บทบาทความรับผิดชอบ การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนการแสดงออกถึง
ความสามารถและความต้องการอย่างแท้จริง และการมีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเป็นพี่เล้ียงให้ค าปรึกษา 
ปัญหาอุปสรรค คือคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการกองทุนบางคนไม่ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบ การประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย ประชาชนบางส่วนยังขาดการรับรู้และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุน และงบประมาณในการด าเนินงานน้อย๖๙  

ปิยะนุช  เนื้ออ่อน ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตอบสนองกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัด
กระบี่” ผลการวิจัย พบว่าการตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะ

กรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพโดยรวม อยู่ในระดับมาก (  ̅ = ๒.๓๔, S.D. = ๐.๔๐)ผล
การทดสอบปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับการตอบสนองกองทุนดังกล่าว พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น การรับรู้บทบาทของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน
สุขภาพ และความเพียงพอของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกันท านายระดับ
การตอบสนองกองทุนดังกล่าวได้ร้อยละ ๕๑ (adjusted R2 = .๕๑, p< .๐๕)โดยการรับรู้ประโยชน์
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเป็นตัวท านายท่ีดีท่ีสุด (ร้อยละ ๔๗)ผลจากการศึกษา
ยืนยันความส าคัญของการส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพมีการรับรู้
ประโยชน์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเป็นอันดับแรกร่วมกับการสนับสนุนให้มีการ
รับรู้บทบาทของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพและควรให้ความส าคัญกับแผนการ
พัฒนาก าลังคน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๗๐ 

                                                             
๖๙ ไพโรจน์  อุทรส, วีระศักด์ิ  สืบเสาะ, จิราพร  วรวงศ์,  “การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”, นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยางน้อย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, บทคัดย่อ. 

๗๐ นางสาวปิยะนุช  เน้ืออ่อน, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถ่ินของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดกระบี่”, วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, (วิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ๒๕๕๑),
(บทคัดย่อ). 



๔๗ 
 

วรรณา ทองกาวแก้ว ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานกองทุนหลักประสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดยะลา” ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้โดยรู้จัก
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นร้อยละ ๗๐.๐ ส่วนใหญ่คนอื่นพูดให้ฟังร้อยละ ๖๑.๒๙การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารจะเป็นจากบุคคล/ญาติ/ผู้น าชุมชนร้อยละ ๕๒.๘๑ กิจการส่วนใหญ่ท่ีเห็น/รับรู้ เข้า
ร่วมคือส่งเสริมสุขภาพชวนให้ประชาชนออกก าลังกายร้อยละ ๖๗.๘๑การบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอยู่ในระดับ
ปานกลาง (๒) คุณลักษณะทางประชากรและสังคมได้แก่บทบาททางสังคมการรับรู้ของประชากร
เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value <๐.๐๑ และ (๓) ปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญคือไม่มีเวลาร่วม
กิจกรรมไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างท่ัวถึง โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีกิจกรรมท่ีท าให้
ประชาชนเข้าถึง มีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง๗๑ 

สมภาร  ดอนจันดา และคณิศร  ภูนิคม ได้เขียนบทความ การประชุมวิชาการด้านการ
วิจัยด าเนินงานแห่งชาติ ประจ าปี  ๒๕๕๕ เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบท่ีเหมาะสมส าหรับกองทุน
หลักประกันสุขภาพต้นแบบจังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของหลักประกันสุขภาพต้นแบบจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส กิจกรรม
การมีส่วนร่วมด้านนโยบาย ด้านพัฒนาคุณภาพบริการ ด้านการจัดบริการและด้านการตรวจสอบ
คุณภาพบริการ บทบาทภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านผู้น าชุมชน ด้านนโยบายและการ
วางแผน ด้านการบริการจัดการ ด้านประสานงานและด้านงบประมาณ ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพต้นแบบได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ หรือต าแหน่งใน
ชุมชน และบทบาทภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการติดตามและประเมินผลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพต้นแบมีดังนี้คือ 

๑.ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนให้ความร่วมมือกับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเท่า  

                                                             
๗๑ วรรณา  ทองกาวแก้ว, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับท้องถ่ินในจังหวัดยะลา”, นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา, ๒๕๕๒. 



๔๘ 
 

ท่ีควร อีกท้ังยังมีปัญหาเรื่องการรักษาพยาบาลท่ีไม่ท่ัวถึง และประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุน 

๒. ด้านบทบาทภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพมี
งบประมาณท่ีไม่เพียงพอ อีกท้ังการประสานงานของภาครัฐและประชาชนไม่ดีพอ และเมื่อประชาชน
เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ยังไม่ได้มาปรับปรุงตามท่ีได้
เสนอไป 

๓. ด้านศักยภาพการพัฒนา ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการบริการทางด้าน
สุขภาพดีเท่าท่ีควรอีกท้ังยังไม่มีจิตส านึกในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเท่าท่ีควรมากพอ
จากผลการวิจัยพบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพต้นแบบจังหวัดขอนแก่น มีศักยภาพในการ
ด าเนินงานและการให้บริการอยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ และมีส่วนน้อยท่ีสุดด้วย โดยส่วนท่ี
เป็นส่วนน้อยท่ีสุดนั้นได้แก่การมีส่วนร่วมด้านนโยบายและบทบาทภาครัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านการติดตามและประเมินผล ดังนั้น  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดูแลมากยิ่งขึ้น โดยการก าหนดแนวทางในการพัฒนาเชิงบูรณาการ
ร่วมกับผู้รับผิดชอบและประชาชนในพื้นท่ี โดยการกระตุ้น รณรงค์ และส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการและการให้บริการมากขึ้น รวมท้ังช่วยกันสอดส่องดูแลกองทุน
หลักประกันสุขภาพพร้อมติดตามและประเมินผลของการบริหารองค์อยู่สม่ าเสมอ เพื่อท าให้กองทุน
หลักประกันสุขภาพต้นแบบจังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพในการพัฒนาด าเนินและการบริการมากขึ้น
นั่นเอง๗๒ 

ส านักงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย  (สวปก) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลต่อการส่งเสริมพลังอ านาจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน” ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมเมื่อท าการทดสอบปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมโดยพิจารณาจาก ประเภท อบท . ของ
กองทุนสุขภาพต าบล (type, ๑ เทศบาลเมือง, ๒ เทศต าบล, และ ๓ อบต.) ปีท่ีกองทุนสุขภาพต าบล
เข้าร่วมโครงการ ( year first, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑, ๒๕๕๒, ๒๕๕๓) ประเภทตัวแทนกรรมการกอง
สุขภาพต าบลท่ีตอบแบบสอบถาม (ststus), ๑) ตัวแทน อบท. ๒) ตัวแทนองค์กรชุมชนท่ีเป็น
กรรมการ, ๓) จนท.สธ, และ ๔) ตัวแทนองค์กรในชุมชนอื่น ท่ีมิได้เป็นกรรมการกองทุน) และพื้นท่ี 
(nhso  จ าแนกตามเขตพื้นท่ี ๑-๑๒) โดยใช้สมการทดถอยพหุ (multiple regression) และตัวแปร

                                                             
๗๒ สมภาร  ดอนจันดา และคณิศร  ภูนิคม, ได้เขียนบทความ การประชุมวิชาการด้านการวิจัย

ด าเนินงานแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๕ เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบที่เหมาะสมส าหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต้นแบบจังหวัดขอนแก่น”, บางกอกคิงส์ เพาเวอร์ กรุงเทพ ฯ,๒๕๕๕. 



๔๙ 
 

ตามคือ คะแนนเฉล่ียของการมีส่วนร่วม รวมท้ังสิบด้านของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละท่าน (ค่า 
๐.๕)๗๓  

๒.๖.๔ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับอิทธิบาท ๔ 

อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะท าให้
ผู้น าไปประพฤติปฏิบัติประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท างานมี
ผู้วิจัยเกี่ยวข้องกับอิทธิบาทดังนี้ 

ดาราณี  สิทธิพงศ ์ได้ศึกษาเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการใช้อิทธิบาท ๔ ในการพัฒนาชุมชน: 
ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัย
พบว่า คณะกรรมการชุมชนได้มีการใช้อิทธิบาท ๔ ในการพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการใช้ฉันทะ (ความพอใจ) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ใน
ระดับปานกลาง เรียงล าดับมากไปหาน้อยได้แก่ด้านการใช้ฉันทะ (ความพอใจ) ด้านการใช้จิตตะ 
(ความเอาใจใส่งาน)  ด้านการใช้วิริยะ (ความเพียร) ด้านการใช้วิมังสา (การใช้ความรู้) ตามล าดับ และ
ประชากรมีเพศ อายุ วุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความเห็นการใช้อิทธิบาท ๔ ในการพัฒนาชุมชน  
ไม่แตกต่างกัน๗๔ 

พระมหาวุฒิกร  บัวทอง ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการ
บริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาในกลุ่ม ๗” ผลการศึกษาพบว่า ครูโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๗ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้อิทธิบาท ๔ ในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ส่วนครูท่ีมีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ต่างกัน และผู้มีประสบการณ์
ท างานต่างกันก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน 
ส่วนครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกันอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวิริยะแตกต่างกัน๗๕ 

                                                             
๗๓ส านักงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก), ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลของ

กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลต่อการส่งเสริมพลงัอ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรชุมชนในการ
จัดการปัญหาสุขภาพชุมชน” (เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.),กันยายน ๒๕๕๔. 

๗๔ ดาราณี  สุทธิพงศ์, “ผลสัมฤทธ์ิในการใช้อิทธิบาท ๔ ในการพัฒนาชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณี
เทศบาลต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช” สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครอง), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙) บทคัดย่อ. 

๗๕ พระมหาวุฒิกร  บัวทอง “ การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตาม
ความคิดของครูพระปริยัติธรรมแผนกสามัญในกลุ่ม ๗” วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๕๒), บทคัดย่อ. 



๕๐ 
 

พระมหาสุเนตร อภิปุญฺโญ (บุญเรือง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการตาม
หลักอิทธิบาท ๔ โรงเรียนประศึกษา อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. ผู้บริหารและครูสวนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘ มีอายุระหว่าง  
๔๑–๔๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔ มีประสบการณทางานต้ังแต่๖–๑๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓ และมี 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศอายุและระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีความเห็นเรื่องการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกตา่งกัน  

๒. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท 
๔ โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลียอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุก 
ด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมาก ไปหาน้อย ได้แก ด้านฉันทะความพอใจในเนื้อหาสาระการเรียน
การสอน ด้านจิตตะความเอาใจใสในการจัดกิจกรรม ด้านวิริยะความมุ่งมั่นในการเรียนการสอนและ
การใช้ส่ือและด้านวิมังสาความพิจารณาตรวจสอบการวัดผลและประเมินผล ตามล าดับ๗๖ 

สรุป แนวคิดจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากาศึกษาเกี่ยวกับการใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ หลัก อิทธิบาท ๔ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี  ท่ีผู้วิจัยได้น าหลัก
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาประมวลและคัดเลือกตัวแปรท่ีส าคัญท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ด้าน
หมั่นประชุมเนืองนิตย์ ฯ ด้านพร้อมเพียงกันมาประชุม ฯ ด้านไม่ต้ังกฎระเบียบท่ีต่อระเบียบของ
กองทุน ฯ ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา ฯ ด้านให้ความเคารพต่อสตรีเพศ  ฯด้านมีความ
เคารพต่อภายในกองทุน ฯ ด้านให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านท่ีมาเยือนหรือมาติดต่อประสานงานเกี่ยว
กองทุน หรือด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวกับกองทุน 

 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และหลักธรรม
ส าหรับบริหารด้วย อิทธิบาท ๔ คือ ๑) ฉันทะ ๒) วิริยะ ๓) จิตตะ ๔) วิมังสา 

                                                             
๗๖ พระมหาสุเนตร อภิปุญฺโญ, “การบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ โรงเรียน ประถมศึกษา 

อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย: อยุธยา, ๒๕๕๕. 



๕๑ 
 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
หรือพื้นท่ี ๔ ด้าน คือ ๑) ส่งเสริมสุขภาพ ๒) ด้านป้องกันโรค ๓) ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ ๔) ด้านปฐม
ภูมิเชิงรุก 

 

  ตัวแปรต้น                                                   ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)                         (Dependent Variable) 
 
 
  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

         ๑. เพศ 

         ๒. อายุ 

         ๓. ระดับการศึกษา 

         ๔. อาชีพ 

         ๕. รายได้ต่อเดือน 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคก
พระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

            ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ 

         ๒. ด้านป้องกันโรค 

         ๓. ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ 

         ๔. ด้านปฐมภูมิเชิงรุก 

 การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ 

๑. ฉันทะ 

๒. วิริยะ 

๓. จิตตะ 

๔. วิมังสา 

 



 

 

  
บทที่ ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 

การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 

Methods Research)โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ  (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซึ่งผู้ให้วิจัยมีวิธีด าเนินการดังนี ้

๓.๑  รูปแบบการวิจัย 

๓.๒  ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๓.๓  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย  

ประสิทธิผลงานวิจัยเรื่อง  การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
ส ารวจ  (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) 

๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

๓.๒.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ใน
ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีจ านวน   ๓,๕๒๒ คน๑  

๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนท่ีมีภูมิล าเนา
อยู่ในต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

                                                             
๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององ๕การบริหารส่วนต าบล, ข้อมูลจากสถิติประชากรและบ้าน

ระดับต าบล ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙, 



๕๓ 

 

(Sample) ได้มาจากกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีจ านวน  ๓,๕๒๒ คน โดยการเปิดตารางสุ่มตัวอย่างประชากร
ท่ีได้จากสูตรของ (Taro Yamane)๒ ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคล่ือน  ๐.๐๕  มีค่าความเช่ือมั่น  ๙๕% 
ซึ่งผู้วิจัยจะท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันมาจากการเปิดตารางก าหนดลักษณะกลุ่มตัวอย่างได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน ๓๒๖ คน 

 

                                    
 

     
 

โดย                            N  =          จ านวนประชากรท้ังหมด 

                                 e   =         ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 

                                 n   =          จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 

ประชากรท้ังหมด ๓,๕๒๒ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้ 

 

                    = 
    

             
                       

                    = 
     

       
 

                                                  = 
     

     
 

                    =  360     

                                              

เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๓๖๐ 

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งช้ัน ประกอบด้วย
ขั้นตอนดังนี้ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน โดยพิจารณาจากจ านวนประชากร เพื่อให้ได้
ข้อมูล มีลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร โดยท าการสุ่มแบบแบ่งช้ัน Stratified 
random ( sampling) โดยใช้ประชาชน ในเขตต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม เป็นระดับในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างๆ เป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร ดังนี้ 

 

จ ำนวนตัวอย่ำงในแต่ละข้ันตอน=  
 จ านวนตวัอย่างท้ังหมด   จ านวนประชากรในแตล่ะชั้น 

จ านวนประชากรท้ังหมด
 

                                                             
๒ Taro Yamane, Statistics:  An Introductory  Analysis, Third  Edition Newyork: 

Harper and Row publication, 1973), P125. 



๕๔ 

 

จากสูตรจะได้ประชากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันของประชากร ในเขตต าบลโคกพระเจดีย์ 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวมรายละเอียดดังตารางท่ี ๓.๑ 

ตำรำงที่ ๓.๑ จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างประชากร ในเขตต าบลโคกพระเจดีย์ จังนครปฐม 

     หมู่ท่ี,ช่ือหมู่บ้ำน   จ ำนวนประชำกร (คน)     กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 

๑. บ้านคันบึง             ๘๒๗            ๘๔ 

๒. บ้านโคกพระ             ๙๙๘            ๑๐๒ 

๓. บ้านวงพาด             ๕๙๕            ๖๔ 

๔. บ้านดอนมะขามเทศ             ๔๖๘            ๔๘ 

๕. บ้านปากรางโพรงเข้             ๖๓๔            ๖๕ 

           รวม            ๓,๕๒๒                               ๓๖๐ 

๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (in Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๒ ท่าน  
ได้แก่ โดยจัดกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่มดังนี้ 

๑. ผู้บริหารกองหลักประกันสุขภาพจ านวน ๓ ท่าน 

  ๑. นายประชา   ฟุ้งขจร             นายกองค์กรบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์   

                                                               อ านครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

                     ๒. นายสมาน     พุกพบสุข         รองประธานกรรมการบริหารกองทุนหลัก 

                                                               ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคก 

                                                               พระเจดีย์ อ าเภอนครชัย จังหวัดนครปฐม  

               ๓. นายสมศักดิ ์ นาควงศ์วาลย์       อาสาสมัครสาธารณสุข ต าบลโคกพระเจดีย์ 

                                                               อ าเภอนครชัย จังหวัดนครปฐม 

๒. ผู้น าชุมชน  จ านวน ๓ ท่าน 

  ๔. นายไชยา  ทับทิมทอง               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ- 

                                              เจดีย์  อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หมู่๑  

  ๕. นายสุนทร  ปรีชาสุข                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ- 

                                              เจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หมู่๒     



๕๕ 

 

  ๖. น.ส.รสริน  ทองหยอด               นักพัฒนาชุมชน  อนุกรรมกการกองทุนหลัก 

                                              ประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระ- 

                                              เจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

๓. นักวิชาการด้านการศึกษาจ านวน ๓ ท่าน 

  ๗. นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ อ าเภอ 

                                               นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

  ๘. นายสุทิน  แสงอุทัย                   ครู    ช านาญการ  โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์    

                                                อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

  ๙. นางสาวบุญยานุช  เมืองจินดา       ครู (พนักงานงานราชการ) 

                                                 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 

                                                 จังหวัดนครปฐม 

๔. ผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนาจ านวน ๓ ท่าน 

  ๑๐. พระครูศิริปุญญาภิวัฒน์  (บุญสม) ต าแหน่ง เจ้าคณะอ าเภอนครชัยศรี 

  ๑๑. พระปลัดประพจน์  สุปภาโต       ต าแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอนครชัยศรี 

  ๑๒. พระครูประภัศร์กิตติคุณ            ต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโคกพระเจดีย์ 

 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม (Quantitative) และแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยมีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้๓ 

๓.๓.๑ ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 

๑) ศึกษา “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”จากเอกสารและผลงานการวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

๒) ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 

                                                             
๓ ชุติ  ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 

๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘. 



