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                      คํานํา 

 การศึกษาวิจัยประเมินผลโรงพยาบาลเกาะเตา จัดทําโดยกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา หลังจากมีมติ

อนุมัติใหไดรับการจัดตั้งเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ผลการศึกษาวิจัยสามารถนํามาถอดบทเรียน

ใหเกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และสามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปใชในปรับปรุงการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

 กองบริหารการสาธารณสุข ไดดําเนินการศึกษาวิจัยประเมินผลโรงพยาบาลเกาะเตา เลมนี้ข้ึน 

หวังเปนอยางย่ิงวาจะเกิดประโยชนในการดําเนินงานจัดตั้ง ยกฐานะ ปรับระดับ ขยายเตียง สถาน

บริการสุขภาพ นําไปสูการขยายผลใหเกิดประสิทธิผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชนตอไป 

 

                                                                                          

                                                                                         กองบริหารการสาธารณสุข 

                                                                                                กันยายน ๒๕๖๓ 
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                     สารบัญ 
 หนา 

คํานํา                   ๓
สารบัญ                   ๔                                                                        
 
ความสําคัญของปญหา                                                                                          ๗ 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ                                                                                          ๑๑ 
กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยประเมินผลโรงพยาบาลเกาะเตา                                              ๓๘ 
ระเบียบวิธีการวิจัย                                                                                              ๓๙ 
ผลการศึกษาวิจัย                                                                                                ๔๔ 
สรุปผลการศึกษาวิจัยและอภิปราย                                                                            ๖๘ 
 
เอกสารอางอิง                                                                                                    ๗๗ 
 
ภาคผนวก                                                                                                         ๘๑ 
ภาพกิจกรรม                                                                                                      ๘๒ 
ท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ                                                                                      ๙๑ 
ประวัติผูวิจัย                                                                                                      ๙๘ 
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สารบัญตาราง 
 หนา 

ตารางท่ี                                                                          

 
   ๔.๑   ตารางแสดงคาสถิตพ้ืนฐานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรดานสาธารณสุขผูตอบแบบ 
           สัมภาษณ                                                                                              ๔๕ 

 

    ๔.๒  ตารางแสดงคาสถิตพ้ืนฐานขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ                         ๔๕ 

 
    ๔.๓  ตารางแสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของกลุม 
           ตัวอยางท่ีมีตอโครงการโรงพยาบาลเกาะเตา                                                      ๔๗ 

 
 
    ๔.๔  ตารางแสดงการวิเคราะหการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา ภายใตแผน 
           ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๒                                                          ๖๒ 
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               สารบัญแผนภาพ 
 หนา 

แผนภาพท่ี 

     ๑        แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยประเมินผลโรงพยาบาลเกาะเตา             ๓๘ 
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ความสําคัญของปญหา 
 

      ความสําคัญของปญหา 

 

การศึกษาวิจัยการประเมินผล
โรงพยาบาลเกาะเตา 

Evaluation Research : Koh Tao Hospital 

           

 

 

 

ความสําคัญของปญหา 

 
    ปญหาความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญเกิดจากผูใชบริการมากกวาครึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขต

เมือง เม่ือมีปญหาสุขภาพท่ีสถานพยาบาลและแพทยท่ัวไปสามารถบริการได ไมจําเปนตองพบแพทยเฉพาะ

ทาง แตเม่ือไปรักษาท่ีหนวยแพทยใกลบานแลวไมทุเลา ประกอบกับในเขตเมืองยังมีหนวยบริการปฐมภูมิไม

ครอบคลุมเพียงพอ ดังนั้นวิธีแกปญหาความแออัดของโรงพยาบาลท่ีสําคัญ คือการพัฒนาบริการปฐมภูมิ 

นอกโรงพยาบาลใหญใหมีคุณภาพท่ียอมรับ และสามารถดูแลตอเนื่องทดแทนโรงพยาบาลได นอกจากนั้น

สมควรทําการวิเคราะหขอมูลใหทราบวาความแออัดเกิดข้ึนท่ีแผนกใด ชวงเวลาใด จะไดแกไขลดความแออัด

ไดอยางสอดคลอง สําหรับกรณีผูปวยสวนใหญเปนผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเรื้อรังท่ี

มีสถานภาพเวชกรรมคงท่ี ควรจัดระบบดูแลผูปวยกลุมนี้เปนการเฉพาะและมีประสิทธิภาพ เชน จัดการดูแล

รวมกันกับหนวยบริการปฐมภูมิ และอาจเปดบริการรับยาตอเนื่องจากรานยาคุณภาพนอกโรงพยาบาล ก็

เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีชวยลดความแออัดได นอกจากนี้ในการแกปญหาความแออัดในโรงพยาบาลตองมีทีม

รับผิดชอบจัดการเรื่องนี้อยางตอเนื่อง จริงจังโดยเฉพาะ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ, ๒๕๕๑) การแกไข

ปญหาความแออัดซ่ึงเปนปญหาท่ีเรื้อรังมานาน กระทรวงสาธารณสุข ไดเรงพัฒนานวัตกรรมมาใชโดย  

๑. พัฒนาเขตสุขภาพ ทําหนาท่ีบริหารจัดการ และมีการจัดบริการเปนเครือขาย ๒. กําหนดบทบาท

โรงพยาบาลแตละระดับ โดยพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป เนนการรักษาโรคท่ีซับซอน 

พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแมขายเปนดานหนาในการดูแลรักษาผูปวย พัฒนาระบบการสงกลับและการดูแล

ผูปวยพนภาวะวิกฤต (Intermediate Care) ของโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็ก และ
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พัฒนาการรักษาเฉพาะทางตามแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) และบริบทพ้ืนท่ี และชวยกัน

พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก โดยเฉพาะรอบเมือง สวนโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็ก ใช

นวัตกรรมลดความแออัด อาทิ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐโมเดล ซ่ึงยกระดับโรงพยาบาล ของเขตสุขภาพท่ี ๕ 

(สุขุม กาญจนพิมาย,๒๕๖๑)  
  จากสภาพการณดังกลาว กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเรงใชนวัตกรรมแกไขปญหา

ความแออัด  ใหโรงพยาบาลใหญเนนการรักษาโรคยุงยากซับซอน พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแมขายดูแลดาน

หนา ควบรวมการบริหารจัดการโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง/เล็ก ตลอดจนการนําแนวคิด การสรางความ

รอบรูดานสุขภาพมาใชกับกลุมประชาชน สําหรับทิศทางใหมของการพัฒนาระบบสุขภาพ จะเนนการสราง

ความรอบรูดานสุขภาพใหประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวอยางถูกตอง การพัฒนาระบบบริการ

ปฐมภูมิ ท่ีเชื่อมโยงบริการจากครัวเรือนจนถึงระดับศูนยเชี่ยวชาญ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อินเทอรเน็ตมาใช เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการใกลบาน มีหมอประจําตัว มีประวัติการรักษาตอเนื่อง หากมี

ปญหาสุขภาพท่ีจําเปนตองสงตอไปรักษาในโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพสูงข้ึนแบบไรรอยตอ และสงกลับมา

ดูแลตอเนื่องในโรงพยาบาลชุมชนใกลบานเม่ือพนภาวะวิกฤต จัดระบบดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข 

สําหรับผูสูงอายุ ผูปวย ผูพิการท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง ซ่ึงท้ังหมดนี้ จะสามารถชวยลดความแออัดการรับบริการ

ในโรงพยาบาลได  

                     นอกจากนี้จะเห็นไดวาปญหาดานความพรอมของสถานบริการสุขภาพตลอดจนขอกําหนด 

กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติตางๆ ดานการจัดตั้งสถานบริการสุขภาพ ทําใหบางแหงท่ีเปนพ้ืนท่ีเฉพาะ หางไกล แต

มีนักทองเท่ียวจํานวนมาก มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการจัดตั้งสถานบริการสุขภาพ แมกระท่ังการยก

ฐานะ การขยายเตียง เพ่ือชวยบรรเทาปญหาความยากลําบากในการสงตอผูปวย ยกตัวอยางเชนสถาน

บริการสุขภาพบางแหงยังไมไดมีการยกฐานะใหเปนโรงพยาบาลอยางถูกตองแมวามีศักยภาพในการจัดตั้งให

เปนโรงพยาบาลได ดังเชนโรงพยาบาลเกาะเตา ซ่ึงพบวาเกาะเตาเปนพ้ืนท่ีพิเศษอยูหางไกลจากฝงทะเล   

มีประชากรอาศัยเปนจํานวนมาก  มีนักทองเท่ียว ๔๐๐,๐๐๐ คนตอป  เปนแหลงทองเท่ียวระดับโลก  อันดับ

หนึ่งของการดําน้ําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบกับบรบทดานพ้ืนท่ีของเกาะเตาซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเฉพาะท่ี

หางไกลและมีอุปสรรคดานการสงตอผูปวย ดังนั้นเกาะเตาจึงไดรับอนุมัติใหจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชนขนาด

เล็ก เพ่ือรองรับบริการทางสุขภาพ  สรางความม่ันใจ  ความปลอดภัย  และคุณภาพการใหบริการ

รักษาพยาบาล  ตอบสนองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐  ป  

ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการ

บริการสุขภาพ 

   จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาว กองบริหารการสาธารณสุข โดยผูบริหารและผูวิจัย 

จึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษา ประเมินผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตาเพ่ือถอดบทเรียนและประเมินผลการ

พัฒนาการจัดตั้งเปนโรงพยาบาลเกาะเตา อันจะกอใหเกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพ่ือประโยชน

สูงสุดตอสุขภาพอนามัยของประชาชนตอไป 
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วัตถุประสงคการศึกษาวิจัย 

          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 

วัตถุประสงคท่ัวไป 

๑. เพ่ือติดตามการขับเคลื่อน การดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา 

๒. เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา 

 

วัตถุประสงคเฉพาะ 

          เพ่ือประเมินผลการจัดตั้งโรงพยาบาลเกาะเตา 

 

ขอบเขตการวิจัย 

    การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมุงติดตามผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา  

และประเมินผลการดําเนินงาน โรงพยาบาลเกาะเตา มีขอบเขตการวิจัยดานเวลา โดยระยะเวลาดําเนินการ

ศึกษาวิจัย ระหวางเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ และขอบเขตการวิจัยดาน

ประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 

       ประชากรและกลุมตัวอยาง แบงเปน  

    กลุมท่ีหนึ่ง ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนบุคลากรดานสาธารณสุขท่ีเกียวของกับการดําเนินงาน

โรงพยาบาลเกาะเตา ท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีจํานวน ๓๑ คน กลุม

ตัวอยางคือบุคลากรดานสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลเกาะเตาและบุคลากรท่ีเก่ียวของ คัดเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling)  ตามคุณสมบัติ  จํานวน ๑๐ คน          

กลุมท่ีสอง ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนประชาชนท่ีอาศัยอยูใน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัด 

สุราษฎรธานี จํานวนประชากร ๑๘,๒๔๙ คน (สํานักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๖๒) กลุม

ตัวอยางคือประชาชนท่ีอาศัยอยูในตําบลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ขนาดกลุมตัวอยาง

จํานวน ๓๘๔ ราย  
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ     

   ๑. ทําใหไดผลลัพธการขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการ

พัฒนาโรงพยาบาลเกาะเตาใหมีประสิทธิภาพตอไป  

     ๒. ทําใหไดแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล ในพ้ืนท่ีเฉพาะ และในสถานบริการดานสาธารณสุข ท่ีมี

บริบทใกลเคียงกัน 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  

 

                           วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  

 ๑. ความหมายของนวัตกรรม  

 ๒. ประเภทของนวัตกรรม  

 ๓. แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลโครงการ   

        - แนวคิดการประเมินผล CIPP Model   

      - แนวคิดการประเมินผล CIPPIES    

        - แนวคิดท่ีเก่ียวของกับกับการประเมินผลโครงการ 

๑. ความหมายของนวัตกรรมบริการ  

นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงบริการเดิม  ผลิตภัณฑท่ีจับตองไมได

อ ยู แ ล ว ใ ห มี ป ร ะ โ ย ช น ข้ึ น ห รื อ ก า ร ส ร า ง บ ริ ก า ร ใ ห ม   ( School of management Science

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๖๑) สวนความหมายของนวัตกรรมในความเห็นของ ฉัฐชสรณ กาญ

จนศิลานนท .ไดใหความหมายของนวัตกรรม วาเปนสิ่งสรางสรรคท่ีเกิดจากการบูรณาการศาสตรใดศาสตร

หนึ่งเขากับศาสตรของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรืออาจเปนเพียงศาสตรของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หนึ่งเดียวเปนสิ่งสรางสรรคท่ีถูกพัฒนาตอยอดข้ึนมาใหมจากตนแบบท่ีมีอยูเดิมหรือเปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนมา

ใหมอยางสิ้นเชิงโดยมนุษย เปนไดท้ังลักษณะนามธรรมและรูปธรรม มีข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคในการสราง

ประโยชนอยางใดอยางหนึ่งใหกับสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไมมีชีวิต ปจเจกบุคคลหรือองคกร องคกรท่ีแสวงผลกําไร

หรือองคกรท่ีไมแสวงผลกําไร โดยนวัตกรรมมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกการออกแบบบริการ 

(Service Design) ในฐานะเปนองคประกอบสําคัญในการสรางศักยภาพการใหบริการและนําไปสูความ

ไดเปรียบในการแขงขันขององคกรอีกท้ังนวัตกรรมยังเปนสิ่งท่ีแสดงตัวตนของแตละองคกรโดยจะเปน

ตัวกําหนดคุณลักษณะของสรรพสิ่งตามท่ีมนุษยจะรับรูและตีความหมาย ซ่ึงสิ่งเหลานั้นจะเปนสิ่งแทนมูลคา

และคุณคาของผลิตภัณฑและบริการขององคกรนั้นๆ (ฉัฐชสรณ กาญจนศิลานนท, ๒๕๖๐) สวนความหมาย

นวัตกรรมบริการ ในมุมมองของ นฤดี จยิะวรนันท และภูมิพร ธรรมสถติเดช หมายถึงการนําความคิด แนว

ทางการดําเนินงานหรือเทคโนโลยีใหมๆมาใช ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับ ลูกคา 
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อีกท้ังยังเปนการยกระดับประสิทธิภาพ  เพ่ิมประสิทธิผลของการบริการและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจ 

การศึกษาองคประกอบของนวัตกรรมบริการจะเนนไปท่ีการสรางสรรคกระบวนการใหมๆ เชน การเขาถึง

กลุมลูกคาใหม แนวคิดในการใหบริการใหมหรือการนําเทคโนโลยีเขามาชวย เพ่ือใหการดําเนินงานลื่นไหล

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการบริการจะเขาถึงกลุมลูกคาไดก็ตอเม่ือมีการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย 

ถูกตอง เชน มีการตั้งคําถามถึงสิ่งท่ีเก่ียวของกับตลาดเปาหมาย เนนไปท่ีลักษณะของประชากร เชน อายุ 

รายได และการศึกษา โดยมีการแบงกลุมตามขนาด เชน ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก (นฤดี 

จยิะวรนันท และภูมิพร ธรรมสถติเดช, ๒๕๕๕) สอดคลองกับความหมายของนวัตกรรมบริการ ในมุมมอง

ของ การดี เลียวไพโรจน (๒๕๕๒) กลาววา นวัตกรรมการบริการคือ การนําความคิดและแนวทางการ

ดําเนินงานใหมๆ ท่ีผานการคิดอยางเปนระบบและเขาใจถึงความตองการของผูใชบริการมาใชเปนแนว

ทางการสรางการบริการท่ีแตกตางเพ่ือมุงตอบสนองตอความพึงพอใจของลูกคา วลัยลักษณ รัตนวงศ  

ณัฐธิดา สุวรรณโณ และธีรศักดิ์ จินดาบถ (๒๕๕๗) กลาววา นวัตกรรมการบริการ หมายถึง ความคิด

สรางสรรคในกระบวนการพัฒนาสินคาและบริการใหมหรือกิจกรรมใหมๆ เพ่ือตอบสนองความตองการอัน

หลากหลายของลู กค า  โ ดยการบู รณาการด านบริหารจั ดการขององค กรรวม ถึ งการสร า ง   

ปฎิสัมพันธกับลูกคาเพ่ือกอใหเกิดการสรางคุณคาของบริการ  

   สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (๒๕๔๙) ไดใหความหมายของนวัตกรรมไววา นวัตกรรม คือ “สิ่งใหม

ท่ีเกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม”  

    โทมัส ฮิวส Hughes (๑๙๘๗) ไดใหความหมายของนวัตกรรมไววา “เปนการนําเอาวิธีการใหม มา

ปฏิบัติหลังจากท่ีไดผานการทดลองและไดรับการพัฒนามาแลวและมีความแตกตางจากการปฏิบัติเดิมท่ีเคย

ปฏิบัติมา”  

    สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธและคณะ (๒๕๕๓) ไดใหความหมายของ นวัตกรรม หมายถึง “สิ่งใหมท่ี

เกิดข้ึนจากการใชความรู ทักษะประสบการณ และความคิดสรางสรรคในการพัฒนาข้ึน ซ่ึงอาจจะมี 

ลักกษณะเปนผลิตภัณฑใหม บริการใหม หรือกระบวนการใหม ท่ีกอใหเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและ

สงัคม”   

    โดยสรุปแลว นวัตกรรมบริการ หมายถึง เปนการสรางบริการข้ึนมาใหมหรือพัฒนาบริการท่ี

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  สิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม เปนความคิด วิธีการ ท่ีสรางผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงตอ

ผูอ่ืน เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงมีคุณคาทางดานสุขภาพและสามารถขยายผลตอได เชน บริการ (Service) 

กระบวนการใหมๆ  (Process) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของนวัตกรรมการบริหารจัดการ  

๒. ประเภทของนวัตกรรมบริการ    

    นวัตกรรมแบงออกเปน ๒ ประเภท ตามขอบเขตของระดับความใหมของสินคาหรือบริการ 

กระบวนการหรือระบบ (School of management Science: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๖๑)  

   ๑. นวัตกรรมตอยอดหรือนวัตกรรมสวนเพ่ิม ( Innovation mental Innovation) หมายถึง
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นวัตกรรมท่ีปรับปรุงสิ่งท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึนกวาเดิม อาจเปนดานรูปแบบ คุณภาพหรือประสิทธิภาพ ตลอดจน

ความสามารถการตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีข้ึน นวัตกรรมตอยอดไมตองใชทรัพยากรหรือเวลา

มาก แตควรเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง สวนใหญเริ่มตนการสรางนวัตกรรมตอยอด เม่ือประสบ

ความสําเร็จไปข้ันหนึ่งแลวจึงขยายไปสูนวัตกรรมสิ่งใหมตอไป  

   ๒. นวัตกรรมสิ่งใหมหรือนวัตกรรมท่ีสรางความเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิง (Radical 

Innovation) หมายถึงนวัตกรรมท่ีเปนสิ่งใหมท่ีแตกตางจากเดิมโดยสิ้นเชิงและไมเคยมีใครนําเสนอมากอน 

นวัตกรรมใหมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ โดยยกเลิกสิ่งท่ีมีอยูเดิมและสรางกระแสใหม  

   ซ่ึงจะเห็นไดวาแตกตางจากประเภทของนวัตกรรมในแนวคิดของ David Smith (๒๐๐๖) ท่ีกลาว

วา  ประเภทของ Innovation แบงเปน ๓ ประเภท คือ  

 ๑. นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation): ซ่ึงโดยสวนใหญก็หมายถึง ผลิตภัณฑ ท่ีใชกับคน

หรือผูบริโภค เชนเครื่องซักผา เครื่องดูดฝุน เปนตน ซ่ึงนวัตกรรมท่ีจะเกิดข้ึน เก่ียวของกับสวนประกอบ

(components) และระบบ(System)  

 ๒ . นวัตกรรมดานบริการ (Services Innovation) : ( Intangible product) หรือการบริการ 

(services) เชน  ประเภทของนวัตกรรมดานบริการนั้น ไมสามารถจับตองไดเหมือน Product Innovation 

จะเปนรูปแบบของการใหบริการ เชน การเปลี่ยนแปลงของบริการดานการเงินของธนาคาร  บริการของ

บริษัทมือถือดานโปรโมชั่น ตางๆ เชน AIS สามารถใหลูกคากําหนดประเภทโปรโมชั่นไดเอง เปนตน   

 ๓. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation): ประเภทท่ีสามของ innovation นี้ David 

Smith บอกวา ถาเกิดข้ึนจะมีผลกระทบตอสังคมมากกวาสองประเภทดานบน  ซ่ึงการจําแนกรูปแบบของ

นวัตกรรมนี้ เพ่ือใหสามารถกําหมดแยกแยะและทราบถึงรูปแบบของสินคาและบริการท่ีจะตองทําการ ตอ

ยอดหรือพัฒนา   

 บางแนวคิดไดแบงประเภทของนวัตกรรม นวัตกรรมในองคกรสามารถแบงไดเปน ๔ ประเภท  

(๔ Ps of Innovation) ดังนี้   

 ๑. Product innovation เพ่ือการเปลี่ยนแปลง ดานสินคาและบริการ  

 ๒. Process innovation เพ่ือการเปลี่ยนแปลงดานกระบวนการการผลิต การทํางานและการสง

มอบ  

 ๓. Position innovation เพ่ือการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับรูปแบบในการนําเสนอหรือการวาง

ตําแหนงของสินคาและบริการ  

 ๔. Paradigm innovation เพ่ือการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับกรอบความคิด (Mental model) 

และกระบวนทัศน (Paradigm) ท่ีองคกรตองการเปน  

 โดยสรุปแลวนวัตกรรม แตละประเภทสามารถเกิดข้ึนไดควบคูกันไปจากนวัตกรรมแบบคอยเปน

คอยไป (Incremental innovation) ไปสูนวัตกรรมใหมอยางสิ้นเชิง (Radical Innovation) การสราง
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นวัตกรรมในองคกร จะข้ึนอยูกับการพิจารณาขององคการวาจะวางกลยุทธดานนวัตกรรมอยางไรท่ีจะ

กอใหเกิดประโยชนตอองคกรมากท่ีสุด และการจัดการกระบวนการนวัตกรรมก็เปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงความ

แตกตางหรือความยากงายของการจัดการนั้นๆ จะข้ึนอยูกับวานวัตกรรมนั้นมีความใหมตอผูคิดคนเพียงใด  

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ  

การประเมินผลโครงการ  

๑.  การประเมินผลคืออะไร   

    American Public Health Association  ( ๑๙๕๕ ) ไดใหคําจํากัดความวาการประเมินผล คือ  

กระบวนการในการพิจารณากําหนดคุณคาหรือระดับความสําเร็จในการบรรลุถึงวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวแต

ตน กระบวนการดังกลาวอยางนอยประกอบดวย ข้ันตอนตอไปนี้ (ก) กําหนดวัตถุประสงค (ข) ระบุเกณฑ

มาตรฐานสําหรับวัดความสําเร็จ (ค) พิจารณาและอธิบายถึงระดับความสําเร็จ (ง) เสนอแนะสําหรับ

โครงการตอไป    

    Suchman (๑๙๖๗ : ๓๑)  ไดสรุปรวมนิยามของการประเมินผลไววา  คือการศึกษา พิจารณา (ไม

วาจะมีพ้ืนฐานจากวามคิดเห็นการบันทึกขอมูลสวนตัวหรือขอมูลท่ีเปนกลาง)  เก่ียวกับผลลัพธ (ไมวาจะ 

เปนในทางบวกหรือทางลบ ชั่วคราวหรือถาวร  เรงรัดหรือเฉ่ือยชา)  ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมบางประเภท (ไม 

วาในลักษณะโครงงานหรือก่ึงโครงงาน ตอเนื่องหรือเพียงครั้งเดียว) ท่ีมุงใหบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือ 

เปาประสงคท่ีปรารถนา (ไมว าในความพยายามระดับสูง-กลาง-ต่ํา ระยะยาว หรือระยะสั้น) อนึ่ง  

Suchman  ไดเนนตอไปวา  การวิจัยทางวิทยาศาสตรเปนวิธีการท่ีสําคัญยิ่ง สําหรับการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางสิ่งเรากับวัตถุประสงค ซ่ึงกําหนดในรูปของเกณฑมาตรฐานท่ีวัดคาได    

    โดยสรุปแลว การประเมินผล (Evaluation) คือ  การวัดผลความกาวหนาของโครงการในขณะใด 

ขณะหนึ่ง  เปรียบเทียบกับเปาหมาย (Target)  ท่ีกําหนดไว  เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงแผนหรือ วาง

แผนใหมในอนาคต อาจกลาวถึง ความหมายไดอีกดังนี้    

    การประเมินผล คือการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริง (Actual Results)  กับ ผลท่ีคาด 

วาจะไดรับ (Expect Results)  โดยไดชี้ใหเห็นวาการปฏิบัติงานจริงเกิดข้ึนตรงกับเปาหมาย ท่ีกําหนดไว

หรือไม     

    การประเมินผล คือการเปรียบเทียบผลงานท่ีทําไดกับมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือท่ีคาดหวังไวหรือ

เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการทํางานนั้นๆ แลวตัดสินวาเปนท่ีพอใจหรือไมดีหรือไมดีเพียงใด     

    การประเมินผลคือกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการ 

และพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการนั้นอยางมีระบบ แลวตัดสินใจวาจะปรับปรุง

แกไขโครงการนั้นเพ่ือการดําเนินงานตอไปหรือจะยุติการดําเนินงานโครงการนั้นเสีย จากความหมายของ

การประเมินผลตางๆดังกลาว จะเห็นไดว าการประเมินผลเปนส วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 

(Management Process) ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้      
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          (๑) การวางแผน (Planning, คิด )    

  (๒) การดําเนินงานตามแผน (Implementation, ทํา )       

    (๓) การประเมินผล (Evaluation,  เทียบ ) การดําเนินงานในแตละข้ันตอนในกระบวนการบริหาร

ดังกลาวจะตอเนื่องกันเปนวงจร จนกวาโครงการนั้นจะบรรลุวัตถุประสงค สรุปไดวาการประเมินผล คือ การ

เทียบระหวางสิ่งท่ีคิดกับสิ่งท่ีทํา การเปรียบเทียบระหวางดําเนินการและกอนดําเนินการ เปรียบเทียบกับ

ระยะหลังจากดําเนินการในแตละกระบวนการ นอกจากนี้ จากความหมายของการประเมินผลท่ีไดกลาวอาง

มาขางตน พอจะสรุปไดวา การประเมินผลตองเกิดจากสาระสําคัญ ดังนี้         

   (๑) ตองมีงานหรือโครงการท่ีจะประเมินผล        

    (๒) งานหรือโครงการนั้นๆ จะตองมีการวางแผน (Project Planning)  คือ ตองมีการกําหนด 

ข้ันตอนการดําเนินงาน  กําหนดระยะเวลาทํางาน  กําหนดเปาหมายในระดับตางๆ  กําหนดแผนปฏิบัติงาน 

