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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
การประเมินโครงการบริการตรวจสุขภาพประจําปบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตว  (กรณีศึกษา

ปงบประมาณ 2559) เปนการประเมินดานผลผลิตหรือผลลัพธของโครงการ (Product Evaluation)              
มีวัตถุประสงค เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ประกอบดวย รายละเอียดขอมูลสวน
บุคคล ระดับความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใหบริการของบุคลากรผูเขารวมโครงการ ระดับความพึงพอใจใน
ดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการของบุคลากรผูเขารวมโครงการ และระดับความพึงพอใจในดาน
สงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผูเขารวมโครงการ โดยเลือกแบบจําลองซิปป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม 
(D.L. Stufflebeam, 1997 , P. 261-265) มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโครงการ  กลุมประชากรที่
ใชในการประเมิน คือ บุคลากรในสวนกลางและใกลเคียงของกรมปศุสัตวซึ่งครอบคลุมต้ังแตขาราชการ 
ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยฯ จํานวน 360 คน โดยมี
กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับการประเมินในครั้งน้ีจํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 51.67          
ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด  เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ในวันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 โดยใช
แบบสอบถามในการรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean)  และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

ผลจากการประเมินพบวาผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนผูหญิง (รอยละ 66.67) โดยชวงอายุที่เขารับ
บริการมากที่สุด คือ ตํ่ากวา 40 ป (รอยละ 34.41) สวนมากเปนขาราชการ (รอยละ 68.28)  เปนการเขารับ
บริการทุกป (รอยละ 70.97) ไดรับขาวสารจากหลายชองทางมากที่สุด (รอยละ 44.09) สวนมากเปนการรักษา
ตอเน่ือง (รอยละ 70.97) สวนใหญตองการเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง (รอยละ 85.48) และมีความรูสึกวากรมฯ ได
จัดสวัสดิการเรื่องการดูแลสุขภาพใหอยางเพียงพอแลว (รอยละ 81.72)  

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใหบริการในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 4.41               
เมื่อพิจารณารายละเอียดในรายดานพบวา ผูเขารวมโครงการมีระดับความพึงพอใจในระดับมากทุกดาน คะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 4.30 – 4.49 โดยดานการใหบริการของเจาหนาที่โรงพยาบาล มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.49 
ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจในเรื่องการใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว (คะแนนเฉลี่ย 4.54) 
โดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รอยละ 55.38 

ดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการพบวา บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 4.44 ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดในรายขอพบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับมากทุกขอ คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 4.22 – 4.96  ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีความพึงพอใจในเรื่องการ
ไมตองสํารองจายลวงหนา (คะแนนเฉลี่ย 4.96) โดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รอยละ 96.24       

ความพึงพอใจในดานสงเสริมคุณภาพชีวิตพบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก         
มีคาเฉลี่ยรวม 4.92 ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดในรายขอพบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก
ทุกขอ คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 4.81 – 5.00  โดยขอที่ผูเขารวมโครงการเห็นความสําคัญมากที่สุด คือ การมา
พบแพทยตามนัดทุกครั้ง มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 5.00 โดยผูเขารวมโครงการทุกคน (รอยละ 100) มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด   
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ระดับความพึงพอใจตอโครงการบริการตรวจสุขภาพประจําป 2559 ในภาพรวมพบวา  บุคลากร
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกดาน มีคาเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ดาน เทากับ 4.59 โดยผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจในดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการ และดาน
ประสิทธิภาพการใหบริการตามลําดับคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 4.92  4.44  และ4.41    

จากผลการประเมินช้ีใหเห็นวา กิจกรรมตามโครงการบริการตรวจสุขภาพประจําปบุคลากรสวนกลาง
ของกรมปศุสัตว ประจําป 2559 สามารถสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรสวนกลางไดตระหนักและเห็นความสําคัญ
ตอการดูแลเอาใจใสตอสุขภาพของตนเองมากข้ึน  จากการดําเนินการไดพบปญหาซึ่งจะตองแกไขในการดําเนิน
กิจกรรมของโครงการในครั้งตอไป คือ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก จําเปนจะตองมีการวางแผนใน
การประสานงานช้ีแจงกับฝายบริหาร และการประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหกับผูรับบริการเพื่อแกไขปญหา
ดังกลาว  ควรนําผลการประเมินไปใชอางอิงหรือเปนแบบอยางใหเกิดการจัดการบริการตรวจสุขภาพประจําป
ใหแกบุคลากรในหนวยงานอื่น ๆ ของกรมปศุสัตวตอไป และควรจะตองมีการประเมินโครงการในทุก ๆ 
ปงบประมาณ  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การประเมินผลโครงการบริการตรวจสุขภาพประจําปบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตว  (กรณีศึกษา
ปงบประมาณ 2559) ครั้งน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือจาก ดร.วรพงษ  เถาวชาลี                  
ครู ชํานาญการ หัวหนางานวิจัยโรงเรียนรัตนาธิเบศร  ผูซึ่งใหความรูดานการวิเคราะหขอมูล และนางกนกวรรณ  
บุญปลูก  ครู เช่ียวชาญ เลขานุการงานวิจัยโรงเรียนรัตนาธิเบศร ผูซึ่งใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตรวจสอบแกไข 
ตลอดจนช้ีแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการดําเนินการจนกระทั่งสําเร็จลุลวงอยางไปดวยดี   ผูประเมิน
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ี 

นอกจากน้ี  ผูประเมินขอขอบคุณผูเช่ียวชาญทุก ๆ ทาน ที่ไดใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบ
เครื่องมือสําหรับใชในการดําเนินการ  รวมทั้งบุคลากรทุกทานที่เขารวมกิจกรรมของโครงการ และใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม ใหขอมูล และขอเสนอแนะอันเปนประโยชนสําหรับการประเมินในครั้งน้ีเปน
อยางดี  ตลอดจนเพื่อนรวมงานทุก ๆ ทานที่ใหความชวยเหลือในการคนหาเอกสาร และรวบรวมขอมูลสําหรับ
การประเมิน 

ขอขอบคุณทานผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงที่ใหการสนับสนุนและเปด
โอกาสใหผูประเมินไดดําเนินการในครั้งน้ี  ผูประเมินหวังวาผลจากการประเมินคงจะเปนประโยชนสําหรับ
หนวยงาน ตลอดจนผูที่สนใจจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินโครงการอื่น ๆ ของกรมปศุสัตว หรือ
อาจจะนําผลการประเมินไปใชเปนแบบอยางในการจัดการบริการตรวจสุขภาพประจําปใหแกหนวยงานอื่น ๆ 
ของกรมปศุสัตวไดตอไป 
 
 
 
 

                                       
         ปยะนาถ  พุมดวง 

     สิงหาคม 2560 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของการประเมิน 

โครงการบริการตรวจสุขภาพประจําปบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตว เปนกิจกรรมที่กลุมสวัสดิการ
และเจาหนาที่สัมพันธ กองการเจาหนาที่ กําหนดไวในแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559  ในมิติที่ 2 ดานสวนตัว : เพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่
แข็งแรง มีความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว และสอดคลองกับแผนกลยุทธดาน HR ฉบับที่ 3 : 
การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557 - 2560 ในมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิต
กับการทํางาน (Quality of Work Life)  ซึ่งมุงเนนความเช่ือมโยงของการบริหารทรัพยากรบุคคลกับวิสัยทัศน 
พันธกิจ และยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว  ภายใตยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 – 2560  โครงการและแผน
กลยุทธดังกลาวไดดําเนินการจัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72       
ซึ่งบัญญัติให สวนราชการมีหนาที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพและสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให
มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิด ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจภาครัฐ   

สภาพการดําเนินงานตามโครงการบริการตรวจสุขภาพประจําปบุคลากรกรมปศุสัตวในปจจุบันเปนการ
จัดสวัสดิการภายในกรมปศุสตัวใหแกบุคคลากรในสวนกลางและใกลเคียง ซึ่งไดดําเนินการเปนประจําตอเน่ืองทกุ
ป โดยยึดหลักการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังน้ีคือ P (Plan) มีการวางแผนในการดําเนินการ, D 
(Do) ดําเนินการตามแผน, C (Check) การตรวจสอบประเมินผลการดําเนินการ และ A (Action) การนําผลการ
ประเมินไปวิเคราะหจัดทําแผนในการดําเนินการในปตอไป  ซึ่งกลุมสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ กองการ
เจาหนาที่ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการดําเนินกิจกรรมตามโครงการมาอยางตอเน่ืองจนไดรับรางวัลคุณภาพ
กรมปศุสัตว ประจําป ๒๕๕๗ (DLD Quality Award 2014) ประเภทรางวัล“การพัฒนาการบริการที่เปนเลิศ” 
ระดับดีเดน   

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามวงจรคุณภาพ PDCA จึงจําเปนตองมีการ
ประเมินผลผลิตหรือผลลัพธของโครงการ (Product Evaluation) เพื่อใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของโครงการ อันเปนที่ขอมูลที่จะช้ีถึงความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการ ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการ หรือขอมูลตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการมาใชวางแผนในการดําเนินการในปตอไป  ทั้งน้ี เพื่อให
การบริการมีประสิทธิภาพ สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ  เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหแก
บุคคลากรไดตระหนักตอการดูแลเอาใจใสตอสุขภาพของตนเอง ลดความเสี่ยงตอการเจ็บปวย มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตดี มีความผาสุก และมีความพึงพอใจในการทํางาน  และเมื่อบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพ 
ความพรอม และสมรรถนะในการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพแลว การดําเนินการตามแผนกลยุทธก็จะสามารถ
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะยังผลใหเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคที่กําหนดไวใน
ยุทธศาสตรขององคกร   
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วัตถุประสงคในการประเมิน 

เปนการประเมินดานผลผลิตหรือผลลัพธของโครงการ (Product Evaluation) สิ่งที่มุงประเมิน คือ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับเกณฑเปาหมายของโครงการ โดยมีวัตถุประสงคในการประเมิน 
ดังน้ี 

1. เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
1.1 รายละเอียดขอมูลสวนบุคคล 
1.2 ระดับความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใหบริการของบุคลากรผูเขารวมโครงการ 
1.3 ระดับความพึงพอใจในดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการของบุคลากรผูเขารวม

โครงการ  
1.4 ระดับความพึงพอใจในดานสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผูเขารวมโครงการ 

2. เพื่อหาขอมูลตาง ๆ ในการนํามาใชในการวางแผนดําเนินการในปตอไป 

รูปแบบ / ข้ันตอนในการประเมิน 

รูปแบบการประเมิน ประยุกตใชรูปแบบจําลองซิปป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม (Danial L. 
Stufflebeam) มีข้ันตอนในการประเมินแบงออกเปน 5 ข้ันตอน (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน : 2544)  ดังแผนภูมิ
ตอไปน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 : ข้ันตอนการประเมิน 

 

 

 

 

กําหนด
ขอบเขตและ
วัตถุประสงค 

การวางแผน
การประเมิน 

ดําเนินการ
ประเมิน 

วิเคราะห
ขอมูล 

รายงาน 

โครงการหรือ
สิ่งทีมุ่ง
ประเมิน 

ปรับปรงุและ
เปลี่ยนแปลง 

รายงานเมื่อ
เสร็จสิ้น 

รายงานการ
ติดตามแผน 
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ขอบเขตในการประเมิน 

1. ขอบเขตประชากร 
1.1 ประชากร โครงการน้ีเปนการจัดสวัสดิการภายในกรมปศุสัตวใหแกบุคคลากรในสวนกลางและ

ใกลเคียง ดังน้ันกลุมประชากรที่ใชในการประเมินครั้งน้ี คือ บุคลากรในสวนกลางและใกลเคียงของกรมปศุสัตว 
ซึ่งครอบคลุมต้ังแตขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และเจาหนาที่สหกรณออม
ทรัพยฯ จํานวน 360 คน 

1.2 กลุมตัวอยาง เน่ืองจากกลุมประชากรมีขนาดเล็ก คือ 360 คน  ผูประเมินจึงกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยเลือกใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางใน มารยาท       
โยทองยศและปราณี สวัสดิสรรพ : ม.ป.ป.)  ซึ่งกําหนดใหสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ 0.5 
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดเทากับ รอยละ 5 และระดับความเช่ือมั่นเทากับรอยละ 95 ซึ่งจะมีกลุม
ตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับการประเมินในครั้งน้ีจํานวน 186 คน 
2. ขอบเขตเน้ือหา  

ในการประเมินครั้งน้ีเปนการประเมินดานผลผลิตหรือผลลัพธของโครงการ (Product Evaluation) โดย
ประยุกตใชรูปแบบจําลองซปิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม (Danial L. Stufflebeam)  สิ่งที่มุงประเมิน คือ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับเกณฑเปาหมายของโครงการ ซึ่งผูประเมินไดกําหนดตัวแปร
สําหรับการประเมิน ดังน้ี  

ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล และขอมูลเกี่ยวกับความพึง
พอใจตอการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป ดังน้ี 

1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ ชวงอายุ ประเภทบุคลากร สภาพการเขารับบริการ ชอง
ทางการรับขาวสาร การติดตามผล ความตองการเขารวมตรวจสุขภาพ และความตองการทั่วไป 
ตัวแปรตาม (Dependent variable) ไดแก   

1. ระดับความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใหบริการของบุคลากรผูเขารวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจในดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการของบุคลากร

ผูเขารวมโครงการ 
3. ระดับความพึงพอใจในดานสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผูเขารวมโครงการ 

3. ขอบเขตเวลา  
ผูประเมินใชเวลาในการดําเนินการประเมินโครงการ เริ่มต้ังแตวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559  ถึง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  
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กรอบแนวคิด 

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

ประสิทธิภาพการใหบริการของ
บุ ค ล า ก ร ผู เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร 
ประกอบดวย  
     1.1 ข้ันตอนและระยะเวลาการ
ใหบรกิาร  
     1.2 การใหบริการของ
เจาหนาที่ของโรงพยาบาล 
     1.3 การ ใหบ ริ ก ารขอ ง
เจาหนาที่กองการเจาหนาที่ 
     1 .4 สถานที่ และสิ่ งอํ านวย
ความสะดวก 
     1.5 คุณภาพการใหบริการ 
2.  ระดับความพึ งพอใจในดาน
ประโยชนและความคุมคาจากการ
รับบริการของบุคลากรผู เขารวม
โครงการ 
3.  ระดับความพึ งพอใจในดาน
สงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ผูเขารวมโครงการ 

  

ขอมูลสวนบุคคล  
- เพศ  
- ชวงอายุ  
- ประเภทบุคลากร  
- สภาพการเขารับบรกิาร  
- ชองทางการรบัขาวสาร  
- การติดตามผล  
- ความตองการเขารวมตรวจสุขภาพ  
- ความตองการทั่วไป 

 

  

 

แผนการดําเนินการ  

ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2559 – 2560  

ปฏิทินการดําเนินการ 
ขั้นตอนการดําเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 

สรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล  มกราคม 2559 – กุมภาพันธ 2559   
ดําเนินการเก็บขอมูล  มีนาคม – เมษายน 2559   
วิเคราะหขอมูล  พฤษภาคม – ตุลาคม 2559   
สรปุ / อภิปรายผล  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ 2560   
รายงานผลการประเมิน  มีนาคม – กันยายน 2560   
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ผลที่คาดวาจะไดรับ  
1. บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใหบริการในระดับมาก 
2. บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการใน

ระดับมาก  
3. บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานสงเสริมคุณภาพชีวิตในระดับมาก 
4. มีขอมูลตาง ๆ ในการนํามาใชในการวางแผนดําเนินการในปตอไป 

นิยามศพัทที่ใชในการประเมิน 

1. โครงการบริการตรวจสุขภาพประจําปบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตว  หมายถึง กิจกรรมที่กลุม
สวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ กองการเจาหนาที่ จัดเปนสวัสดิการใหแกบุคลากรสวนกลางและใกลเคียงของ
กรมปศุสัตว ครอบคลุมต้ังแตขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และเจาหนาที่
สหกรณออมทรัพยฯ ใหไดรับบริการตรวจสุขภาพประจําปโดยทั่วกัน   

2. การประเมินผลการดําเนินการโครงการบริการตรวจสุขภาพประจําปบุคลากรสวนกลางของกรม              
ปศุสัตว หมายถึง การประเมินดานผลผลิตหรือผลลัพธของโครงการ (Product Evaluation) โดยประเมินความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 3 ดาน คือ 1) การประเมินดานประสิทธิภาพการใหบริการของบุคลากรผูเขารวม
โครงการ ประกอบดวย ดานข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ของ
โรงพยาบาล ดานการใหบริการของเจาหนาที่กองการเจาหนาที่ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก และดาน
คุณภาพการใหบริการ  2) การประเมินดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการของบุคลากรผูเขารวม
โครงการ  และ3) การประเมินดานสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผูเขารวมโครงการ 

3. ความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใหบริการ หมายถึง ความรูสึก หรือความคิดเห็นในทางที่ดีของ             
ผูเขารับบริการที่เกิดจากประสบการณที่ไดรับจากการบริการตรวจสุขภาพประจําป ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ตองการ หรือบรรลุในสิ่งที่เขาคาดหวัง ไดแก ความพึงพอใจในดานข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ                
ความพึงพอใจในดานการใหบริการของเจาหนาที่ / พยาบาล  ความพึงพอใจในดานการใหบริการของเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่  ความพึงพอใจในดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก  และความพึงพอใจในดานคุณภาพ
การใหบริการ   

4. ความพึงพอใจในดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการ หมายถึง ความรูสึก หรือความคิดเห็น
ในทางที่ดีของผูเขารับบริการที่เกิดจากประสบการณที่ไดรับจากการบริการตรวจสุขภาพประจําปซึ่งสามารถ
ตอบสนองความตองการ หรือบรรลุในสิ่งที่เขาคาดหวัง ไดแก การไดรับขอแนะนําที่เปนประโยชน การสงเสริม
สุขภาพใหดีข้ึน ความเสี่ยงในการเปนโรคตาง ๆ ลดลง การสรางแรงจูงใจในการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ไดรับประโยชนทางออม ประหยัดเวลา และไมตองสํารองจายลวงหนา 

5. ความพึงพอใจในดานสงเสริมคุณภาพชีวิต หมายถึง ความรูสึก หรือความคิดเห็นในทางที่ดีของผูเขา
รับบริการที่เกิดจากประสบการณที่ไดรับจากการบรกิารตรวจสขุภาพประจําปซึง่สามารถตอบสนองความตองการ 
หรือบรรลุในสิ่งที่เขาคาดหวัง และแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงบวก ไดแก การปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย
อยางเครงครัด การรับประทานยาตามแพทยสัง่ การมาพบแพทยตามนัดทุกครั้ง การออกกําลังกายเพือ่เสริมสราง
สุขภาพใหดีย่ิงข้ึน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร 
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ประโยชนที่ไดรับจากการประเมิน  
1. ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานของโครงการ 
2. ผูรับผิดชอบโครงการและผูเกี่ยวของสามารถนําผลการประเมินมาใชอางอิงในการตัดสินใจตอการ

ดําเนินการของโครงการตอไปได 
3. ผลที่ไดจากการประเมินสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพงานบรกิาร

ตรวจสุขภาพประจําปบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตวในปตอไปให สอดคลองตรงกับความตองการของ
บุคลากรมากย่ิงข้ึน  

4. ผลที่ไดจากการประเมินโครงการสามารถนําไปใชอางอิงหรือเปนแบบอยางใหเกิดการจัดการบริการ
ตรวจสุขภาพประจําปแกหนวยงานอื่น ๆ ของกรมปศุสัตวได 

5. ผูรับผิดชอบโครงการและผูเกี่ยวของนําผลการประเมินโครงการไปใชพัฒนางานและเผยแพรผลการ
พัฒนาใหแพรหลาย 

 
 
 
 



 
 

 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ในการดําเนินการประเมิน ผูประเมินไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกบัการประเมิน
โครงการ และขอนําเสนอตามลําดับดังตอไปน้ี 

1. ความหมายของการประเมินโครงการ  
2. แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
3. สาระสําคัญของโครงการ  
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการ 

ความหมายของการประเมินโครงการ 

นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการประเมินโครงการไวดังน้ี  

ประชุมรอด  ประเสริฐ (2539) ไดกลาววา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบเพื่อสรุปผลวาโครงการน้ัน ๆ ไดบรรลุวัตถุประสงค  /เปาหมาย และมี
ประสิทธิภาพเพียงใด  

สมหวัง  พิริยานุวัฒน (2544) ไดใหความหมายวา การประเมินโครงการ คือ กระบวนการที่กอใหเกิด
สารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  

มณนิภา  ชุติบุตร (ม.ป.ป.) ไดใหทรรศนะไววา การประเมินโครงการ หมายถึง การพิสูจนวาโครงการได
ผลผลิต (Product) และผลลัพธ (Outcome) ตามที่คาดหมายหรือไม มากนอยเพียงใด   มีปญหาอุปสรรคเรื่อง
อะไรบาง ดังน้ันการประเมินโครงการคือการใชวิธีการของการวิจัยที่จะวัดประสิ ทธิภาพของโครงการหรือ
แผนปฏิบัติการ  

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2557) ไดกลาวไวโดยสรุปวา การประเมินโครงการ หมายถึงกระบวนการเชิงระบบเพื่อ
การตรวจสอบ หรือช้ีบงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการซึ่งจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปน
ประโยชนตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 

จากที่กลาวมาจึงพอสรุปไดวา การประเมินโครงการหมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการ และพิจารณาบงช้ีใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการน้ันอยางมี
ระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขโครงการน้ันเพื่อการดําเนินงานตอไปหรือเห็นควรจะตองยุติการ
ดําเนินงานโครงการน้ันหรือไม  
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แนวคิด / ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 ผูประเมินไดศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการในครั้งน้ี คือ รูปแบบของการ
ประเมินโครงการ การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  และ
แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

1. รูปแบบของการประเมินโครงการ  
แบบจําลอง (Model) หมายถึง วิธีการนําเสนอแนวความคิด ความเขาใจ ตลอดจนจินตนาการที่มีตอ

เรื่องราวใด ๆ ใหปรากฏเปนรูปธรรมโดยใชการสื่อในลักษณะตาง ๆ เชน แผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง ระบบ
สมการ และรูปแบบอื่น ๆ เพื่อใหเขาใจกระบวนการ ความสัมพันธ หรือ สถานการณไดงายข้ึน และสามารถ
นําเสนอเรื่องราวไดอยางมีระบบ การประเมินผลโครงการน้ันมีแนวคิดและโมเดลหลายรูปแบบ ผูประเมินได
ทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการประเมินโครงการหลาย ๆ รูปแบบ พบวามีรูปแบบที่นิยมใชกัน
มากอยางแพรหลาย ดังน้ี   

1. แนวคิดและแบบจําลองแบบซิปป หรือ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Danial L. Stufflebeam) 
2. แนวคิดและแบบจําลองที่ยึดความสําเร็จของจุดมุงหมายเปนหลักของไทเลอร (Tyler’s Goal 

Attainment Model) 
3. แนวคิดและแบบจําลองการสนับสนุน (Countenance  Model) ของ Stake 

แนวคิดและรูปแบบการประเมินแบบซิปป หรือ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Danial L. Stufflebeam) 
แนวคิดและรูปแบบการประเมินแบบซิปป หรือ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Danial L. 