๕๖ 

 

๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย โดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา สารนิพนธ์ 

๔) สร้างเครื่องมือการวิจัย 

๕) น าเสนอโครงร่างแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

๖) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๓๐ คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)๔ และน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว
น ามาตรวจให้คะแนนหาค่าสัมประสิทธิ์  แอลฟ่าของความเช่ือมั่นตามวิธีการของ ครอนบาค 
(Cronbach’s Aipha Coefficient)๕  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ
ความเช่ือมั่น 

๗) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

๘) รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์๖ 

 

๓.๓.๒ แบบสัมภำษณ์ 

๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ 

๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพื่อน ามาวิเคราะห์ 

๑) แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้  

ตอนท่ี๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม            
มีลักษณะ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ จ านวน ๕ ข้อ  
                                                             

๔ พิสณุ  ฟองศรี, วิจัยทำงกำรศึกษำ , พิมพ์ครั้งที่ ๖,(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์, 
๒๕๕๒),หน้า ๑๔  

๕ ล้วน  สายยศและอังคณา  สายศ, เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้, พิมพ์ครั้งที่ ๒,(กรุงเทพฯ : สุวีริยา
สาส์น, ๒๕๔๓),หน้า ๑๕ 

๖ ชุติ  ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 
๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘. 



๕๗ 

 

ตอนท่ี ๒ ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมตามความคิดเห็นของประชาชน ๔ 
ด้าน ได้แก่        ด้าน ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ๒. ด้านป้องกันโรค ๓. ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ ๔. ด้าน
ปฐมภูมเชิงรุก โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน ประเมินค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด 
มาก     ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การ ให้น้ าหนักของคะแนนดังนี้๗ 

๕                        หมายถึง     มีประสิทธิผล      มากท่ีสุด 

๔                        หมายถึง     มีประสิทธิผล      มาก 

๓                        หมายถึง     มีประสิทธิผล      ปานกลาง  

๒                        หมายถึง     มีประสิทธิผล       น้อย  

๑                        หมายถึง     มีประสิทธิผล       น้อยท่ีสุด 

 ตอนท่ี๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามท่ีเป็นปลายเปิด (Open ended 
Question) ให้เลือกตอบแบบเสรี ๒) แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์  

 ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ์ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพอง
การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

๓.๓.๓ กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ  

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

๑. แบบสอบถาม (Questionnaire) มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้  

๑. ๑ ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ.ตรวจสอบเครื่องมือ
ท่ี สร้างไว้  

๑.๒ หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเสนอประธาน
และ กรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญแล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้ เหมาะสมจ านวน ๕ ท่าน ได้แก่ 

๑) พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

                                                             
๗ อานีซาห์  สะอิ , แบบสัมภำษณ์งำนวิจัยแผน ๒, [ออนไลน์],แหล่งที่มา : https:// 

www.gotoknow. 
org/posts/425466,(๑๘ เมษายน ๒๕๖๐), หน้า ๓. 
 



๕๘ 

 

๒) ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข ์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๔) อ.ด.ต.ดร. ไทยมณี  ไชยฤทธิ์   อาจารย์พิเศษภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๕) พ.ต. ผศ. ดร. สวัสด์ิ  จิรัฏฐิติกาล อาจารย์พิเศษภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เพื่อพิจารณาท้ังในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช้ และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และวัตถุประสงค์ 
(Item-Objective Congruence Index : IOC) ได้ค่ามากกว่า ๐.๖ ขึ้นไปทุกข้อ 

๑.๓ หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ(Reliability) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด เพื่อหาค่า
ความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (a.coefficient) ๘ตามวิธีการของครอนบาค 
Cronbach) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๗๗ 

๑.๔ น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อ
ขอ ความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริง ท่ีใช้ในการวิจัย
ต่อไป  

๒. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้  

๑) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ.ตรวจสอบเครื่องมือท่ี
สร้างไว้ 

๒) น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ให้คณะกรรมการควบคุม 
สารนิพนธ์ตรวจสอบ  

๓) น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มาปรับแก้ไขเพื่อน าไป
สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญต่อไป 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
                                                             

๘  บุญใจ  ศรีสถิตย์นรากูร, กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ , [ออนไลน์],แหล่งที่มา : 
http://wwwudru.ac.th/attachments/elearning/01/10.pdf (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐),หน้า ๑๘. 

บุญธรรม  จิตอนันต์, กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์, [ออนไลน์],แหล่งที่มา: http:// 
rlc.nrct.go.th/ewt_dl.php?nid=13442540, (๘ มิถุนายน ๒๕๕๖), หน้า ๙๑-๙๒. 

 



๕๙ 

 

๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแจกแบบสอบถำม 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 

๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากประชาชนในชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

๒) น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล โดยแจกกับประชากรท่ีอยู่ในต าบลโคก
พระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๒๖ ชุด และเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเองแล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้องได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ท้ังหมดจ านวน ๓๒๖
ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% ของจ านวนแบบสอบถามท้ังหมด 

๓) น าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 

๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 

 ๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 

 ๒) ท าการนับวันเวลา และสถานท่ีกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพื่อสัมภาษณ์
ตามท่ีก าหนดไว้ 

 ๓) ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดนัดไว้จนครบทุกประเด็น โดย
ขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

 ๔) น าข้อมูลดิบท่ีได้มารวบรวม เพื่อวิเคราะห์โดยวิธีการท่ีเหมาะสมและน าเสนอต่อไป 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ หลังจากท่ีได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วน าแบบสอบถามท่ี 
ได้รับกลับคืนมาท้ังหมด น าข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้  

 ๑. ข้อมูลส่วนบุคคลวิเคราะห์โดย ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage)  

 ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมใช้การ
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (   ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation)   



๖๐ 

 

 ๓. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) ส าหรับตัวแปรท่ีมี ๓ ค่าขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างหลายคู่ โดยวิธีหาผลต่างนัยส าคัญ น้อยท่ีสุด (Least Significant 
Difference: LSD)  

 ๔. ข้อเสนอแนะจากค าถามปลายเปิด น าเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบ 
ตาราง  

  ๕. เกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ีย เกณฑ์ท่ีใช้แปลผลข้อค าถามท่ีได้จากการประเมินผล มี 
ดังนี้๙  

ช่วงคำ่เฉลี่ย   กำรแปลควำมหมำย 

 ๔.๕๐ – ๕.๐๐  มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

 ๓.๕๐ – ๔.๔๙  มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาอยู่ในระดับ มาก 

๒.๕๐ – ๓.๔๙  มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาอยู่ในระดับ ปานกลาง 

 ๑.๕๐ – ๒.๔๙  มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาอยู่ในระดับ น้อย 

 ๑.๐๐ – ๑.๔๙  มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

 ๖. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของ
เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) (r) โดยมีเกณฑ์ในการแปลผลดังนี้ 

   ช่วงคำ่เฉลี่ย              กำรแปลควำมหมำย 

 r=๐.๕๐ ถึง ๑.๐๐ หรือ r=-๐.๕๐ ถึง -๑.๐๐    ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูง 

 r=๐.๓๐ ถึง ๐.๔๙ หรือ r=-๐.๓๐ ถึง -๐.๔๙    ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

 r=๐.๑๐ ถึง ๐.๒๙ หรือ r=-๐.๑๐ ถึง -๐.๒๙    ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

 r=๐.๐๐                                                ถือว่าข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กัน 

๗. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะท าการจัดกลุ่มข้อมูล (Data Grouping) ตาม
สาระส าคัญของ ประเด็นการสัมภาษณ์ จากนั้นจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาประกอบบริบท 
(Context Content Analysis Technique) 

 

                                                             

 ๙ ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคกำรใช้สถิติเพื่อกำรวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมิต, 
๒๕๔๑), หน้า ๗๕. 



๖๑ 

 

 

                               
 



 

 

บทที่ ๔ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวม
ได้จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๒๖ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูล
สังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   

๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

๔.๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยเกี่ยวกับประเภทประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

๔.๖ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับประเภทประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

๔.๗ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

๔.๘ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

 

 

 



๖๒ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
๓๒๖ คน จ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แสดงด้วยความถ่ีและร้อยละ มี
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑ ดังนี้ 

 

 

ตารางที่ ๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=๓๖๐) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ     

 ชาย  ๑๖๘ ๔๖.๗ 

 หญิง  ๑๙๒ ๕๓.๓ 

 รวม  ๓๖๐ ๑๐๐.๐ 

อายุ     

 ๑๘-๓๐         ๙๕   ๒๖.๔ 

 ๓๑-๔๐  ๖๗ ๑๘.๖ 

 ๔๑-๕๐  ๕๕ ๑๕.๓ 

 ๕๑-๖๐ 

๖๑ปีข้ึนไป 
 

๗๓ 

๗๐ 

๒๐.๓ 

๑๙.๔ 

 รวม  ๓๖๐ ๑๐๐.๐ 

ระดับการศึกษา    

 ประถมศึกษา ๑๗๙ ๔๙.๗ 

 มัธยมศึกษา/ปวช ๗๔ ๒๐.๖ 

 อนุปริญญา/ปวส ๔๘ ๑๓.๓ 

 ปริญญาตร ี ๕๔ ๑๕.๐ 

 ปริญญาโท หรือสูงกว่า ๕ ๑.๔ 

 รวม  ๓๖๐ ๑๐๐.๐ 

     



๖๓ 
 

อาชีพ 

 เกษตรกรรม ๑๒๓ ๓๔.๒ 

 ค้าขาย ๖๒ ๑๗.๒ 

 รับราชการ ๓๒ ๘.๙ 

 รับจ้าง ๑๓๒ ๓๖.๗ 

 อื่น (ระบ)ุ ๑๑ .๓.๑ 

 รวม  ๓๖๐ ๑๐๐.๐ 
 

รายได้    

 ต่ ากว่า ๑๕ ,๐๐๐บาท ๑๒๔ ๓๔.๔ 

 ๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐บาท ๑๓๗ ๓๘.๑ 

 ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐บาท ๘๗ ๒๔.๒ 

 ๒๕๐๐๑-๓๐,๐๐๐บาท ๑๐ ๒.๘ 

 ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๒ ๐.๖ 

 รวม  ๓๖๐ ๑๐๐.๐ 

 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “ประสิทธิผล
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม” จ าแนกได้ดังนี้ 

เพศ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน ๑๙๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓ ส่วนเพศชายมีจ านวน ๑๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗ 

อายุ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ๑๘- ๓๐ ปี มีจ านวน ๙๕
คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๒๖.๔ อายรุะหว่าง ๕๑-๖๐ ปี มีจ านวน ๗๓ คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๒๐.๓ อายุ 
๖๑ปีข้ึนไป มีจ านวน ๗๐ คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๑๙.๔ อายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี มีจ านวน ๖๗ คน คิด
เป็นค่าร้อยละ ๑๘.๖ อายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี มีจ านวน ๕๕ คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๑๕.๓  ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน ๑๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช จ านวน  
๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐ มี
การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส จ านวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓ มีการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือสูงกว่า จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔ ตามล าดับ 



๖๔ 
 

อาชีพ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง มีจ านวน 
๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗ อาชีพเกษตรกรรม มีจ านวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒ อาชีพ
ค้าขาย มีจ านวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒ อาชีพรับราชการ มีจ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘.๙ และอาชีพอื่นๆ(ระบุ) มีจ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑ ตามล าดับ 

รายได้ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ๑๕,๐๐๐- ๒๐,๐๐๐  
บาท มีจ านวน ๑๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑ มีรายได้ ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๑๒๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔ มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒ มี
รายได้ ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘ และ มีรายได้ ๓๐,๐๐๑ 
บาทขึ้นไป มีจ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ๐..๖ ตามล าดับ 

 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๑. ด้านฉันทะ (ความพอใจ) ๒.ด้านวิริยะ (ความเพียร)  
๓. ด้านจิตตะ (หมั่นเอาใจฝักใฝ่) ๔. ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรองหรือทดลอง) 

ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นอิทธิบาท ๔ ในการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 

(n=๓๖๐) 

อิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ     โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ด้านฉันทะ (ความพอใจ) ๔.๐๖ ๐.๒๘๒ มาก 

๒. ด้านวิริยะ (ความเพียร) ๔.๐๓ ๐.๓๐๕ มาก 

๓. ด้านจิตตะ (หมั่นเอาใจฝักใฝ่) 

๔. ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรองหรือทดลอง) 

๓.๙๗ 
๓.๙๗ 

๐.๒๙๑ 

๐.๒๘๖ 

มาก 

มาก 

ภาพรวม ๔.๐๑ ๐.๒๓๖ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่ออิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ =๔.๐๑, S.D. =๐.๒๓๖)เมื่อจ าแนกเป็นราย
ด้านพบว่า อิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านฉันทะ (ความพอใจ) ( ̅ =
๔.๐๖, S.D. =๐.๒๘๒) ด้านวิริยะ (ความเพียร) ( ̅ =๔.๐๓, S.D. =๐.๓๐๕) ด้านจิตตะ (หมั่นเอาใจ
ฝักใฝ่ )  ( ̅ =,๓ .๙๗  S.D. =๐ .๒๙๑ ) ด้านวิมั งสา (ความไตร่ตรองหรือทดลอง )  
( ̅ =๓.๙๗, S.D. =๐.๒๘๖)    ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 



๖๕ 
 

 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นอิทธิบาท ๔ ในการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพด้านฉันทะ (ความพอใจ) 

(n=๓๖๐) 

อิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ    ด้านฉันทะ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. อ.บ.ต.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ
ของท้องถิ่นมาเพื่อจัดท าแผนงาน 

 

๔.๐๖ 

 

๐.๒๙๓ 

 

มาก 

๒. อ.บ.ต.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผน 

 

๔.๐๖ 

 

๐.๒๙๙ 

 

มาก 

๓. อ.บ.ต.มีการก าหนดภารกิจหลักการพัฒนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

 

๔.๐๕ 

 

๐.๒๙๔ 

 

มาก 

๔. อ.บ.ต.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายส าหรับการ
พัฒนากองทุนหลักประกนัสุขภาพ 

 

๔.๐๖ 

 

๐.๓๐๓ 

 

มาก 

ภาพรวม ๔.๐๖ ๐.๒๘๒ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่ออิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๔.๐๖, S.D. =๐.๒๘๒) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่ออิทธิบาท ๔ ในการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นอิทธิบาท ๔ ในการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านวิริยะ (ความเพียร) 

(n=๓๖๐) 

อิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ   ด้านวิริยะ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. อ.บ.ต.มีการประเมินสถานการณ์ก่อน
ปฏิบัติงานตามแผนของกองทุนประกันสุขภาพ 

 

๔.๐๔ 

 

๐.๓๒๑ 

มาก 

๒. อ.บ.ต.มีการปฏิบัติงานตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้    ๔.๐๔ ๐.๓๒๑ มาก 

๓. อ.บ.ต.ปฏิบัติตามแผนได้ทันเวลาตามท่ีก าหนด
ไว ้

 

๔.๐๒ 

 

๑.๓๑๓ 

มาก 

๔.อ.บ.ต.มีการปฏิบัติตามแผนอย่างคุ่มค่าต่อ
งบประมาณของกองทุน  

 

๔.๐๒ 

 

๐.๓๒๓ 

มาก 

ภาพรวม ๔.๐๓ ๐.๓๐๕ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่ออิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ด้านวิริยะ (ความเพียร) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๔.๐๓, S.D. =๐.๓๐๕) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่ออิทธิบาท ๔ ในการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านวิริยะ (ความเพียร) อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๖๗ 
 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นอิทธิบาท ๔ ในการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านจิตตะ (หม่ันเอาใจฝักใฝ่) 

(n=๓๖๐) 

อิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  ด้านจิตตะ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. อ.บ.ต.มีการตรวจสอบการด าเนินงานระหว่าง
การปฏิบัติงาน 

 

๓.๙๘ 

 

๐.๓๒๓ 

 

มาก 

๒. อ.บ.ตเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

๓.๙๗ 

 

๐.๓๒๗ 

 

มาก 

๓.อ.บ.ต.มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการและกิจกรรมของกองทุนต่อสาธารณะ  

 

๓.๙๖ 

 

๐.๓๓๙ 

 

มาก 

๔. อ.บ.ต.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนา การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

๓.๙๙ 

 

๐.๒๗๑ 

 

มาก 

ภาพรวม ๓.๙๗ ๐.๒๙๑ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่ออิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ด้านจิตตะ (หมั่นเอาใจฝักใฝ่) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๓.๙๗, S.D. =
๐.๒๙๑) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่ออิทธิบาท ๔ ในการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านจิตตะ (หมั่นเอาใจฝักใฝ่)  อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 

 

 

 

 

 

 
 



๖๘ 
 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นอิทธิบาท ๔ ในการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรองหรือทดลอง)  

(n=๓๖๐) 

อิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ด้านวิมังสา 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชน 

 

๓.๙๙ 

 

๐.๒๖๖ 

 

มาก 

๒. การแก้ไขปัญหาสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

 

๓.๙๖ 

 

๐.๓๑๒ 

 

มาก 

๓.ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน
ของโครงการและกิจกรรมอย่างแท้จริง  

 

๓.๙๖ 

 

๐.๓๒๑ 

 

มาก 

๔. อ.บ.ต.ได้ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของ
โครงการและกิจกรรมให้ประชาชนทราบอย่าง
เปิดเผย 

 

 

๓.๙๕ 

 

 

๐.๓๒๙ 

 

 

มาก 

ภาพรวม ๓.๙๗ ๐.๒๘๖ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่ออิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรองหรือทดลอง)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =
๓.๙๗, S.D. =๐.๒๘๖) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่ออิทธิบาท ๔ ในการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรองหรือทดลอง)  อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๑.ด้านบริการส่งเสริม
สุขภาพ ๒.ด้านป้องกันโรค ๓. ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ ๔.ด้านปฐมภูมิเชิงรุก                                    

ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 

(n=๓๖๐) 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ ๓.๘๕ ๐.๓๓๙ มาก 

๒. ด้านป้องกันโรค ๓.๗๘ ๐.๔๑๔ มาก 

๓. ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ 

๔. ด้านปฐมภูมิเชิงรุก                                    

๓.๗๑ 

๓.๖๐ 

๐.๔๕๗ 

๐.๔๑๑ 

มาก 

มาก 

ภาพรวม ๓.๗๔ ๐.๓๖๔ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๗ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ =๓.๗๔, S.D. =๐.๓๖๔) 

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐมด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ ( ̅ =๓.๘๕, S.D. =๐.๓๓๙) ด้านป้องกันโรค ( ̅ =๓.๗๘, S.D. =
๐.๔๑๔) ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ ( ̅ =,๓.๗๑ S.D. =๐.๔๕๗) ด้านปฐมภูมิเชิงรุก( ̅ =๓.๖๐, S.D. =
๐.๔๑๑) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

 

 

 

 



๗๐ 
 

ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

                                                                                                     (n=๓๖๐) 

ป ระ สิ ท ธิ ผ ล ก า รบ ริห า ร จั ด ก า ร กอ งทุ น
หลักประกันสุขภาพ ด้านส่งเสริมสุขภาพ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑.มีการจัดบริการตรวจสุขภาพ แก่ประชาชน
สม่ าเสมอ  

 

๓.๘๖ 

 

๐.๓๖๖ 

 

มาก 

๒. มีการจัดบริการทางกายภาพบ าบัดและตรวจ
สุขภาพให้กับกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ 

 

๓.๘๔ 

 

๐.๓๖๔ 

 

มาก 

๓. มีการจัดบริการจัดกิจกรรม อบรม ให้ความรู้ 
เย่ียมบ้านช่วยเหลือ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ใน
เขตพื้นท่ี 

 

 

๓.๘๔ 

 

 

๐.๓๖๔ 

 

 

มาก 

๔. มีการส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

๓.๘๔ 

 

๐.๓๖๔ 

 

มาก 

๕. มีการส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยให้
สะอาด 

 

๓.๘๔ 

 

๐.๓๖๗ 

 

มาก 

ภาพรวม ๓.๘๕ ๐.๓๓๙ มาก 

จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๓.๘๕, S.D. =๐.๓๓๙) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 



๗๑ 
 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ด้านป้องกันโรค 

 (n=๓๖๐) 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  ป้องกันโรค 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑.มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในท้องท่ีได้
มาตรฐานตามกรมควบคุมโรค  

 

๓.๗๙ 

 

๐.๔๑๗ 

 

มาก 

๒. มีการพัฒนาการบริหารจัดระบบการป้องกัน
ควบคุมโรค 

 

๓.๗๘ 

 

๐.๔๒๓ 

 

มาก 

๓. มีการพัฒนาระบบข้อมูลบูรณาการเพื่อการเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุมโรค 

 

๓.๗๘ 

 

๐.๔๒๕ 

 

มาก 

๔. มีการพัฒนาระบบการรักษาโรคในภาวะฉุกเฉนิ ๓.๗๘ ๑.๔๒๑ มาก 

๕. มีการพัฒนาก าลังคน เพื่อรองรับระบบป้องกัน
ควบคุมโรค 

 

๓.๗๘ 

 

๑.๔๒๓ 

 

มาก 

ภาพรวม ๓.๗๘ ๐.๔๑๔ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ด้านป้องกันโรคโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๓.๗๘, S.D. =๐.๔๑๔) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐมด้านป้องกันโรคอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 

 

 

 

 
 



๗๒ 
 

ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ  

                                                                                                 (n= ๓๖๐) 

ป ระ สิ ท ธิ ผ ล ก า รบ ริห า ร จั ด ก า ร กอ งทุ น
หลักประกันสุขภาพ ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. มีการฟื้นฟูคนพิการในการให้การศึกษา ๓.๗๒ ๐.๔๕๘ มาก 

๒. มีการฟื้นฟูคนพิการในการประกอบอาชีพ ๓.๗๑ ๐.๔๕๙ มาก 

๓. มีการส่งเสริมอบรมผู้ดูแลช่วยเหลือคนพิการ ๓.๗๑ ๐.๔๖๐ มาก 

๔. มีการฟื้นฟูสมรรถภาพภาวะซึมเศร้าและการ
ให้ค าปรึกษาเพื่อแก้ไขสาเหตุของการซึมเศร้า 

๓.๗๑ ๐.๔๗๐ มาก 

๕. มีการฟื้นฟูสมรรถภาพส าหรับผู้สูงอายุ ๓.๗๑ ๑.๔๗๐ มาก 

ภาพรวม ๓.๗๑ ๐.๔๕๗ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๓.๗๑, S.D. =๐.๔๕๗) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๗๓ 
 

ตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
ด้านปฐมภูมิเชิงรุก 

                                                                                                  (n=๓๖๐) 

ป ระ สิ ท ธิ ผ ล ก า รบ ริห า ร จั ด ก า ร กอ งทุ น
หลักประกันสุขภาพ ด้านปฐมภูมิเชิงรุก 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. มีสถานีอนามัยให้บริการประชาชน ๓.๗๒ ๐.๔๗๔ มาก 

๒.มีแพทย์ทันตแพทย์และพยาบาลให้บริการ
ประชาชน  

 

๓.๗๑ 

    

  ๐.๔๗๖ 

 

มาก 

๓.มีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีมีความรู้และ
ความสามารถให้บริการปฐมภูมิได้  

 

๓.๗๐ 

 

๐.๔๗๘ 

 

มาก 

๔. มีครุภัณฑ์ส านักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ และ
อื่นๆสะดวกสะอาดปลอดภัย มีพื้นท่ีบริการ
เพียงพอ 

 

 

๓.๔๙ 

 

 

๐.๕๔๒ 

 

 

มาก 

๕. บุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิจะมีอัธยาศัยท่ี
ดีในการให้บริการ 

 

๓.๔๐ 

 

๐๖๑๓ 

 

มาก 

ภาพรวม ๓.๖๐ ๐.๔๑๑ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ด้านปฐมภูมิเชิงรุก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๓.๖๐, S.D. =๐.๔๑๑) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐมด้านปฐมภูมิเชิงรุกอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 

 

 

 
 



๗๔ 
 

๔.๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกต่าง
กัน 

ตารางที่ ๔.๑๒ การเปรียบเทียบมีความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
จ าแนกตามเพศ 

(n=๓๖๐) 

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร บ ริห า ร
จัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เพศ  

ชาย (๑๖๘ คน) หญิง (๑๙๒ คน)   

    t Sig. 

 ̅ S.D  ̅ S.D   

๑. ด้านบริการการส่งเสริม
สุขภาพ 

 

๓.๘๑ 

  

๐.๓๗๔ 

 

๓.๘๘ 

 

๐.๓๐๔ 

 

-๑.๗๙๘ 

 

๐.๐๗๓ 

๒. ด้านป้องกันโรค ๓.๗๓ ๐.๔๕๐ ๓.๘๒ ๐.๓๗๙ -๑.๘๕๘ ๐.๐๖๔ 

๓. ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ ๓.๖๓ ๐.๔๙๕ ๓.๗๘ ๐.๔๑๓ -๒.๙๘๓** ๐.๐๐๓ 

๔. ด้านปฐมภูมิเชิงรุก ๓.๕๕ ๐.๔๔๑ ๓.๖๕ ๐.๓๗๙ -๒.๓๑๗* ๐.๐๒๑ 

รวม   ๓.๖๘ ๐.๓๙๑    ๓.๗๘  ๐.๓๓๓ -๒.๕๔๗* ๐.๐๑๑ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐมจ าแนกตามเพศ พบว่า แตกต่างกัน (t = -๒.๕๔๗, Sig.= ๐.๐๑๑) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ ๐.๐๕ 
ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 

 

 



๗๕ 
 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนท่ีมี อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 

ตารางที่ ๔.๑๓ การเปรียบเทียบมีความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
จ าแนกตามอายุ 

(n=๓๖๐) 

ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 

 

df MS F Sig. 

๑. ด้านบริการส่งเสริม
สุขภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.๙๓๒ 

๓๖.๓๓๘ 

๓๗.๒๗๐ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๐.๒๓๓ 

๐.๑๑๓ 

๒.๐๕๙ ๐.๐๘๖ 

๒. ด้านป้องกันโรค ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๗๖๑ 

๕๓.๐๐๑ 

๕๕.๗๖๒ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๐.๖๙๐ 

๐.๑๖๕ 

๔.๑๘๑** ๐.๐๐๓ 

๓. ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๖๖๐ 

๖๔.๓๖๐ 

๖๘.๐๒๐ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๐.๙๑๕ 

๐.๒๐๐ 

๔.๕๖๓** ๐.๐๐๑ 

๔. ด้านปฐมภูมิเชิงรุก ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๓๓๐ 

๕๒.๖๖๔ 

๒๙๖.๐๐๐ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๙๕ 

๐.๕๘๒ 

๐.๑๖๔ 

๓.๕๕๐** ๐.๐๐๗ 

รวม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๒๑๒ 

๔๐.๗๖๐ 

๔๒.๙๗๒ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๐.๕๕๓ 

๐.๑๒๗ 

๔.๓๕๕** ๐.๐๐๒ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๑๓ ผลการเปรียบเทียบมีความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมจ าแนกตามอายุพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๑ (F = ๔.๓๕๕, Sig.= ๐.๐๐๒) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  



๗๖ 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม แตกต่างกันในด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ (F = ๔.๕๖๓, Sig.= ๐.๐๐๑) ด้านป้องกันโรค(F 
= ๔.๑๘๑, Sig.= ๐.๐๐๓) ด้านปฐมภูมิเชิงรุก(F = ๓.๕๕๐, Sig.= ๐.๐๐๗) ส่วนด้านบริการส่งเสริม
สุขภาพ(F = ๒.๐๕๙, Sig.= ๐.๐๘๖) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ดังนั้นจึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีผลต่างอย่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด ( Least 
Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังตารางท่ี ๔.๑๓ - ๔.๑๖ 
 

ตารางที่ ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ด้านป้องกันโรค 

(n=๓๖๐) 

 

อาย ุ

 

 

 

 

อาย ุ

๑๘ – ๓๐ ปี ๓๑ – ๔๐ ปี ๔๑ – ๕๐ ปี ๕๑– ๖๐ ปี  ๖๑ ปีข้ึนไป 

 ๓.๘๕ ๓.๖๗ ๓.๘๕ ๓.๖๕ ๓.๘๕ 

๑๘ –  ๓๐ปี ๓.๘๕ - ๐.๑๘* ๐.๐๐ ๐.๒๐*  ๐.๐๐ 

๓๑ – ๔๐ ปี ๓.๖๗ - - -๐.๑๘* ๐.๐๒ -๐.๑๘* 

๔๑ – ๕๐ ปี ๓.๘๕ - - - ๐.๒๐ ๐.๐๐ 

๕๑ – ๖๐ ปี ๓.๖๕ - - - - -๐.๒๐ 

๖๑ ปีข้ึนไป ๓.๘๕ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ๑๘-๓๐ ปี มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ด้านป้องกันโรคมากกว่า ประชาชนท่ีมีอายุ ๓๑-๔๐และอายุ๕๑ -๖๐ปี 

ประชาชนท่ีมีอายุ ๓๑-๔๐ปีมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
ด้านป้องกันโรคน้อยกว่าประชาชนท่ีมีอายุ ๔๑-๖๐และ๖๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕ 

 





๗๗ 
 

ตารางที่ ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของประสิทธิผล
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐมโดยจ าแนกตามประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน  
ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ 

(n=๓๖๐) 

 

อาย ุ

 

 

 

 

อาย ุ

๑๘ – ๓๐ ปี ๓๑ – ๔๐ ปี ๔๑ – ๕๐ ปี ๕๑– ๖๐ ปี  ๖๑ ปีข้ึนไป 

 ๓.๘๓ ๓.๖๑ ๓.๗๘ ๓.๕๖ ๓.๗๕ 

๑๘ – ๓๐ปี ๓.๘๓ - ๐.๒๒* ๐.๐๕ ๐.๒๘*  ๐.๐๘ 

๓๑ – ๔๐ ปี ๓.๖๑ - - -๐.๑๗* ๐.๐๕ -๐.๑๔ 

๔๑ – ๕๐ ปี ๓.๗๘ - - - ๐.๒๒* ๐.๐๓ 

๕๑ – ๖๐ ปี ๓.๕๖ - - - - -๐.๑๙* 

๖๑ ปีข้ึนไป ๓.๗๕ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ๑๘- ๓๐ ปี มคีวามคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐมใน ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพมากกว่าประชาชนท่ีมีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปีและประชาชนท่ีมี
อายุ๕๑– ๖๐ ปี  

ประชาชนท่ีมีอายุประชาชนท่ีมีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปีมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐมใน ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพน้อยกว่าประชาชนท่ีมีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี  

ประชาชนท่ีมีอายุประชาชนท่ีมีอายุ ๔๑ – ๕๐ปีมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐมใน ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพมากกว่าประชาชนท่ีมีอายุ ๕๑– ๖๐ ปี  

 ประชาชนท่ีมีอายุประชาชนท่ีมีอายุ ๕๑ – ๖๐ ปีมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐมใน ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพน้อยกว่าประชาชนท่ีมีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ 





๗๘ 
 

ตารางที่ ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของประสิทธิผล
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามโดยจ าแนกตามประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพใน ด้านปฐมภูมิเชิงรุก 

(n=๓๖๐) 

 

อาย ุ

 

 

 

 

อาย ุ

๑๘ – ๓๐ ปี ๓๑ – ๔๐ ปี ๔๑ – ๕๐ ปี ๕๑– ๖๐ ปี  ๖๑ ปีข้ึนไป 

 ๓.๖๘ ๓.๕๔ ๓.๖๕ ๓.๔๖ ๓.๖๗ 

๑๘ –  ๓๐ปี ๓.๖๘ - ๐.๑๔* ๐.๐๓ ๐.๒๒*  ๐.๐๑ 

๓๑ – ๔๐ ปี ๓.๕๔ - - -๐.๑๑ ๐.๐๘ -๐.๑๓ 

๔๑ – ๕๐ ปี ๓.๖๕ - - - ๐.๑๙* -๐.๐๒ 

๕๑ – ๖๐ ปี ๓.๔๖ - - - -   ๐.๒๑* 

๖๑ ปีข้ึนไป ๓.๖๗ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ๑๘ – ๓๐ปีมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐมใน ด้านปฐมภูมิเชิงรุกมากกว่า ประชาชนท่ีมีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปีและ๕๑– ๖๐ ปี 

 ประชาชนท่ีมีอายุ๔๑ – ๕๐ ปีมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมใน ด้าน
ปฐมภูมิเชิงรุกมากกว่า ประชาชนท่ีมีอายุ ๕๑– ๖๐ ปี 

 ประชาชนท่ีมีอายุ๕๑ – ๖๐ ปีมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมใน ด้าน
ปฐมภูมิเชิงรุกมากกว่า ประชาชนท่ีมีอายุ ๖๑ ปีขึน้ไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 

 





๗๙ 
 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนท่ีมี การศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
แตกต่างกัน 

ตารางที่ ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
จ าแนกตามระดับวุฒกิารศึกษา 

(n=๓๖๐) 

ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 

 

df MS F Sig. 

๑. ด้านบริการส่งเสริม
สุขภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๖๕๓ 

๓๖.๖๑๗ 

๓๗.๗๐๘ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

.๑๖๓ 

๐.๑๑๔ 

๑.๔๓๑ ๐.๒๒๓ 

๒. ด้านป้องกันโรค ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๙๒๙ 

๕๔.๘๓๓ 

๕๕.๗๖๒ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๐.๒๓๒ 

๐.๑๗๑ 

๑.๓๕๙ ๐.๒๔๘ 

๓. ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๒๓๙ 

๖๖.๗๘๒ 

๖๘.๐๒๐ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๐.๓๑๐ 

๐.๒๐๘ 

๑.๔๘๘ ๐.๒๐๕ 

๔. ด้านปฐมภูมิเชิงรุก ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๗๔๕ 

๕๔.๒๔๙ 

๕๔.๙๙๔ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๐.๑๘๖ 

๐.๑๖๙ 

๑.๑๐๒ ๐.๓๕๖ 

รวม      

 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๗๖๒ 

๔๒.๒๑๐ 

๔๒.๙๗๒ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๐.๑๙๑ 

๐.๑๓๑ 

๑.๔๕๐ ๐.๒๑๗ 

จากตารางที่ ๔.๑๗ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม จ าแนกตามการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F = ๑.๔๕๐, Sig.= 
๐.๒๑๗) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  



๘๐ 
 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีระดับวุฒิการศึกษาต่างกันความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนท่ีมี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกต่าง
กัน 

ตารางที่ ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
จ าแนกตามอาชีพ 

(n=๓๖๐) 

ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 

 

df MS F Sig. 