(Operation Plan)  เปนตน        

    (๓) ตองมีการวัดผลท้ังในดาน  Quality  และ Quantity  ในระดับตางๆ  เปรียบเทียบกับ 

เปาหมายท่ีกําหนดไวเดิม        

    (๔) จะตองมีระบบการ  Feed Back ท่ีมีประสิทธิภาพ  เพราะ Feed Back System นี้     

เปนหัวใจของการประเมินผลโครงการ  การประเมินผลจะสําเร็จสมบูรณไมไดหากขาดระบบการ  Feed 

Back  ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ   

๒.  จุดมุงหมายของการประเมินผล  Weiss (๑๙๗๓  :  ๔)    

    จุดมุงหมายของการประเมินผลก็เพ่ือวัดผลกระทบของโครงการเทียบกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว

ในฐานะเปนมรรควิธีท่ีนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการและการปรับปรุงโครงการในอนาคต  กลาวอีก

นัยหนึ่ง การประเมินผลไมไดมีจุดมุงหมายเพ่ือการสรางทฤษฎีสําหรับอธิบายปรากฎการณ  แตเพ่ือการ

ทดสอบโดยการนําความรูท่ีมีอยูไปใชประโยชนในทางปฏิบัติ  ถึงแมกระนั้นก็ไมไดหมายความวาการ

ประเมินผลจะไมกอใหเกิดความรูใหมๆ เพียงแตวาเนนดานปฏิบัติมากกวาดานทฤษฎี     

          ๒.๑  ประโยชนของการประเมินผล  ผลลัพธจากการประเมินผลมีประโยชนตอการวินิจฉัย สั่งการ

ในกรณีดังตอไปนี้   Weiss ( ๑๙๗๓  :  ๑๖-๑๗ )         

     (๑)  เพ่ือดําเนินงานตอหรือเลิกดําเนินงานตามโครงการ          

     (๒)  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิในโครงการ          

      (๓)  เพ่ือเพ่ิมหรือลดมาตรการและเทคนิคบางประเภทในโครงการ          

      (๔)  เพ่ือสรางโครงการในลักษณะคลายคลึงกันในทองท่ีอ่ืนๆ           

      (๕)  เพ่ือแบงสรรทรัพยากรระหวางโครงการท่ีตางแกงแยงแขงขันกัน         

      (๖)  เพ่ือสนับสนุนหรือหักลางกรอบทฤษฎีซ่ึงเปนรากฐานของโครงการ    

          ๒.๒  การประเมินผลอาจถูกนําไปใชในทางท่ีผิดไดเชนกัน ซ่ึง Suchman (๑๙๖๗ : ๑๔๓) ไดสรุป
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ไว ๕ ลักษณะ คือ          

      (๑)  แบบตบตา (eye-wash)  คือ ความพยายามหาเหตุผลแกโครงการท่ีลมเหลวโดย จงใจเลือก

ประเมินเฉพาะสวนท่ีดี  จุดมุ งหมายของการประเมินผลเชนนี้จึงเปนเพียงเพ่ือแสดงสวนท่ีประสบ

ความสําเร็จในโครงการ   

            (๒)  แบบผักชีโรยหนา  (white-wash)  คือ ความพยายามปกปดความผิดพลาดของโครงการ  

โดยหลีกเลี่ยงการประเมินผลท่ีเปนกลาง                

  (๓)  แบบระเบิดใตน้ํา (submarine) คือ ความพยายามทําลายโครงการ โดยไมคํานึงถึงคุณคาของ

โครงการ เพียงกําจัดใหหมดไปซ่ึงมักเปนการลมลางโครงการท่ีเปนคูแขง           

      (๔)  แบบวางทา (posture)  คือ ความพยายามใชการประเมินผลเพ่ืออาศัยรมเงาของวิธีการทาง

วิทยาศาสตรใหดูนาเลื่อมใสในสายตาของสาธารณชนโดยมีจุดมุงหมายท่ีแฝง           

     (๕)  แบบผลัดวันประกันพรุ ง (postponement)  คือ ความพยายามถวงเวลาการลงมือ 

ดําเนินงานโดยแสรงวาแสวงหาความเปนจริง โดยหวังวากวาการประเมินผลจะเสร็จสิ้นวิกฤติการณท้ัง

หลายนาจะผานไปแลว           

     (๖)  แบบแทนท่ี (substitution)  คือ ความพยายามพรางความลมเหลวในสวนท่ีสําคัญ โดยเบน

ความสนใจไปท่ีเรื่องไมสําคัญในโครงการซ่ึงพอจะแกตัวได นอกจากนี้การประเมินผลก็อาจใชในทางท่ีผิดใน

ลักษณะอ่ืนๆไดอีกมาก เชน เพ่ือ สนับสนุนการตัดสินใจท่ีไดกําหนดไวลวงหนาแลว และเพ่ือการ 

ประชาสัมพันธของโครงการ เปนตน    

๓.  ความแตกตางระหวางการประเมินโครงการกับการประเมินผลโครงการ    

           ๓.๑  การประเมินโครงการ (Project Appraisal)  และการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  

(Project Feasibility study)  เปนการศึกษาตัวโครงการท่ีเปนขอเสนอกอนการลงมือดําเนินงาน เพ่ือดูวา

โครงการนั้นมีความเหมาะสมหรือไมในแงมุมตางๆกอนท่ีจะดําเนินการ    

           ๓.๒  การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)  มีจุดมุงหมายไปท่ีตัวโครงการท่ีไดเกิดข้ึน 

แลว และตองการดูวาการดําเนินการปฏิบัติโครงการและผลของโครงการเปนอยางไร    

๔.  ความสัมพันธระหวางการประเมินผล (Evaluation) กับเคาโครงการ (Project design) ในการ

ประเมินผลโครงการใดก็ตาม ผูประเมินผลจะตองทราบวาโครงการนั้นกําหนดเปาหมาย (Target) ไวอยางไร 

และอะไรคือสิ่ ง ท่ีแสดงว าโครงการนั้นบรรลุ เป าหมาย  มิฉะนั้นแล ว ก็จะไม สามารถวัดความ 

กาวหนาของโครงการได  ดังท่ีมีคํากลาวเปรียบเทียบในเรื่องนี้ว า “ ถาเราไมทราบ วาเราจะไปไหน   

ก็ไมมีเสนทางใดท่ีจะนําเราไปถึงท่ีนั้นได ” นอกจากนี้ผู ประเมินผลยังจะตองทราบวามีสภาพการณ 

(Conditions) นอกเหนือการควบคุมบังคับของโครงการอันใดบางท่ีมีอิทธิพลตอการบรรลุเปาหมายของ

โครงการ ท้ังนี้ เ พ่ือท่ีจะทดสอบวาความลมเหลวของโครงการมีสวนสัมพันธกับสภาพการณเช น 

วานั้นหรือไม ดังนั้นการประเมินผลจึงตองเริ่มตนดวยการศึกษาเคาโครง (design) ของโครงการท่ีจะ
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ประเมินผล ซ่ึงเปนกรอบ (Framework) ของการวางแผนท่ีแสดงโครงสราง (Structure) ของแผน  ท้ังนี้

เพ่ือท่ีจะตรวจสอบวาเปาหมายของโครงการคืออะไร  อะไรคือเครื่องวัดความกาวหนาของโครงการ ท่ีผู

ว า งแผนได  กํ าหนดไว  และ มีสภาพการณ นอก เหนื อการควบ คุมบั ง คับของ โครงการ อัน ใด 

บาง   

       ซ่ึงผูวางแผนสันนิษฐานวาจะตองมีอยู โครงการนั้นจึงจะประสบผลสําเร็จ ฉะนั้นผูประเมินผลจึง 

ต องอาศัยเค าโครงการ (Project design) เป นกรอบของการประเมินผลด วย  ตามท่ีกล าวมา 

ขางตนนี้ จะเห็นไดวาการประเมินผลกับเคาโครงการนั้นแยกกันไมออก  ดวยเหตุนี้การศึกษาเรื่องการ

ประเมินผลจึงตองเริ่มตนดวยการศึกษาใหเขาใจแจมแจงเสียกอนวา เคาโครงการนั้นคืออะไรและมี

ความสําคัญตอการประเมินผลอยางไร    

            ๔.๑  การทําความกระจางแจงเก่ียวกับเคาโครงการ  (Design Clarification)  เคาโครงการ 

เปนกรอบของการประเมินผล (Evaluation framework) ดังนั้นิ  การประเมินผลจึงตองเริ่มตนดวย

การศึกษาเคาโครงการของโครงการท่ีจะประเมินผล ในกรณีท่ีผูประเมินผลมิใชเจาหนาท่ีโครงการซ่ึงอาจ 

เปนเจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณ หรือเจาหนาท่ีซ่ึงรับผิดชอบในการประเมินผลโดยเฉพาะ (Evaluation 

Staff) การศึกษาเคาโครงการ ของโครงการท่ีจะประเมินผลจะทําไดโดยเชิญเจาหนาท่ีโครงการซ่ึงรับผิดชอบ

โครงการนั้นและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ  เชน นักวิเคราะหงบประมาณ (ในกรณีท่ีเปนการประเมินผลโครงการ

ท่ีไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ) เปนตน มาปรึกษาหารือเพ่ือสอบถามจุดหมายของโครงการ 

(Objectives)  ตัวชี้ความกาวหนาตามเปาหมาย (Indicators) และขอสันนิษฐานเก่ียวกับความสําเร็จของ

โครงการ (Assumptions)  เม่ือไดทราบโครงสรางตางๆ ของโครงการนั้นอยางแจมแจงแลว ผูประเมินผล

จะตองบันทึกไวเพ่ือใหการวิเคราะหเคาโครงการงายยิ่งข้ึน ควรบันทึกไวในแบบทดสอบความสมเหตุสมผล

ของเคาโครงการ  (Logical framework matrix)  การบันทึกขอความดังกลาวควรบันทึกขอความโดยยอให

กระทัดรัด  รัดกุม  เพ่ือแสดงใหเห็นเปาหมายของโครงการอยางชัดแจงหรืออยางนอยท่ีสุดก็ควรบันทึก 

เปนประเด็นและตัวชี้วัดไว เพ่ือใชในการประเมินผลตอไปการทําความกระจางแจงเก่ียวกับเคาโครงการนี้ 

เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการประเมินผล  เพราะถาหากวาผูประเมินผลไมทราบเคาโครงการท่ี

จะประเมินผลอยางชัดแจงแลว ก็ไมอาจจะทําการประเมินผลได   

            ๔.๒  การวิเคราะหความสมเหตุสมผลของเคาโครงการ (Analysis of Logical Framework  

Lingkages)  เม่ือไดศึกษาเคาโครง (design) ของโครงการท่ีจะประเมินผลอยางแจมแจงแลว ผูประเมินผล 

จะตองวิเคราะหวาเคาโครงการท่ีไดวางไวนั้นสมเหตุสมผล (Rational) หรือไม  โดยตรวจสอบความเก่ียวโยง

ระหวางปจจัย  ผลได  วัตถุประสงค และเปาหมายระดับสูง  ตลอดจนความถูกตองของตัวชี้วัดความ 

กาวหนาตามเปาหมายและขอสันนิษฐานเก่ียวกับความสําเร็จของโครงการ เชนเดียวกับการวิเคราะหความ

สมเหตุสมผลของเคาโครงการในข้ันวางแผน การท่ีผูประเมินผลตองตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ 

เคาโครงการนั้น  เพราะการวางเคาโครงการมีสวนสัมพันธกับความสําเร็จของโครงการ และปรากฏอยูเสมอ 
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วาความลมเหลวของโครงการเนื่องมาจากการวางเคาโครงการไมดี            

       ๔.๒.๑  จุดหมายของโครงการ (Objectives)  การวางแผนโครงการท่ีดีจะตองกําหนด จุดหมาย 

(Objectives) หรือสิ่งท่ีโครงการคาดหวังตามลําดับชั้นจากสูงไปหาต่ํา ดังนี้          

      (๑)  เปาหมายระดับสูง  (Goal)  หรือเปาประสงคการพัฒนา         

      (๒)  วัตถุประสงค (Purpose)          

      (๓)  ผลได  (Outputs)        

              (๔)  กิจกรรม  (Activities)          

     (๕)  ปจจัย  (Inputs)                       

    ความหมายของจุดหมายตางๆ     

      (๑) ป จจัย  ( Inputs)  หมายถึง  ทรัพยากร (Resources)  ท่ี ใช  ในโครงการ เช น  

งบประมาณ  คน  สิ่งของตางๆ  รวมท้ังวัสดุครุภัณฑ      

     (๒)  กิจกรรม (Activities) ตางๆ ของโครงการ  เชน  ฝกอบรม  ประชาสัมพันธ   แจก 

ปจจัยการผลิต  เปนตน      

      (๓) ผลได (Outputs) หมายถึง ผล (Results) ท่ีผู วางแผนประสงคให เกิดข้ึนโดยการ

บริหารทรัพยากรของโครงการ (Inputs) ท่ีดีและถูกตอง เปนผล (Results) ท่ีผูวางแผนคาดหวังใหเกิดข้ึน

จากการบริหารทรัพยากรของโครงการ  (Inputs)  คือกําลังคน  (manpower)  การฝกอบรม เครื่องมือ

เครื่องใชและวัสดุกอสราง      

      (๔) วัตถุประสงค  (Purpose)  หมายถึงประโยชนท่ีผูวางแผนคาดหวังวา จะเกิดข้ึน  ถา

หากโครงการนั้นเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลา และประโยชนนั้นเปนเหตุผลเบื้องตน ของการวางแผน

โครงการนั้น     

     (๕) เปาประสงคการพัฒนาหรือเปาหมายระดับสูง (Goal)  หมายถึง  จุดหมายของ

แผนงาน (Program objective)  ซ่ึงความสําเร็จของโครงการมีสวนชวยใหบรรลุจุดหมายนั้นได จุดหมาย

ของแผนงานกวางกวาจุดหมายท่ีเปนวัตถุประสงคของโครงการมีขอนาสังเกตวา ปจจัย (Inputs)  ผลได 

(Outputs) วัตถุประสงค (Purpose)  เปาหมายระดับสูง (Goal)  ซ่ึงเปนจุดหมายแตละข้ันของโครงการนั้น  

มีความสัมพันธเก่ียวโยงกัน  กลาวคือถาหากการบริหารทรัพยากรของโครงการและสิ่งอ่ืนๆ ท่ีเรียกรวมกัน 

วา อินพุท เปนไปอยางมีประสิทธิผล (Effectiveness) แลวก็จะเกิดผลท่ีผูวางแผนคาดหวังไวซ่ึงเรียกวา  

เอาทพุท  และเม่ือเกิดเอาทพุทแลวก็จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ และถาโครงการบรรลุ

วัตถุประสงคแลว ก็จะมีสวนชวยใหบรรลุเปาหมายระดับสูง (Goal)  อยางไรก็ดี ความสัมพันธเก่ียวโยง 

ระหวางจุดหมาย (Objectives) ตางๆเปนเพียงสมมติฐานท่ีวาการบรรลุจุดหมายลําดับลางจะนําไปสูการ

บรรลุจุดหมาย ลําดับสูง  สมมติฐานดังกลาวเรียกในภาษาอังกฤษวา “Linked Hypotheses”  ซ่ึงมี

ความหมายวา สมมติฐานดังกลาวจะเปนจริงไดก็ตอเม่ือสภาพการณบางอยางซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุม
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บังคับของโครงการมีอยูหรือเกิดข้ึน            

         ๔.๒.๒ การทดสอบความสมเหตุสมผล ในการศึกษาเคาโครงการ (Project Design Study) นี้  

เจาหนาท่ีประเมินผล (Evaluation Staff) จําเปนจะตองทดสอบความสมเหตุสมผล (Rational) และความ

เปนไปได (Feasible) ของเคาโครงการวาเปนไปตามสมมุติฐานแหงความสัมพันธกันหรือไม (Linked 

Hypotheses) การทดสอบเคาโครงการ ไดใหขอสังเกตไวดังตอไปนี้        

     ๔.๒.๒.๑ การทดสอบปจจัย  (Verification test for Inputs)        

      (๑) อินพุทจะถูกกําหนดไวใหเห็นถึงความสัมพันธท่ีจะสงผลใหเกิดกิจกรรม 

มากกวาการแสดงในลักษณะทรัพยากรท่ีไมมีความสัมพันธกับกิจกรรม       

       (๒) คาใชจายสําหรับอินพุทจะตองแจกแจงใหชัดเจน      

       (๓) จําเปนท่ีจะตองกําหนดรายการของอินพุทท่ีมีความสําคัญ ท่ีกอใหเกิดการ

กระทําในข้ันกิจกรรม       

      (๔) ปจจัยและความสัมพันธกับขอสันนิษฐาน จะแสดงพฤติกรรมท่ีจําเปน และ

ความเพียงพอท่ีจะสงผลใหเกิดการกระทําในข้ันกิจกรรม   

         ๔.๒.๒.๒  การทดสอบกิจกรรม (Verification test for Acitivites)      

      (๑) กิจกรรมจะถูกกําหนดไวใหการดําเนินการสามารถพิสูจนผลความกาวหนา ได

ท้ังในเชิงปริมาณ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม      

      (๒) กิจกรรมจะแสดงถึงข้ันตอนการดําเนินงานมากกวาแสดงในรูปของผล ข้ัน

สุดทายจากการดําเนินงาน (Complete Outputs)       

      (๓) กิจกรรมท่ีสําคัญๆ อันจะสงผลใหเกิดเอาทพุท จะถูกกําหนดไวเทานั้น         

      (๔) จะตองไมมีกิจกรรมซ่ึงไมสามารถสงผลใหเกิดการบรรลุเปาหมายในระดับ 

เอาทพุท      

      (๕) ความสําเร็จในการดําเนินงานข้ันกิจกรรม และความสัมพันธ กับข อ 

สันนิษฐาน จะแสดงพฤติกรรมท่ีจํา เป น และเพียงพอท่ีจะส งผลให  เ กิดผลท่ีต องการในระดับ 

เอาทพุท       

       ๔.๒.๒.๓  การทดสอบผลได (Verification test for Outputs)      

      (๑) เอาทพุทจะแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาท่ีสามารถพิสูจนไดท้ังในเชิงปริมาณ

และระยะเวลา      

       (๒) เอาทพุทคือผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในข้ันกิจกรรม (As results of 

activities)  มิใชข้ันตอนการดําเนินงานหรือกิจกรรม       

      (๓) เอาทพุทท่ีจําเปนท่ีจะสงผลโดยตรงตอการบรรลุวัตถุประสงคเทานั้น ท่ีจะถูก

กําหนดไว      
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      (๔)  จะไม ปรากฏเอาท พุทซ่ึงไม ส งผลให  เกิดการบรรลุวัตถุประสงคใน 

เคาโครงการ       

      (๕)  วัตถุประสงคจะถูกกําหนดในรูปความสําเร็จของเปาหมาย  มิใชวิธีการท่ีจะ

ไปสูเปาหมายนั้น       

      (๖)  ผลท่ีต องการให เกิดข้ึนในระดับเอาทพุท และความสัมพันธ ของขอ 

สันนิษฐาน จะกอใหเกิดพฤติกรรมท่ีเพียงพอและจําเปนท่ีจะสงผลใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงค       

       ๔.๒.๒.๔ การทดสอบวัตถุประสงค (Verification test for Immediate Objective)      

      (๑)  วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวจะแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของโครงการภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด      

      (๒) วัตถุประสงคของโครงการจะมีลักษณะเปนเอกพจน (Single Immediate 

Objective)  กลาวคือมีวัตถุประสงคเดียวอยางเดนชัด  มิไดเปนการขยายความตามกลุ มตางๆ ของ 

เปาหมายในระดับนี้       

      (๓)  กลุมตางๆ ของเปาหมายในระดับนี้จะตองอธิบายไวอยางชัดเจน      

      (๔) จะตองมีเหตุผลท่ีเชื่อไดวา การบรรลุวัตถุประสงคในระดับนี้จะสงผลไปสู

ความสําเร็จในเปาหมายระดับสูง (Higher-level Objective)   

         (๕) วัตถุประสงค จะถูกกําหนดในรูปความสําเร็จของโครงการ  มิใชวิธีการ ท่ีจะ

ไปสูเปาหมายนั้น       

      (๖) ตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงค จะอธิบายใหเห็นถึงจุดหมายของ 

โครงการ การสมเหตุสมผลท่ีคาดไดวา หากตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายเปนจริงก็จะแสดงใหเห็นวา

วัตถุประสงคของโครงการบรรลผุลสําเร็จ      

      (๗)  ตัวชี้วัดความสําเร็จ (Indicator) เปนการวัดผลสําเร็จของโครงการจาก 

เปาหมายซ่ึงเปนท่ียอมรับท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ และในระยะเวลาท่ี      

      (๘) ตัวชี้วัดความสําเร็จ (Indicator) ในระดับวัตถุประสงคมิใชเปนตัวเอาทพุทท่ี

นํามากลาวซํ้า      

      (๙) การบรรลุผลสําเร็จในระดับวัตถุประสงค จะเปนไปไมไดในชวงเวลาพรอมกับ

การบรรลเุปาหมายของเอาทพุท      

      (๑๐) ตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับวัตถุประสงค จะเปนผลโดยตรงมาจากเอาทพุท 

และขอสันนิษฐานของเอาทพุท      

      (๑๑) เคาโครงการจะตองแสดงอยางเดนชัดถึงวิธีการ สถานท่ี และเวลาท่ีจะ

จัดเก็บขอมูล      

      (๑๒) การบรรลุถึงวัตถุประสงค  
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      (๑๓) และขอสันนิษฐานท่ีเหมาะสม จะทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีจําเปน และเพียง

พอท่ีจะสงผลใหเกิดความสําเร็จในเปาหมายระดับสูง      

      (๑๔) ขอสันนิษฐานจะตองมีความเปนไปได และเปนรปูธรรม      

      (๑๕) ถาหากเปนไปได ขอสันนิษฐานควรกําหนดใหอยูในรูปขอบเขตท่ีเก่ียวเนื่อง

กับผูปฏิบัติงาน     

       ๔.๒.๒.๕ การทดสอบจุดมุ งหมายระดับสูง  (Verification test for higher level 

Objective)    

               (๑) จุดมุงหมายระดับสูง จะแสดงใหเห็นถึงผลท่ีไดรับจากโครงการซ่ึงอยูเหนือ 

กวาวัตถุประสงค      

      (๒) จุดมุงหมายระดับสูง จะประกอบดวยจุดมุงหมายเดียว (Single Objective)  

หรือกลุมของจุดมุงหมายซ่ึงเปรียบเทียบในระดับเดียวกัน      

       (๓) จุดมุงหมายระดับสูง ชี้ใหเห็นถึงความกาวหนาท่ีเปนท่ียอมรับ     

                (๔) ตัวชี้วัดความสําเร็จของจุดมุงหมายระดับสูง จะถูกอธิบายอยางสมเหตุสมผล 

ในความสําเร็จของเปาหมายระดับสูง       

       (๕) ตัวชี้วัดความสําเร็จของจุดมุ งหมายระดับสูงจะตองเปนตัวชี้วัดความ 

กาวหนา ท่ียอมรับ และแสดงท้ังในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ และระยะเวลาท่ีกําหนดแนนอน      

      (๖) จะต องแสดงตัวชี้ วัดความก าวหน า ให ชัดแจ งพร อมวิธีการจัดหา 

ขอมูลเพ่ือพิสูจนตัวชี้วัดความสําเร็จนี้   

๕. สิ่งท่ีผู ประเมินผลจะตองทํา สรุปผูประเมินผลจะตองทําความกระจางแจงเก่ียวกับเคาโครงการและ

จําแนกจุดหมายของโครงการออกเปนปจจัย  กิจกรรม  ผลได  วัตถุประสงคของโครงการ และ 

เปาประสงคการพัฒนากระบวนการโครงการ  (บรรเทิง,  ๒๕๓๐ : ๑๔)   คําวา กระบวนการ หรือ Process  

ในท่ีนี้หมายถึง การดําเนินงานอยางมีระเบียบและตอเนื่องเปนข้ันเปนตอน โดยท่ัวไปวงจรโครงการ 

(Project Cycle)  มี ๕ ข้ันตอนใหญ คือ การศึกษาและกําหนดโครงการ การเตรียมโครงการ  การประเมิน

และอนุมัติโครงการ  การดําเนินงานตามโครงการ และการติดตามและประเมินผลโครงการ  แตในท่ีนี้จะ

เสนอกระบวนการโครงการ (Project Process) เปน ๓ ข้ันตอนใหญๆ ตามระเวลาของโครงการ กลาวคือ

ข้ันตอนกอนดําเนินการโครงการ ระหวางการดําเนินงานโครงการ และหลังการดําเนินงานโครงการ  โดยมี

รายละเอียดดังนี้     

      ๕.๑ กอนการดําเนินงานโครงการ (Before the project)  เปนข้ันตอนท่ีเก่ียวกับการวางแผน

จัดทําโครงการหรือเรียกวา Project formulation and planning  ข้ันตอนนี้จะเก่ียวกับ การศึกษา 

กําหนดวัตถุประสงค พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุ มบุคคลเปาหมาย ระยะเวลาเปาหมาย กําหนดกิจกรรมของ

โครงการ ประมาณคาใชจาย ผลได แหลงท่ีมาของคาใชจาย และการจัดองคกรบริหาร โครงการ เปนตน    



     Evaluation Research : Koh Tao Hospital                                                                                                   

  Sudafa Wongharimat, Ph.D. 

