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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
การประเมินโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์  (กรณีศึกษา

ปีงบประมาณ 2559) เป็นการประเมินด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ของโครงการ (Product Evaluation)              
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ประกอบด้วย รายละเอียดข้อมูลส่วน
บุคคล ระดับความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการให้บริการของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับความพึงพอใจใน
ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ และระดับความพึงพอใจในด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเลือกแบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม 
(D.L. Stufflebeam, 1997 , P. 261-265) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโครงการ  กลุ่มประชากรที่
ใช้ในการประเมิน คือ บุคลากรในส่วนกลางและใกล้เคียงของกรมปศุสัตว์ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จ านวน 360 คน โดยมี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลส าหรับการประเมินในครั้งนี้จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67          
ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 360 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในวันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 โดย
ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

ผลจากการประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 66.67) โดยช่วงอายุที่เข้ารับ
บริการมากที่สุด คือ ต่ ากว่า 40 ปี (ร้อยละ 34.41) ส่วนมากเป็นข้าราชการ (ร้อยละ 68.28)  เป็นการเข้ารับ
บริการทุกปี (ร้อยละ 70.97) ได้รับข่าวสารจากหลายช่องทางมากที่สุด (ร้อยละ 44.09) ส่วนมากเป็นการรักษา
ต่อเนื่อง (ร้อยละ 70.97) ส่วนใหญ่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง (ร้อยละ 85.48) และมีความรู้สึกว่ากรมฯ ได้
จัดสวัสดิการเรื่องการดูแลสุขภาพให้อย่างเพียงพอแล้ว (ร้อยละ 81.72)  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการให้บริการในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.41               
เมื่อพิจารณารายละเอียดในรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ คะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.27 – 4.54 โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในเรื่องการให้บริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.54  

ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการพบว่า บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.44 ซ่ึงเมื่อพิจารณารายละเอียดในรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับมากทุกข้อ คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.22 – 4.96  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในเรื่องการไม่ต้อง
ส ารองจ่ายล่วงหน้า มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.96        

ความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก         
มีค่าเฉลี่ยรวม 4.92 ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดในรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก
ทุกข้อ คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.81 – 5.00  โดยข้อที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในเรื่องการมาพบ
แพทย์ตามนัดทุกครั้ง มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 5.00    

ระดับความพึงพอใจต่อโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 2559 ในภาพรวมพบว่า บุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 4.59 โดยผู้เข้าร่วม



ข 
 
โครงการมีความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการ และด้าน
ประสิทธิภาพการให้บริการตามล าดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 4.92  4.44  และ4.41    

จากผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมตามโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรส่วนกลาง
ของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2559 สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรส่วนกลางได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ต่อการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเองมากขึ้น  จากการด าเนินการได้พบปัญหาซึ่งจะต้องแก้ไขในการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการในครั้งต่อไป คือ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนใน
การประสานงานชี้แจงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้รับบริการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  ควรน าผลการประเมินไปใช้อ้างอิงหรือเป็นแบบอย่างให้เกิดการจัดการบริการตรวจสุขภาพประจ าปี
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานอ่ืน ๆ ของกรมปศุสัตว์ต่อไป และควรจะต้องมีการประเมินโครงการในทุก ๆ 
ปีงบประมาณ  
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กิตติกรรมประกาศ 

 
การประเมินผลโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์  (กรณีศึกษา

ปีงบประมาณ 2559) ครั้งนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจาก ดร.วรพงษ์  เถาว์ชาลี                  
ครู ช านาญการ หัวหน้างานวิจัยโรงเรียนรัตนาธิเบศร์  ผู้ซึ่งให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และนางกนกวรรณ  
บุญปลูก  ครู เชี่ยวชาญ เลขานุการงานวิจัยโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ผู้ซึ่ง ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตรวจสอบแก้ไข 
ตลอดจนชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการจนกระทั่งส าเร็จลุล่วงอย่างไปด้วยดี   ผู้ประเมิน
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

นอกจากนี้  ผู้ประเมินขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุก ๆ ท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ
เครื่องมือส าหรับใช้ในการด าเนินการ  รวมทั้งบุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ และให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ส าหรับการประเมินในครั้งนี้เป็น
อย่างดี  ตลอดจนเพ่ือนร่วมงานทุก ๆ ท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการค้นหาเอกสาร และรวบรวมข้อมูลส าหรับ
การประเมิน 

ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่ให้การสนับสนุนและเปิด
โอกาสให้ผู้ประเมินได้ด าเนินการในครั้งนี้  ผู้ประเมินหวังว่าผลจากการประเมินคงจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
หน่วยงาน ตลอดจนผู้ที่สนใจจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินโครงการอ่ืน ๆ ของกรมปศุสัตว์ หรือ
อาจจะน าผลการประเมินไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ 
ของกรมปศุสัตว์ได้ต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรประเมิน 

โครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ เป็นกิจกรรมที่กลุ่มสวัสดิการ
และเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559  ในมิติที่ 2 ด้านส่วนตัว : เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่
แข็งแรง มีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้าน HR ฉบับที่ 3 : 
การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560 ในมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน (Quality of Work Life)  ซึ่งมุ่งเน้นความเชื่อมโยงของการบริหารทรัพยากรบุคคลกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์  ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556 – 2560  โครงการและแผน
กลยุทธ์ดังกล่าวได้ด าเนินการจัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72       
ซึ่งบัญญัติให้ ส่วนราชการมีหน้าที่เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้
มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ   

สภาพการด าเนินงานตามโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรกรมปศุสัตว์ในปัจจุบันเป็นการ
จัดสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว์ให้แก่บุคคลากรในส่วนกลางและใกล้เคียง ซึ่งได้ด าเนินการเป็นประจ าต่อเนื่องทุก
ปี โดยยึดหลักการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้คือ P (Plan) มีการวางแผนในการด าเนินการ, D 
(Do) ด าเนินการตามแผน, C (Check) การตรวจสอบประเมินผลการด าเนินการ และ A (Action) การน าผลการ
ประเมินไปวิเคราะห์จัดท าแผนในการด าเนินการในปีต่อไป  ซึ่งกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการ
เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการด าเนินกิจกรรมตามโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลคุณภาพ
กรมปศุสัตว์ ประจ าปี ๒๕๕๗ (DLD Quality Award 2014) ประเภทรางวัล“การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ” 
ระดับดีเด่น   

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวงจรคุณภาพ PDCA จึงจ าเป็นต้องมีการ
ประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ของโครงการ (Product Evaluation) เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ อันเป็นที่ข้อมูลที่จะชี้ถึงความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการมาใช้วางแผนในการด าเนินการในปีต่อไป  ทั้งนี้ เพ่ือให้
การบริการมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ  เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคคลากรได้ตระหนักต่อการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตดี มีความผาสุก และมีความพึงพอใจในการท างาน  และเมื่อบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพ 
ความพร้อม และสมรรถนะในการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพแล้ว การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ก็จะสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะยังผลให้เกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร   
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วัตถุประสงค์ในกำรประเมิน 

เป็นการประเมินด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ของโครงการ (Product Evaluation) สิ่งที่มุ่งประเมิน คือ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เป้าหมายของโครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมิน 
ดังนี้ 

1. เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
1.1 รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล 
1.2 ระดับความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการให้บริการของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.3 ระดับความพึงพอใจในด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการของบุคลากรผู้เข้าร่วม

โครงการ  
1.4 ระดับความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. เพ่ือหาข้อมูลต่าง ๆ ในการน ามาใช้ในการวางแผนด าเนินการในปีต่อไป 

รูปแบบ / ขั้นตอนในกำรประเมิน 

รูปแบบการประเมิน ประยุกต์ใช้รูปแบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Danial L. 
Stufflebeam) มีขั้นตอนในการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ : 2544)  ดังแผนภูมิ
ต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 : ขั้นตอนการประเมิน 

 

 

 

 

ก าหนด
ขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ 

การวางแผน
การประเมิน 

ด าเนินการ
ประเมิน 

วิเคราะห์
ข้อมูล 

รายงาน 

โครงการหรือ
สิ่งที่มุ่ง
ประเมิน 

ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลง 

รายงานเมื่อ
เสร็จสิ้น 

รายงานการ
ติดตามแผน 
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ขอบเขตในกำรประเมิน 

1. ขอบเขตประชำกร 
1.1 ประชากร โครงการนี้เป็นการจัดสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว์ให้แก่บุคคลากรในส่วนกลางและ

ใกล้เคียง ดังนั้นกลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ บุคลากรในส่วนกลางและใกล้เคียงของกรมปศุสัตว์ 
ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ จ านวน 360 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากกลุ่มประชากรมีขนาดเล็ก คือ 360 คน  ผู้ประเมินจึงก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยเลือกใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน มารยาท       
โยทองยศและปราณี สวัสดิสรรพ์ : ม.ป.ป.)  ซึ่งก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ ร้อยละ 5 และระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 ซึ่งจะมีกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลส าหรับการประเมินในครั้งนี้จ านวน 186 คน 
2. ขอบเขตเนื้อหำ  

ในการประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ของโครงการ (Product Evaluation) โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam)  สิ่งที่มุ่งประเมิน คือ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับเกณฑ์เป้าหมายของโครงการ ซึ่งผู้ประเมินได้ก าหนดตัวแปร
ส าหรับการประเมิน ดังนี้  

ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับความพึง
พอใจต่อการใหบ้ริการตรวจสุขภาพประจ าปี ดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ประเภทบุคลากร สภาพการเข้ารับบริการ ช่อง
ทางการรับข่าวสาร การติดตามผล ความต้องการเข้าร่วมตรวจสุขภาพ และความต้องการทั่วไป 
ตัวแปรตำม (Dependent variable) ได้แก่   

1. ระดับความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการให้บริการของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจในด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการของบุคลากร

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. ระดับความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 

3. ขอบเขตเวลำ  
ผู้ประเมินใช้เวลาในการด าเนินการประเมินโครงการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559  ถึง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตำม 
   
  1 .  ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ

ประสิทธิภาพการให้บริการของ
บุ ค ล า ก ร ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร 
ประกอบด้วย  
     1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ  
     1.2 การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 
     1.3 การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ 
     1 .4 สถานที่ และสิ่ งอ านวย
ความสะดวก 
     1.5 คุณภาพการให้บริการ 
2.  ระดับความพึงพอใจในด้าน
ประโยชน์และความคุ้มค่าจากการ
รับบริการของบุคลากรผู้ เข้าร่วม
โครงการ 
3.  ระดับความพึงพอใจในด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  

ข้อมูลส่วนบุคคล  
- เพศ  
- ช่วงอายุ  
- ประเภทบุคลากร  
- สภาพการเข้ารับบริการ  
- ช่องทางการรับข่าวสาร  
- การติดตามผล  
- ความต้องการเข้าร่วมตรวจสุขภาพ  
- ความต้องการทั่วไป 

 

  

 

แผนกำรด ำเนินกำร  

ระยะเวลำด ำเนินกำร ปีงบประมาณ 2559 – 2560  

ปฏิทินกำรด ำเนินกำร 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  มกราคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2559   
ด าเนินการเก็บข้อมูล  มีนาคม – เมษายน 2559   
วิเคราะห์ข้อมูล  พฤษภาคม – ตุลาคม 2559   
สรุป / อภิปรายผล  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 2560   
รายงานผลการประเมิน  มีนาคม – กันยายน 2560   
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
1. บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการให้บริการในระดับมาก 
2. บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการใน

ระดับมาก  
3. บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตในระดับมาก 
4. มีข้อมูลต่าง ๆ ในการน ามาใช้ในการวางแผนด าเนินการในปีต่อไป 

นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรประเมิน 

1. โครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์  หมายถึง กิจกรรมที่กลุ่ม
สวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่  จัดเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรส่วนกลางและใกล้เคียงของ
กรมปศุสัตว์ ครอบคลุมตั้งแต่ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
สหกรณอ์อมทรัพย์ฯ ให้ได้รับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีโดยทั่วกัน   

2. การประเมินผลการด าเนินการโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรส่วนกลางของกรม              
ปศุสัตว์ หมายถึง การประเมินด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ของโครงการ (Product Evaluation) โดยประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ด้าน คือ 1) การประเมินด้านประสิทธิภาพการให้บริการของบุคลากรผู้เข้าร่วม
โครงการ ประกอบด้วย ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาล ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และด้าน
คุณภาพการให้บริการ  2) การประเมินด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการของบุคลากรผู้เข้าร่วม
โครงการ  และ3) การประเมินด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 

3. ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการให้บริการ หมายถึง ความรู้สึก หรือความคิดเห็นในทางที่ดีของ             
ผู้เข้ารับบริการที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการ หรือบรรลุในสิ่งที่เขาคาดหวัง ได้แก่ ความพึงพอใจในด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ                
ความพึงพอใจในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / พยาบาล  ความพึงพอใจในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่  ความพึงพอใจในด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  และความพึงพอใจในด้านคุณภาพ
การให้บริการ   

4. ความพึงพอใจในด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการ หมายถึง ความรู้สึก หรือความคิดเห็น
ในทางที่ดีของผู้เข้ารับบริการที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการ หรือบรรลุในสิ่งที่เขาคาดหวัง ได้แก่ การได้รับข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ การส่งเสริม
สุขภาพให้ดีขึ้น ความเสี่ยงในการเป็นโรคต่าง ๆ ลดลง การสร้างแรงจูงใจในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างาน ได้รับประโยชน์ทางอ้อม ประหยัดเวลา และไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า 

5. ความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หมายถึง ความรู้สึก หรือความคิดเห็นในทางที่ดีของผู้เข้า
รับบริการทีเ่กิดจากประสบการณ์ท่ีได้รับจากการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ 
หรือบรรลุในสิ่งที่เขาคาดหวัง และแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงบวก ได้แก่ การปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์
อย่างเคร่งครัด การรับประทานยาตามแพทย์สั่ง การมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพให้ดียิ่งขึ้น และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร 
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรประเมิน  
1. ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของโครงการ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องสามารถน าผลการประเมินมาใช้อ้างอิงในการตัดสินใจต่อการ

ด าเนินการของโครงการต่อไปได ้
3. ผลที่ได้จากการประเมินสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานบริการ

ตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ในปีต่อไปให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของ
บุคลากรมากยิ่งขึ้น  

4. ผลที่ได้จากการประเมินโครงการสามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือเป็นแบบอย่างให้เกิดการจัดการบริการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีแก่หน่วยงานอื่น ๆ ของกรมปศุสัตว์ได้ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินโครงการไปใช้พัฒนางานและเผยแพร่ผลการ
พัฒนาให้แพร่หลาย 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการด าเนินการประเมิน ผู้ประเมินได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมิน
โครงการ และขอน าเสนอตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1. ความหมายของการประเมินโครงการ  
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3. สาระส าคัญของโครงการ  
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ 

ความหมายของการประเมินโครงการ 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ดังนี้  

ประชุมรอด  ประเสริฐ (2539) ได้กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือสรุปผลว่าโครงการนั้น ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์  /เป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพเพียงใด  

สมหวัง  พิริยานุวัฒน์ (2544) ได้ให้ความหมายว่า การประเมินโครงการ คือ กระบวนการที่ก่อให้เกิด
สารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

มณนิภา  ชุติบุตร (ม.ป.ป.) ได้ให้ทรรศนะไว้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง การพิสูจน์ว่าโครงการได้
ผลผลิต (Product) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามที่คาดหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงใด   มีปัญหาอุปสรรค์เรื่อง
อะไรบ้าง ดังนั้นการประเมินโครงการคือการใช้วิธีการของการวิจัยที่จะวัดประสิ ทธิภาพของโครงการหรือ
แผนปฏิบัติการ  

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557) ได้กล่าวไว้โดยสรุปว่า การประเมินโครงการ หมายถึงกระบวนการเชิงระบบเพ่ือ
การตรวจสอบ หรือชี้บ่งถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 

จากที่กล่าวมาจึงพอสรุปได้ว่า การประเมินโครงการหมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการ และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมี
ระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพ่ือการด าเนินงานต่อไปหรือเห็นควรจะต้องยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้นหรือไม่  
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แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้ประเมินได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการในครั้งนี้ คือ รูปแบบของการ
ประเมินโครงการ การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

1. รูปแบบของการประเมินโครงการ  
แบบจ าลอง (Model) หมายถึง วิธีการน าเสนอแนวความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนจินตนาการที่มีต่อ

เรื่องราวใด ๆ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมโดยใช้การสื่อในลักษณะต่าง ๆ เช่น แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง ระบบ
สมการ และรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้เข้าใจกระบวนการ ความสัมพันธ์ หรือ สถานการณ์ได้ง่ายขึ้น และสามารถ
น าเสนอเรื่องราวได้อย่างมีระบบ การประเมินผลโครงการนั้นมีแนวคิดและโมเดลหลายรูปแบบ ผู้ประเมินได้
ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการหลาย ๆ รูปแบบ พบว่ามีรูปแบบที่นิยมใช้กัน
มากอย่างแพร่หลาย ดังนี้   

1. แนวคิดและแบบจ าลองแบบซิปป์ หรือ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) 
2. แนวคิดและแบบจ าลองที่ยึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลักของไทเลอร์ (Tyler’s Goal 

Attainment Model) 
3. แนวคิดและแบบจ าลองการสนับสนุน (Countenance  Model) ของ Stake 

แนวคิดและรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ หรือ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) 
แนวคิดและรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ หรือ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Danial L. 

Stufflebeam) นับเป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
ในปี ค.ศ. 1971 สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) และคณะ ได้เขียนหนังสือทางการประเมิน

ออกมาหนึ่งเล่ม ชื่อ“Educational Evaluation and decision Making” หนังสือเล่มนี้ ได้เป็นที่ยอมรับกัน
อย่างกว้างขวาง เพราะให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผล ได้อย่างน่าสนใจและทันสมัยด้วย  
นอกจากนั้น  สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) ก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการ
ประเมินอีกหลายเล่มอย่างต่อเนื่อง จึงกล่าวได้ว่า เขาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมินจน
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน เรียกว่า CIPP Model  ซ่ึงเป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีจุดเน้น
ที่ส าคัญ คือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
วัตถุประสงค์การประเมิน คือ การให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เน้นการแบ่งแยกบทบาทของการท างาน
ระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และ
น าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูล และน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการมีอคติในการ
ประเมิน โดยมีประเด็นการประเมิน 4 ประเภท คือ 

1. การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินเพ่ือให้
ได้ข้อมูลส าคัญในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นการตรวจสอบว่า
โครงการที่จะท าสนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน 
เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ หรือ นโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ใน
แง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ หรือไม่ เป็นต้น 

การประเมินสภาวะแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่อง โครงการควรจะท าใน
สภาพแวดล้อมใด ต้องการจะบรรลุเป้าหมายอะไร หรือต้องการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอะไรเป็นต้น 
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2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณา

ถึง ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ 
เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการด าเนินงาน เป็นต้น 

การประเมินผลแบบนี้จะท าโดยใช้ เอกสารหรืองานวิจัยที่มีผู้ท าไว้แล้ว หรือใช้วิธีการวิจัยน าร่องเชิง
ทดลอง (Pilot Experimental Project) หรืออาจให้ผู้เชี่ยวชาญมาด าเนินการให้ แตอ่ย่างไรก็ตามการประเมินผล
นี้จะต้องส ารวจสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนว่ามีอะไรบ้าง และตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการใด ใช้แผนการด าเนินงานแบบไหน 
และต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกหรือไม ่

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่างการด าเนินงาน
โครงการ เพ่ือหาข้อบกพร่องของการด าเนินการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การด าเนินการ
ช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้น า และ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในโครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการนี้ 
จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่น หรือจุดแข็ง (Strengths)  และจุดด้อย (Weakness) ของ
นโยบาย / แผนงาน / โครงการ ซ่ึงมักจะไม่สามารถศึกษาได้ภายหลังสิ้นสุดโครงการแล้ว 

การประเมินกระบวนการจะมีบทบาทส าคัญในเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะ ๆ เพ่ือการ
ตรวจสอบการด าเนินของโครงการโดยทั่วไป การประเมินกระบวนการมีจุดมุ่งหมาย คือ 

3.1 เพ่ือการหาข้อบกพร่องของโครงการ ในระหว่างที่มีการปฏิบัติการ หรือการด าเนินงานตาม
แผนนั้น 

3.2 เพ่ือหาข้อมูลต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการ 
3.3 เพ่ือการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการด าเนินงานของโครงการ 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิด
ขึน้กับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือความต้องการ / เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของ
การยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล เรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ 
(Outcomes) ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการ โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัย
เบื้องต้นและกระบวนการร่วมด้วย จะเห็นได้ว่าการประเมินแบบ CIPP เป็นการประเมินที่ครอบคลุม
องค์ประกอบของระบบทั้งหมด ซึ่งผู้ประเมินจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
ก าหนดประเด็นของตัวแปรหรือตัวชี้วัด ก าหนดแหล่งข้อมูลผู้ให้ข้อมูล ก าหนดเครื่องมือการประเมิน วิธีการที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

แนวคิดและแบบจ าลองที่ยึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลักของไทเลอร์ (Tyler’s Goal Attainment 

Model)  
อาร์ ดับเบิ้ลยู ไทเลอร์ (R.W. Tyler) เป็นนักประเมินรุ่นแรก ๆ  ในปี ค.ศ. 1930  และเป็นผู้ที่เริ่มต้น

บุกเบิกแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ เขามีความเห็นว่า “การประเมินคือการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมเฉพาะอย่าง (performance) กับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว้” โดยมีความเชื่อว่า  จุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุมและจ าเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลัง 
จากค าจ ากัดความของการประเมินดังกล่าวแล้วนี้จะเห็นได้ว่ามีแนวความคิดเห็นว่าโครงการจะประสบผลส าเร็จ
หรือไม ่ดูไดจ้ากผลผลิตของโครงการว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้แต่แรกหรือไม่เท่านั้น แนวความคิดในลักษณะ
ดังกล่าวนี้เรียกว่า “แบบจ าลองที่ยึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก” (Goal Attainment Model or 
Objective) เรียกว่า Tyler’s Goal Attainment Model   

ซึ่งต่อมาปี 1950  ได้มีรูปแบบมาใช้เป็นกระบวนการตัดสินการบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ท าการ
ประเมิน (R.W. Tyler.1950) เรียกว่า “Triple Ps Model” ดังนี้ 
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P-Philosophy & Purpose - ปรัชญา/จุดมุ่งหมาย 
P-Process - กระบวนการ 
P-Product - ผลผลิต 

ในการประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการทางการศึกษาได้โดยการประเมินความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ว่า 
ปรัชญา / จุดมุ่งหมายของโครงการมีความสัมพันธ์กับกระบวนการและผลผลิตหรือไม่  ถ้าประเมินเป็นส่วน ๆ               
ก็จะประเมินในด้านประสิทธิภาพของปรัชญา / จุดมุ่งหมาย และกระบวนการประเมินประสิทธิผลของผลผลิตว่า
ตรงกับปรัชญา / จุดมุ่งหมายหรือไม่  มีประสิทธิภาพเพียงใด เป็นต้น 