๑. ด้านบริการส่งเสริม
สุขภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๓๔๔ 

๓๔.๙๒๕ 

๓๗.๒๗๐ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๐.๕๘๖ 

๐.๑๐๙ 

๕.๓๘๗** ๐.๐๐๐ 

๒. ด้านป้องกันโรค ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๘๗๓ 

๕๒.๘๘๙ 

๕๕.๗๖๒ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๐.๗๑๘ 

๐.๑๖๕ 

๔.๓๕๙** ๐.๐๐๒ 

๓. ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๔.๒๕๗ 

๖๓.๗๖๓ 

๖๘.๐๒๐ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๑.๑๖๔ 

๐.๑๙๙ 

๕.๓๕๗** ๐.๐๐๐ 

๔.ด้านปฐมภูมิเชิงรุก ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๙๔๘ 

๕๑.๐๔๖ 

๕๔.๙๙๔ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๐.๙๘๗ 

๐.๑๕๙ 

๖.๒๐๗** ๐.๐๐๐ 

รวม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๓.๑๒๗ 

๓๙.๘๔๕ 

๔๒.๙๗๒ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๐.๗๘๒ 

๐.๑๒๔ 

๖.๒๙๘** ๐.๐๐๐ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 



๘๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๑ (F = ๖.๒๙๘, Sig.= ๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมี อาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แตกต่างกันใน ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ
(F = ๕.๓๘๗, Sig.= ๐.๐๐๐) ด้านป้องกันโรค(F = ๔.๓๕๙, Sig.= ๐.๐๐๒) ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ(F = 
๕.๓๕๗, Sig.= ๐.๐๐๐) ด้านปฐมภูมิเชิงรุก(F =๖.๒๐๗, Sig๐.๐๐๐) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีผลต่างอย่าง
นัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังตารางท่ี ๔.๒๒ - ๔.๒๔ 

ตารางที่ ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของประสิทธิผล
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐมโดยจ าแนกตามประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ด้าน
บริการส่งเสริมสุขภาพ 

                                                                                                  (n=๓๖๐) 

 

อาชีพ 

 

 

 

 

อาชีพ 

เกษตรกรรม  ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อื่นๆ 

 ๓.๘๔ ๓.๗๕ ๓.๗๔ ๓.๙๔ ๓.๖๐ 

เกษตรกรรม  ๓.๘๔ - ๐.๐๙ ๐.๐๑ ๐.๑๐* ๐.๒๔* 

ค้าขาย ๓.๗๕ - - ๐.๐๑ -๐.๑๙* ๐.๑๕ 

รับราชการ ๓.๗๔ - - - -๐.๒๐* ๐.๑๔ 

รับจ้าง ๓.๙๔ - - - -  ๐.๓๔* 

อื่นๆ ๓.๖๐ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่  ๔.๑๙ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพมากกว่า
ประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง และประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ 

   ประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขาย  มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพน้อยกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง  





๘๒ 
 

 ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพน้อยกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง  

 ประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้างมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

ตารางที่ ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของประสิทธิผล
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐมโดยจ าแนกตามประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ด้าน
ป้องกันโรค 

                                                                                                          (n=๓๖๐) 

 

อาชีพ 

 

 

 

 

อาชีพ 

เกษตรกรรม  ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อื่นๆ 

 ๓.๗๙ ๓.๖๒ ๓.๗๓ ๓.๘๘ ๓.๖๓ 

เกษตรกรรม  ๓.๗๙ - ๐.๑๗* ๐.๐๖ -๐.๐๙ ๐.๑๖ 

ค้าขาย ๓.๖๒ - - -๐.๑๑ -๐.๒๖* -๐.๐๑ 

รับราชการ ๓.๗๓ - - - -๐.๑๕ ๐.๑๐ 

รับจ้าง ๓.๘๘ - - - - ๐.๒๕ 

อื่นๆ ๓.๖๓ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่  ๔.๒๐ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านป้องกันโรคมากกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพ
ค้าขาย  

   ประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ด้านป้องกันโรคน้อยกว่าประชาชนท่ีมีประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 





๘๓ 
 

 

ตารางที่ ๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของของ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ใน ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ 

(n=๓๖๐) 

 

อาชีพ 

 

 

 

 

อาชีพ 

เกษตรกรรม  ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อื่นๆ 

 ๓.๖๘ ๓.๕๗ ๓.๖๗ ๓.๘๔ ๓.๓๘ 

เกษตรกรรม  ๓.๖๘ - ๐.๑๑ ๐.๐๑ -๐.๑๖* ๐.๓๐ 

ค้าขาย ๓.๕๗ - - -๐.๑๐ ๐.๒๗* ๐.๑๙ 

รับราชการ ๓.๖๗ - - - -๐.๑๗ ๐.๒๙ 

รับจ้าง ๓.๘๔ - - - -   ๐.๔๖* 

อื่นๆ ๓.๓๘ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่  ๔.๒๑ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพค้าขายด้านฟื้นฟูสมรรถภาพน้อยกว่า
ประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง    

ประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขาย  มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพด้านฟื้นฟูสมรรถภาพมากกว่าประชาชนท่ีมีประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง  

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง  มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพด้านฟื้นฟูสมรรถภาพมากกว่าประชาชนท่ีมีประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 
 





๘๔ 
 

 

ตารางที่ ๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของของ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ใน ด้านปฐมภูมิเชิงรุก 

(n=๓๖๐) 

 

อาชีพ 

 

 

 

 

อาชีพ 

เกษตรกรรม  ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อื่นๆ 

 ๓.๕๖ ๓.๕๒ ๓.๔๗ ๓.๗๔ ๓.๓๐ 

เกษตรกรรม  ๓.๕๖ - ๐.๐๔ ๐.๐๙ -๐.๑๘* ๐.๒๖ 

ค้าขาย ๓.๕๒ - - -๐.๐๕ -๐.๒๒* ๐.๒๒ 

รับราชการ ๓.๔๗ - - - -๐.๒๗* ๐.๑๗ 

รับจ้าง ๓.๗๔ - - - -   ๐.๔๔* 

อื่นๆ ๓.๓๐ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่  ๔.๒๒ พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพค้าขายด้านด้านปฐมภูมิเชิงรุกน้อยกว่า
ประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง    

ประชาชนท่ีมีอาชีพค้าขาย  มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพด้านปฐมภูมิเชิงรุกน้อยกว่าประชาชนท่ีมีประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง  

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพด้านปฐมภูมิเชิงรุกน้อยกว่าประชาชนท่ีมีประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้าง 

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับจ้างมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพด้านปฐมภูมิเชิงรุกน้อยกว่าประชาชนท่ีมีอาชีพอื่นๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 
 





๘๕ 
 

 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนท่ีมี รายได้ต่อเดือน ต่างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 

ตารางที่ ๔.๒๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

(n=๓๖๐) 

ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 

 

df MS F Sig. 

๑. ด้านบริการส่งเสริม
สุขภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๕๓๔ 

๓๖.๗๓๕ 

๓๗.๒๗๐ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๐.๑๓๔ 

๐.๑๑๔ 

๑.๑๖๘ ๐.๓๒๕ 

๒. ด้านป้องกันโรค ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๐๙๗ 

๕๔.๖๖๕ 

๕๕.๗๖๒ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๐.๒๗๔ 

๐.๑๗๐ 

๑.๖๑๐ ๐.๑๗๑ 

๓. ด้านฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๑๑๘ 

๖๕.๙๐๒ 

๖๘.๐๒๐ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๐.๕๓๐ 

๐.๒๐๕ 

๒.๕๗๙* ๐.๐๓๗ 

๔. ด้านปฐมภูมิเชิงรุก ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๔๔๑ 

๕๒.๕๕๓ 

๕๔.๙๙๔ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๐.๖๑๐ 

๐.๑๖๔ 

๓.๗๒๗** ๐.๐๐๖ 

รวม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๓๗๐ 

๔๑.๖๐๓ 

๔๒.๙๗๒ 

๔ 

๓๒๑ 

๓๒๕ 

๐.๓๔๒ 

๐.๑๓๐ 

๒.๖๔๒* ๐.๐๓๔ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

 



๘๖ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ ๐.๐๕ (F = ๒.๖๔๒, Sig.= ๐.๐๓๔) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แตกต่างกันใน ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ(F = 
๒.๕๗๙, Sig.= ๐.๐๓๗ส่วนด้านปฐมภูมิเชิงรุก(F = ๓.๗๒๗, Sig.= ๐.๐๐๖) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธี
ผลต่างอย่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังตารางท่ี 
๔.๒๖ - ๔.๒๙ 

ตารางที่ ๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของประสิทธิผล
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐมโดยจ าแนกตามประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ด้าน
ฟื้นฟูสมรรถภาพ                                                                                                         

                                                                                                           (n=๓๖๐) 

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

 

 

รายได้ 

ต่ ากว่า 
๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๐   
- 

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๑ 
– 

๒๕,๐๐๐ 
บาท 

๒๕,๐๐๑ 
– 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

๓๐,๐๐๑ 
บาทขึ้นไป 

 ๓.๗๒ ๓.๖๓ ๓.๘๑ ๓.๙๔ ๓.๕๐ 

ต่ ากว่า 
๑๕,๐๐๐ บาท 

 

๓.๗๒ 

 

- 

 

 ๐.๐๙ 

 

-๐.๐๙ 

 

-๐.๒๒ 

 

๐.๒๒ 

๑๕,๐๐๐ -  

๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๓.๖๓ 

 

- 

 

- 

 

-๐.๑๘* 

 

-๐.๓๑* 

 

๐.๑๓ 

๒๐,๐๐๑ - 

 ๒๕,๐๐๐ บาท 

 

๓.๘๑ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-๐๑๓ 

 

๐.๓๑ 

๒๕,๐๐๑ -  

๓๐,๐๐๐ บาท 

 

๓.๙๔ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

๐.๔๔ 

๓๐,๐๐๑       





๘๗ 
 

บาทขึ้นไป ๓.๕๐ - - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท มี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ น้อยกว่าประชาชนท่ีมี
รายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท และ ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

 ตารางที่  ๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด ของ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐมโดยจ าแนกตามประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ใน ด้านปฐมภูมิเชิงรุก 

(n=๓๖๐) 

 

รายได้ต่อเดือน 

 

 

 

 

รายได้ 

ต่ ากว่า 
๑๕,๐๐๐ 

บาท 

๑๕,๐๐๐ 

- 
๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ 

- 
๒๕,๐๐๐ 

บาท 

๒๕,๐๐๑ 

- 
๓๐,๐๐๐ 

บาท 

๓๐,๐๐๑ 

บาทขึ้นไป 

 ๓.๖๒ ๓.๕๑ ๓.๗๑ ๓.๘๔ ๓.๕๐ 

ต่ ากว่า 
๑๕,๐๐๐ บาท 

 

๓.๖๒ 

 

- 

 

๐.๑๑ 

 

-๐.๐๙ 

 

-๐.๒๒ 

 

๐.๑๒ 

๑๕,๐๐๐ -  

๒๐,๐๐๐ บาท 

 

๓.๕๑ 

 

- 

 

- 

 

-๐.๒๐* 

 

-๐.๓๓* 

 

๐.๐๑ 

๒๐,๐๐๑ - 

 ๒๕,๐๐๐ บาท 

 

๓.๗๑ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-๐.๑๓ 

 

๐.๒๑ 

๒๕,๐๐๑ -  

๓๐,๐๐๐ บาท 

 

๓.๘๔ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

๐.๓๔ 

๓๐,๐๐๑ 

บาทขึ้นไป 

 

๓.๕๐ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 





๘๘ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่า ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท มี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ น้อยกว่าประชาชนท่ีมี
รายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท และ ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 

ตารางที่ ๔.๒๖ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระ เจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานท่ี ๑ – ๕ 

(n=๓๖๐) 

สมมติ
ฐาน 

ตัวแปร
ต้น 

ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑. เพศ ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

 

 

 

 

-๒.๕๔๗ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

๐.๐๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

๒. อายุ ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

๔.๓๕๕ 

 

 

 

 

๐.๐๐๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

๓. ระดับ
การศึกษา 

ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

๑.๔๕๐ 

 

 

 

 

๐.๒๑๗ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

๔. อาชีพ ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการ
กองทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 

หลักประกัน
สุขภาพ 

 

 

- 

 

 

๖.๒๙๘ 

 

 

๐.๐๐๐ 

 

 

 

 

 

- 

๕. รายได้ ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

๒.๖๔๒ 

 

 

 

 

๐.๐๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

จากตารางที่ ๔.๒๖ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ- 
ดังนี้ 

ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกัน ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมี อายุ ต่างกัน ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมี การศึกษา ต่างกัน ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมี อาชีพ ต่างกัน ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมี รายได้ต่อเดือน ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 

 

 



๙๐ 
 

๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยเก่ียวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ตารางที่ ๔.๒๗ ความสัมพันธ์ของปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระ
เจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

 

ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson, s Product Moment Correlation 
Coefficient) 

ด้านบริการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 

ด้านป้องกัน
โรค 

ด้านฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

ด้านปฐมภูมิ
เชิงรุก 

 

รวม 

ด้านฉันทะ 
(ความพอใจ 

 

-๐๗๙ 

 

-.๑๗๐** 

 

-.๒๓๔ ** 

 

-.๑๖๒** 

 

-.๑๘๖** 

ด้านวิริยะ 
(ความเพียร) 

 

 

.๑๐๔ 

 

 

-.๐๖๐ 

 

 

-.๑๑๘* 

 

 

.๐๐๕ 

 

 

-.๐๒๙ 

ด้านจิตตะ 
(หมั่นเอาใจ
ฝักใฝ่) 

 

.๓๖๓** 

 

.๒๑๗** 

 

.๑๘๗** 

 

.๒๗๖** 

 

.๒๘๓** 

ด้านวิมังสา 
(ความ
ไตร่ตรองหรือ
ทดลอง) 

 

.๓๓๖** 

 

.๓๔๕** 

 

.๒๒๙** 

 

.๓๓๑** 

 

.๓๔๒** 

รวม .๒๒๓** .๑๐๑ .๐๑๙ .๑๓๘* .๑๒๖* 

 

จากตารางที่ ๔.๒๗ ความสัมพันธ์ของปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่าปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ด้าน
บริการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับต่ า (r=.๒๒๓**) 



๙๑ 
 

ปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านป้องกันโรคอยู่ในระดับต่ า (r=.๑๐๑) 

ปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพอยู่ในระดับต่ า (r.๐๑๙) 

ปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านปฐมภูมิเชิงรุกอยู่ในระดับต่ า (r=.๑๓๘*) 

ปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับต่ า (R=.๑๒๖*) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 
 

ตารางที่ ๔.๒๘ ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ของปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ท่ี สมมติฐานการวิจัย ความสัมพันธ์ เชิง ระดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

มี ไม่มี ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑ ปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิ
บ า ท  ๔  ใ น ก า ร
บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพ 
กั บ ด้ า น บ ริ ก า ร
ส่งเสริมสุขภาพ 

 

√ 

 

- 

 

บวก 

 

ต่ า 

 

√ 

 

- 

๒ ปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิ
บ า ท  ๔  ใ น ก า ร
บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพ 
กับด้านป้องกันโรค 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

บวก 

 

 

ต่ า 

 

 

√ 

 

 

- 

๓ ปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิ
บ า ท  ๔  ใ น ก า ร
บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพ 
กั บ ด้ า น ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ 

 

√ 

 

- 

 

บวก 

 

ต่ า 

 

√ 

 

- 

๔ ปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิ
บ า ท  ๔  ใ น ก า ร
บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพ 
กับด้านปฐมภูมิเชิง
รุก 

 

√ 

 

- 

 

บวก 

 

ต่ า 

 

√ 

 

- 

๕ ปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิ
บ า ท  ๔  ใ น ก า ร
บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพ 
โดยภาพรวม 

√ - บวก ต่ า √ - 



๙๓ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๘ ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ของปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ใน
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระ
เจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน 
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระ
เจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านป้องกันโรค โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระ
เจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระ
เจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านปฐมภูมิเชิงรุก โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระ
เจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

 

 

 

 

 
 
 
 



๙๔ 
 

๔.๖ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม      

การสัมภาษณ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ถามตามกรอบแนวคิด ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น(นายภิญโญ ประกอบผล .รองผู้ราชการจังหวัดนครปฐม )ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน 
ได้แก่ ๑.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ๒.ด้านป้องกันโรค ๓.ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ ๔.ด้านปฐมภูมิเชิงรุก 
 สรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
จ านวน ๑๒ รูปหรือคน ดังต่อไป 

 

๑.ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ 

 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ มี
การบูรณาการท างานรวมกันทุกภาคส่วน๑และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการท างาน๒โดยร่วมกับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพและรพ.สต.ต าบลโคกพระเจดีย์เน้นการลงพื้นท่ีส ารวจวิเคราะห์ข้อมูล
สุขภาพของคนในชุมชนเชิงรุก๓มีการออกเย่ียมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมให้ความรู้๔และแนะน าวิธีออกก าลัง
กายเสริมสร้างสุขภาพ๕ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้ได้รับโอกาสเรื่องสวัสดิการของรัฐอย่างมี
ประสิทธิภาพ๖จัดท าแผนสุขภาพประจ าปีและประชุม อ.ส.ม.ประจ าเดือนรายงานการปฏิบัติงาน๗ 
และควรส่งเสริมนโยบายและแผนปฏิบัติการระยะยาวท่ีครอบคลุมสุขภาพของชุมชน และสร้างผู้น า
นักพัฒนาท่ีเสียสละพร้อมกับเครือข่ายจิตอาสาด้านสุขภาพท่ีเข้มแข็ง ๘ให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.โคกพระเจดีย์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน ๙ให้ความรู้กับ
นักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับโครงการขององค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์๑๐และน านักเรียนจัด

                                                             
๑

 สัมภาษณ ์นายประชา ฟุ้งขจร, นายก อบต.โคกพระเจดีย์,วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ นายสมาน พุกพบสุข ,รองประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพโคกพระเจดีย์

,วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ์  นางสาวรสริน ทองหยอด,นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์,วันที่ 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ์ นายไชยา ทับทิมทอง,สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์,วันที่ ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ์ พระครูประภศัรกิตติคุณ,จาอาวาสวัดโคกพระเจดีย์,วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณ์ นายสุนทร ปรีชาสุข,สมาชิก อบต.โคกพระเจดีย์,วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๗ สัมภาษณ์ นายสมศักด์ิ นาควงศ์วาลย์, อ.ส.ม.โคกพระเจดีย์,วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ์  พระปลัดประพจน์ สุปภาโต,เลข.จอ. นครชัยศรี,วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณ์ นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์,ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดโคกพระเจดีย์,วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ นางสาวบุญยานุช เมืองจินดา,ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์,วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๙๕ 
 

กิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงและตรวจสุขภาพนักเรียนตามแผน ๑๑และมีการจัดบริการตรวจ
สุขภาพ แก่ประชาชนสม่ าเสมอ๑๒  