Stufflebeam) นับเปนโมเดลที่ไดรับการยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน ซึ่งสรุปไดดังน้ี 
ในป ค.ศ. 1971 สตัฟเฟลบีม (Danial L. Stufflebeam) และคณะ ไดเขียนหนังสือทางการประเมิน

ออกมาหน่ึงเลม ช่ือ“Educational Evaluation and decision Making” หนังสือเลมน้ี ไดเปนที่ยอมรับกัน
อยางกวางขวาง เพราะใหแนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผล ไดอยางนาสนใจและทันสมัยดวย 
นอกจากน้ัน  สตัฟเฟลบีม (Danial L. Stufflebeam) ก็ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการ
ประเมินอีกหลายเลมอยางตอเน่ือง จึงกลาวไดวา เขาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมินจน
เปนที่ยอมรับกันทั่วไปในปจจบุัน เรียกวา CIPP Model  ซึ่งเปนการประเมินที่เปนกระบวนการตอเน่ือง มีจุดเนน
ที่สําคัญ คือ ใชควบคูกับการบริหารโครงการ เพื่อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ อยางตอเน่ืองตลอดเวลา 
วัตถุประสงคการประเมิน คือ การใหสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เนนการแบงแยกบทบาทของการทํางาน
ระหวางฝายประเมินกับฝายบริหารออกจากกันอยางเดนชัด กลาวคือฝายประเมินมีหนาที่ระบุ จัดหา และ
นําเสนอสารสนเทศใหกับฝายบริหาร สวนฝายบริหารมีหนาที่เรียกหาขอมูล และนําผลการประเมินที่ไดไปใช
ประกอบการตัดสินใจ เพื่อดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของแลวแตกรณี ทั้งน้ีเพื่อปองกันการมีอคติในการ
ประเมิน โดยมีประเด็นการประเมิน 4 ประเภท คือ 

1. การประเมินดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C) เปนการประเมินเพื่อให
ไดขอมูลสําคัญในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ เปนการตรวจสอบวา
โครงการที่จะทําสนองปญหาหรือความตองการจําเปนที่แทจริงหรือไม วัตถุประสงคของโครงการชัดเจน 
เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายขององคการ หรือ นโยบายหนวยเหนือหรือไม เปนโครงการที่มีความเปนไปไดใน
แงของโอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ หรือไม เปนตน 

การประเมินสภาวะแวดลอมมีวัตถุประสงคเพื่อชวยในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่อง โครงการควรจะทําใน
สภาพแวดลอมใด ตองการจะบรรลุเปาหมายอะไร หรือตองการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะอะไรเปนตน 
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2. การประเมินปจจัยเบ้ืองตนหรือปจจัยปอน (Input Evaluation : I) เปนการประเมินเพื่อพิจารณา
ถึง ความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ 
เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน เปนตน 

การประเมินผลแบบน้ีจะทําโดยใช เอกสารหรืองานวิจัยที่มีผูทําไวแลว หรือใชวิธีการวิจัยนํารองเชิง
ทดลอง (Pilot Experimental Project) หรืออาจใหผูเช่ียวชาญมาดําเนินการให แตอยางไรก็ตามการประเมนิผล
น้ีจะตองสํารวจสิ่งที่มีอยูเดิมกอนวามีอะไรบาง และตัดสินใจวาจะใชวิธีการใด ใชแผนการดําเนินงานแบบไหน 
และตองใชทรัพยากรจากภายนอกหรือไม 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เปนการประเมินระหวางการดําเนินงาน
โครงการ เพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินการที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการ
ชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเปนการตรวจสอบกจิกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนํา และ
การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในโครงการ โดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกข้ันตอน การประเมินกระบวนการน้ี 
จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths)  และจุดดอย (Weakness) ของ
นโยบาย / แผนงาน / โครงการ ซึ่งมักจะไมสามารถศึกษาไดภายหลังสิ้นสุดโครงการแลว 

การประเมินกระบวนการจะมีบทบาทสําคัญในเรื่องการใหขอมูลยอนกลับเปนระยะ ๆ เพื่อการ
ตรวจสอบการดําเนินของโครงการโดยทั่วไป การประเมินกระบวนการมีจุดมุงหมาย คือ 

3.1 เพื่อการหาขอบกพรองของโครงการ ในระหวางที่มีการปฏิบัติการ หรือการดําเนินงานตาม
แผนน้ัน 

3.2 เพื่อหาขอมูลตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการ 
3.3 เพื่อการเก็บขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการดําเนินงานของโครงการ 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิด
ข้ึนกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือความตองการ / เปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของ
การยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล เรื่องผลกระทบ ( Impact) และผลลัพธ 
(Outcomes) ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการ โดยอาศัยขอมูลจากการประเมินสภาวะแวดลอม ปจจั ย
เบื้องตนและกระบวนการรวมดวย จะเห็นไดวาการประเมินแบบ CIPP เปนการประเมินที่ครอบคลุม
องคประกอบของระบบทั้งหมด ซึ่งผูประเมินจะตองกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน 
กําหนดประเด็นของตัวแปรหรือตัวช้ีวัด กําหนดแหลงขอมูลผูใหขอมูล กําหนดเครื่องมือการประเมิน วิธีการที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล กําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล และเกณฑการประเมินที่ชัดเจน 

แนวคิดและแบบจําลองท่ียึดความสําเร็จของจุดมุงหมายเปนหลักของไทเลอร (Tyler’s Goal Attainment 
Model)  

อาร ดับเบิ้ลยู ไทเลอร (R.W. Tyler) เปนนักประเมินรุนแรก ๆ  ในป ค.ศ. 1930  และเปนผูที่เริ่มตน
บุกเบิกแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ เขามีความเห็นวา “การประเมินคือการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมเฉพาะอยาง (performance) กับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว” โดยมีความเช่ือวา  จุดมุงหมาย
ที่ต้ังไวอยางชัดเจน รัดกุมและจําเพาะเจาะจงแลว จะเปนแนวทางชวยในการประเมินไดเปนอยางดีในภายหลัง 
จากคําจํากัดความของการประเมินดังกลาวแลวน้ีจะเห็นไดวามีแนวความคิดเห็นวาโครงการจะประสบผลสําเร็จ
หรือไม ดูไดจากผลผลิตของโครงการวาตรงตามจุดมุงหมายที่ต้ังไวแตแรกหรือไมเทาน้ัน แนวความคิดในลักษณะ
ดังกลาวน้ีเรียกวา “แบบจําลองที่ยึดความสําเร็จของจุดมุงหมายเปนหลัก” (Goal Attainment Model or 
Objective) เรียกวา Tyler’s Goal Attainment Model   

ซึ่งตอมาป 1950  ไดมีรูปแบบมาใชเปนกระบวนการตัดสินการบรรลุวัตถุประสงคของสิ่งที่ทําการ
ประเมิน (R.W. Tyler.1950) เรียกวา “Triple Ps Model” ดังน้ี 
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P-Philosophy & Purpose - ปรัชญา/จุดมุงหมาย 
P-Process - กระบวนการ 
P-Product - ผลผลิต 

ในการประยุกตใชในการประเมินโครงการทางการศึกษาไดโดยการประเมินความสัมพันธของทั้ง 3 วา 
ปรัชญา / จุดมุงหมายของโครงการมีความสัมพันธกับกระบวนการและผลผลิตหรือไม  ถาประเมินเปนสวน ๆ               
ก็จะประเมินในดานประสิทธิภาพของปรัชญา / จุดมุงหมาย และกระบวนการประเมินประสิทธิผลของผลผลิตวา
ตรงกับปรัชญา / จุดมุงหมายหรือไม  มีประสิทธิภาพเพียงใด เปนตน 

แนวคิดและแบบจําลองการสนับสนุน (Countenance  Model) ของสเตก (Robert E. Stake) 
แนวความคิดของโรเบิรท อี สเตก (Robert E. Stake) น้ัน คํานึงถึงความตองการสารสนเทศที่แตกตาง

กันของบุคคลหลาย ๆ   ฝายที่เกี่ยวของกับโครงการในการประเมินโครงการ ผูเกี่ยวของคนหน่ึงอาจตองการทราบ
เกี่ยวกับความแนนอนและสอดคลองในการวัด เพื่อการประเมินน้ัน ๆ  ในขณะที่ผูเกี่ยวของคนอื่นอาจตองการ
ทราบทิศทางการดําเนินงานของโครงการหรือผูใชผลผลิตของโครงการอาจมีความตองการอีกรูปหน่ึง  สําหรับ
นักวิจัยอาจตองการสารสนเทศที่แตกตางไปจากผูเกี่ยวของอื่น ๆ เพราะการประเมินน้ันเพื่อที่จะรูเรื่องราวตาง ๆ 
ของโครงการอยางละเอียดลึกซึ้ง เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ 

ดังน้ันการประเมินโครงการจึงตองมีการบรรยายเกี่ยวกับโครงการอยางละเอียดเพื่ อใหครอบคลุมถึง
สารสนเทศที่จะตองสนองความตองการของผูเกี่ยวของ เพื่อจะนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการน้ัน จึงเสนอ
รูปแบบของการประเมินโครงการอยางมีระบบ โดยการบรรยายและตัดสินคุณคาเกี่ยวกับโครงการตามหลักการ
ของโครงการน้ัน ๆ  

ในภาคการบรรยายน้ัน ผูเช่ียวชาญหรือผูประเมินจะตองหาขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการใหไดมากที่สุด 
ประกอบดวย  2  สวน คือ 

1. เปาหมายหรือความคาดหวัง (Goals or Intents)  เปาหมายที่ครอบคลุมนโยบายทั้งหมด  สําหรับ
การประเมินการศึกษาไมควรจะสนใจเปาหมายเฉพาะในแงพฤติกรรมของผูเรียนเพียงอยางเดียว  ตองคํานึงถึง
องคประกอบอื่น ๆ ดวย  ความคาดหวังน้ีประกอบดวย  3  สวน คือ 

1.1 สิ่งนํา (Antecedence)  เปนสภาพที่มีอยูกอน ซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับผลของการเรียนการ
สอน 

1.2 ปฏิบัติการ (Transactions)  เปนผลสําเร็จของการจัดกระทํางานเปนองคประกอบของ
ขบวนการเรียนการสอน 

1.3 ผลลัพธ (Outcomes)  เปนผลของโปรแกรมทางการศึกษา 
2. สิ่ งที่ เปนจริงหรือสังเกตได  (Observations) เปนสิ่งที่ เกิดข้ึนจริงในสภาพความเปนจริง                 

มีสวนประกอบ  3  สวนเชนกัน คือ สิ่งนํา ปฏิบัติการ และผลลัพธ ความสอดคลองระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่
เปนจริง มิไดเปนตัวช้ีบงวาขอมูลที่เราไดมีความเที่ยงหรือความตรง แตเปนเพียงสิ่งที่แสดงใหเห็นวา สิ่งที่ต้ังใจไว
ไดเกิดข้ึนจริงเทาน้ัน ในภาคการตัดสินคุณคาเปนสวนที่จะตัดสินวา  โครงการประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด 
นักประเมินตองพยายามศึกษาดูวามาตรฐานอะไรบางที่เหมาะสมในการที่จะนํามาเปรียบเทียบเพื่อชวยในการ
ตัดสินใจโดยทั่ว ๆ ไป เกณฑที่ใชมี  2  ชนิด  คือ 

2.1 เกณฑสัมบูรณ (Absolute Criterion) เปนเกณฑที่เราต้ังไว อาจจะเกิดข้ึนกอนโดยมีความ
เปนอิสระจากพฤติกรรมของกลุม 

2.2 เกณฑสัมพัทธ (Relative Criterion) เปนเกณฑที่ไดมาจากพฤติกรรมของกลุมถาผูประเมิน
ไมสามารถหามาตรฐานที่จะนํามาเปรียบเทยีบได ก็ตองพยายามหาโครงการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
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มาเปรียบเทียบเพื่อชวยในการตัดสนิใจ แบบจําลองน้ีมุงเนนความสอดคลอง และความสมเหตุสมผลของ
เมตริกบรรยาย และเมตริกตัดสินคุณคา สําหรับความสอดคลองน้ันมี  2  ลักษณะ คือ 

1) Contingence เปนความสอดคลองเชิงเหตุผล จะพิจารณาความสัมพันธในแนวต้ัง
ตามแนวความคิดของสเตก (Robert E. Stake) 

2) Congruence เปนความสอดคลองที่ปรากฏข้ึนจริง หรือเปนความสอดคลองในเชิง
ประจักษ (empirical)  พิจารณาความสัมพันธในแนวนอนตาม  แนวความคิดของสเตก 
(Robert E. Stake)    

ขอดีสําหรับรูปแบบของการประเมินของสเตก (Robert E. Stake) คือ เสนอวิธีการประเมินเปนระบบ
เพื่อจัดเตรียมขอมูลเชิงบรรยาย และตัดสินคุณคา มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชัดเจน แตมีขอจํากัดคือ 
เซลลบางเซลลของเมตริกมีความคาบเกี่ยวกัน และความแตกตางระหวางเซลลไมชัดเจน ซึ่งอาจจะทําใหเกิด
ความขัดแยงภายในโครงการได   

ในการประเมินครั้งน้ี ผูประเมินไดเลือกรูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Danial L. Stufflebeam) 
คือ แบบจําลองซิปป (CIPP Model) มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของโครงการ  

2. การกําหนดขนาดและการสุมกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง (Sample groups) หมายถึงบางสวนของประชากรที่ถูกเลือกมาเปนตัวแทนของประชากร

ที่ทําการศึกษา การใชกลุมตัวอยางขนาดเล็กจะทําใหมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนมาก และการใชขนาดกลุม
ตัวอยางใหญจะมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนนอย (Kerlinger, 1972: 61 อางใน มารยาท โยทองยศ และ
ปราณี สวัสดิสรรพ, 2552)  

ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample size) เปนสิ่งสําคัญที่ผูวิจัยจะตองกําหนดใหเหมาะสม และมีความ
เปนตัวแทนที่ดีของประชากรที่ทําการศึกษา ซึ่งจะชวยใหผลการวิจัยมีความนาเช่ือถือ (Kerlinger, 1972: 61 
อางใน มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ, 2552) 

การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางวาควรมีขนาดเทาใดน้ัน ผูวิจัยควรคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ หลายอยาง     

มาประกอบกัน (Librero, 1985 อางใน มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ, 2552) ดังน้ี  
1. คาใชจาย เวลาแรงงานและเครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูจากกลุมตัวอยางน้ันวามีพอที่จะทํา

ใหไดหรือไม และคุมคาเพียงใด  
2. ขนาดของประชากร ถาประชากรมีขนาดใหญ มีความจําเปนตองเลือกกลุมตัวอยาง ถาประชากร      

มีขนาดเล็ก และสามารถที่จะศึกษาไดควรจะศึกษาจากประชากรทั้งหมด  
3. ความเหมือนกัน ถาประชากรมีความเหมือนกันมากความแตกตางของสมาชิกมีนอยน้ันคือ         

ความแปรปรวนในกลุมตัวอยางมีนอยก็ใชกลุมตัวอยางขนาดเล็กได  แตถาประชากรมีลักษณะไมเหมือนกัน   
ความแตกตางของสมาชิกมีมาก ความแปรปรวนในกลุมมีมากจําเปนตองใชกลุมตัวอยางขนาดใหญ  เพื่อให
ครอบคลุมคุณลักษณะตางๆ ของประชากร  

4. ความแมนยําชัดเจน ถาตองการความแมนยําชัดเจนในเรื่องที่จะศึกษาคนควาตองใชกลุมตัวอยาง
ขนาดใหญ คือ ย่ิงขนาดของกลุมตัวอยางใหญมากเทาใด ผลการศึกษาย่ิงมีความแมนยํามากข้ึนเทาน้ัน  

5. ความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดข้ึนไดจากการสุมตัวอยาง 
โดยทั่วไปแลว มักจะยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนได 1% หรือ 5% (สัดสวน 0.01 หรือ 0.05) และยังข้ึนอยูกับ
ความสําคัญของเรื่องที่ตองการศึกษาดวย ถาปญหามีความสําคัญมาก ก็ควรใหเกิดความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด 
เชน 1% แตถามีความสําคัญนอยก็อาจยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดบาง เชน 5% เปนตน  
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6. ความเช่ือมั่น ผูประเมินตองกําหนดความเช่ือมั่นวากลุมตัวอยางที่สุมมาน้ันมีโอกาสไดคาอางอิงไม
แตกตางจากคาที่แทจริงของประชากรประมาณเทาไร เชน ถากําหนดระดับเช่ือมั่น 95% หมายถึง คาอางอิงมี
โอกาสถูกตอง 95% มีโอกาสผิดพลาดจากคาที่แทจริง 5% น่ันคือคาที่ไดจากกลุมตัวอยาง 95 กลุมจาก 100 
กลุมที่สุมมาจากประชากรเดียวกันจะไมแตกตางจากคาที่แทจริงของประชากร ซึ่งระดับความเช่ือมั่นอาจจะ
เพิ่มข้ึนเปน 99% หรือลดลงเหลือ 90%  

วิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง   
วิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางมีดวยกันหลากหลายวิธี ในที่น้ีจะนําเสนอการกําหนดขนาดของ

กลุมตัวอยางที่นิยมใชกันแพรหลาย ไดแก การกําหนดเกณฑ การใชตารางสําเรจ็รปู และการใชสูตรคํานวณ  
1. การกําหนดเกณฑ  

ในกรณีน้ีผูประเมินตองทราบจํานวนประชากรที่แนนอนกอนแลว ใชเกณฑโดยกําหนดเปนรอย
ละของประชากรในการพิจารณาดังน้ี (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543 อางใน มารยาท โยทองยศ และปราณี 
สวัสดิสรรพ, 2552)  

ถาขนาดประชากรเปนหลักรอย ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอย 25%  
ถาขนาดประชากรเปนหลักพัน ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอย 10%  
ถาขนาดประชากรเปนหลักหมื่น ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอย 5%  
ถาขนาดประชากรเปนหลักแสน ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอย 1%  

2. การใชตารางสําเร็จรูป  
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูป มีอยูหลายประเภท ข้ึนอยูกับ ความ

ตองการของผูวิจัย ตารางสําเร็จรูปที่นิยมใชกันในงานวิจัยเชิงสํารวจ ไดแก ตารางสําเร็จรูปของทาโร    
ยามาเน (Yamane) และตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) เปนตน  
3. การใชสูตรคํานวณ  

ถึงวาแมการใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจะงายและสะดวกกับผูวิจัย แตในบางครั้ง
ผูวิจัยอาจจําเปนที่จะตองคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางที่ขนาดประชากรหรือระดับความเช่ือมั่นอื่น ๆ 
แตกตางออกไปจากที่กําหนดไวในตาราง ผูวิจัยจําเปนตองคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตร      
ซึ่งสูตรในการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางมีหลากหลายวิธี ดังเชน ถาทราบขนาดของประชากรก็มัก
นิยมใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane) และสูตรของเครจซี่และ มอรแกน (Krejcie & Morgan)    
แตถาไมทราบขนาดของประชากรก็นิยมใชสูตรของคอแครน (Cochran) เปนตน   
สําหรับการประเมินครั้งน้ี ผูประเมินเลือกใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูป

ของ เครจซี่และ มอรแกน (Krejcie & Morgan) เพราะเปนการประเมนิที่มีกลุมประชากรขนาดเลก็  รายละเอียด
ของตารางสําเร็จรูปทั้ง 2 แบบ มีดังน้ี  

ตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน  
ตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 อางใน มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ

, 2552) เปนตารางที่ใชหาขนาดของกลุมตัวอยางเพื่อประมาณคาสัดสวนของประชากร โดยคําดวาสัดสวนของ
ลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ 0.5 และระดับความเช่ือมั่น 95% ดังตารางที่ 1 วิธีการอานตารางผูวิจัย
จะตองทราบ ขนาดของประชากร และกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได เชน ตองการหาขนาดของ
กลุมตัวอยางจากประชากรที่มีขนาดเทากับ 2,000 คน ความคลาดเคลื่อนที่ผูวิจัยยอมรับไดเทากับ 5% ขนาด
ของกลุมตัวอยางที่ตองการจะเทากับ 333 คน เปนตน  
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ตารางสําเรจ็รปูกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % และ
ความคลาดเคลื่อนตางๆ 

ขนาด
ประชากร 

ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีระดับความคลาดเคลื่อน (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 ขนาดตัวอยางไมเหมาะสมทีจ่ะ assume ใหเปนการกระจายแบบปกติ จึงไมสามารถใชสูตรคํานวณ
ขนาดของกลุมตัวอยางได  

ที่มา : (Yamane, 1973 อางใน มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ, 2552) 

ตารางสาํเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน  
สําหรับตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางใน มารยาท โยทองยศ และ

ปราณี สวัสดิสรรพ, 2552) ตารางน้ีใชในการประมาณคาสัดสวนของประชากรเชนเดียวกัน และกําหนดให
สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% และระดับความ
เช่ือมั่น 95% สามารถคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางกับประชากรที่มีขนาดเล็กไดต้ังแต 10 ข้ึนไป ดังตารางที่ 
2 วิธีการอานตารางผูวิจัยตองทราบขนาดของประชากร เชน ถาประชากรมีขนาดเทากับ 2,000 คน ขนาดของ
กลุมตัวอยางที่ตองการจะเทากับ 322 คน เปนตน 
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ตารางสําเรจ็รปูกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan)  
จํานวน

ประชากร 
จํานวนกลุม

ตัวอยาง 
จํานวน

ประชากร 
จํานวนกลุม

ตัวอยาง 
จํานวน

ประชากร 
จํานวนกลุม

ตัวอยาง 
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 : Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970 อางใน มารยาท โยทองยศ และปราณี 
สวัสดิสรรพ, 2552) 
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การสุมตัวอยาง (Sampling) 
การสุมตัวอยาง เปนกระบวนการที่เปนระบบในการสุมหนวยตัวอยางมาจากประชากรที่สนใจศึกษา   

ถาเปนการวิจัยเชิงสํารวจ จะเปนการสุมบุคคลเพื่อตอบแบบสอบถาม ถาเปนการวิจัยเอกสาร จะเปนการสุม
เอกสารหรือเน้ือหามาวิเคราะห (ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ, 2544)  

ประเภทของการสุมตัวอยาง 
การสมุตัวอยางสามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท ตามจุดมุงหมายในการสุม ดังน้ี การสุม 

จากประชากรโดยตรง (Random Selection) และการสุมเพื่อจัดกลุม (Random Assignment) 

Random Selection กับ Random Assignment  
Random Selection เปนการสุมตัวอยางจากประชากร สวน Random Assignment เปนการนํากลุม

ตัวอยางที่สุมไดมาสุมเขากลุมที่แตกตางกัน เชน สุมเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม  
เปนไปไดที่ในการวิจัยเรื่องหน่ึงอาจจะมีการสุมทั้ง 2 ประเภท ก็คือ สุมกลุมตัวอยาง 100 คน          

จากประชากรทั้งหมด 1,000 คน (Random Selection) แลวนํากลุมตัวอยางที่สุมได 100 คน มาสุมเพื่อจําแนก
ออกเปนกลุมควบคุม 50 คน และกลุมทดลอง 50 คน (Random Assignment)  

เปนไปไดที่ในการวิจัยเรื่องหน่ึงอาจจะใชการสุมประเภทใดประเภทหน่ึง เชน อาจจะไมสุม 100 คนจาก 
1,000 แตอาจจะใชรายช่ือประชากรทั้ง 1,000 คน แลวเลือกเอาเฉพาะ 100 คนแรก แลวจึงคอยใชการสุม
จําแนกออกเปนกลุมควบคุม 50 และกลุมทดลอง 50 คน  

และเปนไปไดที่ในการวิจัยเรื่องหน่ึงอาจจะไมมีการสุมทั้ง 2 ประเภท ก็คือ เจาะจงทดลองกับเด็ก
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหนามแดง มีอยู 4 หอง เลือกมา 2 หองเปนกลุมทดลองโดยใช
หลักสูตรใหม สวนอีก 2 หองที่เหลือใชหลักสูตรเกาเปนกลุมควบคุม  

ในเอกสารน้ีจะนําเสนอเกี่ยวกับ Random Selection แบบตาง ๆ เพราะมีความสําคัญที่จะชวยให
งานวิจัยมีความเที่ยงตรงภายนอก (Externel Validity) (สรุปอางอิงผลการวิจัยไปยังประชากรได )               
สวน Ramdon Assignment มีความสําคัญในการออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง เพราะจะชวยใหเกิดความ
เที่ยงตรงภายใน (Internet Validity) (ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ, 2544)  

วิธีการสุมตัวอยาง 
สามารถจําแนกออกเปน 2 วิธีใหญ ๆ ดังน้ี คือ การสุมแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability 

Sampling) และการสุมแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) (ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ, 
2544)  

1. การสุมแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling)  
เปนการสุมหนวยตัวอยางจากประชากร โดยมีเงื่อนไขดังตอไปน้ี  
1. รูจํานวนประชากรทั้งหมด  
2. ประชากรทั้งหมดมีโอกาสที่จะถูกสุมมาเปนกลุมตัวอยางเทาเทียมกัน  
3. ใชวิธีการสุมที่เหมาะสม เพื่อใหหนวยตัวอยางมีโอกาสถูกสุมเทาเทียมกัน  
4. ใชวิธีประมาณคาพารามิเตอรที่เหมาะสม  
การสุมแบบอาศัยความนาจะเปน เปนวิธีที่นิยมใชกันมาก เพราะมีความนาเช่ือถือ การสุมแบบ

น้ีมีหลายวิธี คือ  
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การสุมอยางงาย (Sample Random Sampling)  
การสุมอยางงายเปนวิธีที่ประชากรแตละหนวยมีโอกาสถูกสุมมาเปนกลุมตัวอยางเทา ๆ กัน ประชากร

จะตองกําหนดเฉพาะลงไปวาเปนกลุมใด เชน ประชากรเปนเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 เปนตน  

การสุมแบบน้ีจะตองกําหนดเลขลําดับใหกับประชากรแตละหนวย เชน ตองการกลุมตัวอยาง 100 คน 
จากประชากร 2,000 คน จะตองมีรายช่ือของประชากรทั้ง 2,000 คน แลวใหเลขลําดับแกประชากรแตละคน 
ต้ังแต 0001 ถึง 2000 จากน้ันอาจจะใชตารางเลขสุมในการสุมตัวอยาง ซึ่งหาไดจากหนังสือสถิติทั่วไป  

การสุมน้ันจะตองเลือกสดมภใด สดมภหน่ึงข้ึนมา แลวอานตัวเลขในแถวแรกจํานวน 4 หลัก (ที่ 4 หลัก
เพราะประชากรมี 2,000 คน คนที่ 1 มีเลขลําดับ 4 หลักคือ 0001 จนถึง คนสุดทายก็มีเลขลําดับ 4 หลักคือ 
2000) ตัวเลข 4 หลักแรกที่อานไดคือ 0117 ดังน้ันกลุมตัวอยางคนแรกก็คือคนที่มีเลขลําดับที่ 0117 อานแถว
ตอไปไดเลข 9123 แตเลขลําดับที่ 9123 ไมมี จึงตองขามไปอานเลขในแถวถัดไปคือ 0864 ดังน้ันกลุมตัวอยางคน
ที่สองก็คือคนที่มีเลขลําดับที่ 0864 และกลุมตัวอยางคนที่สามก็คือคนที่มีเลขลําดับที่ 0593 แถวถัดมาไดเลข 
6662 ซึ่งก็ตองขามไปอีกเชนกัน ดังน้ันกลุมตัวอยางคนที่สี่ก็คือคนที่มีเลขลําดับที่ 0519 อานไปเรื่อย ๆ 
จนกระทั่งไดกลุมตัวอยางครบ 100 คน ตามที่ตองการ  

ตาราง 1 สวนหน่ึงของตารางเลขสุม 

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 

จุดเดนของการสุมแบบน้ีก็คือมีความสะดวกและใชไดงาย แตมีขอเสียคือ ถากลุมตัวอยางที่ตองการมี
จํานวนมาก การใชวิธีก็จะเสียเวลามาก เน่ืองจากผูวิจัยตองรูจักประชากรทุกคน คือตองรูวา ประชากรลําดับที่ 
0117 เปนใคร ย่ิงกวาน้ันผูวิจัยบางคนจะไมใชการสุมอยางงาย ถาแนใจวากลุมประชากรสามารถจําแนกออกเปน
กลุมยอยที่มีสัดสวนแนนอน ผูวิจัยอาจจะใชการสุมแบบแบงช้ันแทน  

การสุมอยางเปนระบบ (Systematic Random Sampling)  
วิธีน้ีเปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยการอานขามทีละ n คน โดยจะตองสุมเลขเริ่มตนใหไดเสียกอน ซึ่งวิธี

น้ีจะคลายกับการสุมอยางงาย สมมติวา ตองการกลุมตัวอยาง 100 คน จาก 2,000 คน และคุณมีรายช่ือ
ประชากรทั้ง 2,000 คน และใหเลขลําดับแตละคนต้ังแต 0001 ถึง 2000 เรียบรอยแลว ผูวิจัยจะตองสุมเลข 1 
ถึง 20 ออกมา 1 ตัว เพราะสุม 100 คนจาก 2,000 คน ดังน้ัน จุดเริ่มตนในการสุมจะตองเริ่มที่ 20 คนแรก 
สมมติวาคุณสุมออกมาไดคนที่ 15 ประชากรที่อยูเปนลําดับที่ 0015 จะเปนกลุมตัวอยางคนแรก แลวนับตอไปที
ละ 20 คน ดังน้ันกลุมตัวอยางคนที่ 2 คือคนที่อยูในลําดับที่ 0035 กลุมตัวอยางคนที่ 3 คือคนที่อยูในลําดับที่ 
0055 กลุมตัวอยางคนที่ 4 คือคนที่อยูในลําดับที่ 0075 อานไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งไดกลุมตัวอยางครบ 100 คน  
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การสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  
เปนวิธีที่ผูวิจัยสามารถแบงประชากรออกเปนกลุมยอย ๆ ไดแนนอน เชน ในการวิจัยกับเด็กนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตอําเภอหน่ึง โดยจะศึกษาผลของการใชหลักสูตรใหม วาจะชวยใหผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนดีข้ึนหรือไม และผูวิจัยมีความเช่ือวา เพศ เปนตัวแปรสําคัญที่จะมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ัน
จึงไดมีข้ันตอนการสุมดังน้ี  

1. ผูวิจัยกําหนดประชากรเปาหมาย : นักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 ในอําเภอหน่ึงของจังหวัดอยุธยา  
2. ผูวิจัยพบวา ในกลุมประชากรน้ีมีเพศหญิง 219 คน (คิดเปน 60% ของประชากรทั้งหมด) และเพศ

ชาย 146 คน (คิดเปน 40% ของประชากรทั้งหมด) และผูวิจัยตองการกลุมตัวอยาง 30% จากประชากรทั้งหมด  
3. ใชการสุมอยางงาย สุมกลุมตัวอยาง 30% จากประชากรในแตละกลุมเพศ จะไดเพศหญิง 66 คน 

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

ภาพประกอบ 1 การสุมแบบแบงช้ัน  

 