แนวคิดและแบบจ าลองการสนับสนุน (Countenance  Model) ของสเต้ก (Robert E. Stake) 
แนวความคิดของโรเบิร์ท อี สเต้ก (Robert E. Stake) นั้น ค านึงถึงความต้องการสารสนเทศที่แตกต่าง

กันของบุคคลหลาย ๆ  ฝ่ายที่เก่ียวข้องกับโครงการในการประเมินโครงการ ผู้เกี่ยวข้องคนหนึ่งอาจต้องการทราบ
เกี่ยวกับความแน่นอนและสอดคล้องในการวัด เพ่ือการประเมินนั้น ๆ  ในขณะที่ผู้เกี่ยวข้องคนอ่ืนอาจต้องการ
ทราบทิศทางการด าเนินงานของโครงการหรือผู้ใช้ผลผลิตของโครงการอาจมีความต้องการอีกรูปหนึ่ง  ส าหรับ
นักวิจัยอาจต้องการสารสนเทศท่ีแตกต่างไปจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพราะการประเมินนั้นเพ่ือที่จะรู้เรื่องราวต่าง ๆ 
ของโครงการอย่างละเอียดลึกซ้ึง เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ 

ดังนั้นการประเมินโครงการจึงต้องมีการบรรยายเกี่ยวกับโครงการอย่างละเอียดเพ่ือให้ครอบคลุมถึง
สารสนเทศที่จะตองสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือจะน าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้น จึงเสนอ
รูปแบบของการประเมินโครงการอย่างมีระบบ โดยการบรรยายและตัดสินคุณค่าเกี่ยวกับโครงการตามหลักการ
ของโครงการนั้น ๆ  

ในภาคการบรรยายนั้น ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประเมินจะต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ได้มากที่สุด 
ประกอบด้วย  2  ส่วน คือ 

1. เป้าหมายหรือความคาดหวัง (Goals or Intents)  เป้าหมายที่ครอบคลุมนโยบายทั้งหมด  ส าหรับ
การประเมินการศึกษาไม่ควรจะสนใจเป้าหมายเฉพาะในแง่พฤติกรรมของผู้เรียนเพียงอย่าง เดียว  ต้องค านึงถึง
องค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย  ความคาดหวังนี้ประกอบด้วย  3  ส่วน คือ 

1.1 สิ่งน า (Antecedence)  เป็นสภาพที่มีอยู่ก่อน ซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับผลของการเรียนการ
สอน 

1.2 ปฏิบัติการ (Transactions)  เป็นผลส าเร็จของการจัดกระท างานเป็นองค์ประกอบของ
ขบวนการเรียนการสอน 

1.3 ผลลัพธ์ (Outcomes)  เป็นผลของโปรแกรมทางการศึกษา 
2. สิ่งที่ เป็นจริงหรือสังเกตได้  (Observations) เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจริงในสภาพความเป็นจริง                 

มีส่วนประกอบ  3  ส่วนเช่นกัน คือ สิ่งน า ปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่
เป็นจริง มิได้เป็นตัวชี้บ่งว่าข้อมูลที่เราได้มีความเที่ยงหรือความตรง แต่เป็นเพียงสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ตั้งใจไว้
ได้เกิดข้ึนจริงเท่านั้น ในภาคการตัดสินคุณค่าเป็นส่วนที่จะตัดสินว่า  โครงการประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใด 
นักประเมินต้องพยายามศึกษาดูว่ามาตรฐานอะไรบ้างที่เหมาะสมในการที่จะน ามาเปรียบเทียบเพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจโดยทั่ว ๆ ไป เกณฑ์ท่ีใช้มี  2  ชนิด  คือ 

2.1 เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criterion) เป็นเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ อาจจะเกิดขึ้นก่อนโดยมีความ
เป็นอิสระจากพฤติกรรมของกลุ่ม 

2.2 เกณฑ์สัมพัทธ์ (Relative Criterion) เป็นเกณฑ์ที่ได้มาจากพฤติกรรมของกลุ่มถ้าผู้ประเมิน
ไม่สามารถหามาตรฐานที่จะน ามาเปรียบเทียบได ้ก็ต้องพยายามหาโครงการอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
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มาเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสินใจ แบบจ าลองนี้มุ่งเน้นความสอดคล้อง และความสมเหตุสมผลของ
เมตริกบรรยาย และเมตริกตัดสินคุณค่า ส าหรับความสอดคล้องนั้นมี  2  ลักษณะ คือ 

1) Contingence เป็นความสอดคล้องเชิงเหตุผล จะพิจารณาความสัมพันธ์ในแนวตั้ง
ตามแนวความคิดของสเต้ก (Robert E. Stake) 

2) Congruence เป็นความสอดคล้องที่ปรากฏขึ้นจริง หรือเป็นความสอดคล้องในเชิง
ประจักษ์ (empirical)  พิจารณาความสัมพันธ์ในแนวนอนตาม  แนวความคิดของสเต้ก 
(Robert E. Stake)    

ข้อดีส าหรับรูปแบบของการประเมินของสเต้ก (Robert E. Stake) คือ เสนอวิธีการประเมินเป็นระบบ
เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลเชิงบรรยาย และตัดสินคุณค่า มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชัดเจน แต่มีข้อจ ากัดคือ 
เซลล์บางเซลล์ของเมตริกมีความคาบเกี่ยวกัน และความแตกต่างระหว่างเซลล์ไม่ชัดเจน ซึ่งอาจจะท าให้เกิด
ความขัดแย้งภายในโครงการได้   

ในการประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินได้เลือกรูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) 
คือ แบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโครงการ  

2. การก าหนดขนาดและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง (Sample groups) หมายถึงบางส่วนของประชากรที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของประชากร

ที่ท าการศึกษา การใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจะท าให้มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนมาก และการใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างใหญ่จะมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนน้อย (Kerlinger, 1972: 61 อ้างใน มารยาท โยทองยศ และ
ปราณ ีสวัสดิสรรพ์, 2552)  

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วิจัยจะต้องก าหนดให้เหมาะสม และมีความ
เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ท าการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ (Kerlinger, 1972: 61 
อ้างใน มารยาท โยทองยศ และปราณ ีสวัสดิสรรพ์, 2552) 

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างว่าควรมีขนาดเท่าใดนั้น ผู้วิจัยควรค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ หลายอย่าง     

มาประกอบกัน (Librero, 1985 อ้างใน มารยาท โยทองยศ และปราณ ีสวัสดิสรรพ์, 2552) ดังนี้  
1. ค่าใช้จ่าย เวลาแรงงานและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนั้นว่ามีพอที่จะท า

ให้ได้หรือไม ่และคุ้มค่าเพียงใด  
2. ขนาดของประชากร ถ้าประชากรมีขนาดใหญ่ มีความจ าเป็นต้องเลือกกลุ่มตัวอย่าง ถ้าประชากร      

มีขนาดเล็ก และสามารถท่ีจะศึกษาได้ควรจะศึกษาจากประชากรทั้งหมด  
3. ความเหมือนกัน ถ้าประชากรมีความเหมือนกันมากความแตกต่างของสมาชิกมีน้อยนั้นคือ         

ความแปรปรวนในกลุ่มตัวอย่างมีน้อยก็ใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กได้  แต่ถ้าประชากรมีลักษณะไม่เหมือนกัน   
ความแตกต่างของสมาชิกมีมาก ความแปรปรวนในกลุ่มมีมากจ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่  เพ่ือให้
ครอบคลุมคุณลักษณะต่างๆ ของประชากร  

4. ความแม่นย าชัดเจน ถ้าต้องการความแม่นย าชัดเจนในเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ ่คือ ยิ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างใหญ่มากเท่าใด ผลการศึกษายิ่งมีความแม่นย ามากข้ึนเท่านั้น  

5. ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้จากการสุ่มตัวอย่าง 
โดยทั่วไปแล้ว มักจะยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 1% หรือ 5% (สัดส่วน 0.01 หรือ 0.05) และยังขึ้นอยู่กับ
ความส าคัญของเรื่องที่ต้องการศึกษาด้วย ถ้าปัญหามีความส าคัญมาก ก็ควรให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
เช่น 1% แต่ถ้ามีความส าคัญน้อยก็อาจยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้บ้าง เช่น 5% เป็นต้น  
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6. ความเชื่อมั่น ผู้ประเมินต้องก าหนดความเชื่อมั่นว่ากลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมานั้นมีโอกาสได้ค่าอ้างอิงไม่

แตกต่างจากค่าที่แท้จริงของประชากรประมาณเท่าไร เช่น ถ้าก าหนดระดับเชื่อมั่น 95% หมายถึง ค่าอ้างอิงมี
โอกาสถูกต้อง 95% มีโอกาสผิดพลาดจากค่าที่แท้จริง 5% นั่นคือค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 95 กลุ่มจาก 100 
กลุ่มที่สุ่มมาจากประชากรเดียวกันจะไม่แตกต่างจากค่าที่แท้จริงของประชากร  ซึ่งระดับความเชื่อมั่นอาจจะ
เพ่ิมข้ึนเป็น 99% หรือลดลงเหลือ 90%  

วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง   
วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีด้วยกันหลากหลายวิธี ในที่นี้จะน าเสนอการก าหนดขนาดของ

กลุ่มตวัอย่างที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ได้แก่ การก าหนดเกณฑ์ การใช้ตารางส าเร็จรูป และการใช้สูตรค านวณ  
1. การก าหนดเกณฑ์  

ในกรณีนี้ผู้ประเมินต้องทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนก่อนแล้ว ใช้เกณฑ์โดยก าหนดเป็นร้อย
ละของประชากรในการพิจารณาดังนี้ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543 อ้างใน มารยาท โยทองยศ และปราณี 
สวัสดิสรรพ์, 2552)  

ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 25%  
ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักพัน ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 10%  
ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักหมื่น ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 5%  
ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักแสน ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 1%  

2. การใช้ตารางส าเร็จรูป  
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางส าเร็จรูป มีอยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่กับ ความ

ต้องการของผู้วิจัย ตารางส าเร็จรูปที่นิยมใช้กันในงานวิจัยเชิงส ารวจ ได้แก่ ตารางส าเร็จรูปของทาโร    
ยามาเน่ (Yamane) และตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เป็นต้น  
3. การใช้สูตรค านวณ  

ถึงว่าแม้การใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะง่ายและสะดวกกับผู้วิจัย  แต่ในบางครั้ง
ผู้วิจัยอาจจ าเป็นที่จะต้องค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ขนาดประชากรหรือระดับความเชื่อมั่นอ่ืน  ๆ 
แตกต่างออกไปจากที่ก าหนดไว้ในตาราง ผู้วิจัยจ าเป็นต้องค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตร      
ซึ่งสูตรในการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีหลากหลายวิธี ดังเช่น ถ้าทราบขนาดของประชากรก็มัก
นิยมใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) และสูตรของเครจซี่และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan)    
แต่ถ้าไม่ทราบขนาดของประชากรก็นิยมใช้สูตรของคอแครน (Cochran) เป็นต้น   
ส าหรับการประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินเลือกใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูป

ของ เครจซี่และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan) เพราะเป็นการประเมินที่มีกลุ่มประชากรขนาดเล็ก  รายละเอียด
ของตารางส าเร็จรูปทั้ง 2 แบบ มีดังนี้  

ตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่  
ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน มารยาท โยทองยศ และปราณ ีสวัสดิสรรพ์

, 2552) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือประมาณค่าสัดส่วนของประชากร  โดยค าดว่าสัดส่วนของ
ลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95% ดังตารางที่ 1 วิธีการอ่านตารางผู้วิจัย
จะต้องทราบ ขนาดของประชากร และก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เช่น ต้องการหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีขนาดเท่ากับ 2,000 คน ความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้เท่ากับ 5% ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะเท่ากับ 333 คน เป็นต้น  
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ตารางส าเร็จรูปก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % และ
ความคลาดเคลื่อนต่างๆ 

ขนาด
ประชากร 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความคลาดเคลื่อน (e) 
±1% ±2% ±3% ±4% ±5% ±10% 

500  ∗  ∗  ∗  ∗  222  83  
1,000  ∗  ∗  ∗  385  286  91  
1,500  ∗  ∗  638  441  316  94  
2,000  ∗  ∗  714  476  333  95  
2,500  ∗  1,250  769  500  345  96  
3,000  ∗  1,364  811  517  353  97  
3,500  ∗  1,458  843  530  359  97  
4,000  ∗  1,538  870  541  364  98  
4,500  ∗  1,607  891  549  367  98  
5,000  ∗  1,667  909  556  370  98  
6,000  ∗  1,765  938  566  375  98  
7,000  ∗  1,842  959  574  378  99  
8,000  ∗  1,905  976  580  381  99  
9,000  ∗  1,957  989  584  383  99  
10,000  5,000  2,000  1,000  588  385  99  
15,000  6,000  2,143  1,034  600  390  99  
20,000  6,667  2,222  1,053  606  392  100  
25,000  7,143  2,273  1,064  610  394  100  
50,000  8,333  2,381  1,087  617  397  100  
100,000  9,091  2,439  1,099  621  398  100  

∞  10,000  2,500  1,111  625  400  100  
∗ หมายถึง ขนาดตัวอย่างไม่เหมาะสมที่จะ assume ให้เป็นการกระจายแบบปกต ิ จึงไม่สามารถใช้สูตรค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างได ้ 

ที่มา : ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ์, 2552) 

ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน  
ส าหรับตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน มารยาท โยทองยศ และ

ปราณี สวัสดิสรรพ์, 2552) ตารางนี้ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกัน และก าหนดให้
สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความ
เชื่อมั่น 95% สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรที่มีขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ดังตารางที่ 
2 วิธีการอ่านตารางผู้วิจัยต้องทราบขนาดของประชากร เช่น ถ้าประชากรมีขนาดเท่ากับ 2,000 คน ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการจะเท่ากับ 322 คน เป็นต้น 
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ตารางส าเร็จรูปก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)  

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 

10 
14 
19 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
59 
63 
66 
70 
73 
76 
80 
86 
92 
97 
103 
108 
113 
118 
123 
127 
132 
136 

220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
1100 

140 
144 
148 
152 
155 
159 
162 
165 
169 
175 
181 
186 
191 
196 
201 
205 
210 
214 
217 
226 
234 
242 
248 
254 
260 
265 
269 
274 
278 
285 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
15000 
20000 
30000 
40000 
50000 
75000 
100000 

291 
297 
302 
306 
310 
313 
317 
320 
322 
327 
331 
335 
338 
341 
346 
351 
354 
357 
361 
364 
367 
368 
370 
375 
377 
379 
380 
381 
382 
384 

ที่มา : เครจซี่และมอร์แกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970 อ้างใน มารยาท             
โยทองยศ และปราณ ีสวัสดิสรรพ์, 2552) 
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การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) 

การสุ่มตัวอย่าง เป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการสุ่มหน่วยตัวอย่างมาจากประชากรที่สนใจศึกษา   
ถ้าเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ จะเป็นการสุ่มบุคคลเพ่ือตอบแบบสอบถาม  ถ้าเป็นการวิจัยเอกสาร จะเป็นการสุ่ม
เอกสารหรือเนื้อหามาวิเคราะห์ (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2544)  

ประเภทของการสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ตามจุดมุ่งหมายในการสุ่ม ดังนี้ การสุ่ม 

จากประชากรโดยตรง (Random Selection) และการสุ่มเพ่ือจัดกลุ่ม (Random Assignment) โดยการสุ่มจาก
ประชากรโดยตรง (Random Selection) เป็นการสุ่มตัวอย่างจากประชากร ส่วนการสุ่มเพ่ือจัดกลุ่ม (Random 
Assignment) เป็นการน ากลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้มาสุ่มเข้ากลุ่มที่แตกต่างกัน เช่น สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม  

ซึ่งเป็นไปได้ที่ในการวิจัยเรื่องหนึ่งอาจจะมีการสุ่มทั้ง 2 ประเภท ก็คือ สุ่มกลุ่มตัวอย่าง 100 คน          
จากประชากรทั้งหมด 1,000 คน (Random Selection) แล้วน ากลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้ 100 คน มาสุ่มเพ่ือจ าแนก
ออกเป็นกลุ่มควบคุม 50 คน และกลุ่มทดลอง 50 คน (Random Assignment)  

และเป็นไปได้ที่ในการวิจัยเรื่องหนึ่งอาจจะใช้การสุ่มประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น อาจจะไม่สุ่ม 100 คน
จาก 1,000 แต่อาจจะใช้รายชื่อประชากรทั้ง 1,000 คน แล้วเลือกเอาเฉพาะ 100 คนแรก แล้วจึงค่อยใช้การสุ่ม
จ าแนกออกเป็นกลุ่มควบคุม 50 และกลุ่มทดลอง 50 คน  

และเป็นไปได้ที่ในการวิจัยเรื่องหนึ่งอาจจะไม่มีการสุ่มทั้ง 2 ประเภท ก็คือ เจาะจงทดลองกับเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนามแดง มีอยู่ 4 ห้อง เลือกมา 2 ห้องเป็นกลุ่มทดลองโดยใช้
หลักสูตรใหม่ ส่วนอีก 2 ห้องท่ีเหลือใช้หลักสูตรเก่าเป็นกลุ่มควบคุม  

ในเอกสารนี้จะน าเสนอเกี่ยวกับ Random Selection แบบต่าง ๆ เพราะมีความส าคัญที่จะช่วยให้
งานวิจัยมีความเที่ยงตรงภายนอก (Externel Validity) (สรุปอ้างอิงผลการวิจัยไปยังประชากรได้ )               
ส่วน Ramdon Assignment มีความส าคัญในการออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง เพราะจะช่วยให้เกิดความ
เที่ยงตรงภายใน (Internet Validity) (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2544)  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
สามารถจ าแนกออกเป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ ดังนี้  คือ การสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability 

Sampling) และการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ , 
2544)  

1. การสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling)  
เป็นการสุ่มหน่วยตัวอย่างจากประชากร โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
1. รู้จ านวนประชากรทั้งหมด  
2. ประชากรทั้งหมดมีโอกาสที่จะถูกสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่าเทียมกัน  
3. ใช้วิธีการสุ่มที่เหมาะสม เพ่ือให้หน่วยตัวอย่างมีโอกาสถูกสุ่มเท่าเทียมกัน  
4. ใช้วิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม  
การสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก เพราะมีความน่าเชื่อถือ การสุ่มแบบ

นี้มีหลายวิธี คือ  
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การสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)  

การสุ่มอย่างง่ายเป็นวิธีที่ประชากรแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่า ๆ กัน ประชากร
จะต้องก าหนดเฉพาะลงไปว่าเป็นกลุ่มใด เช่น ประชากรเป็นเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 เป็นต้น  

การสุ่มแบบนี้จะต้องก าหนดเลขล าดับให้กับประชากรแต่ละหน่วย เช่น ต้องการกลุ่มตัวอย่าง 100 คน 
จากประชากร 2,000 คน จะต้องมีรายชื่อของประชากรทั้ง 2,000 คน แล้วให้เลขล าดับแก่ประชากรแต่ละคน 
ตั้งแต่ 0001 ถึง 2000 จากนั้นอาจจะใช้ตารางเลขสุ่มในการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งหาได้จากหนังสือสถิติทั่วไป  

การสุ่มนั้นจะต้องเลือกสดมภ์ใด สดมภ์หนึ่งขึ้นมา แล้วอ่านตัวเลขในแถวแรกจ านวน 4 หลัก (ที่ 4 หลัก
เพราะประชากรมี 2,000 คน คนที่ 1 มีเลขล าดับ 4 หลักคือ 0001 จนถึง คนสุดท้ายก็มีเลขล าดับ 4 หลักคือ 
2000) ตัวเลข 4 หลักแรกที่อ่านได้คือ 0117 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างคนแรกก็คือคนที่มีเลขล าดับที่ 0117 อ่านแถว
ต่อไปได้เลข 9123 แต่เลขล าดับที่ 9123 ไม่มี จึงต้องข้ามไปอ่านเลขในแถวถัดไปคือ 0864 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างคน
ที่สองก็คือคนที่มีเลขล าดับที่ 0864 และกลุ่มตัวอย่างคนที่สามก็คือคนที่มีเลขล าดับที่ 0593 แถวถัดมาได้เลข 
6662 ซึ่งก็ต้องข้ามไปอีกเช่นกัน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างคนที่สี่ก็คือคนที่มีเลขล าดับที่ 0519 อ่านไปเรื่อย ๆ 
จนกระท่ังได้กลุ่มตัวอย่างครบ 100 คน ตามที่ต้องการ  

ตาราง 1 ส่วนหนึ่งของตารางเลขสุ่ม 
01172 22345 22216 03276 06228 56545 
91233 97915 23398 10923 93412 98767 
08640 01626 41114 25128 60234 65908 
05939 02233 08067 45455 01156 23787 
66627 10659 87980 89903 90987 19890 
05196 00457 03690 03770 50009 04666 
06304 78632 09800 51037 02435 14567 
01172 22345 22216 03276 06228 56545 

จุดเด่นของการสุ่มแบบนี้ก็คือมีความสะดวกและใช้ได้ง่าย แต่มีข้อเสียคือ ถ้ากลุ่มตัวอย่างที่ต้องการมี
จ านวนมาก การใช้วิธีก็จะเสียเวลามาก เนื่องจากผู้วิจัยต้องรู้จักประชากรทุกคน  คือต้องรู้ว่า ประชากรล าดับที่ 
0117 เป็นใคร ยิ่งกว่านั้นผู้วิจัยบางคนจะไม่ใช้การสุ่มอย่างง่าย ถ้าแน่ใจว่ากลุ่มประชากรสามารถจ าแนกออกเป็น
กลุ่มย่อยที่มีสัดส่วนแน่นอน ผู้วิจัยอาจจะใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นแทน  

การสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling)  
วิธีนี้เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการอ่านข้ามทีละ n คน โดยจะต้องสุ่มเลขเริ่มต้นให้ได้เสียก่อน ซึ่งวิธี

นี้จะคล้ายกับการสุ่มอย่างง่าย สมมติว่า ต้องการกลุ่มตัวอย่าง 100 คน จาก 2,000 คน และคุณมีรายชื่อ
ประชากรทั้ง 2,000 คน และให้เลขล าดับแต่ละคนตั้งแต่ 0001 ถึง 2000 เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะต้องสุ่มเลข 1 
ถึง 20 ออกมา 1 ตัว เพราะสุ่ม 100 คนจาก 2,000 คน ดังนั้น จุดเริ่มต้นในการสุ่มจะต้องเริ่มที่ 20 คนแรก 
สมมติว่าคุณสุ่มออกมาได้คนที่ 15 ประชากรที่อยู่เป็นล าดับที่ 0015 จะเป็นกลุ่มตัวอย่างคนแรก แล้วนับต่อไปที
ละ 20 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างคนที่ 2 คือคนที่อยู่ในล าดับที่ 0035 กลุ่มตัวอย่างคนที่ 3 คือคนที่อยู่ในล าดับที่ 
0055 กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4 คือคนที่อยู่ในล าดับที่ 0075 อ่านไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังได้กลุ่มตัวอย่างครบ 100 คน  
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การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling)  

เป็นวิธีที่ผู้วิจัยสามารถแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้แน่นอน เช่น ในการวิจัยกับเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอ าเภอหนึ่ง โดยจะศึกษาผลของการใช้หลักสูตรใหม่ ว่าจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนดีขึ้นหรือไม่ และผู้วิจัยมีความเชื่อว่า เพศ เป็นตัวแปรส าคัญที่จะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น
จึงได้มีขั้นตอนการสุ่มดังนี้  