สรุป การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์มี
การบูรณาการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนในการท างานดังนั้น จึงเน้นการลงพื้นท่ีส ารวจวิเคราะห์ข้อมูล
สุขภาพของคนในชุมชน ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมแนะน าวิธีออกก าลังกายเสริมสร้างสุขภาพ 
ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้ได้รับโอกาสเรื่องสวัสดิการของรัฐควรส่งเสริมนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระยะยาวที่ครอบคลุมสุขภาพของชุมชนและสร้างผู้น านักพัฒนาท่ีเสียสละพร้อมกับเครือข่ายจิตอาสา
ด้านสุขภาพที่เข้มแข็งให้กับเยาวชน 

๒.ด้านป้องกันโรค 

 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ปฏิบัติ
ตามระเบียบและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น๑๓มีการออกข้อบัญญัติควบคุม ป้องกันโรค และมีการปฏิบัติ
ตามหนังสือส่ังการทางราชการ๑๔ เป็นอ.ส.ม.ร่วม รพสต. ต.โคกพระเจดีย์๑๕ ออกดูแลในละแวกเพื่อ
การป้องกันและ ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วแจ้งให้ รพสต.ทราบ๑๖ข้อสังเกตตามแนวทางแก้ไข ตาม
สถานการทันเหตุการณ์๑๗ และควรสร้างรากฐานการจัดการด้านสุขภาพให้เข้มแข็งสามารถท่ีจะส่งต่อ
การบริการด้านสุขภาพได้ในระยะยาวและยั่งยืนควรมีการสร้างจิตส านึกของคนในชุมชนในการดูแล
รักษาสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวมีการจัดการด้านสุขภาพของชุมชนในด้านกายภาพและ
ความรู้ด้านสุขภาพ๑๘ให้ความรู้ ข่าวสารข้อมูลท่ีถูกต้องกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องและรับผิดชอบในหน่วยงานคือ
ครู-นักเรียน๑๙ศึกษาช่วงฤดูการเกิดโรคระบาด และประชาสมติบอกโครงการของ อบต. ให้นักเรียนใน
โรงเรียนทราบ๒๐ มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในท้องท่ีได้มาตรฐานตามกรมควบคุมโรค๒๑ มี
                                                             

๑๑ สัมภาษณ์ นายสุทิน แสงอุทัย, ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์,วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๑๒ สัมภาษณ์ พระครูศริิปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม), เจ้าคณะอ าเภอนครชัยศรี,วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๒๖. 
๑๓ สัมภาษณ์  นายประชา ฟุ้งขจร, นายก อบต.โคกพระเจดีย์,วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ์  นางสาวรสริน ทองหยอด,นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์

,วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ์ นายสุนทร ปรีชาสุข,สมาชิก อบต.โคกพระเจดีย์,วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายสมศักด์ิ นาควงศ์วาลย์, อ.ส.ม.โคกพระเจดีย์,วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๗ สัมภาษณ์ นายสมาน พุกพบสุข ,รองประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพโคกพระเจดีย์

,วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ์  พระปลัดประพจน์ สุปภาโต,เลข.จอ. นครชัยศรี,วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๑๙ สัมภาษณ์ นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์,ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดโคกพระเจดีย์,วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
๒๐

 สัมภาษณ์ นางสาวบุญยานุช เมืองจินดา,ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์,วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๑สัมภาษณ์ พระครูศริิปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม), เจ้าคณะอ าเภอนครชัยศรี,วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๒๖. 
  



๙๖ 
 

การให้สาธารณสุขอ าเภอมาฉีดยากันโรคพิษสุนัขบ้า๒๒และส่งเสริมให้นักเรียนควบคุมน้ าหนักส่วนสูง
ของตนลงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย๒๓ มีการป้องกันเรืองไข้เลือดออกพร้อมแจก
ทรายอะเบทในชุมชน๒๔ 

 สรุป องค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ปฏิบัติตามระเบียบและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น มี
การออกข้อบัญญัติควบคุม ป้องกันโรค และมีการปฏิบัติตามหนังสือส่ังการทางราชการ  เป็นอ.ส.ม.
ร่วม รพสต.ออกดูแลในละแวกเพื่อการป้องกันและ ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วแจ้งให้ รพสต.ทราบให้
ความรู้ ข่าวสารข้อมูลท่ีถูกต้องกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องและรับผิดชอบในหน่วยงานศึกษาช่วงฤดูการเกิดโรค
ระบาด และประชาสมติบอกโครงการของ อบต.มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในท้องท่ีได้
มาตรฐานตามกรมควบคุมโรค 

๓. ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ ให้
ความรู้กับชุมชนในการดูแลตนเอง และสตรีในการดูแลสุขภาพในระหว่างต้ังครรภ์มีการบริการจัด
ส่ิงแวดล้อมชุมชนไม่ให้มีภาวะมลพิษในชุมชน๒๕และทาง รพสต.จะมีการออกหน่วย เยี่ยมผู้ป่วยทุก
เดือน๒๖ มีการฟื้นฟูคนพิการในการให้การศึกษา๒๗ มีการฟื้นฟูคนพิการในการประกอบอาชีพ๒๘ มีการ
ส่งเสริมอบรมผู้ดูแลช่วยเหลือคนพิการ๒๙ ให้ได้โอกาสเข้าถึง ร.พ.ของรัฐ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์ให้กับเด็กผู้พิการ๓๐ มีการฟื้นฟูสมรรถภาพส าหรับผู้สูงอายุ๓๑ มีการฟื้นฟูสมรรถภาพภาวะ
ซึมเศร้าและการให้ค าปรึกษาเพื่อแก้ไขสาเหตุของการซึมเศร้า๓๒ มีการทดสอบสมรรถภาพของ
นักเรียน๓๓และพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเพื่อหาข้อมูลในการช่วยกันพัฒนาเด็ก๓๔การฟื้นฟู
สมรรถภาพเด็กสมองพิการอาจประกอบไปด้วยการเล่นเพื่อสร้างเสริมการพัฒนาด้านการ
                                                             

๒๒ สัมภาษณ์ พระครูประภศัรกิตติคุณ,จาอาวาสวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๒๓สัมภาษณ์ นายสุทิน  แสงอุทัย, ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.   
๒๔ สัมภาษณ์ นายไชยา  ทับทิมทอง,สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์,  

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๕ สัมภาษณ์  พระปลัดประพจน์  สุปภาโต,เลข.จอ. นครชยัศรี, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณ์ นายสมศักด์ิ  นาควงศ์วาลย์, อ.ส.ม.โคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ์  นางสาวรสริน  ทองหยอด,นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์, ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ์ พระครูศริิปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม), เจ้าคณะอ าเภอนครชัยศรี, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖. 
๒๙ สัมภาษณ์  นายประชา ฟุ้งขจร, นายก อบต.โคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๐ สัมภาษณ์ นายสุนทร  ปรีชาสุข,สมาชิก อบต.โคกพระเจดีย์, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๑ สัมภาษณ์  นายไชยา  ทับทิมทอง,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์, ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๒ สัมภาษณ์  นายสมาน  พุกพบสุข ,รองประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพโคกพระ

เจดีย์, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๓ สัมภาษณ์ นายสุทิน  แ สงอุทัย, ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.   
๓๔ สัมภาษณ์ นางสาวบุญยานุช  เมืองจินดา,ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  



๙๗ 
 

เคล่ือนไหว๓๕ การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กซึ่งมีภาวะหูหนวกตาบอดอาจรวมถึงการร่วมมือกับผู้ปกครอง
เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนา๓๖ 

 สรุป การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์
ให้ความรู้กับชุมชนในการดูแลตนเอง และสตรีในการดูแลสุขภาพในระหว่างต้ังครรภ์และทาง รพสต.
จะมีการออกหน่วย เยี่ยมผู้ป่วยทุกเดือนมีการฟื้นฟูคนพิการ  ในการให้การศึกษา ในการประกอบ
อาชีพให้ได้โอกาสเข้าถึง ร.พ.ของรัฐ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับเด็กผู้พิการมีการฟื้นฟู
สมรรถภาพส าหรับผู้สูงอายุและพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเพื่อหาข้อมูลในการช่วยกันพัฒนา
เด็ก 

๔. ด้านปฐมภูมิเชิงรุก 

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ ด้าน
ปฐมภูมิเชิงรุกกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกัน ๓๗และปัจจุบันสถานีอนามัย 
เปล่ียนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งให้บริการ การดูแลด้านสุขภาพกับประชาชนในพื้นท่ี 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้านงบประมาณ๓๘บริการจัดการและบริการงบประมาณตาม
ความเหมาะสม๓๙โดย อ.ส.ม.เข้าร่วมประชุมวางแผนกับ อบต.๔๐ มีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษา
เกี่ยวกับผู้สูงวัย๔๑ออกเยี่ยมตามความคิดเห็นเชิงรุกถามสารทุกข์สุขของชาวบ้าน ๔๒ มีเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขท่ีมีความรู้และสามารถให้บริการปฐมภูมิได้๔๓ และมีการช่วยเหลือผู้ป่วย ในการน าส่ง
โรงพยาบาลมีการดูแล และให้ความรู้๔๔มีแพทย์ทันตแพทย์และพยาบาลให้บริการประชาชน๔๕และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส่งบุคคลากรเข้ามาประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน๔๖ให้ความร่วมมือใน

                                                             
๓๕ สัมภาษณ์ นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์,ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
  
๓๖ สัมภาษณ์ พระครูประภศัรกิตติคุณ,จาอาวาสวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๗ สัมภาษณ์  นางสาวรสริน  ทองหยอด,นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์, ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๘ สัมภาษณ์  นายประชา  ฟุ้งขจร, นายก อบต.โคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๓๙ สัมภาษณ์  นายสมาน  พุกพบสุข ,รองประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพโคกพระ

เจดีย์, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔๐ สัมภาษณ์ นายสมศักด์ิ  นาควงศ์วาลย์, อ.ส.ม.โคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔๑ พระครูประภัศรกิตติคุณ,จาอาวาสวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔๒ สัมภาษณ์ นายสุนทร  ปรีชาสุข,สมาชิก อบต.โคกพระเจดีย์, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔๓ สัมภาษณ์ นายสุทิน  แสงอุทัย, ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.    
๔๔ สัมภาษณ์ นายไชยา  ทับทิมทอง,สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์, ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔๕ สัมภาษณ์ พระครูศริิปุญญาภิวัฒน์  (บุญสม), เจ้าคณะอ าเภอนครชัยศรี, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔๖สัมภาษณ์ นางสาวบุญยานุช  เมืองจินดา,ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.   



๙๘ 
 

ด้านการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านป้องกันดูแลสุขภาพในเบื้องต้นกับนักเรียน ๔๗และส่งเสริมให้  
อสม. ผู้น าชุมชน ตรวจเยี่ยม/คิดกรองสุขภาพ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว/พืชสมุนไพร/ต้นไม้ใน
บริเวณบ้าน/สร้างความใกล้ชิดระหว่างหน่วยราชการ/วัด/ชุมชน๔๘ 

 

สรุป การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์
ด้านปฐมภูมิเชิงรุกให้บริการ การดูแลด้านสุขภาพกับประชาชนในพื้นท่ี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้านงบประมาณ โดย อ.ส.ม.เข้าร่วมประชุมวางแผนกับ อบต.ออกเยี่ยมตามความคิดเห็น
เชิงรุกถามสารทุกข์สุขของชาวบ้านมีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีมีความรู้และสามารถให้บริการปฐมภูมิมี
แพทย์ทันตแพทย์และพยาบาลให้บริการประชาชน 

๔.๖ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเก่ียวกับการปฏิบัติอิทธิบาท ๔ ในการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

การสัมภาษณ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การปฏิบัติอิทธิบาท ๔ 
ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพซึ่งประกอบไปด้วย ๑.ด้านฉันทะ (ความพอใจ) ๒.ด้านวิริยะ 
(ความเพียร) ๓.ด้านจิตตะ (หมั่นเอาใจฝักใฝ่) ๔.ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรองหรือทดลอง) 

  ซึ่งสรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
จ านวน ๑๒ ท่าน ดังต่อไป 

ด้านฉันทะ (ความพอใจ)  

การปฏิบัติอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพนั้น อบต.มีการรวบรวม
ข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าแผน๔๙ ใช้อิทธิบาท ๔ในการดูแลแก้ไขหาทางช่วย
ผู้ด้อยโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพ๕๐ มีความจ าเป็นและส าคัญต่อการบริหารองค์กร เพราะเป็น
จุดเริ่มต้นท่ีท าให้เกิดความพอใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถของ
ตนเองรักและพอใจท่ีจะได้รับพัฒนาตนเอง๕๑ และมีความพอใจทุกข้อถ้าสามารถปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรมได้๕๒การท าให้บุคลากรเกิดความพอใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบ และปฏิบัติอย่างเต็มก าลัง 
ความสามารถ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนในการพัฒนางาน และนโยบายขององค์กร ๕๓สร้าง
ความตระหนักในความรักในการบริการด้านสุขภาพกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

                                                             
๔๗ สัมภาษณ์ นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์,ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
๔๘ สัมภาษณ์  พระปลัดประพจน์  สุปภาโต, เลข.จอ. นครชยัศรี, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๔๙ สัมภาษณ์ พระครูศริิปุญญาภิวัฒน์  (บุญสม), เจ้าคณะอ าเภอนครชัยศรี, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๐ สัมภาษณ์ นายสุนทร  ปรีชาสุข, สมาชิก อบต.โคกพระเจดีย์, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๑ สัมภาษณ์ นางสาวบุญยานุช  เมืองจินดา,ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.   
๕๒ สัมภาษณ์ พระครูประภศัรกิตติคุณ, จาอาวาสวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๓ สัมภาษณ์  นายประชา  ฟุ้งขจร, นายก อบต.โคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๙๙ 
 

สร้างความเช่ือมั่นความเช่ือถือด้านนโยบายบุคคลากรในชุมชน ๕๔สร้างความรู้ความเข้าใจ และ
เสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลตนเองและคนในครอบครัวให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ๕๕การเปิดโอกาส
ให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และส่งบุคคลากรเข้าร่วมการอบรม๕๖และ
พอใจในการได้ช่วยเหลือชาวบ้านในต าแหน่ง ส.อบต โคกพระเจดีย์๕๗ต้องมีจิตด้านอาสาสมัคร รัก
เสียสละ๕๘พอใจและมีความสุขงานท่ีท า๕๙ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายและใจของนักเรียนให้มีความ
แข็งแรงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย๖๐ 

 สรุป การปฏิบัติอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพนั้น อบต.มีการ
รวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าแผนการท าให้บุคลากรเกิดความพอใจในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ และปฏิบัติอย่างเต็มก าลัง ความสามารถ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนในการ
พัฒนางาน และนโยบายขององค์กร พอใจในการได้ช่วยเหลือชาวบ้านในต าแหน่ง ส.อบต โคกพระ
เจดีย์ต้องมีจิตด้านอาสาสมัคร รักเสียสละพอใจและมีความสุขงานท่ีท า 

 ๒. ด้านวิริยะ (ความเพียร) 

 การปฏิบัติอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในด้านวิริยะนั้นมีความ
จ าเป็นและส าคัญมากต่อการบริหารองค์กร เนื่องจากหลักการนี้ ร.๙  ทรงเป็นแบบอย่างและเน้นให้
ประชาชนมีความวิริยะค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับงานท่ีตนเองปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ๖๑ อบต.มีการ
ประเมินสถานการณ์ก่อนปฏิบัติงานตามแผนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ๖๒ให้บุคลากรมีความ
ต่ืนตัวพร้อมท่ีจะพัฒนาการท างานอยู่ตลอดเวลา มีการฝึกฝน ค้นคว้าหาความรู้ มีการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง๖๓ อนึ่งการให้บุคคลากรในองค์กรมีความต่ืนตัวพร้อมท่ีจะ
พัฒนาการท างานอยู่ตลอดเวลานั้น๖๔ต้องมีความต้ังใจในการท างานด้านดูแลสุขภาพและส่วนรวม๖๕

                                                             
๕๔ สัมภาษณ์  พระปลัดประพจน์ สุปภาโต,เลข.จอ. นครชัยศรี, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๕ สัมภาษณ์นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์,ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
๕๖ สัมภาษณ์  นางสาวรสริน ทองหยอด,นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์, ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๗ สัมภาษณ์ นายไชยา  ทับทิมทอง,สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์, ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๘ สัมภาษณ์ นายสมศักด์ิ  นาควงศ์วาลย์, อ.ส.ม.โคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๕๙ สัมภาษณ์ นายสมาน  พุกพบสุข ,รองประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพโคกพระเจดีย์

, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๐ สัมภาษณ์ นายสุทิน  แสงอุทัย, ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.    
๖๑ สัมภาษณ์  นางสาวรสริน  ทองหยอด,นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๒ สัมภาษณ์ พระครูศริิปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม), เจ้าคณะอ าเภอนครชัยศรี, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๓ สัมภาษณ์  นายประชา  ฟุ้งขจร, นายก อบต.โคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๔ สัมภาษณ์  นางสาวรสริน  ทองหยอด,นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์, ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๖๕ สัมภาษณ์ นายสมศักด์ิ  นาควงศ์วาลย์, อ.ส.ม.โคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๐๐ 
 

เอาใจใส่ชาวบ้าน ดูแลช่วยเหลือ๖๖รับฟังความทุกข์สุขของประชาชนแล้วน ามาวิเคราะห์ช่วยเหลือ๖๗

สร้างความรู้ความเข้าใจให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ โดยไม่ย่อท้อต่อความ
ยากล าบากของงาน๖๘ท างานอย่างเต็มท่ีเพื่อผลส าเร็จของงาน๖๙ส่งเสริมการย้ าคิดย้ าท า ในการน า
นโยบายไปปฏิบัติผลักดันสร้างแรงเสริมให้กับผู้ปฏิบัติงานและชุมชน เพื่อให้การด าเนินการด้าน
สุขภาพชุมชนประสบความส าเร็จอาจให้รางวัลในการท างาน หรือให้มีการประกวดผลงานชุมชน ๑ 
คน๗๐ มีการส่งเสริมให้แด็กนักเรียนควบคุมน้ าหนักส่วนสูงของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์ตามแผนการของ
กรมอนามัย๗๑มีความพอใจทุกข้อของอิทธิบาทสามารถปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้๗๒ 