การสุมแบบแบงช้ันมีประโยชนชวยใหผูวิจัยมีความมั่นใจวาคุณลักษณะหรือตัวแปรที่สนใจศึกษาที่อยูใน
ประชากรน้ัน ก็มีอยูในกลุมตัวอยางในสัดสวนที่เทากัน  

การสุมแบบแบงกลุม (Cluster (Area) Random Sampling)  
เปนวิธีที่ผูวิจัยใชในการแบงประชากรออกเปนกลุมตามเขตพื้นที่ ( area) ซึ่งในแตละเขตพื้นที่จะมี

ประชากรที่มีคุณลักษณะที่ตองการกระจายกันอยูอยางเทาเทียมกัน แลวสุมกลุมมาจํานวนหน่ึงดวยวิธีการสุมที่
เหมาะสม เชน  

บริษัทผลิตอาหารสําเร็จกึ่งสําเร็จตองการสํารวจความตองการบริโภคอาหารกึ่งสําเร็จของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ถาจะใชสุมอยางงาย บริษัทจะตองมีรายช่ือของประชากรในกรุงเทพมหานครทั้งหมด ซึ่งเปน
เรื่องที่ยุงยากมาก ถาจะใชการสุมแบบแบงช้ัน โดยจําแนกประชากรตามระดับรายได แตนอนวากลุมตัวอยางที่ได
จะกระจัดกระจายไปทั่วกรุงเทพมหานคร ตองเสียคาใชจายในการเก็บขอมูลภาคสนาม ดังน้ันการสุมแบบ
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แบงกลุมจึงเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด โดยการใชการแบงกรุงเทพมหานครออกเปนเขตอําเภอ n เขต แลวสุมเขต
อําเภอ m เขตมาเปนกลุมตัวอยาง เรียกวา การสุมแบบแบงกลุมข้ันเดียว (Single-stage cluster sampling) 
เมื่อไดเขตอําเภอที่เปนกลุมตัวอยางมาแลว จํานวนกลุมตัวอยางอาจจะยังมีเปนจํานวนมากอยู บริษัทที่วิจัย
อาจจะสุมอีกครั้ง จากเขตที่สุมไดมา m เขตประกอบไปดวยตําบล p ตําบล แลวสุมตําบลมา q ตําบลเปนกลุม
ตัวอยาง เรียกวา การสุมแบบแบงกลุมสองข้ันตอน (Two-stage cluster sampling) ถาหากจํานวนกลุมตัวอยาง
ที่ไดยังมีจํานวนมากอยู อาจสุมโดยใชหมูบาน หรือชุมชนเปนหนวยในการสุม เรียกวา การสุมแบบแบงกลุมหลาย
ข้ันตอน (Multi-stage cluster sampling)  

การสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling)  
มีวิธีการสุม 4 แบบที่อธิบายไวแลว คือ การสุมอยางงาย การสุมอยางมีระบบ การสุมแบบแบงช้ัน และ

การสุมแบบแบงกลุม ในการทําวิจัยจริง ๆ เราอาจจะใชวิธีการสุมที่ซับซอนมากกวาน้ี โดยหลักแลวจะตอง
พิจารณาวิธีการสุมทั้ง 4 แบบน้ีมาใชใหไดประโยชนสูงสุดเพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยตองการอยางแทจริง  
เรียกวาการสุมแบบหลายข้ันตอน  

ตัวอยางเชน ประชากรคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตการศึกษา 10 ใชการสุมแบบ
แบงกลุม แบงออกเปน 7 จังหวัด สุมไดมา 3 จังหวัด ในทั้ง 3 จังหวัดมี 45 โรงเรียน ใชการสุมแบบแบงช้ัน โดย
แบงตามขนาดของโรงเรียน คือโรงเรียนขนาดใหญ 10 โรงเรียน ขนาดกลาง 12 โรงเรียน และขนาดเล็ก 23 
โรงเรียน สุมไดโรงเรียนขนาดใหญ 2 โรงเรียน ขนาดกลาง 3 โรงเรียน และขนาดเล็ก 5 โรงเรียน ใน 10 โรงเรียน
มีนักเรียนทั้งหมด 10,000 คน ใชการสุมอยางงายมา 20% จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด ไดนักเรียนมาเปนกลุม
ตัวอยาง 2,000 คน  

2. การสุมแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability Sampling)  
เปนการสุมหนวยตัวอยางที่บางครั้งอาจไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง ทําใหไมสามารถใช

การสุมแบบอาศัยความนาจะเปนได และการสุมแตละครั้งน้ัน ทุก ๆ หนวยของประชากรมีโอกาสถูกสุม
มาเปนกลุมตัวอยางไมเทาเทียมกัน การสุมแบบน้ีมีหลายวิธี คือ  

การเลือกตัวอยางแบบสะดวกสบาย (Convenience หรือ Accidental Sampling)  
เปนการเลือกแบบไมมีกฎเกณฑ อาศัยความสะดวกของผูวิจัยเปนหลัก กลุมตัวอยางจะเปนใครก็ไดที่ให

ความรวมมือกับผูวิจัยในการใหขอมูลบางอยาง เชน  
- สอบถามความคิดเห็นในการใหบริการอาหารกลางวันของมหาวิทยาลัยแหงหน่ึง ผูวิจัยอาจจะไปยืน

ตรงประตูทางเขาโรงอาหาร แลวคอยสัมภาษณนักศึกษา 50 คนที่เดินเขามารับประทานอาหารในชวงเชาของวัน
หน่ึง  

- ครูคนหน่ึงปรับปรงุแผนการสอนใหม และตองการจะทดลองแผนการสอนใหมวาจะใหผลแตกตางจาก
แผนการสอนเดิมหรือไม โดยใชกลุมตัวอยาง เปนนักเรียนที่เขาตองรับผิดชอบสอน  

การเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling)  
เปนการเลือกกลุมตัวอยางที่จะเปนใครก็ไดที่มีลักษณะตามความตองการของผูวิจัย โดยอาจจะกําหนด

เปนคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไป เชน  
- เปนเพศหญิงที่ทํางานในธนาคารอายุระหวาง 30 ถึง 40 ป   
- เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนอยูในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ที่ไดเกรดเฉลี่ย 3.50 

ข้ึนไป และมีความสามารถพิเศษทางดนตรี  
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การเลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling)  
เปนการเลือกตัวอยางโดยกําหนดคุณลักษณะและสัดสวนที่ตองการไวลวงหนา คุณลักษณะเชน  เพศ 

อายุ เช้ือชาติ ระดับการศึกษา ฯลฯ  
- ตองการกลุมตัวอยางเปนเพศชายและหญิงในสัดสวนที่เทากัน  
- นักวิจัยตองการศึกษาเจตคติตอมหาวิทยาลัย จึงกําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยาง 400 คนแบงออกเปน

นักศึกษาปริญญาตรี 60% ปริญญาโท 30% และปริญญาเอก 10%  

การเลือกตัวอยางแบบลูกโซ (Snowball Sampling)  
เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยอาศัยการแนะนําของหนวยตัวอยางที่ไดเก็บขอมูลไปแลว เชน นักวิจัยได

พบ นาย ก. ที่มีคุณลักษณะตรงกับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา นักวิจัยไดเขาไปสัมภาษณเก็บขอมูล จากน้ัน
นักวิจัยให นาย ก. แนะนําเพื่อนหรือคนรูจักที่มีลักษณะตรงกับที่นักวิจัยตองการ แลวจดช่ือพรอมที่อยูที่ติดตอได
ไว สมมติวา นาย ก. ไดแนะนํา นาย ข. และ นางสาว ค. แลวนักวิจัยก็ไปสัมภาษณเก็บขอมูลจาก นาย ข. และ 
นางสาว ค. แลวนักวิจัยก็ให นาย ข. และนางสาว ค. แนะนําเพื่อนหรือคนรู จักที่มีลักษณะตรงกับที่นักวิจัย
ตองการ นักวิจัยจดช่ือพรอมที่อยูที่ติดตอไดไว แลวผูวิจัยไปตามสัมภาษณเก็บขอมูลจากบุคคลที่ นาย ข. และ 
นางสาว ค. ไดแนะนําไว ผูวิจัยทําแบบน้ีไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งไดกลุมตัวอยางครบตามจํานวนที่ตองการ  

วิธีน้ี ผูวิจัยจะไดกลุมตัวอยางมาจากการแนะนําตอ ๆ  กันของหนวยตัวอยาง หนวยตัวอยาง 1 คนอาจจะ
ไมไดแนะนําแคคนเดียว ดังน้ันขนาดของกลุมตัวอยางจะเพิ่มข้ึนทุกครั้งที่ไดไปสัมภาษณเก็บขอมูล เหมือนกับ
กอนหิมะที่ย่ิงกลิ้งไปลูกหิมะก็จะยิ่งใหญข้ึน ดังน้ันวิธีน้ีถึงไดใชคําวา Snowball Sampling  

ภาพประกอบ 2 วิธีการสุมแบบตาง ๆ  
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3. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการประเมินครั้งน้ี ผูประเมินใชแบบสอบถามเปนเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเลือกใช

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)  ซึ่งจะไดนําเสนอรายละเอียดโดยสรปุดังตอไปน้ี 

แบบสอบถาม (questionnaire) คือ เครื่องมือที่ใชวัดพฤติกรรมภายในของบุคคลเกี่ยวกับความรูสึก        
ความคิดเห็น เจตคติ ความสนใจ ฯลฯ ซึ่งกลาวไดวาเปนพฤติกรรมดานจิตพิสัยน่ันเอง นอกจากน้ียังเหมาะ
สําหรับศึกษาขอมูลสวนตัวของบุคคลดวย แบบสอบถามมีลักษณะเปนชุดของคําถามที่สรางข้ึน เพื่อใหศึกษาหา
ขอมูลตามจุดประสงค  

หลักในการสรางแบบสอบถาม  
ในการสรางแบบสอบถามน้ันขอคําถามของแบบสอบถามจะถูกสรางข้ึนจากกรอบแนวคิดทฤษฎีของตัว

แปรที่ตองการศึกษาหรือตองการวัด  ซึ่ งการออกแบบมาตรที่ ใชตองเหมาะสมกับประเด็นที่จะวัด                  
โดยแบบสอบถามจะมีหลักในการสรางดังตอไปน้ี  

1. พิจารณาขอบขายของขอมูลที่ตองการทั้งหมด โดยการสังเคราะหจากกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
กับการสรางแบบสอบถาม  

2. เลือกรูปแบบของคําถามใหเหมาะสมกับกลุมที่จะถามวาควรใชรูปแบบของคําถามแบบปลายเปดหรือ
ปลายปด นอกจากรูปแบบของคําถามที่ใชแลว ผูวิจัยควรคํานึงถึงความสามารถ ในการระบุความเห็นดวยมาก-
นอยของกลุมตัวอยางดวย โดยถากลุมตัวอยางอายุนอย ผูวิจัยก็ไมควรใชมาตรประเมินคาที่สูงเกินไป (5 ระดับ) 
อาจใชเพียง 3 ระดับ และควรออกแบบมาตรวัดใหเหมาะสม เชน มี – ไมมี, ใช – ไมใช ก็ควรใชแบบตรวจสอบ
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รายการ แตถาตองการระบุการกระทํา มาก - นอย เห็นดวยมากที่สุด - นอยที่สุด ก็ควรใชมาตรประเมินคา            
และควรคํานึงถึงลักษณะของขอมูลที่ตองการ ตลอดจนวางแผนไปถึงการจัดกระทํากับขอมูลที่สะดวก รวดเร็ว
และใหขอสรุปที่ชัดเจนดวย  

3. สรางคําถามตามรูปแบบที่เลือกไวใหครอบคลุมทกุดานและถามสิ่งสําคัญใหครบถวน ในการต้ังคําถาม
ตองคํานึงถึงเทคนิคการสรางคําถาม เชน ต้ังคําถามใหชัดเจน ถามใหตรงประเด็น ใชภาษางาย หลีกเลี่ยงคําศัพท
ทางเทคนิค  

4. จัดทําตนฉบับของแบบสอบถามที่สมบูรณ มีสวนประกอบครบตามที่ตองการ คือ มีช่ือแบบสอบถาม 
มีคําช้ีแจง มีคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบและมีขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลหลักที่ตองการทั้งหมด โดยวาง
รูปแบบใหถูกตองเหมาะสม สะดวกในการตอบและสะดวกในการจัดกระทําขอมูลหลังจากเก็บแบบสอบถาม
กลับคืนมาแลว  

5. ตรวจสอบ และปรับปรุงขอบกพรองกอนที่จะพิมพฉบับจริงไปใช เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นในคุณภาพ
ของแบบสอบถาม ซึ่งอาจจะปฏิบัติไดเปน 2 ระดับ ดังน้ี  

ระดับที่ 1 เปนการตรวจสอบคุณภาพในดานความเที่ยงตรง ผูสรางแบบสอบถามดวยตนเอง
ควรอานทบทวนทุกสวน และพิจารณาใหละเอียดถ่ีถวน วายังมีสิ่งใดขาดไป หรือยังมีตรงไหนบกพรองให
เพิ่มเติม และปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ แตการพิจารณาเองมักจะไมเห็นขอบกพรองของตนเอง ควรจะ
นําไปใหผูมีประสบการณ หรือมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับสาระที่จะถามตลอดจนเทคนิคการสรา ง
แบบสอบถาม ชวยพิจารณาใหขอเสนอแนะ ก็จะชวยใหแบบสอบถามมีคุณภาพสมบูรณย่ิงข้ึน  

ระดับที่ 2 เปนการตรวจสอบคุณภาพโดยการหาคาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือมั่น ในกรณี
ที่ตองการขอมูลไปใชเพื่อการทําวิจัยที่ตองมีการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ จะตองนําแบบสอบถามที่ผาน
การปรับปรุงในระดับที่ 1 มาพิมพเปนฉบับทดลองแลวนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมจริง แตมี
สถานะเทียบเทากับกลุมจริง เพื่อนําผลมาพิจารณาหาจุดบกพรอง และปรับปรุงแกไขเปนครั้งสุดทาย   
ซึ่งจะมีการนําขอมูลมาคํานวณคาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดวย จากน้ัน               
จึงพิมพเปนฉบับที่ใชจริงตอไป 
การใชแบบสอบถามเปนวิธีการที่ผูวิจัยนํามาใชแทนการสัมภาษณไดในบางกรณี เชน ถาตองการจะ

สํารวจขอเท็จจริง ความรูสึกหรือความคิดเห็นของผูเรียน ผูปกครองตลอดจนบุคคลอื่น ก็นําประเด็นคําถามมา
สรางเปนแบบสอบถามแลวสงไปสอบถาม ก็จะชวยใหมีความสะดวกและประหยัดทุกดาน และทําใหงานสําเร็จได
อยางรวดเร็ว โดยแบบสอบถามมีทั้งขอดีและขอจํากัด ดังน้ี  

ขอดี  
1. เปนเครื่องมือที่ใชไดกับบุคคลจํานวนมากไดในเวลาพรอมกัน ทําใหประหยัดเวลา          

และคาใชจาย  
2. แบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใหเวลาในการตอบอยางอิสระได  โดยใหผูตอบรับไปตอบ     

และนัดหมายเวลาสงคืน ซึ่งไมสรางความตึงเครียดใหผูตอบ  
3. สามารถฝากสงและรับแบบสอบถามคืนไดหลายวิธี ทําใหมีความสะดวกในการใชเครื่องมือ  
4. แบบสอบถามที่ประกอบดวยขอคําถามปลายปดที่ออกแบบดี จะชวยใหสะดวกในการ

รวบรวมคําตอบและวิเคราะหคําตอบ  
ขอจํากัด  
1. แบบสอบถามเหมาะสาหรับผูที่อานและเขียนหนังสือคลองเทาน้ัน  
2. ผูตอบแบบสอบถามอาจไมไดต้ังใจตอบ หรอืไมใหความสาํคัญตอขอมูลที่เปนจรงิหรือมอบให

คนอื่นตอบแทน ทําใหขอมูลที่ไดมาไมตรงหรือคลาดเคลื่อนจากความจริง  
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3. คําถามบางขออาจไมชัดเจนสําหรับผูตอบบางคน และไมมีโอกาสไดรับคําช้ีแจง ทําใหคําตอบ
ที่ไดมาไมมีประโยชน  
จากการศึกษางานวิจัย พบวา แบบสอบถามที่นิยมใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย มี 2 แบบ ไดแก 

แบบคําถามปลายเปด และแบบคําถามปลายปด โดยการใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
ผูวิจัยควรออกแบบมาตรวัดใหมีความเหมาะสมกับประเด็น / สิ่งที่ตองการวัด เชน ผูวิจัยตองการวัดระดับความ
คิดเห็นของผูเรียน ตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชแบบสอบถาม ผูวิจัยก็ควรเลือกใช
แบบสอบถามที่เปนมาตรประเมินคา เพื่อใหผูเรียนสามารถระบุความคิดเห็นของตนไดวาอยูในระดับใด ใน
ขณะเดียวกันผูวิจัยควรคํานึงถึงความสามารถในการระบุความเห็นดวยมาก - นอยของผูเรียนดวย นอกจากน้ัน
แลวในการออกแบบมาตรประเมินคาจะมีผลตอการออกแบบการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล โดยผูวิจัยจะตองเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับขอมูลที่ไดจาก
มาตรวัดที่เลือกใช เชน ถาผูวิจัยใชแบบตรวจสอบรายการ ซึ่งเปนการระบุถึงสิ่งที่ มี – ไมมี, ใช – ไมใช หรือแบบ
มีคําตอบใหเลือก เชน ชาย-หญิง การวิเคราะหขอมูลก็ควรใช ความถ่ี รอยละ หรือผูวิจัยใชมาตรประเมินคาซึ่ง
เปนการระบุถึงระดับความมาก-นอย และเปนการวิเคราะหขอมูลระดับของตัวแปรน้ันก็ควรใช  คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการเลือกใชสถิติทดสอบผูวิจัยควรพิจารณาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

มาตรวัดตัวแปรและขอตกลงเบื้องตนของสถิติทดสอบที่เลือกใชดวย (จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย, 2558) 

เกณฑการแปลผลท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ Rating Scale 
เน่ืองจากในการวิจัยทางสงัคมศาสตร พฤติกรรมศาสตร และการศึกษา มักจําเปนตองใชเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) เพื่อรวบรวมขอมูลจากประชากร และ / หรือ
กลุมตัวอยางที่ศึกษาและนํามาวิเคราะหแลวแปลผลโดยใชสถิติและเกณฑในการแปลผลไดในหลายลักษณะ เชน 
การแปลผลในรูปรอยละ หรือ เปอรเซ็นต แตถาตองการทราบผลโดยสรุปอยางกระชับชัดเจนถึงระดับความ
คิดเห็นของกลุมที่ศึกษามากข้ึนกวาการแปลผลโดยใชรอยละซึ่งมิอาจสนองตอบตอวัตถุประสงคดังกลาวน้ีได
จําเปนตองใชวิธีการอื่นซึ่งวิธีที่นิยมใชกันคือ การใชคาเฉลี่ยเลขคณิต 

การแปลผลโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตน้ันจะทําไดโดยกําหนดคะแนนแทนนํ้าหนักใหแตละชวงของระดับ
ความคิดเห็นแลวคํานวณคาเฉลี่ย และนําคาเฉลี่ยที่ไดไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย ซึ่งการหาคาเฉลี่ย
โดยทั่วไปก็มักจะใชผลรวมของผลคูณระหวางคานํ้าหนักของแตละระดับกับคาความถีในระดับน้ัน แลวหารดวย
ความถ่ีทั้งหมดในการกําหนดเกณฑของการแปลความหมายน้ันทําไดหลายแบบ ดังน้ี 
แบบท่ี 1 : คาเฉลี่ย 

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

การกําหนดเกณฑเชนน้ียึดหลักวา ใหชวงหางหรือพิสัยของคะแนนทุกระดับเทากัน ซึ่งเมื่อกําหนด
นํ้าหนักคะแนนระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด เปน  5,  4,  3,  2 และ 1 ตามลําดับ            
พิสัยเปน 5 - 1 = 4 เฉลี่ยแตละชวงหางกัน 4/5 = 0.8 

ถาการคํานวณคาเฉลี่ยจากขอมูลที่ไดเปนจํานวนเต็มก็ไมมีปญหาแตอยา งไร แตถาคาที่ไดเปนเลข
ทศนิยมก็จะตองมีการปดเศษใหเปนจํานวนเต็ม เชน 1.65 ก็ปดเปน 2 เพราะมีคาใกล 2 มากกวา 1 ก็ยังมีความ
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ชัดเจนไมเกิดขอถกเถียง เมื่อมาใชเกณฑตามแบบที่ 1 ที่ทุกระดับมีชวงหางของคะแนนเทากันอาจกอใหเกิดการ
ขัดกับหลักของการปดเศษใหเปนจํานวนเต็มดังที่กลาวมาขางตน เชน เมื่อคํานวณคาเฉลี่ยเปน 1.80 ก็จะแปล
ความตามเกณฑที่กําหนดวาอยูในระดับนอยที่สุด ทั้ง ๆ ที่ 1.80 เมื่อปดเศษเปนจํานวนเต็มจะเปน 2 ซึ่งตรงกับ
ระดับนอยทําใหขัดแยงกัน แสดงวาการใชเกณฑตามแบบที่ 1 อาจจะทําใหเกิดขอโตแยงไดในบางคาเฉลี่ยที่
คํานวณไดเพื่อประนีประนอมเงื่อนไขดังกลาวน้ีจึงนําการกําหนดนํ้าหนักประจําของแตละระดับมาบูรณาการ
รวมกับหลักการปดเศษทศนิยมใหเปนจํานวนเต็มโดยกําหนดเกณฑการแปลผลเปนแบบที่ 2 ดังน้ี 

แบบท่ี 2 : คาเฉลี่ย 

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

เกณฑแบบที่ 2 น้ี ชวงระดับคะแนนมากที่สุดกบันอยทีส่ดุจะมีนอยกวาระดับอื่น โดยชวงคะแนนมาก
ที่สุด และนอยทีสุ่ดชวงละประมาณ 0.5 แตในชวงอื่น ๆ ประมาณ 1 จะเหน็วา คะแนนเฉลี่ย 1.80 ก็จะตกอยูใน
ระดับนอย ซึง่สอดคลองกับหลกัการปดเศษ 

แตแมแบบที่ 2 จะสอดคลองกับหลกัทั่วไปของการปดเศษ แต ณ คะแนนเฉลี่ยเปน 4.50, 3.50, 2.50 
และ 1.50 ก็เปนจุดที่มีปญหาเชนเดียวกัน เชน 4.50 ถูกปดเปน 5 ในระดับมาก ทั้ง ๆ ที่ 4.50 มีระยะหางจาก 5 
กับ หางจาก 4 เปนระยะทีเ่ทากัน อาจมีขอคําถามข้ึนวาทําไมไมปดเปน 4 ละ?? แลวจะตอบเชนไร 

ดังน้ันเกณฑการแปลความหมายที่เหมาะสมที่สุดปดขอโตแยงทั้งหมดโดยพฒันาจากแนวคิดทั้งสองแบบ
ดังกลาว เปนดังน้ี 

แบบท่ี 3 : คาเฉลี่ย 

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

การแปลคะแนนคาเฉลี่ย เปนระดับ จากขอมลูทีเ่ปน  Rating Scale ซึ่งอาจจะเปน 5 ระดับหรือ 3 
ระดับ หรอืมากกวาน้ัน เราสามารถใชเกณฑสมับรูณ (Absolute Criteria) ซึ่งเปนเกณฑทีม่ีความหมายหมาย
ชัดเจนในตัวเองแลว ซึ่งเกณฑสัมบรูณน้ีที่นิยมใชกันอยูมี 2 วิธี คือ  

1. การใชขอบเขตท่ีแทจริง (Exact Limuts) คือ คาที่อยูระหวางขอบเขตตํ่า และ ขอบเขตสูง เชน  
ขอคําถาม เปน Rating Scale มีคาคะแนน เปน 1, 2, 3, 4 และ 5 น่ันคือ ทุกคะแนนจะมีขอบเขตตํ่า และ 
ขอบเขตสงูดังน้ี  
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ระดับมากท่ีสุด 5 คะแนน มีขอบเขตที่แทจริงเทากบั 4.51 - 5.50 หรือ 4.51 – 5.00 
(เน่ืองจากคาสูงสุดคือ 5.00) 

ระดับมาก 4 คะแนน มีขอบเขตที่แทจริงเทากบั 3.51 - 4.50 
ระดับปานกลาง 3 คะแนน มีขอบเขตที่แทจริงเทากบั 2.51 - 3.50 
ระดับนอย 2 คะแนน มีขอบเขตที่แทจริงเทากบั 1.51 - 2.50 
ระดับนอยท่ีสุด 1 คะแนน มีขอบเขตที่แทจริงเทากบั 0.51 - 1.50 หรือ 1.00 – 1.50 

(เน่ืองจากคาตํ่าสุดคือ 1.00) 

ถาขอคําถาม เปน Rating Scale มีคาคะแนน เปน 1, 2 และ 3 น่ันคือ ทุกคะแนนจะมีขอบเขตตํ่า และ 
ขอบเขตสงูดังน้ี  

ระดับปานกลาง 3 คะแนน มีขอบเขตที่แทจริงเทากบั 2.51 - 3.50 หรือ 2.51 – 3.00 
(เน่ืองจากคาสูงสุดคือ 3.00) 

ระดับนอย 2 คะแนน มีขอบเขตที่แทจริงเทากบั 1.51 - 2.50 
ระดับนอยท่ีสุด 1 คะแนน มีขอบเขตที่แทจริงเทากบั 0.51 - 1.50 หรือ 1.00 – 1.50 

(เน่ืองจากคาตํ่าสุดคือ 1.00) 

แตวิธีน้ีไมสามารถยุบจาก 5 ระดับ เปน 3 ระดับ ได 
2. การใชชวงคะแนนจากพิสัย (Intervals from the Range) เปนวิธีที่ยุบระดับจาก 5 ระดับ     

เปนการแปลผลเพียง 3 ระดับ โดยการหาคาพิสัย คือ คาสูงสุดลบดวยคาตํ่าสุด แลวหารดวยจํานวนชวงที่
ตองการ เชน คาคะแนน เปน 1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อตองการยุบใหไดชวงคะแนน 3 ชวงที่หางเทาๆ กัน แตละ
ชวงคะแนน น่ันคือ หาคาพิสัยเทากับ 5 – 1 = 4 และชวงหางเทากับ 4/3 = 1.33 นําไปจัดชวงคะแนนเปน 3 
ระดับไดดังน้ี 

ชวงคะแนน 3.67 – 5.00 อยูในระดับมาก 
ชวงคะแนน 2.34 – 3.66  อยูในระดับปานกลาง 
ชวงคะแนน 1.00 – 2.33 อยูในระดับนอย 

วิธีน้ีสามารถแปลงจากคาคะแนนตาง ๆ เปนจํานวนชวงตามที่ตองการได (สุพักตร  พิบูลย, 2552 อางใน                
เติมศักด์ิ สุขวิบลูย, 2552) 

มาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท (Likert Scale) 
มาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท คิดคนข้ึนโดยนักจิตวิทยาสังคมช่ือ เรนซิส ลิเคอรท (Rensis Likert)               