1. ผู้วิจัยก าหนดประชากรเป้าหมาย : นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในอ าเภอหนึ่งของจังหวัดอยุธยา  
2. ผู้วิจัยพบว่า ในกลุ่มประชากรนี้มีเพศหญิง 219 คน (คิดเป็น 60% ของประชากรทั้งหมด) และเพศ

ชาย 146 คน (คิดเป็น 40% ของประชากรทั้งหมด) และผู้วิจัยต้องการกลุ่มตัวอย่าง 30% จากประชากรทั้งหมด  
3. ใช้การสุ่มอย่างง่าย สุ่มกลุ่มตัวอย่าง 30% จากประชากรในแต่ละกลุ่มเพศ จะได้เพศหญิง 66 คน 

(30% ของ 219 คน) และเพศชาย 44 คน (30% ของ 146 คน) สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จะมีขนาดเท่ากับ
ประชากรคือ เพศชาย 40% และเพศหญิง 60%  

ภาพประกอบ 1 การสุ่มแบบแบ่งชั้น  

 

การสุ่มแบบแบ่งชั้นมีประโยชน์ช่วยให้ผู้วิจัยมีความมั่นใจว่าคุณลักษณะหรือตัวแปรที่สนใจศึกษาที่อยู่ใน
ประชากรนั้น ก็มีอยู่ในกลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนที่เท่ากัน  

การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster (Area) Random Sampling)  
เป็นวิธีที่ผู้วิจัยใช้ในการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มตามเขตพ้ืนที่ (area) ซึ่งในแต่ละเขตพ้ืนที่จะมี

ประชากรที่มีคุณลักษณะที่ต้องการกระจายกันอยู่อย่างเท่าเทียมกัน แล้วสุ่มกลุ่มมาจ านวนหนึ่งด้วยวิธีการสุ่มที่
เหมาะสม เช่น  

บริษัทผลิตอาหารส าเร็จกึ่งส าเร็จต้องการส ารวจความต้องการบริโภคอาหารกึ่งส าเร็จของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ถ้าจะใช้สุ่มอย่างง่าย บริษัทจะต้องมีรายชื่อของประชากรในกรุงเทพมหานครทั้งหมด ซึ่งเป็น
เรื่องท่ียุ่งยากมาก ถ้าจะใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยจ าแนกประชากรตามระดับรายได้ แต่นอนว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้
จะกระจัดกระจายไปทั่วกรุงเทพมหานคร ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ดังนั้นการสุ่มแบบ
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แบ่งกลุ่มจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด โดยการใช้การแบ่งกรุงเทพมหานครออกเป็นเขตอ าเภอ n เขต แล้วสุ่มเขต
อ าเภอ m เขตมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เรียกว่า การสุ่มแบบแบ่งกลุ่มขั้นเดียว (Single-stage cluster sampling) 
เมื่อได้เขตอ าเภอที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมาแล้ว จ านวนกลุ่มตัวอย่างอาจจะยังมีเป็นจ านวนมากอยู่ บริษั ทที่วิจัย
อาจจะสุ่มอีกครั้ง จากเขตที่สุ่มได้มา m เขตประกอบไปด้วยต าบล p ต าบล แล้วสุ่มต าบลมา q ต าบลเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง เรียกว่า การสุ่มแบบแบ่งกลุ่มสองขั้นตอน (Two-stage cluster sampling) ถ้าหากจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้ยังมีจ านวนมากอยู่ อาจสุ่มโดยใช้หมู่บ้าน หรือชุมชนเป็นหน่วยในการสุ่ม เรียกว่า การสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage cluster sampling)  

การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling)  
มีวิธีการสุ่ม 4 แบบที่อธิบายไว้แล้ว คือ การสุ่มอย่างง่าย การสุ่มอย่างมีระบบ การสุ่มแบบแบ่งชั้น และ

การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ในการท าวิจัยจริง ๆ เราอาจจะใช้วิธีการสุ่มที่ซับซ้อนมากกว่านี้ โดยหลักแล้วจะต้อง
พิจารณาวิธีการสุ่มทั้ง 4 แบบนี้มาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยต้องการอย่างแท้จริง  
เรียกว่าการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

ตัวอย่างเช่น ประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตการศึกษา 10 ใช้การสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม แบ่งออกเป็น 7 จังหวัด สุ่มได้มา 3 จังหวัด ในทั้ง 3 จังหวัดมี 45 โรงเรียน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น โดย
แบ่งตามขนาดของโรงเรียน คือโรงเรียนขนาดใหญ่ 10 โรงเรียน ขนาดกลาง 12 โรงเรียน และขนาดเล็ก 23 
โรงเรียน สุ่มได้โรงเรียนขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน ขนาดกลาง 3 โรงเรียน และขนาดเล็ก 5 โรงเรียน ใน 10 โรงเรียน
มีนักเรียนทั้งหมด 10,000 คน ใช้การสุ่มอย่างง่ายมา 20% จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด ได้นักเรียนมาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 2,000 คน  

2. การสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling)  
เป็นการสุ่มหน่วยตัวอย่างที่บางครั้งอาจไม่ทราบจ านวนประชากรที่แท้จริง ท าให้ไม่สามารถใช้

การสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็นได้ และการสุ่มแต่ละครั้งนั้น ทุก ๆ หน่วยของประชากรมีโอกาสถูกสุ่มมาเป็น
กลุ่มตัวอย่างไม่เท่าเทียมกัน การสุ่มแบบนี้มีหลายวิธี คือ  

การเลือกตัวอย่างแบบสะดวกสบาย (Convenience หรือ Accidental Sampling)  
เป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่ให้

ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการให้ข้อมูลบางอย่าง เช่น  
- สอบถามความคิดเห็นในการให้บริการอาหารกลางวันของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ผู้วิจัยอาจจะไปยืน

ตรงประตูทางเข้าโรงอาหาร แล้วคอยสัมภาษณ์นักศึกษา 50 คนที่เดินเข้ามารับประทานอาหารในช่วงเช้าของวัน
หนึ่ง  

- ครูคนหนึ่งปรับปรุงแผนการสอนใหม่ และต้องการจะทดลองแผนการสอนใหม่ว่าจะให้ผลแตกต่างจาก
แผนการสอนเดิมหรือไม่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่เขาต้องรับผิดชอบสอน  

การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling)  
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะเป็นใครก็ได้ที่มีลักษณะตามความต้องการของผู้วิจัย โดยอาจจะก าหนด

เป็นคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไป เช่น  
- เป็นเพศหญิงที่ท างานในธนาคารอายุระหว่าง 30 ถึง 40 ปี   
- เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ที่ได้เกรดเฉลี่ย 3.50 

ขึ้นไป และมีความสามารถพิเศษทางดนตรี  
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การเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling)  

เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะและสัดส่วนที่ต้องการไว้ล่วงหน้า คุณลักษณะเช่น เพศ 
อายุ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา ฯลฯ  

- ต้องการกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิงในสัดส่วนที่เท่ากัน  
- นักวิจัยต้องการศึกษาเจตคติต่อมหาวิทยาลัย จึงก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง 400 คนแบ่งออกเป็น

นักศึกษาปริญญาตรี 60% ปริญญาโท 30% และปริญญาเอก 10%  

การเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling)  
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยการแนะน าของหน่วยตัวอย่างที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว เช่น นักวิจัยได้

พบ นาย ก. ที่มีคุณลักษณะตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา นักวิจัยได้เข้าไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูล จากนั้น
นักวิจัยให้ นาย ก. แนะน าเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีลักษณะตรงกับที่นักวิจัยต้องการ แล้วจดชื่อพร้อมที่อยู่ที่ติดต่อได้
ไว้ สมมติว่า นาย ก. ได้แนะน า นาย ข. และ นางสาว ค. แล้วนักวิจัยก็ไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก นาย ข. และ 
นางสาว ค. แล้วนักวิจัยก็ให้ นาย ข. และนางสาว ค. แนะน าเพ่ือนหรือคนรู้จักที่มีลักษณะตรงกับที่นักวิจัย
ต้องการ นักวิจัยจดชื่อพร้อมที่อยู่ที่ติดต่อได้ไว้ แล้วผู้วิจัยไปตามสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากบุคคลที่ นาย ข . และ 
นางสาว ค. ได้แนะน าไว้ ผู้วิจัยท าแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนที่ต้องการ  

วิธีนี้ ผู้วิจัยจะได้กลุ่มตัวอย่างมาจากการแนะน าต่อ ๆ กันของหน่วยตัวอย่าง หน่วยตัวอย่าง 1 คนอาจจะ
ไม่ได้แนะน าแค่คนเดียว ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะเพ่ิมขึ้นทุกครั้งที่ได้ไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูล เหมือนกับ
ก้อนหิมะท่ียิ่งกลิ้งไปลูกหิมะก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น ดังนั้นวิธีนี้ถึงได้ใช้ค าว่า Snowball Sampling  

ภาพประกอบ 2 วิธีการสุ่มแบบต่าง ๆ  
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3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลือกใช้

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  ซึ่งจะได้น าเสนอรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

แบบสอบถาม (questionnaire) คือ เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมภายในของบุคคลเกี่ยวกับความรู้สึก        
ความคิดเห็น เจตคติ ความสนใจ ฯลฯ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมด้านจิตพิสัยนั่นเอง นอกจากนี้ยังเหมาะ
ส าหรับศึกษาข้อมูลส่วนตัวของบุคคลด้วย แบบสอบถามมีลักษณะเป็นชุดของค าถามที่สร้างขึ้น เพ่ือให้ศึกษาหา
ข้อมูลตามจุดประสงค ์ 

หลักในการสร้างแบบสอบถาม  
ในการสร้างแบบสอบถามนั้นข้อค าถามของแบบสอบถามจะถูกสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดทฤษฎีของตัว

แปรที่ต้องการศึกษาหรือต้องการวัด  ซึ่งการออกแบบมาตรที่ใช้ต้องเหมาะสมกับประเด็นที่จะวัด                  
โดยแบบสอบถามจะมีหลักในการสร้างดังต่อไปนี้  

1. พิจารณาขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด โดยการสังเคราะห์จากกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างแบบสอบถาม  

2. เลือกรูปแบบของค าถามให้เหมาะสมกับกลุ่มที่จะถามว่าควรใช้รูปแบบของค าถามแบบปลายเปิดหรือ
ปลายปิด นอกจากรูปแบบของค าถามที่ใช้แล้ว ผู้วิจัยควรค านึงถึงความสามารถ ในการระบุความเห็นด้วยมาก-
น้อยของกลุ่มตัวอย่างด้วย โดยถ้ากลุ่มตัวอย่างอายุน้อย ผู้วิจัยก็ไม่ควรใช้มาตรประเมินค่าที่สูงเกินไป (5 ระดับ) 
อาจใช้เพียง 3 ระดับ และควรออกแบบมาตรวัดให้เหมาะสม เช่น มี – ไม่มี, ใช่ – ไม่ใช่ ก็ควรใช้แบบตรวจสอบ
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รายการ แต่ถ้าต้องการระบุการกระท า มาก - น้อย เห็นด้วยมากที่สุด - น้อยที่สุด ก็ควรใช้มาตรประเมินค่า            
และควรค านึงถึงลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ ตลอดจนวางแผนไปถึงการจัดกระท ากับข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว
และให้ข้อสรุปที่ชัดเจนด้วย  

3. สร้างค าถามตามรูปแบบที่เลือกไว้ให้ครอบคลุมทุกด้านและถามสิ่งส าคัญให้ครบถ้วน ในการตั้งค าถาม
ต้องค านึงถึงเทคนิคการสร้างค าถาม เช่น ตั้งค าถามให้ชัดเจน ถามให้ตรงประเด็น ใช้ภาษาง่าย หลีกเลี่ยงค าศัพท์
ทางเทคนิค  

4. จัดท าต้นฉบับของแบบสอบถามที่สมบูรณ์ มีส่วนประกอบครบตามที่ต้องการ คือ มีชื่อแบบสอบถาม 
มีค าชี้แจง มีค าถามเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบและมีข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลหลักที่ต้องการทั้งหมด โดยวาง
รูปแบบให้ถูกต้องเหมาะสม สะดวกในการตอบและสะดวกในการจัดกระท าข้อมูลหลังจากเก็บแบบสอบถาม
กลับคืนมาแล้ว  

5. ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อบกพร่องก่อนที่จะพิมพ์ฉบับจริงไปใช้ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ
ของแบบสอบถาม ซึ่งอาจจะปฏิบัติได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้  

ระดับที่ 1 เป็นการตรวจสอบคุณภาพในด้านความเที่ยงตรง ผู้สร้างแบบสอบถามด้วยตนเอง
ควรอ่านทบทวนทุกส่วน และพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน ว่ายังมีสิ่งใดขาดไป หรือยังมีตรงไหนบกพร่องให้
เพ่ิมเติม และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ แต่การพิจารณาเองมักจะไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเอง ควรจะ
น าไปให้ผู้มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสาระที่จะถามตลอดจนเทคนิคการสร้าง
แบบสอบถาม ช่วยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ก็จะช่วยให้แบบสอบถามมีคุณภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ระดับที่ 2 เป็นการตรวจสอบคุณภาพโดยการหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น ในกรณี
ที่ต้องการข้อมูลไปใช้เพ่ือการท าวิจัยที่ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ จะต้องน าแบบสอบถามที่ผ่าน
การปรับปรุงในระดับที่ 1 มาพิมพ์เป็นฉบับทดลองแล้วน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มจริง แต่มี
สถานะเทียบเท่ากับกลุ่มจริง เพ่ือน าผลมาพิจารณาหาจุดบกพร่อง และปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งสุดท้าย   
ซึ่งจะมีการน าข้อมูลมาค านวณค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วย จากนั้น               
จึงพิมพ์เป็นฉบับที่ใช้จริงต่อไป 
การใช้แบบสอบถามเป็นวิธีการที่ผู้วิจัยน ามาใช้แทนการสัมภาษณ์ได้ในบางกรณี เช่น ถ้าต้องการจะ

ส ารวจข้อเท็จจริง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้ปกครองตลอดจนบุคคลอ่ืน ก็น าประเด็นค าถามมา
สร้างเป็นแบบสอบถามแล้วส่งไปสอบถาม ก็จะช่วยให้มีความสะดวกและประหยัดทุกด้าน และท าให้งานส าเร็จได้
อย่างรวดเร็ว โดยแบบสอบถามมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัด ดังนี้  

ข้อดี  
1. เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้กับบุคคลจ านวนมากได้ในเวลาพร้อมกัน ท าให้ประหยัดเวลา          

และค่าใช้จ่าย  
2. แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ให้เวลาในการตอบอย่างอิสระได้ โดยให้ผู้ตอบรับไปตอบ     

และนัดหมายเวลาส่งคืน ซึ่งไม่สร้างความตึงเครียดให้ผู้ตอบ  
3. สามารถฝากส่งและรับแบบสอบถามคืนได้หลายวิธี ท าให้มีความสะดวกในการใช้เครื่องมือ  
4. แบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อค าถามปลายปิดที่ออกแบบดี จะช่วยให้สะดวกในการ

รวบรวมค าตอบและวิเคราะห์ค าตอบ  
ข้อจ ากัด  
1. แบบสอบถามเหมาะสาหรับผู้ที่อ่านและเขียนหนังสือคล่องเท่านั้น  
2. ผู้ตอบแบบสอบถามอาจไม่ได้ตั้งใจตอบ หรือไม่ให้ความส าคัญต่อข้อมูลที่เป็นจริงหรือมอบให้

คนอ่ืนตอบแทน ท าให้ข้อมูลที่ได้มาไม่ตรงหรือคลาดเคลื่อนจากความจริง  
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3. ค าถามบางข้ออาจไม่ชัดเจนส าหรับผู้ตอบบางคน และไม่มีโอกาสได้รับค าชี้แจง ท าให้ค าตอบ

ที่ได้มาไม่มีประโยชน์  
จากการศึกษางานวิจัย พบว่า แบบสอบถามที่นิยมใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย มี 2 แบบ ได้แก่ 

แบบค าถามปลายเปิด และแบบค าถามปลายปิด โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
ผู้วิจัยควรออกแบบมาตรวัดให้มีความเหมาะสมกับประเด็น / สิ่งที่ต้องการวัด เช่น ผู้วิจัยต้องการวัดระดับความ
คิดเห็นของผู้เรียน ต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้แบบสอบถาม  ผู้วิจัยก็ควรเลือกใช้
แบบสอบถามที่เป็นมาตรประเมินค่า เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถระบุความคิดเห็นของตนได้ว่าอยู่ในระดับใด  ใน
ขณะเดียวกันผู้วิจัยควรค านึงถึงความสามารถในการระบุความเห็นด้วยมาก - น้อยของผู้เรียนด้วย นอกจากนั้น
แล้วในการออกแบบมาตรประเมินค่าจะมีผลต่อการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยผู้วิจัยจะต้องเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก
มาตรวัดที่เลือกใช้ เช่น ถ้าผู้วิจัยใช้แบบตรวจสอบรายการ ซึ่งเป็นการระบุถึงสิ่งที่ มี – ไม่มี, ใช่ – ไม่ใช่ หรือแบบ
มีค าตอบให้เลือก เช่น ชาย-หญิง การวิเคราะห์ข้อมูลก็ควรใช้ ความถี่ ร้อยละ หรือผู้วิจัยใช้มาตรประเมินค่าซึ่ง
เป็นการระบุถึงระดับความมาก-น้อย และเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลระดับของตัวแปรนั้นก็ควรใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการเลือกใช้สถิติทดสอบผู้วิจัยควรพิจารณาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
มาตรวัดตัวแปรและข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติทดสอบท่ีเลือกใช้ด้วย (จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, 2558) 

เกณฑ์การแปลผลท่ีเหมาะสมที่สุดของ Rating Scale 
เนื่องจากในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และการศึกษา มักจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากประชากร และ / หรือ
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาและน ามาวิเคราะห์แล้วแปลผลโดยใช้สถิติและเกณฑ์ในการแปลผลได้ในหลายลักษณะ เช่น 
การแปลผลในรูปร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าต้องการทราบผลโดยสรุปอย่างกระชับชัดเจนถึงระดับความ
คิดเห็นของกลุ่มที่ศึกษามากขึ้นกว่าการแปลผลโดยใช้ร้อยละซึ่งมิอาจสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ได้
จ าเป็นต้องใช้วิธีการอ่ืนซึ่งวิธีที่นิยมใช้กันคือ การใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

การแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั้นจะท าได้โดยก าหนดคะแนนแทนน้ าหนักให้แต่ละช่วงของระดับ
ความคิดเห็นแล้วค านวณค่าเฉลี่ย และน าค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย ซึ่งการหาค่าเฉลี่ย
โดยทั่วไปก็มักจะใช้ผลรวมของผลคูณระหว่างค่าน้ าหนักของแต่ละระดับกับค่าความถีในระดับนั้น แล้วหารด้วย
ความถี่ท้ังหมดในการก าหนดเกณฑ์ของการแปลความหมายนั้นท าได้หลายแบบ ดังนี้ 
แบบท่ี 1 : ค่าเฉลี่ย 

ระดับ  ความหมาย 
4.21 - 5.00  มากที่สุด 
3.41 - 4.20  มาก 
2.61 - 3.40  ปานกลาง 
1.81 - 2.60  น้อย 
1.00 - 1.80  น้อยที่สุด 

การก าหนดเกณฑ์เช่นนี้ยึดหลักว่า ให้ช่วงห่างหรือพิสัยของคะแนนทุกระดับเท่ากัน  ซึ่งเมื่อก าหนด
น้ าหนักคะแนนระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด เป็น  5,  4,  3,  2 และ 1 ตามล าดับ            
พิสัยเป็น 5 - 1 = 4 เฉลี่ยแต่ละช่วงห่างกัน 4/5 = 0.8 

ถ้าการค านวณค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่ได้เป็นจ านวนเต็มก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างไร  แต่ถ้าค่าที่ได้เป็นเลข
ทศนิยมก็จะต้องมีการปัดเศษให้เป็นจ านวนเต็ม เช่น 1.65 ก็ปัดเป็น 2 เพราะมีค่าใกล้ 2 มากกว่า 1 ก็ยังมีความ
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ชัดเจนไม่เกิดข้อถกเถียง เมื่อมาใช้เกณฑ์ตามแบบที่ 1 ที่ทุกระดับมีช่วงห่างของคะแนนเท่ากันอาจก่อให้เกิดการ
ขัดกับหลักของการปัดเศษให้เป็นจ านวนเต็มดังที่กล่าวมาข้างต้น เช่น เมื่อค านวณค่าเฉลี่ยเป็น 1.80 ก็จะแปล
ความตามเกณฑ์ที่ก าหนดว่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้ง ๆ ที่ 1.80 เมื่อปัดเศษเป็นจ านวนเต็มจะเป็น 2 ซึ่งตรงกับ
ระดับน้อยท าให้ขัดแย้งกัน แสดงว่าการใช้เกณฑ์ตามแบบที่ 1 อาจจะท าให้เกิดข้อโต้แย้งได้ในบางค่าเฉลี่ยที่
ค านวณได้เพ่ือประนีประนอมเงื่อนไขดังกล่าวนี้จึงน าการก าหนดน้ าหนักประจ าของแต่ละระดับมาบูรณาการ
ร่วมกับหลักการปัดเศษทศนิยมให้เป็นจ านวนเต็มโดยก าหนดเกณฑ์การแปลผลเป็นแบบที ่2 ดังนี้ 

แบบท่ี 2 : ค่าเฉลี่ย 

ระดับ  ความหมาย 
4.50 - 5.00  มากที่สุด 
3.50 - 4.49  มาก 
2.50 - 3.49  ปานกลาง 
1.50 - 2.49  น้อย 
1.00 - 1.49  น้อยที่สุด 

เกณฑ์แบบที่ 2 นี้ ช่วงระดับคะแนนมากที่สุดกับน้อยที่สุดจะมีน้อยกว่าระดับอื่น โดยช่วงคะแนนมาก
ที่สุด และน้อยที่สุดช่วงละประมาณ 0.5 แต่ในช่วงอ่ืน ๆ ประมาณ 1 จะเห็นว่า คะแนนเฉลี่ย 1.80 ก็จะตกอยู่ใน
ระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการปัดเศษ 

แต่แม้แบบที่ 2 จะสอดคล้องกับหลักทั่วไปของการปัดเศษ แต่ ณ คะแนนเฉลี่ยเป็น 4.50, 3.50, 2.50 
และ 1.50 ก็เป็นจุดที่มีปัญหาเช่นเดียวกัน เช่น 4.50 ถูกปัดเป็น 5 ในระดับมาก ทั้ง ๆ ที่ 4.50 มีระยะห่างจาก 5 
กับ ห่างจาก 4 เป็นระยะที่เท่ากัน อาจมีข้อค าถามข้ึนว่าท าไมไม่ปัดเป็น 4 ล่ะ?? แล้วจะตอบเช่นไร 

ดังนั้นเกณฑ์การแปลความหมายที่เหมาะสมที่สุดปิดข้อโต้แย้งทั้งหมดโดยพัฒนาจากแนวคิดท้ังสองแบบ
ดังกล่าว เป็นดังนี้ 