 สรุป การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในด้านวิริยะนั้นมีความจ าเป็นและส าคัญ
มากต่อการบริหารองค์กร เนื่องจากหลักการนี้ ร.๙  ทรงเป็นแบบอย่างและเน้นให้ประชาชนมีความ
วิริยะค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับงานท่ีตนเองปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพบุคลากรมีความต่ืนตัวพร้อมท่ีจะ
พัฒนาการท างานอยู่ตลอดเวลา มีการฝึกฝน ค้นคว้าหาความรู้ มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมีรับฟังความทุกข์สุขของประชาชนแล้วน ามาวิเคราะห์ช่วยเหลือ 

 ๓. ด้านจิตตะ (หม่ันเอาใจฝักใฝ่) 

 การปฏิบัติอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในด้านจิตตะ อบต. มี
การตรวจสอบการด าเนินงานระหว่างปฏิบัติงาน๗๓ให้ความส าคัญในงานทุกงานด้วยความเอาใจใส่
ก ากับติดตาม เมื่อมอบหมายงานนั้นแล้ว เพื่อให้สามารถด าเนินการด้วยความเรียบร้อยปราศจาก
อุปสรรค และให้ความช่วยเหลือ,แก้ไข ให้ค าปรึกษาในงานในฐานผู้บังคับบัญชาจนงานนั้นส าเร็จ๗๔

ต้องเอาใจใส่งานอยู่เสมอหมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่องของตนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้พร้อม
ท างานอย่างสม่ าเสมอ๗๕มีระบบตรวจสอบ ให้บุคลากรมีการเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ๗๖

ส่งเสริมการติดตามผลปฏิบัติงานและปรับแก้ไขตามเหตุปัจจัยของบุคคลและชุมชน ตามสภาพ

                                                             
๖๖ สัมภาษณ์ นายไชยา  ทับทิมทอง,สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์, ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
 
๖๗ สัมภาษณ์ นายสุนทร  ปรีชาสุข, สมาชิก อบต.โคกพระเจดีย์, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๖๘ สัมภาษณ์ นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
๖๙ สัมภาษณ์ นายสมาน  พุกพบสุข ,รองประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพโคกพระเจดีย์

, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๐ สัมภาษณ์  พระปลัดประพจน์  สุปภาโต, เลข.จอ. นครชยัศรี, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๑

 สัมภาษณ์ นายสุทิน  แสงอุทัย, ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.    
๗๒ สัมภาษณ์ พระครูประภศัรกิตติคุณ, เจ้าอาวาสวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๓สัมภาษณ์ พระครูศริิปุญญาภิวัฒน์  (บุญสม), เจ้าคณะอ าเภอนครชัยศรี, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๔ สัมภาษณ์ นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
๗๕ สัมภาษณ์ นางสาวบุญยานุช  เมืองจินดา,ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.   
๗๖ สัมภาษณ์  นายประชา  ฟุ้งขจร, นายก อบต.โคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๐๑ 
 

ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป๗๗คิดดีและท าแต่ความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม๗๘และมีจิตรักงานด้าน
บริการ๗๙คิดช่วยเหลือชาวบ้านให้อยู่ดีกินดีมีความสบาย๘๐ท าทุกด้านให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมแนวทางให้
เกิดประโยชน์๘๑มีจิตสามารถปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม๘๒และส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง ๘๓และเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ๘๔

 สรุป การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในด้านจิตตะ อบต. มีการตรวจสอบการ
ด าเนินงานระหว่างปฏิบัติงานให้ความส าคัญในงานทุกงานด้วยความเอาใจใส่ก ากับติดตาม เมื่อ
มอบหมายงานนั้นแล้ว เพื่อให้สามารถด าเนินการด้วยความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรค และให้ความ
ช่วยเหลือ,แก้ไข ให้ค าปรึกษาในงานมีระบบตรวจสอบ ให้บุคลากรมีการเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอท าทุกด้านให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมแนวทางให้เกิดประโยชน์  

๔. ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรองหรือทดลอง) 

 การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในด้านวิมังสานั้น จัดให้มีการประชุมปรึกษา
แต่งต้ังคณะท างาน และให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการพิจารณาไตร่ตรองในงานให้รอบคอบทุกด้านท้ัง
ด้านงบประมาณ,บุคคล,ให้มีความเหมาะสม โปรงใส ตรวจสอบได้๘๕มีการประชุมเสนอประมวลผล
การปฏิบัติเป็นระยะและปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน หรือมีการระดมความ
คิดเห็นของชุมชน และเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้เกิดข้อตกลงและปฏิบัติข้อตกลงร่วมกัน๘๖มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเหมาะสมมีการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีการ
พัฒนาท่ีดียิ่งขึ้น๘๗ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองไตร่ตรองการท างานท่ีได้รับมอบหมายอยู่เสมอ๘๘

                                                             
๗๗ สัมภาษณ์  พระปลัดประพจน์ สุปภาโต,เลข.จอ. นครชัยศรี,วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๗๘ สัมภาษณ์ นายสมาน พุกพบสุข ,รองประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพโคกพระเจดีย์

,วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
 
๗๙ สัมภาษณ์ นายสมศักด์ิ  นาควงศ์วาลย์, อ.ส.ม.โคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๘๐

 สัมภาษณ์ นายไชยา  ทับทิมทอง, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์,  

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๘๑ สัมภาษณ์ นายสุนทร  ปรีชาสุข, สมาชิก อบต.โคกพระเจดีย์, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๘๒ สัมภาษณ์ พระครูประภศัรกิตติคุณ, เจ้าอาวาสวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๘๓ สัมภาษณ์ นายสุทิน  แสงอุทัย,  ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.    
๘๔ สัมภาษณ์  นางสาวรสริน  ทองหยอด,นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์, 

 ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๘๕ สัมภาษณ์ นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์,ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒. 
 
๘๖ สัมภาษณ์  พระปลัดประพจน์  สุปภาโต, เลข.จอ. นครชยัศรี, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๘๗ สัมภาษณ์  นายประชา ฟุ้งขจร, นายก อบต.โคกพระเจดีย์,วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๘๘ สัมภาษณ์ นางสาวบุญยานุช  เมืองจินดา,ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.   



๑๐๒ 
 

คิด และไตร่ตรองในการท างานบริการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ๘๙ต้องมีความรอบคอบในการ
ท างาน๙๐ใสใจให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้โอกาสโดยไตร่ตรองไว้ก่อน๙๑โดยน าความเจริญอยู่ดีมีสุขให้
ถึงชาวบ้านให้ได้มากท่ีสุด๙๒  และส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ในเหตุการณ์ด้านสุขภาพอนามัยว่า
ส่ิงใดควรเช่ือถือหรือควรน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน๙๓ อนึ่ง อบต.ได้ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
ของโครงการและกิจกรรมให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผย๙๔มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร๙๕เมื่อพิจารณาไตร่ตรองงานก็สามารถปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้๙๖ 

 สรุป การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในด้านวิมังสามีการประชุมปรึกษาแต่งต้ัง
คณะท างาน และให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการพิจารณาไตร่ตรองในงานให้รอบคอบทุกด้านท้ังด้าน
งบประมาณ,บุคคล,ให้มีความเหมาะสม โปรงใส ตรวจสอบได้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างเหมาะสมมีการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีการพัฒนาท่ีดี  ใสใจให้
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้โอกาสโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อน าความเจริญอยู่ดีมีสุขให้ถึงชาวบ้านให้
ได้มากท่ีสุด 

๔.๘ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง“ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคก
พระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ”ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๑ 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

๘๙ สัมภาษณ์ นายสมาน  พุกพบสุข, รองประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพโคกพระเจดีย์
, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

 
๙๐ สัมภาษณ์ นายสมศักด์ิ  นาควงศ์วาลย์, อ.ส.ม.โคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๙๑ สัมภาษณ์ นายสุนทร ปรีชาสุข,สมาชิก อบต.โคกพระเจดีย์, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๙๒ สัมภาษณ์ นายไชยา ทับทิมทอง,สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์, ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๙๓สัมภาษณ์ นายสุทิน  แสงอุทัย, ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.     
๙๔สัมภาษณ์ พระครูศริิปุญญาภิวัฒน์  (บุญสม), เจ้าคณะอ าเภอนครชัยศรี, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
๙๕ สัมภาษณ์  นางสาวรสริน ทองหยอด,นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์, ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๙๖ สัมภาษณ์ พระครูประภศัรกิตติคุณเจ้าอาวาสวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



 

อิทธิบาท ๔ 

 ๑.ฉันทะ พอใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ
ปฏิบัติอย่างเต็มก าลัง 

๒.วิริยะ ค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกับงานที่ตนเอง
ปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ 

๓.จิตตะ ระหว่างปฏิบัติงานให้ความส าคัญในงานทุก
งานด้วยความเอาใจใส่ก ากับติดตาม 

๔.วิมังสา พิจารณาไตร่ตรองในงานให้รอบคอบ
ทุกด้านท้ังด้านงบประมาณ,บุคคล,ให้มีความ
เหมาะสม โปรงใส ตรวจสอบได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ 

-มีการบูรณาการท างานร่วมกันทุกภาคส่วน 

-แนะน าวิธีออกก าลังกายเสริมสร้างสุขภาพ 

-จัดท าแผนสุขภาพประจ าปีและประชุม 
 อ.ส.ม.ประจ าเดือน 

-สร้างผู้น านักพัฒนาท่ีเสียสละพร้อมกับ
เครือข่ายจิตอาสาด้านสุขภาพ 

-มีการส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาท่ีอยู่ให้สะอาด 

- 

๓.ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ 

-ทาง รพสต.จะมีการออกหน่วย เย่ียมผู้ป่วย
ทุกเดือน 

-มีการฟ้ืนฟูคนพิการ ในการให้การศึกษา 

-จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับเด็กผู้
พิการ 

-การฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับผูสู้งอายุ 

-มีการอบรมดูแลช่วยเหลือคนพิการ 

๒.ด้านป้องกันโรค 

-มีการออกข้อบัญญัติควบคุม ป้องกันโรค 

-เป็นอ.ส.ม.ร่วม รพสต.ออกดูแลในละแวกเพ่ือ
การป้องกัน 

-หน่วยงานศึกษาช่วงฤดูการเกิดโรคระบาด 

-มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในท้องที่
ได้มาตรฐานตามกรมควบคุมโรค 

-มีการพัฒนาระบบการรักษาโรคในภาวะ
ฉุกเฉิน 

 

๔.ด้านปฐมภูมิเชิงรุก 

-โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล ซึ่ง
ให้บริการ การดูแลด้านสุขภาพกับประชาชน 

-มีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขที่มีความรู้และ
สามารถให้บริการปฐมภูมิได้ 

-มีการช่วยเหลือผู้ป่วยน าส่งโรงพยาบาล 

--มีแพทย์และพยาบาลให้บริการประชาชน 

-สร้างความใกล้ชิดระหว่างหน่วยราชการ/วัด/
ชุมชน 

 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 

อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

แผนภาพที่ ๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 



 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”สรุป
ได้ว่า  

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
พระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมประกอบไปด้วย ๔ ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีข้อค้นพบท่ีส าคัญ 
คือ 

๑.ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ 

การบริการส่งเสริมสุขภาพมีการบูรณาการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนแนะน าวิธีออก
ก าลังกายเสริมสร้างสุขภาพจัดท าแผนสุขภาพประจ าปีและประชุม  อ.ส.ม.ประจ าเดือนสร้างผู้น า
นักพัฒนาท่ีเสียสละพร้อมกับเครือข่ายจิตอาสาด้านสุขภาพ 

๒.ด้านป้องกันโรค 

การป้องกันโรคมีการออกข้อบัญญัติควบคุม ป้องกันโรคเป็นอ.ส.ม.ร่วม รพสต.ออกดูแล
ในละแวกเพื่อการป้องกัน มีหน่วยงานศึกษาช่วงฤดูการเกิดโรคระบาด มีการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดในท้องท่ีได้มาตรฐานตามกรมควบคุมโรค 

๓. ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 การฟื้นฟูสมรรถภาพ ทาง รพสต.จะมีการออกหน่วย เยี่ยมผู้ป่วยทุกเดือน มีการฟื้นฟู
คนพิการ ในการให้การศึกษาจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับเด็กผู้พิการ  และการฟื้นฟู
สมรรถภาพส าหรับผู้สูงอายุ 

๔. ด้านปฐมภูมิเชิงรุก 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งให้บริการ การดูแลด้านสุขภาพกับประชาชนมี
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีมีความรู้และสามารถให้บริการปฐมภูมิได้มีการช่วยเหลือผู้ป่วย ในการน าส่ง
โรงพยาบาลมีแพทย์และพยาบาลให้บริการประชาชน 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย “อิทธิบาท ๔” สรุปได้ว่า 

อิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพนั้นมี ๔ ด้านซึ่งแต่ละด้านมีข้อ
ค้นพบท่ีส าคัญ คือ 

๑. ด้านฉันทะ มีความจ าเป็นและส าคัญต่อการบริหารองค์กรเพราะเป็นจุดเริ่มท างาน 

๒.วิริยะ ให้บุคลากรมีความต่ืนตัวพร้อมท่ีจะพัฒนาการท างานตลอดเวลา 

๓.จิตตะ ให้ความส าคัญในงานทุกงานด้วยความเอาใจใส่ก ากับติดตาม 

๔.วิมังสา ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาไตร่ตรองในงานให้รอบคอบทุกด้าน 



๗๙ 
 

 

 

 



 
 

 
บทที่ ๕ 

 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
๑) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
พระเจดีย์  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ๒) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม ๓) เพื่อศึกษาผลของอิทธิบาท ๔ ท่ีมีต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม๔) เพื่อน าเสนอแนว
ทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผล และข้อเสนอแนะต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม 

  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในต าบลโคกพระเจดีย์  
อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐมซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๓๒๖ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณี
ตัวแปรต้นตั้งแต่ ๓ กลุ่มข้ึนไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ีย
เป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.) การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์ สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบบริบท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 



๑๐๖ 

 

 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน ๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓ มี
อายุต่ ากว่า ๓๐ ปี จ านวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อย๒๖.๔มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๕๔
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐ อาชีพรับจ้าง จ านวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗ และมีรายได้ต่ ากว่า 
๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน  ๑๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔ 

๕.๑.๒ ข้อมูลการปฏิบัติอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   

ประเภทความคิดเห็นต่ออิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ =๔.๐๑, S.D. =๐.๒๓๖ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ด้านฉันทะ (ความพอใจ)ประเภทความคิดเห็นต่ออิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๔.๐๖, S.D. =๐.๒๘๒) 

๒. ด้านวิริยะ (ความเพียร)ประเภทความคิดเห็นต่ออิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ด้านวิริยะ (ความเพียร) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๔.๐๓, S.D. =๐.๓๐๕) 

๓. ด้านจิตตะ (หม่ันเอาใจฝักใฝ่)ประเภทความคิดเห็นต่ออิทธิบาท ๔ ในการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านจิตตะ (หมั่นเอาใจฝักใฝ่) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๓.๙๗, 
S.D. =๐.๒๙๑) 

๑. ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรองหรือทดลอง) ประเภทความคิดเห็นต่ออิทธิบาท ๔ ใน
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรองหรือทดลอง)  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ =๓.๙๗, S.D. =๐.๒๘๖) 

๕.๑.๓ ข้อมูลประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ 
=๓.๗๔, S.D. =๐.๓๖๔) 

๑. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๓.๘๕, S.D. =๐.๓๓๙) 



๑๐๗ 

 

๒. ด้านป้องกันโรค ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมด้านป้องกันโรคโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๓.๗๘, S.D. =๐.๔๑๔) 

๓. ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๓.๗๑, S.D. =๐.๔๕๗) 

๔. ด้านปฐมภูมิเชิงรุกความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมด้าน
ปฐมภูมิเชิงรุก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๓.๖๐, S.D. =๐.๔๑๑) 

 

๕.๑.๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ เพื่อน าไปสู่การตอบ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ ๑ ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกัน ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน (Sig.= ๐.๐๑๑) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๒ ประชาชนท่ีมี อายุ ต่างกัน ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๐๒) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๓ ประชาชนท่ีมี การศึกษา ต่างกัน ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน (Sig. = ๐.๒๑๗) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๔ ประชาชนท่ีมี อาชีพ ต่างกัน ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๐๐) ดังนั้นจึงยอมสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๕ ประชาชนท่ีมี รายได้ต่อเดือน ต่างกัน ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๓๔) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๖ ปัจจัยเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์



๑๐๘ 

 

บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับต่ า  
(R=.๑๒๖*) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 

๕.๑.๕ สรุปแบบสัมภาษณ์ 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
พระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบ ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์
บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์มีการบูรณาการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนในการท างานดังนั้น จึงเน้น
การลงพื้นท่ีส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชน ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมแนะน าวิธี
ออกก าลังกายเสริมสร้างสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้ได้รับโอกาสเรื่องสวัสดิการของรัฐควร
ส่งเสริมนโยบายและแผนปฏิบัติการระยะยาวที่ครอบคลุมสุขภาพของชุมชนและสร้างผู้น านักพัฒนาท่ี
เสียสละพร้อมกับเครือข่ายจิตอาสาด้านสุขภาพที่เข้มแข็งให้กับเยาวชน 

๒. ด้านป้องกันโรค องค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ปฏิบัติตามระเบียบและ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น มีการออกข้อบัญญัติควบคุม ป้องกันโรค และมีการปฏิบัติตามหนังสือส่ังการทาง
ราชการ เป็นอ.ส.ม.ร่วม รพสต.ออกดูแลในละแวกเพื่อการป้องกันและ ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วแจ้ง
ให้ รพสต.ทราบ ให้ความรู้ ข่าวสารข้อมูลท่ีถูกต้องกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องและรับผิดชอบในหน่วยงานศึกษา
ช่วงฤดูการเกิดโรคระบาด และประชาสมติบอกโครงการของ อบต.มีการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดในท้องท่ีได้มาตรฐานตามกรมควบคุมโรค 