ซึ่งเคยเปนผูอํานวยการศูนยการวิจัยสํารวจ (Survey Research Center) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม 
(Institute for Social Research) และเปนศาสตราจารยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
(University of Michigan) (Rensis Likert, 1967 : 16) มาตรวัดชนิดน้ีเรียกไดหลายอยาง ไดแก Likert Scale, 
Likert type, Summated Rating Scale เปนมาตรวัดเจตคติที่ไดรับความนิยมมากที่สุด เพราะสะดวก             
สรางงาย รวดเร็ว สรางใหมีความเปนเอกพันธงาย การตรวจใหคะแนนไมยุงยาก ยอมใหผูตอบไดพิจารณาระดับ
ความมากนอยของความรูสึกของตนเอง และมีความเช่ือมั่นคอนขางสูง (ปราณี ทองคํา, 2539 : 155) มาตรวัด
เจตคติแบบลิเคอรท มีจุดมุงหมายเพื่อใชวัดเจตคติเปนการวัดโดยใชขอความเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงสอบถาม
ความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอเรื่องน้ันแลวใหบุคคลน้ันแสดงความรูสึกตอขอความดังกลาว  การตอบสนอง
ขอความน้ันอาจเปนไปไดทั้งเห็นดวยหรือพอใจ (Favorable) ไมเห็นดวยหรือไมพอใจ (Unfavorable) หรือ
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แสดงความไมแนใจ (Uncertain) กับขอความน้ัน (ไพศาล  หวังพาณิช, 2526 : 149) จากน้ันจึงนํามาประมวลผล
โดยอาศัยรูปแบบคารวม (Summative Model) เปนตน 

ลิเคอรท (Rensis Likert) ไดพบวาคาของหนวยวัดซึ่งใชหนวยความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนเกณฑน้ันเมื่อ
เทียบกับคะแนนที่จัดอันดับของการตอบสนองแบบ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 น้ัน มีสหสัมพันธกันสูงมากถึง 0.99                  
ซึ่งสามารถที่จะใชแทนกันได (Icek and Fishbien, 1980 : 16) ดังน้ัน มาตรวัดเจตคติของลิเคอรท                  
จึงประกอบดวยขอความคิดเห็นหลาย ๆ ขอ แตละขอมีคุณคาเจตคติตามสเกลระดับของความตอเน่ือง จากไม
เห็นดวยอยางย่ิง (Strongly Disagree) ไมเห็นดวย (Disagree) ไมแนใจ (Uncertain) เห็นดวย (Agree) และเห็น
ดวยอยางย่ิง (Strongly Agree) ดังน้ี (Noll, 1965 : 353 ) 
ไมเห็นดวยอยางย่ิง ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย เห็นดวยอยางย่ิง 

     

     

1 2 3 4 5 
 
การสรางมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท (Likert Scale) 
การสรางมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท มีข้ันตอนดังน้ี (Anderson, 1988 : 427 and Likert, 1967 : 

90-91) 
1. การกําหนดที่หมายของเจตคติ กําหนดใหชัดเจน เชน วิชาวิทยาศาสตร 
2. การเลือกคําถามและรวบรวมขอความคิดเห็น การเก็บรวบรวมขอความคิดเห็นที่จะเปนตัวกระตุนให

บุคคลแสดงปฏิกิริยาโตตอบออกมา ขอความน้ันควรมีลักษณะดังน้ี 
2.1 คําถามทุกขอตองเปนขอความเกี่ยวกับเจตคติ ไมใชเปนการถามเรื่องราวของขอเท็จจริง 

เพราะคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจรงิน้ันไมสามารถบอกไดวา ผูตอบมีเจตคติเปนอยางไร คือจะไมสามารถวัด
ความแตกตางของเจตคติได 

2.2 คําถามทุกขอตองแจมแจง ชัดเจน รัดกุม และตรงประเด็นที่ตองการศึกษาการเขียนคําถาม
ควรถามครั้งละหน่ึงประเด็นเทาน้ัน เพราะถาเขียนคําถามครั้งละหลายประเด็นจะทําใหผูตอบเกิดความ
สับสน เพราะผูตอบอาจจะเห็นดวยกับคําถามเพียงประเด็นเดียว สวนประเด็นอื่นผูตอบอาจไมเห็นดวย 
เชน มหาวิทยาลัยควรจะสงเสริมดานการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาควรจะแยกเปน
มหาวิทยาลัยควรจะสงเสริมดานการเรียนการสอน กับ มหาวิทยาลัยควรจะสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
เปนตน 

2.3 ขอคําถามน้ัน ควรใชคําและศัพทงาย ๆ ที่ทุกคนอานแลวเขาใจตรงกันพยายามหลีกเลีย่งคํา
ที่มีความหมายหลายแงหลายมุม 

2.4 หลีกเลี่ยงการใชคําปฏิเสธวา “ไม” ใหใชคําอื่นที่มีความหมายคลายกันแทน 
2.5 คําถามควรมีลักษณะที่สามารถจําแนกเจตคติของบุคคลในแงตาง ๆ ได กลาวคือ บุคคลที่มี

เจตคติตางกันควรมีแนวคําตอบปรากฏใหเห็นแตกตางกัน สวนแนวคําถามใดที่บุคคลทุก ๆ คนมี
แนวโนมที่จะตอบเหมือน ๆ กัน ทั้งที่มีเจตคติตางกันขอน้ันควรตัดทิ้งไป 

2.6 ผลจากการตอบคําถาม ควรจะกระจายพอสมควร ตามแนวของเจตคติ คือ มีทั้งกลุมที่เห็น
ดวยและกลุมที่ไมเห็นดวย 

2.7 ในมาตรวัดชุดหน่ึง ๆ ควรมีคําถามประเภทบวก หรือนิมาน (Favorable Statement) 
และประเภทลบ หรือ นิเสธ (Unfavorable Statement) อยางละเทา ๆ กัน 

2.8 ถาใชคําถามประเภทเลือกตอบ (Multiple Choice Statement) ตัวเลือกแตละตัวจะตอง
สามารถแยกเจตคติได และไมมีหลายตัวแปรในแตละคําตอบ  
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3. การกําหนดตัวแปรของเจตคติ เมื่อไดต้ังคําถามไวเรียบรอยแลว ก็นําคําถามเหลาน้ันมากําหนดคาเจต
คติวาควรจะมีคาต้ังแตเทาใด ถึงเทาใด ซึ่งจะพิจารณาไดโดยยึดหลักดังน้ี 

3.1 ขอคําถามทั้ง 2 ประเภท กําหนดคาเปน 5 ลักษณะ คือ 

ขอคําถามประเภทนิมาน 
(Favorable Statement) 

ขอคําถามประเภทนิเสธ 
(Unfavorable Statement) 

- เห็นดวยอยางย่ิง ( Strongly Agree ) - ไมเห็นดวยอยางย่ิง ( Strongly Disagree) 
- เห็นดวย ( Agree ) - ไมเห็นดวย ( Disagree ) 
- ไมแนใจ ( Uncertain ) - ไมแนใจ ( Uncertain ) 
- ไมเห็นดวย ( Disagree ) - เห็นดวย ( Agree ) 
- ไมเห็นดวยอยางย่ิง ( Strongly Disagree) - เห็นดวยอยางย่ิง ( Strongly Agree ) 

3.2) การกําหนดนํ้าหนัก  
คําถามประเภทนิมาน กําหนดใหนํ้าหนักสูงสุดอยูที่ “ เห็นดวยอยางย่ิง ” และนํ้าหนักตํ่าที่สุด 

“ ไมเห็นดวยอยางย่ิง ” ดังน้ี 

เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
     

     

5 4 3 2 1 

คําถามประเภทนิเสธ กําหนดใหนํ้าหนักสูงสุดอยูที่ “ ไมเห็นดวยอยางย่ิง ” และนํ้าหนักตํ่าที่สุด 
“ เห็นดวยอยางย่ิง ” ดังน้ี 

เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
     

     

1 2 3 4 5 
4. การเลือกคําถาม คําถามทุกขอที่สรางข้ึนในตอนแรกน้ี จะนําไปใชเปนแบบสอบถามเจตคติยังไมได 

จะตองนําคําถามเหลาน้ีไปทดลองดูกอนวา คําถามแตละขอน้ันจะเช่ือถือไดหรือไมสามารถวัดเจตคติที่ตองการจะ
วัดไดหรือไมเพียงไร โดยการนําขอความไปทดลองใชกับผูตอบที่มีลักษณะพื้นฐานคลายกับกลุมที่เราจะศึกษา 
จํานวนประมาณ 80-100 คน แลวนํามาวิเคราะหรายขอเพื่อประเมินคุณภาพของแตละขอความ ซึ่งกระทําได 2 
วิธี คือ (วิเชียร เกตุสิงห, 2530 : 81) 

4.1 หาคา t-test ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมที่ไดคะแนนรวมสูงกับกลุมที่ไดคะแนนรวมตํ่า ขอใด
ที่คาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาขอความน้ันมีอํานาจจําแนกแยกกลุมที่เห็นดวยและ
ไมเห็นดวยออกจากกันได ใหคัดเลือกขอความที่มีคาทีสูงสุดลงมาตามจํานวนที่ตองการ 

4.2 หาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนแตละขอกับคะแนนรวมทั้งหมดลบคะแนนขอน้ันเปนการ
วิเคราะหโดยใชเกณฑความคงที่ภายในมาตรวัด (Criterion of Internal Consistency) ถาไดคา
สหสัมพันธสูง แสดงวาใชไดวิธีคัดเลือกขอความดังกลาวน้ี ลิเคอรท (Rensis Likert) เสนอวาวิธีวิเคราะห
โดยการหาคาสหสัมพันธจะไดผลดีกวา แตจากการหาสหสัมพันธระหวางผลการวิเคราะหทั้งสองวิธี
พบวามีความสัมพันธกัน (Rho) ถึง 0.91 แสดงวาจะใชวิธีใดก็ได (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2531 : 
88) 
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การแปลความหมายคะแนนของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท (Likert Scale)  
ในการแปลความหมายคะแนนของมาตรประมาณคาแบบลิเคอรท (Rensis Likert) น้ีสามารถแยก

พิจารณาเปน 2 กรณี คือ 
1. กรณีพิจารณาคะแนนของผูตอบเปนรายบุคคล จะใชคะแนนรวมจากขอคําถามทั้งฉบับเปนสิ่งบงช้ี

เจตคติของผูตอบที่มีตอสิ่งที่ตองการวัด การแปลความหมายจะบอกไดเพียงวาเขาควรจะมีความรูสึกอยางไร
มากกวาเขามีความรูสึกจริง ๆ อยางไร และในกรณีที่ผูตอบสองคนไดคะแนนเทากันก็มิไดหมายความวาคนทั้ง
สองมีความรูสึกหรือระดับความคิดเห็นเหมือนกัน (อนันต ศรีโสภา, 2525 : 305) 

2. กรณีพิจารณาคะแนนของผูตอบเปนรายกลุม สวนมากนิยมใชวิธีคํานวณคะแนนเฉลี่ย (Mean)              
ของกลุมที่ศึกษา โดยดูวาคาคะแนนเฉลี่ยตกอยูทางสวนใดของสเกล โดยเอาคะแนนตรงกลางเปนหลัก วิธีน้ีจึง
ใชไดดีในกรณีที่ตองการเปรียบเทียบเจตคติที่มีตอสิง่ใดสิ่งหน่ึงระหวางกลุมหรือเปรยีบเทียบเจตคติที่เปลี่ยนแปลง
ไปของกลุมเดียวกันอันเน่ืองมาจากการนําเอาตัวแปรบางอยางเขาไปใชในการทดลอง  (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 
2526 : 50-51) 

ขอดีของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท (Likert Scale) 
วิเชียร เกตุสิงห (2530 : 79) และ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2531 : 88-89) ไดกลาวถึง ขอดีและ

ขอจํากัดของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท ไวดังน้ี 
1. สรางไดงาย สะดวกในการนําไปใช และวิเคราะหผล 
2. ไมตองหากลุมที่จะนํามาตัดสินเพื่อกําหนดคาประจําขอ 
3. ไมตองคํานวณคาประจําขอ ซึ่งชวยลดภาระงานลงมาก 
4. สามารถวัดเจตคติไดแนนอนกวามาตรวัดเจตคติแบบเธอรสโตน (Thurstone Scale) เพราะผูตอบ

ตองตอบทุกขอความ ในขณะที่วิธีของเธอรสโตน (Louis Leon Thurstone ) เลือกตอบเพียงบางขอ ผูตอบจึงมี
โอกาสบิดเบือนความจริงไดมากกวาวิธีของลิเคอรท (Rensis Likert)  

5. มีความเช่ือมั่นสูง ใชเพียงไมกี่ขอก็มีความเช่ือถือไดสูงพอ ๆ กับเทคนิคอื่น ๆ ที่ใชจํานวนขอมาก 
6. สามารถนําไปประยุกตใชในการวัดเจตคติที่มีตอสถานการณตาง ๆ ไดอยางกวางขวางทั้งยังสามารถ

วัดไดทั้งทิศทางและปริมาณความมากนอยของเจตคติไดอีกดวย  
7. การตรวจใหคะแนนไมยุงยาก ยอมใหผูตอบไดพิจารณาระดับความมากนอยของความรูสึกของตนเอง 
ขอจํากัดของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท (Likert Scale) 
แมวามาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรทจะมีขอไดเปรียบกวามาตรวัดเจตคติแบบอื่น  ๆ ก็ตาม แตก็ยังมี

ขอจํากัดบางประการ ดังที่จะกลาวตอไปน้ี 
1. แบบแผนการตอบหรือลักษณะการเลือกคําตอบที่แตกตางกัน สามารถประมวลผลใหไดคะแนน

เหมือนกัน เชน ผูตอบที่ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3 อาจไดจากการที่เขาเลือกคําตอบ “เปนกลาง” ซึ่งมีคานํ้าหนัก
คะแนนเทากับ 3 ทุกขอ หรืออาจไดจากการที่เขาเลือกคําตอบ “เห็นดวยอยางย่ิง” และ “ไมเห็นดวยอยางย่ิง” 
อยางละครึ่ง การแปรผลขอมูลจะแตกตางกัน นักวิชาการบางทานจึงไดเสนอแนะวาควรวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
มาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรทโดยการจัดกระทําขอมูลเปนแบบมาตราอันดับมากกวาจัดเปนมาตราอันตรภาค  

2. ปญหาในการตอบ แมวาบุคคลแตละคนจะมีแนวโนมในการตอบแตกตางกัน บางคนชอบตอบรุนแรง 
หรือบางคนชอบตอบเปนกลาง แตในความเปนจริงแลวสวนใหญผูตอบนิยมเลือกคําตอบที่เปนกลาง ซึ่งทําใหไม
ทราบเจตคติที่แทจรงิของผูตอบ ที่เปนเชนน้ี ครอนบัค และ กิลฟอรด (Lee Joseph Cronbach and Joy Paul 
Guilford) บอกวาเกิดข้ึนเน่ืองจากสาเหตุใหญ ๆ 6 ประการคือ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2531 : 88-89) 

2.1 ความรูสึกในเรื่องการเสี่ยง โดยพยายามตอบเปนกลางไวเพื่อปองกันการเสียหาย 
2.2 ความเขาใจความหมายของภาษาไมตรงกัน เชน บุคคลหน่ึงอาจเขาใจความหมายของ 

“เห็นดวย” ไมตรงกับอีกบุคคลหน่ึง 
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2.3 ขาดแรงจูงใจในการตอบ บางคนไมต้ังใจตอบหรือเลือกคําตอบโดยไมไดอาน 
2.4 การยอมรับเรื่องที่ถาม ถาผูตอบเห็นดวยกับเรื่องที่ถามจะตอบไดถูกตองตรงความเปนจริง

มากกวาที่ไมยอมรับเรื่องที่ถาม 
2.5 ปญหาในเรื่องเวลาที่ใหตอบ ถามีเวลาใหตอบจํากัด ผูตอบอาจตอบไมถ่ีถวน 
2.6 ผูตอบมักมีความรูสึกซอนเรน และตองการแสดงออกเฉพาะลักษณะที่ดีของตนจึงพยายาม

ปดบังสวนเสียของบุคลิกภาพที่ตนมี ทําใหเลือกคําตอบที่ไมแสดงลักษณะ ที่แทจริงของตน 

วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จําเปนตองหาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อเปนการยืนยัน

วาเครื่องมือดังกลาวมีคุณภาพ ซึ่งการหาคุณภาพของเครื่องมือสามารถจําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ การหา
คุณภาพเครื่องมือทั้งฉบับ และการหาคุณภาพเปนรายขอ  ในที่น้ีจะนําเสนอรายละเอี ยดเกี่ยวกับวิธีการหา
คุณภาพเครื่องมือทั้งฉบับ ดังน้ี  

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือท้ังฉบับ  
การวิเคราะหเครื่องมือทั้งฉบับ เปนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด เกี่ยวกับความเที่ยงตรง 

(Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) รายละเอียด ดังน้ี  

1. ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง ความสามารถของเครื่องมือวัด ที่สามารถวัดไดในสิ่งที่ตองการ
วัด เปนความสอดคลองระหวางผลการวัด กับสิ่งที่ตองการวัด ความตรงที่ใชในการทดสอบจําแนกเปน 3 ชนิด 
ไดแก ความตรงตามเน้ือหา ความตรงตามโครงสราง และ ความตรงตามเกณฑ   ที่เกี่ยวของโดยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ จะเกี่ยวของกับความตรงตามเน้ือหามากกวาความตรงชนิดอื่น ๆ  

การหาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เปนการหาคาความเที่ยงตรงที่ใหผูเช่ียวชาญ
พิจารณาวาขอสอบ หรือ ขอคําถามแตละขอ วัดไดตรงตามสิ่งที่ตองการวัดเน้ือหาหรือวัตถุประสงคการเรียนรู
มากนอยเพียงใด โดยใชเกณฑการประเมิน ดังน้ี  

ใหคะแนน +1 หมายถึง แนใจวาแบบสอบถามวัดจุดประสงค / เน้ือหาน้ัน 
ใหคะแนน  0 หมายถึง ไมแนใจวาแบบสอบถามวัดจุดประสงค / เน้ือหาน้ัน 
ใหคะแนน -1 หมายถึง แนใจวาแบบสอบถามไมวัดจุดประสงค / เน้ือหาน้ัน 

แลวนําขอมูลที่ไดจากการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอกบั 
จุดประสงคหรือเน้ือหา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) จาก สูตร  

IOC = 
N

R    

เมื่อ   IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางรายการ 
ประเมินกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและคุณลักษณะของ
ชุดฝกทักษะ 

R   แทน ผลสรุปคะแนนความคิดเห็นของ 

ผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
 N        แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
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เกณฑการตัดสินคา IOC ถามีคา 0.50 ข้ึนไป แสดงวา ขอคําถามน้ันวัดไดตรงจุดประสงค หรอืตรงตาม เน้ือหา
น้ัน แสดงวา ขอคําถามขอน้ันใชได 

2. ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ความคงที่ของคะแนนที่วัดไดแตละครั้ง วิธีการหาคาความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบทําไดหลายวิธี คือ  

 
1. วิธีสอบซ้ํา  
2. วิธีแบบทดสอบคูขนาน  
3. วิธีหาความสอดคลองภายใน แบงเปน  

3.1 วิธีแบงครึ่งแบบทดสอบ  
3.2 วิธีหาจากสูตรคูเดอรและริชารดสัน (Kuder - Richardson) 
3.3 วิธีหาจากสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

ในการประเมินครั้งน้ี ผูประเมินเลือกใชวิธีการหาคาความเช่ือมั่นจากสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค (Lee 
Joseph Cronbach) ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  

การหาคาความเชื่อมั่นจากสูตรสมัประสิทธิ์แอลฟา  
การหาคาความเที่ยงโดยใชสูตรของครอนบัค (Lee Joseph Cronbach) น้ีปรับมาจากสูตร KR – 20 

ของคูเดอร - ริชารดสัน (Kuder - Richardson) ใชหาความเที่ยงของเครื่องมือวัดที่ใหคะแนนแตกตางกันไปใน
แตละขอไดโดยไมจําเปนตองเปนระบบการให คะแนน แบบ 1 กับ 0 สูตรการคํานวณ เปนดังน้ี  

   K  = 









totalS
items s SUM1

1-K
K

2

2

 

เมื่อ     K   แทน คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

K  แทน จํานวนขอของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

totalS 2  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนรวมของ 
แบบสอบถาม 

items s SUM 2 แทน ผลรวมของคาความแปรปรวนของ 
คะแนนของแบบสอบถามแตละขอ  

การหาคาความเที่ยงโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา สามารถหาไดโดยใชผลการสอบจากแบบทดสอบ
ฉบับเดียว นําไปสอบกับบุคคลกลุมเดียว และนําไปใชกันไดอยางกวางขวาง โดยไมจํากัดเฉพาะแบบทดสอบที่ให
คะแนนแบบ 1 กับ 0 (ปราณี หลําเบ็ญสะ, 2559)  
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4. แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
การประเมินในครั้งน้ีเปนการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการตรวจสุขภาพประจําปในดาน 

ตาง ๆ ของผูรับบริการ  ผูประเมินจึงไดศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ มีรายละเอียดดังน้ี 

แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
ความหมายของความพึงพอใจ 
ไดมีผูใหความหมายของความพึงพอใจตาง ๆ กัน ดังน้ี 

ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 600) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

 หลุย  จําปาเทศ (2533 : 8)  กลาวไววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความตองการ (need) ไดบรรลุ
เปาหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตไดจากสายตา คําพูด และการแสดงออกความพึงพอใจ
จะลดความเครียดที่มีอยู แตถาเมื่อใดความพึงพอใจน้ันไมสามารถบรรลุเปาหมายไดความเครียดที่มีอยูก็ไมมีการ
ลด เวลาที่นานออกไปอาจทําใหความเครียดน้ันย่ิงเพิ่มข้ึนไดเสมอ หรือที่เรียกวา อารมณสะสม และในมุมตรงกัน
ขามในหลาย ๆ ความตองการ วุฒิภาวะจะเปนตัวชวยลดความเครียดไดเชนกัน แตน่ันมิไดหมายความวาเขาจะ
พอใจตลอดไป เมื่อเวลาผานไปสักระยะหน่ึงความพึงพอใจน้ันก็จะลดลงหรือหมดหายไปในที่สุด 

ราณี  เชาวนปรีชา (2538 : 8)  กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มี
ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ความรูสึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อความตองการของบุคคลไดรับการ
ตอบสนอง หรือบรรลตุามจดุหมายในระดับหน่ึง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดข้ึน หากความตองการหรอื
จุดหมายน้ันไมไดรับการตอบสนอง 

เชลลี่ (Shelly, 1985 อางใน กรรณิการ จันทรแกว, 2538, หนา 21) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจ วาความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึก
ทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดข้ึนแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขน้ีเปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึก
ทางบวกอื่นๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับความสุขสามารถทําใหเกิดความรูสึกทางบวกเพิ่มข้ึนได
อีก ดังน้ันจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขน้ีจะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกใน
ทางบวกอื่น ๆ  

วิภาวดี  สายนําทาน (2542 : 18)  ไดใหความหมายความพึงพอใจไววา เปนความรูสึกที่ ดี              
ของผูรับบริการ เมื่อเขาไดรับบริการตรงตามความคาดหวัง 

วีรูม  (Vroom อางใน พจนี ปติชัยชาญ, 2545 : 7)  ไดใหความหมายความพึงพอใจวา  ทัศนคติและ
ความพึงพอใจเปนสิ่งหน่ึงสามารถใชแทนกันได เพราะทั้งสองคําน้ี หมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวน
รวมในสิ่งน้ัน ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งน้ัน  และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็น
สภาพความไมพอใจ 

มาสโลว (Maslow  อางใน  พจนี ปติชัยชาญ, 2545 : 8)  ไดอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความตองการและ
ความพึงพอใจของมนุษยตามทฤษฎีแรงจูงใจ  (Motivation  theory) วามนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความตองการอยู
เสมอ และเปนการยากมากที่มนุษยจะมีความรูสึกพอใจสูงสุด ทั้งน้ีเพราะในธรรมชาติของมนุษยน้ัน เมื่อความ
ปรารถนาอยางหน่ึงไดรับการตอบสนองจนเปนที่พอใจแลวก็จะมีความปรารถนาอยางอื่นเขามาแทนที่ และจะ
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เปนเชนน้ีเรื่อยไป ลักษณะเฉพาะของชีวิตมนุษยก็คือ การทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหไดมาในสิ่งปรารถนา น่ันคือ 
เมื่อใดมีความปรารถนาเกิดข้ึนก็จะมีแรงขับและการกระทําก็จะปลุกเรา แลวก็จะเกิดความพึงพอใจข้ึน 

พาวเวล (Powel  อางใน ปนนคร ศรีจันทร, 2547 : 8)  ไดใหความหมายความพึงพอใจวา  หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข สนุกสนาน ปราศจากความรูสึกเปนทุกข ทั้งน้ี ไมได
หมายความวา บุคคลจะตองไดรับการตอบสนองอยางสมบูรณในทุกสิ่งที่ตองการ  แตความพึงพอใจน้ัน จะหมายถึง 
ความสุขที่เกิดจากการปรับตัวของบุคคลตอสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี และเกิดความสมดุลระหวาง ความตองการ
ของบุคคลกับการไดรับการตอบสนอง 

จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา  ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่เปนนามธรรม สามารถรับรูไดดวยจิตใจ
และเกิดข้ึนเฉพาะบุคคล ซึ่งอาจแสดงออกมาเปนพฤติกรรมตาง ๆ ใหบุคคลรอบขางสามารถรับรูได ถาความ
ตองการของบุคคลไดบรรลุเปาหมายก็จะเกิดความรูสึกพึงพอใจและอาจแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงบวก 
ในทางกลับกัน ถาความตองการของบุคคลไมบรรลุเปาหมายก็จะแสดงความรูสึกไมพึงพอใจและอาจแสดง
พฤติกรรมในทางตรงกันขาม 

ความพึงพอใจในการรับบริการ 

อเดย และแอนเดอรเซน (Aday & Andersen  อางใน อนงค  เอื้อวัฒนา, 2542 : 38)  ไดให    
ความหมายไววา  เปนความรูสึกหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวกับทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบการณที่ผูรับบริการ
เขาไปในสถานที่ใหบริการน้ัน ๆ  และประสบการณน้ันเปนไปตามความคาดหวังของผูรับบริการ  ซึ่งความพอใจ
จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยที่แตกตางกัน 

ทิลบูลี่ และฟสก (Tilbury & Fisk, อางใน กรุณา โตสงวน, 2546 : 23)  กลาววา ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการเปนระดับความรูสึกที่ดีของบุคคล โดยไดรับบริการที่เปนประสบการณตรง และประกอบกับ ความ
คาดหวังที่ผูใชบริการคาดหวังไว 

โดนาบีเดียน (Donabedian, อางใน กรุณา โตสงวน, 2546 : 23)  กลาววา ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  หมายถึง ผูบริการประสบความสําเร็จ ในการทําใหสมดุลระหวางสิ่งที่ผูรับบริการใหคากับความ
คาดหวังของผูรับบริการ ซึ่งเปนเรื่องที่ผูรับบริการมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ 

จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวาความพึงพอใจในการรับบริการ หมายถึง เปนความรูสึกหรือทัศนคติของ
ผูรับบริการ ที่เกิดจากประสบการณที่เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมน้ัน และประสบการณน้ันเปนไปตามความ
คาดหวังและสามารถตอบสนองความตองการ หรือบรรลุสิ่งที่เขาคาดหวังได  
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สาระสําคญัของโครงการ 

ชื่อโครงการ โครงการตรวจสุขภาพประจําป 2559 
กลยุทธระดับองคกร  แผนกลยุทธดาน HR ฉบับที่ 3 : การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว  
 พ.ศ. 2557 - 2560  มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการ 
 ทํางาน (Quality of Work Life)  
แผนงบประมาณ กองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ  กองการเจาหนาที่   

1. หลักการและเหตุผล 
การตรวจสุขภาพประจําป เปนการตรวจใหแกผูยังไมมีอาการผิดปกติ หรืออาจมีอาการผิดปกติเพียง

เล็กนอยที่ไมชัดเจน  เปนการตรวจเพื่อคนหาโรค หรือความผิดปกติต้ังแตระยะเริ่มแรก จะทําใหสามารถปองกัน
ภาวะแทรกซอน  ลดความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดข้ึนในบางโรคได ตลอดจนทําใหสามารถรักษาไดต้ังแตอาการ
ยังไมมาก ตัวอยางโรคที่สามารถตรวจพบไดจากการตรวจสุขภาพประจําป  เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมัน
ในเลือดสูง โรคโลหิตจาง โรคเบาหวาน เปนตน ฉะน้ัน การตรวจสุขภาพประจําป จึงเปนมาตรการเชิงรุกในการ
สงเสริมสุขภาพโดยการปองกันโรควิธีหน่ึง อยางนอยก็เปนการประเมินสุขภาพตนเองวาในรอบปที่ผานมามีสิ่ง
ผิดปกติ หรือตองแกไขอยางไร  จะไดทําใหสามารถปรบัเปลีย่นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคใหมีความ
เสี่ยงนอยลง รวมทั้งกระตุนเตือนใหดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพตนเองเพิ่มข้ึนกอนที่จะเกิดโรค จึงนับเปน
จุดเริ่มตนของการดูแล และเอาใจใสตอสุขภาพตนเอง ซึ่งการมีสุขภาพที่ดียอมสงผลใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องบงช้ีถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย 

ดังน้ัน ฝายสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ  กองการเจาหนาที่จึงไดจัดใหมีโครงการตรวจสุขภาพ
ประจําป 2559 ข้ึน  เพื่อเปนสวัสดิการใหแกบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตว ครอบคลุมต้ังแตขาราชการ 
ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยฯ ใหไดรับบริการตรวจ
สุขภาพประจําปโดยทั่วกัน อํานวยความสะดวกใหบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตวไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพ 
และเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตวไดตระหนักในการดูแลเอาใจใสตอสุขภาพของ
ตนเอง  ทั้งน้ีเพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตวมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงตอการเจ็บปวย
จากโรคภัยไขเจ็บตางๆ รวมทั้งเปนการเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน สรางความผาสุก ความพึงพอใจ 
และแรงจูงใจของบุคลากรกรมปศุสัตวในการปฏิบัติงาน ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อใหบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตวไดมีโอกาสรับการตรวจสุขภาพรางกายโดยทั่วกัน 
2.2 เพื่ออํานวยความสะดวกใหบุคลากรผูเขารวมโครงการไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพ 
2.3 เพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคลากรผูเขารวมโครงการไดตระหนักในการดูแลเอาใจใสตอสุขภาพตนเอง  

3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ   
1) มีบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตวสนใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 350 คน 

3.2 ดานคุณภาพ  
1) บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใหบรกิารในระดับ มาก 
2) บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานประโยชนและความคุมคาจากการรับ

บริการในระดับ มาก 
3) บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานสงเสรมิคุณภาพชีวิตในระดับ มาก 
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4. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
4.1 จํานวนของบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตวที่สนใจเขารวมโครงการ 
4.2 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของบุคลากรผูเขารวมโครงการในภาพรวม 
4.3 ระดับความพึงพอใจในดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการของบุคลากรผูเขารวม

โครงการ 
4.4 ระดับความพึงพอใจในดานสงเสรมิคุณภาพชีวิตของบุคลากรผูเขารวมโครงการ 

5. ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม 2559 

6. สถานท่ี  หองศูนยสารสนเทศ (เดิม) ช้ัน 1 ตึกชัยอัศวรักษ 

7. ขั้นตอนการดําเนินการ 

ลํา
ดับ

ที่ 

กิจกรรม /ขั้นตอน 

ปงบประมาณ  

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 สํารวจความตองการของผู
ประสงคเขารวมโครงการ
และคัดเลอืกโรงพยาบาล
เขารวมโครงการตรวจ
สุขภาพประจําป                     

   

2 เสนอกรมฯ อนุมัติโครงการ                        
3 ดําเนินการตามโครงการ 

-  ตรวจสุขภาพประจําป                     
   

-  พบแพทยและฟงผล                        
4 จัดทําฐานขอมลู

รายละเอียดบุคคลที่เขารับ
การตรวจสุขภาพประจําป 

  

                  

   

5 การติดตามดูแล
ผลการรกัษา 
- ครั้งที่ 1 

  
  

                      

- ครั้งที่ 2                          
6 ติดตาม ประเมินผล

และสรุปผล  
                        

8. งบประมาณ กองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว จํานวน  9,800  บาท 
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9. รายละเอียดงบประมาณ   

9.1 วันตรวจสุขภาพประจําป  (25 มีนาคม 2559 ต้ังแตเวลา 07.00 – 11.00 น.) 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมของคณะแพทย พยาบาล และ
เจาหนาที ่
  จํานวน  30  คน คนละ  30 บาท   

เปนเงิน 900 บาท 

- คาใชจายสําหรับผูจัดสถานที่และทําความสะอาด  
  จํานวน  2  คน คนละ  200 บาท 

เปนเงิน 400 บาท 

- คาอาหารวางสําหรับผูเขารับการตรวจสุขภาพ 
  จํานวน  400 ช้ิน ช้ินละ 15 บาท 

เปนเงิน 6,000 บาท 

                                                                       รวมเปนเงิน 7,300 บาท 

9.2 วันฟงผลการตรวจและพบแพทย (22 เมษายน 2559 ต้ังแตเวลา 08.30 – 15.00 น.)  

- คาอาหารวาง และเครื่องด่ืมของคณะแพทย พยาบาล และ   
  เจาหนาที่ จํานวน 15 คน คนละ 30 บาท  จํานวน 2  มื้อ   เปนเงิน 900 บาท 
- คาอาหารกลางวัน และเครื่องด่ืมของคณะแพทย พยาบาล และ 
  เจาหนาที่  จํานวน  15  คน คนละ  80  บาท เปนเงิน 1,200 บาท 
- คาใชจายสําหรับผูจัดสถานที่และทําความสะอาด  
  จํานวน  2  คน คนละ  200 บาท เปนเงิน 400 บาท 
                                                                       รวมเปนเงิน 2,500 บาท 
                                                                       รวมเปนเงินท้ังสิ้น 9,800 บาท 

10.  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
สถานพยาบาลที่ใหบรกิาร โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)        

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
11.1 บุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตวไดรับการตรวจสุขภาพรางกายโดยทั่วถึง 
11.2 บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความพงึพอใจตอการใหบริการ 
11.3 บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความตระหนักในการดูแลเอาใจใสตอสุขภาพตนเอง 

12. การประเมินผลโครงการ 
เปนการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธของโครงการ ( Product Evaluation) โดยประยุกตใช                           

รูปแบบจําลองซิปป (CIPP Model) และสรุปเปนเอกสารการประเมินผลโครงการบริการตรวจสุขภาพประจําป
บุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตว (กรณีศึกษาปงบประมาณ 2559)  
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการประเมินโครงการ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกี่ยวกับการประเมินโครงการ/กิจกรรม โดยใชรูปแบบจําลองซิปป 
(CIPP Model)  พบงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี  

วาที่พันตรีสุวิศิษฏ  กันทา (2549) ประเมินผลโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนวัดใหมวัง
หวา โดยใชรูปแบบจําลองซิปป (CIPP Model) ผลการประเมินผลโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ พบวา            
มีคาเฉลี่ยรวมทุกดาน อยูในระดับมากที่สุด และผานเกณฑการประเมินที่กําหนด เมื่อพิจารณารายดานพบวา           
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน และผานเกณฑการประเมินทุกดาน โดยดานที่มีผลการประเมินสูงที่สุด 
ไดแก ดานผลผลิตของโครงการ รองลงมา ไดแก ดานประสิทธิภาพ ของกระบวนการดําเนินงาน และดาน
สภาพแวดลอมของโครงการตามลําดับ สวนดานความพรอมปจจัยของโครงการมีคาเฉลี่ยตํ่ากวาดานอื่นๆ 

อัญชลี  ประกายเกียรติ (2554) ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนดวยระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคดวยใชรูปแบบจําลองซิปป (CIPP Model) ผลการวิจัยพบวา การ
ประเมินดานบริบท พบวาวัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองเหมาะสมอยูในระดับมาก การประเมินดาน
ปจจัยนําเขา พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก การประเมินดานกระบวนการพบวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก การประเมินดานผลผลิตพบวา ภาพรวม  อยูในระดับมาก และการประเมินดานผลกระทบ พบวา อยู
ในระดับดีมาก 

ทวี อุปสุขิน (2554) ประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาดานอาชีพของนักเรียน   ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 โดยใชรูปแบบจําลอง
ซิปป (CIPP Model) พบวา ผลการประเมินดานผลผลิต ในดานผลที่เกิดกับนักเรียนในดานอาชีพ โดยภาพรวมมี
ผลการประเมินอยูในระดับมาก และผานเกณฑการประเมินตามที่กําหนด สําหรับผลการประเมินดานความพึง
พอใจ โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยูในระดับมาก และผานเกณฑการประเมินตามที่กําหนด  และผลการ
ประเมินการศึกษาตอในดานอาชีพของนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาป ที่ 3 ป การศึกษา 2553 ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 สวนใหญศึกษาตอสายอาชีพ
รอยละ 56.21  มีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง และผานเกณฑการประเมินตามที่กําหนด 



บทท่ี 3 
วิธีการประเมิน 

 

ในการประเมินโครงการบริการตรวจสุขภาพประจําปบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตว ผูประเมินได
เสนอรายละเอียดข้ันตอนในการดําเนินการตามลําดับหัวขอ ดังน้ี  

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือรวบรวมขอมูล 
3. การสราง และพัฒนาเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล  

ประชากร และกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร  
โครงการน้ีเปนการจดัสวัสดิการภายในกรมปศุสัตวใหแกบุคคลากรในสวนกลางและใกลเคียง ดังน้ันกลุม

ประชากรที่ใชในการประเมินครั้งน้ี คือ บุคลากรในสวนกลางและใกลเคียงของกรมปศุสัตว ซึ่งครอบคลุมต้ังแต
ขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจาํ พนักงานราชการ และเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยฯ ที่สนใจเขารับ
การบริการตรวจสุขภาพประจําป 2559 จํานวนทั้งสิ้น 360 คน 

2. กลุมตัวอยาง 
เน่ืองจากกลุมของประชากรมีขนาดเล็ก ผูประเมินจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเลือกใชตาราง

สําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางใน มารยาท โยทองยศและปราณี สวัสดิสรรพ 
: ม.ป.ป.) ซึ่งกําหนดใหสัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร เทากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได
เทากับ รอยละ 5 และระดับความเช่ือมั่นเทากับรอยละ 95  ไดกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับการ
ประเมินในครั้งน้ีจํานวน 186 คน ผูประเมินดําเนินการสุมตัวอยางดวยการสุมแบบอาศัยความนาจะเปน 
(probability sampling)  ซึ่งใชวิธีการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling)   โดยการจับสลากจาก
สลากรายช่ือของกลุมประชากรจํานวน 360 คน  

เครื่องมือรวบรวมขอมูล 

ผูประเมินไดสรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป  2559               
มีรายละเอียดของขอมูลแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล เปนขอขอคําถามเกี่ยวกับเพศ    
ชวงอายุ ประเภทบุคลากร สภาพการเขารับบริการ ชองทางในการรับขาวสาร การติดตามผล ความตองการเขา
รวมตรวจสุขภาพ และความตองการทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 ขอ  เปนคําถามปลายปดมีคําตอบ
ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ และใน 8 ขอน้ี มีคําถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามตอบแบบอิสระ 
จํานวน 3 ขอ  ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป เปนแบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ มีรายการประเมินทั้งหมด 30 ขอ จําแนก
ออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 1) ดานประสิทธิภาพการใหบริการของบุคลากรผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย                 
ดานข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ จํานวน 4 ขอ  ดานการใหบริการของเจาหนาที่ของโรงพยาบาล 
จํานวน 3 ขอ  ดานการใหบริการของเจาหนาที่กองการเจาหนาที่ จํานวน 4 ขอ  ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความ



 37

สะดวก จํานวน 3 ขอ  และดานคุณภาพการใหบริการ จํานวน 4 ขอ  2) ดานประโยชนและความคุมคาจากการ
รับบริการของบุคลากรผูเขารวมโครงการ จํานวน 7 ขอ  และ3) ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผูเขารวม
โครงการ จํานวน 5 ขอ  

การสราง และพัฒนาเครื่องมือ 

ผูประเมินไดดําเนินการสราง และพัฒนาเครื่องมือสําหรับการประเมินตามลําดับ ดังน้ี 
1. ผูประเมินไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการ หลักเกณฑ และเทคนิคในการสรางแบบสอบถาม เชน 

หลักการสรางแบบสอบถาม (จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย, 2558) เกณฑการแปลผลที่เหมาะสมที่สุดของ Rating 
Scale (สุพักตร  พิบูลย, 2552) วิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ (ปราณี  หลําเบ็ญสะ, 2559) รวมทั้ง มาตรวัด
เจตคติแบบลิเคอรท (Likert Scale) เปนตน 

2. ดําเนินการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) โดยประยุกตใช
ตามแนวของ ลิเคอรท (Likert – type Scale) ซึ่งกําหนดนํ้าหนักของระดับความคิดเห็น หรือระดับการปฏิบัติ
เปน 5 ระดับ ดังน้ี  

 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
     

     

5 4 3 2 1 

 

3. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบดวย 
3.1 ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ดังน้ี  

ระดับที่ 1 ตรวจสอบเบื้องตน ผูประเมินนําแบบสอบถามความพึงพอใจใหผูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบในเบื้องตน แลวนําคําแนะนํามาปรับปรุงแกไข ในเรื่องความชัดเจน 
และการจัดกลุมของขอคําถาม 

ระดับที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผูประเมินเสนอแบบสอบถามความพึง
พอใจที่ไดปรับปรุงแกไขแลวตอผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการ
ใหบริการตรวจสุขภาพประจําป แลวนําขอมูลที่ไดจากการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ มาหาคา
ความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมหรือเน้ือหา (Index of 
Item-Objective Congruence หรือ IOC) โดยใชสูตรดัชนีความสอดคลอง IOC (ปราณี หลํา
เบ็ญสะ, 2559 : 3) เกณฑการตัดสินคา IOC ถามีคา 0.50 ข้ึนไป แสดงวา ขอคําถามน้ันวัดได
ตรงจุดประสงค หรือตรงตามเน้ือหาน้ัน แสดงวา ขอคําถามขอน้ันใชได ไดคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 1 โดยผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน มีความเห็นสอดคลองกัน (รายละเอียดปรากฏ
ในภาคผนวก ข)  
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สูตรการคํานวณ 

IOC = 
N

R    

เมื่อ   IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางรายการ 
ประเมินกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะใน
แตละดาน 

R   แทน ผลสรุปคะแนนความคิดเห็นของ 

ผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

 N        แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 

3.2 การตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ  
ผูประเมินนําแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช (Try Out) กับบุคลากร

สวนกลางของกรมปศุสัตว จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 ความ
พึงพอใจตอการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป มาหาคาความเช่ือมั่นทางสถิติ (Reliability) 
โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) ของครอนบัค (Lee Joseph Cronbach) ไดคาความ
เช่ือมั่นเทากับ .96 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข)  

สูตรการคํานวณ  

             K  = 









totalS
items s SUM1

1-K
K

2

2

 

เมื่อ     K   แทน คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

K  แทน จํานวนขอของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

totalS 2  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนรวมของ 
แบบสอบถาม 

items s SUM 2 แทน ผลรวมของคาความแปรปรวนของ 
คะแนนของแบบสอบถามแตละขอ  

 
 4. จัดพิมพแบบสอบถามที่ผานการหาคุณภาพแลวเปนฉบับสมบูรณ สําหรับใชในการประเมินตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูประเมินเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจ
สุขภาพประจําป 2559 เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรที่เขารวมโครงการ จํานวน 360 
คน ไดแบบสอบถามจํานวน 186 ฉบับ ที่มีความครบถวนสมบูรณตามจํานวนตัวอยางที่สามารถใชในการ
วิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูล  

ผูประเมินดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียด ดังน้ี 
1. การวิเคราะหขอมูล  

1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล วิเคราะหขอมลูดวยการหาคารอยละ (Percentage)     
 1.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพงึพอใจตอการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป 
วิเคราะหขอมูลดวยคาทางสถิติ ประกอบดวย การหาคารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และการ
หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
2.1 การหาคารอยละ (Percentage) โดยใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2541 : 101) ดังน้ี 

P = 
n
100f 

 

เมื่อ   P  แทน รอยละ 

    f   แทน ความถ่ีที่ตองการแปลงเปนรอยละ 

    n  แทนความถ่ีทั้งหมด 

2.2 การหาคาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2541 : 102) ดังน้ี 

         X  = N
X  

เมื่อ     X      แทน คาเฉลี่ย 

            X      แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 

    N    แทน คะแนนทั้งหมดในกลุม 
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2.3 การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2541 : 
103) ดังน้ี 

S = 
 
  


2

1N
XX

 

เมื่อ   S   แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    X   แทน คะแนนแตละตัว 

             X    แทน คาเฉลี่ย 

    N   แทน จํานวนคะแนนในกลุม 

   แทน ผลรวมของคะแนน 

3. การกําหนดคาระดับความพึงพอใจ  
จากการวางแผนดําเนินการ  เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ตอการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป  โดยใชแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา  5 ระดับ ตามแนวของ
ลิเคอรท (Likert Scale) จํานวน 30 ขอ โดยใหนํ้าหนักคะแนนตามระดับความพึงพอใจ ดังน้ี  

นํ้าหนักคะแนน  ระดับความพึงพอใจ 
5  มากที่สุด 
4  มาก 
3  ปานกลาง 
2  นอย 
1  นอยที่สุด 

ผูประเมินไดเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเพื่อแปลผลดวยเกณฑคาเฉลี่ย โดยการใชชวงคะแนนจาก
พิสัย (Intervals from the Range) ซึ่งเปนวิธีที่ยุบระดับจาก 5 ระดับ เปนการแปลผลเพียง 3 ระดับ ตามแนว
ของสุพักตร  พิบูลย (2552) ดังน้ี  

ชวงคะแนน 3.67 – 5.00 หมายถึง รอยละ 73.40 – 100 ระดับมาก 
ชวงคะแนน 2.34 – 3.66  หมายถึง รอยละ 46.80 – 73.20  ระดับปานกลาง 
ชวงคะแนน 1.00 – 2.33 หมายถึง รอยละ 20.00 – 46.60 ระดับนอย 

 

 

 

 



 

บทท่ี 4 
ผลการประเมินโครงการ 

 
การประเมินครั้งน้ีตองการประเมินตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับเกณฑ

เปาหมายของโครงการ ผูประเมินไดทําการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับ ดังน้ี  
1. รายละเอียดขอมูลสวนบุคคล  
2. ระดับความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใหบริการของบุคลากรผูเขารวมโครงการ 
3. ระดับความพึงพอใจในดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการของบุคลากร

ผูเขารวมโครงการ 
4. ระดับความพึงพอใจในดานสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผูเขารวมโครงการ 

1. รายละเอียดขอมูลสวนบุคคล  

ผลจากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลจากตารางที่ 1 จํานวน และรอยละ ของบุคลากรสวนกลางของ
กรมปศุสัตว พบวา ผูเขารับบริการสวนใหญเปนผูหญิง (รอยละ 66.67) โดยชวงอายุที่เขารับบริการมากที่สุด คือ 
ตํ่ากวา 40 ป (รอยละ 34.41) รองลงมา คือ ชวงอายุ 40 – 49 ป (รอยละ 30.11) สวนมากเปนขาราชการ   
(รอยละ 68.28)  ซึ่งสวนใหญเขารับบริการทุกป (รอยละ 70.97) สําหรับชองทางในการรับขาวสาร พบวา ไดรับ
ขาวสารจากหลายชองทางมากที่สุด (รอยละ 44.09) รองลงมา คือ หนังสือเวียน (รอยละ 31.72) การติดตาม
ผลการรักษาสวนมากเปนการรักษาตอเน่ือง (รอยละ 70.97) ดานความตองการเขารวมตรวจสุขภาพ สวนใหญ
ตองการเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง (รอยละ 85.48) และสวนมากมีความรูสึกวากรมฯ ไดจัดสวัสดิการเรื่องการดูแล
สุขภาพใหอยางเพียงพอ (รอยละ 81.72) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ รายละเอียดขอมลูสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการ 

 n = 186 

ขอท่ี รายละเอียดขอมลู จํานวน รอยละ 

1 เพศ ผูชาย 62 33.33 
 ผูหญิง 124 66.67 
2 ชวงอายุ ตํ่ากวา40 64 34.41 
 40-49 56 30.11 
 50-59 38 20.43 
 มากกวา60 28 15.05 
3 ประเภท ขาราชการ 127 68.28 
 ลูกจางประจํา 11 5.91 
 พนักงานราชการ 25 13.44 
 ขาราชการบํานาญ 23 12.37 
4 สภาพการเขารับบรกิาร ทุกป 132 70.97 
 บางป 31 16.67 
 ครั้งแรก 22 11.83 
 อื่น ๆ 1 0.54 
5 ชองทางการรบัขาวสาร หนังสือเวียน 59 31.72 
 ปายประชาสัมพันธ 28 15.05 
 เว็บไซท 13 6.99 
 โทรศัพท 4 2.15 
 อื่น ๆ (หลายชองทาง) 82 44.09 
6 การติดตามผลการรกัษา การรกัษาตอเน่ือง 132 70.97 
 ไมตองรักษาตอเน่ือง 54 29.03 
7 ความตองการเขารวมตรวจสุขภาพ ทุกครั้ง 159 85.48 
 ไมทุกครั้ง 27 14.52 
8 ความตองการทั่วไป เพียงพอ 152 81.72 
 ไมเพียงพอ 34 18.28 
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2. ระดบัความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใหบรกิารของบคุลากรผูเขารวมโครงการ 

พบวา บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใหบริการในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
รวม 4.41 และคา S.D. เทากับ 0.58  เมื่อพิจารณารายละเอียดในรายดานพบวา ผูเขารวมโครงการมีระดับความ
พึงพอใจในระดับมากทุกดาน คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 4.30 – 4.49  ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการ
ใหบริการของเจาหนาที่โรงพยาบาล มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 และคา S.D. เทากับ 0.55 โดยขอคําถามที่มีคะแนนสูง
ที่สุด คือ ขอที่ 5. ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 และคา S.D. เทากับ 0.52 ผูเขารวม
โครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รอยละ 55.38  ระดับมาก รอยละ 43.55 และระดับปานกลาง รอยละ 
1.08  ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา คือ ดานการใหบริการของเจาหนาที่กองการเจาหนาที่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 
และคา S.D. เทากับ 0.57  โดยขอคําถามที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ขอที่ 10. มีความเอาใจใส กระตือรือรน และ
เต็มใจใหบริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 และคา S.D. เทากับ 0.54 ผูเขารวมโครงการมีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด รอยละ 52.15 ระดับมาก รอยละ 45.70  และระดับปานกลาง รอยละ 2.15   สําหรับดานที่มีคะแนนเฉลี่ย
ตํ่าที่สุด คือ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย  4.30 และคา S.D. เทากับ 0.65            
โดยขอคําถามที่มีคะแนนตํ่าที่สุด คือ ขอที่ 12. การจัดสถานที่ใหบริการมีความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 และ
คา S.D. เทากับ 0.66 ผูเขารวมโครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รอยละ 39.25  ระดับมาก รอยละ 
48.92  และระดับปานกลาง รอยละ 11.83  ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอโครงการบริการตรวจสุขภาพ    
             ประจําป 2559 ดานประสทิธิภาพการใหบรกิาร  

n = 186  

ดานที ่

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  
 S.D. คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 

ดานข้ันตอนการใหบริการ 

1. ขั้นตอนการใหบริการกระชับ 
ชัดเจน งายตอการปฏิบัติ  

93 
(50.00) 

91 
(48.92) 

2 
(1.08) 

0 0 4.49 0.52 ระดับมาก 

2. ระยะเวลาการใหบริการ    
แตละขั้นตอนมีความเหมาะสม 

97 
(52.15) 

85 
(45.70) 

4 
(2.15) 

0 0 4.50 0.54 ระดับมาก 

3. มีปายแสดงขั้นตอน / บอก
จุดการใหบริการอยางชัดเจน 

77 
(41.40) 

88 
(47.31) 

21 
(11.29) 

0 0 4.30 0.66 ระดับมาก 

4. มีการใหบริการตามลําดับ
กอน – หลัง 

89 
(47.85) 

87 
(46.77) 

10 
(5.38) 

0 0 4.42 0.59 ระดับมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.43 0.58 ระดับมาก 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่โรงพยาบาล 

5. ใหบริการดวยความสะดวก 
รวดเร็ว  

103 
(55.38) 

81 
(43.55) 

2 
(1.08) 

0 
 
 

0 
 
 

4.54 0.52 ระดับมาก 

6. ใหบริการดวยวาจาสุภาพ 
ออนนอม และเต็มใจ 

102 
(54.84) 

80 
(43.01) 

4 
(2.15) 

0 
 
 

0 
 
 

4.53 0.54 ระดับมาก 

7. ใหคําแนะนํา ตอบปญหา / 
ขอซักถามไดอยางชัดเจน 
ถูกตอง 

84 
(45.16) 

92 
(49.46) 

10 
(5.38) 

0 
 
 

0 
 
 

4.40 0.59 ระดับมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.49 0.55 ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอโครงการบริการตรวจสุขภาพ    
             ประจําป 2559 ดานประสทิธิภาพการใหบรกิาร (ตอ) 

n = 186  

ดานที ่

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  
 S.D. คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่กองการเจาหนาที่ 

8. การประชาสัมพันธ        
การตอนรับ และการ
ประสานงานตาง ๆ 

92 
(49.46) 

80 
(43.01) 

14 
(7.53) 

0 0 4.42 0.63 ระดับมาก 

9. การตอนรับ กิริยามารยาท 
ยิ้มแยม แจมใส และใชวาจา
สุภาพออนนอม  

97 
(52.15) 

84 
(45.16) 

5 
(2.69) 

