
P209 : ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการต าบลจัดการสุขภาพ  
ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

กฤติพงศ์ ไพบูลย์มั่นคง             รพ.สต.นาป่าแซง 
 
 จังหวัดอ านาจเจริญมีจ านวนต าบลจัดการสุขภาพผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยม 12 ต าบลจาก
ทั้งหมด 53 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 22.64 ในปีงบประมาณ2559 ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อ านาจเจริญได้ถูกก าหนดให้เป็นเป้าหมายและผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลจัดการสุขภาพ การวิจัย คร้ังน้ีจึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการต าบลจัดการสุขภาพ โดยใช้แบบประเมินการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพของคณะกรรมการต าบลจัดการสุขภาพจ านวน 58 คน 
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพโดยรวม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วม
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (mean =3.72 , SD =0.11 ) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีส่วนร่วมมาก
ที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (mean =3.81 , SD =0.30 ) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการ
ได้รับประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา (mean =3.79 , SD =0.24 ) การวางแผนแก้ไขปัญหา (mean =3.77 , SD 
=0.20 ) การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา (mean =3.53 , SD =0.17 ) ข้อเสนอแนะควรมีมาตรการ
เพื่อให้คณะกรรมการต าบลจัดการสุขภาพและสมาชิกในชุมชน ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมด้านการวางแผน 
อย่างยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, ต าบลจัดการสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะปรับระบบบริการสาธารณสุขให้เอื้อต่องานสาธารณสุขมูลฐาน  
จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน  เพื่อมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพ  
โดยการส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการสุขภาพของตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท  
ขอ งป ระชาช นให้ มีส่ ว น ร่ว มในก ารสร้าง เ ส ริมสุ ข ภ าพ  แ ล ะแ ก้ไ ข ปัญห าสุ ข ภ าพด้ว ย ตนเอ ง  
ผลจากการประเมินการด าเนินงานพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพของประเทศไทยปี2559 พบว่ามีจ านวนต าบล
จัดก ารสุข ภาพทั้ งห มด 7,256 ต าบ ล ผ่านเกณ ฑ์การป ระ เมิ นระดั บดี เยี่ย ม จ านวน  2,392 ต าบ ล  
คิดเป็นร้อยละ 32.97 เขตสุขภาพที่ 10 มีต าบลจัดการสุขภาพทั้งหมด 613 ต าบล ผ่านการประเมินต าบล
จัดการสุขภาพแล้ว 590 ต าบลคิดเป็นร้อยละ96.25 และผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมจ านวน 370 ต าบล 
คิดเป็นร้อยละ 60.36  

 จังหวัดอ านาจเจริญมีจ านวนต าบลจัดการสุขภาพผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยม 12 ต าบลจาก
ทั้งหมด 53 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 22.64 (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,2560) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ ได้มีนโยบายเกี่ยวกับต าบลจัดการสุขภาพมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันในปีงบประมาณ 2559 
ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญได้ถูกก าหนดให้เป็นเป้าหมายและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินต าบลจัดการสุขภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการคงอยู่ของระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ต าบลจัดการสุขภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อประเมินระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการต าบลจัดการสุขภาพ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross – sectional descriptive research) เพื่อประเมิน
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการต าบลจัดการสุขภาพ  ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อ านาจเจริญ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างได้แก่คณะกรรมการต าบลจัดการสุขภาพ  ที่อาศัยอยู่ในต าบลนาป่าแซง อ าเภอ 
ปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 58คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 
เพื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งที่ มี ค ว าม พ ร้อ มแ ล ะ ส าม าร ถ เข้ า ร่ ว มก ระ บ ว นก า รวิ จัย ค ร้ัง น้ี ไ ด้  
 เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าศึกษา ( Inclusion Criteria) 
  1) สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัย 
  2) เป็นคณะกรรมการต าบลจัดการสุขภาพต าบลนาป่าแซง 
  3) สามารถสื่อสารแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลได้ 
 เกณฑ์ในการคัดกลุ่มตัวอย่างออก (Exclusion Criteria) 

1) ย้ายออกนอกพื้นที่การวิจัย 
 
 



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบประเมินการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการต าบลจัดการสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ 

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ  มีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (RatingScale) โดยมีระดับการประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ จ านวนทั้งหมด 44 ข้อแบ่งออกเปน็ 
4 ด้านดังน้ี 

  1) การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา    จ านวน 15 ข้อ 
  2) การวางแผนแก้ไขปัญหา     จ านวน 13 ข้อ 
  3) การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา  จ านวน 10 ข้อ 
  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล    จ านวน 6 ข้อ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ผู้วิจัยแนะน าตนเอง ชี้แจงรายรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย  
 2. ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถาม 