แบบท่ี 3 : ค่าเฉลี่ย 

ระดับ  ความหมาย 
4.51 - 5.00  มากที่สุด 
3.51 - 4.50  มาก 
2.51 - 3.50  ปานกลาง 
1.51 - 2.50  น้อย 
1.00 - 1.50  น้อยที่สุด 

การแปลคะแนนค่าเฉลี่ย เป็นระดับ จากข้อมูลที่เป็น  Rating Scale ซึ่งอาจจะเป็น 5 ระดับหรือ 3 
ระดับ หรือมากกว่านั้น เราสามารถใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีความหมายหมาย
ชัดเจนในตัวเองแล้ว ซึ่งเกณฑ์สัมบูรณ์นี้ที่นิยมใช้กันอยู่มี 2 วิธี คือ  

1. การใช้ขอบเขตที่แท้จริง (Exact Limuts) คือ ค่าที่อยู่ระหว่างขอบเขตต่ า และ ขอบเขตสูง เช่น  
ข้อค าถาม เป็น Rating Scale มีค่าคะแนน เป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 นั่นคือ ทุกคะแนนจะมีขอบเขตต่ า และ 
ขอบเขตสูงดังนี้  
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ระดับมากที่สุด 5 คะแนน มีขอบเขตท่ีแท้จริงเท่ากับ 4.51 - 5.50 หรือ 4.51 – 5.00 

(เนื่องจากค่าสูงสุดคือ 5.00) 
ระดับมาก 4 คะแนน มีขอบเขตท่ีแท้จริงเท่ากับ 3.51 - 4.50 
ระดับปานกลาง 3 คะแนน มีขอบเขตท่ีแท้จริงเท่ากับ 2.51 - 3.50 
ระดับน้อย 2 คะแนน มีขอบเขตท่ีแท้จริงเท่ากับ 1.51 - 2.50 
ระดับน้อยที่สุด 1 คะแนน มีขอบเขตท่ีแท้จริงเท่ากับ 0.51 - 1.50 หรือ 1.00 – 1.50 

(เนื่องจากค่าต่ าสุดคือ 1.00) 

ถ้าข้อค าถาม เป็น Rating Scale มีค่าคะแนน เป็น 1, 2 และ 3 นั่นคือ ทุกคะแนนจะมีขอบเขตต่ า และ 
ขอบเขตสูงดังนี้  

ระดับปานกลาง 3 คะแนน มีขอบเขตท่ีแท้จริงเท่ากับ 2.51 - 3.50 หรือ 2.51 – 3.00 
(เนื่องจากค่าสูงสุดคือ 3.00) 

ระดับน้อย 2 คะแนน มีขอบเขตท่ีแท้จริงเท่ากับ 1.51 - 2.50 
ระดับน้อยที่สุด 1 คะแนน มีขอบเขตท่ีแท้จริงเท่ากับ 0.51 - 1.50 หรือ 1.00 – 1.50 

(เนื่องจากค่าต่ าสุดคือ 1.00) 

แต่วิธีนี้ไม่สามารถยุบจาก 5 ระดับ เป็น 3 ระดับ ได้ 
2. การใช้ช่วงคะแนนจากพิสัย (Intervals from the Range) เป็นวิธีที่ยุบระดับจาก 5 ระดับ     

เป็นการแปลผลเพียง 3 ระดับ โดยการหาค่าพิสัย คือ ค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ าสุด แล้วหารด้วยจ านวนช่วงที่
ต้องการ เช่น ค่าคะแนน เป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อต้องการยุบให้ได้ช่วงคะแนน 3 ช่วงที่ห่างเท่าๆ กัน แต่ละ
ช่วงคะแนน นั่นคือ หาค่าพิสัยเท่ากับ 5 – 1 = 4 และช่วงห่างเท่ากับ 4/3 = 1.33 น าไปจัดช่วงคะแนนเป็น 3 
ระดับได้ดังนี ้

ช่วงคะแนน 3.67 – 5.00 อยู่ในระดับมาก 
ช่วงคะแนน 2.34 – 3.66  อยู่ในระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนน 1.00 – 2.33 อยู่ในระดับน้อย 

วิธีนี้สามารถแปลงจากค่าคะแนนต่าง ๆ เป็นจ านวนช่วงตามท่ีต้องการได้ (สุพักตร์  พิบูลย์, 2552 อ้างใน                
เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, 2552) 

มาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 
มาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท คิดค้นขึ้นโดยนักจิตวิทยาสังคมชื่อ เรนซิส ลิเคอร์ท (Rensis Likert)               

ซึ่งเคยเป็นผู้อ านวยการศูนย์การวิจัยส ารวจ (Survey Research Center) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสังคม 
(Institute for Social Research) และเป็นศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
(University of Michigan) (Rensis Likert, 1967 : 16) มาตรวัดชนิดนี้เรียกได้หลายอย่าง ได้แก่ Likert Scale, 
Likert type, Summated Rating Scale เป็นมาตรวัดเจตคติที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะสะดวก             
สร้างง่าย รวดเร็ว สร้างให้มีความเป็นเอกพันธ์ง่าย การตรวจให้คะแนนไม่ยุ่งยาก ยอมให้ผู้ตอบได้พิจารณาระดับ
ความมากน้อยของความรู้สึกของตนเอง และมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูง (ปราณี ทองค า, 2539 : 155) มาตรวัด
เจตคติแบบลิเคอร์ท มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้วัดเจตคติเป็นการวัดโดยใช้ข้อความเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสอบถาม
ความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อเรื่องนั้นแล้วให้บุคคลนั้นแสดงความรู้สึกต่อข้อความดังกล่าว  การตอบสนอง
ข้อความนั้นอาจเป็นไปได้ทั้งเห็นด้วยหรือพอใจ (Favorable) ไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจ (Unfavorable) หรือ
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แสดงความไม่แน่ใจ (Uncertain) กับข้อความนั้น (ไพศาล  หวังพาณิช, 2526 : 149) จากนั้นจึงน ามาประมวลผล
โดยอาศัยรูปแบบค่ารวม (Summative Model) เป็นต้น 

ลิเคอร์ท (Rensis Likert) ได้พบว่าคา่ของหน่วยวัดซึ่งใช้หน่วยความเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นเกณฑ์นั้นเมื่อ
เทียบกับคะแนนที่จัดอันดับของการตอบสนองแบบ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 นั้น มีสหสัมพันธ์กันสูงมากถึง 0.99                  
ซึ่งสามารถที่จะใช้แทนกันได้ (Icek and Fishbien, 1980 : 16) ดังนั้น มาตรวัดเจตคติของลิเคอร์ท                  
จึงประกอบด้วยข้อความคิดเห็นหลาย ๆ ข้อ แต่ละข้อมีคุณค่าเจตคติตามสเกลระดับของความต่อเนื่อง จากไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Strongly Disagree) ไม่เห็นด้วย (Disagree) ไม่แน่ใจ (Uncertain) เห็นด้วย (Agree) และเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง (Strongly Agree) ดังนี้ (Noll, 1965 : 353 ) 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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การสร้างมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 
การสร้างมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท มีขั้นตอนดังนี้ (Anderson, 1988 : 427 and Likert, 1967 : 

90-91) 
1. การก าหนดที่หมายของเจตคติ ก าหนดให้ชัดเจน เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ 
2. การเลือกค าถามและรวบรวมข้อความคิดเห็น การเก็บรวบรวมข้อความคิดเห็นที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้

บุคคลแสดงปฏิกริิยาโต้ตอบออกมา ข้อความนั้นควรมีลักษณะดังนี้ 
2.1 ค าถามทุกข้อต้องเป็นข้อความเกี่ยวกับเจตคติ ไม่ใช่เป็นการถามเรื่องราวของข้อเท็จจริง 

เพราะค าถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนั้นไม่สามารถบอกได้ว่า ผู้ตอบมีเจตคติเป็นอย่างไร คือจะไม่สามารถวัด
ความแตกต่างของเจตคติได้ 

2.2 ค าถามทุกข้อต้องแจ่มแจ้ง ชัดเจน รัดกุม และตรงประเด็นที่ต้องการศึกษาการเขียนค าถาม
ควรถามครั้งละหนึ่งประเด็นเท่านั้น เพราะถ้าเขียนค าถามครั้งละหลายประเด็นจะท าให้ผู้ตอบเกิดความ
สับสน เพราะผู้ตอบอาจจะเห็นด้วยกับค าถามเพียงประเด็นเดียว ส่วนประเด็นอ่ืนผู้ตอบอาจไม่เห็นด้วย 
เช่น มหาวิทยาลัยควรจะส่งเสริมด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาควรจะแยกเป็น
มหาวิทยาลัยควรจะส่งเสริมด้านการเรียนการสอน กับ มหาวิทยาลัยควรจะส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
เป็นต้น 

2.3 ข้อค าถามนั้น ควรใช้ค าและศัพท์ง่าย ๆ ที่ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจตรงกันพยายามหลีกเลี่ยงค า
ที่มีความหมายหลายแง่หลายมุม 

2.4 หลีกเลี่ยงการใช้ค าปฏิเสธว่า “ไม”่ ให้ใช้ค าอ่ืนที่มีความหมายคล้ายกันแทน 
2.5 ค าถามควรมีลักษณะที่สามารถจ าแนกเจตคติของบุคคลในแง่ต่าง ๆ ได้ กล่าวคือ บุคคลที่มี

เจตคติต่างกันควรมีแนวค าตอบปรากฏให้เห็นแตกต่างกัน ส่วนแนวค าถามใดที่บุคคลทุก ๆ คนมี
แนวโน้มที่จะตอบเหมือน ๆ กัน ทั้งท่ีมีเจตคติต่างกันข้อนั้นควรตัดทิ้งไป 

2.6 ผลจากการตอบค าถาม ควรจะกระจายพอสมควร ตามแนวของเจตคติ คือ มีทั้งกลุ่มที่เห็น
ด้วยและกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย 

2.7 ในมาตรวัดชุดหนึ่ง ๆ ควรมีค าถามประเภทบวก หรือนิมาน (Favorable Statement) 
และประเภทลบ หรือ นิเสธ (Unfavorable Statement) อย่างละเท่า ๆ กัน 

2.8 ถ้าใช้ค าถามประเภทเลือกตอบ (Multiple Choice Statement) ตัวเลือกแต่ละตัวจะต้อง
สามารถแยกเจตคติได้ และไม่มีหลายตัวแปรในแต่ละค าตอบ  
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3. การก าหนดตัวแปรของเจตคติ เมื่อได้ตั้งค าถามไว้เรียบร้อยแล้ว ก็น าค าถามเหล่านั้นมาก าหนดค่าเจต

คติว่าควรจะมีค่าตั้งแต่เท่าใด ถึงเท่าใด ซึ่งจะพิจารณาได้โดยยึดหลักดังนี้ 
3.1 ข้อค าถามท้ัง 2 ประเภท ก าหนดค่าเป็น 5 ลักษณะ คือ 

ข้อค าถามประเภทนิมาน 
(Favorable Statement) 

ข้อค าถามประเภทนิเสธ 
(Unfavorable Statement) 

- เห็นด้วยอย่างยิ่ง ( Strongly Agree ) - ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ( Strongly Disagree) 
- เห็นด้วย ( Agree ) - ไม่เห็นด้วย ( Disagree ) 
- ไม่แน่ใจ ( Uncertain ) - ไม่แน่ใจ ( Uncertain ) 
- ไม่เห็นด้วย ( Disagree ) - เห็นด้วย ( Agree ) 
- ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ( Strongly Disagree) - เห็นด้วยอย่างยิ่ง ( Strongly Agree ) 

3.2 การก าหนดน้ าหนัก  
ค าถามประเภทนิมาน ก าหนดให้น้ าหนักสูงสุดอยู่ที่ “ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ” และน้ าหนักต่ า

ที่สุด “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ดังนี้ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไมเ่ห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง 
     
     

5 4 3 2 1 

ค าถามประเภทนิเสธ ก าหนดให้น้ าหนักสูงสุดอยู่ที ่“ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ” และน้ าหนักต่ า
ที่สุด “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ดังนี้ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไมเ่ห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง 
     
     

1 2 3 4 5 
4. การเลือกค าถาม ค าถามทุกข้อที่สร้างขึ้นในตอนแรกนี้ จะน าไปใช้เป็นแบบสอบถามเจตคติยังไม่ได้ 

จะต้องน าค าถามเหล่านี้ไปทดลองดูก่อนว่า ค าถามแต่ละข้อนั้นจะเชื่อถือได้หรือไม่สามารถวัดเจตคติที่ต้องการจะ
วัดได้หรือไม่เพียงไร โดยการน าข้อความไปทดลองใช้กับผู้ตอบที่มีลักษณะพ้ืนฐานคล้ายกับกลุ่มที่เราจะศึกษา  
จ านวนประมาณ 80-100 คน แล้วน ามาวิเคราะห์รายข้อเพ่ือประเมินคุณภาพของแต่ละข้อความ ซึ่งกระท าได้ 2 
วิธี คือ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2530 : 81) 

4.1 หาค่า t-test ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ได้คะแนนรวมสูงกับกลุ่มที่ได้คะแนนรวมต่ า ข้อใด
ที่ค่าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าข้อความนั้นมีอ านาจจ าแนกแยกกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วยออกจากกันได้ ให้คัดเลือกข้อความที่มีค่าทีสูงสุดลงมาตามจ านวนที่ต้องการ 

4.2 หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับคะแนนรวมทั้งหมดลบคะแนนข้อนั้นเป็นการ
วิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์ความคงที่ภายในมาตรวัด (Criterion of Internal Consistency) ถ้าได้ค่าสหสัมพันธ์สูง 
แสดงว่าใช้ได้วิธีคัดเลือกข้อความดังกล่าวนี้ ลิเคอร์ท (Rensis Likert) เสนอว่าวิธีวิเคราะห์โดยการหาค่า
สหสัมพันธ์จะได้ผลดีกว่า แต่จากการหาสหสัมพันธ์ระหว่างผลการวิเคราะห์ทั้งสองวิธีพบว่ามีความสัมพันธ์กัน  
(Rho) ถึง 0.91 แสดงว่าจะใช้วิธีใดก็ได้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531 : 88) 
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การแปลความหมายคะแนนของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท (Likert Scale)  
ในการแปลความหมายคะแนนของมาตรประมาณค่าแบบลิเคอร์ท (Rensis Likert) นี้สามารถแยก

พิจารณาเป็น 2 กรณ ีคือ 
1. กรณีพิจารณาคะแนนของผู้ตอบเป็นรายบุคคล จะใช้คะแนนรวมจากข้อค าถามทั้งฉบับเป็นสิ่งบ่งชี้

เจตคติของผู้ตอบที่มีต่อสิ่งที่ต้องการวัด การแปลความหมายจะบอกได้เพียงว่าเขาควรจะมีความรู้สึกอย่างไร
มากกว่าเขามีความรู้สึกจริง ๆ อย่างไร และในกรณีที่ผู้ตอบสองคนได้คะแนนเท่ากันก็มิได้หมายความว่าคนทั้ง
สองมีความรู้สึกหรือระดับความคิดเห็นเหมือนกัน (อนันต์ ศรีโสภา, 2525 : 305) 

2. กรณีพิจารณาคะแนนของผู้ตอบเป็นรายกลุ่ม ส่วนมากนิยมใช้วิธีค านวณคะแนนเฉลี่ย (Mean)              
ของกลุ่มที่ศึกษา โดยดูว่าค่าคะแนนเฉลี่ยตกอยู่ทางส่วนใดของสเกล โดยเอาคะแนนตรงกลางเป็นหลัก วิธีนี้จึง
ใช้ได้ดใีนกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบเจตคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งระหว่างกลุ่มหรือเปรียบเทียบเจตคติที่เปลี่ยนแปลง
ไปของกลุ่มเดียวกันอันเนื่องมาจากการน าเอาตัวแปรบางอย่างเข้าไปใช้ในการทดลอง  (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 
2526 : 50-51) 

ข้อดีของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 
วิเชียร เกตุสิงห์ (2530 : 79) และ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2531 : 88-89) ได้กล่าวถึง ข้อดีและ

ข้อจ ากัดของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท ไว้ดังนี้ 
1. สร้างได้ง่าย สะดวกในการน าไปใช้ และวิเคราะห์ผล 
2. ไม่ต้องหากลุ่มที่จะน ามาตัดสินเพื่อก าหนดค่าประจ าข้อ 
3. ไม่ต้องค านวณค่าประจ าข้อ ซึ่งช่วยลดภาระงานลงมาก 
4. สามารถวัดเจตคติได้แน่นอนกว่ามาตรวัดเจตคติแบบเธอร์สโตน (Thurstone Scale) เพราะผู้ตอบ

ต้องตอบทุกข้อความ ในขณะที่วิธีของเธอร์สโตน (Louis Leon Thurstone ) เลือกตอบเพียงบางข้อ ผู้ตอบจึงมี
โอกาสบิดเบือนความจริงได้มากกว่าวิธีของลิเคอร์ท (Rensis Likert)  

5. มีความเชื่อม่ันสูง ใช้เพียงไม่ก่ีข้อก็มีความเชื่อถือได้สูงพอ ๆ กับเทคนิคอ่ืน ๆ ที่ใช้จ านวนข้อมาก 
6. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวัดเจตคติที่มีต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางทั้งยังสามารถ

วัดได้ทั้งทิศทางและปริมาณความมากน้อยของเจตคติได้อีกด้วย  
7. การตรวจให้คะแนนไม่ยุ่งยาก ยอมให้ผู้ตอบได้พิจารณาระดับความมากน้อยของความรู้สึกของตนเอง 
ข้อจ ากัดของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 
แม้ว่ามาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ทจะมีข้อได้เปรียบกว่ามาตรวัดเจตคติแบบอ่ืน ๆ ก็ตาม แต่ก็ยังมี

ข้อจ ากัดบางประการ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ 
1. แบบแผนการตอบหรือลักษณะการเลือกค าตอบที่แตกต่างกัน สามารถประมวลผลให้ได้คะแนน

เหมือนกัน เช่น ผู้ตอบที่ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3 อาจได้จากการที่เขาเลือกค าตอบ “เป็นกลาง” ซึ่งมีค่าน้ าหนัก
คะแนนเท่ากับ 3 ทุกข้อ หรืออาจได้จากการที่เขาเลือกค าตอบ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” และ “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง” 
อย่างละครึ่ง การแปรผลข้อมูลจะแตกต่างกัน นักวิชาการบางท่านจึงได้เสนอแนะว่าควรวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
มาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ทโดยการจัดกระท าข้อมูลเป็นแบบมาตราอันดับมากกว่าจัดเป็นมาตราอันตรภาค  

2. ปัญหาในการตอบ แม้ว่าบุคคลแต่ละคนจะมีแนวโน้มในการตอบแตกต่างกัน บางคนชอบตอบรุนแรง 
หรือบางคนชอบตอบเป็นกลาง แต่ในความเป็นจริงแล้วส่วนใหญ่ผู้ตอบนิยมเลือกค าตอบที่เป็นกลาง ซึ่งท าให้ไม่
ทราบเจตคติท่ีแท้จริงของผู้ตอบ ที่เป็นเช่นนี้ ครอนบัค และ กิลฟอร์ด (Lee Joseph Cronbach and Joy Paul 
Guilford) บอกว่าเกิดข้ึนเนื่องจากสาเหตุใหญ่ ๆ 6 ประการคือ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531 : 88-89) 

2.1 ความรู้สึกในเรื่องการเสี่ยง โดยพยายามตอบเป็นกลางไว้เพื่อป้องกันการเสียหาย 
2.2 ความเข้าใจความหมายของภาษาไม่ตรงกัน เช่น บุคคลหนึ่งอาจเข้าใจความหมายของ 

“เห็นด้วย” ไม่ตรงกับอีกบุคคลหนึ่ง 

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Leon_Thurstone
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2.3 ขาดแรงจูงใจในการตอบ บางคนไม่ตั้งใจตอบหรือเลือกค าตอบโดยไม่ได้อ่าน 
2.4 การยอมรับเรื่องที่ถาม ถ้าผู้ตอบเห็นด้วยกับเรื่องที่ถามจะตอบได้ถูกต้องตรงความเป็นจริง

มากกว่าที่ไม่ยอมรับเรื่องท่ีถาม 
2.5 ปัญหาในเรื่องเวลาที่ให้ตอบ ถ้ามีเวลาให้ตอบจ ากัด ผู้ตอบอาจตอบไม่ถ่ีถ้วน 
2.6 ผู้ตอบมักมีความรู้สึกซ่อนเร้น และต้องการแสดงออกเฉพาะลักษณะที่ดีของตนจึงพยายาม

ปิดบังส่วนเสียของบุคลิกภาพท่ีตนมี ท าให้เลือกค าตอบที่ไม่แสดงลักษณะ ที่แท้จริงของตน 

วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ  
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ าเป็นต้องหาคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือเป็นการยืนยัน

ว่าเครื่องมือดังกล่าวมีคุณภาพ ซึ่งการหาคุณภาพของเครื่องมือสามารถจ าแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ การหา
คุณภาพเครื่องมือทั้งฉบับ และการหาคุณภาพเป็นรายข้อ  ในที่นี้จะน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหา
คุณภาพเครื่องมือทั้งฉบับ ดังนี้  

การหาคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ  
การวิเคราะห์เครื่องมือทั้งฉบับ เป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด เกี่ยวกับความเที่ยงตรง 

(Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) รายละเอียด ดังนี ้ 
1. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง ความสามารถของเครื่องมือวัด ที่สามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการ

วัด เป็นความสอดคล้องระหว่างผลการวัด กับสิ่งที่ต้องการวัด ความตรงที่ใช้ในการทดสอบจ าแนกเป็น 3 ชนิด 
ได้แก่ ความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง และ ความตรงตามเกณฑ์   ที่เกี่ยวข้องโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ จะเก่ียวข้องกับความตรงตามเนื้อหามากกว่าความตรงชนิดอื่น ๆ  

การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เป็นการหาค่าความเที่ยงตรงที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาว่าข้อสอบ หรือ ข้อค าถามแต่ละข้อ วัดได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัดเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้
มากน้อยเพียงใด โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้  

ให้คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบสอบถามวัดจุดประสงค์ / เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามวัดจุดประสงค์ / เนื้อหานั้น 
ให้คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบสอบถามไม่วัดจุดประสงค ์/ เนื้อหานั้น 

แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับ 
จุดประสงค์หรือเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) จาก สูตร  

IOC = 
N

R    

เมื่อ   IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการ 
ประเมินกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและคุณลักษณะของ
ชุดฝึกทักษะ 

R   แทน ผลสรุปคะแนนความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 N        แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์ หรือตรงตาม เนื้อหา
นั้น แสดงว่า ข้อค าถามข้อนั้นใช้ได้ 

2. ความเชื่อม่ัน (Reliability) หมายถึง ความคงที่ของคะแนนที่วัดได้แต่ละครั้ง วิธีการหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบท าได้หลายวิธี คือ  

 
1. วิธีสอบซ้ า  
2. วิธีแบบทดสอบคู่ขนาน  
3. วิธีหาความสอดคล้องภายใน แบ่งเป็น  

3.1 วิธีแบ่งครึ่งแบบทดสอบ  
3.2 วิธีหาจากสูตรคูเดอร์และริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) 
3.3 วิธีหาจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ในการประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินเลือกใช้วิธีการหาค่าความเชื่อมั่นจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Lee 
Joseph Cronbach) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