 

22 
กองบริหารการสาธารณสุข 
 

    ๕.๒ ระหวางการดําเนินงานโครงการ (During the project) เปนข้ันตอนท่ีโครงการผานการอนุมัติ

ใหดําเนินการได  โครงการจะมีแผนปฏิบัติการและดําเนินงานตามแผนท่ีวางไวในชวงนี้ ตามทัศนะของการ

ประเมินผล  เปนชวงท่ีโครงการใสปจจัยและทรัพยากร (Inputs) เขาไปในกิจกรรม  (Activities)  เม่ือผาน 

กระบวนการแลวจะเกิดผลไดเบื้องตน (Outputs)  ตอจากนั้นจะเกิดผลไดในระดับกลาง  (Effect)   หรือ

ผลกระทบระยะสั้นตามวัตถุประสงคของโครงการ (Impact)     

           ๕.๓ หลังการดําเนินงานโครงการ  (After the project)  ชวงนี้เปนชวงท่ีเกิดผลไดหรือผลกระทบ

ระดับกลาง และผลไดระดับสุดทายของโครงการ (Ultimate Impacts)  ผลกระทบของโครงการนี้อาจ

เกิดข้ึนตามแผนท่ีวางไวหรือโครงการอาจมีผลไดเปนอยางอ่ืน เพราะในชวงดังกลาว มีปจจัยหลายอยางท่ี

โครงการไมสามารถควบคุมได เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เปนตน  ปจจัยเหลานี้อาจทํา

ใหผลไดของโครงการมีลกัษณะผิดแผกแตกตางไปจากวัตถุประสงคท่ีวางไว   

๖. ประเภทการประเมินผลโครงการ  มีผู แบ งประเภทการประเมินผลโครงการโดยใช ช วงเวลา 

เปนเกณฑออกเปนประเภทตางๆ ท่ีมีความคลายคลึงและความแตกตางกัน ดังนี้   

           ๖.๑ ประเภทการประเมินผลโครงการของ United Nations (บรรเทิง, ๒๕๓๒ : ๑๕-๑๗)        

United Nations  ได แบ งประเภทของการประเ มินผล ตามช วงเวลาออกเป น ๔ ประเภท คือ  

        (๑) การประเมินกอนเริ่มโครงการ (Exante Evaluation) คือ การประเมินความ เหมาะสมของ

โครงการ อาจจะเปนการศึกษาถึงความเปนไปไดของ Project Appraisal ความเปนไปไดของแผน

ดําเนินงาน (Operation Plan)  การตรวจสอบสถานะภาพของโครงการในลักษณะตางๆ  อาทิ ความเปนไป

ไดของผลกระทบท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจและสังคม  ความเปนไปไดของระบบ บริหาร (Management 

System)  ความพรอมเพรียงของปจจัยตางๆ  นอกจากนี้การประเมินผลกอนเริ่มโครงการอาจจะนํา 

ขอมูลตางๆของโครงการท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันและไดเคยดําเนินการมาแลว  มาศึกษาวิเคราะหถึงความ

เปนไปไดและความเหมาะสมของโครงการ เพ่ือใหโครงการมีความสมบูรณพรอมท่ีจะดําเนินการในข้ัน 

Implementation ได การประเมินผลในข้ันตอนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลแกผูมีอํานาจอนุมัติโครงการ 

และการอนุมัติในท่ีนี้คืออนุมัติใหทําหรือไมใหทําโครงการ และถาโครงการไมไดรับการอนุมัติแลวข้ันตอน 

ตอไปของโครงการก็จะทําไมได  ตัวอยางเชน โครงการในแผนงานตางๆ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ จะตองไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตเิปนผูใหขอเสนอแนะ โครงการเหลานั้นจะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับการอนุมัติ

จากคณะรัฐมนตรีแลว  สําหรับการประเมินผลตามข้ันตอนนี้ เปนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

และเปนการพิจารณาไปพรอมๆกันหลายดาน เชน  ดานเทคนิค ศึกษาวาเหมาะสมหรือไม อยางไร  

- ดานการเงิน  (Financial Analysis)  วิเคราะหวาโครงการท่ีจะดําเนินการนั้น จะ ใหผลคุมคากับเงินลงทุน

หรือไม อยางไร   - ดานเศรษฐกิจ  (Economic Analysis)  วิเคราะหวาโครงการท่ีจะดําเนินการนั้นจะ ให

ผลตอเศรษฐกิจโดยสวนรวมอยางไร   - ดานสังคม (Social Analysis)  วิเคราะหวาโครงการจะใหผลดี 
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ตอสังคมอยางไร    - ดานสิ่งแวดลอม ศึกษาวาโครงการนั้นจะมีผลกระทบกับบุคคลกลุมอ่ืนๆ หรือสภาพ

แวดลอม ในพ้ืนท่ีเปาหมายและพ้ืนท่ีใกลเคียงอยางไร นอกจากการศึกษาและวิเคราะหตามท่ีกลาวแลว  

บางโครงการอาจมีความจําเปนท่ีจะตองประเมินภาวะเศรษฐกิจและสังคมของกลุมประชากรเปาหมาย  

ท้ังนี้เพ่ือทราบภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของกลุมบุคคลเปาหมาย เพ่ือนํามาใชในการวางแผนจัดทําโครงการ

และนํามาใชเปนเกณฑ สําหรับการประเมินผลตามวัตถุประสงคของโครงการ  

     (๒) การติดตามโครงการ (Project Monitoring) เปนกิจกรรมท่ีทําในระหวางการ ดําเนินงานตาม

โครงการ  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลดานปจจัยหรือทรัพยากรของโครงการ เชน การจัดสงปจจัย  การใช 

ปจจัยของแตละกิจกรรมในโครงการ  ผลไดเบื้องตน  ความคืบหนา  ปญหาและขอขัดของตางๆของ

โครงการ  ขอมูลท่ีไดจากการติดตามจะมีประโยชนในแงของการควบคุมและกํากับโครงการ เพ่ือใหโครงการ

บรรลุวตัถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว   

      (๓) การประเมินผลในระหวางการดําเนินงานตามโครงการ (On going Evaluation)  ระหวางท่ี

โครงการกําลังดําเนินการอยูนี้  จะมีการประเมินผลเปนระยะๆเพ่ือใหขอมูลแกกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ  โดย

เฉพาะอยางยิ่งผูบริหารโครงการระดับตางๆ สวนใหญขอมูลท่ีจะนํามาใชในการประเมินผลนั้น ไดมาจาก

รายงานการติดตามโครงการและเก็บขอมูลเพ่ิมเติมเทาท่ีจําเปนสําหรับสิ่งท่ีจะตองประเมินก็คือกระบวนการ

ดําเนินงาน (Implementation Process) โดยเนนในสิ่งเหลานี้ คือ - ตรวจสอบใหแนใจวาผลไดจะตรงกับ

วัตถุประสงคของโครงการหรือไม - วิเคราะหถึงประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงานในแงของ

ระยะเวลา คาใชจายตอหนวยของการผลิต  และวิเคราะหการดําเนินงานขององคกร - วิเคราะหผลได    

เบื้องตนในแงของปริมาณตามเปาหมาย และคุณภาพตามมาตรฐาน - วิเคราะหถึงศักยภาพท่ีโครงการจะ

ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคเรงดวนและวิเคราะหถึงศักยภาพของโครงการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค

ระดับกลาง ( Intermediate Objective) และ วัตถุประสงค ระยะยาว (Long Term Development 

Objective) ใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล    

     (๔) การประเมินผลหลังจากการท่ีโครงการสิ้นสุดแลว (Expost Evaluation) เปนการวิเคราะหผล

ระยะสั้นและระยะยาวของโครงการ  การวิเคราะหมีลักษณะท่ีลงลึกและใหรายละเอียดมากกวา Ongoing 

Evaluation  การวิเคราะหจะเริ่มจากผลไดเบื้องตน (Outputs)  ผลไดเบื้องตนนี้กอใหเกิดผลไดระดับกลาง 

(Effect)  หรือผลกระทบระยะสั้นมากนอยเพียงใด และ จากผลไดระดับกลางนี้จะกอใหเกิดผลไดระดับ 

สุดทายตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด ในการประเมินผลในข้ันตอนนี้สิ่งท่ียาก

ท่ีสุด ไดแก การเลือกแผนแบบการประเมินผล (Evaluation design)  ซ่ึงทางท่ีดีควรจะไดกําหนดไวใน

ระบบการติดตามและประเมินผล เพ่ือท่ีจะได วางระบบการจัดเก็บขอมูลไดถูกตอง วัตถุประสงคของการ

ประเมินผลหลังโครงการนั้น เพ่ือใหบทเรียนกวางๆในอนาคต ในแงของการกําหนดนโยบาย  การวางแผน
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โครงการ  วิธีการดําเนินงาน และบทบาทของปจจัยตางๆท่ีโครงการไมสามารถควบคุมได แตมีผลกระทบ 

ตอผลไดในระยะยาวของโครงการ สําหรับจุดเนนของการประเมินผลหลังโครงการนั้นมีดังนี้   

      - วิเคราะหผลไดของโครงการวา สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนพัฒนาในระดับชาติหรือไม       

           - วิเคราะหวาวัตถุประสงคของโครงการนั้น ไดกําหนดไวถูกตองแลวหรือไม อยางไร     

    - วิเคราะหถึงปจจัยตางๆ ซ่ึงโครงการไมสามารถควบคุมได แตมีผลตอความสําเร็จ หรือลมเหลว

ของโครงการ     

      - วิเคราะหการบริหารองคกร และกระบวนการดําเนินงาน ตลอดจนการติดตามและควบคุม

โครงการ    

     - วิเคราะหแนวทางการดําเนินงานและชี้ขอดีและขอบกพรองของโครงการ  การประเมินผล

กระทบของโครงการ การสิ้นเปลืองคาใชจาย ใชเวลาและความชํานาญในการประเมินผล  ดังนั้นในทาง

ปฏิบัติควรเลือกโครงการท่ีคอนขางพิเศษ เชน โครงการตัวอยาง หรือโครงการผลิตบางโครงการ เพ่ือได

บทเรียนจากโครงการเหลานี้  และนําไปใชเพ่ือกําหนดนโยบาย แผนงาน และจัดทําโครงการใหม    

        ๖.๒ ประเภทการประเมินผลของ Michael Scriven (ประชุม, ๒๕๒๙ : ๘๙-๙๐)          

Michael Scriven  ไดจําแนกการประเมินผลโครงการโดยใชช วงเวลาเปนเกณฑได ๒ ประเภทคือ  

   (๑) การประเมินผลระหวางโครงการ  (Formative Evaluation) เปนการประเมินผลในขณะท่ี

โครงการกําลังดําเนินการอยู โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเสนอขอมูลท่ีจําเปนใหกับผูบริหารได ปรับปรุงแกไข

โครงการใหดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การประเมินผลระหวางโครงการมีคุณคาตอกระบวนการ

วางแผนเปนอยางมาก การประเมินผลระหวางโครงการนั้น เปนการประเมินผลภายในของโครงการซ่ึงจะ 

ตองทําการประเมินสวนตางๆของเนื้อในโครงการอยางละเอียด  จึงเรียกอีกอยางหนึ่งว า Intrinsic 

Evaluation   

    (๒) การประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ (Summative Evaluation)  เปนการ ประเมินผล

ภายหลังจากการดําเนินงานโครงการไดสําเร็จแลว และผูประเมินผลวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหผู มีอํานาจ

ตัดสินใจวาโครงการนั้นมีคุณคามากนอยเพียงใด  สมควรท่ีจะดําเนินงานตอไปหรือไมหรือเรียกอีกอยาง

หนึ่งวา Pay-off Evaluation ซ่ึงหมายถึงการประเมินผลโครงการหลังจากท่ีไดดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว 

และใชขอดีหรือขอเสียท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงแกไขโครงการและการดําเนินงานโครงการ  

         ๖.๓  ประเภทการประเมินผลโครงการของแอลคิน (ประชุม, ๒๕๒๙ : ๘๙-๙๐) แอลคิน (Marvin 

C.Alkin) จําแนกการประเมินผลโครงการไดเปน ๕ ประเภท  และแตละประเภทของการประเมินผล

โครงการมีลักษณะคลายกับกระบวนการพัฒนาโครงการ กลาวคือ   

        (๑) การประมาณการระบบ (Systems assessment) หมายถึงการศึกษาความเปนไปไดของ

โครงการประเมินความตองการในการจัดทําโครงการ  การวิเคราะหขอมูลตางๆ กอนท่ีจะนําไปใชเพ่ือการ

ดําเนินงานโครงการ วิเคราะหผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการจัดทําโครงการรวมท้ังการคาดคะเน



     Evaluation Research : Koh Tao Hospital                                                                                                   

  Sudafa Wongharimat, Ph.D. 

 

25 
กองบริหารการสาธารณสุข 
 

ผลกระทบตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ  การประเมินโครงการประเภทนี้บางทีเรียกวา “การ

ประเมินกอนตกลงใจดําเนินงานโครงการ (Pre-evaluation)        

      (๒) การวางแผนโครงการ  (Program Planning)  หมายถึงการจัดทําโครงการหรือรูปแบบของ

โครงการใหเหมาะสมและสอดคลองกับสวนประกอบ รายละเอียดและขอมูลตางๆท่ีโครงการมีอยู การ

ประเมินโครงการประเภทนี้เปนการจัดทําโครงการใหพรอมกอนการดําเนินงาน โครงการ หรือการนํา

โครงการไปปฏิบัตินั่นเอง         

      (๓) การนําโครงการไปปฏิบั ติ   (Program implementation)  หมายถึง การประเมินผล

กระบวนการในการดําเนินงานของโครงการใหเปนไปตามแผนงานท่ีไดกําหนดไว  การประเมินประเภทนี้มี

ชื่อเรียกตางกันเชน การประเมินขณะปฏิบัติงาน (Operational หรือ On-going evaluation) หรือเรียกวา 

การประเมินกระบวนการ (Process evaluation)  หรืออาจใชคําวา การถายทอด (Transactions) การ

ดําเนินงาน เปนตน         

     (๔) การปรับปรุงโครงการ  (Program improvement)  หมายถึง  การตรวจสอบหาขอบกพรอง

ของโครงการแลวปรับปรุงแกไขโครงการนั้นใหดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง  การประเมินโครงการ

ประเภทนี้เปนการประเมินเม่ือโครงการเสร็จสิ้นแลว (End-of project evaluation) อยางทันทีทันใด โดย

เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการแลวปรับปรุงแกไขตามขอมูล ยอนกลับ (feedback) ท่ีเกิดข้ึนนั้น

เพ่ือใหโครงการมีผลงานตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว         

     (๕) การตัดสินใจยอมรับโครงการ (Program Certification)  หมายถึงการประเมินผลกระทบ 

ตางๆ หลังจากท่ีโครงการไดเสร็จสิ้นแลววาโครงการท่ีดําเนินการไปนั้นกอใหเกิดผลตอองคกรหรือสังคม 

อยางไรบาง  สมควรท่ีโครงการนี้จะดําเนินการตอไป หรือจะตองสิ้นสุดลงโดยไมตองทําอีกตอไป  การ

ประเมินโครงการประเภทนี้อาจเรียกวา “การประเมินหลังโครงการสิ้นสุด (Expost’e evaluation  หรือ 

Post project evaluation)” “Evaluation Theory Development”  

        ๖.๔  ประเภทการประเมินผลของ ไทเลอร (Ralph W. Tyler)  ในป คศ. ๑๙๘๖  ไทเลอรไดนําเสนอ

ประเภทของการ ประเมินผลโครงการใหม (New Tyler, ๑๙๘๖) โดยแบงประเภทการประเมินผลตามชวง

เวลาออกเปน ๖ สวน คือ           

    (๑) การประเมินวัตถุประสงค  (Appraising Objectiives)          

    (๒) การประเมินแผนการเรียนรู (Evaluation the Learning Plan)          

    (๓) การประเมินเพ่ือแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to Guide Program  

Development)         

    (๔) การประเมินผลเพ่ือนําโครงการไปปฏิบัติ  (Evaluating Program Implement)          

    (๕)  การประเ มินผลลัพธ  ของโครงการทางการ ศึกษา (Evaluating the Outcomes of 

Educational Program)          
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     ( ๖ )  ก า ร ติ ด ต าม  (Follow up)  และกา รป ระ เ มิ นผล ก ร ะท บ  ( Impact Evaluation)  

๗.  รูปแบบของการประเมินผลโครงการ  การท่ีจะเขาใจถึงการประเมินผลโครงการอยางลึกซ้ึงไดนั้น ผู

ประเมินผลจะตองศึกษาทําความเขาใจกับรูปแบบหรือแนวคิดของการประเมินผลโครงการ ซ่ึงมีหลาย

รูปแบบและหลายแนวคิด  มีขอสังเกตคือแตละรูปแบบจะประเมินผลอยูภายในกรอบของข้ันตอนตางๆ 

ภายใตกระบวนการโครงการ ไดแก กอนโครงการ ปจจัย กิจกรรม ผลได ผลกระทบเบื้องตน และ

ผลกระทบตอเนื่องท้ังสิ้น จะตางกันก็เพียงแตมีจุดเนนท่ีแตกตางกันเทานั้น    

         ๗.๑ รูปแบบการประเมินผลในยุคตางๆ (ปุระชัย, ๒๕๓๓: ๑-๗)         

    องคความรู ด านการประเมินผลไดรับการพัฒนามาเปนลําดับ ยุคท่ี๑ แนวคิดแรก (Thesis)  

เปนการประเมินผลความพยายาม (Effort Evaluation)  จากนั้นไดมีการพัฒนาเขาสูยุคท่ี ๒ แนวคิดแยง 

(anti-thesis) เปนการประเมินผลผลลัพธ (Effect Evaluation)  และในยุคท่ี ๓  แนวคิดรวม (Overall 

Evaluation) เปนการประเมินผลรวบยอด  (๑) การประเมินผลความพยายาม (Effort Evaluation)   

เปนการประเมินผลโครงการ ในยุคตน ท่ีสนใจแตปจจัย (inputs) ท่ีใสเขาไปในโครงการ  แตไมสนใจวาจะ

ได  outputs หรือ   Effect อะไรบาง คือ ใหคําตอบเพียงวา บุคลากรในโครงการไดดําเนินการอะไรไปบาง

และลงทุน ดานทรัพยากรไปเพียงใด  การประเมินผลความพยายาม  ผูประเมินผลมักมีแนวความคิดไวใน

ใจวากิจกรรมท่ีกําลังดําเนินการอยูนั้นเปนวิธีท่ีจะนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคได โดยไมตอง ศึกษา

ถึงผลลัพธท่ีแทจริง  อุปมาอุปมัยเสมือนการนับจํานวนครั้งท่ีกาวเดิน  โดยไมสนใจวาจะเดิน ไปไดระยะ

ทางไกลเทาไร  เพราะผู ประเมินอาจมีสูตรสําเร็จไวในใจวา ถาเดิน ๔ กาวจะไดระยะทาง  ๓ เมตร 

เพราะฉะนั้นนับแตจํานวนกาวท่ีเดินก็พอ  ไมตองไปดูวาเดินไดระยะทางเทาไร  Kendle  (๑๙๕๕)  ไดเคย 

วิเคราะหการประเมินผลโครงการในสหรัฐในยุคนั้นไววา “การประเมินผลโครงการ ของสหรัฐในยุคนั้น 

เปนเพียงการประเมินความพยายามในรูปของจํานวนเงินท่ีใชจาย  เวลาของ เจาหนาท่ีและอ่ืนๆ โดยไมได

สนใจศึกษาดัชนี ท่ีบ งบอกถึงระดับความสําเร็จแต ประการใด” (๒) การประเมินผลลัพธ  (Effect 

Evaluation)  เปนการประเมินผลในยุคท่ี ๒  เนนความสําคัญท่ีผลลัพธท่ีไดจากโครงการแทนท่ีจะเปน 

Input คือศึกษาวาผลลัพธ  ท่ี ได บรรลุวัต ถุประสงค  ท่ีตั้ งไว หรือไม  เพียงใด สนใจแต ประสิทธิผล 

(Effectiveness)  ไมไดสนใจวาโครงการจะดําเนินการไปตามกระบวนการท่ีวางแผนไวหรือไม  ถาจะอุปมา

อุปมัยกับการเดินทางก็เสมือนการสนใจไปท่ีระยะทางท่ีเดินได แทนท่ีจะสนใจจํานวนครั้งท่ีกาวเดิน  

นอกจากประสิทธิผลแลวการประเมินผลลัพธยังศึกษาครอบคลุมถึงเกณฑมาตรฐานดานประสิทธิภาพ 

(Efficiency)  และความพอเพียง  (Adequacy) ของผลลัพธท่ีไดมาดวย คือ ดานประสิทธิภาพ  ศึกษา

อัตราสวนความสัมพันธระหวางผลลัพธท่ีไดจากโครงการกับปจจัยท่ีใชในโครงการ โดยมุงท่ีผลลัพธสูงสุด 

ตอหนวยลงทุนหรือการลงทุนต่ําสุดตอหนวยผลลัพธท่ีคงเดิม  กลาวไดวาประสิทธิภาพเก่ียวของกับการหา

แนวทางท่ีดีกวาเพ่ือดําเนินโครงการใหไดผลลัพธเชนเดิม  คําวาดีกวาในท่ีนี้หมายถึงในแงการประหยัด

งบประมาณ เวลา บุคลากร และวัสดุ อุปกรณ เปรียบเชนการเดินทางจากจุด ก. ไปจุด ข. หางกันหลายสิบ 
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กม. แทนท่ีจะเดินเทาก็เลือกเดินทางโดยบริการขนสงมวลชน ซ่ึงประหยัดท้ังเวลาและคาใชจายดานความ

พอเพียง ศึกษาอัตราสวนผลลัพธของโครงการกับความตองการท้ังหมดของประชาชนหรือสังคม  ถาจะ

เปรียบตัวอยางการเดินเทาแมผูเดินทางจะรูสึกวาเดินเทามาไดไกลถึง ๑๐ กม. แลวก็ตาม แตเม่ือเทียบกับ 

ระยะทางท้ังหมดท่ีตองเดิน ๕๐ กม.แลว ก็จะเห็นไดวาผูเดินทางยังอยูหางจากจุดหมายปลายทางอีก  

ถึงรอยละ ๘๐ ของระยะทางรวม  (๓) การประเมินผลรวบยอด (Overall Evaluation) ยุคท่ีสามของการ

ประเมินผลเปน การประเมินผลท่ีพยายามผสานองคความรูของการประเมินผลความพยายาม และการ

ประเมินผล ผลลัพธเขาดวยกัน  พรอมท้ังปรับปรุงแกไขขอจํากัดบางประการของการประเมินผลสอง

ประเภทแรก การประเมินผลรวบยอดไมเพียงแตมีความสนใจวาโครงการประสบผลสําเร็จหรือไม แตยัง

สนใจวา ทําไมโครงการ (ท่ีศึกษา) จึงประสบความสําเร็จหรือลมเหลว Helen Freeman (๑๙๗๕ : ๑๔๖)   

ไดกลาวถึงการประเมินผลยุคท่ี ๓ นี้วา หมายถึงการประเมินผลท่ีนําแนวความคิดและวิธีการท่ีเหมาะสม

มาใช เพ่ือ (๑) พิจารณาวา ปจจัย  (inputs) ของโครงการไดรับการดําเนินการตามแผนท่ีวางไวหรือไม  

(๒) โครงการไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือขยายผลไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับความต้ังใจหรือไม การ

ประเมินผลรวบยอด  นอกจากจะวัดเกณฑมาตรฐานดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความพอเพียงตาม

ยุคท่ี ๒ แลว  ยังไดนําเกณฑมาตรฐานอีก ๒ ประเภทมาใชคือ ความเสมอภาค (Equality) และความ 

เปนธรรม  (Justice) ดานความเสมอภาค  นักประเมินผลตองเขาใจถึงสิทธิอันพึงมีพึงไดของประชาชน

ผนวกกับแนวความคิดวาดวยความเก่ียวของเฉพาะกรณี  สวนดานความเปนธรรมมี ๒ หลักการ คือ  

หลักการแรกประเมินในแง ท่ีว าบริการสาธารณะไดก อใหเกิดประโยชนต อประชาชนผู รับบริการ 

เปนจํานวนมากนอยเพียงใด การบริการสาธารณะท่ีเปนธรรมตามหลักการนี้ยอมมุงใหความสําคัญตอสวน

รวมมากกวาสวนบุคคลคือ คนสวนใหญไดรับประโยชนสูงสุด  หลักการท่ีสองมุงเนนวาการบริการสาธารณะ

ท่ีเปนธรรมยอมตองมุงตอบสนองตอผู เสียเปรียบทางเศรษฐกิจและสังคมเปนอันดับแรก   

   

          ๗.๒  รูปแบบการประเมินผลแบบ IOEI model  (บรรเทิง, ๒๕๔๙ : ๑-๓)          

รูปแบบการประเมินผลนี้ไดจําแนกตัวแปร (Variants) หรือองคประกอบของโครงการ ออกเปน            

              I  =   ปจจัย   (Inputs)         

             O  =   ผลได   (Outputs)          

             E  =   ผลกระทบ   (Effect)          

                  I  =   ผลกระทบตอเนื่อง   (Impact)        

ตัวแปรแตละตัวมีความสัมพันธและตัวแปรแตละตัวมีความหมายดังนี้          

    (๑) ปจจัย คือ  ทรัพยากรท่ีนํามาใชในกระบวนการของแตละกิจกรรมเพ่ือผลิตผลได ทรัพยากร 

เหลานี้คือ งบประมาณ บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือและอ่ืนๆ         

    (๒)  ผลได คือ ผลลัพธเบื้องตนท่ีเกิดจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในโครงการ  ผลไดอาจ  
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เปนผลไดเชิงปริมาณ (Quantitative Outputs)  และผลไดเชิงคุณภาพ (Qualitative Outputs) ในบาง

กรณีผลไดของกิจกรรมหนึ่งอาจเปนปจจัยของอีกกิจกรรมหนึ่งได        

    (๓) ผลกระทบ คือ ผลท่ีเกิดจากการใชประโยชนจากผลไดในกิจกรรมของโครงการ ผลกระทบนี้

อาจเปนไดท้ังผลกระทบตามท่ีวางแผนไวกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยไมวางแผนไว ซ่ึงเปนไปไดท้ังทางบวก

และทางลบ             

   (๔) ผลกระทบตอเนื่องคือผลกระทบท่ีเกิดตอเนื่องจากผลกระทบซ่ึงเปนผลลัพธระดับสูงสุดของ

โครงการ  ผลกระทบตอเนื่องท่ีเกิดข้ึนนี้อาจเปนผลกระทบตอเนื่องตามท่ีไดวางแผนไวและเปนผลกระทบ 

ตอเนื่องท่ีไมไดวางแผนไว องคประกอบของท้ัง ๔ กลุม อาจเรียกวาตัวแปรของแบบจําลอง IOEI  ท่ีจะนํามา

ใชในการประเมินผล คําวาแบบจําลอง (Model) คือ สวนยอของสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนจะมี 

องคประกอบดังนี้   

    (๑) ตัวแปร   

    (๒) ความสัมพันธของตัวแปร   

    (๓) ขอสมมุติ  สําหรับขอสมมติ (Assumptions) เปนเง่ือนไขของความสัมพันธจากปจจัย 

- ผลได  ผลได – ผลกระทบ และจากผลกระทบ – ผลกระทบตอเนื่อง ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการจะ 

เกิดข้ึนไดเม่ือขอสมมติเปนจริง   

          ๗ .๓  รูปแบบการประเมินผลแบบ  IPOO model รูปแบบการประเมินผล IPOO model    

ไดจําแนกองคประกอบของโครงการออกเปน ๔ กลุม ดังนี้         

             I   =   ปจจัย  (Inputs)          

             P  =   กระบวนการ  กิจกรรม  (Process  หรือ  Activities)          

             O  =  ผลได  (Outputs)           

               O  =  ผลลัพธ  (Outcomes หรือ Effect + Impact)     

    ๗ .๔   รูปแบบการประเมินผลแบบ   System Approach และ Goal Attainment Model       

        ๗.๔.๑ การประเมินผลแบบ  System Approach Model  :  คือ การประเมินผลซ่ึงมี ลักษณะ

การประเมินผลเปนไปท้ังระบบของโครงการ  เริ่มตั้งแตประสิทธิภาพในการจัดการของสวน Inputs เชน 

การจัดหาวัสดุอุปกรณ  การบริหารดานการเงิน  การบริหารบุคคล  ตรวจสอบประสิทธิภาพในดานการ

บริหารโครงการ  (Project Management)  ผลสําเร็จของโครงการ และ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 

ดังนั้น การประเมินผลในลักษณะเชนนี้ คอนขางจะละเอียดและยากกวาการประเมินผลในลักษณะ Goal 