 3. น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งส าหรับข้อมูล
ส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างผูว้ิจัยจะลงรหัสตัวเลขแทนข้อมูลสว่นตัวของกลุม่ตัวอยา่งก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่ามัธยฐานในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่ออธิบายระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการต าบลจัดการสุขภาพ 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบว่าคณะกรรมการต าบลจัดการสุขภาพ เป็นเพศชายมากที่สุด ร้อยละ77 มีอายุ
ระหว่าง 41- 54 ปี ร้อยละ36.70 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 79.90 ส าเร็วจการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด ร้อยละ 38.30 ระยะเวลาในการด าเนินงานน้อยกว่า 5  ปี มากที่สุด ร้อยละ 
30.70 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 ร้อยละ 54.20 

 ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพโดยรวม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วม
โดยรวม อยู่ในระดับมาก (mean =3.72 , SD =0.11 ) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีส่วนร่วมมาก
ที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (mean =3.81 , SD =0.30 ) รองลงมาคือ  การมีส่วนร่วมใน
การได้รับประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา (mean =3.79 , SD =0.24 ) การวางแผนแก้ไขปัญหา (mean =3.77 , 
SD =0.20 ) การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา (mean =3.53 , SD =0.17 ) ตามล าดับ 

 

 



  ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ จ าแนกรายด้าน 

การมีส่วนร่วม Mean S.D. ระดับ 
การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 3.53 0.17 มาก 
ด้านการวางแผนแก้ไขปัญหา 3.77 0.20 มาก 
การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา 3.79 0.24 มาก 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.81 0.30 มาก 
รวม 3.72 0.11 มาก 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพรายข้อพบว่า ด้านการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านได้มีส่วนร่วมในการออกเสียงสนับสนุน 
คัดเลือกปัญหาสุขภาพในชุมชน (Mean = 3.92, S.D. = 0.67) รองลงมาคือท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
คิดค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน (Mean = 3.88, S.D. = 0.69) และท่านได้มีส่วน
ร่วมในการประชุมระดมความคิดค้นหาปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน ( Mean = 387, S.D. = 0.74) 
ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้มีส่วนร่วมในการค้นหาข้อมูล การเสนอปัญหาและความต้องการใน
การ (Mean = 3.62, S.D. = 0.77) สอดคล้องกับการศึกษาของ สมศรี สัจจะสกุลรัตน์(2561) 

 ด้านการวางแผนแก้ไขปัญหา รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านได้เข้าร่วมด าเนินการก าหนดทางเลือก
เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน (Mean = 3.95, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ ท่านได้มีส่วนร่วม
ในการระดมทุนหรือบริจาค หรือสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ (Mean = 3.92, 
S.D. = 0.81) และท่านได้มีส่วนร่วมในการชักชวนภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามาร่วมกิจกรรม ( Mean = 3.91, 
S.D. = 0.75) ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรที่จะใช้ในการ  
ด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพในชุมชน (Mean = 3.54, S.D. = 0.82) สอดคล้องกับการศึกษาของ พรรณวร
ดา สุวัน(2556) 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านได้มี
ส่วนร่วมในการถ่ายทอดการท างาน การด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพในชุมชน (Mean = 4.00, S.D. = 
0.73) รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการค้นหาข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้นในระหว่างด า เนินงานตามแผนงาน/
โครงการ (Mean = 3.88, S.D. = 0.75)  และท่านมีส่วนร่วมในการน าแบบอย่างที่ดีในการด าเนินงานต าบล
จัดการสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานอื่นๆ ( Mean = 3.67, S.D. = 0.85)  ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมได้รับการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน (Mean = 3.66, S.D. = 0.83)
สอดคล้องกับการศึกษาของ รัชนีวิภา จิตรากุล และคณะ(2559) 

 ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพโดยรวม พบว่า ระดับ การมีส่วนร่วมโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.72,SD = 0.11) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีส่วนร่วมมากที่สุด
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Mean = 3.81,SD = 0.30) รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการ
ได้รับประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการวางแผนแก้ไขปัญหา( Mean = 3.79,SD = 0.24) ส่วนด้านการ



ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง  ( Mean = 3.53,SD = 0.17) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ สมประสงค์ ปิวไธสง(2555) และรัชนีวิภา จิตรากุล และคณะ(2559) 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 

 จากการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน เป็นระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ควรมี
มาตรการเพื่อให้คณะกรรมการต าบลจัดการสุขภาพและสมาชิกในชุมชน ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมด้าน
การวางแผน อย่างยั่งยืน  

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของชุมชน 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ นางสุนันทา มานะพิมพ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนาป่าแซง ที่ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนงานวิจัยในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณคณะกรรมการต าบลจัดการ
สุขภาพ ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ที่ท าให้การวิจัยคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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