การหาค่าความเชื่อม่ันจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  
การหาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรของครอนบัค (Lee Joseph Cronbach) นี้ปรับมาจากสูตร KR – 20 

ของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson) ใช้หาความเที่ยงของเครื่องมือวัดที่ให้คะแนนแตกต่างกันไปใน
แต่ละข้อได้โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นระบบการให้ คะแนน แบบ 1 กับ 0 สูตรการค านวณ เป็นดังนี้  

   K  = 









totalS

items s SUM
1

1-K

K
2

2

 

เมื่อ     K   แทน ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

K  แทน จ านวนข้อของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

totalS
2  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมของ 

แบบสอบถาม 

items s SUM
2 แทน ผลรวมของค่าความแปรปรวนของ 

คะแนนของแบบสอบถามแต่ละข้อ  

การหาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา สามารถหาได้โดยใช้ผลการสอบจากแบบทดสอบ
ฉบับเดียว น าไปสอบกับบุคคลกลุ่มเดียว และน าไปใช้กันได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่จ ากัดเฉพาะแบบทดสอบที่ให้
คะแนนแบบ 1 กับ 0 (ปราณี หล าเบ็ญสะ, 2559)  
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4. แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

การประเมินในครั้งนี้เป็นการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีในด้าน 
ต่าง ๆ ของผู้รับบริการ  ผู้ประเมินจึงได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ มีรายละเอียดดังนี้ 

แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ความหมายของความพึงพอใจ 
ไดม้ีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจต่าง ๆ กัน ดังนี้ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 600) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

 หลุย  จ าปาเทศ (2533 : 8)  กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการ (need) ได้บรรลุ
เป้าหมาย พฤตกิรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตได้จากสายตา ค าพูด และการแสดงออกความพึงพอใจ
จะลดความเครียดที่มีอยู่ แต่ถ้าเมื่อใดความพึงพอใจนั้นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ความเครียดที่มีอยู่ก็ไม่มีการ
ลด เวลาที่นานออกไปอาจท าให้ความเครียดนั้นยิ่งเพิ่มข้ึนได้เสมอ หรือที่เรียกว่า อารมณ์สะสม และในมุมตรงกัน
ข้ามในหลาย ๆ ความต้องการ วุฒิภาวะจะเป็นตัวช่วยลดความเครียดได้เช่นกัน แต่นั่นมิได้หมายความว่าเขาจะ
พอใจตลอดไป เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งความพึงพอใจนั้นก็จะลดลงหรือหมดหายไปในที่สุด 

ราณี  เชาวนปรีชา (2538 : 8)  กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการ
ตอบสนอง หรือบรรลุตามจุดหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือ
จุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 

เชลลี่ (Shelly, 1985 อ้างใน กรรณิการ์ จันทร์แก้ว, 2538, หน้า 21) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจ ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึก
ทางบวกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึก
ทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุขสามารถท าให้เกิดความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้นได้
อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกใน
ทางบวกอ่ืน ๆ  

วิภาวดี  สายน าทาน (2542 : 18)  ได้ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า เป็นความรู้สึกที่ดี              
ของผู้รับบริการ เมื่อเขาได้รับบริการตรงตามความคาดหวัง 

วีรูม  (Vroom อ้างใน พจนี ปิติชัยชาญ, 2545 : 7)  ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า  ทัศนคติและ
ความพึงพอใจเป็นสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้ เพราะทั้งสองค านี้ หมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วน
ร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น  และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็น
สภาพความไม่พอใจ 

มาสโลว์ (Maslow  อ้างใน  พจนี ปิติชัยชาญ, 2545 : 8)  ได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการและ
ความพึงพอใจของมนุษย์ตามทฤษฎีแรงจูงใจ  (Motivation  theory) ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการอยู่
เสมอ และเป็นการยากมากที่มนุษย์จะมีความรู้สึกพอใจสูงสุด ทั้งนี้เพราะในธรรมชาติของมนุษย์นั้น เมื่อความ
ปรารถนาอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจแล้วก็จะมีความปรารถนาอย่างอ่ืนเข้ามาแทนที่ และจะ
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เป็นเช่นนี้เรื่อยไป ลักษณะเฉพาะของชีวิตมนุษย์ก็คือ การท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาในสิ่งปรารถนา นั่นคือ 
เมื่อใดมีความปรารถนาเกิดข้ึนก็จะมีแรงขับและการกระท าก็จะปลุกเร้า แล้วก็จะเกิดความพึงพอใจขึ้น 

พาวเวล (Powel  อ้างใน ปิ่นนคร ศรีจันทร์, 2547 : 8)  ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า  หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข สนุกสนาน ปราศจากความรู้สึกเป็นทุกข์ ทั้งนี้ ไม่ได้
หมายความว่า บุคคลจะต้องได้รับการตอบสนองอย่างสมบูรณ์ในทุกสิ่งที่ต้องการ  แต่ความพึงพอใจนั้น จะหมายถึง 
ความสุขที่เกิดจากการปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และเกิดความสมดุลระหว่าง ความต้องการ
ของบุคคลกับการได้รับการตอบสนอง 

จากที่กล่าวมาท้ังหมดสรุปได้ว่า  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่เป็นนามธรรม สามารถรับรู้ได้ด้วยจิตใจ
และเกิดขึ้นเฉพาะบุคคล ซึ่งอาจแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ให้บุคคลรอบข้างสามารถรับรู้ได้ ถ้าความ
ต้องการของบุคคลได้บรรลุเป้าหมายก็จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจและอาจแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงบวก 
ในทางกลับกัน ถ้าความต้องการของบุคคลไม่บรรลุเป้าหมายก็จะแสดงความรู้สึกไม่พึงพอใจและอาจแสดง
พฤติกรรมในทางตรงกันข้าม 

ความพึงพอใจในการรับบริการ 

อเดย์ และแอนเดอร์เซน (Aday & Andersen  อ้างใน อนงค์  เอ้ือวัฒนา, 2542 : 38)  ได้ให้    
ความหมายไว้ว่า  เป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวกับทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้รับบริการ
เข้าไปในสถานที่ให้บริการนั้น ๆ  และประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ  ซึ่งความพอใจ
จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกัน 

ทิลบูลี่ และฟิสก์ (Tilbury & Fisk, อ้างใน กรุณา โตสงวน, 2546 : 23)  กล่าวว่า ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นระดับความรู้สึกที่ดีของบุคคล โดยได้รับบริการที่เป็นประสบการณ์ตรง และประกอบกับ ความ
คาดหวังที่ผู้ใช้บริการคาดหวังไว้ 

โดนาบีเดียน (Donabedian, อ้างใน กรุณา โตสงวน, 2546 : 23)  กล่าวว่า ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  หมายถึง ผู้บริการประสบความส าเร็จ ในการท าให้สมดุลระหว่างสิ่งที่ผู้รับบริการให้ค่ากับความ
คาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีผู้รับบริการมีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่าความพึงพอใจในการรับบริการ หมายถึง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติของ
ผู้รับบริการ ที่เกิดจากประสบการณ์ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น และประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความ
คาดหวังและสามารถตอบสนองความต้องการ หรือบรรลุสิ่งที่เขาคาดหวังได ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

สาระส าคัญของโครงการ 

ชื่อโครงการ โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2559 
กลยุทธ์ระดับองค์กร  แผนกลยุทธ์ด้าน HR ฉบับที่ 3 : การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์  
 พ.ศ. 2557 - 2560  มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ 
 ท างาน (Quality of Work Life)  
แผนงบประมาณ กองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์  กองการเจ้าหน้าที่   

1. หลักการและเหตุผล 
การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นการตรวจให้แก่ผู้ยังไม่มีอาการผิดปกติ หรืออาจมีอาการผิดปกติเพียง

เล็กน้อยทีไ่ม่ชัดเจน  เป็นการตรวจเพื่อค้นหาโรค หรือความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะท าให้สามารถป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน  ลดความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้นในบางโรคได้ ตลอดจนท าให้สามารถรักษาได้ตั้งแต่อาการ
ยังไม่มาก ตัวอยา่งโรคท่ีสามารถตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพประจ าปี  เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมัน
ในเลือดสูง โรคโลหิตจาง โรคเบาหวาน เป็นต้น ฉะนั้น การตรวจสุขภาพประจ าปี จึงเป็นมาตรการเชิงรุกในการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยการป้องกันโรควิธีหนึ่ง อย่างน้อยก็เป็นการประเมินสุขภาพตนเองว่าในรอบปีที่ผ่านมามีสิ่ง
ผิดปกติ หรือต้องแก้ไขอย่างไร  จะได้ท าให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคให้มีความ
เสี่ยงน้อยลง รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพตนเองเพ่ิมขึ้นก่อนที่จะเกิดโรค จึงนับเป็น
จุดเริ่มต้นของการดูแล และเอาใจใส่ต่อสุขภาพตนเอง ซึ่งการมีสุขภาพท่ีดีย่อมส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 

ดังนั้น ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์  กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 2559 ขึ้น  เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ ครอบคลุมตั้งแต่ข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้ได้รับบริการตรวจ
สุขภาพประจ าปีโดยทั่วกัน อ านวยความสะดวกให้บุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ 
และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ได้ตระหนักในการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพของ
ตนเอง  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์มีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน สร้างความผาสุก ความพึงพอใจ 
และแรงจูงใจของบุคลากรกรมปศุสัตว์ในการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้บุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ได้มีโอกาสรับการตรวจสุขภาพร่างกายโดยทั่วกัน 
2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ 
2.3 เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักในการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพตนเอง  

3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ   
1) มีบุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์สนใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 350 คน 

3.2 ด้านคุณภาพ  
1) บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการให้บริการในระดับ มาก 
2) บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับ

บริการในระดับ มาก 
3) บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตในระดับ มาก 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

4.1 จ านวนของบุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
4.2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม 
4.3 ระดับความพึงพอใจในด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการของบุคลากรผู้เข้าร่วม

โครงการ 
4.4 ระดับความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2559 

6. สถานที ่ ห้องศูนย์สารสนเทศ (เดิม) ชั้น 1 ตึกชัยอัศวรักษ์ 

7. ขั้นตอนการด าเนินการ 

ล า
ดับ

ที่ 

กิจกรรม /ขั้นตอน 

ปีงบประมาณ  
2559 2560 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค 

ส.
ค.

 
ก.

ย 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

1 ส ารวจความต้องการของผู้
ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
และคัดเลือกโรงพยาบาล
เข้าร่วมโครงการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี     

 
                

   

2 เสนอกรมฯ อนุมัติโครงการ       
 

                 
3 ด าเนินการตามโครงการ 

-  ตรวจสุขภาพประจ าป ี         
 

            
   

-  พบแพทย์และฟังผล           
 

             
4 จัดท าฐานข้อมูล

รายละเอียดบุคคลที่เข้ารับ
การตรวจสุขภาพประจ าปี 

  

          
 

        

   

5 การติดตามดูแล
ผลการรักษา 
- ครั้งที่ 1 

  
  

                      

- ครั้งที่ 2                          
6 ติดตาม ประเมินผล

และสรุปผล  
                        

8. งบประมาณ กองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว์ จ านวน  9,800  บาท 
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9. รายละเอียดงบประมาณ   

9.1 วันตรวจสุขภาพประจ าปี  (25 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 11.00 น.) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะแพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ 
  จ านวน  30  คน คนละ  30 บาท   

เป็นเงิน 900 บาท 

- ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้จัดสถานที่และท าความสะอาด  
  จ านวน  2  คน คนละ  200 บาท 

เป็นเงิน 400 บาท 

- ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ 
  จ านวน  400 ชิ้น ชิ้นละ 15 บาท 

เป็นเงิน 6,000 บาท 

                                                                       รวมเป็นเงิน 7,300 บาท 

9.2 วันฟังผลการตรวจและพบแพทย์ (22 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.)  

- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มของคณะแพทย์ พยาบาล และ   
  เจ้าหน้าที ่จ านวน 15 คน คนละ 30 บาท  จ านวน 2  มื้อ   เป็นเงิน 900 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มของคณะแพทย์ พยาบาล และ 
  เจ้าหน้าที่  จ านวน  15  คน คนละ  80  บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 
- ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้จัดสถานที่และท าความสะอาด  
  จ านวน  2  คน คนละ  200 บาท เป็นเงิน 400 บาท 
                                                                       รวมเป็นเงิน 2,500 บาท 
                                                                       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,800 บาท 

10.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
สถานพยาบาลที่ให้บริการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)        

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 บุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายโดยทั่วถึง 
11.2 บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
11.3 บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพตนเอง 

12. การประเมินผลโครงการ 
เป็นการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ของโครงการ (Product Evaluation) โดยประยุกต์ใช้                           

รูปแบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) และสรุปเป็นเอกสารการประเมินผลโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปี
บุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ (กรณีศึกษาปีงบประมาณ 2559)  
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับการประเมินโครงการ/กิจกรรม โดยใช้รูปแบบจ าลองซิปป์ 
(CIPP Model)  พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี ้ 

ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา (2549) ประเมินผลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนวัดใหม่วัง
หว้า โดยใช้รูปแบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) ผลการประเมินผลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า            
มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า          
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านที่มีผลการประเมินสูงที่สุด 
ได้แก่ ด้านผลผลิตของโครงการ รองลงมา ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ ของกระบวนการด าเนินงาน และด้าน
สภาพแวดล้อมของโครงการตามล าดับ ส่วนด้านความพร้อมปัจจัยของโครงการมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ 

อัญชลี  ประกายเกียรติ (2554) ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ด้วยใช้รูปแบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) ผลการวิจัยพบว่า การ
ประเมินด้านบริบท พบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การประเมินด้าน
ปัจจัยน าเข้า พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การประเมินด้านกระบวนการพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก การประเมินด้านผลผลิตพบว่า ภาพรวม  อยู่ในระดับมาก และการประเมินด้านผลกระทบ พบว่า อยู่
ในระดับดีมาก 

ทวี อุปสุขิน (2554) ประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพของนักเรียน   ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 โดยใช้รูปแบบจ าลอง
ซิปป์ (CIPP Model) พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิต ในด้านผลที่เกิดกับนักเรียนในด้านอาชีพ โดยภาพรวมมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด ส าหรับผลการประเมินด้านความพึง
พอใจ โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด  และผลการ
ประเมินการศึกษาต่อในด้านอาชีพของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2553 ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ส่วนใหญ่ศึกษาต่อสายอาชีพ
ร้อยละ 56.21  มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง และผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีก าหนด 

 



บทท่ี 3 
วิธีการประเมิน 

 

ในการประเมินโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ ผู้ประเมินได้
เสนอรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการตามล าดับหัวข้อ ดังนี้  

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
3. การสร้าง และพัฒนาเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร  
โครงการนี้เป็นการจัดสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว์ให้แก่บุคคลากรในส่วนกลางและใกล้เคียง ดังนั้นกลุ่ม

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ บุคลากรในส่วนกลางและใกล้เคียงของกรมปศุสัตว์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่
ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่สนใจเข้ารับ
การบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 2559 จ านวนทั้งสิ้น 360 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
เนื่องจากกลุ่มของประชากรมีขนาดเล็ก ผู้ประเมินจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกใช้ตาราง

ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน มารยาท โยทองยศและปราณี สวัสดิสรรพ์ 
: ม.ป.ป.) ซึ่งก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
เท่ากับ ร้อยละ 5 และระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95  ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลส าหรับการ
ประเมินในครั้งนี้จ านวน 186 คน ผู้ประเมินด าเนินการสุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น 
(probability sampling)  ซึ่งใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)   โดยการจับสลากจาก
สลากรายชื่อของกลุ่มประชากรจ านวน 360 คน  

เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 

ผู้ประเมินได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี  2559               
มีรายละเอียดของข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อข้อค าถามเกี่ยวกับเพศ    
ช่วงอายุ ประเภทบุคลากร สภาพการเข้ารับบริการ ช่องทางในการรับข่าวสาร การติดตามผล ความต้องการเข้า
ร่วมตรวจสุขภาพ และความต้องการทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 ข้อ  เป็นค าถามปลายปิดมีค าตอบ
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ และใน 8 ข้อนี้ มีค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบอิสระ 
จ านวน 3 ข้อ  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ มีรายการประเมินทั้งหมด 30 ข้อ จ าแนก
ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านประสิทธิภาพการให้บริการของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย                 
ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ จ านวน 4 ข้อ  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 
จ านวน 3 ข้อ  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ จ านวน 4 ข้อ  ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความ
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สะดวก จ านวน 3 ข้อ  และด้านคุณภาพการให้บริการ จ านวน 4 ข้อ  2) ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการ
รับบริการของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 7 ข้อ  และ3) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 5 ข้อ  

การสร้าง และพัฒนาเครื่องมือ 

ผู้ประเมินได้ด าเนินการสร้าง และพัฒนาเครื่องมือส าหรับการประเมินตามล าดับ ดังนี้ 
1. ผู้ประเมินได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการ หลักเกณฑ์ และเทคนิคในการสร้างแบบสอบถาม เช่น 

หลักการสร้างแบบสอบถาม (จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, 2558) เกณฑ์การแปลผลที่เหมาะสมที่สุดของ Rating 
Scale (สุพักตร์  พิบูลย์, 2552) วิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ (ปราณี  หล าเบ็ญสะ, 2559) รวมทั้ง มาตรวัด
เจตคติแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) เป็นต้น 

2. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยประยุกต์ใช้
ตามแนวของ ลิเคอร์ท (Likert – type Scale) ซึ่งก าหนดน้ าหนักของระดับความคิดเห็น หรือระดับการปฏิบัติ
เป็น 5 ระดับ ดังนี้  

 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
     
     

5 4 3 2 1 

 

3. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบด้วย 
3.1 ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดังนี้  

ระดับที่ 1 ตรวจสอบเบื้องต้น ผู้ประเมินน าแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบในเบื้องต้น แล้วน าค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องความชัดเจน 
และการจัดกลุ่มของข้อค าถาม 

ระดับที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้ประเมินเสนอแบบสอบถามความพึง
พอใจที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือเนื้อหา (Index of 
Item-Objective Congruence หรือ IOC) โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง IOC (ปราณี หล า
เบ็ญสะ, 2559 : 3) เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อค าถามนั้นวัดได้
ตรงจุดประสงค์ หรือตรงตามเนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อค าถามข้อนั้นใช้ได้ ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความเห็นสอดคล้องกัน (รายละเอียดปรากฏ
ในภาคผนวก ข)  
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สูตรการค านวณ 

IOC = 
N

R    

เมื่อ   IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการ 
ประเมินกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะใน
แต่ละด้าน 

R   แทน ผลสรุปคะแนนความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 N        แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

3.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ  
ผู้ประเมินน าแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากร

ส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 ความ
พึงพอใจต่อการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี มาหาค่าความเชื่อมั่นทางสถิติ (Reliability) 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha) ของครอนบัค (Lee Joseph Cronbach) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .96 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข)  

สูตรการค านวณ  

             K  = 









totalS

items s SUM
1

1-K

K
2

2

 

เมื่อ     K   แทน ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

K  แทน จ านวนข้อของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

totalS
2  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมของ 

แบบสอบถาม 

items s SUM
2 แทน ผลรวมของค่าความแปรปรวนของ 

คะแนนของแบบสอบถามแต่ละข้อ  
 

 4. จัดพิมพ์แบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้วเป็นฉบับสมบูรณ์ ส าหรับใช้ในการประเมินต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ประเมินเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 2559 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 360 
คน ได้แบบสอบถามจ านวน 186 ฉบับ ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามจ านวนตัวอย่างที่สามารถใช้ในการ
วิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้ประเมินด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล  

1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage)     
 1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าทางสถิติ ประกอบด้วย การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการ
หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
2.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2541 : 101) ดังนี้ 

P = 
n

100f 
 

เมื่อ   P  แทน ร้อยละ 

    f   แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 

    n  แทนความถ่ีทั้งหมด 

2.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2541 : 102) ดังนี้ 

         X  = 
N

X  

เมื่อ     X      แทน ค่าเฉลี่ย 

            X      แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

    N    แทน คะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
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2.3 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2541 : 

103) ดังนี้ 

S =  
 




2

1N

XX  

เมื่อ   S   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    X   แทน คะแนนแต่ละตัว 

             X    แทน ค่าเฉลี่ย 

    N   แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

   แทน ผลรวมของคะแนน 

3. การก าหนดค่าระดับความพึงพอใจ  
จากการวางแผนด าเนินการ  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี  โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า  5 ระดับ ตามแนวของ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) จ านวน 30 ข้อ โดยให้น้ าหนักคะแนนตามระดับความพึงพอใจ ดังนี้  

น  าหนักคะแนน  ระดับความพึงพอใจ 
5  มากที่สุด 
4  มาก 
3  ปานกลาง 
2  น้อย 
1  น้อยที่สุด 

ผู้ประเมินได้เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเพ่ือแปลผลด้วยเกณฑ์ค่าเฉลี่ย โดยการใช้ช่วงคะแนนจาก
พิสัย (Intervals from the Range) ซึ่งเป็นวิธีที่ยุบระดับจาก 5 ระดับ เป็นการแปลผลเพียง 3 ระดับ ตามแนว
ของสุพักตร์  พิบูลย์ (2552) ดังนี้  

ช่วงคะแนน 3.67 – 5.00 หมายถึง ร้อยละ 73.40 – 100 ระดับมาก 
ช่วงคะแนน 2.34 – 3.66  หมายถึง ร้อยละ 46.80 – 73.20  ระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนน 1.00 – 2.33 หมายถึง ร้อยละ 20.00 – 46.60 ระดับน้อย 
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บทท่ี 4 
ผลการประเมินโครงการ 

 
การประเมินครั้งนี้ต้องการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับเกณฑ์

เป้าหมายของโครงการ ผู้ประเมินไดท้ าการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้  
1. รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล  
2. ระดับความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการให้บริการของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. ระดับความพึงพอใจในด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการของบุคลากร

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
4. ระดับความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล  

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลจากตารางที่ 1 จ านวน และร้อยละ ของบุคลากรส่วนกลางของ
กรมปศุสัตว์ พบว่า ผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 66.67) โดยช่วงอายุที่เข้ารับบริการมากที่สุด คือ 
ต่ ากว่า 40 ปี (ร้อยละ 34.41) รองลงมา คือ ช่วงอายุ 40 – 49 ปี (ร้อยละ 30.11) ส่วนมากเป็นข้าราชการ   
(ร้อยละ 68.28)  ซึ่งส่วนใหญ่เข้ารับบริการทุกปี (ร้อยละ 70.97) ส าหรับช่องทางในการรับข่าวสาร พบว่า ได้รับ
ข่าวสารจากหลายช่องทางมากที่สุด (ร้อยละ 44.09) รองลงมา คือ หนังสือเวียน (ร้อยละ 31.72) การติดตาม
ผลการรักษาส่วนมากเป็นการรักษาต่อเนื่อง (ร้อยละ 70.97) ด้านความต้องการเข้าร่วมตรวจสุขภาพ ส่วนใหญ่
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง (ร้อยละ 85.48) และส่วนมากมีความรู้สึกว่ากรมฯ ได้จัดสวัสดิการเรื่องการดูแล
สุขภาพให้อย่างเพียงพอ (ร้อยละ 81.72) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละ รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 n = 186 