Attainment model  เกณฑพิจารณาท่ีเชื่อวาจะสามารถครอบคลุมโครงการไดทุกแงทุกมุม และสนับสนุน 

การประเมินผลระบบ System Approach Model  ดังกลาวนั้น  ใหพิจารณาจากปจจัยตางๆ  ๕ ประการ 

คือ   (๑)  Efficiency เปนการวัดประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง

ระหวางดําเนินงานและเม่ือโครงการเสร็จสิ้นแลว  (๒)  Quality เปนการประเมินเก่ียวกับคุณภาพของการ
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ปฏิบัติงาน และผลท่ีไดรับจากโครงการวาตรงตามมาตรฐานท่ีตองการหรือไม   (๓)  Economic and 

Financial Assessment  เปนการพิจารณาวาโครงการไหนจะใหผลคุมกับการลงทุน เปนการควบคุมคาใช 

จายในระหวางดําเนินการและเปนการพิจารณาผลท่ี ไดรับมาเปรียบเทียบกับทุนท่ีไดลงไป   (๔)  Goal 

Attainment เปนการพิจารณาถึงผลของโครงการวาไดแกไขปญหาท่ีตองการมากนอยเพียงใด และเปนไป

ตามนโยบายท่ีกําหนดไวหรือไม (๕)  Significant  เปนการพิจารณาถึงผลกระทบตางๆ โดยทางตรงและ

ทางออม อาจเกิดมีข้ึนในขณะดําเนินการและเม่ือโครงการไดเสร็จสิ้นไปแลว  ผลกระทบเหลานี้อาจเปนสิ่งท่ี

ไมเคยคาดคิดมากอนก็ได ประเภทการประเมินผลแบบ System Approach นี้ เปนท่ีนิยมใชกันอยางกวาง

ขวาง ในสถาบันระหวางประเทศ  อาทิ U.N.  ธนาคารโลก  เปนตน   

            ๗.๔.๒ การประเมินผลแบบ Goal Attainment Model :  คือ  การประเมินผลโดยพิจารณา

เฉพาะวัตถุประสงคของโครงการวาไดบรรลุเปาหมายท่ีตองการหรือไม การประเมินผลแบบนี้จึงเปนเพียง

การวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานวา สามารถสงผลใหบรรลุถึงเปาหมายท่ีไดคาดการณไวเพียงใด หากไม

เปนไปตามท่ีคาดหมายไว  มีผลเนื่องมาจากสาเหตุใด  มีปญหาหรืออุปสรรคใดท่ีทําใหการดําเนินงานไม

สามารถบรรลุถึงเปาหมายนั้นไดขอบขายของการพิจารณาในการประเมินผลแบบ Goal Attainment 

Model นั้น  สามารถพิจารณาจากปจจัยตางๆ ๒ ประการ คือ (๑) First approach evaluation  การ

ประเมินผลโดยพิจารณาถึงผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรง (Direct benefit) อันเนื่องมาจากโครงการโดยมีสมมติฐาน

แหงความสัมพันธ (Linkage Hypothesis) ของปจจัยท่ีลงทุนไป (Input) กับผลท่ีตองการใหเกิดข้ึน 

(Output) (๒) Socio – Psychogical evaluation  เปนการประเมินผลกระทบตอพฤติกรรมทาง สังคมโดย

ทางออม (Indirect benefit)  ซ่ึงเก่ียวเนื่องกับความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการโดยมีสมมติฐาน

แหงความสัมพันธ   (Linkage Hypothesis)  ของผลท่ีต องการให เกิดข้ึน (Output) ซ่ึงมีผลกระทบ 

ตอความสําเร็จในระดับวัตถุประสงค (Purpose)  และจุดมุงหมายระดับสูง (Goal) สําหรับการประเมินผล

ประเภทนี้ ไดนํามาเผยแพรและใชกันอยางกวางขวางโดยองคการ USOM. และโครงการ  A.I.D.  ซ่ึง

ประเทศตางๆในเอเชียนําระบบการประเมินผลลักษณะนี้มาใชเปนสวนมาก   

   ๗.๕ รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP Model (ประชุม,  ๒๕๒๙ : ๙๑-๙๕)   รูปแบบของการ

ประเมินผลโครงการจําแนกตามประเภทของการตัดสินใจมี ๔ ชนิดคือ การประเมินผลสภาพแวดลอม 

(Context evaluation) การประเมินผลขอมูลนําเขา (Input evaluation) การประเมินผลกระบวนการ 

(Process evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product evaluation) หรือท่ีเรียกวาการประเมินผล

แบบ CIPP (CIPP Model)   

       (๑) การประเมินผลสภาพแวดลอม (Context evaluation) เปนการประเมินท่ีมี จุดมุงหมายเพ่ือ

การคนหาเหตุผลในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ โดยจะระบุถึงสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและ

ภายในท่ีอาจมีผลกระทบตอโครงการ ระบุถึงความตองการและโอกาสตางๆท่ีจะเกิดข้ึนรวมท้ังการคาด 

การณป ญหาและวิเคราะหถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือได มีการวิเคราะหสภาพตางๆจึงจะกําหนด 
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วัตถุประสงคของโครงการข้ึน  อาจสรุปไดวาการประเมินสภาพแวดลอมเปนการประเมินเพ่ือการวาง

แผนการตัดสินใจในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการนั่นเอง  การประเมินสภาพแวดลอมจําแนกออกได

เปน ๒ วิธีคือ การประเมินตามสภาวการณ (Contingency) และการประเมินผลตามความสอดคลอง 

(Congruence)  การประเมินตามสภาวการณ เปนลักษณะการประเมินท่ีมุงคนหาพลังหรืออิทธิพลท่ีอยู

ภายนอกระบบท่ีจะสามารถนํามาเพ่ือปรับปรุงแกไขระบบใหดีข้ึน เชน การศึกษาดูงาน วิธีการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานหรือระบบอ่ืน การศึกษาจากผลการวิจัยและตํารับตําราตางๆ การขอคําแนะนําปรึกษาจาก

บุคคลภายนอก  การระดมพลังความคิดกับบุคคลภายนอก  การประเมินคานิยม เจตคติ สภาวะเศรษฐกิจ  

สภาวะทางการเมือง ความเปลี่ยนแปลงของจํานวน ประชากร และอ่ืนๆเปนตน  อยางไรก็ดีการประเมิน 

สภาพแวดลอมตามสภาวการณจะตองมีคําถาม ในลักษณะ “ถา...แลว  (If..then..)”  นําอยูเสมอ ท้ังนี้เพ่ือ

นําไปสูการคาดการณขอมูลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและนําขอมูลนั้นทําการวิเคราะหพิจารณาเพ่ือการกําหนด

วัตถุประสงคของโครงการตอไป ดังเชน ถาเกิดการจราจลข้ึนในเมืองแลวจะเกิดอะไรข้ึนกับระบบการศึกษา

ของเมืองนั้น ถางบประมาณทางดานการศึกษาลดลงรอยละสิบแลวจะใชงบประมาณท่ีไดรับอยางไรและจะ

เกิดอะไรข้ึนกับการศึกษาของประเทศ  การประเมินผลตามความสอดคลองเปนลักษณะการประเมินท่ี

เปรียบเทียบกันระหวางผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับผลท่ีคาดหวังวาจะเกิดข้ึนวามีความสอดคลองหรือมีความแตก 

ตางกัน การประเมินสภาพแวดลอมโดยวิธีนี้เปนการประเมินท้ังระบบ ท้ังนี้เพ่ือตองการท่ีจะดูวาการ 

ดําเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไมและมากนอยเพียงใด การประเมินความสอด

คลองมักจะเปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายในโครงการเอง เชน ลักษณะโครงสรางการ บริหารโครงการ

งบประมาณเพ่ือการดําเนินงาน ลักษณะการวางแผนดําเนินงาน การติดตอสัมพันธระหวางแผนกงานตางๆ 

ภายในโครงการรวมท้ังการติดตอสัมพันธกับแผนกงานภายนอกโครงการ ปฏิทินและตารางการปฏิบัติงาน 

ภารกิจของแผนกงานตางๆและอ่ืนๆ เปนตน อยางไรก็ดีการประเมินสภาพแวดลอมดวยวิธีตามสภาวการณ 

และดวยวิธีตามความสอดคลองจะตองเปนไปดวยกันเสมอหรือจะตองใชรวมกันเสมอ จะแยกออกจากกันไม

ได เพราะการประเมินความสอดคลองเปนการคนหาความตรงกันหรือความเหมือนกัน (Conformance) 

และการประเมินตามสภาวการณเปนการคนหาการปรับปรุงแกไข (Improvement) กลาวคือการปรับปรุง

แกไขโครงการจะเกิดข้ึนไมไดถาไมทราบวาโครงการนั้นมีความแตกตางหรือสอดคลองกันหรือไม ในทํานอง

เดียวกันหากทราบถึงความแตกตางของโครงการแตโครงการนั้นไมไดรับการปรับปรงุแกไข โครงการนั้นก็ไม

เกิดประโยชนหรือไมสามารถจะดําเนินการตอไปได         

      (๒) การประเมินผลขอมูลนําเขา (Input evaluation) เปนการประเมินผลท่ีมี จุ ด มุ  งหมาย เ พ่ือ
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การนําเสนอข อมูลสําหรับการกําหนดถึงวิธีการในการใช ทรัพยากรเ พ่ือให  โครงการ บรรลุ ถึง 

วัตถุประสงค โดยจะระบุใหทราบถึงลักษณะของขอมูลนําเขาดังนี้ (๒.๑) สมรรถภาพและความรับผิดชอบ

ของบุคคลและของหนวยงานท่ีจะบริหารโครงการ (๒.๒) กลยุทธหรือยุทธวิธีท่ีจะทําใหโครงการบรรลุถึง 

วัตถุประสงค (๒.๓) รูปแบบเฉพาะของขอมูลท่ีจะชวยสนับสนุนการนําไปใชของยุทธวิธีท่ีไดเลือกสรรแลว  

การประเมินผลขอมูลนําเขาจะเปนการประเมินในลักษณะท่ีวิเคราะหขอมูลในสวนละเอียดอยางลึกซ้ึง 

(microanalytic) ท่ีมุงวิเคราะหหาขอมูลท่ีดีท่ีสุดท่ีจะนําไปใชในการกําหนดวัตถุประสงคหรือการบริหาร

โครงการ วิธีการเปนการประเมินขอมูลเขาจะผันแปรไปตามความมากนอยในความเปลี่ยนแปลงของ

โครงการหรือผันแปรไปตามความสูงตํ่าของขอมูลท่ีจะนําไปสนับสนุน ความเปลี่ยนแปลงของโครงการนั้น 

เชน ถาโครงการหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนอยและมีขอมูล สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงครบถวนมากพอและ 

เปนขอมูลท่ีมีคุณภาพ การประเมินผลขอมูลนําเขาอาจทําแตนอยก็เปนการเพียงพอแลว เปนตน การ

ตัดสินใจท่ีข้ึนอยูกับการประเมินผลขอมูลนําเขา มักจะเปนผลมาจากการมีขอมูลนําเขาท่ีเฉพาะเจาะจงหรือ

เปนขอมูลท่ีไดรับการเลือกสรรมาอยางดีแลว เชน มีวิธีการ ดําเนินงานท่ีดี มีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่อง

ใช ตารางการปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชา บุคลากร และงบประมาณท่ีเพียงพอและมีคุณภาพเปนอยาง

ดี ซ่ึงเปนท่ีเชื่อม่ันไดวาหากนําไปบริหารโครงการแลวยอมจะไดผลท่ีดีอยางแนนอนบรรลุถึงเปาหมาย

โครงการอยางมีประสิทธิภาพ          

     (๓) การประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation) เปนการประเมินเพ่ือการควบคุมการ

บริหารโครงการ ผลของการประเมินจะเปนขอมูลใหผู บริหารโครงการใชปรับปรุงโครงการใหสามารถ

ดําเนินการและบรรลุถึงวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ จุดมุงหมายของการประเมินผลกระบวนการ

จําแนกไดเปน ๓ ประการคือ (๓.๑) เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือพยากรณความบกพรองในการดําเนินงาน

โครงการ (๓.๒) เพ่ือเสนอขอมูลท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจดําเนินโครงการ (๓.๓) เพ่ือดํารงไวซ่ึงการดําเนิน

โครงการท่ีเปนไปดวยดี  

     การประเมินผลกระบวนการจะตองคํานึงถึงกลยุทธในการประเมินท่ีสําคัญ ๓ วิธีคือ ประการแรก 

จะตองทําการประเมินหรือวิเคราะหความเหมาะสมและความคุมคาของการใชทรัพยากร ประการท่ีสอง 

จะตองทําการประเมินความสามารถในการบริหารโครงการของผูดําเนินโครงการ และประการท่ีสาม จะ 

ตองทําการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบโครงการท่ีไดกําหนดข้ึน การประเมินท้ัง

สามสวนหรือท้ังสามกลยุทธท่ีกลาวแลวสามารถทําใหทราบไดโดยชัดเจนวากระบวนการบริหารโครงการจะ

บรรลุวตัถุประสงคของโครงการไดหรือไม และหากเกิดความผิดพลาดข้ึน ความผิดพลาดนั้นเกิดจาก  
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โครงสรางรูปแบบของโครงการหรือเกิดจากวิธีการดําเนินโครงการนั้น         

      (๔) การประเมินผลผลงาน (Product evaluation)  เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ การ

พิจารณาตัดสินใจหรือการแสดงความคิดเห็นตอความสําเร็จของโครงการท้ังในขณะท่ีโครงการ กําลัง

ดําเนินงานอยู และเม่ือโครงการได เสร็จสิ้นลง การประเมินในลักษณะนี้จะเป นการเปรียบเทียบ 

ระหวางผลงานท่ีเกิดข้ึนกับเกณฑหรือมาตรฐานหรือวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดข้ึนไว  โดยวิเคราะหเพ่ือให

ทราบว าโครงการประสบกับความสําเร็จหรือไม บรรลุวัตถุประสงคด วยเหตุผลใด โดยพิจารณา 

วิเคราะหจากสภาพแวดลอมโครงการ (context)  ขอมูลนําเขา (input) หรือทรัพยากรโครงการและ

กระบวนการ (process) ในการบริหารโครงการ ซ่ึงขอมูลท้ัง ๓ ลักษณะจะไดจากการรวบรวมและการ

บันทึกไวโดยละเอียดตั้งแตเริ่มตนของการดําเนินงานโครงการ เกณฑการประเมินผลงาน เกณฑท่ีใช

เปรียบเทียบกับผลงานโครงการโดยปกติ จําแนกเปน ๒ ลักษณะ คือเกณฑท่ีตั้งข้ึน (Instrumental criteria)  

และเกณฑตามเหตุผล (Consequential criteria) เกณฑท่ีตั้งข้ึน (Instrumental criteria) เปนเกณฑกลาง

ท่ีกําหนดข้ึนไวกอนท่ีจะมีการดําเนินงานหรือเปนเกณฑท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว หรือ 

เปนเกณฑท่ีเปนไปตามเครื่องมือท่ีมีการกําหนดไวลวงหนา เกณฑตามเหตุ (Consequential criteria)   

เปนเกณฑท่ีเปนไปตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึนหรือเปนเกณฑท่ีตองผันแปรไปตามสถานการณในขณะท่ีโครงการ

ดําเนินงานอยู ท้ังนี้เพ่ือใหโครงการมีความเปนไปไดหรือดําเนินงานไดหรือเพ่ือใหการดําเนินงานโครงการ

สอดคลองกับภาวะการณท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น  ซ่ึงหากใชเกณฑหรือมาตรฐานท่ีตั้งข้ึนเปนตัวเปรียบเทียบอาจ

ทําใหโครงการนั้นเปนไปไมไดหรือโครงการอาจไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคท้ังหมดได  ผลงานของ

โครงการอาจสูงหรือต่ํากวาท่ีควรจะเปนแตก็ตองเปนเกณฑท่ีใชได ท้ังนี้เพราะมีเหตุการณท่ีทําใหตอง

ยอมรับเกณฑนั้น สรปุไดวาการประเมินผลงาน เปนการวัดและการแปลผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนวา บรรลุ

วัตถุประสงคโครงการหรือไมและสมควรท่ีจะดําเนินโครงการตอไปหรือไม  หรือจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

โครงการอยางไรจึงจะทําใหโครงการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและบรรลุถึงวัตถุประสงคท่ีได

กําหนดไวอยางสมบูรณมากท่ีสุด เพ่ือใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง รูปแบบของการประเมินผลแบบ CIPP 

กับประเภทของการตัดสินใจ  อนึ่งการประเมินผลโครงการท้ัง ๔ แบบท่ีกลาวแลว จะตองมีการประสาน

สัมพันธกันเสมอ  จะใชแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวยอมจะใหคําตอบกับการบริหารโครงการท่ีไมชัดเจน 

ดังนั้นการประเมินผลโครงการท่ีดีจะตองเปนกระบวนการท่ีเปนระบบและมีการบูรณาการทุกแบบเขาดวย

กัน เพ่ือใหเปนการประเมินผลโครงการท่ีครบสมบูรณ และถาเปนไปไดจะตองมีการประเมินสิ่งเก่ียวพันอ่ืนๆ 

ท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีโครงการไดสิ้นสุดไปแลวในระยะเวลาหนึ่งซ่ึงอาจเปนเวลาท่ีนานหรือสั้นๆก็ได โดย
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พิจารณาจากความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลและกับสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี ท่ีมีการบริหารโครงการนั้น 

การประเมินประเภทนี้เรียกวา การประเมินผลกระทบ (Impact evaluation)   

         ๗.๖ รูปแบบการประเมินผลแบบ Goal-Based  และ  Goal Free model  (ประชุม , ๒๕๒๙ : ๘๕-

๘๖) ไดแก       

    ๗.๖.๑ การประเมินผลโดยยึดวัตถุประสงคเปนหลัก  Goal-Based  model ของไทเลอร (Ralph 

W.Tyler)  เปนการประเมินผลท่ียึดวัตถุประสงคเปนหลักตรงกับแนวคิดการบริหารงาน โดยวัตถุประสงค 

(Management by Objectives) การประเมินผลโครงการแบบยึดวัตถุประสงคเปนหลักนี้ วัตถุประสงคของ

โครงการจะถูกแยกยอยออกเปนงานท่ีแตละคนจะตองปฏิบัติและเม่ือทุกคนปฏิบัติงานผลงานของแตละคน

จะเกิดข้ึน ซ่ึงผลงานเหลานี้จะสามารถวัดได (โดยใชแบบสอบถาม) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑกลาง 

(Norm referenced) ท่ีกําหนดไว  ความแตกตางของผลงานกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวคือสิ่งท่ีจะบอกถึง

ความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการ          

    ๗.๖.๒ การประเมินผลโครงการแบบยึดความเปนอิสระจากเปาประสงค (Goal Free) ของ 

สไครเวน (Michael S.Scriven) เปนการประเมินท่ีลักษณะตรงขามกับประเมินแบบยึดวัตถุประสงค 

เปนหลัก เปนการประเมินทุกสวนและทุกอยางท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ แลวพิจารณาดูวาเปนไปตามท่ีตอง

การหรือไมโดยไมตองเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ เพราะถาไปเทียบกับ วตถุประสงคหรือเปา 

ประสงคของโครงการแลวจะทําใหผู ประเมินละเลยผลกระทบบางอยางท่ีเกิดจาก การดําเนินการของ

โครงการนั้น  การประเมินแบบนี้ ตองการลดความลําเอียงของผูประเมินท่ีมุง พิจารณาสวนใดสวนหนึ่งของ

โครงการตามเกณฑท่ีกําหนดไวแลวละเลยหลายสิ่งหลายอยางท่ีเกิดข้ึนแลวถือวาเปนสิ่งท่ีไมมีคาควรแกการ

พิจารณาซ่ึงทําใหเกิดความผิดพลาดในการพิจารณาตัดสินดําเนินงานโครงการได แนวความคิดและรูปแบบ

การประเมินโครงการชนิดนี้ ซ่ึงไดรับการยอมรับและนําไปใชกับการประเมินโครงการของกลุมผูบริโภค 

สินคาโดยการประเมินหาความนิยมของผูบริโภค หรือผูใชผลิตภัณฑตางๆโดยไมจําเปนท่ีจะตองรูถึงวัตถุประ

สงคของบริษัทผูผลิตแตจะพิจารณาความนิยมของผูบริโภคหรือผูใชผลิตภัณฑเปนเกณฑในการตัดสินการ

ดําเนินการผลิตหรือการประกอบการของบริษัท อนึ่งการประเมินผลโครงการแบบอิสระจากเปาประสงคไม

นิยมใชในการประเมินโครงการทางดานการบริการสังคม เพราะโครงการประเภทนี้หากไมเปรียบเทียบกับ

เกณฑหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวแลวก็ไมสามารถจะประเมินไดหรือถาประเมินไดก็ตองเปนไปตามเกณฑ

ของผู ประเมิน ซ่ึงอาจเกิดความลําเอียงข้ึนได และไมเปนไปตามเจตนารมยท่ีแทจริงของการประเมิน

โครงการตามแนวคิดหรือรูปแบบนี้ (Scriven, Michael S., ๑๙๘๓)    
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       นอกจากนี้  มีการนําแนวคิด CIPPIEST ท่ีประยุกตการประเมินแบบ CIPP จากแนวคิดของ

ศาสตราจารย ดร. แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam, ๒๐๐๘) มาใชในการประเมินผล

ซ่ึงสามารถสรุปตามแนวคิดดังกลาว ตอจาก CIPP ไดดังตอไปนี้   

Impact Evaluation : I (การประเมินผลกระทบ) การประเมินผลกระทบโครงการ สิ่งท่ีผูรับผลประโยชน

จากโครงการ ไดรับเกินไปกวาเปาหมายความตองการท่ีจะไดรับตอบสนองตามความตองการจําเปนตอ

ผูรับบริการหรือไมเพียงใด     

Effectiveness Evaluation : E (การประเมินดานประสิทธิผล) ประเมินดานประสิทธิผลวามีการ

ตอบสนองความตองการจําเปนของกลุมผูรับประโยชนไดเพียงใด  

Sustainable Evaluation : S (การประเมินความย่ังยืน) เปนการประเมินผลลัพธการดําเนินงานทํา

อยางไรใหเกิดความยั่งยืน   

Transportation Evaluation : T (การประเมินดานการถายทอดการสงตอ) เปนการประเมินผลลัพธ

การดําเนินงานท่ีสามารถถายทอดการดําเนินงานใหเกิดประโยชนตอไปได ๗.๗  รูปแบบการประเมินผล

แบบ OOPP model (ศูนย วิจัยเศรษฐศาสตร ประยุกต  ,๒๕๔๔ ) OOPP model   หรือ  Objective 

Oriented Project Planning   ใชหลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในการวางแผน

โครงการเปนเครื่องมือในการวิเคราะห หากดูจากกระบวนการโครงการก็คือการประเมินผล Effect และ 

Impact  ท่ีเกิดข้ึนเทียบกับ purpose และ Goal ของโครงการนั่นเอง ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดใชวิธีการนี้ในการประเมินผลการพัฒนาการเกษตรในชวง

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘ เสนอตอ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการประเมินผลไดใชวิธีสงแบบ

สอบถามไปใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการตางๆ ท่ี ปรากฏอยูในแผนงานตอบ  คําตอบจะแบงออกเปน 

๓ ระดับ คือ          

   (๑) โครงการใหผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค         

    (๒) โครงการใหผลสัมฤทธิ์เพียงบางสวน         

    (๓) โครงการยังไมสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคและไมแนใจ  แลวนําขอมูลท่ีไดรับมาวิเคราะหระดับ

ความสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคของโครงการและ ตามยุทธศาสตรแตละดาน     

         ๗.๘  รูปแบบการประเมินผลองคกรแบบสมดุล (Balanced Scorecard : BSC)  การประเมินผล

องคกรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เปนการประเมินผลการ ปฏิบัติงานขององคกรท่ีกําหนดความ

สมดุลของปจจัยหลักแหงความสําเร็จ แนวคิดนี้ไดรับความ สนใจและความนยิมจากโลกธุรกิจตั้งแต Robert 
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S.Kaplan และ  David P.Norton ไดเริ่มเสนอ แนวความคิดในป ค.ศ. ๑๙๙๒  เนื่องจากท่ีผานมาองคกร 

สวนใหญจะต้ังวัตถุประสงคทางธุรกิจ  (Business Objectives)  โดยใชเปาหมายดานการเงินเปนหลัก  ซ่ึง

อาจจะทําใหขาดการเชื่อมตอกับเปาหมายและวิสัยทัศนเชิงกลยุทธในระยะยาว (ท้ังดานการพัฒนาและการ

ประยุกตใชกลยุทธของ องคกร)  โดยการประเมินผลแบบ  Balanced Scorecard  ของธรุกิจจะใหทัศนมิติ

ท่ีสมดุลระหวาง  (๑) ความตองการทางการเงิน (Financial Concern)  (๒) กระบวนการภายใน (Internal 

Process)  (๓) นวัตกรรมและการเรียนรู  (Learning and Innovation)  (๔)  ลูกคา (Customer)  ประการ

ท่ี สํา คัญ Balanced Scorecard ไม  ได  เป นพียงแค วิธีประเ มินผลการปฏิบัติ งาน (Performance 

Measurement System)  เทานั้นแตยังใหความสําคัญกับโอกาสท่ีองคกรนั้นๆจะประสบกับความสําเร็จใน

อนาคต  โดยจะเปนระบบการบริหารท่ีมีพลวัต (Dynamic) ซ่ึงจะเสริมแรงประยุกต และผลักดันกลยุทธของ

องคกรไปขางหนาอยางตอเนื่อง   

        Robert S. Kaplan  และ  David P. Norton   ได เสนอแนวคิดพ้ืนฐานวิธีประเมินผล แบบ  

Balanced Scorecard วาเปนการเชื่อมโยงการควบคุมการปฏิบัติงานระยะสั้น (Short-Term Operational 

Control)  เขากับวิสัยทัศนและกลยุทธในระยะยาวขององคกรดวยทัศนมิติ (Perspectives)  ขององคกรท้ัง 

๔ ดาน  ซ่ึงมีพ้ืนฐานเวลาใน ๓ มิติ คือ อดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  ทําใหธุรกิจมีทัศนมิติท่ีกวางข้ึน โดยไม

ไดใหความสําคัญกับผลตอบแทนในระยะสั้นแตเพียงอยางเดียว ทัศนมิติท้ัง ๔ ดาน คือ ทัศนมิติดานการเงิน 

ซ่ึงเปนภาพเหตุการณในอดีตท่ี เกิดข้ึนแลว (What was)  สวนทัศนมิติดานลูกคาและทัศนมิติดานกระบวน

ก า ร ภ า ย ใ น  เ ป  น ภ า พ  เ ห ตุ ก า ร ณ  ท่ี กํ า ลั ง เ ป  น อ ยู  ใ น  ป  จ จุ บั น  ( What is)  แ ล ะ ทั ศ น มิ ติ 

ดานนวัตกรรมและการเรียนรูเปนภาพ เหตุการณท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต ((What will be)  สามารถ