๓. ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดีย์ให้ความรู้กับชุมชน ในการดูแลตนเอง และสตรีในการดูแลสุขภาพในระหว่าง
ต้ังครรภ์และทาง รพสต.จะมีการออกหน่วย เยี่ยมผู้ป่วยทุกเดือนมีการฟื้นฟูคนพิการ ในการให้
การศึกษา ในการประกอบอาชีพให้ได้โอกาสเข้าถึง ร.พ.ของรัฐ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับ
เด็กผู้พิการ มีการฟื้นฟูสมรรถภาพส าหรับผู้สูงอายุและพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเพื่อหา
ข้อมูลในการช่วยกันพัฒนาเด็ก 

๔. ด้านปฐมภูมิเชิงรุก การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดีย์ด้านปฐมภูมิเชิงรุกให้บริการ การดูแลด้านสุขภาพกับประชาชนในพื้นท่ี องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้านงบประมาณ โดย อ.ส.ม.เข้าร่วมประชุมวางแผนกับ อบต.ออก
เยี่ยมตามความคิดเห็นเชิงรุกถามสารทุกข์สุขของชาวบ้านมีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีมีความรู้และ
สามารถให้บริการปฐมภูมิมีแพทย์ทันตแพทย์และพยาบาลให้บริการประชาชน 

แนวทางความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกพระเจดีย์ จะเห็นรูปแบบบริหารจัดการเป็นระบบ เช่นมีวาระการประชุม  มีเรื่องประธานในท่ี



๑๐๙ 

 

ประชุมแจ้งให้ทราบ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณารวมถึงเรื่องอื่นๆ ท่ีเป็นระบบ ขั้นตอน ซึ่งในท่ีประชุมทุก
ครั้งจะมีการแจ้งงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกครั้งและถือว่าเป็นเรื่องส าคัญท าให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เกิดความคิดว่า งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและงบประมาณท่ีสมทบกับองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น สามารถ
สนับสนุนได้ เช่น จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ 
โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อจักบริการแก่กลุ่มเป้าหมายหลัก ๕ กลุ่ม ประกอบไปด้วย กลุ่มแม่และ
เด็ก กลุม่ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพท่ีมีความเส่ียงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอยู่ใน

เขตพื้นท่ี สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมการจัดบริการในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกท่ีจ ากัดต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตการด าเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารต าบลโคกพระเจดีย์สามารถด าเนินงานไปด้วยดีมีผลตรงกับปัญหา
และข้อเสนอท่ีได้จากหลายภาคส่วน และสอดคล้องกับนโยบาย แผนงานวิสัยทัศน์ของต าบลโคกพระ
เจดีย์ และท าให้ประชาชนต าบลมีสุขภาพดี ท้ังร่างกายและจิตใจ มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอาดน่าอยู่ มีวิถี
ชีวิตเพียงพอ สามารถด ารงชีวิตตนเองอยู่ได้ในสังคมอย่างมีศักด์ิศรีกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
โคกพระเจดีย์ ได้สรรหาคณะกรรมการโดยปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
(สปสช.) ท่ีก าหนด 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ” โดยรวมท้ัง ๔ 
ด้าน สามารถน ามาอภิปลายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๕.๒.๑ การวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมท้ัง ๔ ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยจะเห็นว่าการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพนั้น มีกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน ตลอดจนได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาจีรพันธ์  
ธมฺมปสฏฺโฐ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหาร กิจการคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นว่าการบริหาร กิจการคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี มี
ประสิทธิผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พระสังฆาธิการท่ีมีระดับการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี



๑๑๐ 

 

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๑ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิพนธ์  โอภาษี ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถั่วเหนือ อ าเภอหนอง
บัว จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถั่วเหนือ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๓.๔๓) ถ้าพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน คือ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ 
ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักอิ ทธิบาท ๔ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถั่วเหลือง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน๒ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะนุช เนื้ออ่อน ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน
สุขภาพในจังหวัดกระบี่” ผลการวิจัย พบว่าการตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพโดยรวม อยู่ในระดับมาก  (  ̅ = ๒.๓๔, S.D. = 
๐.๔๐)ผลการทดสอบปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับการตอบสนองกองทุนดังกล่าว พบว่า การรับรู้ประโยชน์
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น การรับรู้บทบาทของคณะกรรมการบริหารระบบ
หลักประกันสุขภาพ และความเพียงพอของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกัน
ท านายระดับการตอบสนองกองทุนดังกล่าวได้ร้อยละ ๕๑ (adjusted R2 = .๕๑, p< .๐๕)โดยการ
รับรู้ประโยชน์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเป็นตัวท านายท่ีดีท่ีสุด (ร้อยละ ๔๗)ผล
จากการศึกษายืนยันความส าคัญของการส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพมี
การรับรู้ประโยชน์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเป็นอันดับแรกร่วมกับการสนับสนุนให้
มีการรับรู้บทบาทของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพและควร ให้ความส าคัญกับ
แผนการพัฒนาก าลังคน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๓ 

๕.๒.๒ เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 

                                                             
๑ พระมหาจีรพันธ์  ธมฺมปสฎโฐ, (นาประเสริฐ), “ประสิทธิผลการบรหิารกิจการของคณะสงฆ์จงัหวัด

กาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๔.    

 
๒ นิพนธ์  โอภาษ,ี “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยถ่ัวเหนือ 

อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค”์, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗.   

๓ นางสาวปิยะนุช  เน้ืออ่อน “ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถ่ินของคณะกรรมการบรหิารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดกระบี่”วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชา การวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
,๒๕๕๑,(บทคัดย่อ). 



๑๑๑ 

 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
พระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพและรายได้ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จ าแนกได้
ดังนี้ 

ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกต่าง
กัน ท าให้รู้ว่า เพศ มีผลต่อการปฏิบัติต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท้ังนี้เนื่องจากการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพได้ขึ้นอยู่กับเพศของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับค าพูดของ  
พระมหาสุเนตร อภิปุญฺโญ (บุญเรือง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท 
๔ โรงเรียนประศึกษา อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีเพศอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความเห็นเรื่องการบริหารงานวิชาการตาม
หลักอิทธิบาท ๔ แตกต่างกัน๔ 

 

ประชาชนท่ีมี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกต่าง
กัน ท าให้รู้ว่า อายุ มีผลต่อความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ท้ังนี้เนื่องจากการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขึ้นอยู่กับอายุของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
 เปรมจิตต์  เถ่ือนสุคนธ์ ได้ศึกษาผลการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ข้าราชการต ารวจ: กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมืองจังหวัดลพบุรี พบว่า ตัวแปร  อายุท่ี
แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจ๕ 

ประชาชนท่ีมี การศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมไม่
แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า การศึกษา ไม่มีผลต่อความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท้ังนี้
เนื่องจากความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วน
ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไม่ขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนซึ่ง
                                                             

 ๔ พระมหาสุเนตร อภิปุญฺโญ, “การบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ โรงเรียน ประถมศึกษา 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย: อยุธยา, ๒๕๕๕.  

๕ เปรมจิตต์  เถ่ือนสุคนธ์, “ประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจ: กรณีศึกษา
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, วิทยานิพนธ์, (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๕), บทคัดย่อ. 

 



๑๑๒ 

 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาราณี  สิทธิพงศ์ ได้ศึกษาเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการใช้อิทธิบาท ๔ ในการ
พัฒนาชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช” 
พบว่าประชากรท่ีมี วุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความเห็นต่อการใช้อิทธิบาท ๔ ในการพัฒนาชุมชนไม่
แตกต่างกัน๖ 

 ประชาชนท่ีมี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 
ท าให้รู้ว่า อาชีพ มีผลต่อความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท้ังนี้เนื่องจากการปฏิบัติต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขึ้นอยู่กับอาชีพของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวฤทธิ์ 
บริสุทธิ์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล
ลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมี อาชีพ ต่างกัน นั้นมี
ระดับความพึงพอใจ ท่ีมีต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕๗ 

ประชาชนท่ีมี รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 
ท าให้รู้ว่า รายได้ มีผลต่อความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท้ังนี้เนื่องจากการปฏิบัติต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขึ้นอยู่กับรายได้ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวฤทธิ์ 
บริสุทธิ์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล
ลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมี รายได้ ต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจ ท่ีมีต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดชิด อ าเภอ ผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕๘ 

 

                                                             

ดาราณี  สุทธิพงศ์, “ผลสัมฤทธ์ิในการใช้อิทธิบาท ๔ ในการพัฒนาชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล
ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จงัหวัดนครศรีธรรมราช” สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครอง), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙) บทคัดย่อ. 

 
๗ ชวฤทธ์ิ -บริสุทธ์ิ,-“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล

ลาดชิด-อ าเภอผักไห่-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”,-วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-,-(บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,-๒๕๕๑).   

๘ ชวฤทธ์ิ-บริสุทธ์ิ,-“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล
ลาดชิด-อ าเภอผักไห่-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”,-วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-,-(บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,-๒๕๕๑).   



๑๑๓ 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”ผู้วิจัยขอ
เสนอประเด็นท่ีควรก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. ควรให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ และ อ.บ.ต. โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม ศึกษาหลัก อิทธิบาท ๔ อย่างจริงจังเพื่อในองค์กร เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าท่ี เพื่อให้เกิดเป็นประสิทธิผล 

๒. ควรให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ และ อ.บ.ต. โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐมควรน าหลัก อิทธิบาท ๔  ไปบูรณาการร่วมกับ การก าหนดนโยบายการวางแผนพัฒนา
ภายในชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดเป็นประสิทธิผล  

๓. ควรให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ และ อ.บ.ต. โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐมควรน าหลัก อิทธิบาท ๔  ไปบูรณาการร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
บริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะยิ่งขึ้น 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยขอ
เสนอประเด็นท่ีควรน าไปปฏิบัติเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. เจ้าหน้าท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ อ.บ.ต. โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม ควรมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าเพื่อวางแผนการท างาน โดยน าหลัก อิทธิบาท ๔  
ไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์และเห็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

๒. เจ้าหน้าท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ อ.บ.ต. โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม ควรส่งเสริม ให้มีกิจกรรม และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่า
ของประเพณี และวัฒนธรรมซึ่งนับวัน จะสูญหายสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  

๓. เจ้าหน้าท่ีกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ อ.บ.ต. โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.
นครปฐม ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนได้เสนอปัญหาหรือความต้องการ ข้อเสนอแนะอย่างเสรี 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาวิ จัยเรื่อง “ความคิดเห็นประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยขอ
เสนอให้ผู้สนใจได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ควรศึกษาวิธีแก้มวลพิษทางอาการและส่ิงแวดล้อมตามแนวทางการบริหารของ
กองทุนประกันสุขภาพ 



๑๑๔ 

 

 ๒. ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์เชิงลึกกับคณะกรรมการ
บริหารกองทุนและสมาชิก เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีละเอียดยิ่งและน ามาพัฒนาการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น  

๓. ควรท าการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ให้ควบคู่กันไปด้วย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพให้บรรลุเป้าหมาย 

 



 
 

บรรณานุกรม  
 

๑.ภาษาไทย 
ก.ข้อมูลปฐมภูมิ 

 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข.ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ ; 

บรรณานุกรม (ต่อ) 



๑๑๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พุทธทาสภิกขุ. สุญญตา. พุทธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา. ๒๕๔๘.

นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์

 



๑๑๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๒) เอกสาร บทความ :
ข้อมูลจากรายงานสถิติประชากรและบ้านระดับต าบล ณ วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙. อ้างอิงจาก

แผนพัฒนา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม. 

ทองหล่อ  เดชไทย.”หน่วยที่๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานสาธารณสุข,”ในเอกสารการสอนชุด
วิชาการบริหารสาธารณสุขทั่วไป,(นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,๒๕๔๐. 

ธีรรัตน์  กิจจารักษ์. เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: คณะครุศาสตร์
สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์, ๒๕๔๒. 

ปรีดา  แด้อารักษ์ นิภาพรรณ  สุขสิริ. ร าไพ  แก้ววิเชียร,๒๕๕๑.๖๖ 
รุ่งเรือง แสนโกษาและคณะ, รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี ๘ 
ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗. 

 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
วิชาญ  ทรายอ่อน วิทยากรช านาญการพิเศษ กลุ่มง านบริการวิชาการ ๓ ส านักวิชาการ .   

(บทบัญญัติด้านสาธารณสุข.ตามรัฐธรรมมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช, 
๒๕๖๐). 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององ๕การบริหารส่วนต าบล, ข้อมูลจากสถิติประชากรและบ้านระดับ
ต าบล ณ วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 

สภาพท่ัวไปของข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์.แนบท้ายค าส่ัง
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท่ี ๔๑/ ๒๕๖๐.ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐. 

สมภาร ดอนจันดา และคณิศร ภูนิคม ได้เขียนบทความ การประชุมวิชาการด้านการวิจัยด าเนินงาน
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๕ เ ร่ือง “การพัฒนาต้นแบบท่ีเหมาะสมส าหรับกองทุน
หลักประกันสุขภาพต้นแบบจังหวัดขอนแก่น”. บางกอกคิงส์ เพาเวอร์ กรุงเทพ ฯ
,๒๕๕๕. 

สุพจน์  พรายแก้ว. การวัดผลการปฏิบัติงาน. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
กลยุทธ์และการบริหารมุ่งผลงาน. กรุงเทพมหานคร: เอกสารโรเนียร, ๒๕๔๕. 

 
(๓) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย : 

ชวฤทธิ์  บริสุทธิ์. “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล    
                ลาดชิด อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
       บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๑.   
ดาราณี  สุทธิพงศ์. “ผลสัมฤทธิ์ในการใช้อิทธิบาท ๔ ในการพัฒนาชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล 
        ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช” สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหา 
        บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช 
                 วิทยาลัย,๒๕๔๙. 



๑๑๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

ปทุมพร  สุขอาษา “การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงาน 
        องค์กรชุมชนระดับต าบล จังหวัดสมุทรสงคราม”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
,                สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,    

      ๒๕๔๖. 
เปรมจิตต์  เถ่ือนสุคนธ์. “ประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจ: กรณีศึกษาสถานี 
                ต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. คณะ 
       รัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๕.

 



๑๒๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พระมหาวุฒิกร  บัวทอง “ การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตาม 
ความคิดของครูพระปริยัติธรรมแผนกสามัญในกลุ่ม ๗”.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา 
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๕๒. 

พระมหาสุเนตร อภิปุญฺโญ. “การบริหารงานวิชาการตามหลักอิทธิบาท ๔ โรงเรียน ประถมศึกษา   
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : อยุธยา, ๒๕๕๕. 

พระมหาสุรพงษ์  สิทธิญาณเมธี. “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดการศึกษาของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด 
อุดรธานี”. วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. (บัณฑฺตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

เมย ์ อ านวยพันธ์วิไล, “วิธีการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามหลักอิทธิบาท ๔ ของกลุ่มโรงเรียน 
ขาณุวรลักษณ์ อ าเภอขานุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร 
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .๒๕๕๖. 



๑๒๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 (๔) สื่อออนไลน์

นายภิญโญ  ประกอบผล .รองผู้ราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชจังหวัดนครปฐม  
      ประกาศเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน   
              ระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ปีงบประมาณ,ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ  
              กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน. วันที่ ๑๗ กรกฎาคม  
              ๒๕๖๑. 
พระราชบัญญัติหลังประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ , ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

เวอร์ช่ัน ๓.๑.๙ (๒๓๐๒ ๒๕๖๐). (ออนไลน์), แหล่งท่ีมา:  
https://www.google.com/search?q= ๒๑ มี.ค.๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์    นายประชา  ฟุ้งขจร. นายก อบต.โคกพระเจดีย์. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
---------------.นายสมาน  พุกพบสุข ,รองประธานกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพโคกพระเจดีย์.       
               ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
---------------.นางสาวรสริน  ทองหยอด,นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์. ๘  
               กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
---------------.นายไชยา  ทับทิมทอง,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์. ๘  
               กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
---------------.พระครูประภัศรกิตติคุณ. เจ้าอาวาสวัดโคกพระเจดีย์. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
----------------.นายสุนทร  ปรีชาสุข.สมาชิก อบต.โคกพระเจดีย์. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  
----------------.นายสมศักดิ์  นาควงศ์วาลย์. อ.ส.ม.โคกพระเจดีย์. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
----------------.พระปลัดประพจน์  สุปภาโต.เลข.จอ. นครชัยศรี. ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

http://www.gotoknow/
https://www.google.com/search?q=(%20๒๑


๑๒๒ 
 

---------------.นางนวลรัตน์  กุลจิตติรัตน์.ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์. ๘ กุมภาพันธ์  
                ๒๕๖๒. 
----------------.นางสาวบุญยานุช เมืองจินดา.ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
----------------.นายสุทิน  แสงอุทัย. ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์. ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
----------------.พระครูศิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม). เจ้าคณะอ าเภอนครชัยศรี. ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖. 

๒. ภาษาอังกฤษ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เพ่ืองานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

ค าชี้แจง : 

๑. ลักษณะแบบสอบถาม 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการจัดการนโยบาย
ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
พระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ข้อมูลท่ีได้จะแปลผลของการวิจัยในภาพรวมผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ
และใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้นจะไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

๒. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเปน็ ๔ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับอิทธิบาท ๔  

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับ “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”  

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด



นครปฐม มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

 

 

 

พระมหาฉัตร กตสาโร 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

ตอนท่ี ๑. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป 

ค าช้ีแจง : โปรดตอบแบบสอบถามโดยใส่เครื่องหมาย  √ ลงในช่อง □ ท่ีตรงสภาพความเป็นจริง
ของท่านเพียงข้อเดียว 

 

๑. เพศ 

  □ ชาย    □ หญิง 

 

๒. อายุ 

  □ ๑๘ - ๓๐ ปี   □ ๓๑ - ๔๐ ปี 

  □ ๔๑ - ๕๐ ปี   □ ๕๑ - ๖๐ ปี 



  □ ๖๑ ปีข้ึนไป 

 

๓. ระดับวุฒิการศึกษา 

  □ ประถมศึกษา   □ มัธยมศึกษา / ปวช. 