ข้อที่ รายละเอียดข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ ผู้ชาย 62 33.33 
 

 
ผู้หญิง 124 66.67 

2 ช่วงอายุ ต่ ากว่า40 64 34.41 
 

 
40-49 56 30.11 

 
 

50-59 38 20.43 
 

 
มากกว่า60 28 15.05 

3 ประเภท ข้าราชการ 127 68.28 
 

 
ลูกจ้างประจ า 11 5.91 

 
 

พนักงานราชการ 25 13.44 
 

 
ข้าราชการบ านาญ 23 12.37 

4 สภาพการเข้ารับบริการ ทุกปี 132 70.97 
 

 
บางปี 31 16.67 

 
 

ครั้งแรก 22 11.83 
 

 
อ่ืน ๆ 1 0.54 

5 ช่องทางการรับข่าวสาร หนังสือเวียน 59 31.72 
 

 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 28 15.05 

 
 

เว็บไซท์ 13 6.99 
 

 
โทรศัพท์ 4 2.15 

 
 

อ่ืน ๆ (หลายช่องทาง) 82 44.09 
6 การติดตามผลการรักษา การรักษาต่อเนื่อง 132 70.97 
 

 
ไม่ต้องรักษาต่อเนื่อง 54 29.03 

7 ความต้องการเข้าร่วมตรวจสุขภาพ ทุกครั้ง 159 85.48 
 

 
ไม่ทุกครั้ง 27 14.52 

8 ความต้องการทั่วไป เพียงพอ 152 81.72 
 

 
ไม่เพียงพอ 34 18.28 
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2. ระดับความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการให้บริการของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 

พบว่า บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการให้บริการในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
รวม 4.41 และค่า S.D. เท่ากับ 0.58  เมื่อพิจารณารายละเอียดในรายด้านพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความ
พึงพอใจในระดับมากทุกด้าน คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.30 – 4.49  ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 และค่า S.D. เท่ากับ 0.55 โดยข้อค าถามที่มีคะแนนสูง
ที่สุด คือ ข้อที่ 5. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 และค่า S.D. เท่ากับ 0.52 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 55.38  ระดับมาก ร้อยละ 43.55 และระดับปานกลาง ร้อยละ 
1.08  ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา คือ ด้านการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 
และค่า S.D. เท่ากับ 0.57  โดยข้อค าถามที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ข้อที่ 10. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และ
เต็มใจให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 และค่า S.D. เท่ากับ 0.54 ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด ร้อยละ 52.15 ระดับมาก ร้อยละ 45.70  และระดับปานกลาง ร้อยละ 2.15   ส าหรับด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ าที่สุด คือ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย  4.30 และค่า S.D. เท่ากับ 0.65            
โดยข้อค าถามท่ีมีคะแนนต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 12. การจัดสถานที่ให้บริการมีความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 และ
ค่า S.D. เท่ากับ 0.66 ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 39.25  ระดับมาก ร้อยละ 
48.92  และระดับปานกลาง ร้อยละ 11.83  ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการบริการตรวจสุขภาพ    
             ประจ าปี 2559 ด้านประสิทธิภาพการให้บริการ  

n = 186  

ด้านที ่

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
 S.D. คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการให้บริการกระชับ 
ชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัต ิ 

93 
(50.00) 

91 
(48.92) 

2 
(1.08) 

0 0 4.49 0.52 ระดับมาก 

2. ระยะเวลาการให้บริการ    
แต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม 

97 
(52.15) 

85 
(45.70) 

4 
(2.15) 

0 0 4.50 0.54 ระดับมาก 

3. มีป้ายแสดงข้ันตอน / บอก
จุดการให้บริการอย่างชัดเจน 

77 
(41.40) 

88 
(47.31) 

21 
(11.29) 

0 0 4.30 0.66 ระดับมาก 

4. มีการให้บริการตามล าดับ
ก่อน – หลัง 

89 
(47.85) 

87 
(46.77) 

10 
(5.38) 

0 0 4.42 0.59 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.43 0.58 ระดับมาก 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
5. ให้บริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว  

103 
(55.38) 

81 
(43.55) 

2 
(1.08) 

0 
 
 

0 
 
 

4.54 0.52 ระดับมาก 

6. ให้บริการด้วยวาจาสุภาพ 
อ่อนน้อม และเตม็ใจ 

102 
(54.84) 

80 
(43.01) 

4 
(2.15) 

0 
 
 

0 
 
 

4.53 0.54 ระดับมาก 

7. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา / 
ข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง 

84 
(45.16) 

92 
(49.46) 

10 
(5.38) 

0 
 
 

0 
 
 

4.40 0.59 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.49 0.55 ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที่ 2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการบริการตรวจสุขภาพ    
             ประจ าปี 2559 ด้านประสิทธิภาพการให้บริการ (ต่อ) 

n = 186  

ด้านที ่

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
 S.D. คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าท่ี 
8. การประชาสมัพันธ์        
การต้อนรับ และการ
ประสานงานต่าง ๆ 

92 
(49.46) 

80 
(43.01) 

14 
(7.53) 

0 0 4.42 0.63 ระดับมาก 

9. การต้อนรับ กิริยามารยาท 
ยิ้มแย้ม แจ่มใส และใช้วาจา
สุภาพอ่อนน้อม  

97 
(52.15) 

84 
(45.16) 

5 
(2.69) 

0 0 4.49 0.55 ระดับมาก 

10. มีความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และเต็มใจ
ให้บริการ 

97 
(52.15) 

85 
(45.70) 

4 
(2.15) 

0 0 4.50 0.54 ระดับมาก 

11. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา / 
ข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง 
ชัดเจน 

89 
(47.85) 

92 
(49.46) 

5 
(2.69) 

0 0 4.45 0.55 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.47 0.57 ระดับมาก 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

12. การจัดสถานท่ีให้บริการ   
มีความสะดวก 

73 
(39.25) 

91 
(48.92) 

22 
(11.83) 

0 
 
 

0 
 
 

4.27 0.66 ระดับมาก 

13. มีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอ เช่น ท่ีนั่งรอรับบริการ 
อาหารว่าง น้ าดื่ม ฯลฯ  

78 
(41.94) 

86 
(46.24) 

22 
(11.83) 

0 
 
 

0 
 
 

4.30 0.67 ระดับมาก 

14. สถานท่ี สิ่งอ านวย      
ความสะดวกมีความสะอาด 

74 
(39.78) 

97 
(52.15) 

15 
(8.06) 

0 
 
 

0 
 
 

4.32 0.62 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.30 0.65 ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที่ 2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการบริการตรวจสุขภาพ    
             ประจ าปี 2559 ด้านประสิทธิภาพการให้บริการ (ต่อ) 

n = 186  

ด้านที ่

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
 S.D. คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 

15. ได้รับบริการถูกต้อง        
มีมาตรฐาน  

75 
(40.32) 

102 
(56.45) 

6 
(3.23) 

0 0 4.37 0.55 ระดับมาก 

16. ได้รับบริการตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ     

80 
(43.01) 

101 
(54.30) 

5 
(2.69) 

0 0 4.40 0.54 ระดับมาก 

17. เครื่องมือ และอุปกรณ์    
ในการตรวจมีความทันสมัย 

84 
(45.16) 

96 
(51.61) 

6 
(3.23) 

0 0 4.42 0.56 ระดับมาก 

18. สถานพยาบาลมมีาตรฐาน 
และมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ 

77 
(41.40) 

99 
(53.23) 

10 
(5.38) 

0 0 4.36 0.58 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.39 0.56 ระดับมาก 
สรุปค่าเฉลี่ยรวมด้านประสิทธิภาพการให้บริการ 4.41 0.58 ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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3. ระดับความพึงพอใจในด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการของบุคลากรผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 ในด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการพบว่า บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.44 และค่า S.D. เท่ากับ 0.56  เมื่อพิจารณารายละเอียดในรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.22 – 4.96  โดยข้อค าถามที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 25. ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า มีคะแนนเฉลี่ย 4.96 และค่า S.D. เท่ากับ 0.19 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 96.24  ระดับมาก ร้อยละ 3.76  รองลงมา คือ ข้อที่ 19. ได้รับ
ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 และค่า S.D. เท่ากับ 0.52       
โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 49.46  ระดับมาก ร้อยละ 49.46 และระดับปาน
กลาง ร้อยละ 1.08  ส าหรับข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 20. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.22 และค่า S.D. เท่ากับ 0.71 โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 38.17  ระดับมาก ร้อยละ 45.70 และระดับปานกลาง ร้อยละ 16.13  ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการบริการตรวจสุขภาพ    
             ประจ าปี 2559 ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการ 

n = 186  

ด้านที ่

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
 S.D. คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
ด้านประโยชน์และความคุม้ค่าจากการรับบริการ 
19. ไดร้ับข้อแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง 

92 
(49.46) 

92 
(49.46) 

2 
(1.08) 

0 0 4.48 0.52 ระดับมาก 

20. โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปเีป็นการส่งเสริมสุขภาพ
ให้ดีขึ้น 

71 
(38.17) 

85 
(45.70) 

30 
(16.13) 

0 0 4.22 0.71 ระดับมาก 

21. ท่านรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้น 
ความเสีย่งในการเป็นโรคต่าง ๆ 
ลดลง  

91 
(48.92) 

90 
(48.39) 

5 
(2.69) 

0 0 4.46 0.55 ระดับมาก 

22. การตรวจสุขภาพประจ าปี
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
เสรมิสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

78 
(41.94) 

90 
(48.39) 

18 
(9.68) 

0 0 4.32 0.64 ระดับมาก 

23. ไดร้ับประโยชน์ทางอ้อม 
ได้แก่ ได้มาท าธุระ ได้พบปะ
เพื่อนฝูง 

69 
(37.10) 

95 
(51.08) 

22 
(11.83) 

0 0 4.25 0.65 ระดับมาก 

24. ประหยัดเวลา ใช้เวลาน้อย
กว่าการไปตรวจท่ีโรงพยาบาล 

83 
(44.62) 

89 
(47.85) 

14 
(7.53) 

0 0 4.37 0.62 ระดับมาก 

25. ไมต่้องส ารองจ่ายล่วงหน้า 
179 

(96.24) 
7 

(3.76) 
0 
 

0 0 4.96 0.19 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการ 4.44 0.56 ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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4. ระดับความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า มีระดับความพึง
พอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.92 และค่า S.D. เท่ากับ 0.23  ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดในรายข้อ
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.81 – 5.00  โดยข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 5.00 ได้แก่ ข้อที่ 28. การมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน 
(ร้อยละ 100) มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อที่ 26. การปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์อย่าง
เคร่งครัด มีคะแนนเฉลี่ย 4.96 และค่า S.D. เท่ากับ 0.19 โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 96.24  และระดับมาก ร้อยละ 3.76  ส าหรับข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 29. การออกก าลังกาย
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.81 และค่า S.D. เท่ากับ 0.39 ผู้เข้าร่วมโครงการ            
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 81.18  และระดับมาก ร้อยละ 18.82  ดังรายละเอียดในตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการบริการตรวจสุขภาพ    
             ประจ าปี 2559 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

n = 186  

ด้านที ่

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
 S.D. คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
คน 

(ร้อยละ) 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

26. การปฏิบัติตามค าแนะน า
ของแพทย์อย่างเคร่งครัด 

179 
(96.24) 

7 
(3.76) 

0 0 0 4.96 0.19 ระดับมาก 

27. การรับประทานยาตาม
แพทย์สั่ง 

174 
(93.55) 

12 
(6.45) 

0 0 0 4.94 0.25 ระดับมาก 

28. การมาพบแพทย์ตามนัดทุก
ครั้ง 

186 
(100) 

0 
 

0 0 0 5.00 0.00 ระดับมาก 

29. การออกก าลังกายเพื่อ
เสรมิสร้างสุขภาพใหด้ียิ่งขึ้น 

151 
(81.18) 

35 
(18.82) 

0 0 0 4.81 0.39 ระดับมาก 

30. การปรับเปลีย่นพฤติกรรม
ในการบริโภคอาหาร 

162 
(87.10) 

24 
(12.90) 

0 0 0 4.87 0.34 ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4.92 0.23 ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

X
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5. ระดับความพึงพอใจต่อโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 2559 ในภาพรวมของบุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับความพึงพอใจต่อโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 2559 ในภาพรวมพบว่า บุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 4.59 และค่า S.D. 
เท่ากับ 0.46  โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต รองลงมา คือ ด้านประโยชน์และ
ความคุ้มค่าจากการรับบริการ และด้านประสิทธิภาพการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.92  4.44  และ4.41 
ตามล าดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อโครงการบริการตรวจสุขภาพ   
             ประจ าปี 2559 ในภาพรวม  

ด้านที่ 
คะแนน 

แปลผล  

S.D. 
1. ด้านประสิทธิภาพการให้บริการ 4.41 0.58 ระดับมาก 
2. ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการ 4.44 0.56 ระดับมาก 
3. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4.92 0.23 ระดับมาก 

สรุปค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน 4.59 0.46 ระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การประเมินโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์  ประจ าปี 2559 

ในครั้งนี้ เป็นการประเมินด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ของโครงการ (Product Evaluation) มีวัตถุประสงค์              
ในการประเมิน เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ และเพ่ือหาข้อมูลต่าง ๆ ในการน ามาใช้ 
ในการวางแผนด าเนินการในปีต่อไป โดยสิ่งที่มุ่งประเมิน คือ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์เป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย ตอนที่ 1 รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี ได้แก่ 1) ระดับความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ระดับความพึงพอใจในด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการ
ของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 3) ระดับความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้เข้าร่วม
โครงการ       

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ บุคลากรในส่วนกลางและใกล้เคียงของกรมปศุสัตว์         
ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ จ านวน 360 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลส าหรับการประเมินในครั้งนี้จ านวน 186 คน   

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างและพัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน ซึ่งได้รับการตรวจสอบแก้ไขและการเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งน าไปทดลอง ใช้กับบุคคลากร
ส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรใช้ในการประเมินจ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความ
เชื่อมั่นทางสถิติ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha) ของครอนบัค (Lee Joseph Cronbach)  
จากนั้นจึงจัดพิมพ์แบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้วเป็นฉบับสมบูรณ์พร้อมลงรหัสหมายเลขแบบสอบถาม
ส าหรับใช้ในการประเมินต่อไป  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 8 
ข้อ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี จ านวน 30 ข้อ  ลักษณะของ
ข้อค าถามตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามปลายปิดแบบมีค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ และข้อค าถาม
ปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบอิสระ ส าหรับตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ  

ผู้ประเมินเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 2559 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 360 
คน ได้แบบสอบถามจ านวน 186 ฉบับ ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามจ านวนตัวอย่างที่สามารถใช้ในการ
วิเคราะห์ต่อไป 
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สรุปผลการประเมิน 

ผลการประเมินสามารถสรุปได ้ดังนี้  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการให้บริการในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.41               
เมื่อพิจารณารายละเอียดในรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ คะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.27 – 4.54 โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในเรื่องการให้บริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.54 

ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการพบว่า บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.44 ซ่ึงเมื่อพิจารณารายละเอียดในรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับมากทุกข้อ คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.22 – 4.96  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในเรื่องการไม่ต้อง
ส ารองจ่ายล่วงหน้า มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.96        

ความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก         
มีค่าเฉลี่ยรวม 4.92 ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดในรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก
ทุกข้อ คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.81 – 5.00  โดยข้อที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในเรื่องการมาพบ
แพทย์ตามนัดทุกครั้ง มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 5.00    

ระดับความพึงพอใจต่อโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 2559 ในภาพรวมพบว่า บุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 4.59 โดยผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการ และด้าน
ประสิทธิภาพการให้บริการตามล าดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 4.92  4.44  และ4.41    

โดยปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

1. รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล  

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลจากตารางที่ 1 จ านวน และร้อยละ ของบุคลากรส่วนกลางของ
กรมปศุสัตว์ พบว่า ผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 66.67) โดยช่วงอายุที่เข้ารับบริการมากที่สุด คือ 
ต่ ากว่า 40 ปี (ร้อยละ 34.41) รองลงมา คือ ช่วงอายุ 40 – 49 ปี (ร้อยละ 30.11) ส่วนมากเป็นข้าราชการ   
(ร้อยละ 68.28)  ซึ่งส่วนใหญ่เข้ารับบริการทุกปี (ร้อยละ 70.97) ส าหรับช่องทางในการรับข่าวสาร พบว่า ได้รับ
ข่าวสารจากหลายช่องทางมากที่สุด (ร้อยละ 44.09) รองลงมา คือ หนังสือเวียน (ร้อยละ 31.72) การติดตาม
ผลการรักษาส่วนมากเป็นการรักษาต่อเนื่อง (ร้อยละ 70.97) ด้านความต้องการเข้าร่วมตรวจสุขภาพ ส่วนใหญ่
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง (ร้อยละ 85.48) และส่วนมากมีความรู้สึกว่ากรมฯ ได้จัดสวัสดิการเรื่องการดูแล
สุขภาพให้อย่างเพียงพอ (ร้อยละ 81.72)  

2. ระดับความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการให้บริการของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 

พบว่า บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการให้บริการในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
รวม 4.41 และค่า S.D. เท่ากับ 0.58  เมื่อพิจารณารายละเอียดในรายด้านพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความ
พึงพอใจในระดับมากทุกด้าน คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.30 – 4.49  ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 และค่า S.D. เท่ากับ 0.55 โดยข้อค าถามที่มีคะแนนสูง
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ที่สุด คือ ข้อที่ 5. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 และค่า S.D. เท่ากับ 0.52 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 55.38  ระดับมาก ร้อยละ 43.55 และระดับปานกลาง ร้อยละ 
1.08  ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 
และค่า S.D. เท่ากับ 0.57  โดยข้อค าถามที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ข้อที่ 10. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และ
เต็มใจให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 และค่า S.D. เท่ากับ 0.54 ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด ร้อยละ 52.15 ระดับมาก ร้อยละ 45.70  และระดับปานกลาง ร้อยละ 2.15   ส าหรับด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ าที่สุด คือ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 และค่า S.D. เท่ากับ 0.65  โดยข้อ
ค าถามที่มีคะแนนต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 12. การจัดสถานที่ให้บริการมีความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 และค่า 
S.D. เท่ากับ 0.66 ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 39.25  ระดับมาก ร้อยละ 48.92  
และระดับปานกลาง ร้อยละ 11.83   

3. ระดับความพึงพอใจในด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 

ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการพบว่า บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.44 และค่า S.D. เท่ากับ 0.56  เมื่อพิจารณารายละเอียดในรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.22 – 4.96  โดยข้อค าถามที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 25. ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า มีคะแนนเฉลี่ย 4.96 และค่า S.D. เท่ากับ 0.19 ผู้เข้าร่วม
โครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 96.24  ระดับมาก ร้อยละ 3.76  รองลงมา คือ ข้อที่ 19. ได้รับ
ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 และค่า S.D. เท่ากับ 0.52       
โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 49.46  ระดับมาก ร้อยละ 49.46 และระดับปาน
กลาง ร้อยละ 1.08  ส าหรับข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 20. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.22 และค่า S.D. เท่ากับ 0.71 โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 38.17  ระดับมาก ร้อยละ 45.70 และระดับปานกลาง ร้อยละ 16.13     

4. ระดับความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า มีระดับความพึง
พอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.92 และค่า S.D. เท่ากับ 0.23  ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดในรายข้อ
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.81 – 5.00  โดยข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 5.00 ได้แก่ ข้อที่ 28. การมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน 
(ร้อยละ 100) มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อที่ 26. การปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์อย่าง
เคร่งครัด มีคะแนนเฉลี่ย 4.96 และค่า S.D. เท่ากับ 0.19 โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 96.24  และระดับมาก ร้อยละ 3.76  ส าหรับข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อที่ 29. การออกก าลังกาย
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.81 และค่า S.D. เท่ากับ 0.39 ผู้เข้าร่วมโครงการ            
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 81.18  และระดับมาก ร้อยละ 18.82   

5. ระดับความพึงพอใจต่อโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 2559 ในภาพรวมของบุคลากรผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ระดับความพึงพอใจต่อโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 2559 ในภาพรวมพบว่า บุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 4.59 และค่า S.D. 
เท่ากับ 0.46  โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต รองลงมา คือ ด้านประโยชน์และ
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ความคุ้มค่าจากการรับบริการ และด้านประสิทธิภาพการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.92  4.44  และ4.41 
ตามล าดับ    

อภิปรายผล 
จากผลการประเมินที่บรรลุตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด อาจเป็นเพราะโครงการบริการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีบุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ เป็นกิจกรรมที่กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการ
เจ้าหน้าที่ ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
- 2559  ในมิตทิี่ 2 ด้านส่วนตัว : เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสมดุลระหว่างชีวิต
การท างานกับชีวิตส่วนตัว ซึ่งได้ด าเนินการเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี โดยยึดหลักการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ 
PDCA  จึงได้มีการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการบริการมาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมจนได้รับรางวัล
คุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี ๒๕๕๗ (DLD Quality Award 2014) ประเภทรางวัล“การพัฒนาการบริการที่
เป็นเลิศ” ระดับดีเด่นมาแล้ว  สอดคล้องกับแนวคิดในการวางแผนของ อุทัย  บุญประเสริฐ (2532) ที่กล่าวว่า                       
ถ้าหน่วยงานใดมีการวางแผน โดยการวางแผนเป็นไปด้วยดี  มีประสิทธิภาพ มีแผนงานที่ดีตั้งแต่ต้น             
การปฏิบัติงานตามแผนย่อมมีประสิทธิภาพสูง  นอกจากนั้นการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตามขั้นตอนโดยละเอียด 
การด าเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่ก าหนดทุกขั้นตอน และทุกกิจกรรม  ท าให้ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  
โดยเฉพาะการนิเทศติดตามก ากับ  และให้ขวัญก าลังใจแกผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่
จะช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับที่สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2535 : บทน า)  
ได้กล่าวไว้ในบทน าของรวมบทความทางการประเมินโครงการว่า  การบริหารโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
โครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองการปกครองก็ตามจะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
จ าเป็นต้องอาศัยการประเมินโครงการ (Project  evaluation) ที่เป็นระบบ คือ ผลจากการประเมินโครงการ   
ได้ทันท่วงทีและเมื่อได้ด าเนินโครงการไปแล้ว ย่อมต้องการทราบว่าโครงการนั้นได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่เพียงใด  
คุ้มกับทุนและแรงงานที่ลงทุนไปหรือไม่ และสอดคล้องกับที่ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2529) กล่าวไว้ใน “การก ากับงานและการประเมินโครงการ” ว่า การด าเนินงานควรจะมีการประชุมประเมินผล
และรายงานผล  เพ่ือจะได้ทราบว่าการด าเนินงานทุกขั้นตอน  ได้ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  และจะต้อง
น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ผลจากการประเมินชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมตามโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรส่วนกลาง
ของกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2559 ได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลากรได้ตระหนักต่อการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง        
ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี มีความผาสุก และมีความพึงพอใจในการท างานมากขึ้น 
เป็นไปตามแนวคิดของทฤษฎีความพึงพอใจที่กล่าวว่า “ถ้าความต้องการของบุคคลได้บรรลุเป้าหมายก็จะเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจ และอาจแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงบวก” ดังนั้น เมื่อบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพ 
ความพร้อม และสมรรถนะในการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพแล้ว การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ก็จะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผน
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559  ในมิติที่ 2 ด้าน
ส่วนตัว ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิต
ส่วนตัว และสอดคล้องกับมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (Quality of Work 
Life) ของแผนกลยุทธ์ด้าน HR ฉบับที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2557 - 2560 ซึ่งมุ่งเน้น
ความเชื่อมโยงของการบริหารทรัพยากรบุคคลกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์  ภายใต้
ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556 – 2560  ตอบสนองต่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 มาตรา 72  ซึ่ งบัญญัติ ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ เ พ่ิมพูนประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจให้แก่        
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ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญ  และก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ   