นํามารวมไวดวยกันเปนกรอบ ความคิด และสามารถอธิบายภาพรวมของธุรกิจท้ังหมดใหเขาใจไดงายข้ึน 

และท่ีสําคัญกรอบ ความคิดนี้จะตองแสดงถึงสิ่งท่ีฝายบริหารกําลังมุงความสนใจอยางแทจริง   

      การประเมินผลองคกรแบบ Balanced Scorecard ขางตน หากนํามาปรับใชกับการประเมินผล

โครงการ  สรุปไดดังนี้      

          (๑) ความตองการทางการเงิน (Financial Concern)  ตรงกับ Inputs  ปจจยัทางการเงินท่ีแสดงให

เห็นเก่ียวกับความกาวหนาของการใชงบประมาณ  คาใชจายตอหนวยซ่ึงแสดงถึง ประสิทธิภาพของการเกิด

ประสิทธิผลรวมถึงสินเชื่อท่ีใหแกเกษตรกร วิสัยทัศน และกลยุทธ   

           (๒) กระบวนการภายใน  (Internal Process) ตรงกับ Activities และ Outputs  ท่ีแสดงใหเห็น

ถึงความกาวหนาของกิจกรรมและความสําเร็จตามเปาหมายของโครงการ          

           (๓) นวัตกรรมและการเรยีนรู (Learning and Innovation)  ตรงกับ Impact  ไดแก เทคโนโลยีท่ี

ใชในการพัฒนาการเรียนรูหรือความรูท่ีเกษตรกรไดรับ  การใชเทคโนโลยี          
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     (๔) ลูกคา  (Customer)  ตรงกับทุกข้ันตอนของกระบวนการโครงการคือตั้งแต Activities และ  

Impact  แตมองในมิติท่ีแสดงถึงความพึงพอใจของผูไดรับประโยชนจากโครงการท่ีมีตอโครงการ เชน ความ

พึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการ    

    รูปแบบการประเมินผลแบบ  MIOI model  ของศูนยประเมินผล  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

MIOI  model  ไดจําแนกองคประกอบของโครงการออกเปน ๔ กลุม ดังนี้          

          M  =  การบริหารจัดการ  (Management) ไดแก การดําเนินงานตามแผน การติดตาม กํากับ

งาน  การประสานงานระหวางหนวยงานและภายในหนวยงาน  การประสานงานกับกลุ ม ประชาชน 

เปาหมาย  ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีทําชวงเริ่มดําเนินการโครงการใหมๆ และระหวาง ดําเนินการโครงการ         

           I  =  ปจจัย  (Inputs + Activities)       

          O =  ผลได  (Outputs)        

           I  =  ผลกระทบ (Impact = Effect + Impact)    

๘.  ข้ันตอนหรือกระบวนการประเมินผลโครงการ (ในทางปฏิบัติ)  ข้ันตอนหรือกระบวนการประเมินผล

โครงการท่ีจะกลาวถึงในท่ีนี้จะไมเนนข้ันตอนการประเมินผลในทางทฤษฎี แตจะเนนถึงข้ันตอนตางๆท่ีควร

จะทําในทางปฏิบัติเปนหลัก กลาวคือจะเริ่มทําการประเมินผลโครงการใดโครงการหนึ่งไปจนถึงข้ันตอน 

สุดทาย คือ    

      (๑)  ข้ันตอนท่ี ๑  ศึกษาความเปนมาของโครงการ    

      (๒)  ข้ันตอนท่ี ๒  กําหนดหรือเลอืกรปูแบบและประเภทการประเมินผล    

     (๓)  ข้ันตอนท่ี ๓  ศึกษาทําความเขาใจเคาโครงการใหกระจางแจง   

     (๔)  ข้ันตอนท่ี ๔  จําแนกผลการดําเนินงานตามโครงการ (ท่ีคาดวาจะทําจริง)    

     (๕)  ข้ันตอนท่ี ๕  กําหนดประเด็นตัวชี้วัดและวิธีการวิเคราะหขอมูล   

     (๖)  ข้ันตอนท่ี ๖  การรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและใหความเห็นเชิงประเมินผล    

       (๗)  ข้ันตอนท่ี ๗  จัดทําเคาโครงการประเมินผล (Project Proposal)    

      (๘)  ข้ันตอนท่ี ๘  ไดแก  

            ข้ันตอนท่ี ๑  ศึกษาความเปนมาของโครงการ โดยขอรายละเอียดจากเจาของโครงการหรือ

ผูยกรางโครงการ    

             ข้ันตอนท่ี ๒  กําหนดหรือเลือกรูปแบบและประเภทการประเมินผลท่ีจะนํามาใชในการ

ประเมินผลโดยรูปแบบและประเภทการประเมินผลท่ีเลือกควรสอดคลองกับโครงการท่ีจะทํา    

             ข้ันตอนท่ี ๓  ศึกษาทําความเขาใจเคาโครงการใหกระจางแจง (ท่ีวางแผนหรือท่ีคิดไว)     

             ข้ันตอนท่ี ๔ จําแนกผลการดําเนินงานตามโครงการ (ท่ีคาดวาจะทําจริง) โดยเขียน  

จําแนกออกเปนสวนๆ ในลัษณะ เทียบเคียงกับข้ันตอนท่ี ๓ การจําแนกในข้ันตอนนี้ก็เพ่ือนําไปใช 

เปรียบเทียบกับข้ันตอนท่ี ๓ ในการกําหนดประเด็นและตัวชี้วัด  
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   จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ทําใหกองบริหารการสาธารณสุข ไดนําแนวคิดของการ

ประเมินผลโดยการประยุกตแนวคิด CIPPIEST ท่ีพัฒนามาจาก การประเมินแบบ CIPP จากแนวคิดของ

ศาสตราจารย ดร. แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam, ๒๐๐๘) สามารถสรุปตามแนวคิด

ดังกลาว เพ่ิมเติมจาก CIPP ไดดังตอไปนี้   

          - Impact Evaluation : I (การประเมินผลกระทบ)     

   - Effectiveness Evaluation : E (การประเมินดานประสิทธิผล)   

   - Sustainable Evaluation : S (การประเมินความยั่งยืน)   

   - Transportation Evaluation : T (การประเมินดานการถายทอดการสงตอ)  

สามารถเขียนกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยประเมินผลโรงพยาบาลเกาะเตา ดังแผนภาพกรอบแนวคิดการ

ศึกษาวิจัย ท่ีแสดงในหนาตอไปนี้ 
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                 กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยประเมินผลโรงพยาบาลเกาะเตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ  

(Stakeholders’s Satisfaction ) 

การวางแผนงานโครงการ (Planning) 

- วัตถุประสงค (Objective) 

- ผูรับผิดชอบ (operator) 
 

การประเมินผลโครงการประเมินผลการ

ดําเนินงานฯ ( Evaluation by CIPPIEST 

Technique) 

ผลการดําเนินงาน

โรงพยาบาล 

เกาะเตา  

(Result of Koh 

Tao Hospital) 

การดําเนินการตามแผนงานโครงการ 

(Implement) 
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 ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 

 

 

 

                                            

 

                                            ระเบียบวิธีวิจัย  

 

     การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยติดตามผลการขับเคลื่อนโรงพยาบาลเกาะเตา และประเมินผลการ

ดําเนินงาน โรงพยาบาลเกาะเตาการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัย แบบหลายระยะ (Multi-Phase Design) 

แบบผสมวิธี (Mix-Method Research) เปนการศึกษาวิจัยโดยใชแนวทาง เชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแนวคิด CIPPIEST ท่ีประยุกตการประเมิน
แบบ CIPP จากแนวคิดของศาสตราจารย ดร. แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam, 
๒๐๐๘)  โดยระยะท่ี ๑ เปนการศึกษาการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา ระยะนี้ทําการศึกษาวิจัยโดยใช

การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ โรงพยาบาลเกาะเตา ระยะท่ี ๒ 

เปนการประเมินผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา ซ่ึงนําผลท่ีไดจากระยะแรกมาประกอบการ

ประเมินผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา รายละเอียดดังนี้ 

ระยะท่ี ๑  ศึกษาการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้  

           ข้ันตอนท่ี  ๑  ศึกษา การดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา  

           ข้ันตอนท่ี  ๒  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลงานวิจัยและประเมินผล

โครงการ 

  ข้ันตอนท่ี  ๓  สรางเครื่องมือวัดและแบบสอบสอบถามการประเมินผลการดําเนินงานโรงพยาบาล

เกาะเตาและนําเครื่องมือวัดและแบบสอบถามฯ ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุข และ

ดานการสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ดานการวิจัยและประเมินผล ดานวิทยาการคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและดานจัดการภาครัฐ รวมจํานวน ๗ ทาน ไดคาความสอดคลองของขอคําถามกับ

วัตถุประสงค ( IOC ) อยูระหวาง ๐.๘๐ ถึง ๑.๐๐  

     ข้ันตอนท่ี ๔  ปรับปรุงเครื่องมือวัดและแบบสอบถามการประเมินผลการดําเนินงานโรงพยาบาล

เกาะเตา ในเขตสุขภาพฯ ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และนําเครื่องมือวัดและแบบสอบถามการ
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ประเมินผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา มาปรับปรุงแกไขขอคําถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

นําเครื่องมือแบบสอบถามและแบบวัดการประเมินผลโรงพยาบาลเกาะเตา ไปทดลองใชกับบุคลากรดาน

สาธารณสุขและประชาชนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง (Try out) จํานวน ๖๐ คน และนํามาหาคาความเชื่อม่ัน  

นําเครื่องมือท่ีผานการหาคุณภาพมาวัดและสอบถามในบุคลากรดานสาธารณสุขและประชาชนซ่ึงเปนกลุม

ตัวอยาง  

     ข้ันตอนท่ี ๕ ทําการศึกษาในกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสังเกต สัมภาษณ และสนทนากลุม (Focus 

Group Discussion) จากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนบุคลากรดานสาธารณสุขจํานวน ๑๐ คน และทําการศึกษาใน

กลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนประชาชนในพ้ืนท่ี จํานวน ๓๘๔ คน โดยการเก็บรวบรวมขอมูล จากแบบสอบถามความ

คิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา  

ระยะท่ี ๒ นําขอมูลท่ีไดจากระยะท่ี ๑ มาประเมินผลการดําเนินงานการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา  

มีข้ันตอนดังนี้   

            ข้ันตอนท่ี ๑ นําผลการศึกษาท่ีไดจากระยะท่ี ๑ มาประเมินผลการดําเนินงานการดําเนินงาน

โรงพยาบาลเกาะเตา   

      ข้ันตอนท่ี ๒  ตรวจสอบ ผลการประเมินผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา   

โดยผูทรงคุณวุฒิดานสาธารณสุข ดานการสงเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดานการวิจัยและ

ประเมินผล รวมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและอนิเมชัน ดานวิทยาการคอมพิวเตอร และดานการบริหาร

จัดการภาครัฐ จํานวน ๗ ทาน  

ขอบเขตการศึกษาวิจัยดังนี้     

ประชากรท่ีใชในการวิจัย มี  ๒ กลุม กลุมท่ี ๑ คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ีเกียวของกับการดําเนินงาน

โรงพยาบาลเกาะเตา ท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรท่ีเก่ียวของ จํานวน ๓๑ คน กลุมท่ี ๒  คือ  

ประชาชนท่ีอาศัยอยูในตําบลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

กลุมตัวอยาง กลุมท่ี ๑ กลุมตัวอยางคือบุคลากรดานสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลเกาะเตาและ

บุคลากรท่ีเก่ียวของ การเลือกกลุมตัวอยางใชเทคนิคการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) จาก

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานโครงการโรงพยาบาลเกาะเตา ของสวนราชการสังกัดสํานักงาปลัดกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรท่ีเก่ียวของ จํานวน ๑๐ คน  

การเลือกขนาดกลุมตัวอยาง  จากการทบทวนวรรณกรรม จํานวนผูมีสวนรวมในแตละกลุม แตกตางกันไป

ตั้งแต ๔ ถึง ๑๒ คน (Basch CE., ๑๙๘๗) แนะนําขนาดท่ีเหมาะสม อยูระหวาง ๖ ถึง ๑๒ คน (Morgan .DL, 
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๑๙๙๗) แนะนําวาขนาดกลุมท่ีดีท่ีสุดควรอยูระหวาง ๔ ถึง ๑๒ คน  และยังแนะนําวากลุมท่ีนอยกวา ๔ คน 

และกลุมท่ีมีผูมีสวนรวม มากกวา ๑๒ คน จะทําใหขอมูลท่ีไดไมมีประสิทธิภาพ (Nyamathi AAH.P, ๑๙๙๐) 

แนะนําขนาดท่ีเหมาะสมของกลุมอยูระหวาง ๗ ถึง ๑๐ คน (Kitzinger J. , ๑๙๙๕ ; Robinson N., ๑๙๙๙) 

กลุมควรจะขยายหรอืผันแปรภายในขอบเขตจาก ๔ ไปถึง ๘ คน (White GEAT.A.N.,๑๙๙๕) ขนาดปกติ 

ควรอยูระหวาง ๖ ถึง ๘ คน (Clark JM Maben.,J., and Jone., K., ๑๙๙๖) จํานวนท่ีดีท่ีสุดควรจะเปน ๘ 

คน  โดยสรุปอาจข้ึนอยูกับหัวขอการสนทนาและข้ึนอยูกับการใชไดจริงของนักวิจัย อยางเชน สถานท่ี การหา

ไดงายของผูมีสวนรวม สําหรับการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน ๑๐ คน 

        เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง (Inclusion Criteria)   

         คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติดังนี้ 

๑. เปนบุคลากรดานสาธารณสุข ระดับชํานาญการข้ึนไป 

๒. ยินดีใหความรวมมือในการเขารวมการศึกษาวิจัยดวยความสมัครใจ 

๓. เปนบุคลากรท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๔. เปนบุคลากรสังกัดหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา 

 

     เกณฑการคัดออกจากกลุมตัวอยาง (Exclusion Criteria) 

 บุคลากรดานสาธารณสุขท่ีมีเหตุการณหรือผลกระทบ ท่ีไมสามารถเขารวมการศึกษาวิจัยได 

 เกณฑการยุติจากการศึกษา (Terminal Criteria)     

๑. บุคลากรดานสาธารณสุขเจ็บปวยหรือมีเหตุการณไมคาดคิดท่ีไมสามารถเขารวมฯได 

๒. ไมประสงคเขารวมการศึกษาวิจัยตอ  

 

กลุมท่ี ๒ ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  เปนประชาชนท่ีอาศัยอยูในตําบลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน 

จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวนประชากร ๑๘,๒๔๙ คน (สํานักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย, 

๒๕๖๒) 
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กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย   

กลุมตัวอยางในการวิจัย เปนประชาชนท่ีอาศัยอยูในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีการกําหนด

ขนาดตัวอยาง และวิธีการสุมกลุมตัวอยาง  ดังตอไปนี้  

 

๑. การกําหนดขนาดตัวอยาง 

    ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีพิจารณาการใชขนาดตัวอยาง 

ตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕% และกําหนดให

สัดสวนความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดเทากับ ๐.๐๕ ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ ๓๗๒ ราย (R.V.Krejcie & 

D.W.Morgan, ๑๙๗๐) ในกรณีนี้ ไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีตองการคือ ๓๘๔ ราย (พิจารณาจากจํานวน

ประชากรซ่ึงรวมประชากรแฝง แรงงานตางดาว และนักทองเท่ียว) 

       ๒.  วิธีการสุมกลุมตัวอยาง 

      ผูวิจัยใชการสุมแบบสองข้ันตอน (Two-stage sampling) โดยประกอบดวย ๒ ข้ันตอนยอย ไดแก 

   ข้ันตอนท่ี ๑ ใชการสุมแบบเปนระบบ ดวยวิธี Stratified Random Sampling โดยมีตัวแปรใน

การสุมดังนี้ Primary Sampling Unit คือ หนวยงานดานสาธารณสุขในจังหวัดสุราษฎรธานี  Secondary 

Sampling Unit คือ หนวยงานดานสาธารณสุขในอําเภอเกาะพงัน และTertiary Sampling Unit คือ  

หนวยงานดานสาธารณสุขในตําบลเกาะเตา  

    ข้ันตอนท่ี ๒ ใชการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยการใชตารางเลขสุมใหครบ

ตามจํานวนท่ีกําหนดไวในขนาดตัวอยาง 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดย 

      การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยดําเนินการดังนี้ 

          ๑. ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบจากอาจารย

ท่ีปรึกษาใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของขอคําถามดานความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

คัดเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การพิจารณาความตรงตามเนื้อหาและความ

ชัดเจนของการใชภาษาโดยใชแบบประเมินดัชนีความสอดคลองจากความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมี

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา ๓ ระดับโดยใหผูทรงคุณวุฒิลงความหมายซ่ึงกําหนดความหมายและคา

น้ําหนักคะแนนดังนี้  

             ใหคะแนน +๑  เม่ือมีความคิดเห็นวาขอคําถามมีความสอดคลองกับเนื้อหาและหรือจุดประสงค 

             ใหคะแนน   ๐  เม่ือไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองกับเนื้อหาและหรือจุดประสงค 

             ใหคะแนน  -๑  เม่ือความคิดเห็นวาขอคําถามไมมีความสอดคลองกับเนื้อหาและหรือจุดประสงค 
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      ผูวิจัยนําคะแนนท่ีไดจากผูทรงคุณวุฒิมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of congruence: 

IOC)และใชเกณฑท่ียอมรับวาขอคําถามดังกลาว มีความสอดคลองกับเนื้อหา และ/หรือวัตถุประสงค คือ 

IOC มากกวา ๐.๕ ข้ึนไป (วรรณี  แกมเกตุ, ๒๕๕๑)โดยคํานวณจากสูตรดังนี้ 

              IOC =        (∑R)/N 

              IOC =       ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 

                R    =       ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ 

                N   =       จํานวนผูทรงคุณวุฒิ 

            ๒. การหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและความพึงพอใจของกลุม

ตัวอยาง โดยสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Conefficient) ของครอนบาช (Conbach) 

 

สถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูล 

   ๑. แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย หารอยละ คาสูงสุด คาต่ําสุด 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

             ๒. ขอมูลจากผลการรวบรวมขอมูลและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ นํามาวิเคราะหเนื้อหา (Thematic 

Content Analysis) 
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    ผลการศึกษาวิจัย 

 

 

                         

 

 

 

    ผลการศึกษาวิจัย 
 

    การศึกษาวิจัยการประเมินผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา เปนการศึกษาวิจัยแบบหลาย

ระยะ (Multi-Phase Design) แบบผสมวิธี (Mix-Method Research) เปนการศึกษาวิจัยโดยใชแนวทาง 

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแนวคิด CIPPIEST 

ท่ีประยุกตการประเมินแบบ CIPP จากแนวคิดของศาสตราจารย ดร. แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. 

Stufflebeam, ๒๐๐๘) กลุมตัวอยางไดแกบุคลากรดานสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับการดําเนินงาน

โครงการโรงพยาบาลเกาะเตาจํานวน ๑๐ ทาน และประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอโรงพยาบาลเกาะเตา 

จํานวน ๓๘๔ คน  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณผูมีผูใหบริการ ผูมี

สวนไดสวนเสียตลอดจนผูรับบริการและประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอเกาะพะงัน ไดรับการตรวจสอบความตรง

เชิงโครงสราง (Construct Validity) ของเครื่องมือดําเนินการตรวจสอบความสอดคลองภายใน เม่ือนําไป

ทดสอบกับประชาชนในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน ๖๐ รายพบวา คาสัมประสิทธิ์ครอน

บาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ ๐.๙๒ โดยอยูในเกณฑท่ียอมรับ

ได และไดรับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๗ ทาน 

ไดแก ผูทรงคุณวุฒิดานสาธารณสุข ดานวิจัยและประเมินผล ดานสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ดาน

รัฐศาสตร และดานวิทยาการคอมพิวเตอร ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 

(Item-Objective Congruence Index : IOC) อยูระหวาง ๐.๘๐-๑.๐๐ ซ่ึงอยูในเกณฑท่ียอมรับได ผลการ

ศึกษาวิจัยสามารถสรุปเปน ๒ สวน ไดแก สวนท่ี ๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลและผลการ

วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง และสวนท่ี ๒ ผลการศึกษาวิจัย การประเมินผลการดําเนินงาน

โรงพยาบาลเกาะเตา สามารถสรุปไดดังนี้  

สวนท่ี ๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลบุคลากรดานสาธารณสุข ประกอบดวย อายุราชการ ระดับ

การศึกษา สังกัด การเขารวมดําเนินการโครงการฯ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑ คาสถิตพ้ืนฐานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร

ดานสาธารณสุข  
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ตารางท่ี ๔.๑ คาสถิตพ้ืนฐานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรดานสาธารณสุขผูตอบแบบสัมภาษณ 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

อายุราชการ นอยกวา ๒๐ ป ๔ ๔๐.๐๐ 

ตั้งแต ๒๐ ปข้ึนไป ๖ ๖๐.๐๐ 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ๖ ๖๐.๐๐ 

สูงกวาปริญญาตรี ๔ ๔๐.๐๐ 

สังกัด สวนกลาง ๑ ๑๐.๐๐ 

สวนภูมิภาค ๙ ๙๐.๐๐ 

การเขารวมดําเนินการ 

โครงการฯ 

เคย ๑๐ ๑๐๐.๐๐ 

ไมเคย - - 

  

   จากตารางท่ี ๔.๑ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนอายุราชการตั้งแต ๒๐ ปข้ึนไป คิดเปน

รอยละ ๖๐.๐๐ มีระดับการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐ อยูในสังกัดสวน

ภูมิภาคเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ ๙๐.๐๐ และทุกคนเคยเขารวมดําเนินการโครงการฯ คิดเปนรอยละ 

๑๐๐.๐๐  

การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา รายได (บาท/เดือน) อาชีพ

และการเคยมารับบริการฯ วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ (จํานวน) และคารอยละ  

ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๒ คาสถิตพ้ืนฐานขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ 

ตารางท่ี ๔.๒ คาสถิตพ้ืนฐานขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ 

 

 

 

 

 

 

 

นอยกวา ๒๐ ป - - 

ตั้งแต ๒๐-๓๐ ป ๑๒๔ ๓๒.๒๙ 

ตั้งแต ๓๐-๕๙ ป ๒๒๖ ๕๘.๘๕ 

ตัง้แต ๖๐ ปข้ึนไป ๓๔ ๘.๘๖ 

   

ระดับการศึกษา ไมไดเรียน - - 

ประถมศึกษา ๒๓ ๕.๙๙ 
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ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

มัธยมศึกษาตอนตน ๓๑ ๘.๐๗ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๒๖ ๓๒.๘๑ 

อนุปริญญา ๑๐๒ ๒๖.๕๖ 

ปริญญาตรี ๙๒ ๒๓.๙๖ 

สูงกวาปริญญาตรี ๑๐ ๒.๖๑ 

รายได (บาท/เดือน) ต่ํากวา ๑๐๐๐๐ ๑๐๒ ๒๖.๕๖ 

๑๐๐๐๑- ๓๐๐๐๐  ๑๘๘ ๔๘.๙๖ 

๓๐๐๐๑ ข้ึนไป ๙๔ ๒๔.๔๘ 
อาชีพ ประมง ๒๑ ๕.๔๗ 

คาขาย ๒๐๔ ๕๓.๑๓ 

รับราชการ ๒๘ ๗.๒๙ 

รับจาง ๑๐๗ ๒๗.๘๖ 

พนักงานบริษัท ๒๔ ๖.๒๕ 

รัฐวิสาหกิจ - - 

อ่ืนๆ.....ระบ ุ - - 

การเคยมารับบริการฯ/
เคยพาญาติมารับบริการฯ 

เคย 
๑๐๐ ๑๐๐ 

ไมเคย 
- - 

 

 จากตารางท่ี ๔.๒ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อายุตั้งแต ๓๐-๕๙ ป คิดเปนรอยละ  

๕๘.๘๕ มีระดับการศึกษาสวนใหญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ ๓๒.๘๑ รายได    

๑๐,๐๐๑- ๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ ๔๘.๙๖ และสวนใหญอาชีพคาขาย  

คิดเปนรอยละ  ๕๓.๑๓ ทุกคนเคยมารับบริการฯ/เคยพาญาติมารับบริการฯ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

การประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง  

      จากการประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการ

ดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา ซ่ึงเปนประชาชนท่ีอาศัยอยูในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา

กลุมตัวอยาง มีคะแนนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอดําเนินงาน
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โรงพยาบาลเกาะเตา ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๓ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น

ของกลุมตัวอยางท่ีมีตอโครงการโรงพยาบาลเกาะเตา 

ตารางท่ี ๔.๓ แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ

โครงการโรงพยาบาลเกาะเตา 

หัวขอการประเมิน คะแนน 
ต่ําสุด 

คะแนน
สูงสุด 

   คาเฉล่ีย 
      (X) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
             (SD) 

ความพึงพอใจในการจัดบริการเปนเครือขายของโรงพยาบาลเกาะเตา ในภาพรวมดานกระบวนการ 

ข้ันตอนการใหบริการ ในการประชาสัมพันธโครงการ 

ปริมาณเวลาฯ ๓.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๐๖ .๗๒ 
เนื้อหาสาระฯ ๓.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๐๕ .๗๖ 

ความเหมาะสมของสถานท่ี 
สถานท่ีจัดโครงการ มีความ
เหมาะสม 

๓.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๒๐ .๘๐ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
เจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานใน
การถายทอดความรู ความเปน
กันเอง ตลอดจนการตอบคําถาม 

๓.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๓๐ .๘๐ 

ความเหมาะสมของการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใน
ภาพรวม 

๓.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๒๐ .๘๐ 

การอํานวยความสะดวกในดาน
เอกสาร 

๓.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๓๒ .๗๒ 

วิธีการถายทอดความรู ๓.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๓๓ .๘๔ 
การบริการของเจาหนาท่ี ๓.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๒๐ .๗๒ 
ดานอํานวยความสะดวกของการ
จัดบริการเครื่องดื่ม 

๓.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๓๐ .๘๐ 

ดานคุณภาพการใหบริการ 
การไดรับความรู แนวคิด ทักษะ
และประสบการณจากโครงการ 

๓.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๓๓ .๘๑ 

การตอบสนองตอความคาดหวังท่ี
ประชาชนไดรับจากโครงการใน
ดานการจัดกิจกรรมและ
ประโยชนท่ีไดรับ 
 

๓.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๓๐ 
 
 
 
 
 

.๘๐ 
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หัวขอการประเมิน คะแนน 
ต่ําสุด 

คะแนน
สูงสุด 

   คาเฉล่ีย 
      (X) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
             (SD) 

ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 
ความพึงพอใจในภาพรวม 
ของโครงการ 

๓.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๓๙ .๘๓ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๓ พบวา การจัดบริการ ในภาพรวมดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ในการ

ประชาสัมพันธโครงการ อยูในระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ยปริมาณเวลาเทากับ ๔.๐๖ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ .๗๒ มีคาเฉลี่ยเนื้อหาสาระเทากับ ๔.๐๕ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .๗๖  