0 0 4.49 0.55 ระดับมาก 

10. มีความเอาใจใส 
กระตือรือรน และเต็มใจ
ใหบริการ 

97 
(52.15) 

85 
(45.70) 

4 
(2.15) 

0 0 4.50 0.54 ระดับมาก 

11. ใหคําแนะนํา ตอบปญหา / 
ขอซักถามไดอยางถูกตอง 
ชัดเจน 

89 
(47.85) 

92 
(49.46) 

5 
(2.69) 

0 0 4.45 0.55 ระดับมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.47 0.57 ระดับมาก 

ดานสถานทีแ่ละส่ิงอํานวยความสะดวก 

12. การจัดสถานที่ใหบริการ   
มีความสะดวก 

73 
(39.25) 

91 
(48.92) 

22 
(11.83) 

0 
 
 

0 
 
 

4.27 0.66 ระดับมาก 

13. มีส่ิงอํานวยความสะดวก
เพียงพอ เชน ที่น่ังรอรับบริการ 
อาหารวาง นํ้าดื่ม ฯลฯ  

78 
(41.94) 

86 
(46.24) 

22 
(11.83) 

0 
 
 

0 
 
 

4.30 0.67 ระดับมาก 

14. สถานที่ ส่ิงอํานวย      
ความสะดวกมีความสะอาด 

74 
(39.78) 

97 
(52.15) 

15 
(8.06) 

0 
 
 

0 
 
 

4.32 0.62 ระดับมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.30 0.65 ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอโครงการบริการตรวจสุขภาพ    
             ประจําป 2559 ดานประสทิธิภาพการใหบรกิาร (ตอ) 

n = 186  

ดานที ่

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  
 S.D. คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

15. ไดรับบริการถูกตอง        
มีมาตรฐาน  

75 
(40.32) 

102 
(56.45) 

6 
(3.23) 

0 0 4.37 0.55 ระดับมาก 

16. ไดรับบริการตรงตามความ
ตองการของผูรับบริการ     

80 
(43.01) 

101 
(54.30) 

5 
(2.69) 

0 0 4.40 0.54 ระดับมาก 

17. เครื่องมือ และอุปกรณ    
ในการตรวจมีความทันสมัย 

84 
(45.16) 

96 
(51.61) 

6 
(3.23) 

0 0 4.42 0.56 ระดับมาก 

18. สถานพยาบาลมีมาตรฐาน 
และมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ 

77 
(41.40) 

99 
(53.23) 

10 
(5.38) 

0 0 4.36 0.58 ระดับมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.39 0.56 ระดับมาก 

สรุปคาเฉล่ียรวมดานประสิทธิภาพการใหบริการ 4.41 0.58 ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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3. ระดับความพึงพอใจในดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบรกิารของบคุลากรผูเขารวม
โครงการ 
 ในดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการพบวา บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 4.44 และคา S.D. เทากับ 0.56  เมื่อพิจารณารายละเอียดในรายขอพบวา ผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 4.22 – 4.96  โดยขอคําถามที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด คือ ขอที่ 25. ไมตองสํารองจายลวงหนา มีคะแนนเฉลี่ย 4.96 และคา S.D. เทากับ 0.19 ผูเขารวม
โครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รอยละ 96.24  ระดับมาก รอยละ 3.76  รองลงมา คือ ขอที่ 19. ไดรับ
ขอแนะนําที่เปนประโยชนตอการดูแลสุขภาพของตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 และคา S.D. เทากับ 0.52       
โดยผูเขารวมโครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รอยละ 49.46  ระดับมาก รอยละ 49.46 และระดับปาน
กลาง รอยละ 1.08  สําหรับขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ขอที่ 20. โครงการตรวจสุขภาพประจําปเปนการ
สงเสริมสุขภาพใหดีข้ึน มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.22 และคา S.D. เทากับ 0.71 โดยผูเขารวมโครงการมีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด รอยละ 38.17  ระดับมาก รอยละ 45.70 และระดับปานกลาง รอยละ 16.13  ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอโครงการบริการตรวจสุขภาพ    
             ประจําป 2559 ดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการ 

n = 186  

ดานที ่

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  
 S.D. คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 

ดานข้ันตอนการใหบริการ 

19. ไดรับขอแนะนําที่เปน
ประโยชนตอการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง 

92 
(49.46) 

92 
(49.46) 

2 
(1.08) 

0 0 4.48 0.52 ระดับมาก 

20. โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปเปนการสงเสริมสุขภาพ
ใหดีขึ้น 

71 
(38.17) 

85 
(45.70) 

30 
(16.13) 

0 0 4.22 0.71 ระดับมาก 

21. ทานรูสึกวาสุขภาพดีขึ้น 
ความเส่ียงในการเปนโรคตาง ๆ 
ลดลง  

91 
(48.92) 

90 
(48.39) 

5 
(2.69) 

0 0 4.46 0.55 ระดับมาก 

22. การตรวจสุขภาพประจําป
เปนการสรางแรงจูงใจในการ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

78 
(41.94) 

90 
(48.39) 

18 
(9.68) 

0 0 4.32 0.64 ระดับมาก 

23. ไดรับประโยชนทางออม 
ไดแก ไดมาทําธุระ ไดพบปะ
เพื่อนฝูง 

69 
(37.10) 

95 
(51.08) 

22 
(11.83) 

0 0 4.25 0.65 ระดับมาก 

24. ประหยัดเวลา ใชเวลานอย
กวาการไปตรวจที่โรงพยาบาล 

83 
(44.62) 

89 
(47.85) 

14 
(7.53) 

0 0 4.37 0.62 ระดับมาก 

25. ไมตองสํารองจายลวงหนา 
179 

(96.24) 
7 

(3.76) 
0 
 

0 0 4.96 0.19 ระดับมาก 

คาเฉล่ียรวมดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการ 4.44 0.56 ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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4. ระดับความพึงพอใจในดานสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผูเขารวมโครงการ 

ระดับความพึงพอใจในดานสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผูเขารวมโครงการพบวา มีระดับความพึง
พอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.92 และคา S.D. เทากับ 0.23  ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดในรายขอ
พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 4.81 – 5.00  โดยขอที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 5.00 ไดแก ขอที่ 28. การมาพบแพทยตามนัดทุกครั้ง โดยผูเขารวมโครงการทุกคน 
(รอยละ 100) มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ขอที่ 26. การปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยาง
เครงครัด มีคะแนนเฉลี่ย 4.96 และคา S.D. เทากับ 0.19 โดยผูเขารวมโครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
รอยละ 96.24  และระดับมาก รอยละ 3.76  สําหรับขอที่มีคะแนนเฉลีย่ตํ่าที่สุด คือ ขอที่ 29. การออกกําลังกาย
เพื่อเสริมสรางสุขภาพใหดีย่ิงข้ึน โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.81 และคา S.D. เทากับ 0.39 ผูเขารวมโครงการ            
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รอยละ 81.18  และระดับมาก รอยละ 18.82  ดังรายละเอียดในตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอโครงการบริการตรวจสุขภาพ    
             ประจําป 2559 ดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

n = 186  

ดานที ่

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  
 S.D. คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 

ดานข้ันตอนการใหบริการ 

26. การปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของแพทยอยางเครงครัด 

179 
(96.24) 

7 
(3.76) 

0 0 0 4.96 0.19 ระดับมาก 

27. การรับประทานยาตาม
แพทยส่ัง 

174 
(93.55) 

12 
(6.45) 

0 0 0 4.94 0.25 ระดับมาก 

28. การมาพบแพทยตามนัดทุก
ครั้ง 

186 
(100) 

0 
 

0 0 0 5.00 0.00 ระดับมาก 

29. การออกกําลังกายเพื่อ
เสริมสรางสุขภาพใหดียิ่งขึ้น 

151 
(81.18) 

35 
(18.82) 

0 0 0 4.81 0.39 ระดับมาก 

30. การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการบริโภคอาหาร 

162 
(87.10) 

24 
(12.90) 

0 0 0 4.87 0.34 ระดับมาก 

คาเฉล่ียรวมดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 4.92 0.23 ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

X
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5. ระดับความพึงพอใจตอโครงการบริการตรวจสุขภาพประจําป 2559 ในภาพรวมของบุคลากร
ผูเขารวมโครงการ 

ระดับความพึงพอใจตอโครงการบริการตรวจสุขภาพประจําป 2559 ในภาพรวมพบวา  บุคลากร
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ดาน เทากับ 4.59 และคา S.D. 
เทากับ 0.46  โดยดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต รองลงมา คือ ดานประโยชนและ
ความคุมคาจากการรับบริการ และดานประสิทธิภาพการใหบริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.92  4.44  และ4.41 
ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอโครงการบริการตรวจสุขภาพ   
             ประจําป 2559 ในภาพรวม  

ดานท่ี 
คะแนน 

แปลผล 
S.D. 

1. ดานประสทิธิภาพการใหบรกิาร 4.41 0.58 ระดับมาก 

2. ดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบรกิาร 4.44 0.56 ระดับมาก 

3. ดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต 4.92 0.23 ระดับมาก 

สรุปคาเฉลี่ยรวมท้ัง 3 ดาน 4.59 0.46 ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
การประเมินโครงการบริการตรวจสุขภาพประจําปบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตว  ประจําป 2559 

ในครั้งน้ี เปนการประเมินดานผลผลิตหรือผลลัพธของโครงการ (Product Evaluation) มีวัตถุประสงค              
ในการประเมิน เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ และเพื่อหาขอมูลตาง ๆ ในการนํามาใช 
ในการวางแผนดําเนินการในปตอไป โดยสิ่งที่มุงประเมิน คือ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการเปรียบเทียบกับ
เกณฑเปาหมายของโครงการ ประกอบดวย ตอนที่ 1 รายละเอียดขอมูลสวนบุคคล  ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป ไดแก 1) ระดับความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการ
ใหบริการของบุคลากรผูเขารวมโครงการ 2) ระดับความพึงพอใจในดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการ

ของบุคลากรผูเขารวมโครงการ 3) ระดับความพึงพอใจในดานสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผูเขารวม
โครงการ       

กลุมประชากรที่ใชในการประเมินครั้งน้ี คือ บุคลากรในสวนกลางและใกลเคียงของกรมปศุสัตว         
ซึ่งครอบคลุมต้ังแตขาราชการ ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และเจาหนาที่สหกรณออม
ทรัพยฯ จํานวน 360 คน โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลสําหรับการประเมินในครั้งน้ีจํานวน 186 คน   

เครื่องมือที่ใชในการประเมินเปนแบบสอบถามที่ผูประเมินสรางและพัฒนาข้ึนตามวัตถุประสงคของการ
ประเมิน ซึ่งไดรับการตรวจสอบแกไขและการเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ พรอมทั้งนําไปทดลองใชกับบุคคลากร
สวนกลางของกรมปศุสัตวที่มีลักษณะใกลเคียงกับประชากรใชในการประเมินจํานวน 30 คน เพื่อหาคาความ
เช่ือมั่นทางสถิติ (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) ของครอนบัค (Lee Joseph Cronbach)  
จากน้ันจึงจัดพิมพแบบสอบถามที่ผานการหาคุณภาพแลวเปนฉบับสมบูรณพรอมลงรหัสหมายเลขแบบสอบถาม
สําหรับใชในการประเมินตอไป  โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 8 
ขอ ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป จํานวน 30 ขอ  ลักษณะของ
ขอคําถามตอนที่ 1 เปนขอคําถามปลายปดแบบมีคําตอบใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ และขอคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามตอบแบบอิสระ สําหรับตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 
(Rating Scale) ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ  

ผูประเมินเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจ
สุขภาพประจําป 2559 เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรที่เขารวมโครงการ จํานวน 360 
คน ไดแบบสอบถามจํานวน 186 ฉบับ ที่มีความครบถวนสมบูรณตามจํานวนตัวอยางที่สามารถใชในการ
วิเคราะหตอไป 
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สรุปผลการประเมิน 

ผลการประเมินสามารถสรุปได ดังน้ี  

1. รายละเอียดขอมูลสวนบุคคล  

ผลจากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลจากตารางที่ 1 จํานวน และรอยละ ของบุคลากรสวนกลางของ
กรมปศุสัตว พบวา ผูเขารับบริการสวนใหญเปนผูหญิง (รอยละ 66.67) โดยชวงอายุที่เขารับบริการมากที่สุด คือ 
ตํ่ากวา 40 ป (รอยละ 34.41) รองลงมา คือ ชวงอายุ 40 – 49 ป (รอยละ 30.11) สวนมากเปนขาราชการ   
(รอยละ 68.28)  ซึ่งสวนใหญเขารับบริการทุกป (รอยละ 70.97) สําหรับชองทางในการรับขาวสาร พบวา ไดรับ
ขาวสารจากหลายชองทางมากที่สุด (รอยละ 44.09) รองลงมา คือ หนังสือเวียน (รอยละ 31.72) การติดตาม
ผลการรักษาสวนมากเปนการรักษาตอเน่ือง (รอยละ 70.97) ดานความตองการเขารวมตรวจสุขภาพ สวนใหญ
ตองการเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง (รอยละ 85.48) และสวนมากมีความรูสึกวากรมฯ ไดจัดสวัสดิการเรื่องการดูแล
สุขภาพใหอยางเพียงพอ (รอยละ 81.72)  

2. ระดับความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใหบริการของบุคลากรผูเขารวมโครงการ 

พบวา บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใหบริการในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
รวม 4.41 และคา S.D. เทากับ 0.58  เมื่อพิจารณารายละเอียดในรายดานพบวา ผูเขารวมโครงการมีระดับความ
พึงพอใจในระดับมากทุกดาน คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 4.30 – 4.49  ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการ
ใหบริการของเจาหนาที่โรงพยาบาล มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 และคา S.D. เทากับ 0.55 โดยขอคําถามที่มีคะแนนสูง
ที่สุด คือ ขอที่ 5. ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 และคา S.D. เทากับ 0.52 ผูเขารวม
โครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รอยละ 55.38  ระดับมาก รอยละ 43.55 และระดับปานกลาง รอยละ 
1.08  ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา คือ ดานการใหบริการของเจาหนาที่กองการเจาหนาที่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 
และคา S.D. เทากับ 0.57  โดยขอคําถามที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ขอที่ 10. มีความเอาใจใส กระตือรือรน และ
เต็มใจใหบริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 และคา S.D. เทากับ 0.54 ผูเขารวมโครงการมีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด รอยละ 52.15 ระดับมาก รอยละ 45.70  และระดับปานกลาง รอยละ 2.15   สําหรับดานที่มีคะแนนเฉลี่ย
ตํ่าที่สุด คือ ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 และคา S.D. เทากับ 0.65  โดยขอ
คําถามที่มีคะแนนตํ่าที่สุด คือ ขอที่ 12. การจัดสถานที่ใหบริการมีความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 และคา 
S.D. เทากับ 0.66 ผูเขารวมโครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รอยละ 39.25  ระดับมาก รอยละ 48.92  
และระดับปานกลาง รอยละ 11.83   

3. ระดับความพึงพอใจในดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการของบุคลากรผูเขารวมโครงการ 

ดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการพบวา บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 4.44 และคา S.D. เทากับ 0.56  เมื่อพิจารณารายละเอียดในรายขอพบวา ผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 4.22 – 4.96  โดยขอคําถามที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด คือ ขอที่ 25. ไมตองสํารองจายลวงหนา มีคะแนนเฉลี่ย 4.96 และคา S.D. เทากับ 0.19 ผูเขารวม
โครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รอยละ 96.24  ระดับมาก รอยละ 3.76  รองลงมา คือ ขอที่ 19. ไดรับ
ขอแนะนําที่เปนประโยชนตอการดูแลสุขภาพของตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 และคา S.D. เทากับ 0.52       
โดยผูเขารวมโครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รอยละ 49.46  ระดับมาก รอยละ 49.46 และระดับปาน
กลาง รอยละ 1.08  สําหรับขอที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ขอที่ 20. โครงการตรวจสุขภาพประจําปเปนการ
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สงเสริมสุขภาพใหดีข้ึน มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.22 และคา S.D. เทากับ 0.71 โดยผูเขารวมโครงการมีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด รอยละ 38.17  ระดับมาก รอยละ 45.70 และระดับปานกลาง รอยละ 16.13     

4. ระดับความพึงพอใจในดานสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผูเขารวมโครงการ 

ระดับความพึงพอใจในดานสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผูเขารวมโครงการพบวา มีระดับความพึง
พอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.92 และคา S.D. เทากับ 0.23  ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดในรายขอ
พบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 4.81 – 5.00  โดยขอที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 5.00 ไดแก ขอที่ 28. การมาพบแพทยตามนัดทุกครั้ง โดยผูเขารวมโครงการทุกคน 
(รอยละ 100) มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ขอที่ 26. การปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยาง
เครงครัด มีคะแนนเฉลี่ย 4.96 และคา S.D. เทากับ 0.19 โดยผูเขารวมโครงการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
รอยละ 96.24  และระดับมาก รอยละ 3.76  สําหรับขอที่มีคะแนนเฉลีย่ตํ่าที่สุด คือ ขอที่ 29. การออกกําลังกาย
เพื่อเสริมสรางสุขภาพใหดีย่ิงข้ึน โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.81 และคา S.D. เทากับ 0.39 ผูเขารวมโครงการ            
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รอยละ 81.18  และระดับมาก รอยละ 18.82   

5. ระดับความพึงพอใจตอโครงการบริการตรวจสุขภาพประจําป 2559 ในภาพรวมของบุคลากร
ผูเขารวมโครงการ 

ระดับความพึงพอใจตอโครงการบริการตรวจสุขภาพประจําป 2559 ในภาพรวมพบวา บุคลากร
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ดาน เทากับ 4.59 และคา S.D. 
เทากับ 0.46  โดยดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต รองลงมา คือ ดานประโยชนและ
ความคุมคาจากการรับบริการ และดานประสิทธิภาพการใหบริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.92  4.44  และ4.41 
ตามลําดับ    

อภิปรายผล 
จากผลการประเมินที่บรรลุตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด อาจเปนเพราะโครงการบริการตรวจสุขภาพ

ประจําปบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตว เปนกิจกรรมที่กลุมสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ กองการ
เจาหนาที่ กําหนดไวในแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
- 2559  ในมิติที่ 2 ดานสวนตัว : เพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสมดุลระหวางชีวิต
การทํางานกับชีวิตสวนตัว ซึ่งไดดําเนินการเปนประจําตอเน่ืองทุกป โดยยึดหลักการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ 
PDCA  จึงไดมีการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการบริการมาอยางตอเน่ืองอยางเปนรูปธรรมจนไดรับรางวัล
คุณภาพกรมปศุสัตว ประจําป ๒๕๕๗ (DLD Quality Award 2014) ประเภทรางวัล“การพัฒนาการบริการที่
เปนเลิศ” ระดับดีเดนมาแลว  สอดคลองกับแนวคิดในการวางแผนของ อุทัย  บุญประเสริฐ (2532) ที่กลาววา                       
ถาหนวยงานใดมีการวางแผน โดยการวางแผนเปนไปดวยดี  มีประสิทธิภาพ มีแผนงานที่ดี ต้ังแตตน             
การปฏิบัติงานตามแผนยอมมีประสิทธิภาพสูง  นอกจากน้ันการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานตามข้ันตอนโดยละเอียด 
การดําเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่กําหนดทุกข้ันตอน และทุกกิจกรรม  ทําใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  
โดยเฉพาะการนิเทศติดตามกํากับ  และใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เปนสวนสําคัญอยางย่ิงที่
จะชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคลองกับที่สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2535 : บทนํา)  
ไดกลาวไวในบทนําของรวมบทความทางการประเมินโครงการวา  การบริหารโครงการตาง  ๆ ไมวาจะเปน
โครงการทางดานเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองการปกครองก็ตามจะบังเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
จําเปนตองอาศัยการประเมินโครงการ (Project  evaluation) ที่เปนระบบ คือ ผลจากการประเมินโครงการ   
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ไดทันทวงทีและเมื่อไดดําเนินโครงการไปแลว ยอมตองการทราบวาโครงการน้ันไดบรรลุเปาหมายหรือไมเพียงใด  
คุมกับทุนและแรงงานที่ลงทุนไปหรือไม และสอดคลองกับที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
(2529) กลาวไวใน “การกํากับงานและการประเมินโครงการ” วา การดําเนินงานควรจะมีการประชุมประเมินผล
และรายงานผล  เพื่อจะไดทราบวาการดําเนินงานทุกข้ันตอน  ไดตรงตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม  และจะตอง
นําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไข และพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ผลจากการประเมินช้ีใหเห็นวา กิจกรรมตามโครงการบริการตรวจสุขภาพประจําปบุคลากรสวนกลาง
ของกรมปศุสัตว ประจําป 2559 ไดดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองตรงตามความตองการของ
ผูรับบริการ สามารถสรางแรงจูงใจใหแกบุคคลากรไดตระหนักตอการดูแลเอาใจใสตอสุขภาพของตนเอง        
ลดความเสี่ยงตอการเจ็บปวย มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี มีความผาสุก และมีความพึงพอใจในการทํางานมากข้ึน 
เปนไปตามแนวคิดของทฤษฎีความพึงพอใจที่กลาววา “ถาความตองการของบุคคลไดบรรลุเปาหมายก็จะเกิด
ความรูสึกพึงพอใจ และอาจแสดงพฤติกรรมออกมาในเชิงบวก” ดังน้ัน เมื่อบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพ 
ความพรอม และสมรรถนะในการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพแลว การดําเนินการตามแผนกลยุทธก็จะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประสิทธิผลสอดคลองตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคที่กําหนดไวในแผน
กลยุทธการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559  ในมิติที่ 2 ดาน
สวนตัว ที่มุงเนนใหบุคลากรมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชี วิต
สวนตัว และสอดคลองกับมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Quality of Work 
Life) ของแผนกลยุทธดาน HR ฉบับที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว พ.ศ. 2557 - 2560 ซึ่งมุงเนน
ความเช่ือมโยงของการบริหารทรัพยากรบุคคลกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว  ภายใต
ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2556 – 2560  ตอบสนองตอพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 มาตรา 72  ซึ่งบัญญัติใหสวนราชการมีหนาที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพและสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการพล
เรือนสามัญ เพื่อใหมีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญ  และกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิตอภารกิจภาครัฐ   

ขอเสนอแนะ 
จากผลการประเมนิที่คนพบ สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนตอการแกไขปญหา การนําผล

การประเมินไปใช และการประเมินในครั้งตอไป ดังน้ี  
1. ปญหาขอจํากัดทางดานสถานที่เปนปญหาที่สรางความไมพึงพอใจแกผูรับบริการ ดังน้ันผูรับผิดชอบ

โครงการควรจะตองประสานงานเพื่อช้ีแจงทําความเขาใจกับฝายบริหารใหเห็นถึงความสําคัญของโครงการ                
ใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามแผนที่กําหนดไว รวมทั้งช้ีแจงทําความเขาใจกับผูเขารับบริการใหรับทราบถึง
ขอจํากัดดังกลาว ทั้งน้ีเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ และสรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาที่ใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ควรจะตองมีการประเมินผลโครงการในทุก ๆ  ปงบประมาณ เพื่อนําเสนอผลความสําเร็จ ปญหา และ
ขอมูลสําคัญตาง ๆ จากการดําเนินงานของโครงการใหฝายบริหารไดรับทราบ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจและ
นําผลการประเมินมาใชในการวางแผนปรับปรุง แกไขปญหา อันเปนสวนสําคัญในการที่จะพัฒนาการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3. ควรนําผลการประเมินไปใชอางอิงหรือเปนแบบอยางใหเกิดการจัดการบริการตรวจสุขภาพประจําป
แกบุคลากรในหนวยงานอื่น ๆ ของกรมปศุสัตวตอไป เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกบุคคลากรไดตระหนักตอการดูแล
เอาใจใสตอสุขภาพของตนเอง ลดความเสี่ยงตอการเจ็บปวย มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี มีความผาสุก และมีความ
พึงพอใจในการทํางานมากข้ึน  
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4. ควรจะเผยแพรผลการประเมินในครั้งน้ีใหแพรหลาย เพื่อใหผูที่สนใจจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
การประเมินโครงการอื่น ๆ ของกรมปศุสัตวไดนําไปเปนแบบอยาง หรืออางอิงในการดําเนินการ   

5. สําหรับการประเมินในครั้งตอไป ควรจะตองทบทวนขอคําถามในแบบสอบถามที่มีคะแนนนอยเปนที่
นาสังเกต เพื่อปรับปรุงขอคําถามดังกลาวใหผูตอบเขาใจจุดมุงหมายไดชัดเจนย่ิงข้ึน ทั้งน้ีเพื่อใหผลการประเมิน
ตรงตามความเปนจริงมากที่สุด 
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โครงการตรวจสุขภาพประจําป  ๒๕๕๙ 

ชื่อโครงการ โครงการตรวจสุขภาพประจําป ๒๕๕๙ 

กลยุทธระดับองคกร  แผนกลยุทธดาน HR ฉบับที่ ๓ : การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว  
 พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการ 
 ทํางาน (Quality of Work Life)  

แผนงบประมาณ กองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ฝายสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ  กองการเจาหนาที่   

๑. หลักการและเหตุผล 
การตรวจสุขภาพประจําป เปนการตรวจใหแกผูยังไมมีอาการผิดปกติ หรืออาจมีอาการผิดปกติเพียง

เล็กนอยที่ไมชัดเจน  เปนการตรวจเพื่อคนหาโรค หรือความผิดปกติต้ังแตระยะเริ่มแรก จะทําใหสามารถปองกัน
ภาวะแทรกซอน  ลดความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดข้ึนในบางโรคได ตลอดจนทําใหสามารถรักษาไดต้ังแตอาการ
ยังไมมาก ตัวอยางโรคที่สามารถตรวจพบไดจากการตรวจสุขภาพประจําป  เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมัน
ในเลือดสูง โรคโลหิตจาง โรคเบาหวาน เปนตน ฉะน้ัน การตรวจสุขภาพประจําป จึงเปนมาตรการเชิงรุกในการ
สงเสริมสุขภาพโดยการปองกันโรควิธีหน่ึง อยางนอยก็เปนการประเมินสุขภาพตนเองวาในรอบปที่ผานมามีสิ่ง
ผิดปกติ หรือตองแกไขอยางไร  จะไดทําใหสามารถปรบัเปลีย่นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคใหมีความ
เสี่ยงนอยลง รวมทั้งกระตุนเตือนใหดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพตนเองเพิ่มข้ึนกอนที่จะเกิดโรค จึงนับเปน
จุดเริ่มตนของการดูแล และเอาใจใสตอสุขภาพตนเอง ซึ่งการมีสุขภาพที่ดียอมสงผลใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องบงช้ีถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย 

ดังน้ัน ฝายสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ  กองการเจาหนาที่จึงไดจัดใหมีโครงการตรวจสุขภาพ
ประจําป ๒๕๕๙ ข้ึน  เพื่อเปนสวัสดิการใหแกบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตว ครอบคลุมต้ังแตขาราชการ 
ขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยฯ ใหไดรับบริการตรวจ
สุขภาพประจําปโดยทั่วกัน อํานวยความสะดวกใหบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตวไดรับบริการที่ ดีมีคุณภาพ 
และเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตวไดตระหนักในการดูแลเอาใจใสตอสุขภาพของ
ตนเอง  ทั้งน้ีเพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตวมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงตอการเจ็บปวย
จากโรคภัยไขเจ็บตางๆ รวมทั้งเปนการเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน สรางความผาสุก ความพึงพอใจ 
และแรงจูงใจของบุคลากรกรมปศุสัตวในการปฏิบัติงาน ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพื่อใหบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตวไดมีโอกาสรับการตรวจสุขภาพรางกายโดยทั่วกัน 
๒.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกใหบุคลากรผูเขารวมโครงการไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพ 
๒.๓ เพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคลากรผูเขารวมโครงการไดตระหนักในการดูแลเอาใจใสตอสุขภาพตนเอง  

๓. เปาหมาย 
๓.๑ ดานปริมาณ  

๑) มีบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตวสนใจเขารวมโครงการไมนอยกวา ๓๕๐ คน 
๓.๒ ดานคุณภาพ  

๑) บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการใหบริการในระดับ มาก 
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๒) บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานประโยชนและความคุมคาจากการ              
รับบริการในระดับ มาก 

๓) บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานสงเสริมคุณภาพชีวิตในระดับ มาก 

๔. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
๔.๑ จํานวนของบุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตวที่สนใจเขารวมโครงการ 
๔.๒ ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของบุคลากรผูเขารวมโครงการในภาพรวม 
๔.๓ ระดับความพึงพอใจในดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการของบุคลากรผูเขารวม

โครงการ  
๔.๔ ระดับความพึงพอใจในดานสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรผูเขารวมโครงการ 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๖. สถานท่ี หองศูนยสารสนเทศ (เดิม) ช้ัน ๑ ตึกชัยอัศวรักษ 

๗. ขั้นตอนการดําเนินการ 

ลํา
ดับ

ที่ 

กิจกรรม /ขั้นตอน 

ปงบประมาณ  

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 สํารวจความตองการของผู
ประสงคเขารวมโครงการ
และคัดเลอืกโรงพยาบาล
เขารวมโครงการตรวจ
สุขภาพประจําป                     

   

๒ เสนอกรมฯ อนุมัติโครงการ                        
๓ ดําเนินการตามโครงการ 

-  ตรวจสุขภาพประจําป                     
   

-  พบแพทยและฟงผล                        
๔ จัดทําฐานขอมลู

รายละเอียดบุคคลที่เขารับ
การตรวจสุขภาพประจําป 

  

                  

   

๕ การติดตามดูแล
ผลการรกัษา 
- ครั้งที่ ๑ 

  
  

                      

- ครั้งที่ ๒                          
๖ ติดตาม ประเมินผล

และสรุปผล  
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๘. งบประมาณ กองทุนสวัสดิการกรมปศุสัตว จํานวน  ๙,๘๐๐  บาท 

๙. รายละเอียดงบประมาณ   
๙.๑ วันตรวจสุขภาพประจําป  (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ต้ังแตเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.) 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืมของคณะแพทย พยาบาล และเจาหนาที ่
  จํานวน  ๓๐  คน คนละ  ๓๐ บาท   

เปนเงิน ๙๐๐ บาท 

- คาใชจายสําหรับผูจัดสถานที่และทําความสะอาด  
  จํานวน  ๒  คน คนละ  ๒๐๐ บาท 

เปนเงิน ๔๐๐ บาท 

- คาอาหารวางสําหรับผูเขารับการตรวจสุขภาพ 
  จํานวน  ๔๐๐ ช้ิน ช้ินละ ๑๕ บาท 

เปนเงิน ๖,๐๐๐ บาท 

                                                                       รวมเปนเงิน ๗,๓๐๐ บาท 
๙.๒ วันฟงผลการตรวจและพบแพทย (๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.)  