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินที่ค้นพบ สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา การน าผล

การประเมินไปใช้ และการประเมินในครั้งต่อไป ดังนี้  
1. ข้อจ ากัดทางด้านสถานที่เป็นปัญหาที่สร้างความไม่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ดังนั้นผู้รับผิดชอบ

โครงการควรจะต้องประสานงานเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงความส าคัญของโครงการ               
ให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้เข้ารับบริการให้รับทราบถึง
ข้อจ ากัดดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ และสร้างขวัญก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรจะต้องมีการประเมินผลโครงการในทุก ๆ ปีงบประมาณ เพ่ือน าเสนอผลความส าเร็จ ปัญหา และ
ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ จากการด าเนินงานของโครงการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและ
น าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนปรับปรุง แก้ไขปัญหา อันเป็นส่วนส าคัญในการที่จะพัฒนาการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3. ควรน าผลการประเมินไปใช้อ้างอิงหรือเป็นแบบอย่างให้เกิดการจัดการบริการตรวจสุขภาพประจ าปี
แก่บุคลากรในหน่วยงานอ่ืน ๆ ของกรมปศุสัตว์ต่อไป เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลากรได้ตระหนักต่อการดูแล
เอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี มีความผาสุก และมีความ
พึงพอใจในการท างานมากขึ้น  

4. ควรจะเผยแพร่ผลการประเมินในครั้งนี้ให้แพร่หลาย เพ่ือให้ผู้ที่สนใจจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
การประเมินโครงการอ่ืน ๆ ของกรมปศุสัตว์ได้น าไปเป็นแบบอย่าง หรืออ้างอิงในการด าเนินการ   

5. ส าหรับการประเมินในครั้งต่อไป ควรจะต้องทบทวนข้อค าถามในแบบสอบถามที่มีคะแนนน้อยเป็นที่
น่าสังเกต เพ่ือปรับปรุงข้อค าถามดังกล่าวให้ผู้ตอบเข้าใจจุดมุ่งหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้ งนี้เพ่ือให้ผลการประเมิน
ตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
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โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  ๒๕๕๙ 

ชื่อโครงการ โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร  แผนกลยุทธ์ด้าน HR ฉบับที่ ๓ : การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์  
 พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ 
 ท างาน (Quality of Work Life)  

แผนงบประมาณ กองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์  กองการเจ้าหน้าที่   

๑. หลักการและเหตุผล 
การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นการตรวจให้แก่ผู้ยังไม่มีอาการผิดปกติ หรืออาจมีอาการผิดปกติเพียง

เล็กน้อยทีไ่ม่ชัดเจน  เป็นการตรวจเพื่อค้นหาโรค หรือความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะท าให้สามารถป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน  ลดความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้นในบางโรคได้ ตลอดจนท าให้สามารถรักษาได้ตั้งแต่อาการ
ยังไมม่าก ตัวอย่างโรคที่สามารถตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพประจ าปี  เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมัน
ในเลือดสูง โรคโลหิตจาง โรคเบาหวาน เป็นต้น ฉะนั้น การตรวจสุขภาพประจ าปี จึงเป็นมาตรการเชิงรุกในการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยการป้องกันโรควิธีหนึ่ง อย่างน้อยก็เป็นการประเมินสุขภาพตนเองว่าในรอบปีที่ผ่านมามีสิ่ง
ผิดปกติ หรือต้องแก้ไขอย่างไร  จะได้ท าให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคให้มีความ
เสี่ยงน้อยลง รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพตนเองเพ่ิมขึ้นก่อนที่จะเกิดโรค จึงนับเป็น
จุดเริ่มต้นของการดูแล และเอาใจใส่ต่อสุขภาพตนเอง ซึ่งการมีสุขภาพท่ีดีย่อมส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 

ดังนั้น ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์  กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ๒๕๕๙ ขึ้น  เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ ครอบคลุมตั้งแต่ข้าราชการ 
ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้ได้รับบริการตรวจ
สุขภาพประจ าปีโดยทั่วกัน อ านวยความสะดวกให้บุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ 
และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ได้ตระหนักในการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพของ
ตนเอง  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์มีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน สร้างความผาสุก ความพึงพอใจ 
และแรงจูงใจของบุคลากรกรมปศุสัตว์ในการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ได้มีโอกาสรับการตรวจสุขภาพร่างกายโดยทั่วกัน 
๒.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ 
๒.๓ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักในการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพตนเอง  

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ  

๑) มีบุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์สนใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๓๕๐ คน 
๓.๒ ด้านคุณภาพ  

๑) บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการให้บริการในระดับ มาก 
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๒) บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการ              
รับบริการในระดับ มาก 

๓) บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตในระดับ มาก 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
๔.๑ จ านวนของบุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
๔.๒ ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม 
๔.๓ ระดับความพึงพอใจในด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการของบุคลากรผู้เข้าร่วม

โครงการ  
๔.๔ ระดับความพึงพอใจในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๖. สถานที ่ ห้องศูนย์สารสนเทศ (เดิม) ชั้น ๑ ตึกชัยอัศวรักษ์ 

๗. ขั้นตอนการด าเนินการ 

ล า
ดับ

ที่ 

กิจกรรม /ขั้นตอน 

ปีงบประมาณ  
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค 

ส.
ค.

 
ก.

ย 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

๑ ส ารวจความต้องการของผู้
ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
และคัดเลือกโรงพยาบาล
เข้าร่วมโครงการตรวจ
สุขภาพประจ าป ี     

 
                

   

๒ เสนอกรมฯ อนุมตัิโครงการ       
 

                 
๓ ด าเนินการตามโครงการ 

-  ตรวจสุขภาพประจ าป ี         
 

            
   

-  พบแพทย์และฟังผล           
 

             
๔ จัดท าฐานข้อมูล

รายละเอียดบุคคลที่เข้ารับ
การตรวจสุขภาพประจ าปี 

  

          
 

        

   

๕ การติดตามดูแล
ผลการรักษา 
- ครั้งที่ ๑ 

  
  

                      

- ครั้งที่ ๒                          
๖ ติดตาม ประเมินผล

และสรุปผล  
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๘. งบประมาณ กองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว์ จ านวน  ๙,๘๐๐  บาท 

๙. รายละเอียดงบประมาณ   
๙.๑ วันตรวจสุขภาพประจ าปี  (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ 
  จ านวน  ๓๐  คน คนละ  ๓๐ บาท   

เป็นเงิน ๙๐๐ บาท 

- ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้จัดสถานที่และท าความสะอาด  
  จ านวน  ๒  คน คนละ  ๒๐๐ บาท 

เป็นเงิน ๔๐๐ บาท 

- ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ 
  จ านวน  ๔๐๐ ชิ้น ชิ้นละ ๑๕ บาท 

เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 

                                                                       รวมเป็นเงิน ๗,๓๐๐ บาท 
๙.๒ วันฟังผลการตรวจและพบแพทย์ (๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  

- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มของคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ 
  จ านวน ๑๕ คน คนละ ๓๐ บาท  จ านวน ๒  มื้อ   เป็นเงิน ๙๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มของคณะแพทย์ พยาบาล และ 
  เจ้าหน้าที่  จ านวน  ๑๕  คน คนละ  ๘๐  บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท 
- ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้จัดสถานที่และท าความสะอาด  
  จ านวน  ๒  คน คนละ  ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๐ บาท 

                                                                       รวมเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 

                                                                       รวมเป็นเงินทัง้สิ้น ๙,๘๐๐ บาท 

๑๐.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
สถานพยาบาลที่ให้บริการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)        

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๑.๑ บุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายโดยทั่วถึง 
๑๑.๒ บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
๑๑.๓ บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพตนเอง 

๑๒. การประเมินผลโครงการ 
เป็นการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ของโครงการ (Product Evaluation) โดยประยุกต์ใช้                        

รูปแบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) และสรุปเป็นเอกสารการประเมินผลโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปี
บุคลากรส่วนกลางของกรมปศุสัตว์ (กรณีศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๕๙)  

 
 

                                                                                ลงช่ือ ........................................................... 
                                                                                                  (นางปิยะนาถ  พุมดวง) 
                                                                                     หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 
                                                                                                ผู้เสนองานโครงการ 



63 
 

เอกสารแนบท้ายโครงการ 
๑. โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๕๙  

๑.๑  ส าหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ 

ล าดับที ่ โปรแกรมการตรวจสุขภาพ ประโยชน์ของการตรวจ ค่าตรวจ 
๑ เอ๊กซเรย์ปอด Chest X-Ray  

ระบบ Digital 
เพื่อดูสภาพท่ัวไปของอวัยวะในช่องอก ได้แก่ ปอด  
หัวใจ  เช่น ขนาด ต าแหน่ง รูปร่าง 

๑๗๐ 

๒ ตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด CBC  
แบบ Automation 
 

ตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง เพื่อประเมิน 
ภาวะโลหิต ภาวะการอักเสบติดเชือ้ต่างๆ พยาธิ  
จ านวนเกล็ดเลือด 

๙๐ 

๓ ตรวจปสัสาวะ  
Urine Examination 

ตรวจความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ การอักเสบ 
ติดเชื้อ 

๕๐ 

๔ ตรวจอุจจาระ Stool Examination  
Routine direct smear  
ร่วมกับ Occult blood 

ดูไข่พยาธิ  ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร        
การอักเสบติดเชื้อ ภาวะโรคมะเร็งล าไส ้

๗๐ 

๕ ตรวจมะเร็งปากมดลูก  
-  ตรวจภายใน 
-  Pap Smear 

(ส าหรับสุภาพสตรี) 
เพื่อตรวจเซลล์ที่ผิดปกติ การพบในระยะแรกเริ่ม 
จะมีโอกาสรักษาหายได ้

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 ร่วมกับตรวจเต้านมเพื่อหาซสีต์ (Cyst) เพื่อดูว่ามีก้อนท่ีอาจจะบ่งช้ีว่าเป็นมะเร็งเต้านมได ้ ไม่คิดมูลคา่ 
รวมอัตราค่าตรวจ/บาท ส าหรับสุภาพบุรุษ (เบกิได้ตามระเบยีบกระทรวงการคลัง)  ข้อ ๑-๔ เบิกได้  ๔ รายการ ๓๘๐ 
รวมอัตราค่าตรวจ/บาท ส าหรับสุภาพสตรี (เบกิได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) ข้อ ๑-๕ เบิกได้  ๕ รายการ ๕๘๐ 

๖ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย ์
(Physical Examination) 

ซักประวัติ และตรวจร่างกาย วิเคราะห์การตรวจเลือด 
ปัสสาวะ เอ๊กซเรย ์

ไม่คิดมูลคา่ 

๗ ตรวจร่างกายทั่วไป 
(General Examination) 

ตรวจชีพจร วัดความดันโลหิต ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ไม่คิดมูลคา่ 

๘ เปรียบเทยีบว่าโภชนาการ (BMI) เพื่อดูภาวะทุพโภชนาการ เพิ่มให ้
โดยไม่คิดมูลคา่ 

๙ ตรวจระดับไขมันในเลือด 
Cholesterol, Triglyceride 
(ต้องตรวจชุดพื้นฐานที่เบิกได้ตามสิทธ์ก่อน  
ข้อ 1-3 ยกเว้นข้อที่ ๔ และ ๕) 

ตรวจดรูะดบัไขมันในหลอดเลือด ผลท าให้หลอดเลือด 
ตีบตัน เป็นสาเหตุของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 
เส้นเลือดในสมองแตก 

เพิ่มให ้
โดยไม่คิดมูลคา่ 
(๑๒๐ บาท) 

๑๐ ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL, LDL 
(ต้องตรวจชุดพื้นฐานที่เบิกได้ตามสิทธ์ก่อน  
ข้อ 1-3 ยกเว้นข้อที่ ๔ และ ๕) 

ตรวจดรูะดบัไขมันดี และไขมันไมด่ี มีผลท าให้เส้นเลือด 
อุดตันเป็นอันตรายต่อเส้นเลือดทีไ่ปเลี้ยงอวัยวะ 
เช่น หัวใจ สมอง ไต เป็นต้น 

เพิ่มให ้
โดยไม่คิดมูลคา่ 
(๑๐๐ บาท) 

๑๑ ตรวจ IFOB Routine direct 
Smear ร่วมกับ Occult blood 
(กรณีเก็บอุจจาระมาตรวจ ตามขอ้ท่ี ๔) 

ตรวจดูอุจจาระเพื่อดูภาวะเสีย่งมะเร็งล าไส้ใหญ ่
ตรวจเพื่อหาสาเหตุเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 
ดูการอักเสบติดเชื้อ และตรวจดภูาวะโรคมะเร็งล าไส ้
ระยะเริ่มแรกได ้

เพิ่มให ้
โดยไม่คิดมูลคา่ 
(๑๐๐ บาท) 
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๑.๒ ส าหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ผู้ทีมี่อายุมากกว่า ๓๕  ปี / ข้าราชการบ านาญ 

ล าดับที ่ โปรแกรมการตรวจสุขภาพ ประโยชน์ของการตรวจ ค่าตรวจ 
๑ เอ๊กซเรย์ปอด Chest X-Ray  

แบบปกติ และหรือระบบ Digital 
เพื่อดูสภาพท่ัวไปของอวัยวะในช่องอก ได้แก่ ปอด  
หัวใจ  เช่น ขนาด ต าแหน่ง รูปร่าง 

๑๗๐ 

๒ ตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด CBC  
แบบ Automation 
 

ตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง เพื่อประเมิน 
ภาวะโลหิต ภาวะการอักเสบติดเช้ือต่างๆ พยาธ ิ 
จ านวนเกล็ดเลือด 

๙๐ 

๓ ตรวจปสัสาวะ  
Urine Examination 

ตรวจความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ การอักเสบ 
ติดเชื้อ 

๕๐ 

๔ ตรวจอุจจาระ Stool Examination Routine 
direct smear ร่วมกับ Occult blood 

ดูไข่พยาธิ  ภาวะเลือดออก การอักเสบตดิเช้ือ  
ภาวะโรคมะเร็งล าไส ้

๗๐ 

๕ ตรวจมะเร็งปากมดลูก  
-  ตรวจภายใน 
-  Pap Smear 

(ส าหรับสุภาพสตรี) 
เพื่อตรวจเซลล์ที่ผิดปกติการพบในระยะแรกเริ่ม 
จะมีโอกาสรักษาหายได ้

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 ร่วมกับการตรวจเต้านมเพื่อหาซีสต์ (Cyst) เพื่อดูว่ามีก้อนท่ีอาจจะบ่งช้ีว่าเป็นมะเร็งเต้านมได ้ ไม่คิดมูลคา่ 
๖ ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด  (FBS) ตรวจคัดกรอง  ค้นหาโรคเบาหวาน ๔๐ 
๗ ตรวจการท างานของไต 

 (BUN, Creatinine) 
ตรวจการท างานของไตในการขับถ่ายของเสียว่า 
ผิดปกตหิรือไม ่

๑๐๐ 

๘ ตรวจการท างานของตับ  
(AST, ALT, Alk- Phosphatase) 

ตรวจหาเอ็นไซม์ทีส่ร้างจากตับ  ถ้าผิดปกต ิ
แสดงว่ามีอาการอักเสบ  ตดิเช้ือ  หรือตับวาย 

๑๕๐ 

๙ ตรวจระดับไขมันในเลือด 
Cholesterol, Triglyceride 

ตรวจระดับไขมันในหลอดเลือด  ผลท าให้หลอดเลือดตีบตัน 
เป็นสาเหตุโรคหัวใจ ความดันโลหติสูงเส้นเลือดในสมองแตก 

๑๒๐ 

๑๐ ตรวจกรดยูรคิ  (Uric Acid) ปริมาณกรดยูรคิในเลือดสามารถบ่งบอกถึงภาวะโรคเกา๊ท ์ ๖๐ 
รวมอัตราค่าตรวจ/บาท ส าหรับสุภาพบุรุษ (เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) ข้อ ๑-๔ และ ข้อ ๖-๑๐  
เบิกได้  ๙ รายการ 

๘๕๐ 

รวมอตัราค่าตรวจ/บาท ส าหรับสุภาพสตรี(เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง) ข้อ ๑-๑๐ เบิกได้ ๑๐ รายการ ๑,๐๕๐ 
๑๑ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย ์

(Physical Examination) 
ซักประวัติ  และตรวจร่างกาย 
วิเคราะห์การตรวจเลือด ปัสสาวะ เอ๊กซเรย ์

ไม่คิดมูลคา่ 

๑๒ ตรวจร่างกายทั่วไป (General Examination) ตรวจชีพจร วัดความดันโลหิต ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ไม่คิดมูลคา่ 
๑๓ เปรียบเทยีบว่าโภชนาการ (BMI) เพื่อดูภาวะทุพโภชนาการ เพิ่มให ้

โดยไม่คิดมูลคา่ 
๑๔ ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL, LDL 

(ต้องตรวจชุดพื้นฐานที่เบิกได้ตามสิทธ์  
ข้อ 1-10 ก่อนยกเว้นข้อท่ี ๔ และ ๕) 

ตรวจดรูะดบัไขมันดี และไขมันไมด่ี มีผลท าให้เส้นเลือด 
อุดตัน เป็นอันตรายต่อเส้นเลือดทีไ่ปเลีย้งอวัยวะ  
เช่น หัวใจ สมอง ไต เป็นต้น 

เพิ่มให้โดย 
ไม่คิดมูลคา่ 
(๑๐๐ บาท) 

๑๕ ตรวจการท างานของตับและทางเดินน้ าด ี
(Total Bo;oribon, Direct Bilirubin) 

เพื่อดูการท างานของตับและทางเดินน้ าดีในผูต้รวจท่ีปกต ิ
ทั่วไป 

เพิ่มให้โดย 
ไม่คิดมูลคา่ 
(๑๐๐ บาท) 

๑๖ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ฟรี 
ส าหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป 

ตรวจหาความผดิปกติของโรคหัวใจ ท่ีง่ายและได้ผลดี 
เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, ลิ่มเลือดอุดตัน 
การเต้นของหัวใจผดิปกติ  

เพิ่มให้โดย 
ไม่คิดมูลคา่ 
(๑๐๐ บาท) 

๑๗ ตรวจ IFOB Routine direct 
Smear ร่วมกับ Occult blood 
(กรณีเก็บอุจจาระมาตรวจ ตามขอ้ท่ี ๔) 

ตรวจดูอุจจาระเพื่อดูภาวะเสีย่งมะเร็งล าไส้ใหญ่เพื่อหา 
สาเหตุเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ดูการอักเสบ 
ติดเชื้อ และตรวจดูภาวะโรคมะเรง็ล าไสร้ะยะเริ่มแรกได้ 

เพิ่มให้โดย 
ไม่คิดมูลคา่ 
(๑๐๐ บาท) 
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๑.๓ ส าหรับพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว (ที่เบิกไม่ได้) ผู้ที่มีอายนุ้อยกว่า ๓๕ ปี  

ล าดับที ่ โปรแกรมการตรวจสุขภาพ ประโยชน์ของการตรวจ ค่าตรวจ 
๑ เอ๊กซเรย์ปอด (Chest X-RayX  

ระบบ Digital 
เพื่อดูสภาพท่ัวไปของอวัยวะในช่องอก ได้แก่  
ปอด หัวใจ  เช่น ขนาด ต าแหน่ง รูปร่าง 

** 

๒ ตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
แบบ Automation 
 

ตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง เพื่อประเมินภาวะ            
โลหิต ภาวการณ์อักเสบติดเชื้อต่างๆ 
พยาธิ จ านวนเกล็ดเลือด 

** 

๓ ตรวจปสัสาวะ  
(Urine Examination) 

ตรวจความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ 
การอักเสบติดเชื้อ 

** 

๔ ตรวจอุจจาระ (Stool Examination Routine 
direct smear ร่วมกับ Occult blood) 

ดูไข่พยาธิ  ภาวะเลือดออก 
การอักเสบติดเชื้อ ภาวะโรคมะเร็งล าไส ้

** 

๕ ตรวจมะเร็งปากมดลูก  
-  ตรวจภายใน 
-  Pap Smear 

(ส าหรับสตรี) 
เพื่อตรวจเซลล์ที่ผิดปกติการพบในระยะแรกเริ่ม 
จะมีโอกาสรักษาหายได ้

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 ร่วมกับการตรวจเต้านมเพื่อหาซีสต์ (Cyst) เพื่อดูว่ามีก้อนท่ีอาจจะบ่งช้ีว่าเป็นมะเร็งเต้านมได ้ ไม่คิดมูลคา่ 
รวมอัตราค่าตรวจ/บาท ส าหรับสุภาพบุรุษและสภุาพสตรี เหมาจ่ายรายละ ๓๕๐ (จากปกติ ๖๐๐) ๓๕๐ 

๖ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย ์
(Physical Examination) 

ซักประวัติ  และตรวจร่างกาย 
วิเคราะห์การตรวจเลือด ปัสสาวะ เอ๊กซเรย ์

ไม่คิดมูลคา่ 

๗ ตรวจร่างกายทั่วไป 
(General Examination) 

ตรวจชีพจร วัดความดันโลหิต 
ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 

ไม่คิดมูลคา่ 

๘ เปรียบเทยีบว่าโภชนาการ (BMI) เพื่อดูภาวะทุพโภชนาการ เพิ่มให ้
โดยไม่คิดมูลคา่ 

๙ ตรวจระดับไขมันในเลือด 
Cholesterol, Triglyceride 
 

ตรวจระดับไขมันในหลอดเลือด  ผลท าให้หลอดเลือด 
ตีบตัน เป็นสาเหตุของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 
 เส้นเลือดในสมองแตก 

เพิ่มให ้
โดยไม่คิดมูลคา่ 

๑๐ ตรวจหาระดับไขมันดี ,ไขมันไม่ดีในเลือด 
(HDL, LDL) 
 

ตรวจดรูะดบัไขมันดี และไขมันไมด่ี มีผลท าให ้
เส้นเลือดอุดตันเป็นอันตรายต่อเสน้เลือดที่ไป 
เลี้ยงอวัยวะ เช่น หัวใจ สมอง ไต เป็นต้น 

เพิ่มให ้
โดยไม่คิดมูลคา่ 
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๑.๔ ส าหรับพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว (ที่เบิกไม่ได้) ผู้ที่มีอายมุากกว่า ๓๕ ปี  

ล าดับที ่ โปรแกรมการตรวจสุขภาพ ประโยชน์ของการตรวจ ค่าตรวจ 
๑ เอ๊กซเรย์ปอด (Chest X-Ray)  

ระบบ Digital 
เพื่อดูสภาพท่ัวไปของอวัยวะในช่องอก ได้แก่  
ปอด หัวใจ  เช่น ขนาด  ต าแหน่ง รูปร่าง 