   ดานความเหมาะสมของสถานท่ี และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี พบวาเจาหนาท่ี

ท่ีสามารถปฏิบัติงานในการถายทอดความรู ความเปนกันเอง ตลอดจนการตอบคําถามและความเหมาะสม

ของการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในภาพรวม นั้นอยูในระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๐, 

๔.๓๐, ๔.๒๐ ตามลําดับ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .๘๐, .๘๐, .๘๐ ตามลําดับ นอกจากนี้พบวาการ

อํานวยความสะดวกในดานเอกสาร วิธีการถายทอดความรู การบริการของเจาหนาท่ี ตลอดจนดานอํานวย

ความสะดวกของการจัดบริการเครื่องดื่มตลอดจนสถานท่ีนั้น อยูในระดับความพึงพอใจระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๔.๓๒, ๔.๓๓, ๔.๒๐, ๔.๓๐ ตามลําดับ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .๗๒, .๘๔ , .๗๒ , .๘๐ 

ตามลําดับ  

   ดานคุณภาพการใหบริการ พบวา การไดรับความรู แนวคิด ทักษะและประสบการณจากโครงการ

ตลอดจนการตอบสนองตอความคาดหวังท่ีประชาชนไดรับจากโครงการในดานการจัดกิจกรรมและ

ประโยชนท่ีไดรับ อยูในระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๓ , ๔.๓๐ ตามลําดับ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ .๘๑ , .๘๐ ตามลําดับ  

   ดานความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูในระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๙ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .๘๓ ซ่ึงคิดเปนรอยละ ๘๗.๘๐  

สวนท่ี ๒ ผลการศึกษาวิจัย การประเมินผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา 

    เม่ือพิจารณาจากผลการศึกษาวิจัย การประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ ขอมูลจากการสังเกต 

การสัมภาษณ และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูท่ีมีสวนรวมในโครงการฯและจากการ

สอบถามและสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย โดยใชหลักการประเมินผล ตามแนวคิด CIPPIEST ผลการ

ศึกษาวิจัยแบงเปน ประเด็นดังนี้  

๑ การประเมินผลโรงพยาบาลเกาะเตา : รูปแบบการแกไขปญหาพรอมไปกับการพัฒนาระบบบริการ โดย

ใชแนวคิด CIPPIEST ท่ีประยุกตการประเมินแบบ CIPP จากแนวคิดของศาสตราจารย ดร. แดเนียล แอล 

สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam, ๒๐๐๘) สามารถสรุปตามแนวคิดดังกลาว ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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๑.๑ Context Evaluation : C (การประเมินบริบท) เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดหลักการ

และเหตุผลมากําหนดจุดมุงหมาย ซ่ึงการประเมินสภาพแวดลอมจะทําใหผูใหบริการรูวามีอะไรบางท่ีชวย

พัฒนาใหผูรับบริการไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว เกิดผลลัพธการดําเนินงานท่ีนาพึงพอใจ และทําใหรูวา

การจัดระบบบริการอะไรไดบางท่ีสนองตอความตองการหรืออะไรท่ียังไมไดรับการตอบสนองหรือแกไข มี

โอกาสหรือสรรพกําลังท่ีจําเปนอะไรอะไรท่ียังไมไดถูกนํามาใช  

    เม่ือพิจารณาโรงพยาบาลเกาะเตา ตามบริบท พบวา ในชวงมรสุมและมีคลื่นสูงเรือสปสโบท ไม

สามารถสงผูปวยได  ตองประสานงานกับทางเรือรบในการสงตอผูปวย  ใชเวลาอยางนอย ๕ ชั่วโมง ในการ

สงตอยังโรงพยาบาลแมขายไดแก โรงพยาบาลเกาะสมุย  

 

 

 

 

 

 

 

 

          เกาะเตาแมมีจํานวนประชากรในอําเภอเพียง ๓ หมูบาน รวมจํานวน ๓,๑๔๙ คน แตเม่ือพิจารณา

จํานวนประชากรรวมนักทองเทียวซ่ึงพบวาเกาะเตาเปนพ้ืนท่ีพิเศษอยูหางไกลจากฝงทะเล  ทําใหมี

ประชากรอาศัยและเดินทางเขา-ออกเปนจํานวนมาก  มีนักทองเท่ียว ๔๐๐,๐๐๐ คนตอป (๑,๐๐๐ คน ตอ

วัน)  เปนแหลงทองเท่ียวระดับโลก  อันดับหนึ่งของการดําน้ําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยเหตุนี้เกาะเตา

จําเปนตองมีโรงพยาบาล เพ่ือรองรับบริการทางสุขภาพ  สรางความม่ันใจ  ความปลอดภัย  และคุณภาพ

การให  บริการรักษาพยาบาล  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการบริการสุขภาพ  
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ปญหาและอุปสรรคหลังการจัดตั้ง   

          ๑. กรอบอัตรากําลังไมเพียงพอตอภาระงานในบางแผนก บางตําแหนงใชเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาล

อ่ืนมาหมุนเวียนปฏิบัติงาน จึงทําใหระบบการทํางาน และระบบโรงพยาบาลขาดความคลองตัว  

     ๒. โครงสรางสายบริหารไมชัดเจน ท้ังบุคลากรในโรงพยาบาลและเครือขาย การบริหารจัดการ

ลําบาก การทํางานในทุกดานไมคลองตัว เนื่องจากยังคงตองประสานโรงพยาบาลเกาะพะงันและสํานักงาน

สาธารณสุ ข อํ า เภอ เกาะพะ งัน  การ ทํ า งานจึ ง ไม เบ็ ด เสร็ จ ท่ี เ ดี ยว ใน โ ร งพยาบาล เกา ะ เต า 

           ๓. เวชภัณฑทางยาและไมใชยา เครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปนตองซักอบนึ่งและอ่ืนๆยังคงดําเนินการ

รวมกับโรงพยาบาลพะงัน สงผลใหในบางครั้งไมเพียงพอหรือลาชาในการขนสง เนื่องจากภาระงานของ

โรงพยาบาลพะงันเอง  คอนขางมาก  

            ๔. การใหบริการแกผูปวย  ยังมีผลกระทบท่ีสงผลใหผูปวยท่ีมารับบริการขาดความสะดวก  เชน 

เรื่องการชําระเงินหรือการสํารองจายในสิทธิขาราชการ รวมถึงผูปวยสิทธิประกันสังคมบางกรณีท่ีผูปวย

จําเปนตองสํารองจายเงินเองกอน  

 

ผลลัพธการดําเนินงาน ดังนี้  

          จากการวิเคราะหยุทธศาสตรของโรงพยาบาลเกาะเตา พบวามีการนํายุทธศาสตรตามแผนท่ีไดวาง

ไวในระดับประเทศและระดับจังหวัดดังตอไปนี้ นํามาประยุกตใชในการดําเนินงาน 

หนวยงานกํากับดูแลใหเกิดการขับเคลื่อนโรงพยาบาลเกาะเตา ใหประสบผลสําเร็จ โดยการวางระบบ

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

              ๑. จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 

              ๒. ดําเนินการใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัด 

              ๓. โรงพยาบาลเกาะเตา อยูในแผนพัฒนาระบบบริการของจังหวัดและเขตสุขภาพ ในอนาคตจะ

เพ่ิมศักยภาพการใหบริการนักทองเท่ียงเชิงธุรกิจคุณภาพตาม แผนพัฒนาภาคใต ๒ สมุทร 

              ๔. แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

              ๕. แผนปฏิบัติการระดับชาติเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขทางทะเล 

              ๖. แผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 

              ๗. กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัด เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย การบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ และการคุมครองผูบริโภค

ดานสุขภาพ  

               ๘. สงเสริม สนับสนุนและประสานงานเก่ียวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดใหเปนไปตาม

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

               ๙. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษาและการสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัด 
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              ๑๐. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

      

นโยบายผูบริหาร 

               ๑. ปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับอยางถูกตอง  

               ๒. ดําเนินงานแบบบูรณาการ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด          

   เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา ดานการประเมินบริบทในการนํายุทธศาสตร 

แผนงาน ของหนวยงานระดับจังหวัดมาปรับใช มีขอนาสังเกตวาการดําเนินงานตามเปาประสงคในการสราง

สุขภาพประชาชน ใหมีสุขภาพดี และประชาชน ไดรับการสงเสริม ปองกันโรค รักษาพยาบาลและฟนฟู

สภาพจากโรคท่ีเปนปญหาสุขภาพ  ซ่ึงเปนผลใหมีการดําเนินงานภายใตประเด็นท่ีมุงใหประชาชน

กลุมเปาหมายไดรับภูมิคุมกันจากภัยคุกคามทางสุขภาพ และนําประเด็นยุทธศาสตรภาคีเครือขายสุขภาพให

มีความเขมแข็งยั่งยืน ซ่ึงมีเปาประสงคใหภาคีสุขภาพมีสวนรวม และขับเคลื่อนการดําเนินงานดานสุขภาพ

อยางเขมแข็ง   

     โรงพยาบาลเกาะเตา มีการวางยุทธศาสตรดานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพ

พิเศษ  (สาธารณสุขเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ) ปจจุบันพ้ืนท่ีเกาะเตามีประชากรตางดาวประมาณ ๕,๐๐๐ คน และ

ประชากรหมุนเวียนหลากหลายประเทศ  มีความเสี่ยงทางโรคระบาดตองวางระบบ อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) และ ทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว (Serveillance and Rapid Response 

Team : SRRT) เพ่ือการเฝาระวังโรคติดตอท่ีแพรระบาดไดรวดเร็ว รุนแรง โดยการสอบสวนโรคอยางมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพพิเศษ  (สาธารณสุขเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ)  

                                                                                                                                                                                                                                                                          

๑.๒ Inputs Evaluation : I (การประเมินปจจัยนําเขา) เปนการประเมินสิ่งท่ีนําเขามาใชในการ

ดําเนินการโรงพยาบาลเกาะเตา เพ่ือทราบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือนํามากําหนดวิธีการใชทรัพยากรตางๆท่ีจะ

ทําใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว  

          เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงาน พิจารณาตาม Input (ปจจัยนําเขา) พบวา  

         ๑. พ้ืนท่ีเกาะเตา เปนพ้ืนท่ีซ่ึงมักมีอุบัติเหตุทางน้ํา/บก  จึงตองวางระบบการแพทยฉุกเฉินเปน

หลัก  นอกเหนือจากดานอ่ืนๆ  ซ่ึงพ้ืนท่ีเกาะเตาเปนเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขทางทะเล  ท่ีตองให

ความสําคัญในเรื่องระบบ EMS, Safety beach, Safety trip, สรางรายไดในพ้ืนท่ีทางทะเล พ้ืนท่ีเกาะเตา 

เปนพ้ืนท่ีซ่ึงมักมีอุบัติเหตุทางน้ํา/บก  จึงตองวางระบบการแพทยฉุกเฉินเปนหลัก  นอกเหนือจากดานอ่ืนๆ  

เพ่ือสรางความเชื่อม่ันสาธารณสุขทะเลไทยใหเปนอันดับ ๑ ของอาเซียน  

         ๒. ผูดําน้ํา ประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ คนตอป (๒๕,๐๐๐ คนตอเดือน) (๘๓๐ คนตอวัน) 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวามีผลลัพธการดําเนินงาน ดังนี้ 
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    จากการประเมินคุณลักษณะ/คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน ในภาพรวม นั้นพบวามีความเหมาะสม

และมีประสบการณในการดําเนินงานท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติ แตวิธีการสนับสนุนดานทรัพยากรจาก

หนวยงานภายนอก ยังพบวาดานคน ดานเงินและอุปกรณ อาคาร สถานท่ี ยังไมไดรับการสนับสนุนเพ่ิมเติม 

แตการจัดระบบบริการเปนไปภายใตเง่ือนไขท่ีมีขอจํากัดในดานตางๆท่ีกลาวมาแลว สรุปไดวาการ

ดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา มีประโยชนในการตัดสินใจวา ระบบโครงสรางตางๆของโรงพยาบาลเกาะ

เตา รวมท้ังวิธีการและระบบการบริหารของการดําเนินงานมีความเหมาะสม แตอยางไรก็ตาม ยังควรใช

วิธีการจัดการท่ีคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก จึงควรตองพิจารณาดานการเพ่ิมจํานวน

บุคลากรดานสาธารณสุขและการเพ่ิมดานอุปกรณท่ีสําคัญทางการแพทยบางอยางท่ีเปนประโยชน เพ่ือการ

ดําเนินงานท่ีสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอประชาชนในพ้ืนท่ี  

๑.๓ Process Evaluation : P (การประเมินกระบวนการ) การประเมินกระบวนการเปนการประเมิน

ดานการปฏิบัติงาน พบวามีข้ันตอนการวางแผน ข้ันตอนการดําเนินงาน ซ่ึงพบวามีการปฏิบัติตามแผนงานท่ี

วางไว และการประเมินผลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก องคกร กองบริหารการสาธารณสุข ไดรับ

มอบหมายใหเขารวมการประเมินผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา เพ่ือเปนขอเสนอในการแกไข

ปญหาอุปสรรคตางๆเพ่ือคนหาขอบกพรอง ซ่ึงเปนการกํากับติดตามการดําเนินงาน เปนการตรวจสอบการ

นําแผนงาน หรือโครงการไปใชหรือตรวจสอบการดําเนินงาน และไดมีการใหขอมูล ยอนกลับแกผูดําเนินการ

และผูปฏิบัติงานในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ โครงการวาเปนไปตามตารางเวลาท่ีกําหนด การใช

งบประมาณและประสิทธิภาพการดําเนินงานทีความเหมาะสม  

    เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา พิจารณาการประเมินกระบวนการพบวามีผล

การดําเนินงานดังนี้ 

     การดําเนินงานในรูปแบบการดําเนินงานโรงพยาบาลจากเดิมท่ีเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล ทําใหศักยภาพการใหบริการเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรับบริการในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ในงานดานตางๆ ดังนี้  

     งานดานการบริการสงตอผูปวย โรงพยาบาลเกาะเตา มีการบริการการแพทยฉุกเฉิน บริการสงตอ

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เม่ือมีผูปวยท่ีเกินขีดความสามารถในการรักษาท่ีจําเปนตองสงตอไปยังโรงพยาบาลแม

ขาย ท้ังในระดับปฐมภูมิและ ทุติยะภูมิ และมีระบบการดูแลตอเนื่องกรณี Refer กลับ  

    งานรักษาพยาบาลผูปวยเฉพาะโรค (Specific Medical Services)             

           โรงพยาบาลเกาะเตามีบริการคลินิกเรื้อรังเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง (NCD)  ทุกวันพฤหัสบดี 

สัปดาหท่ี ๓ ของเดือน   

      งานรักษาพยาบาลผูปวยในท่ัวไป (general care)      

           หลังมีการยกสถานะเปนโรงพยาบาลชุมชน F๓ จะมีการเปดวอรดท่ีชั้น ๒  โดยหองพักผูปวย

ใหบริการ  ดังนี้ หองพักรวม แยกชายหญิง ๒ หอง จํานวน ๔ เตียง หองพิเศษ จํานวน ๖ หอง           

    งานทําคลอด (labor care)             

     โรงพยาบาลเกาะเตา เปดใหบริการคลินิกฝากครรภและอนามัยแมและเด็ก  ในวันอังคาร เวลา 
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๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

           นอกจากการใหบริการคลินิกฝากครรภและอนามัยแมและเด็กแลว โรงพยาบาลเกาะเตายังให 

บริการทําคลอด  โดยมีหองคลอดและหองรอคลอด  รวมถึงพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความสามารถดานการทํา

คลอดคอยดูแล   

           งานดู แลสุ ขาภิบาลและอนา มัยสิ่ ง แวดล อม  ( Sanitation & Environmental Services)  

           งานดูแลสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม ไดแก งานดูแลสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมใน

โรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และสถานท่ีเฉพาะ เชน โรงมหรสพ ตลาด เรือนจํา 

แหลงทองเท่ียว ฯลฯ เพ่ือใหสถานท่ีดังกลาวสะอาด ปราศจากสิ่งท่ีจะเปนอันตราย      

 ๑.๔ Product Evaluation : P (การประเมินผลผลิต) วัตถุประสงคหลักของการประเมินผลผลิตก็เพ่ือ 

สอบวัด ตีความ และตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แผนงานวาตอบสนองบรรลุความ ตองการจําเปนของ

กลุมผูรับประโยชนซ่ึงพบวาผูรับบริการไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลเกาะ

เตา นอกจากนั้นการประเมินผลผลิต นั้นเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการประเมินผลลัพธ (Outcomes) 

ซ่ึงเปนผลลัพธระยะยาว พบวาจุดเดนของการประเมินผลผลิตของโครงการโรงพยาบาลเกาะเตา คือการ

ดําเนินการโดยอาศัยการรวบรวมและวิเคราะหการตัดสินของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอโครงการหรือสิ่ง

ท่ีไดรับการประเมิน (Evaluation) นั้น ซ่ึงในกรณีนี้ทีมผูวิจัย ไดทําการเปรียบเทียบ ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับ

โรงพยาบาลอ่ืนใกลเคียง ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันและอยูในพ้ืนท่ีในจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีผูรับบริการจาก

โรงพยาบาลท่ีอยูในระดับใกลเคียงกัน ไดขอสรุปวาการจัดระบบบริการรปูแบบของโรงพยาบาลเกาะเตา กอ

ใหผลสัมฤทธิ์เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดคือ ผลการประเมินผลผลิต ประชาชนท่ัวไป นํามาใชเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจมาใชบริการท่ีโรงพยาบาลเกาะเตา ซ่ึงทีมวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยการดําเนินงาน

โครงการจากกลุมประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอเกาะพะงัน ท้ังท่ีเคยมารับบริการเองและเคยพาญาติ

มารับบริการ ซ่ึงไดสอบถามตามแบบประเมินความพึงพอใจในกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ การ

ประชาสัมพันธโครงการฯ ความเหมาะสมของสถานท่ี ดานคุณภาพการใหบริการและการถายทอดความรู

ตลอดจนความพึงพอใจตอภาพรวมของโครงการ นั้นมีคุณประโยชนเพียงพอ ตอการนําไปดําเนินการ

ตอเนื่องตอไป และควรดําเนินการซํ้าอีกหรือควรขยายขอบเขตการนําไปใชในสถานการณหรือสถานท่ีอ่ืนๆ 

ตอไป ในขณะเดียวกัน สถาบันและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถท่ีจะดําเนินการในการประยุกตใชรูปแบบ

ของโครงการโรงพยาบาลเกาะเตา เพ่ือกอทําใหเกิดประสิทธิผลไดมากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับตนทุนและ

ตอบความตองการของผูรับบริการ นับเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีกลุมของผูใหบริการ ซ่ึงมีเปาหมายรวมกัน

คือมุงเนนประชากร นับเปนสิ่งเสริมแรงท่ีดีสําหรับท้ังทีมบริหารและผูปฏิบัติงาน ในโครงการโรงพยาบาล

เกาะเตาและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ตลอดจนผูรับบริการจากโครงการฯ   

   เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา พิจารณาตามลักษณะงาน พบวามีผลลัพธการ

ดําเนินงานดังนี้  

    ๑. งานบรกิารรักษาพยาบาลผูปวยในชุมชน  

     งานรักษาพยาบาลผูปวย ณ บานของผูปวย มักจะใหบริการกับผูปวยท่ีอยูในระยะพักฟนหลังจาก
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กลับจากโรงพยาบาล ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูปวยสูงอายุ ซ่ึงการบริการ ไดดําเนินงานนั้นไดแก งาน LTC Long 

Team Care : LTC การดูแลผูปวยระยะยาว ซ่ึงประกอบดวย ๔ กลุม คือ ผูสูงอายุติดเตียง , ผูพิการท่ีตอง

ไดรับการดูแลเปนพิเศษ , เด็กท่ีมีพัฒนาการลาชา , Palliative care  

    ๒. งานหนวยแพทย/บริการรักษาพยาบาลเฉพาะกิจ (special event care)  

    โรงพยาบาลเกาะเตา  มีการจัดหนวยบริการรักษาพยาบาลตามงานเทศกาลประจําปตาง ๆ รวมกับ

หนวยงานอ่ืนๆ ในชุมชน ประจําจุด ๗ วันอันตราย ชวงเทศกาลสงกรานต เตรียมพรอมสนามแขงขันกีฬาใน

พ้ืนท่ี  

    ๓. งานดานสุขศึกษา  

โรงพยาบาลเกาะเตา ใหบริการใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป โดยให

คําปรึกษาทุกกลุมวัย เชน ปญหาสุขภาพท่ัวไป สุขภาพจิต การวางแผนครอบครัว โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

และปญหาอ่ืนๆ ซ่ึงมีทะเบียนบันทึกการใหคําปรึกษาท่ีเปนปจจุบัน    

เม่ือพิจารณาถึงผลลัพธการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตาอยางเปนรูปธรรมพบวา  
           ๑. การดําเนินงาน โรงพยาบาลเกาะเตา ไดเปดเปนโรงพยาบาลเต็มรูปแบบไมนาน (เริ่มเปดเปน

โรงพยาบาลเต็มรูปแบบ เม่ือ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓) ทําใหมีปญหา อุปสรรคท่ีไดกลาวมา แตอยางไรก็ตาม 

ยังพบวามีการสนับสนุน รวมแรงรวมใจ จากชุมชน องคกรเอกชน เปนตน ท่ีใหการผลักดันใหมี อุปกรณทาง

การแพทยหลายอยาง ท่ีโรงพยาบาลยังขาดแคลน ไดแก เครื่อง Vacuum เครื่อง อัลตราซาวด ท่ี

โรงพยาบาลไดรับบริจาค นอกจากนี้ยังไดเครื่องตรวจ “Biosafety” มาใชในการตรวจ ในชวง สภาวการณ

โรค Covid-๑๙ ระบาด เปนตน สงผลใหเกิดความม่ันใจตอผูรับบริการมากยิ่งข้ึน   

            ๒. ยังพบวา การดําเนินงาน โรงพยาบาลเกาะเตา มีการนําระบบ “IPD Paperless” มาใช จาก

เดิมท่ีเคยใชงานเอกสารท้ังหมด ไดเปลี่ยนมาใชรูปแบบใหมดังกลาว ทําใหเกิดความสะดวกในการใชงาน

มากข้ึนและลดระยะเวลาในการสืบคน ประวัติท่ัวไปของผูปวย ประวัติการรักษาของผูปวย  สิทธิการรักษา 

ตลอดจนการสรุป Case (ซ่ึงพบวาในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ระบบนี้มีใชใน ๓ พ้ืนท่ี ไดแก โรงพยาบาล

เกาะพะงัน โรงพยาบาลเกาะเตา และโรงพยาบาลเคียนซา)  

     ๓. การดําเนินงาน มีการนํารูปแบบ เกาะเตา Community Word มาใชในการดําเนินงาน โดยมี 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซ่ึงมีประจําหมูบานละ ๑ คน เปนผูนํากลุม ใหความรู 

คําแนะนํา ประชาชนในเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องตน (CPR) เรื่องเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย การปองกันโรง

ไขเลือดออก โรควัณโรค โรคเรื้อน ในกลุมประชาชนในพ้ืนท่ีเกาะเตา ตลอดจนกลุมแรงงานตางดาว สงผล

ใหเกิดการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคในกลุมประชาชน กอใหเกิดการลดการเกิดโรค ลดภาระงานของ

เจาหนาท่ีดานสาธารณสุขไดในระดับหนึ่ง  
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๑.๕ Impact Evaluation : I (การประเมินผลกระทบ) การประเมินผลกระทบโครงการโรงพยาบาล 

เกาะเตา สิ่งท่ีผูรับผลประโยชนจากโครงการ ในภาพรวมไดรับตรงตามเปาหมาย ความตองการท่ีจะไดรับ

ตอบสนองตามความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

      ๑.๕.๑ ดานความปลอดภัยของผูปวย กรณีท่ีมีการสงตอไปยังโรงพยาบาลแมขาย (โรงพยาบาล

เกาะสมุย) มีระบบการปองกัน โดยใชวิธีการบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย หรือ AOC 

(Ambulance Operation Center) มีการตรวจสอบสภาพอากาศและตรวจสอบสภาพคลื่นลม การเฝา

ระวัง การเตือนภัย และ ระบบ Ambulance Safety โดยมีการ Clear เสนทาง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย

ของผูปวย ในระหวางการสงตอ มีระบบการคัดกรอง รปภ. โดยการเหน็บกลอง ไวท่ีรปภ. ซ่ึงเจาหนาท่ีศูนย

สื่อสารจากโรงพยาบาลแมขาย สามารถมองเห็นภาพท้ังหมด นอกจากนี้ มีการจัดตารางเวร ของรปภ. ซ่ึง

สามารถตรวจสอบไดลวงหนา  

      ๑.๕.๒ พบวายอดผูปวยท่ีสงตอจากโรงพยาบาลเกาะเตา ไปยัง โรงพยาบาลเกาะสมุย มีจํานวน 

ในแตละปดังตอไปนี้ปพ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๐๔ ราย ป ๒๕๖๑ จํานวน จํานวน ๑๒๐ ราย ป ๒๕๖๒ 

จํานวน จํานวน ๙๑ ราย ป ๒๕๖๓ จํานวน จาํนวน ๑๐๙ ราย โดยสวนใหญพบวา เปนผูปวย Head Injury 

ผูปวย Stroke ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด และ ผูปวย STEMI 

พบวามีปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ดานการสงตอมายัง รพ.เกาะสมุย ไดแก   

         ๑. ชวงเวลากลางคืนท่ีเฮลิคอปเตอรบินไมได มีขอเสนอแนะคือ  MOU กับผูประกอบการ เรือ

ใหญ (เรือเฟอรรี่ของภาคเอกชน) แตท่ีผานมาพบวา มีคาใชจายสูง 

          ๒. ยังไมมีทาเรือท่ีเปนมาตรฐาน แมจะมี ๖-๗ ทาเรือ แตยังพบวาไมไดมาตรฐาน ขอเสนอแนะ

คือ ทําใหมีทาเรือในโรงพยาบาลเกาะสมุยและชั้นบนเปนดาดฟา รองรับการจอดเฮลิคอปเตอร ซ่ึงสามารถ

ใชงานไดอีกทางเลือกหนึ่ง กรณีท่ีตองสงตอทางเฮลิคอปเตอร (ซ่ึงโดยเฉลี่ยมีการใชวิธีนี้ในการสงตอผูปวย 

ประมาณ ๔-๕ รายตอป)  

   การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) พบวาโครงสรางการบริหารงานไมชัดเจน ท้ัง

บุคลากรในโรงพยาบาลและเครือขายการทํางานในทุกดาน ไมคลองตัว เนื่องจากยังตองขอความชวยเหลือ

จากโรงพยาบาลเกาะพะงันและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกาะพะงัน แตอยางไรก็ตาม การดําเนินงาน

