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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  วัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและประเภทของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลภายใตโครงการหลักประกัน

สุขภาพถวนหนาในเขตจังหวัดอุดรธานี  2) ศึกษาความคิดเห็นการจัดการดานการเงินของผูอํานวยการโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลภายใตโครงการหลกัประกันสุขภาพถวนหนาในเขตจังหวัดอดุรธานี  และ 3) วิเคราะหเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นการจัดการดานการเงินของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลภายใตโครงการหลักประกัน

สุขภาพถวนหนาในเขตจังหวัดอุดรธานี ตามปจจัยสวนบุคคลและประเภทของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

กลุมตัวอยางคือ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี หรือผูที่ปฏิบัติ

หนาที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดอุดรธานีจํานวน 136 คน  สุมตัวอยางแบบงายโดยการ

จับฉลาก  เครื่องมือในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน มีคา

ดัชนีความตรง .66 -1.00  คาความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ทั้งฉบับได .92  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบซ้ําดวยวิธีเชฟเฟ ที่ระดับ

ความเชื่อม่ันทางสถิติ .05  

ผลการวิจัย พบวา  1) ปจจัยสวนบุคล สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 65  มีอายุเฉลี่ย 42.51 ป (S.D.= 8.26) 

สถานภาพสมรสคู รอยละ 74.30   ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รอยละ  39.10 ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง

มากที่สุดในชวง 16 -30 ป รอยละ 46.15 (S.D.= 6.55) มีรายไดรวมตอเดือนอยูระหวาง 32,001-40,000 บาท รอยละ 37.50  

(S.D.= 7,710.83)  เปนโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลเดียวมากที่สุด รอยละ 52.20  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

สวนใหญมีขนาดประชากรรับผิดชอบอยูในชวง 3,001 ถึง 7,000 คน รอยละ 47.79 มีจํานวนบุคลากรมากที่สุดอยูในชวง 

12 ถึง 16 คน คิดเปนรอยละ 46.15 (S.D.= 2.91) คาความเสี่ยงทางการเงิน  Risk Score = 0 คิดเปนรอยละ 43.38  2) ความ

คิดเห็นตอการจัดการการเงินคาเฉลี่ยคะแนนรวมทุกดาน ( Χ  =3.46, S.D. = 0.51) และความคิดเห็นรายดานแตละดาน

ทั้ง 4 ดาน โดยความคิดเห็นดานการวางแผนทางการเงนิสูงที่สดุ ( Χ  = 3.64, S.D. =  0.60) รองลงมาคือ  การจัดหาเงนิ

และรายรบัสถานบริการ ( Χ =3.54, S.D. = 0.59) ดานการจัดสรรเงินทุนและรายจายสถานบริการ ( Χ =3.33, S.D. = 0.59) 

และ ดานการควบคุมทางการเงิน ( Χ  =3.32, S.D. = 0.65)  และ 3) ความคิดเห็นการจัดการดานการเงินของผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่พบวามีความแตกตางกัน ไดแก เพศ มีความแตกตางกันในดานการจัดการคาใชจาย 

อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ และประเภทของโรงพยาบาล มีความแตกตางของการจัดการดานการเงิน

ในภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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Abstract 
 

             The purposes of this survey research were:  (1) to identify personal factors 
of directors of tambon (subdistrict) health promoting hospitals (THPHs) and types of 
THPHs;  (2) to study opinions of THPH directors about financial management;  and 
(3) to compare opinions of THPH directors about financial management according to 
their personal factors and types of THPHs, all under the Universal Health Coverage 
(UHC) Scheme in Udon Thani Province. 
            The study was conducted among a sample of 136 THPH directors, or acting 
directors, selected using the simple random sampling method. Data were collected using 
a questionnaire, whose validity and reliability values as reviewed by three experts 
0.66–1.00 and 0.92, respectively, and then analyzed, using descriptive statistics (percentage, 
mean, and standard deviation), t-test, one-way ANOVA and multiple comparisons with 
Scheffe (p < .05).     
           The results showed that:  (1) Among the respondents, most of them (65%) 
were female, 42.51 years of age (mean, SD = 8.26), married (74.3%); 39.1% had completed 
a bachelor’s degree; 46.15% had been directors for 16–30 years; and 37.5% had a monthly 
income of 32,001–40,000 baht. Of all the THPHs, 52.2% were single hospitals; 47.79% 
covered a population of 3,001–7,000; 46.15% had 12–16 staff members (SD, 2.91); 
and 43.38% had a financial risk score of 0;  (2)  Regarding the opinions about financial 
management, the overall mean score (Χ = 3.46, SD = 0.51) and those for all four aspects, 
the mean financial planning score was highest (Χ = 3.64, SD = 0.60), followed by those 
for financial acquisition (Χ =3.54, SD = 0.59), financial allocation (Χ =3.33, SD = 0.59), 
and financial control (Χ =3.32, SD = 0.65);   and (3) On differences in opinions, directors 
with different sex had different opinions about financial spending management, and those 
with different ages, educational backgrounds, years of service and hospital types had 
significantly different opinions about overall financial management (p < .05). 
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