** 

๒ ตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
แบบ Automation 
 

ตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง 
เพื่อประเมินภาวะโลหติ ภาวะการอักเสบ 
ติดเชื้อต่างๆ พยาธิ จ านวนเกล็ดเลือด 

** 

๓ ตรวจปสัสาวะ  
Urine Examination 

ตรวจความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ 
การอักเสบติดเชื้อ 

** 

๔ ตรวจอจุจาระ (Stool Examination Routine 
direct smear ร่วมกับ Occult blood) 

เพื่อหาสาเหตุภาวะเลือดออกในระบบ 
ทางเดินอาหาร,ดูการอักเสบตดิเช้ือและตรวจภาวะโรค     
มะเร็งล าไส้ระยะเริ่มแรก 

** 

๕ ตรวจระดับไขมันในเลือด 
(Cholesterol, Triglyceride)  

ตรวจระดับไขมันในหลอดเลือด  ผลท าให้หลอดเลือด        
ตีบตัน เป็นสาเหตุของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 

** 

๖ ตรวจหาระดับไขมันดี ,ไขมันไม่ดีในเลือด 
(HDL, LDL) 
 

ตรวจดรูะดบัไขมันดี และไขมันไมด่ี มีผลท าให ้
เส้นเลือดอุดตันเป็นอันตรายต่อเสน้เลือดที่ไป 
เลี้ยงอวัยวะ เช่น หัวใจ สมอง ไต เป็นต้น 

** 

๗ ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด  (FBS) ตรวจคัดกรอง ค้นหาโรคเบาหวาน ** 
๘ ตรวจการท างานของไต 

 (BUN, Creatinine) 
ตรวจการท างานของไตในการขับถ่ายของเสียว่า 
ผิดปกตหิรือไม ่

** 

๙ ตรวจการท างานของตับ  
(SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase) 

ตรวจหาเอ็นไซม์ทีส่ร้างจากตับ  ถ้าผิดปกต ิ
แสดงว่ามีอาการอักเสบ ตดิเช้ือ หรือตับวายตรวจดรูะดบั             
ไขมันในหลอดเลือด  ผลท าให้หลอดเลือดตีบตันเป็นสาเหตุ 
ของโรคหัวใจความดันโลหติสูง เสน้เลือดในสมองแตก 

** 

๑๐ ตรวจกรดยูรคิ (Uric acid) ปริมาณกรดยูริคในเลือดสามารถบ่งบอก  
ถึงภาวะโรคเก๊าท์ ได้  

** 

   รวมอัตราค่าตรวจ/บาท ส าหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เหมาจ่ายรายละ ๕๐๐ บาท (จากปกติ ๙๕๐) ๕๐๐ 
๑๑ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย ์

(Physical Examination) 
ซักประวัติ  และตรวจร่างกาย 
วิเคราะห์การตรวจเลือด ปัสสาวะ เอ๊กซเรย ์

ไม่คิดมูลคา่ 

๑๒ ตรวจร่างกายทั่วไป 
(General Examination) 

ตรวจชีพจร วัดความดันโลหิต 
ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง 

ไม่คิดมูลคา่ 

๑๓ เปรียบเทยีบว่าโภชนาการ (BMI) เพื่อดูภาวะทุพโภชนาการ เพิ่มให ้
โดยไม่คิดมูลคา่ 

๑๔ ตรวจมะเร็งปากมดลูก  
-  ตรวจภายใน 
-  Pap Smear 

(ส าหรับสตรี)  
เพื่อตรวจเซลล์ที่ผิดปกติ การพบในระยะเริ่มแรกจะมีโอกาส
รักษาให้หายได ้

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 ร่วมกับการตรวจเต้านมเพื่อหาซีสต์ (Cyst) เพื่อดูว่ามีก้อนท่ีอาจจะบ่งช้ีว่าเป็นมะเร็งเต้านมได ้ ไม่คิดมูลคา่ 
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ข้อเสนอพิเศษ : โรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ ยินดีให้บริการตรวจเพิ่มโดยไม่คิดมูลค่า อาทิเช่น 
๑. กลุ่มข้าราชการ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ๓๕ ปี ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol, 

Triglyceride ,ตรวจหาระดับไขมันดี ไขมันไม่ดีในเลือด (HDL, LDL) ตรวจหาสาเหตุเลือดออกในระบบทางเดินอาหารดู
การอักเสบติดเชื้อและตรวจภาวะโรคมะเร็งล าไส้ระยะเริ่มแรกจากอุจจาระ  

๒. กลุ่มข้าราชการ ผู้ที่มอีายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป ตรวจหาระดับไขมันดี, ไขมันไม่ดี (HDL, LDL)  
ตรวจการท างานของตับและทางเดินน้ าดี (Direct Bilirubin, Total Bilirubin) 

๓. ส าหรับข้าราชบ านาญ และข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป โรงพยาบาลยินดีตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ให้ฟรี เพ่ือตรวจหาความผิดปกติของโรคหัวใจ ที่ง่ายและได้ผลดี เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด ลิ่มเลือดอุดตัน การเต้นของหัวใจผิดปกติ   

๔. กลุ่มข้าราชการทุกกลุ่มอายุ บริการตรวจ IFOBT Routine Direct smear ร่วมกับ Occult blood 
ตรวจดูอุจจาระเพ่ือดูภาวะเสี่ยงมะเร็งล าไส้ใหญ่ หาสาเหตุเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร และการอักเสบติด
เชื้อ ซึ่งสามารถตรวจดูภาวะโรคมะเร็งล าไส้ระยะเริ่มแรกได้ (ในกรณีเก็บอุจจาระมาตรวจ)    

๕. บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกส าหรับสุภาพสตรีทุกท่าน (ตามสิทธิที่ได้รับ) พร้อมการตรวจคล า
เต้านม เพื่อหาก้อนเนื้อที่ผิดปกติ (Cyst) กรณีพบความผิดปกติจะส่งรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาล บ้านแพ้ว และ
สาขา (แต่ต้องตรวจภายในสุภาพสตรีร่วมด้วย) 

๖. โรงพยาบาลยินดีให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ หน่วยงาน ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ บริการตรวจ X-ray ทรวงอกเคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอล  
๖.๒ บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 
๖.๓ บริการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน-ล่าง และช่องท้องส่วนบนและล่าง

ทั้งหมด บริการ ณ หน่วยงาน ตั้งแต่ ๔๐ คนข้ึนไป  
๖.๔ บริการฉีดวัคซีน Quadrivalent InfluenZa Vaccine เพ่ือป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สาย

พันธุ์ (ใน ๑ เข็ม) คือ A (H๑N๑) , A (H๓N๒) , B (Victoria) , B (Yamagata) ราคาพิเศษ ๕๐๐ บาท  
๗. โรงพยาบาลยินดีเปรียบเทียบภาวะทุพโภชนาการ (BMI)   
๘. รายงานผลการตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคล พร้อมค าแนะน าการปฏิบัติตัว 
๙. รายงานผลการตรวจสุขภาพกลุ่ม ของหน่วยงาน รวมเล่ม พร้อมกราฟแสดงสถิติผล     การ

ตรวจสุขภาพ 
๑๐. นับจากวันส่งผลตรวจสุขภาพทางโรงพยาบาลยินดีให้เครดิต ๓๐ วัน หรือจนกว่าจะเบิก

กรมบัญชีกลางได ้
๑๑. โรงพยาบาลยินดีบริการน้ าดื่มเพ่ือสุขภาพ ท่านละ ๑ ขวด ในวันตรวจสุขภาพประจ าปี 
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๒.  วิธีการด าเนินการและการช าระค่าบริการ 

๒.๑ การด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปีของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว แบ่งเป็น  ๖  ระยะ ดังนี้             
         - ระยะที่ ๑ บริการตรวจสุขภาพประจ าปี ณ หน่วยงาน เช่น ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง            

วัดความดันโลหิต เจาะเลือด ฯลฯ 
          - ระยะที่ ๒ รายงานผลการตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคล โรงพยาบาลให้บริการใน

รูปแบบ OPD เคลื่อนที่ กรณีแพทย์สั่งการรักษาตามอาการของโรคเบิกได้ตามสิทธิ เช่น โรคความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง ปวดหัว เป็นไข้ ท้องเสีย ฯลฯ จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์โดยเภสัชกร 
           - ระยะที่ ๓ บริการเจาะเลือดกลุ่มที่ต้องรักษาต่อเนื่อง ติดตาม Follow up ทุก ๔ เดือน ณ 
หน่วยงาน เช่น เป็นโรคเบาหวาน ไขมันสูง ความดันโลหิตสูง ฯลฯ  ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
           - ระยะที่ ๔ บอกผลส าหรับกลุ่มติดตามรักษาโดยแพทย์ รับยาโดยเภสัชกร บริการ
ตรวจโรคทั่วไป เช่น เป็นหวัด ท้องเสีย กล้ามเนื้ออักเสบ ฯลฯ ใช้สิทธิ เบิกจ่ายตรงได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

         - ระยะที่ ๕ บริการทางด้านวิชาการ เพ่ือเผยแพร่เอกสารความรู้ แผ่นพับ นิทรรศการ              
การบรรยาย ในรอบปีการตรวจสุขภาพตามความเหมาะสม       
           - ระยะท่ี ๖ หลังการตรวจสุขภาพประจ าปี โรงพยาบาลให้บริการรักษาต่อเนื่องในโรค
ต่างๆ ที่พบระหว่างตรวจสุขภาพ รับ Refer case การรักษาจากหน่วยงาน ทั้ง OPD/IPD และฉุกเฉินทั้งในและ
ต่างจังหวัด ให้บริการค าปรึกษาในด้านวิชาการแก่หน่วยงาน 

๒.๒ การช าระค่าบริการ   
   ๑) ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างประจ า สังกัดหน่วยงาน ที่เบิกจ่ายจาก

กองคลัง มีสิทธิเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปีได้ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ไม่ต้องช าระค่าบริการ     ในวันที่
ตรวจสุขภาพ รวมทั้งข้าราชการที่มาช่วยราชการในหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานที่เบิกจ่าย จากกองคลัง กองการ
เจ้าหน้าที่จะส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการจากโรงพยาบาลให้กองคลังด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป   

   ๒) ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างประจ า สังกัดหน่วยงานอ่ืน ที่มีหน่วย
เบิกจ่ายเอง ไม่ได้เบิกจ่ายจากกองคลัง มีสิทธิเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปีได้ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ไม่
ต้องช าระค่าบริการในวันที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลจะส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการไปยังหน่วยงาน      ต้นสังกัด 
เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป  

   ๓) ส าหรับรายการตรวจพิเศษเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่เบิกไม่ได้ แต่มีความประสงค์ที่จะตรวจใน
วันตรวจสุขภาพประจ าปี ให้ผู้ตรวจช าระค่าบริการเองในวันที่ตรวจ 

   ๔) พนักงานราชการไม่สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปีได้ ให้ช าระค่าบริการในวัน
ตรวจสุขภาพประจ าปี  
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ภาคผนวก  ข 
 

ตารางส าเร็จรูปแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางส าเร็จรูปแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)  

การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1. ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

ระดับท่ี 1 ตรวจสอบเบื้องต้น   
- รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ  

ระดับท่ี 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)  
- รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
- แบบประเมิน IOC 
- ตารางแสดงผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับจุดมุ่งหมาย            

เชิงพฤติกรรม 
 2. การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  ตารางแสดงผลการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี 2559 
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ตารางส าเร็จรูปแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 

10 
14 
19 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
59 
63 
66 
70 
73 
76 
80 
86 
92 
97 
103 
108 
113 
118 
123 
127 
132 
136 

220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
1100 

140 
144 
148 
152 
155 
159 
162 
165 
169 
175 
181 
186 
191 
196 
201 
205 
210 
214 
217 
226 
234 
242 
248 
254 
260 
265 
269 
274 
278 
285 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
15000 
20000 
30000 
40000 
50000 
75000 
100000 

291 
297 
302 
306 
310 
313 
317 
320 
322 
327 
331 
335 
338 
341 
346 
351 
354 
357 
361 
364 
367 
368 
370 
375 
377 
379 
380 
381 
382 
384 
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การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

1. ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

ระดับที่ 1 ตรวจสอบเบื้องต้น  
  รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 

  1. ดร.สวงค์  บุญปลูก 
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  2. นางสาวปริดา  ไวทยะเสวี 
คร ูช านาญการพิเศษ   
ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป, หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  จังหวัดนนทบุรี 

3. นางนรานุช  ขะระเข่ือน  
   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ด้านการสอน) 
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ระดับที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)  
  รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 

  1. นางอรพร  เพ็งศิริ  
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  จังหวัดนนทบุรี 

  2. นางวทันยา  ยางกลาง 
   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  จังหวัดนนทบุรี 

3. ดร.วรพงษ์  เถาว์ชาลี  
ครูช านาญการ  
หัวหน้างานวิจัย โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  จังหวัดนนทบุรี 
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กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์     
วันที ่ ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาเครื่องมือในการประเมินโครงการ 
เรียน .......................................................................... 
สิ่งท่ีแนบ แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจสุขภาพ 

ประจ าปี ๒๕๕๙ กับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม   จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ด้วยข้าพเจ้า นางปิยะนาถ  พุมดวง หัวหน้ากลุ่มกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการ
เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์  ได้จัดโครงการบริการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บุคคลากรในส่วนกลางและใกล้เคียง  
ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่กลุ่มสวัสดิการฯ จัดเป็นสวัสดิการภายในกรมปศุสัตว์และได้ด าเนินการเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี 
เพ่ือเป็นการพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจึงด าเนินการประเมินโครงการดังกล่าว โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

๒. เพ่ือหาข้อมูลต่าง ๆ  ในการน ามาใช้ในการวางแผนด าเนินการในปีต่อไป 

  ในการประเมินครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินและขอ
ความอนุเคราะห์ท่านในการศึกษาเครื่องมือดังกล่าว คือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจ
สุขภาพประจ าปี ๒๕๕๙  
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
                                                                             (นางปิยะนาถ  พุมดวง) 
                                                                   หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 
                                                                          กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 
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แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ตรวจสุขภาพประจ าปี 2559 กับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

ชื่อผู้ประเมิน................................................................................ 
ค าชี้แจง  ให้ท่านพิจารณาว่ารายการประเมินเหล่านี้มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมและ          
มีคุณภาพเชื่อถือได้หรือไม่ โดยพิจารณาให้น้ าหนัก ดังนี้ 

+1  เมื่อท่านแน่ใจว่ารายการประเมินเหล่านี้มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมและมี
คุณภาพเชื่อถือได้จริง 

  0 เมื่อท่านไม่แน่ใจว่ารายการประเมินเหล่านี้มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมและมี
คุณภาพเชื่อถือได้จริง 

 -1  เมื่อท่านแน่ใจว่ารายการประเมินเหล่านี้ไม่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมและมี
คุณภาพไม่น่าเชื่อถือจริง 

ข้อที่  รายการประเมิน 
คะแนนการพิจารณา 
+1 0 -1 

ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ    
1 ขัน้ตอนการให้บริการกระชับ ชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ     
2 ระยะเวลาการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม    
3 มีป้ายแสดงขั้นตอน / บอกจุดการให้บริการอย่างชัดเจน    
4 มีการให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง    

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล    
5 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว     
6 ให้บริการด้วยวาจาสุภาพ อ่อนน้อม และเต็มใจ    
7 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา / ข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง    

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่    
8 การประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ และการประสานงานต่างๆ    
9 การต้อนรับ กิริยามารยาท ยิ้มแย้ม แจ่มใส และใช้วาจาสุภาพอ่อนน้อม     
10 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ    
11 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา / ข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน    

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก    
12 การจัดสถานที่ให้บริการมีความสะดวก    
13 มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ที่นั่งรอรับบริการ อาหารว่าง น้ าดื่ม 

ฯลฯ  
   

14 สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกมีความสะอาด    
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ข้อที่  รายการประเมิน 
คะแนนการพิจารณา 
+1 0 -1 

ด้านคุณภาพการให้บริการ    
15 ได้รับบริการถูกต้อง มีมาตรฐาน     
16 ได้รับบริการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ        
17 เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการตรวจมีความทันสมัย    
18 สถานพยาบาลมีมาตรฐาน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ    

ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าจากการรับบริการ    
19 ได้รับข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง    
20 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น    
21 ท่านรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้น ความเสี่ยงในการเป็นโรคต่าง ๆ ลดลง     
22 การตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการท างาน 
   

23 ได้รับประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ ได้มาท าธุระ ได้พบปะเพ่ือนฝูง    
24 ประหยัดเวลา ใช้เวลาน้อยกว่าการไปตรวจที่โรงพยาบาล    
25 ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า    

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต (การปฏิบัติตนหลังเข้าร่วมโครงการ)    
26 การปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์อย่างเคร่งครัด    
27 การรับประทานยาตามแพทย์สั่ง    
28 การมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง    
29 การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพให้ดีขึ้น    
30 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร    

 
 

ลงชื่อ ................................................................ ผู้ประเมิน 
 
 

 
(.....................................................................) 

 

ต าแหน่ง ................................................................................  
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ตารางแสดงผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

รายการ
ประเมินข้อที่ 

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม ค่า IOC สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
2 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
3 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
4 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
5 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
6 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
7 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
8 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
9 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
10 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
11 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
12 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
13 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
14 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
15 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
16 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
17 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
18 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
19 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
20 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
21 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
22 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
23 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
24 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
25 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
26 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
27 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
28 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
29 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
30 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

รวม 30 
ใช้ได้ 

ค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 1 
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2. การตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ตารางแสดงผลการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

ข้อที่ 
ความคิดเห็น ความ

เชื่อม่ัน 5 4 3 2 1 N X  X  S.D. 
1 30     30 150 5 .0 

.96 

2 26 4    30 146 4.87 .35 
3 30     30 150 5 .0 
4 22 8    30 142 4.73 .45 
5 30     30 150 5 .0 
6 30     30 150 5 .0 
7 28 2    30 148 4.93 .25 
8 30     30 150 5 .0 
9 30     30 150 5 .0 
10 30     30 150 5 .0 
11 26 4    30 146 4.87 .35 
12 27 3    30 147 4.9 .31 
13 30     30 150 5 .0 
14 28 2    30 148 4.93 .25 
15 30     30 150 5 .0 
16 28 2    30 148 4.93 .25 
17 27 3    30 147 4.9 .31 
18 30     30 150 5 .0 
19 30     30 150 5 .0 
20 30     30 150 5 .0 
21 30     30 150 5 .0 
22 30     30 150 5 .0 
23 28 2    30 148 4.93 .25 
24 30     30 150 5 .0 
25 30     30 150 5 .0 
26 30     30 150 5 .0 
27 30     30 150 5 .0 
28 30     30 150 5 .0 
29 26 4    30 146 4.87 .35 
30 28 2    30 148 4.93 .25 

รวม 900 4,760 138.56 2.55 
เฉลี่ย 4.62 0.09 
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการตรวจสุขภาพประจ าปี 2559  
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดท าแบบสอบถามนี้เพื่อสอบถามระดับความคิดเห็นความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจ

สุขภาพประจ าปี จึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยกรุณากรอกข้อมูลแบบสอบถามให้ครบถ้วน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุง 
และพัฒนาการให้บริการที่ดี มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งข้ึนต่อไป 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน    หน้าข้อความที่ท่านเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง 

1.  เพศ      1. ชาย  2. หญิง 

2.  อาย ุ      ต่ ากว่า 40 ปี  40 – 49  50 – 59       60 ปีขึน้ไป 

3.  ประเภทบุคลากร   1. ข้าราชการ  2. ลูกจ้างประจ า  3. พนักงานราชการ  4. ข้าราชการบ านาญ 
      5. อื่น ๆ (ระบุ)..................... 

4.  ท่านเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี   
      1. ทุกป ี  2. บางปี  3. ครั้งแรก  4. อื่น ๆ (ระบุ)...............  

5.  ท่านไดร้ับทราบข้อมลูข่าวสารการตรวจสุขภาพประจ าปจีากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      1. หนังสือเวียน   2. แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  3. website กกจ.  
     4. โทรศัพท ์     5. อื่นๆ (ระบุ).......................  

6.  ท่านต้องเข้ารับบริการตรวจสขุภาพติดตามผลการรักษา รอบ 4 เดือน (ติดตามรักษาต่อเนื่อง)  
    1. ใช่   2. ไม่ใช่   

7.  ท่านต้องการเข้าร่วมตรวจสุขภาพท่ีกรมฯ จัดให้ทุกครั้ง  
    1. ใช่   2. ไม่ใช่   

8.  ท่านคิดว่ากรมฯ จัดสวัสดิการเรื่องการดูแลสุขภาพให้ท่านอย่างเพียงพอ 
    1. ใช่   2. ไม่ใช่   

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการตรวจสุขภาพประจ าปี 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการตรวจสุขภาพประจ าปี 
ระดับความคิดเห็น / ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ      
1.  ขั้นตอนการให้บริการกระชับ ชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัต ิ      
2.  ระยะเวลาการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม      
3.  มีป้ายแสดงข้ันตอน / บอกจดุการให้บริการอย่างชัดเจน      
4.  มีการให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง      
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล      
5.  ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว       
6.  ให้บริการด้วยวาจาสุภาพ อ่อนน้อม และเต็มใจ      
7.  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา / ขอ้ซักถามได้อยา่งชัดเจน ถูกต้อง      
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ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการตรวจสุขภาพประจ าปี 
ระดับความคิดเห็น / ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่      
8.  การประชาสมัพันธ์ การต้อนรบั และการประสานงานต่างๆ      
9.  การต้อนรับ กิริยามารยาท ยิ้มแย้ม แจ่มใส และใช้วาจา 
     สภุาพ อ่อนน้อม  

     

10. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเตม็ใจให้บริการ      
11. ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา / ขอ้ซักถามได้อยา่งถูกต้อง ชัดเจน      
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก      
12. การจัดสถานท่ีให้บริการมีความสะดวก      
13. มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ท่ีนั่งรอรับบริการ  
     อาหารว่าง น้ าดื่ม ฯลฯ  

     

14. สถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวกมีความสะอาด      
ด้านคุณภาพการให้บริการ      
15. ได้รับบริการถูกต้อง มีมาตรฐาน       
16. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ          
17. เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการตรวจมีความทันสมยั      
18. สถานพยาบาลมมีาตรฐาน และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ      
ด้านประโยชน์และความคุม้ค่าจากการรับบริการ      
19. ได้รับข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง      
20. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น      
21. ท่านรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้น ความเสี่ยงในการเป็นโรคต่าง ๆ ลดลง       
22. การตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ 
     เสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน 

     

23. ได้รับประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ ได้มาท าธุระ ได้พบปะเพื่อนฝูง      
24. ประหยัดเวลา ใช้เวลาน้อยกวา่การไปตรวจท่ีโรงพยาบาล      
25. ไม่ต้องส ารองจ่ายล่วงหน้า      
ด้านสง่เสริมคุณภาพชีวิต (การปฏิบัติตนหลังเข้าร่วมโครงการ)      
26. การปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์อย่างเคร่งครัด      
27. การรับประทานยาตามแพทยส์ั่ง      
28. การมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง      
29. การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้ดยีิ่งข้ึน      
30. การปรับเปลีย่นพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร      

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

                                 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม 

กรุณาส่งคืนกลุม่สวัสดิการฯ กองการเจ้าหน้าที่  

 