โรงพยาบาลเกาะเตา มีผลกระทบจากการใชประโยชนของผลท่ีไดจากโครงการ ท่ีเห็นไดชัด ในระยะปแรกนี้

ไดแก เรื่องการลดการสงตอผูปวยและลดคาใชจายจากการใช Speed Boat จากโรงพยาบาลเกาะเตา ราย

ละ ๔๐,๐๐๐ บาท (เฉพาะคาเรือท่ีเหมาจาย) การดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา กอใหเกิดท้ังผลไดเชิง

ปริมาณ (Quantitative Output) และผลไดเชิงคุณภาพ (Qualitative Output) โดยเฉพาะความนาเชื่อถือ

เม่ือเกิดการจัดตั้งจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนโรงพยาบาลเกาะเตา จะเห็นไดวา ประชาชนใน

พ้ืนท่ีเกาะเตาและพ้ืนท่ีใกลเคียงเกิดความเชื่อม่ัน โดยมีจํานวนผูมารับบริการของโรงพยาบาลมากข้ึนและคํา
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ชม โดยเฉพาะดานการลดคาใชจายและระยะเวลาในการเดินทาง จะเห็นไดจาก ผลการตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโรงพยาบาลเกาะเตา พบวาในภาพรวมของการดําเนินงาน ไดรับความ

พึงพอใจจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ถึงรอยละ ๘๗.๘๐  

๑.๖  Effectiveness Evaluation : E (การประเมินดานประสิทธิผล) โครงการโรงพยาบาลเกาะเตา 

ตอบสนองความตองการจําเปนของกลุมผูรับประโยชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะดานแมและเด็ก ซ่ึงกอใหเกิดผล

ของความแตกตางอยางชัดเจนท่ีประชาชนไดรับ ดังจะเห็นไดจากบริการท่ีไดรับจากโรงพยาบาลเกาะเตา ซ่ึง

ใหบริการดานแมและเด็ก ดังนี้ 

          ๑. งานใหคําปรึกษาและตรวจสุขภาพกอนแตงงาน/กอนมีบุตร  (premarital care) ใหมีความ

พรอมท้ังรางกาย จิตใจ และเศรษฐกิจ 

 ๒. งานดูแลหญิงมีครรภ (antenatal care - ANC) ใหมีสุขภาพดี ปองกันโรคท่ีอาจเกิดกับลูก ใหมี

ความพรอมในการคลอด และมีความพรอมในการเปนพอเปนแม ฯลฯ 

 ๓. งานดูแลหญิงหลังคลอด (postpartum care - PP) คือ การดูแลแมในชวง ๖ สัปดาหหลังคลอด

เพ่ือดูแลสุขภาพแมใหกลับสูภาวะปกติ และใหคําแนะนําชวยแกปญหาการเลี้ยงดูลูกของพอแม รวมท้ังการ

วางแผนครอบครัว ฯลฯ 

 ๔. การดูแลเด็กทารก ( infant care - WB clinic) คือ การดูแลเด็กต้ังแตแรกคลอดจนถึงอายุ ๒๔ 

เดือน ใหมีสุขภาพดี มีพัฒนาการทางรางกาย สมอง สติปญญา และพัฒนาการทางสังคมท่ีสมวัย ไดรับวัคซีน

ปองกันโรคตามมาตรฐานสากล และไดรับการแกไขความผิดปกติใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ครบถวน และ

ทันเวลา ฯลฯ 

   แตอยางไรก็ตาม ยังพบวา ประสิทธิผลท่ีไดยังไมเปนท่ีนาพึงพอใจตอบุคลากรดานสาธารณสุขท่ี

ปฏิบัติ งาน เนื่ องจาก พบปญหาและอุปสรรคการดํา เนินงานจากปจจัยหลายประการ ดั งนี้ 

           ๑. อุปกรณท่ีใชในดานตางๆยังไมเพียงพอ เนื่องจากไมมีเครื่องมืออบแกส ตองสงไปอบท่ี

โรงพยาบาลเกาะพะงัน กอใหเกิดความลาชาในการขนสงเครื่องมือบางอยาง ไดแก เครื่องมือท่ีสงนึ่ง อบ

แกส และอุปกรณ Sterilize  

       ๒. ดานกองกําลังสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ขาดความเพียงพอ เนื่องจากพ้ืนท่ีเกาะเตามี

จํานวนประชากรท่ีไมไดมีทะเบียนบาน แตเปนกลุมแรงงานตางดาว ประชากรแฝง ทําใหมีความจําเปนท่ี

ตองมีการทํางานเชิงรุกมากยิ่งข้ึน และเปนภาระงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซ่ึงมี

เพียง ๓๓ คน พบวา มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีจํานวนอสม. เพ่ิมข้ึนจากหมูบานละ ๑ คน เปน หมูบาน

ละ ๔ คน ซ่ึงพบวาอสม. ตองทํางานเพ่ิมข้ึนในการสนับสนุน สงเสริมใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือการ

ปองกันการเกิดโรคตามมาในกลุมประชาชนในพ้ืนท่ีเกาะเตา ตลอดจนกลุมประชากรแฝง กลุมแรงงานตาง

ดาว ซ่ึงเปนประชากรท้ังท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนและไมไดข้ึนทะเบียน  ดังรายละเอียด จํานวนประชากร 

ดังนี้  
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- ประชากรแฝง (คนไทย) ในพ้ืนท่ี ประมาณ ๕,๐๐๐  คน 

- แรงงานตางดาว (ข้ึนทะเบียน) 
                   -   ประกันสุขภาพ  ๑,๙๗๙  คน 
                   -   ประกันสังคม    ๒๒๕  คน 

- แรงงานตางดาว (เถ่ือน)  ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐  คน (ประมาณการ) 

- นักทองเท่ียวชาวไทย ๓,๐๐๐ คน/เดือน (ประมาณการ) 

- นักทองเท่ียวชาวตางชาติ ๓๒,๐๐๐  คน/เดือน  (ประมาณการ) 

- ประชากรพ้ืนท่ี สิทธิ UC        ๑,๖๔๔ คน 

- ประชากรพ้ืนท่ี สิทธิ ปกส.     ๒๕๑ คน 

- ประชากรพ้ืนท่ี สิทธิ ขรก./อปท. ๒๑๔  คน 

- สิทธิอ่ืน ๆ  ๓๖๕ คน 
 

     ๓. ดานงบประมาณ  พบวา ณ ปจจุบัน ยังคงใชเงินคงเหลือของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

เกาะเตา แตรายจายมีปริมาณมาก  เนื่องจากการใหบริการเทียบเทารูปแบบโรงพยาบาลชุมชน และเงิน

คงเหลือมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง  

      ๔. ดานทรัพยากรบุคคล  พบวาโครงสรางสายบริหารไมชัดเจน ท้ังบุคลากรในโรงพยาบาลและ

เครือขาย การบริหารจัดการลําบาก การทํางานในทุกดานไมคลองตัว เนื่องจากยังคงตองประสาน

โรงพยาบาลเกาะพะงันและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกาะพะงัน การทํางานจึงไมเบ็ดเสร็จท่ีเดียวใน

โรงพยาบาลเกาะเตา  

       ๕. ดานบริการ พบวาการใหบริการแกผูปวย  ยังมีผลกระทบท่ีสงผลใหผูปวยท่ีมารับบริการขาด

ความสะดวก  เชน เรื่องการชําระเงินหรือการสํารองจายในสิทธิขาราชการ รวมถึงผูปวยสิทธิประกันสังคม

บางกรณีท่ีผูปวยจําเปนตองสํารองจายเงินเองกอน  

        จากผลการประเมินเพ่ือขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๔ โรงพยาบาลเกาะเตา  เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการประเมิน

การข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ผลการตรวจ

ประเมินคือ ผานเกณฑตรวจประเมินข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ แตตองพัฒนาเรงดวน เนื่องจากมี

บางปจจัยท่ีสงผลกระทบ เชน ดานบริการ พบวาการใหบริการแกผูปวย  ยังมีผลกระทบท่ีสงผลใหผูปวย

ท่ีมารับบริการขาดความสะดวก  เชน เรื่องการชําระเงินหรือการสํารองจายในสิทธิขาราชการ รวมถึงผูปวย

สิทธิประกันสังคมบางกรณีท่ีผูปวยจําเปนตองสํารองจายเงินเองกอน (คาดวาจะไดข้ึนทะเบียนในเดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๓)    

          การกอตั้งโรงพยาบาลเกาะเตา ทําใหในการตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีของผูบริหาร หลายระดับ เพ่ือติดตาม
การแกไขปญหา สถานการณการเงินการคลังและการจัดบริการ วางนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
และใชบุคลากรอยางมีคุณภาพ รวมกันจัดบริการใหเหมาะสม กับศักยภาพของโรงพยาบาล และความ
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ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนาความเชี่ยวชาญดานบริการ โดยยกฐานะโรงพยาบาล จากเดิมท่ีเปน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มาเปนโรงพยาบาลเกาะเตา เพ่ือจูงใจใหประชาชนม่ันใจเขาใชบริการ  
    แมวาจะพบปญหาในระยะแรกของการกอตั้งโรงพยาบาล แตอยางไรก็ตาม ยังพบวาการดําเนินงาน

ในรูปแบบโรงพยาบาลเกาะเตา ทําใหศักยภาพการใหบริการเพ่ิมข้ึนในหลายดาน เม่ือเปรียบเทียบจากเดิมท่ี

ไมไดมีการยกฐานะใหเปนโรงพยาบาล จนทําใหไดรับการยกยอง ชมเชยจากประชาชนท่ีไดมารับบริการใน

พ้ืนท่ี ดังจะเห็นไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการในพ้ืนท่ี ในภาพรวมท่ีพบไดจากผลการศึกษาวิจัย การ

ประเมินผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา โดยการศึกษาจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ

ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอเกาะพะงัน จํานวน ๓๘๔ คน พบวากลุมประชาชนสวนใหญมีความพึง

พอใจตอการดําเนินงานของโรงพยาบาลเกาะเตาเทากับ รอยละ ๘๗.๘๐ 

๑.๗  Sustainable Evaluation : S (การประเมินความย่ังยืน) เ ม่ือพิจารณาผลการดําเนินงาน

โรงพยาบาลเกาะเตา พิจารณาตาม Sustainable (ความยั่งยืน) พบวาผลลัพธการดําเนินงานตองคํานึงถึง

ความพึงพอใจตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอเกาะพะงัน และตองพิจารณาการ

ดําเนินงานใหมีความสอดคลองและปรับปรุงโครงการภายใตแผนและกรอบแนวคิดตามยุทธศาสตรชาติ 

ระยะ ๒๐ ป ซ่ึงพบวาผลลัพธการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

   ผลการศึกษาในกลุมตัวอยางซ่ึงเปนประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน พบวา 

การจัดบริการของโรงพยาบาลเกาะเตา ในภาพรวมดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ในการ

ประชาสัมพันธโครงการนั้น อยูในระดับความพึงพอใจมาก ความเหมาะสมของสถานท่ี และเจาหนาท่ีท่ี

สามารถปฏิบัติงานในการถายทอดความรู ความเปนกันเอง ตลอดจนการตอบคําถามและความเหมาะสม

ของการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในภาพรวมนั้น อยูในระดับความพึงพอใจมาก นอกจากนี้พบวาการอํานวย

ความสะดวกในดานเอกสาร วิธีการถายทอดความรู การบริการของเจาหนาท่ี ตลอดจนดานอํานวยความ

สะดวกของการจัดบริการเครื่องดื่มตลอดจนสถานท่ีนั้น อยูในระดับความพึงพอใจระดับมาก นอกจากนี้ดาน

คุณภาพการใหบริการ พบวา การไดรับความรู แนวคิด ทักษะและประสบการณจากโครงการตลอดจนการ

ตอบสนองตอความคาดหวังท่ีประชาชนไดรับจากโครงการในดานการจัดกิจกรรมและประโยชนท่ีไดรับ อยู

ในระดับความพึงพอใจมาก ดานความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูในระดับความพึงพอใจมาก   

 

    วิเคราะหความย่ังยืนการดําเนินการโรงพยาบาลเกาะเตา ภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป  

   การจะใหโครงการโรงพยาบาลเกาะเตาเปนความสําเร็จและพัฒนาตอเนื่องจนเกิดเปนความยั่งยืน 

(Sustainable) ไดนั้นตองนํามาวิเคราะหและปรับปรุงการดําเนินงานใหสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ

ระยะ ๒๐ ป เม่ือพิจารณาจากกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ซ่ึงใชในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศ

พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการดําเนินการของโรงพยาบาล
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เกาะเตา ตามยุทธศาสตรชาติท่ีใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาระยะ ๒๐ ป ซ่ึงประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร 

ดังนี้   

       ๑. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลด

และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมี

ตอประเทศไทย บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของ

ยุทธศาสตรชาติดานอ่ืนๆใหสามารถขับเคลื่อนระบบสุขภาพเปนไปตามเปาหมายและทิศทางท่ีกําหนด โดย

การดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตาเปนดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหเกิดความม่ันคงของชาติและ

ประชาชนมีความสุข ใชกลไกการแกปญหาดานความม่ันคงท่ีมีอยูโดยใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณา

การ ในสวนราชการ ท้ังประชาสังคมและองคกรภาคเอกชน ท่ีสามารถจะทําไดภายใตทรัพยากรท่ีมี  

    ๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ พัฒนาไปสู

การเปนประเทศพัฒนาแลว ดังเชนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กลาวถึงการพัฒนาประเทศดานการ

แขงขันไววา การท่ีประเทศตางๆ จะสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ ไดจะตองอาศัยความมีประสิทธิภาพ

ขององคกรภาครัฐท่ีชวยในการขับเคลื่อนนโยบาย ประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ จน

ผลักดันจากประเทศกําลังพัฒนาข้ึนมาเปนประเทศชั้นนําของโลกได ลวนมีระบบราชการและกลไกภาครัฐท่ี

มีประสิทธิภาพ และมีการนํานวัตกรรมมาใชอยางตอเนื่อง (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร, ๒๐๑๘)  ซ่ึงจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรม

ในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ 

การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปน

ผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัย

เชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแก โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน   

    การนําไปสูจุดเดนของวิถีชีวิต อัตลักษณ วัฒนธรรมและรากฐานความหลากหลายทางการปฏิบัติ 

องคกร กองบริหารการสาธารณสุข ไดมีการเรียนรูและปรับตัว ใหสอดรับกับวัฒนธรรมองคกร การไดเปรียบ

เชิงเปรียบเทียบ เกิดการประยุกต ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรองรับตอการพัฒนาโครงขาย

ทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตลอดจนดิจิตอล ไดมีการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนา บริการใน

อนาคต สรางคุณคาใหมในอนาคต เพ่ือการพัฒนาคนรุนใหม รวมถึงการปรับรูปแบบโครงสรางการ

ดําเนินงานขององคกร เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับใน

อนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดในอดีตจนถึงปจจุบัน ตลอดจนการพัฒนาองคกรใหรองรับยุทธศาสตรท่ี

เอ้ือตอบริการอนาคต พรอมท้ังการสงเสริมการสนับสนุนจากภาครัฐ การขยายโครงการการลงทุนเพ่ือใหมี

ศักยภาพทางการแขงขันกับเวทีโลก ยกระดับระบบบริการสุขภาพ รัฐบาลจึงมีนโยบายขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานนวัตกรรมบริการใหเกิดข้ึน ตลอดจนสงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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กระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุข ไดเล็งเห็นความสําคัญของการดําเนินการตามนโยบาย

รัฐบาลในการขับเคลื่อนใหเกิดนวัตกรรมบริการในเขตสุขภาพ ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป 

ดานสาธารณสุข ซ่ึงตองดําเนินการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อยางมีสวนรวมและยั่งยืน ท่ีรวมพลัง

สังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๑) ดั ง นั้ น จึ ง ส ง เ ส ริ ม ก า ร

ศึกษาวิจัยและการรวมเปนทีมพ่ีเลี้ยง การสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการ เพ่ือการสรางความสามารถใน

การแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจําเปนตองมีการประเมิน

ศักยภาพ ผลลัพธ ผลกระทบ โอกาสการพัฒนา การคิดหาวิธีดําเนินงานเพ่ือใหตกผลึก อีกท้ังสนับสนุน

เพ่ือใหเกิดการตอบสนองตอความตองการของประชาชน ใหนําไปสูโครงการตนแบบเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน

ในอนาคต  

   ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ี

แข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห

อยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ี

ม่ันคง โดยมีกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญและเก่ียวของกับกระทรวงสาธารณสุข ไดแก     

        ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ     

     ๓.๒ การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี     

     ๓.๓ การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง     

    ๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม  

โดยมีกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญและเก่ียวของกับกระทรวงสาธารณสุข ไดแก      

     ๔.๑ การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม      

     ๔.๒ การพัฒนาระบบบริการและระบบบรหิารจัดการสุขภาพ ซ่ึงเปนภารกิจหลักของกอง

บริหารการสาธารณสุขท่ีตองดําเนินการรวมกับหนวยบริการสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ     

     ๔.๓ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย    

    ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปาหมายหนึ่งของการ

พัฒนาท่ีสําคัญขององคกร การพัฒนาคนใหมีนิสัยการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต เพ่ือการ

นําไปสูบุคลากรท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด   

     ๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเรงอนุรักษ

ฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถใน
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กองบริหารการสาธารณสุข 
 

การปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุง

สูการเปนสังคมสีเขียว   

        ๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงาน

ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย

บทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล เม่ือพิจารณาจากการวิเคราะหการดําเนินงาน

โรงพยาบาลเกาะเตา เพ่ือรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดังกลาว จะเห็นไดวามีการนํายุทธศาสตรมา

ใชโดยเฉพาะยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เปนจุดเดนขององคกรท่ีกําลังพยายาม

ดําเนินการทําใหเกิดข้ึนดังไดกลาวมาแลว และเม่ือพิจารณาการวิเคราะหการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะ

เตา ในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาใหเกิดการดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาว สามารถสรุป

ไดดังตาราง การวิเคราะหการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอไปนี้ 
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กองบริหารการสาธารณสุข 
 

 

เร่ือง

ท่ี 

ประเด็นการ

วิเคราะห 

การ

ประเมิน 

จุดออน (Weaknesses) 

การวิเคราะหสาเหตุ

รากเหงาของปญหา

(Analysis Gap) 

โอกาสพัฒนา 

(Opportunity) 

อุปสรรค (Threats) จุดแข็ง Strengths 

(จุดแข็ง:ซ่ึงเปนประเด็นท่ี

ตองคํานึง) 

 

แนวทาง/ขอเสนอ 

๑ ประเด็น People 

Excellent 

- เปนความ

จําเปนที่

จะตองมี

การพัฒนา 

บุคลากร 

สาธารณสุข 

เพ่ือเปน

การสราง

ขวัญ 

กําลังใจใน

การทํางาน

เพ่ือให

เกิดผลลัพธ

ที่ดีตอ

ประชาชน 

ประ 

เมินแบบ  

๓ เสา 

(ประ 

เมินแบบ

Triangu-

lation  

หรือ ๓๖๐ 

องศา) 

- บางโรงพยาบาลในเครือขาย 

ยังไมมีแผนสํารอง เพ่ือ

รองรับนโยบายที่เรงดวน

หรือนโยบายที่จะเกิดข้ึน 

- เปนการประเมินจาก

ผูบังคับบัญชาประเมินการ

ทํางานของผูใตบังคับ 

บัญชาแตเพียงฝายเดียว 

หากเปนการประเมินทั้ง

ผูใตบังคับบัญชาประเมิน

ผูบังคับบัญชา,ผูมีสวนได

สวนเสยี(Stakeholders) 

ประเมินบุคลากร การ

ดําเนินงาน จะสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคโรงพยาบาล

เกาะเตาไดอยางมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

-  

- บุคลากรบางสวน มีการ

ปรับตัวตอการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงตลอดจน

การศึกษาหาความรูและฝก

วิทยายุทธเพ่ิมเติมเปนการ

พัฒนาตนเองนับเปนโอกาส

การพัฒนาเพ่ือใหสามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลงจาก

ปญหาความตองการของ

ผูรับบริการ ตลอดจนนโยบาย

ของรัฐบาลดานสาธารณสุข 

- มีการศึกษาความเปนไปได 

การวิเคราะหอัตรากําลัง

เปรียบเทียบกับภาระงาน 

ผูที่ผานการอบรมในหลักสูตรดานการ

บริหารในระดับตางๆ ไมมีโอกาสมาก

เทาที่ควรจะเปน ในการพัฒนางานใหเกิด

ความกาวหนาในสาขาที่เก่ียวของ ตรงตาม

ความถนัดหรือความรูความสามารถ    

ซึ่งประเด็นนี้นอกจากจะเปนการไมสงเสริม

ใหมีการพัฒนาตนเองของบุคลากร

เทาที่ควรแลว ยังเปนการปดก้ันขวัญ

กําลังใจในการทํางานของบุคลากรที่

ตองการพัฒนาตนเอง พัฒนางานใหเกิด

ประโยชนที่แทจริงตอผูรับบริการ 

กลยุทธ (Strategies) คือ รูเขา รูเรา 

- ทราบนโยบาย 

- วิเคราะหทิศทางของงานและ

นโยบาย 

 

- สรางงาน ไดแก การศึกษาวิจัยจากงานประจํา (Research to 

Routine) และการศึกษาวิจัยนวัตกรรมฯซึ่งชวยแกปญหาตรงตาม

ความตองการของผูรับบริการได 

- ใชเทคโนโลยี (IT) ชวยในการปฏิบัติงาน ลดการใชทรัพยากรดาน

กําลังคน 
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กองบริหารการสาธารณสุข 
 

เร่ือง

ท่ี 

ประเด็นการ

วิเคราะห 

การ

ประเมิน 

จุดออน (Weaknesses) โอกาสพัฒนา 

(Opportunity) 

อุปสรรค 

 (Threats) 

จุดแข็ง 

Strengths 

(จุดแข็ง:ซ่ึงเปนประเด็นท่ี

ตองคํานึง) 

 

แนวทาง/ขอเสนอ 

๒ ประเด็น 

Organiza- 

tion Excellent 

- จัดระบบ

โครงสรางของ

องคกรเพ่ือรองรับ

ภารกิจที่สําคัญ

ตามนโยบาย โดย

การปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลง

ตลอดจนเพ่ิม

โครงสรางการ

ดําเนินงานเพ่ือ

รองรับนโยบาย

หรือยุทธศาสตร

ชาติดาน

สาธารณสุข  

ระยะ ๒๐ ป 

ประเมินแบบ 

๓ เสา 

(ประ 

เมินแบบ

Triangu- 

lation  

หรือ ๓๖๐ 

องศา) 

- การวิเคราะหปญหา

(Problem Diagnosis) 

พบวาความเห็นตางกัน 

 ทําใหการปฏิบัติเพ่ือรองรับ 

 ภาระงานเกิดความแตกตาง   

 กัน 

- การประเมินทําใหสามารถเห็น

ปญหาและนอกจากนี้ยังเปน

การพัฒนาเครือขายการ

ดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะ

เตา ซึ่งสามารถนําเสนอตอ

ผูบริหารระดับเหนือ 

ข้ึนไป 

- ผูบังคับบัญชาระดับสูงขององคกร

ในระดับที่สูงข้ึน ทราบปญหาที่เปน

ขอจํากัดเรื่องทรัพยากรในบางพ้ืนที่

เชน ขาดเครื่อง อบนึ่ง และอุปกรณ

เครื่องมือแพทยที่จําเปน ตลอดจน

อาคารรองรับ(อาคาร ที่ใชในเรื่อง

Supply) อยางไรก็ตามพบวายังมี

ผูบริหารสูงสุดขององคกร ซึ่งเปนผู

ที่คลุกคลีและมองเห็นปญหา และมี

วิสัยทัศนที่กวางไกล ยังผลักดันและ

ใหการสนับสนุนให เ กิดการวาง

แนวทางเพ่ือการปรับปรุงโครงสราง

อ ง ค ก ร ใ น ก า ร ร อ ง รั บ แ ผ น

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป ใน

ประ เ ด็นน โยบายที่ สํ า คัญและ

เรงดวน 

 

 

จุดแตกตางที่เหนือกวาของการวิเคราะห

ตนเองและประเมินองคกร คือ การเปน

ผูนําดานความเปลี่ยนแปลง เกิดเปน

องคกรสมรรถนะสูง  

(Organization Excellent) 

- การวิเคราะหปญหา(Problem Diagnosis) พบวาความเห็นตางกัน  

ทําใหการปฏิบัติเพ่ือรองรับภาระงานเกิดความแตกตางกันสามารถ

แกไขไดดวยวิธีการวิเคราะหและประเมินตนเองของบุคลากรใน

หนวยงาน และการประเมินดวยบุคลากรระหวางหนวยงานตลอดจน

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)  

- ทําการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหเกิดการเรียนรูการปฏิบัติงานใหตรง

ตามความถนัด เพ่ือใหบรรลุวัตถุประ- 

สงคตามภารกิจของหนวยงานหรือองคกร 

- จัดทําโครงสรางของโรงพยาบาลเกาะเตา ทํา Work Flow Planning 

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุข ระยะ ๒๐ ป  และ

สอดรับกับบริบทของการดําเนินงาน 
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กองบริหารการสาธารณสุข 
 

 

เร่ือง

ท่ี 

ประเด็นการ

วิเคราะห 

การ

ประเมิน 

- จุดออน

(Weaknesses) 

- โอกาสพัฒนา 

(Opportunity) 

อุปสรรค 

- (Threats) 

จุดแข็ง 

Strengths 

(จุดแข็ง:ซ่ึงเปนประเด็นท่ี

ตองคํานึง) 

 

                      แนวทาง/ขอเสนอ 

๓ ประเด็น 

Partnership 

- การมีสวน

รวมของ

เครือ 

ขายใน

องคกรและ

ภายนอก

องคกร 

ประเมินแบบ  

๓ เสา 

(ประเมินแบบ

Triangu- 

lation  

หรือ ๓๖๐ 

องศา) 

- ยังขาดความรวมมือในการ

สนับสนุนทรัพยากรไดแก 

ดานคน ดานเงินและ

อุปกรณ จากองคกรอ่ืน 

ไดแก NGO ตลอดจน

องคการความรวมมือ

ระหวางประเทศ เปนตน 

- การที่เริ่มตนจากการ

ประสานงานจากนโยบาย ซึ่ง

สามารถนําไปสูการแกไข

ปญหาแบบองครวมได จะตอง

ไดรับความรวมมือทั้งจาก

เครือขายในองคกรและ

ภายนอกองคกร 

- ในภาพรวม พบวายังขาดการ 

บูรณาการจากหนวยงานที่เก่ียวของ

ในดานการใชทรัพยากรรวมกัน

เทาที่ควร 

หัวใจสําคัญอยางหนึ่งที่สามารถทําให

ผูรับบริการไดรับบริการที่ตรงตาม

ปญหาและความตองการคือการมีสวน

รวมอยางย่ังยืน (Sustainable 

Cooperation of Organization) : 