  □ อนุปริญญา / ปวส.  □ ปริญญาตรี 

  □ ปริญญาโท หรือสูงกว่า 

 

๔. อาชีพ 

  □ เกษตรกรรม   □ ค้าขาย 

  □ รับราชการ   □ รับจ้าง 

  □ อื่น (ระบุ)........................... 

 

๕. รายได้ต่อเดือน 

  □ ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท  □ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท 

  □ ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท □ ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท 

  □ ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 

 

 

 

 



 

 

 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับอิทธบิาท ๔ 

ค าช้ีแจง : โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง หรือกาเครื่องหมาย  √ ภายใน □ หน้าข้อความท่ีท่าน
เห็นว่าถูกต้อง หรือตรงความเป็นจริงมากท่ีสุด (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

  ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 

  ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 

  ระดับ ๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 

  ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 

  ระดับ ๑  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

 

ข้อที่ 

อิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านฉันทะ (ความพอใจ)  

๑. อ.บ.ต.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของ
ท้องถิ่นมาจัดท าแผนงาน 

     

๒. อ.บ.ต.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผน 

     

๓. อ.บ.ต.มีการก าหนดภารกิจหลักการพัฒนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

     

๔. อ.บ.ต.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายส าหรับการ
พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 

     

๒. ด้านวิริยะ (ความเพียร)  
๕. อ.บ.ต.มีการประเมินสถานการณ์ก่อนปฏิบัติงาน

ตามแผนของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
     

๖. อ.บ.ต.มีการปฏิบัติงานตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้      



 

ข้อที่ 

อิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๗. อ.บ.ต.ปฏิบัติตามแผนได้ทันเวลาตามท่ีก าหนดไว้      
๘. อ.บ.ต.มีการปฏิบั ติตามแผนอย่าง คุ่มค่าต่อ

งบประมาณของกองทุน 
     

๓. ด้านจิตตะ (หมั่นเอาใจฝักใฝ่)  
๙. อ.บ.ต.มีการตรวจสอบการด าเนินงานระหว่าง

การปฏิบัติงาน 
     

๑๐. อ.บ.ต.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     

๑๑. อ.บ.ต.มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการและกิจกรรมของกองทุนต่อสาธารณะ 

     

๑๒. อ.บ.ต.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     

๔.ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรองหรือทดลอง)   
๑๓. ผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมน าไปสู่การ

แก้ไขปัญหาของประชาชน 
     

๑๔. การแก้ไขปัญหาสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

     

๑๕. ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน
ของโครงการและกิจกรรมอย่างแท้จริง 

     

๑๖. อ.บ.ต.ได้ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของ
โครงการและกิจกรรมให้ประชาชนทราบอย่าง
เปิดเผย 

     

 

ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ค าช้ีแจง : โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง หรือกาเครื่องหมาย  √ ภายใน □ หน้าข้อความท่ีท่าน
เห็นว่าถูกต้อง หรือตรงความเป็นจริงมากท่ีสุด (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

  ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นด้วยมากท่ีสุด 



  ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 

  ระดับ ๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 

  ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 

  ระดับ ๑  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

 

 

ข้อที่ 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล

โคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรีจังหวัด
นครปฐม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ  

๑. มีการจัดบริการตรวจสุขภาพ แก่ประชาชน
สม่ าเสมอ 

     

๒. มีการจัดบริการทางกายภาพบ าบัดและตรวจ
สุขภาพให้กับกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ 

     

๓. มีการจัดบริการจัดกิจกรรม อบรม ให้ความรู้ 
เย่ียมบ้านช่วยเหลือ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ใน
เขตพื้นท่ี 

     

๔. มีการส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

๕. มีการส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยให้สะอาด      
๒. ด้านป้องกันโรค  

๖. มีการป้องกันและควบคลุมโรคระบาดในท้องท่ีให้
ได้มาตรฐานตามกรมควบคุมโรค 

     

๗. มีการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการป้องกัน
ควบคุมโรค 

     

๘. มีการพัฒนาระบบข้อมูลบูรณาการเพื่อการเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคลุมโรค 

     

๙. มีการพัฒนาระบบการรักษาโรคในภาวะฉุกเฉิน      
๑๐. มีการพัฒนาก าลังคน เพื่อรองรับระบบป้องกัน

ควบคุมโรค 
     

๓. ด้านฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  



 

ข้อที่ 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล

โคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรีจังหวัด
นครปฐม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๑. มีการฟื้นฟูคนพิการในการให้การศึกษา      
๑๒. มีการฟื้นฟูคนพิการในการประกอบอาชีพ      
๑๓. มีการส่งเสริมอบรมผู้ดูแลช่วยเหลือคนพิการ      
๑๔. มีการฟื้นฟูสมรรถภาพภาวะซึมเศร้าและการให้

ค าปรึกษาเพื่อแก้ไขสาเหตุของการซึมเศร้า 
     

๑๕. มีการฟื้นฟูสมรรถภาพส าหรับผู้สูงอายุ      
๔. ด้านปฐมภูมิเชิงรุก  

๑๖. มีสถานีอนามัยให้บริการประชาชน      
๑๗. มีแพทย์ ทันตแพทย์และพยาบาลให้บริการ

ประชาชน 
     

๑๘. มีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีมีความรู้และสามารถ
ให้บริการปฐมภูมิได้ 

     

๑๙. มีครุภัณฑ์ส านักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ และอื่นๆ
สะดวกสะอาดปลอดภัย มีพื้นท่ีบริการเพียงพอ 

     

๒๐. บุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิจะมีอัธยาศัยท่ีดี
ในการให้บริการ 

     

 

 

ตอนท่ี ๔ แบบสอบถาม เก่ียวกับปัญหา และข้อเสนอแนะการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

ค าชี้แจง : โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะในประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

 

 

๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ 



            ปัญหา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................    

                   

 ข้อเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

๒. ด้านป้องกันโรค 

 ปัญหา 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

  

 

ข้อเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

          ๓. ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 ปัญหา 

................................................................................................................................................................ 



................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 ข้อเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

๔. ด้านปฐมภูมิเชิงรุก 

 ปัญหา 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

  

 

*************************** 

 

ขอเจริญพร/ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามนี้ 



 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง : ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
พระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

******************** 

ค าชี้แนะน า :  
ตอนที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์........................................................นามสกุล............................................................... 
ต าแหน่ง..................................................................... 
วัน/เดือน/ปี ท่ีให้สัมภาษณ์........................................ 

ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”ผู้วิจัยก าหนด
ขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากแนวคิด/ทฤษฎีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยนายภิญโญ 
ประกอบผล .รองผู้ราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชจังหวัดนครปฐม ประกาศเรื่อง 
การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่
ปีงบประมาณ,ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ และกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านส่งเสริมสุขภาพ (๒) ด้านป้องกันโรค (๓) 
ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ (๔) ด้านปฐมภูมิเชิงรุก และการน าหลักอิทธิบาท ๔ มาปรับใช้กับแบบ
สัมภาษณ์ ได้แก่ (๕) ฉันทะ  
(ความพอใจ) (๖) วิริยะ (ความเพียรพยายาม) (๗) จิตตะ (ความคิดฝักใฝ่)  
(๘) วิมังสา (ความไตร่ตรอง) 

ข้อที่ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ท่านมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผลหรือมี
ส่วนร่วมในด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี 
 จังหวัดนครนครปฐมอย่างไรบ้าง
........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 



ข้อที่ ๒. ด้านป้องกันโรค ท่านมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผลหรือมีส่วน
ร่วมในด้านการป้องกันควบคลุมโรคระบาดในท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานตามกรมควบคุมโรคขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อย่างไรบ้าง
.................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............. 
 

ข้อที่ ๓. ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ ท่านมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผลหรือมี
ส่วนร่วมในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กชาย เด็กหญิงซึง้มีภาวะหูหนวกตาบอดอาจรวมถึงการร่วมมือ
กับผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐมอย่างไร
บ้าง…………………………....................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 

ข้อที่ ๔. ด้านปฐมภูมิเชิงรุกท่านมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิผลหรือมี
ส่วนร่วมในด้านปฐมภูมิเชิงรุกมีสถานีอนามัยให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
พระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมอย่างไร
บ้าง……………………………………………………........................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 

หลักธรรมท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท่ีมีประสิทธิผล 

๑.ท่านมีแนวทางในการประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ (ความพอใจ) เพื่อ
น ามาใช้ในการบริหารจักการแบบที่มีประสิทธิผล อย่างไร 

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 



................................................................................................................................................................ 

๒. ท่านมีแนวทางในการประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายาม) 
เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการแบบที่มีประสิทธิผล อย่างไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

๓. ท่านมีแนวทางในการประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ (ความคิดฝักใฝ่) เพื่อ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการแบบที่มีประสิทธิผล อย่างไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

๔. ท่านมีแนวทางในการประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรอง) เพื่อ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการแบบที่มีประสิทธิผล อย่างไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 



 

********************************************** 

ขอเจริญพร/ขอบคุณ ทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขออนุญาตผู้เช่ียวชาญตรวจลอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ของแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
แบบประเมินความคิดเห็นชองผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับเคร่ืองมือในการวิจัย 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและค่า IOC 
เร่ือง : ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
****************************** 

ค าช้ีแจง : ขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญในการหาค่าความเท่ียงตรงของเครื่องมือ
ส าหรับใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ข้อมูลท่ีได้จะแปลผลของการวิจัยในภาพรวม ผู้ท าวิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็น
ความลับและใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้นจะไม่มีผลกระทบต่อท่านและหน่วยงานของท่านแต่
อย่างใด 

แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น ๔ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับอิทธิบาท ๔ 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ 
ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความอนุเคราะห์จากองค์องค์การบริหารส่วนต าบล

โคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

พระมหาฉัตร กตสาโร 

นิสิตปริญญาโทหลักสูตรปริญญารัฐสาสตรมหาบัณฑิต 



 
  
 

 

 

แบบสอบถามเพือ่หาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) 

สารนิพนธเ์ร่ือง ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ผู้วิจัย พระมหาฉัตร กตสาโร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

************************* 
ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง : โปรดตอบแบบสอบถามโดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง □ ท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริง
ของท่านเพียงข้อเดียว 
 

๑. เพศ 
  □ ชาย    □ หญิง 
๒. อายุ 
  □ ต่ ากว่า ๓๐ ปี   □ ๓๑ - ๔๐ ปี 
  □ ๔๑ - ๕๐ ปี   □ ๕๑ - ๖๐ ปี 
  □ ๖๑ ปีข้ึนไป 
๓. ระดับวุฒิการศึกษา 
  □ ประถมศึกษา   □ มัธยมศึกษา / ปวช. 
  □ อนุปริญญา / ปวส.  □ ปริญญาตรี 
  □ ปริญญาโท หรือสูงกว่า 
๔. อาชีพ 
  □ เกษตรกรรม   □ ค้าขาย 
  □ รับราชการ   □ รับจ้าง 
  □ อื่น (ระบุ)........................... 
๕. รายได้ต่อเดือน 
  □ ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท  □ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท 



  □ ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท □ ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท 
  □ ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 

คอนท่ี ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ 
ค าช้ีแจง : จากข้อความค าถามในแต่ละข้อ โปรดพิจารณาว่าข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย
อยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับการพิจารณาของท่าน ดังนี้ 

+๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์/ใช้ได้ 
  ๐ หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์/ปรับแก้ไข 
 -๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงตามวัตถุประสงค์/ตัดท้ิง 

 
ข้อท่ี อิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

+๑ ๐ -๑ หมายเหตุ 

๑. ด้านฉันทะ (ความพอใจ)  
๑. อ.บ.ต.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของ

ท้องถิ่นมาเพื่อจัดท าแผนงาน 
    

๒. อ.บ.ต.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผน 

    

๓. อ.บ.ต.มีการก าหนดภารกิจหลักการพัฒนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

    

๔. อ.บ.ต.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายส าหรับการ
พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 

    

๒.ด้านวิริยะ (ความเพียร)   
๕. อ.บ.ต.มีการประเมินสถานการณ์ก่อนปฏิบัติงาน

ตามแผนของกองทุนประกันสุขภาพ 
    

๖. อ.บ.ต.มีการปฏิบัติงานตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้     
๗. อ.บ.ต.ปฏิบัติตามแผนได้ทันเวลาตามท่ีก าหนดไว้     
๘. อ.บ.ต.มีการปฏิบั ติตามแผนอย่าง คุ่มค่าต่อ

งบประมาณของกองทุน 
    

๓. ด้านจิตตะ (หมั่นเอาใจฝักใฝ่)  
๙. อ.บ.ต.มีการตรวจสอบการด าเนินงานระหว่าง

การปฏิบัติงาน 
    

๑๐. อ.บ.ตเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    

๑๑. อ.บ.ต.มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการและกิจกรรมของกองทุนต่อสาธารณะ 

    

๑๒. อ.บ.ต.มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา     



ข้อท่ี อิทธิบาท ๔ ในการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

ระดับความคิดเห็น 
+๑ ๐ -๑ หมายเหตุ 

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๔. ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรองหรือทดลอง)  

๑๓. ผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชน 

    

๑๔. การแก้ไขปัญหาสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

    

๑๕. ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน
ของโครงการและกิจกรรมอย่างแท้จริง 

    

๑๖. อ.บ.ต.ได้ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของ
โครงการและกิจกรรมให้ประชาชนทราบอย่าง
เปิดเผย 

    

 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ค าช้ีแจง : จากข้อความค าถามในแต่ละข้อ โปรดพิจารณาว่าข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย
อยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับการพิจารณาของท่าน ดังนี้ 

+๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์/ใช้ได้ 
  ๐ หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์/ปรับแก้ไข 
 -๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงตามวัตถุประสงค์/ตัดท้ิง 
 

ข้อท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล

โคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

ระดับความคิดเห็น 
+๑ ๐ -๑ หมายเหตุ 

๑. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
๑. มีการจัดบริการตรวจสุขภาพ แก่ประชาชน

สม่ าเสมอ 
    

๒. มีการจัดบริการทางกายภาพบ าบัดและตรวจ
สุขภาพให้กับกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ 

    

๓. มีการจัดบริการจัดกิจกรรม อบรม ให้ความรู้ 
เย่ียมบ้านช่วยเหลือ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีอยู่ใน
เขตพื้นท่ี 

    

๔. มีการส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง 

    



ข้อท่ี ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล

โคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

ระดับความคิดเห็น 
+๑ ๐ -๑ หมายเหตุ 

๕. มีการส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยให้สะอาด     
๒.ด้านป้องกันโรค   

๖. มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในท้องท่ีได้
มาตรฐานตามกรมควบคุมโรค 

    

๗. มีการพัฒนาการบริหารจัดระบบการป้องกัน
ควบคุมโรค 

    

๘. มีการพัฒนาระบบข้อมูลบูรณาการเพื่อการเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุมโรค 

    

๙. มีการพัฒนาระบบการรักษาโรคในภาวะฉุกเฉิน     
๑๐. มีการพัฒนาก าลังคน เพื่อรองรับระบบป้องกัน

ควบคุมโรค 
    

๓. ด้านฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
๑๑. มีการฟื้นฟูคนพิการในการให้การศึกษา      
๑๒. มีการฟื้นฟูคนพิการในการประกอบอาชีพ      
๑๓. มีการส่งเสริมอบรมผู้ดูแลช่วยเหลือคนพิการ     
๑๔. มีการฟื้นฟูสมรรถภาพภาวะซึมเศร้าและการให้

ค าปรึกษาเพื่อแก้ไขสาเหตุของการซึมเศร้า 
    

๑๕. มีการฟื้นฟูสมรรถภาพส าหรับผู้สูงอายุ     
๔. ด้านปฐมภูมิเชิงรุก  

๑๖. มีสถานีอนามัยให้บริการประชาชน     
๑๗. มีแพทย์ ทันตแพทย์และพยาบาลให้บริการ

ประชาชน 
    

๑๘. มี เ จ้ า ห น้ า ท่ี ส า ธ า ร ณ สุ ข ท่ี มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความสามารถให้บริการปฐมภูมิได้ 

    

๑๙. มีครุภัณฑ์ส านักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ และอื่นๆ
สะดวกสะอาดปลอดภัย มีพื้นท่ีบริการเพียงพอ 

    

๒๐. บุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิจะมีอัธยาศัยท่ีดี
ในการให้บริการ 

    

 
 
 



ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
 ค าชี้แจง : โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 
 ๑. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
 ปัญหา  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 ๒. ด้านป้องกันโรค 
 ปัญหา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 ๓. ด้านฟื้นฟูสุขภาพ 
 ปัญหา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 



 ๔. ด้านปฐมภูมิเชิงรุก 
 ปัญหา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  
 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 

*************************** 
 

ขอเจริญพร/ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฆ 

หนังสือขออนุญาต 

แจกแบบสอบถามเพ่ือทดสอบเครื่องมือ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ตารางสรุปค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามเพ่ืองานวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์เพ่ืองานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ ฉายา นาสกุล : พระมหาฉัตร กตสาโร (มาสวัสด์ิ  ) 

วัน/เดือน/ปีเกิด : วันจันทร์ ที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

สถานที่เกิด : ๒๒/๑ ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

การศึกษา : นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๒๗  สังกัด วัดโคกพระเจดีย์ ส านักเรียน  

จังหวัดนครปฐม 

: ๒๕๕๔ เปรียญธรรม ๘ ประโยค 

  ส านักเรียนวัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร 

                                : ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต  (คณะครุศาสตร์ สาขาการสอน 

  ภาษาอังกฤษ) รุ่นที่๕๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลง กรณ
ราชวิทยาลัย  

อุปสมบท  : เมื่อวันที่ ๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ วัดโคกพระเจดีย์ 

ต าบลโคกพระเจดีย์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

เข้าศึกษา  : เมื่อ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

ส าเร็จการศึกษา  : เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน               : วัดสามพระยา  แขวงสามพระยา เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ  ๑๐๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