- คาอาหารวาง และเครื่องด่ืมของคณะแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ 
  จํานวน ๑๕ คน คนละ ๓๐ บาท  จํานวน ๒  มื้อ   เปนเงิน ๙๐๐ บาท 
- คาอาหารกลางวัน และเครื่องด่ืมของคณะแพทย พยาบาล และ 
  เจาหนาที่  จํานวน  ๑๕  คน คนละ  ๘๐  บาท เปนเงิน ๑,๒๐๐ บาท 
- คาใชจายสําหรับผูจัดสถานที่และทําความสะอาด  
  จํานวน  ๒  คน คนละ  ๒๐๐ บาท เปนเงิน ๔๐๐ บาท 

                                                                       รวมเปนเงิน ๒,๕๐๐ บาท 

                                                                       รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๙,๘๐๐ บาท 

๑๐.  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
สถานพยาบาลที่ใหบรกิาร โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)        

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๑.๑ บุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตวไดรับการตรวจสุขภาพรางกายโดยทั่วถึง 
๑๑.๒ บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ 
๑๑.๓ บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความตระหนักในการดูแลเอาใจใสตอสุขภาพตนเอง 

๑๒. การประเมินผลโครงการ 
เปนการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธของโครงการ ( Product Evaluation) โดยประยุกตใช                        

รูปแบบจําลองซิปป (CIPP Model) และสรุปเปนเอกสารการประเมินผลโครงการบริการตรวจสุขภาพประจําป
บุคลากรสวนกลางของกรมปศุสัตว (กรณีศึกษาปงบประมาณ ๒๕๕๙)  

 
 

                                                                                ลงชื่อ ........................................................... 
                                                                                                  (นางปยะนาถ  พุมดวง) 
                                                                                     หัวหนาฝายสวัสดิการและเจาหนาที่สมัพันธ 
                                                                                                ผูเสนองานโครงการ 
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เอกสารแนบทายโครงการ 

๑. โปรแกรมการตรวจสขุภาพประจําป ๒๕๕๙  
๑.๑  สําหรับขาราชการ และลูกจางประจํา ผูท่ีมีอายุนอยกวา ๓๕ ปบริบูรณ 

ลําดับที่ โปรแกรมการตรวจสุขภาพ ประโยชนของการตรวจ คาตรวจ 
๑ เอกซเรยปอด Chest X-Ray  

ระบบ Digital 
เพื่อดูสภาพทั่วไปของอวัยวะในชองอก ไดแก ปอด  
หัวใจ  เชน ขนาด ตําแหนง รูปราง 

๑๗๐ 

๒ ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด CBC  
แบบ Automation 
 

ตรวจความเขมขนของเม็ดเลือดแดง เพื่อประเมิน 
ภาวะโลหิต ภาวะการอักเสบติดเชื้อตางๆ พยาธิ  
จํานวนเกล็ดเลือด 

๙๐ 

๓ ตรวจปสสาวะ  
Urine Examination 

ตรวจความผิดปกติของทางเดินปสสาวะ การอักเสบ 
ติดเชื้อ 

๕๐ 

๔ ตรวจอุจจาระ Stool Examination  
Routine direct smear  
รวมกับ Occult blood 

ดูไขพยาธิ  ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร       
การอักเสบติดเชื้อ ภาวะโรคมะเร็งลําไส 

๗๐ 

๕ ตรวจมะเร็งปากมดลูก  
-  ตรวจภายใน 
-  Pap Smear 

(สําหรับสุภาพสตรี) 
เพื่อตรวจเซลลที่ผิดปกติ การพบในระยะแรกเริ่ม 
จะมีโอกาสรักษาหายได 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 รวมกับตรวจเตานมเพื่อหาซีสต (Cyst) เพื่อดูวามีกอนที่อาจจะบงช้ีวาเปนมะเร็งเตานมได ไมคิดมูลคา 
รวมอัตราคาตรวจ/บาท สําหรับสุภาพบุรุษ (เบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง)  ขอ ๑-๔ เบิกได  ๔ รายการ ๓๘๐ 
รวมอัตราคาตรวจ/บาท สําหรับสุภาพสตรี (เบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง) ขอ ๑-๕ เบิกได  ๕ รายการ ๕๘๐ 

๖ ตรวจรางกายทั่วไปโดยแพทย 
(Physical Examination) 

ซักประวัติ และตรวจรางกาย วิเคราะหการตรวจเลือด 
ปสสาวะ เอกซเรย 

ไมคิดมูลคา 

๗ ตรวจรางกายทั่วไป 
(General Examination) 

ตรวจชีพจร วัดความดันโลหิต ชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง ไมคิดมูลคา 

๘ เปรียบเทียบวาโภชนาการ (BMI) เพื่อดูภาวะทุพโภชนาการ เพิ่มให 
โดยไมคิดมูลคา 

๙ ตรวจระดับไขมันในเลือด 
Cholesterol, Triglyceride 
(ตองตรวจชุดพื้นฐานที่เบิกไดตามสิทธกอน  
ขอ 1-3 ยกเวนขอที่ ๔ และ ๕) 

ตรวจดูระดับไขมันในหลอดเลือด ผลทําใหหลอดเลือด 
ตีบตัน เปนสาเหตุของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 
เสนเลือดในสมองแตก 

เพิ่มให 
โดยไมคิดมูลคา 
(๑๒๐ บาท) 

๑๐ ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL, LDL 
(ตองตรวจชุดพื้นฐานที่เบิกไดตามสิทธกอน  
ขอ 1-3 ยกเวนขอที่ ๔ และ ๕) 

ตรวจดูระดับไขมันดี และไขมันไมดี มีผลทําใหเสนเลือด 
อุดตันเปนอันตรายตอเสนเลือดที่ไปเล้ียงอวัยวะ 
เชน หัวใจ สมอง ไต เปนตน 

เพิ่มให 
โดยไมคิดมูลคา 
(๑๐๐ บาท) 

๑๑ ตรวจ IFOB Routine direct 
Smear รวมกับ Occult blood 
(กรณีเก็บอุจจาระมาตรวจ ตามขอที่ ๔) 

ตรวจดูอุจจาระเพื่อดูภาวะเส่ียงมะเร็งลําไสใหญ 
ตรวจเพื่อหาสาเหตุเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 
ดูการอักเสบติดเช้ือ และตรวจดูภาวะโรคมะเร็งลําไส 
ระยะเริ่มแรกได 

เพิ่มให 
โดยไมคิดมูลคา 
(๑๐๐ บาท) 
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๑.๒ สําหรับขาราชการ และลูกจางประจํา ผูท่ีมีอายุมากกวา ๓๕  ป / ขาราชการบํานาญ 

ลําดับที่ โปรแกรมการตรวจสุขภาพ ประโยชนของการตรวจ คาตรวจ 
๑ เอกซเรยปอด Chest X-Ray  

แบบปกติ และหรือระบบ Digital 
เพื่อดูสภาพทั่วไปของอวัยวะในชองอก ไดแก ปอด  
หัวใจ  เชน ขนาด ตําแหนง รูปราง 

๑๗๐ 

๒ ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด CBC  
แบบ Automation 
 

ตรวจความเขมขนของเม็ดเลือดแดง เพื่อประเมิน 
ภาวะโลหิต ภาวะการอักเสบติดเช้ือตางๆ พยาธิ  
จํานวนเกล็ดเลือด 

๙๐ 

๓ ตรวจปสสาวะ  
Urine Examination 

ตรวจความผิดปกติของทางเดินปสสาวะ การอักเสบ 
ติดเช้ือ 

๕๐ 

๔ ตรวจอุจจาระ Stool Examination Routine 
direct smear รวมกับ Occult blood 

ดูไขพยาธิ  ภาวะเลือดออก การอักเสบติดเช้ือ  
ภาวะโรคมะเร็งลําไส 

๗๐ 

๕ ตรวจมะเร็งปากมดลูก  
-  ตรวจภายใน 
-  Pap Smear 

(สําหรับสุภาพสตรี) 
เพื่อตรวจเซลลที่ผิดปกติการพบในระยะแรกเริ่ม 
จะมีโอกาสรักษาหายได 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 รวมกับการตรวจเตานมเพื่อหาซีสต (Cyst) เพื่อดูวามีกอนที่อาจจะบงช้ีวาเปนมะเร็งเตานมได ไมคิดมูลคา 
๖ ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด  (FBS) ตรวจคัดกรอง  คนหาโรคเบาหวาน ๔๐ 
๗ ตรวจการทํางานของไต 

 (BUN, Creatinine) 
ตรวจการทํางานของไตในการขับถายของเสียวา 
ผิดปกติหรือไม 

๑๐๐ 

๘ ตรวจการทํางานของตับ  
(AST, ALT, Alk- Phosphatase) 

ตรวจหาเอ็นไซมที่สรางจากตับ  ถาผิดปกติ 
แสดงวามีอาการอักเสบ  ติดเช้ือ  หรือตับวาย 

๑๕๐ 

๙ ตรวจระดับไขมันในเลือด 
Cholesterol, Triglyceride 

ตรวจระดับไขมันในหลอดเลือด  ผลทําใหหลอดเลือดตีบตัน 
เปนสาเหตุโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงเสนเลือดในสมองแตก

๑๒๐ 

๑๐ ตรวจกรดยูริค  (Uric Acid) ปริมาณกรดยูริคในเลือดสามารถบงบอกถึงภาวะโรคเกาท ๖๐ 
รวมอัตราคาตรวจ/บาท สําหรับสุภาพบุรุษ (เบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง) ขอ ๑-๔ และ ขอ ๖-๑๐  
เบิกได  ๙ รายการ 

๘๕๐ 

รวมอัตราคาตรวจ/บาท สําหรับสุภาพสตรี(เบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง) ขอ ๑-๑๐ เบิกได ๑๐ รายการ ๑,๐๕๐ 
๑๑ ตรวจรางกายทั่วไปโดยแพทย 

(Physical Examination) 
ซักประวัติ  และตรวจรางกาย 
วิเคราะหการตรวจเลือด ปสสาวะ เอกซเรย 

ไมคิดมูลคา 

๑๒ ตรวจรางกายทั่วไป (General Examinationตรวจชีพจร วัดความดันโลหิต ช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสูง ไมคิดมูลคา 
๑๓ เปรียบเทียบวาโภชนาการ (BMI) เพื่อดูภาวะทุพโภชนาการ เพิ่มให 

โดยไมคิดมูลคา 
๑๔ ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL, LDL 

(ตองตรวจชุดพื้นฐานที่เบิกไดตามสิทธ  
ขอ 1-10 กอนยกเวนขอที่ ๔ และ ๕) 

ตรวจดูระดับไขมันดี และไขมันไมดี มีผลทําใหเสนเลือด 
อุดตัน เปนอันตรายตอเสนเลือดที่ไปเล้ียงอวัยวะ  
เชน หัวใจ สมอง ไต เปนตน 

เพิ่มใหโดย 
ไมคิดมูลคา 
(๑๐๐ บาท) 

๑๕ ตรวจการทํางานของตับและทางเดินนํ้าดี 
(Total Bo;oribon, Direct Bilirubin) 

เพื่อดูการทํางานของตับและทางเดินนํ้าดีในผูตรวจที่ปกติ 
ทั่วไป 

เพิ่มใหโดย 
ไมคิดมูลคา 
(๑๐๐ บาท) 

๑๖ ตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ EKG ฟรี 
สําหรับผูที่มีอายุ 55 ปข้ึนไป 

ตรวจหาความผิดปกติของโรคหัวใจ ที่งายและไดผลดี 
เชน โรคกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด, ล่ิมเลือดอุดตัน 
การเตนของหัวใจผิดปกติ  

เพิ่มใหโดย 
ไมคิดมูลคา 
(๑๐๐ บาท) 

๑๗ ตรวจ IFOB Routine direct 
Smear รวมกับ Occult blood 
(กรณีเก็บอุจจาระมาตรวจ ตามขอที่ ๔) 

ตรวจดูอุจจาระเพื่อดูภาวะเส่ียงมะเร็งลําไสใหญเพื่อหา 
สาเหตุเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ดูการอักเสบ 
ติดเช้ือ และตรวจดูภาวะโรคมะเร็งลําไสระยะเริ่มแรกได 

เพิ่มใหโดย 
ไมคิดมูลคา 
(๑๐๐ บาท) 



65 
 

๑.๓ สําหรับพนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว (ท่ีเบิกไมได) ผูท่ีมีอายุนอยกวา ๓๕ ป  

ลําดับที่ โปรแกรมการตรวจสุขภาพ ประโยชนของการตรวจ คาตรวจ 
๑ เอกซเรยปอด (Chest X-RayX  

ระบบ Digital 
เพื่อดูสภาพทั่วไปของอวัยวะในชองอก ไดแก  
ปอด หัวใจ  เชน ขนาด ตําแหนง รูปราง 

** 

๒ ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC) 
แบบ Automation 
 

ตรวจความเขมขนของเม็ดเลือดแดง เพื่อประเมินภาวะ            
โลหิต ภาวการณอักเสบติดเช้ือตางๆ 
พยาธิ จํานวนเกล็ดเลือด 

** 

๓ ตรวจปสสาวะ  
(Urine Examination) 

ตรวจความผิดปกติของทางเดินปสสาวะ 
การอักเสบติดเชื้อ 

** 

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

ดูไขพยาธิ  ภาวะเลือดออก 
การอักเสบติดเชื้อ ภาวะโรคมะเร็งลําไส 

** 

๕ ตรวจมะเร็งปากมดลูก  
-  ตรวจภายใน 
-  Pap Smear 

(สําหรับสตรี) 
เพื่อตรวจเซลลที่ผิดปกติการพบในระยะแรกเริ่ม 
จะมีโอกาสรักษาหายได 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 รวมกับการตรวจเตานมเพื่อหาซีสต (Cyst) เพื่อดูวามีกอนที่อาจจะบงช้ีวาเปนมะเร็งเตานมได ไมคิดมูลคา 
รวมอัตราคาตรวจ/บาท สําหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เหมาจายรายละ ๓๕๐ (จากปกติ ๖๐๐) ๓๕๐ 

๖ ตรวจรางกายทั่วไปโดยแพทย 
(Physical Examination) 

ซักประวัติ  และตรวจรางกาย 
วิเคราะหการตรวจเลือด ปสสาวะ เอกซเรย 

ไมคิดมูลคา 

๗ ตรวจรางกายทั่วไป 
(General Examination) 

ตรวจชีพจร วัดความดันโลหิต 
ชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง 

ไมคิดมูลคา 

๘ เปรียบเทียบวาโภชนาการ (BMI) เพื่อดูภาวะทุพโภชนาการ เพิ่มให 
โดยไมคิดมูลคา 

๙ ตรวจระดับไขมันในเลือด 
Cholesterol, Triglyceride 
 

ตรวจระดับไขมันในหลอดเลือด  ผลทําใหหลอดเลือด 
ตีบตัน เปนสาเหตุของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 
 เสนเลือดในสมองแตก 

เพิ่มให 
โดยไมคิดมูลคา 

๑๐ ตรวจหาระดับไขมันดี ,ไขมันไมดีในเลือด 
(HDL, LDL) 
 

ตรวจดูระดับไขมันดี และไขมันไมดี มีผลทําให 
เสนเลือดอุดตันเปนอันตรายตอเสนเลือดที่ไป 
เล้ียงอวัยวะ เชน หัวใจ สมอง ไต เปนตน 

เพิ่มให 
โดยไมคิดมูลคา 
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๑.๔ สําหรับพนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว (ท่ีเบิกไมได) ผูท่ีมีอายุมากกวา ๓๕ ป  

ลําดับที่ โปรแกรมการตรวจสุขภาพ ประโยชนของการตรวจ คาตรวจ 
๑ เอกซเรยปอด (Chest X-Ray)  

ระบบ Digital 
เพื่อดูสภาพทั่วไปของอวัยวะในชองอก ไดแก  
ปอด หัวใจ  เชน ขนาด  ตําแหนง รูปราง 

** 

๒ ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC) 
แบบ Automation 
 

ตรวจความเขมขนของเม็ดเลือดแดง 
เพื่อประเมินภาวะโลหิต ภาวะการอักเสบ 
ติดเช้ือตางๆ พยาธิ จํานวนเกล็ดเลือด 

** 

๓ ตรวจปสสาวะ  
Urine Examination 

ตรวจความผิดปกติของทางเดินปสสาวะ 
การอักเสบติดเช้ือ 

** 

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

เพื่อหาสาเหตุภาวะเลือดออกในระบบ 
ทางเดินอาหาร,ดูการอักเสบติดเช้ือและตรวจภาวะโรค     
มะเร็งลําไสระยะเริ่มแรก 

** 

๕ ตรวจระดับไขมันในเลือด 
(Cholesterol, Triglyceride)  

ตรวจระดับไขมันในหลอดเลือด  ผลทําใหหลอดเลือด        
ตีบตัน เปนสาเหตุของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 

** 

๖ ตรวจหาระดับไขมันดี ,ไขมันไมดีในเลือด 
(HDL, LDL) 
 

ตรวจดูระดับไขมันดี และไขมันไมดี มีผลทําให 
เสนเลือดอุดตันเปนอันตรายตอเสนเลือดที่ไป 
เล้ียงอวัยวะ เชน หัวใจ สมอง ไต เปนตน 

** 

๗ ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด  (FBS) ตรวจคัดกรอง คนหาโรคเบาหวาน ** 
๘ ตรวจการทํางานของไต 

 (BUN, Creatinine) 
ตรวจการทํางานของไตในการขับถายของเสียวา 
ผิดปกติหรือไม 

** 

๙ ตรวจการทํางานของตับ  
(SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase) 

ตรวจหาเอ็นไซมที่สรางจากตับ  ถาผิดปกติ 
แสดงวามีอาการอักเสบ ติดเช้ือ หรือตับวายตรวจดูระดับ             
ไขมันในหลอดเลือด  ผลทําใหหลอดเลือดตีบตันเปนสาเหตุ
ของโรคหัวใจความดันโลหิตสูง เสนเลือดในสมองแตก 

** 

๑๐ ตรวจกรดยูริค (Uric acid) ปริมาณกรดยูริคในเ ลือดสามารถบงบอก  
ถึงภาวะโรคเก าท ได  

** 

   รวมอัตราคาตรวจ/บาท สําหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เหมาจายรายละ ๕๐๐ บาท (จากปกติ ๙๕๐) ๕๐๐ 
๑๑ ตรวจรางกายทั่วไปโดยแพทย 

(Physical Examination) 
ซักประวัติ  และตรวจรางกาย 
วิเคราะหการตรวจเลือด ปสสาวะ เอกซเรย 

ไมคิดมูลคา 

๑๒ ตรวจรางกายทั่วไป 
(General Examination) 

ตรวจชีพจร วัดความดันโลหิต 
ช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสูง 

ไมคิดมูลคา 

๑๓ เปรียบเทียบวาโภชนาการ (BMI) เพื่อดูภาวะทุพโภชนาการ เพิ่มให 
โดยไมคิดมูลคา 

๑๔ ตรวจมะเร็งปากมดลูก  
-  ตรวจภายใน 
-  Pap Smear 

(สําหรับสตรี)  
เพื่อตรวจเซลลที่ผิดปกติ การพบในระยะเริ่มแรกจะมีโอกาส
รักษาใหหายได 

 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 รวมกับการตรวจเตานมเพื่อหาซีสต (Cyst) เพื่อดูวามีกอนที่อาจจะบงช้ีวาเปนมะเร็งเตานมได ไมคิดมูลคา 
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ขอเสนอพิเศษ : โรงพยาบาลบานแพวฯ ยินดีใหบริการตรวจเพ่ิมโดยไมคิดมูลคา อาทิเชน 
๑. กลุมขาราชการ ผูที่มีอายุนอยกวา ๓๕ ป ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol, 

Triglyceride ,ตรวจหาระดับไขมันดี ไขมันไมดีในเลือด (HDL, LDL) ตรวจหาสาเหตุเลือดออกในระบบทางเดินอาหารดู
การอักเสบติดเช้ือและตรวจภาวะโรคมะเร็งลําไสระยะเริ่มแรกจากอุจจาระ  

๒. กลุมขาราชการ ผูที่มีอายุต้ังแต ๓๕ ปข้ึนไป ตรวจหาระดับไขมันดี, ไขมันไมดี (HDL, LDL)  
ตรวจการทํางานของตับและทางเดินนํ้าดี (Direct Bilirubin, Total Bilirubin) 

๓. สําหรับขาราชบํานาญ และขาราชการที่มีอายุต้ังแต ๕๕ ปข้ึนไป โรงพยาบาลยินดีตรวจ
คลื่นไฟฟาหัวใจ EKG ใหฟร ีเพื่อตรวจหาความผิดปกติของโรคหัวใจ ที่งายและไดผลดี เชน โรคกลามเน้ือหัวใจ
ขาดเลือด ลิ่มเลือดอุดตัน การเตนของหัวใจผิดปกติ   

๔. กลุมขาราชการทุกกลุมอายุ บริการตรวจ IFOBT Routine Direct smear รวมกับ Occult blood 
ตรวจดูอุจจาระเพื่อดูภาวะเสี่ยงมะเร็งลําไสใหญ หาสาเหตุเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร และการอักเสบติด
เช้ือ ซึ่งสามารถตรวจดูภาวะโรคมะเร็งลําไสระยะเริ่มแรกได (ในกรณีเก็บอุจจาระมาตรวจ)    

๕. บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกสําหรับสุภาพสตรีทุกทาน (ตามสิทธิที่ไดรับ) พรอมการตรวจคลํา
เตานม เพื่อหากอนเน้ือที่ผิดปกติ (Cyst) กรณีพบความผิดปกติจะสงรักษาตอเน่ืองที่โรงพยาบาล บานแพว และ
สาขา (แตตองตรวจภายในสุภาพสตรีรวมดวย) 

๖. โรงพยาบาลยินดีใหบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ หนวยงาน ดานตางๆ ดังตอไปน้ี 
๖.๑ บริการตรวจ X-ray ทรวงอกเคลื่อนที่ดวยระบบดิจิตอล  
๖.๒ บริการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ EKG 
๖.๓ บริการตรวจอัลตราซาวดชองทองสวนบน-ลาง และชองทองสวนบนและลาง

ทั้งหมด บริการ ณ หนวยงาน ต้ังแต ๔๐ คนข้ึนไป  
๖.๔ บริการฉีดวัคซีน Quadrivalent InfluenZa Vaccine เพื่อปองกันไขหวัดใหญ ๔ สาย

พันธุ (ใน ๑ เข็ม) คือ A (H๑N๑) , A (H๓N๒) , B (Victoria) , B (Yamagata) ราคาพิเศษ ๕๐๐ บาท  
๗. โรงพยาบาลยินดีเปรียบเทียบภาวะทุพโภชนาการ (BMI)   
๘. รายงานผลการตรวจสุขภาพเปนรายบุคคล พรอมคําแนะนําการปฏิบัติตัว 
๙. รายงานผลการตรวจสขุภาพกลุม ของหนวยงาน รวมเลม พรอมกราฟแสดงสถิติผล     การ

ตรวจสุขภาพ 
๑๐. นับจากวันสงผลตรวจสุขภาพทางโรงพยาบาลยินดีใหเครดิต ๓๐ วัน หรือจนกวาจะเบิก

กรมบัญชีกลางได 
๑๑. โรงพยาบาลยินดีบริการนํ้าด่ืมเพื่อสุขภาพ ทานละ ๑ ขวด ในวันตรวจสุขภาพประจําป 
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๒.  วิธีการดําเนินการและการชําระคาบริการ 

๒.๑ การดําเนินการตรวจสุขภาพประจําปของโรงพยาบาลบานแพว แบงเปน  ๖  ระยะ ดังน้ี             
         - ระยะที่ ๑ บริการตรวจสุขภาพประจําป ณ หนวยงาน เชน ช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสูง            

