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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการ
ด้านสาธารณสุขเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นส าหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี(อสม.)  2) พัฒนารูปแบบการ
จัดท าโครงการด้านสาธารณสุขเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ส าหรับ อสม. 3) ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดท าโครงการด้านสาธารณสุขเพ่ือขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นส าหรับ อสม.  

การวิจัยครั้งนี้มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นศึกษาองค์ประกอบ โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์
เอกสาร  2) ขั้นพัฒนารูปแบบ ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม  กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้มี
ประสบการณ์ด้านการจัดท าโครงการสาธารณสุขจ านวน 12 คน 3) ขั้นตรวจสอบคุณภาพ โดยการทดลองใช้ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ อสม. ในอ าเภอจอมบึง จ านวน 30 คน และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดย
การสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดท าโครงการสาธารณสุข จ านวน 12 คน 

ผลการศึกษาพบว่า 1) องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการด้านสาธารณสุขเพ่ือ
ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นส าหรับ อสม. มี 5 องค์ประกอบ คือ 
สถานะสุขภาพของประชาชน  บริบทของท้องถิ่นอ าเภอจอมบึง  อสม.  ส่วนประกอบของแบบเสนอ
โครงการ  และหลักเกณฑ์การขอเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  2) รูปแบบ
การจัดท าโครงการด้านสาธารณสุขประกอบด้วย (1) องค์ประกอบ 5 ด้าน (2) กระบวนการจัดท า
โครงการ มี  3 ขั้น คือ ขั้นเตรียม  ขั้นเขียนโครงการ  ขั้นประเมินผล  (3) การติดตามโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ  และ 3) ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ พบว่า อสม. มีความรู้เรื่องการเขียนโครงการหลัง
การทดลองดีกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ประสิทธิผลด้านการเขียนโครงการ 
พบว่า  อสม.มีการพัฒนาการเขียนโครงการมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ( X =80.42 , 
S.D.=4.28) ผลการประเมินความคิดเห็นของ อสม. ที่มีต่อรูปแบบการจัดท าโครงการด้านสาธารณสุข
โดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.50) 
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ABSTRACT 
 
The purposes of this research were 1) to study factors concerning public 

health projects managing to obtain financial support from Local Health Security Fund 
(LHSF) for Village Health Volunteer of Chom Bueng district Ratchaburi province (VHV), 
2) to develop public health projects managing model to obtain financial support 
from LHSF for VHV, and 3) to verify public health projects managing model to obtain 
financial support from LHSF for VHV. 

This research composed of 3 phases as follows: 1) studying factors step by 
documentary analyzing and synthesizing, 2) model developing step by focus Group 
of 12, experts and practioners in health project managing, 3) verifying model quality 
step by model operating 30 VHV, and verifying model quality by group discussion of 
12, experts and practioners in public health project managing. 

The study was found that 1) factors concerning public health projects 
managing to obtain financial support from LHSF for VHV comprised of 5 components, 
for instance: citizen health status, context of local Chom Bueng district, VHV of 
tambon, composition of project proposal, and criteria for financial supporting from 
LHSF 2) developed model comprised of (1) 5 factors, (2) 3 steps of project managing 
processes, preparing step, writing step, and evaluating step, (3) follow up of projects 
that received financial supported from LHSF. and 3) verifying model quality, it was 
found that after operating VHV had better in knowledge of project writing aspect 
than before statistically significant at the level of .05. In project writing effectiveness 
aspect, VHV had total project writing development in good level ( X =80.42, 
S.D.=4.28). Evaluation of VHV opinion on public health projects managing was 
appropriate in more level ( X = 4.35, S.D. = 0.50).  
 