วัดความดันโลหิต เจาะเลือด ฯลฯ 
          - ระยะที่ ๒ รายงานผลการตรวจสุขภาพเปนรายบุคคล โรงพยาบาลใหบริการใน

รูปแบบ OPD เคลื่อนที่ กรณีแพทยสั่งการรักษาตามอาการของโรคเบิกไดตามสิทธิ เชน โรคความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง ปวดหัว เปนไข ทองเสีย ฯลฯ จายยาตามใบสั่งแพทยโดยเภสัชกร 
           - ระยะที่ ๓ บริการเจาะเลือดกลุมที่ตองรักษาตอเน่ือง ติดตาม Follow up ทุก ๔ เดือน ณ 
หนวยงาน เชน เปนโรคเบาหวาน ไขมันสูง ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ใชสิทธิเบิกจายตรงไดตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
           - ระยะที่ ๔ บอกผลสําหรับกลุมติดตามรักษาโดยแพทย รับยาโดยเภสัชกร บริการ
ตรวจโรคทั่วไป เชน เปนหวัด ทองเสีย กลามเน้ืออักเสบ ฯลฯ ใชสิทธิเบิกจายตรงไดตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

         - ระยะที่ ๕ บริการทางดานวิชาการ เพื่อเผยแพรเอกสารความรู แผนพับ นิทรรศการ              
การบรรยาย ในรอบปการตรวจสุขภาพตามความเหมาะสม       
           - ระยะที่ ๖ หลังการตรวจสุขภาพประจําป โรงพยาบาลใหบริการรักษาตอเน่ืองในโรค
ตางๆ ที่พบระหวางตรวจสุขภาพ รับ Refer case การรักษาจากหนวยงาน ทั้ง OPD/IPD และฉุกเฉินทั้งในและ
ตางจังหวัด ใหบริการคําปรึกษาในดานวิชาการแกหนวยงาน 

๒.๒ การชําระคาบริการ   
   ๑) ขาราชการ ขาราชการบํานาญ และลูกจางประจํา สังกัดหนวยงาน ที่เบิกจายจาก

กองคลัง มีสิทธิเบิกคาตรวจสุขภาพประจําปไดตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ไมตองชําระคาบริการ     ในวันที่
ตรวจสุขภาพ รวมทั้งขาราชการที่มาชวยราชการในหนวยงานที่สังกัดหนวยงานที่เบิกจาย จากกองคลัง กองการ
เจาหนาที่จะสงใบแจงหน้ีคาบริการจากโรงพยาบาลใหกองคลังดําเนินการเบิกจายตอไป   

   ๒) ขาราชการ ขาราชการบํานาญ และลูกจางประจํา สังกัดหนวยงานอื่น ที่มีหนวย
เบิกจายเอง ไมไดเบิกจายจากกองคลัง มีสิทธิเบิกคาตรวจสุขภาพประจําปไดตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ไม
ตองชําระคาบริการในวันที่ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลจะสงใบแจงหน้ีคาบริการไปยังหนวยงาน      ตนสังกัด 
เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดดําเนินการเบิกจายตอไป  

   ๓) สําหรับรายการตรวจพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เบิกไมได แตมีความประสงคที่จะตรวจใน
วันตรวจสุขภาพประจําป ใหผูตรวจชําระคาบริการเองในวันที่ตรวจ 

   ๔) พนักงานราชการไมสามารถเบิกคาตรวจสุขภาพประจําปได ใหชําระคาบริการในวัน
ตรวจสุขภาพประจําป  
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ภาคผนวก  ข 
 

ตารางสําเร็จรูปแสดงขนาดของกลุมตัวอยาง 

ตารางสําเรจ็รปูแสดงขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan)  

การหาคุณภาพของเครือ่งมือ 
1. ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ระดับที่ 1 ตรวจสอบเบื้องตน   
- รายช่ือผูเช่ียวชาญ  

ระดับที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)  
- รายช่ือผูเช่ียวชาญ 
- หนังสือขอความอนุเคราะห 
- แบบประเมิน IOC 
- ตารางแสดงผลการประเมินความสอดคลองระหวางแบบสอบถามกับจุดมุงหมาย            

เชิงพฤติกรรม 
 2. การตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  ตารางแสดงผลการหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป 2559 
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ตารางสําเรจ็รปูแสดงขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) 

จํานวน
ประชากร 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

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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การหาคุณภาพของเครือ่งมือ 

1. ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ระดับท่ี 1 ตรวจสอบเบ้ืองตน  
  รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

  1. ดร.สวงค  บุญปลูก 
รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  2. นางสาวปริดา  ไวทยะเสวี 
ครู ชํานาญการพิเศษ   
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบรหิารงานทั่วไป, หัวหนางานประชาสัมพันธ 
โรงเรียนรัตนาธิเบศร 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  จังหวัดนนทบุรี 

3. นางนรานุช  ขะระเข่ือน  
   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ดานการสอน) 
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ระดับท่ี 2 ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity)  
  รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

  1. นางอรพร  เพ็งศิร ิ 
รองผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 
กลุมบรหิารงานกิจการนักเรียน และกลุมบริหารงานทั่วไป  
โรงเรียนรัตนาธิเบศร 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  จังหวัดนนทบุรี 

  2. นางวทันยา  ยางกลาง 
   รองผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

กลุมบรหิารงานวิชาการ  โรงเรียนรัตนาธิเบศร 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  จังหวัดนนทบุรี 

3. ดร.วรพงษ  เถาวชาลี  
ครูชํานาญการ  
หัวหนางานวิจัย โรงเรียนรัตนาธิเบศร 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  จังหวัดนนทบุร ี
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กลุมสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว     
วันท่ี  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาเครื่องมือในการประเมินโครงการ 
เรียน .......................................................................... 
สิ่งท่ีแนบ แบบประเมินความสอดคลองระหวางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจสุขภาพ 

ประจําป ๒๕๕๙ กับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม   จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ดวยขาพเจา นางปยะนาถ  พุมดวง หัวหนากลุมกลุมสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ กองการ
เจาหนาที่ กรมปศุสัตว  ไดจัดโครงการบริการตรวจสุขภาพประจําปใหแกบุคคลากรในสวนกลางและใกลเคียง  
ซึ่งเปนกิจกรรมที่กลุมสวัสดิการฯ จัดเปนสวัสดิการภายในกรมปศุสัตวและไดดําเนินการเปนประจําตอเน่ืองทุกป 
เพื่อเปนการพัฒนาโครงการใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน ขาพเจ าจึงดําเนินการประเมินโครงการดังกลาว โดยมี
วัตถุประสงค ดังน้ี 

๑. เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

๒. เพื่อหาขอมูลตาง ๆ  ในการนํามาใชในการวางแผนดําเนินการในปตอไป 

  ในการประเมินครั้งน้ี ขาพเจาไดสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูลเพื่อใชในการประเมินและขอ
ความอนุเคราะหทานในการศึกษาเครื่องมือดังกลาว คือ แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจ
สุขภาพประจําป ๒๕๕๙  
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 
 
                                                                             (นางปยะนาถ  พุมดวง) 
                                                                   หัวหนากลุมสวัสดิการและเจาหนาที่สมัพันธ 
                                                                          กองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตว 
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แบบประเมินความสอดคลองระหวางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ 
ตรวจสุขภาพประจําป 2559 กับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 

ช่ือผูประเมิน................................................................................ 
คําชี้แจง  ใหทานพิจารณาวารายการประเมินเหลาน้ีมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมและ          
มีคุณภาพเช่ือถือไดหรือไม โดยพิจารณาใหนํ้าหนัก ดังน้ี 

+1  เมื่อทานแนใจวารายการประเมินเหลาน้ีมีความสอดคลองกบัจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมและมี
คุณภาพเช่ือถือไดจริง 

  0 เมื่อทานไมแนใจวารายการประเมินเหลาน้ีมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมและมี
คุณภาพเช่ือถือไดจริง 

 -1  เมื่อทานแนใจวารายการประเมินเหลาน้ีไมมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมและมี
คุณภาพไมนาเช่ือถือจริง 

ขอท่ี  รายการประเมิน 
คะแนนการพิจารณา 
+1 0 -1 

ดานขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ    
1 ข้ันตอนการใหบริการกระชับ ชัดเจน งายตอการปฏิบัติ     
2 ระยะเวลาการใหบริการแตละข้ันตอนมีความเหมาะสม    
3 มีปายแสดงข้ันตอน / บอกจุดการใหบรกิารอยางชัดเจน    
4 มีการใหบริการตามลําดับกอน – หลงั    

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ีของโรงพยาบาล    
5 ใหบรกิารดวยความสะดวก รวดเร็ว     
6 ใหบรกิารดวยวาจาสุภาพ ออนนอม และเต็มใจ    
7 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา / ขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง    

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ี    
8 การประชาสมัพันธ การตอนรบั และการประสานงานตางๆ    
9 การตอนรบั กิริยามารยาท ย้ิมแยม แจมใส และใชวาจาสุภาพออนนอม     
10 มีความเอาใจใส กระตือรือรน และเต็มใจใหบรกิาร    
11 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา / ขอซักถามไดอยางถูกตอง ชัดเจน    

ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก    
12 การจัดสถานที่ใหบรกิารมีความสะดวก    
13 มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ เชน ที่น่ังรอรบับริการ อาหารวาง นํ้าด่ืม 

ฯลฯ  
   

14 สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกมีความสะอาด    
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ขอท่ี  รายการประเมิน 
คะแนนการพิจารณา 
+1 0 -1 

ดานคุณภาพการใหบริการ    
15 ไดรับบริการถูกตอง มีมาตรฐาน     
16 ไดรับบริการตรงตามความตองการของผูรบับริการ        
17 เครื่องมือ และอปุกรณในการตรวจมีความทันสมัย    
18 สถานพยาบาลมีมาตรฐาน และมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ    

ดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการ    
19 ไดรับขอแนะนําทีเ่ปนประโยชนตอการดูแลสุขภาพของตนเอง    
20 โครงการตรวจสุขภาพประจําปเปนการสงเสริมสุขภาพใหดีข้ึน    
21 ทานรูสกึวาสุขภาพดีข้ึน ความเสี่ยงในการเปนโรคตาง ๆ ลดลง     
22 การตรวจสุขภาพประจําปเปนการสรางแรงจงูใจในการเสรมิสราง

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
   

23 ไดรับประโยชนทางออม ไดแก ไดมาทําธุระ ไดพบปะเพื่อนฝูง    
24 ประหยัดเวลา ใชเวลานอยกวาการไปตรวจที่โรงพยาบาล    
25 ไมตองสํารองจายลวงหนา    

ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต (การปฏิบัติตนหลงัเขารวมโครงการ)    
26 การปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัด    
27 การรบัประทานยาตามแพทยสัง่    
28 การมาพบแพทยตามนัดทุกครัง้    
29 การออกกําลงักายเพื่อเสรมิสรางสุขภาพใหดีข้ึน    
30 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร    

 
 

ลงช่ือ ................................................................ ผูประเมิน 
 
 

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

 

ตําแหนง ................................................................................  
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ตารางแสดงผลการประเมินความสอดคลองระหวางแบบสอบถามกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 

รายการ
ประเมินขอท่ี 

คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
รวม คา IOC สรุปผล 

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

รวม 30 
ใชได 

คาเฉลี่ยดัชนีความสอดคลอง (IOC) 1 
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2. การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ตารางแสดงผลการหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

ขอท่ี 
ความคิดเห็น ความ

เชื่อมั่น 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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แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป 2559  

กองการเจาหนาที่ ไดจัดทําแบบสอบถามน้ีเพื่อสอบถามระดับความคิดเห็นความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจ
สุขภาพประจําป จึงขอความรวมมือจากทานชวยกรุณากรอกขอมูลแบบสอบถามใหครบถวน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชปรับปรุง 
และพัฒนาการใหบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการมากยิ่งขึ้นตอไป 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน    หนาขอความที่ทานเลือก และเติมขอความลงในชองวาง 

1.  เพศ      1. ชาย  2. หญิง 

2.  อายุ      ต่ํากวา 40 ป  40 – 49  50 – 59       60 ปขึ้นไป 

3.  ประเภทบุคลากร   1. ขาราชการ  2. ลูกจางประจํา  3. พนักงานราชการ  4. ขาราชการบํานาญ 

      5. อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 

4.  ทานเขารับบริการตรวจสุขภาพประจําป   

      1. ทุกป  2. บางป  3. ครั้งแรก  4. อ่ืน ๆ (ระบุ)...............  

5.  ทานไดรับทราบขอมูลขาวสารการตรวจสุขภาพประจําปจากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      1. หนังสือเวียน   2. แผนปายประชาสัมพันธ  3. website กกจ.  

     4. โทรศัพท     5. อ่ืนๆ (ระบุ).......................  

6.  ทานตองเขารับบริการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษา รอบ 4 เดือน (ติดตามรักษาตอเน่ือง)  

    1. ใช   2. ไมใช   

7.  ทานตองการเขารวมตรวจสุขภาพที่กรมฯ จัดใหทุกครั้ง  

    1. ใช   2. ไมใช   

8.  ทานคิดวากรมฯ จัดสวัสดิการเรื่องการดูแลสุขภาพใหทานอยางเพียงพอ 

    1. ใช   2. ไมใช   

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

ความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป 
ระดับความคิดเหน็ / ระดับการปฏิบัต ิ

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ดานข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ      
1.  ขั้นตอนการใหบริการกระชับ ชัดเจน งายตอการปฏิบัติ       
2.  ระยะเวลาการใหบริการแตละขั้นตอนมีความเหมาะสม      
3.  มีปายแสดงขั้นตอน / บอกจุดการใหบริการอยางชัดเจน      
4.  มีการใหบริการตามลําดับกอน – หลัง      
ดานการใหบริการของเจาหนาที่ของโรงพยาบาล      
5.  ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว       
6.  ใหบริการดวยวาจาสุภาพ ออนนอม และเต็มใจ      
7.  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา / ขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง      
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ความพึงพอใจตอการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป 
ระดับความคิดเหน็ / ระดับการปฏิบัต ิ

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่กองการเจาหนาที่      
8.  การประชาสัมพันธ การตอนรับ และการประสานงานตางๆ      
9.  การตอนรับ กิริยามารยาท ยิ้มแยม แจมใส และใชวาจา 
     สุภาพ ออนนอม  

     

10. มีความเอาใจใส กระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ      
11. ใหคําแนะนํา ตอบปญหา / ขอซักถามไดอยางถูกตอง ชัดเจน      
ดานสถานทีแ่ละส่ิงอํานวยความสะดวก      
12. การจัดสถานที่ใหบริการมีความสะดวก      
13. มีส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ เชน ที่น่ังรอรับบริการ  
     อาหารวาง นํ้าดื่ม ฯลฯ  

     

14. สถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวกมีความสะอาด      
ดานคุณภาพการใหบริการ      
15. ไดรับบริการถูกตอง มีมาตรฐาน       
16. ไดรับบริการตรงตามความตองการ          
17. เครื่องมือ และอุปกรณในการตรวจมีความทันสมัย      
18. สถานพยาบาลมีมาตรฐาน และมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ      
ดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการ      
19. ไดรับขอแนะนําที่เปนประโยชนตอการดูแลสุขภาพของตนเอง      
20. โครงการตรวจสุขภาพประจําปเปนการสงเสริมสุขภาพใหดีขึ้น      
21. ทานรูสึกวาสุขภาพดีขึ้น ความเส่ียงในการเปนโรคตาง ๆ ลดลง       
22. การตรวจสุขภาพประจําปเปนการสรางแรงจูงใจในการ 
     เสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน 

     

23. ไดรับประโยชนทางออม ไดแก ไดมาทําธุระ ไดพบปะเพื่อนฝูง      
24. ประหยัดเวลา ใชเวลานอยกวาการไปตรวจที่โรงพยาบาล      
25. ไมตองสํารองจายลวงหนา      
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต (การปฏิบัติตนหลังเขารวมโครงการ)      
26. การปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัด      
27. การรับประทานยาตามแพทยส่ัง      
28. การมาพบแพทยตามนัดทุกครั้ง      
29. การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพใหดียิ่งขึ้น      
30. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร      

ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................................. 

                                 
 

ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่กรุณาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม 

กรุณาสงคืนกลุมสวัสดิการฯ กองการเจาหนาที่  

 



ภาคผนวก  ค 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
- ตารางแสดงจํานวน รอยละ รายละเอียดขอมลูสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการ 
- ตารางแสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอโครงการบริการตรวจ 
  สุขภาพประจําป 2559 ดานประสิทธิภาพการใหบริการ 
- ตารางแสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอโครงการบริการตรวจ 
  สุขภาพประจําป 2559 ดานประโยชนและความคุมคาจากการรบับริการ 
- จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอโครงการบริการตรวจสุขภาพ  
  ประจําป 2559 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
- ตารางแสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอโครงการบริการตรวจ 
  สุขภาพประจําป 2559 ในภาพรวม 
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ตารางแสดงจํานวน รอยละ รายละเอียดขอมูลสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการ 
 n = 186 

ขอท่ี รายละเอียดขอมลู จํานวน รอยละ 

1 เพศ ผูชาย 62 33.33 
 ผูหญิง 124 66.67 
2 ชวงอายุ ตํ่ากวา40 64 34.41 
 40-49 56 30.11 
 50-59 38 20.43 
 มากกวา60 28 15.05 
3 ประเภท ขาราชการ 127 68.28 
 ลูกจางประจํา 11 5.91 
 พนักงานราชการ 25 13.44 
 ขาราชการบํานาญ 23 12.37 
4 สภาพการเขารับบรกิาร ทุกป 132 70.97 
 บางป 31 16.67 
 ครั้งแรก 22 11.83 
 อื่น ๆ 1 0.54 
5 ชองทางการรบัขาวสาร หนังสือเวียน 59 31.72 
 ปายประชาสัมพันธ 28 15.05 
 เว็บไซท 13 6.99 
 โทรศัพท 4 2.15 
 อื่น ๆ (หลายชองทาง) 82 44.09 
6 การติดตามผลการรกัษา การรกัษาตอเน่ือง 132 70.97 
 ไมตองรักษาตอเน่ือง 54 29.03 
 186 100.00 
7 ความตองการเขารวมตรวจสุขภาพ ทุกครั้ง 159 85.48 
 ไมทุกครั้ง 27 14.52 
8 ความตองการทั่วไป เพียงพอ 152 81.72 
 ไมเพียงพอ 34 18.28 
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ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอโครงการบริการตรวจสุขภาพ    
             ประจําป 2559 ดานประสทิธิภาพการใหบรกิาร  

n = 186  

ดานที ่

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  
 S.D. คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 

ดานข้ันตอนการใหบริการ 

1. ขั้นตอนการใหบริการกระชับ 
ชัดเจน งายตอการปฏิบัติ  

93 
(50.00) 

91 
(48.92) 

2 
(1.08) 

0 0 4.49 0.52 ระดับมาก 

2. ระยะเวลาการใหบริการ    
แตละขั้นตอนมีความเหมาะสม 

97 
(52.15) 

85 
(45.70) 

4 
(2.15) 

0 0 4.50 0.54 ระดับมาก 

3. มีปายแสดงขั้นตอน / บอก
จุดการใหบริการอยางชัดเจน 

77 
(41.40) 

88 
(47.31) 

21 
(11.29) 

0 0 4.30 0.66 ระดับมาก 

4. มีการใหบริการตามลําดับ
กอน – หลัง 

89 
(47.85) 

87 
(46.77) 

10 
(5.38) 

0 0 4.42 0.59 ระดับมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.43 0.58 ระดับมาก 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่โรงพยาบาล 

5. ใหบริการดวยความสะดวก 
รวดเร็ว  

103 
(55.38) 

81 
(43.55) 

2 
(1.08) 

0 
 
 

0 
 
 

4.54 0.52 ระดับมาก 

6. ใหบริการดวยวาจาสุภาพ 
ออนนอม และเต็มใจ 

102 
(54.84) 

80 
(43.01) 

4 
(2.15) 

0 
 
 

0 
 
 

4.53 0.54 ระดับมาก 

7. ใหคําแนะนํา ตอบปญหา / 
ขอซักถามไดอยางชัดเจน 
ถูกตอง 

84 
(45.16) 

92 
(49.46) 

10 
(5.38) 

0 
 
 

0 
 
 

4.40 0.59 ระดับมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.49 0.55 ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอโครงการบริการตรวจสุขภาพ    
             ประจําป 2559 ดานประสทิธิภาพการใหบรกิาร (ตอ) 

n = 186  

ดานที ่

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  
 S.D. คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่กองการเจาหนาที่ 

8. การประชาสัมพันธ        
การตอนรับ และการ
ประสานงานตาง ๆ 

92 
(49.46) 

80 
(43.01) 

14 
(7.53) 

0 0 4.42 0.63 ระดับมาก 

9. การตอนรับ กิริยามารยาท 
ยิ้มแยม แจมใส และใชวาจา
สุภาพออนนอม  

97 
(52.15) 

84 
(45.16) 

5 
(2.69) 

0 0 4.49 0.55 ระดับมาก 

10. มีความเอาใจใส 
กระตือรือรน และเต็มใจ
ใหบริการ 

97 
(52.15) 

85 
(45.70) 

4 
(2.15) 

0 0 4.50 0.54 ระดับมาก 

11. ใหคําแนะนํา ตอบปญหา / 
ขอซักถามไดอยางถูกตอง 
ชัดเจน 

89 
(47.85) 

92 
(49.46) 

5 
(2.69) 

0 0 4.45 0.55 ระดับมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.47 0.57 ระดับมาก 

ดานสถานทีแ่ละส่ิงอํานวยความสะดวก 

12. การจัดสถานที่ใหบริการ   
มีความสะดวก 

73 
(39.25) 

91 
(48.92) 

22 
(11.83) 

0 
 
 

0 
 
 

4.27 0.66 ระดับมาก 

13. มีส่ิงอํานวยความสะดวก
เพียงพอ เชน ที่น่ังรอรับบริการ 
อาหารวาง นํ้าดื่ม ฯลฯ  

78 
(41.94) 

86 
(46.24) 

22 
(11.83) 

0 
 
 

0 
 
 

4.30 0.67 ระดับมาก 

14. สถานที่ ส่ิงอํานวย      
ความสะดวกมีความสะอาด 

74 
(39.78) 

97 
(52.15) 

15 
(8.06) 

0 
 
 

0 
 
 

4.32 0.62 ระดับมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.30 0.65 ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอโครงการบริการตรวจสุขภาพ    
             ประจําป 2559 ดานประสทิธิภาพการใหบรกิาร (ตอ) 

n = 186  

ดานที ่

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  
 S.D. คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

15. ไดรับบริการถูกตอง        
มีมาตรฐาน  

75 
(40.32) 

102 
(56.45) 

6 
(3.23) 

0 0 4.37 0.55 ระดับมาก 

16. ไดรับบริการตรงตามความ
ตองการของผูรับบริการ     

80 
(43.01) 

101 
(54.30) 

5 
(2.69) 

0 0 4.40 0.54 ระดับมาก 

17. เครื่องมือ และอุปกรณ    
ในการตรวจมีความทันสมัย 

84 
(45.16) 

96 
(51.61) 

6 
(3.23) 

0 0 4.42 0.56 ระดับมาก 

18. สถานพยาบาลมีมาตรฐาน 
และมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ 

77 
(41.40) 

99 
(53.23) 

10 
(5.38) 

0 0 4.36 0.58 ระดับมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.39 0.56 ระดับมาก 

สรุปคาเฉล่ียรวมดานประสิทธิภาพการใหบริการ 4.41 0.58 ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที่ 3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอโครงการบริการตรวจสุขภาพ    
             ประจําป 2559 ดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการ 

n = 186  

ดานที ่

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  
 S.D. คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 

ดานข้ันตอนการใหบริการ 

19. ไดรับขอแนะนําที่เปน
ประโยชนตอการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง 

92 
(49.46) 

92 
(49.46) 

2 
(1.08) 

0 0 4.48 0.52 ระดับมาก 

20. โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปเปนการสงเสริมสุขภาพ
ใหดีขึ้น 

71 
(38.17) 

85 
(45.70) 

30 
(16.13) 

0 0 4.22 0.71 ระดับมาก 

21. ทานรูสึกวาสุขภาพดีขึ้น 
ความเส่ียงในการเปนโรคตาง ๆ 
ลดลง  

91 
(48.92) 

90 
(48.39) 

5 
(2.69) 

0 0 4.46 0.55 ระดับมาก 

22. การตรวจสุขภาพประจําป
เปนการสรางแรงจูงใจในการ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

78 
(41.94) 

90 
(48.39) 

18 
(9.68) 

0 0 4.32 0.64 ระดับมาก 

23. ไดรับประโยชนทางออม 
ไดแก ไดมาทําธุระ ไดพบปะ
เพื่อนฝูง 

69 
(37.10) 

95 
(51.08) 

22 
(11.83) 

0 0 4.25 0.65 ระดับมาก 

24. ประหยัดเวลา ใชเวลานอย
กวาการไปตรวจที่โรงพยาบาล 

83 
(44.62) 

89 
(47.85) 

14 
(7.53) 

0 0 4.37 0.62 ระดับมาก 

25. ไมตองสํารองจายลวงหนา 
179 

(96.24) 
7 

(3.76) 
0 
 

0 0 4.96 0.19 ระดับมาก 

คาเฉล่ียรวมดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบริการ 4.44 0.56 ระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที่ 4 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอโครงการบริการตรวจสุขภาพ    
             ประจําป 2559 ดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

n = 186  

ดานที ่

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

แปลผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  
 S.D. คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 
คน 

(รอยละ) 

ดานข้ันตอนการใหบริการ 

26. การปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของแพทยอยางเครงครัด 

179 
(96.24) 

7 
(3.76) 

0 0 0 4.96 0.19 ระดับมาก 

27. การรับประทานยาตาม
แพทยส่ัง 

174 
(93.55) 

12 
(6.45) 

0 0 0 4.94 0.25 ระดับมาก 

28. การมาพบแพทยตามนัดทุก
ครั้ง 

186 
(100) 

0 
 

0 0 0 5.00 0.00 ระดับมาก 

29. การออกกําลังกายเพื่อ
เสริมสรางสุขภาพใหดียิ่งขึ้น 

151 
(81.18) 

35 
(18.82) 

0 0 0 4.81 0.39 ระดับมาก 

30. การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการบริโภคอาหาร 

162 
(87.10) 

24 
(12.90) 

0 0 0 4.87 0.34 ระดับมาก 

คาเฉล่ียรวมดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 4.92 0.23 ระดับมาก 

 
 
ตารางที่ 5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอโครงการบริการตรวจสุขภาพ   
             ประจําป 2559 ในภาพรวม  

ดานท่ี 
คะแนน 

แปลผล 
S.D. 

1. ดานประสทิธิภาพการใหบรกิาร 4.41 0.58 ระดับมาก 

2. ดานประโยชนและความคุมคาจากการรับบรกิาร 4.44 0.56 ระดับมาก 

3. ดานสงเสรมิคุณภาพชีวิต 4.92 0.23 ระดับมาก 

สรุปคาเฉลี่ยรวมท้ัง 3 ดาน 4.59 0.46 ระดับมาก 

 

X

X