หนวยงานในเครือขายโรงพยาบาลเกาะ

เตาสามารถดําเนินการใหเกิดความ

รวมมือและความต้ังใจของผูบริหารและ

การดําเนินการตาม 

นโยบายของผูบังคับบัญชาของ

ผูปฏิบัติงานอยางจริงจัง และบุคลากรที่

เปนสวนหนึ่งของเครือขายโรงพยาบาล

เกาะเตา ตางมีความพรอมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับนโยบาย

ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

- เริ่มจากการสรางความรวมมือในระดับองคกรและระดับเขตและตอ

ยอดการพัฒนาไปยังองคกรภายนอกที่เกี่ยวของเพ่ือการมีสวนรวม

อยางย่ังยืน (Sustainable Cooperation of Organization) 
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๑.๘ Transportability Evaluation : T (การประเมินดานการถายทอดการสงตอ) มีการนําโครงการ

โรงพยาบาลเกาะเตาไปประยุกตใชในท่ีอ่ืน ท่ีมีบริบทใกลเคียงกัน ท่ีมีความจําเปนในการยกฐานะจาก

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก  

         นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา พิจารณาตาม Transportation 

(การถายทอดการสงตอ) พบวาผลลัพธการดําเนินงาน ผูบริหารไดมอบนโยบายใหนํารูปแบบโรงพยาบาล

เกาะเตา วางนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและใชบุคลากรอยางมีคุณภาพ รวมกับวางแนวทาง

จัดบริการใหเหมาะสม กับศักยภาพของโรงพยาบาล และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนาความ

เชี่ยวชาญดานบริการ เพ่ือจูงใจใหประชาชนม่ันใจเขาใชบริการ 

     ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทมาก เชน มีการใชคอมพิวเตอรในการทํางาน 

ใชอินเตอรเน็ตเพ่ือสืบคนขอมูล หรือรับสงขอมูลระหวางกัน ตลอดใชโทรศัพทเครื่องท่ี (mobile phone)

หรือโทรศัพทมือถือในการติดตอสื่อสารองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสารเขามาใชงานในทุกระดับชั้นขององคกร ภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาไมหยุดนิ่งในการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช การดําเนินงานปจจุบัน องคกรภาครัฐจะตองปรับตัวใหทันตอความกาวหนาของ

ภาคเอกชนและองคกรธุรกิจตางๆ ดวยเพ่ือท่ีจะไดเสริมและเก้ือหนุนใหภาคธุรกิจไดพัฒนาไปอยางกาวไกล 

ในขณะท่ีประชาชนหรือผูรับบริการก็จะมีความคาดหวังท่ีสูงข้ึนไปเรื่อยๆ ตอการบริการของภาครัฐ จึงทําให

ภาครัฐไมอาจหยุดนิ่งได ตองปรับตัวและมีนวัตกรรมในการทํางานอยางหลีกเลี่ยงไมได จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนท่ี

ตองมีการดําเนินการใหมีการสรางบริการใหมหรือสิ่งใหมใหเกิดประโยชน ตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดดียิ่งข้ึน โดยเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง นับเปนสิ่งท่ีตองผลักดันใหเกิดข้ึน โดยนวัตกรรมนั้นเปน

สิ่งใหมท่ีเกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ, ๒๕๔๙) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประโยชนของการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารดานการแพทยและสาธารณสุข เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะ

เตา พิจารณาตาม Technology (เทคโนโลยี) พบวาผลลัพธการดําเนินงานดังนี้ 

    การนําเทคโนโลยีหรือปญญาประดิษฐ (AI) มาใชในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการในระบบ

ในภาพรวม ยังมีการนําเทคโนโลยีมาปรับใชไมมากนัก พบวายังเปนเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ท่ียังไมไดประยุกต

แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ  
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ปญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกไข  

ในสวนท่ีเก่ียวของกับการลงพ้ืนท่ีศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของโครงการโรงพยาบาลเกาะเตา

นั้น พบวามีปญหา อุปสรรค และพบปญหา อุปสรรคตอการดําเนินงานและแนวทางแกไขดังนี้ 

ปญหา อุปสรรค 

ขาดการสนับสนุนอุปกรณ และทรัพยากรดานบุคคล ดานงบประมาณ และดานอาคาร สถานท่ี ท่ีเพียงพอ 

แนวทางในการแกไข 

๑. ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผูบริหารระดับสูง ไดรับทราบปญหา อุปสรรค 

๒. เสนอแนะตอผูมีสวนเก่ียวของและหาวิธีการระดมทุนจากกองทุนภายนอก 

ความคาดหวังของลูกคา (ผูรับบริการ)  

๑. ความคาดหวังของลูกคา (ผูรับบริการ) ยังไมสนองตอบตอผูรับบริการไดดีเทาท่ีควร ในการ

กายภาพบําบัดผูปวยติดบาน ติดเตียง ยังพบปญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรดานกายภาพบําบัด

ท่ีไปใหบริการ Home Health Care สําหรับผูปวยกลุมดังกลาว    

๒. การคาดหวังของลูกคา (ผูรับบริการ) ยังมีบางจุด ไดแก เรื่องความไมเพียงพอของบุคลากรท่ีทํางาน

เชิงรุกในดานการสงเสริมสุขภาพแกประชาชน   แนวทางการแกไขปญหา คือ การจัดทีมผูชวย

แพทย ผูชวยบุคลากรทางดานสาธารณาสุข จิตอาสาและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.) เพ่ิมเติมใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในการทํางานเชิงรุก 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

      ๑.  ความเขมแข็งของผูบริหารโรงพยาบาล ตอการดําเนินงาน โดยจัดใหมีศูนยจัดเก็บรายได (Clam 

Center) 

                 - Close Monitor 

        - มีการประเมินผลและปรับแผนทุกเดือน 

       ๒.  เกาะเตาเปนเมืองทองเท่ียว กอใหเกิดรายได จากการตรวจสุขภาพนักดําน้ํา ชองทางพิเศษชําระ

เงินทุกประเภท/แคมเปญการตลาดในกลุมนักดําน้ํา  เชน การประกันเวลา/ one stop service 

       ๓.  นําหลักการ Transportability Evaluation มาใชในการประเมิน มีการประเมินการถายทอดการ

สงตอของการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา โดยมีการประชุมเก่ียวกับระบบการสงตอของพ้ืนท่ีเกาะท้ัง

สามเกาะ ไดแก เกาะพะงัน เกาะเตาและเกาะสมุย อยางนอย ปละ ๒ ครั้ง เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา

รวมกัน 
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         ๔. การดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา มีการใชกลยุทธและนําแนวคิด เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ

ดําเนินงาน ไดแกมีการวางแผนและการนําแผนไปสูการปฏิบัติ เทาท่ีสามารถดําเนินการไดดังนี้ 

- แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

- แผนปฏิบัติการเขตสุขภาพพิเศษ (สาธารณสุขพ้ืนท่ีเฉพาะ) 
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   สรุปผลการศึกษาวิจัย                 

   และอภิปราย  

 

 

 

 

 

 

                        สรุปผลการศึกษาวิจัยและอภิปราย 

    การศึกษาวิจัยการประเมินผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา เปนการศึกษาวิจัยแบบหลาย

ระยะ (Multi-Phase Design) แบบผสมวิธี (Mix-Method Research) เปนการศึกษาวิจัยโดยใชแนวทาง 

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแนวคิด CIPPIEST 

ท่ีประยุกตการประเมินแบบ CIPP จากแนวคิดของศาสตราจารย ดร. แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. 

Stufflebeam, ๒๐๐๘) กลุมตัวอยางไดแกบุคลากรดานสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับการดําเนินงาน

โครงการโรงพยาบาลเกาะเตาจํานวน ๑๐ ทาน และประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอโรงพยาบาลเกาะเตา 

จํานวน ๓๘๔ คน  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณผูมีผูใหบริการ ผูมี

สวนไดสวนเสียตลอดจนผูรับบริการและประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอเกาะพะงัน ไดรับการตรวจสอบความตรง

เชิงโครงสราง (Construct Validity) ของเครื่องมือดําเนินการตรวจสอบความสอดคลองภายใน เม่ือนําไป

ทดสอบกับประชาชนในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน ๖๐ รายพบวา คาสัมประสิทธิ์ครอน

บาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ ๐.๙๒ โดยอยูในเกณฑท่ียอมรับ

ได และไดรับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๗ ทาน 

ไดแก ผูทรงคุณวุฒิดานสาธารณสุข ดานวิจัยและประเมินผล ดานสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ดาน

รัฐศาสตร และดานวิทยาการคอมพิวเตอร ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 

(Item-Objective Congruence Index : IOC) อยูระหวาง ๐.๘๐-๑.๐๐ ซ่ึงอยูในเกณฑท่ียอมรับได สรุปผล

การศึกษา ไดดังนี้  

ผลการศึกษา กลุมตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนอายุราชการต้ังแต ๒๐ ปข้ึนไป คิดเปน

รอยละ ๖๐.๐๐ มีระดับการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ ๖๐.๐๐ อยูในสังกัดสวน

ภูมิภาคเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ ๙๐.๐๐ และทุกคนเคยเขารวมดําเนินการโครงการฯ คิดเปนรอยละ 

๑๐๐.๐๐ ผลการศึกษาในกลุมตัวอยางซ่ึงเปนประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน พบวา 

การจัดบริการของโรงพยาบาลเกาะเตา ในภาพรวมดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ในการ

ประชาสัมพันธโครงการนั้น อยูในระดับความพึงพอใจมาก ความเหมาะสมของสถานท่ี และเจาหนาท่ีท่ี

สามารถปฏิบัติงานในการถายทอดความรู ความเปนกันเอง ตลอดจนการตอบคําถามและความเหมาะสม
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ของการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในภาพรวมนั้น อยูในระดับความพึงพอใจมาก นอกจากนี้พบวาการอํานวย

ความสะดวกในดานเอกสาร วิธีการถายทอดความรู การบริการของเจาหนาท่ี ตลอดจนดานอํานวยความ

สะดวกของการจัดบริการเครื่องดื่มตลอดจนสถานท่ีนั้น อยูในระดับความพึงพอใจระดับมาก นอกจากนี้ดาน

คุณภาพการใหบริการ พบวา การไดรับความรู แนวคิด ทักษะและประสบการณจากโครงการตลอดจนการ

ตอบสนองตอความคาดหวังท่ีประชาชนไดรับจากโครงการในดานการจัดกิจกรรมและประโยชนท่ีไดรับ อยู

ในระดับความพึงพอใจมาก ดานความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอยูในระดับความพึงพอใจมาก  

การประเมินผลการศึกษาวิจัยการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา โดยใชแนวคิด CIPPIEST ท่ีประยุกต

การประเมินแบบ CIPP จากแนวคิดของศาสตราจารย ดร. แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. 

Stufflebeam, ๒๐๐๘) สามารถสรุปตามแนวคิดดังกลาว ตอไปนี้   

 

Context Evaluation : C (การประเมินบริบท) เม่ือพิจารณาโรงพยาบาลเกาะเตา ตามบริบท พบวา 

ในชวงมรสุมและมีคลื่นสูงเรือสปสโบท ไมสามารถสงผูปวยได  ตองประสานงานกับทางเรือรบในการสงตอ

ผูปวย  ใชเวลาอยางนอย ๕ ชั่วโมง ในการสงตอยังโรงพยาบาลแมขายไดแก โรงพยาบาลเกาะสมุย เกาะเตา

แมมีจํานวนประชากรในอําเภอเพียง ๓ หมูบาน รวมจํานวน ๓,๑๔๙ คน แตเม่ือพิจารณาจํานวนประชากร

รวมนักทองเทียวซ่ึงพบวาเกาะเตาเปนพ้ืนท่ีพิเศษอยูหางไกลจากฝงทะเล  ทําใหมีประชากรอาศัยและเดิน

ทางเขา-ออกเปนจํานวนมาก  มีนักทองเท่ียว ๔๐๐,๐๐๐ คนตอป (๑,๐๐๐ คน ตอวัน)  เปนแหลงทองเท่ียว

ระดับโลก  อันดับหนึ่งของการดําน้ําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยเหตุนี้เกาะเตาจําเปนตองมีโรงพยาบาล 

เพ่ือรองรับบริการทางสุขภาพ  สรางความม่ันใจ  ความปลอดภัย  และคุณภาพการให  บริการ

รักษาพยาบาล  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในการบริการสุขภาพ เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงาน

โรงพยาบาลเกาะเตา ดานการประเมินบริบทในการนํายุทธศาสตร แผนงาน ของหนวยงานระดับจังหวัดมา

ปรับใช มีขอนาสังเกตวาการดําเนินงานตามเปาประสงคในการสรางสุขภาพประชาชน ใหมีสุขภาพดี และ

ประชาชน ไดรับการสงเสริม ปองกันโรค รักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพจากโรคท่ีเปนปญหาสุขภาพ  ซ่ึง

เปนผลใหมีการดําเนินงานภายใตประเด็นท่ีมุงใหประชาชนกลุมเปาหมายไดรับภูมิคุมกันจากภัยคุกคามทาง

สุขภาพ และนําประเด็นยุทธศาสตรภาคีเครือขายสุขภาพใหมีความเขมแข็งยั่งยืน ซ่ึงมีเปาประสงคใหภาคี

สุขภาพมีสวนรวม และขับเคลื่อนการดําเนินงานดานสุขภาพอยางเขมแข็ง   

     โรงพยาบาลเกาะเตา มีการวางยุทธศาสตรดานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพ

พิเศษ  (สาธารณสุขเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ) ปจจุบันพ้ืนท่ีเกาะเตามีประชากรตางดาวประมาณ ๕,๐๐๐ คน และ

ประชากรหมุนเวียนหลากหลายประเทศ  มีความเสี่ยงทางโรคระบาดตองวางระบบ อสม และ srrt เพ่ือ

ปองกันโรค  ซ่ึงสอดคลองกับแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพพิเศษ  (สาธารณสุขเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ)  
 

Inputs Evaluation : I (การประเมินปจจัยนําเขา) พิจารณาตามปจจัยนําเขาพบวามีผลลัพธการ
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ดําเนินงานดังนี้ จากการประเมินคุณลักษณะ/คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน ในภาพรวม นั้นพบวามีความ

เหมาะสมและมีประสบการณในการดําเนินงานท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติ แตวิธีการสนับสนุนดานทรัพยากร

จากหนวยงานภายนอก ยังพบวาดานคน ดานเงินและอุปกรณ อาคาร สถานท่ี ยังไมไดรับการสนับสนุน

เพ่ิมเติม แตการจัดระบบบริการเปนไปภายใตเง่ือนไขท่ีมีขอจํากัดในดานตางๆท่ีกลาวมาแลว สรุปไดวาการ

ดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา มีประโยชนในการตัดสินใจวา ระบบโครงสรางตางๆของโรงพยาบาลเกาะ

เตา รวมท้ังวิธีการและระบบการบริหารของการดําเนินงานมีความเหมาะสม แตอยางไรก็ตาม ยังควรใช

วิธีการจัดการท่ีคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก จึงควรตองพิจารณาดานการเพ่ิมจํานวน

บุคลากรดานสาธารณสุขและการเพ่ิมดานอุปกรณท่ีสําคัญทางการแพทยบางอยางท่ีเปนประโยชน เพ่ือการ

ดําเนินงานท่ีสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอประชาชนในพ้ืนท่ี   

 

Process Evaluation : P (การประเมินกระบวนการ) เม่ือพิจารณาการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา 

พิจารณาการประเมินกระบวนการพบวา การดําเนินงานในรูปแบบโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชน

ขนาดเล็ก จากเดิมท่ีเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ทําใหศักยภาพการใหบริการเพ่ิมข้ึน ประชาชน

ไดรับบริการในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ในงานดานตางๆ ดังนี้  

     งานดานการบริการสงตอผูปวย โรงพยาบาลเกาะเตา มีการบริการการแพทยฉุกเฉิน บริการสงตอ

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เม่ือมีผูปวยท่ีเกินขีดความสามารถในการรักษาท่ีจําเปนตองสงตอไปยังโรงพยาบาลแม

ขาย ท้ังในระดับปฐมภูมิและ ทุติยะภูมิ และมีระบบการดูแลตอเนื่องกรณี Refer กลับ  

    งานรักษาพยาบาลผูปวยเฉพาะโรค (Specific Medical Services)             

           โรงพยาบาลเกาะเตามีบริการคลินิกเรื้อรังเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง (NCD)  ทุกวันพฤหัสบดี 

สัปดาหท่ี ๓ ของเดือน   

      งานรักษาพยาบาลผูปวยในท่ัวไป (general care)      

           หลังมีการยกสถานะเปนโรงพยาบาลชุมชน F๓ จะมีการเปดวอรดท่ีชั้น ๒  โดยหองพักผูปวย

ใหบริการ  ดังนี้ หองพักรวม แยกชายหญิง ๒ หอง จํานวน ๔ เตียง หองพิเศษ จํานวน ๖ หอง 

    งานทําคลอด (labor care)             

     โรงพยาบาลเกาะเตา เปดใหบริการคลินิกฝากครรภและอนามัยแมและเด็ก  ในวันอังคาร เวลา 

๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

           นอกจากการใหบริการคลินิกฝากครรภและอนามัยแมและเด็กแลว โรงพยาบาลเกาะเตายังให 

บริการทําคลอด  โดยมีหองคลอดและหองรอคลอด  รวมถึงพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความสามารถดานการทํา

คลอดคอยดูแล   

           งานดูแลสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม (Sanitation & Environmental Services)   

           งานดูแลสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม ไดแก งานดูแลสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมใน

โรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และสถานท่ีเฉพาะ เชน โรงมหรสพ ตลาด เรือนจํา 

แหลงทองเท่ียว ฯลฯ เพ่ือใหสถานท่ีดังกลาวสะอาด ปราศจากสิ่งท่ีจะเปนอันตราย      
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Product Evaluation : P (การประเมินผลผลิต) เม่ือพิจารณาถึงผลลัพธการดําเนินงานโรงพยาบาล 

เกาะเตาอยางเปนรูปธรรมพบวา  
           ๑. การดําเนินงาน โรงพยาบาลเกาะเตา ไดเปดเปนโรงพยาบาลเต็มรูปแบบไมนาน (เริ่มเปดเปน

โรงพยาบาลเต็มรูปแบบ เม่ือ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓) ทําใหมีปญหา อุปสรรคท่ีไดกลาวมา แตอยางไรก็ตาม 

ยังพบวามีการสนับสนุน รวมแรงรวมใจ จากชุมชน องคกรเอกชน เปนตน ท่ีใหการผลักดันใหมี อุปกรณทาง

การแพทยหลายอยาง ท่ีโรงพยาบาลยังขาดแคลน ไดแก เครื่อง Vacuum เครื่อง อัลตราซาวด ท่ี

โรงพยาบาลไดรับบริจาค นอกจากนี้ยังไดเครื่องตรวจ “Biosafety” มาใชในการตรวจ ในชวง สภาวการณ

โรค Covid-๑๙ ระบาด เปนตน สงผลใหเกิดความม่ันใจตอผูรับบริการมากยิ่งข้ึน   

            ๒. ยังพบวา การดําเนินงาน โรงพยาบาลเกาะเตา มีการนําระบบ “IPD Paperless” มาใช จาก

เดิมท่ีเคยใชงานเอกสารท้ังหมด ไดเปลี่ยนมาใชรูปแบบใหมดังกลาว ทําใหเกิดความสะดวกในการใชงาน

มากข้ึนและลดระยะเวลาในการสืบคน ประวัติท่ัวไปของผูปวย ประวัติการรักษาของผูปวย  สิทธิการรักษา 

ตลอดจนการสรุป Case (ซ่ึงพบวาในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ระบบนี้มีใชใน ๓ พ้ืนท่ี ไดแก โรงพยาบาล

เกาะพะงัน โรงพยาบาลเกาะเตา และโรงพยาบาลเคียนซา)  

     ๓. การดําเนินงาน มีการนํารูปแบบ เกาะเตา Community Word มาใชในการดําเนินงาน โดยมี 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซ่ึงมีประจําหมูบานละ ๑ คน เปนผูนํากลุม ใหความรู 

คําแนะนํา ประชาชนในเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องตน (CPR) เรื่องเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย การปองกันโรง

ไขเลือดออก โรควัณโรค โรคเรื้อน ในกลุมประชาชนในพ้ืนท่ีเกาะเตา ตลอดจนกลุมแรงงานตางดาว สงผล

ใหเกิดการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคในกลุมประชาชน กอใหเกิดการลดการเกิดโรค ลดภาระงานของ

เจาหนาท่ีดานสาธารณสุขไดในระดับหนึ่ง  

 

Impact Evaluation : I (การประเมินผลกระทบ) เม่ือพิจารณาดานผลกระทบ พบวาโครงสรางการ

บริหารงานไมชัดเจน ท้ังบุคลากรในโรงพยาบาลและเครือขายการทํางานในทุกดาน ไมคลองตัว เนื่องจากยัง

ตองขอความชวยเหลือจากโรงพยาบาลเกาะพะงันและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกาะพะงัน แตอยางไรก็

ตาม การดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา มีผลกระทบจากการใชประโยชนของผลท่ีไดจากโครงการ ท่ีเห็น

ไดชัด ในระยะปแรกนี้ไดแก เรื่องการลดการสงตอผูปวยและลดคาใชจายจากการใช Speed Boat จาก

โรงพยาบาลเกาะเตา รายละ ๔๐,๐๐๐ บาท (เฉพาะคาเรือท่ีเหมาจาย) การดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา 

กอใหเกิดท้ังผลไดเชิงปริมาณ (Quantitative Output) และผลไดเชิงคุณภาพ (Qualitative Output) 

โดยเฉพาะความนาเชื่อถือเม่ือเกิดการจัดตั้งจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนโรงพยาบาลเกาะเตา 

จะเห็นไดวา ประชาชนในพ้ืนท่ีเกาะเตาและพ้ืนท่ีใกลเคียงเกิดความเชื่อม่ัน โดยมีจํานวนผูมารับบริการของ
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โรงพยาบาลมากข้ึนและคําชม โดยเฉพาะดานการลดคาใชจายและระยะเวลาในการเดินทาง จะเห็นไดจาก 

ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโรงพยาบาลเกาะเตา พบวาในภาพรวมของ

การดําเนินงาน ไดรับความพึงพอใจจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ถึงรอยละ ๘๗.๘๐  
 

Effectiveness Evaluation : E (การประเมินดานประสิทธิผล) โครงการโรงพยาบาลเกาะเตา 

ตอบสนองความตองการจําเปนของกลุมผูรับประโยชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะดานแมและเด็ก ซ่ึงกอใหเกิดผล

ของความแตกตางอยางชัดเจนท่ีประชาชนไดรับ ดังจะเห็นไดจากบริการท่ีไดรับจากโรงพยาบาลเกาะเตา ซ่ึง

ใหบริการดานแมและเด็ก ดังนี้ 

           ๑. งานใหคําปรึกษาและตรวจสุขภาพกอนแตงงาน/กอนมีบุตร  (premarital care) ใหมีความ

พรอมท้ังรางกาย จิตใจ และเศรษฐกิจ 

 ๒. งานดูแลหญิงมีครรภ (antenatal care - ANC) ใหมีสุขภาพดี ปองกันโรคท่ีอาจเกิดกับลูก ใหมี

ความพรอมในการคลอด และมีความพรอมในการเปนพอเปนแม ฯลฯ 

 ๓. งานดูแลหญิงหลังคลอด (postpartum care - PP) คือ การดูแลแมในชวง ๖ สัปดาหหลังคลอด

เพ่ือดูแลสุขภาพแมใหกลับสูภาวะปกติ และใหคําแนะนําชวยแกปญหาการเลี้ยงดูลูกของพอแม รวมท้ังการ

วางแผนครอบครัว ฯลฯ 

 ๔. การดูแลเด็กทารก ( infant care - WB clinic) คือ การดูแลเด็กตั้งแตแรกคลอดจนถึงอายุ ๒๔ 

เดือน ใหมีสุขภาพดี มีพัฒนาการทางรางกาย สมอง สติปญญา และพัฒนาการทางสังคมท่ีสมวัย ไดรับ

วัคซีนปองกันโรคตามมาตรฐานสากล และไดรับการแกไขความผิดปกติใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

ครบถวน และทันเวลา ฯลฯ 

   แตอยางไรก็ตาม ยังพบวา ประสิทธิผลท่ีไดยังไมเปนท่ีนาพึงพอใจตอบุคลากรดานสาธารณสุขท่ี

ปฏิบัติงาน เนื่องจาก พบปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานจากปจจยัหลายประการ ดังนี้ 

           ๑. อุปกรณท่ีใชในดานตางๆยังไมเพียงพอ เนื่องจากไมมีเครื่องมืออบแกส ตองสงไปอบท่ี

โรงพยาบาลเกาะพะงัน กอใหเกิดความลาชาในการขนสงเครื่องมือบางอยาง ไดแก เครื่องมือท่ีสงนึ่ง อบ

แกส และอุปกรณ Sterilize  

       ๒. ดานกองกําลังสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ขาดความเพียงพอ เนื่องจากพ้ืนท่ีเกาะเตามี

จํานวนประชากรท่ีไมไดมีทะเบียนบาน แตเปนกลุมแรงงานตางดาว ประชากรแฝง ทําใหมีความจําเปนท่ี

ตองมีการทํางานเชิงรุกมากยิ่งข้ึน และเปนภาระงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซ่ึงมี

เพียง ๓๓ คน พบวา มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีจํานวนอสม. เพ่ิมข้ึนจากหมูบานละ ๑ คน เปน หมูบาน

ละ ๔ คน ซ่ึงพบวาอสม. ตองทํางานเพ่ิมข้ึนในการสนับสนุน สงเสริมใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือการ

ปองกันการเกิดโรคตามมาในกลุมประชาชนในพ้ืนท่ีเกาะเตา ตลอดจนกลุมประชากรแฝง กลุมแรงงานตาง

ดาว ซ่ึงเปนประชากรท้ังท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนและไมไดข้ึนทะเบียน   
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     ๓. ดานงบประมาณ  พบวา ณ ปจจุบัน ยังคงใชเงินคงเหลือของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

เกาะเตา แตรายจายมีปริมาณมาก  เนื่องจากการใหบริการเทียบเทารูปแบบโรงพยาบาลชุมชน และเงิน

คงเหลือมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง  

      ๔. ดานทรัพยากรบุคคล  พบวาโครงสรางสายบริหารไมชัดเจน ท้ังบุคลากรในโรงพยาบาลและ

เครือขาย การบริหารจัดการลําบาก การทํางานในทุกดานไมคลองตัว เนื่องจากยังคงตองประสาน

โรงพยาบาลเกาะพะงันและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกาะพะงัน การทํางานจึงไมเบ็ดเสร็จท่ีเดียวใน

โรงพยาบาลเกาะเตา  

       ๕. ดานบริการ พบวาการใหบริการแกผูปวย  ยังมีผลกระทบท่ีสงผลใหผูปวยท่ีมารับบริการขาด

ความสะดวก  เชน เรื่องการชําระเงินหรือการสํารองจายในสิทธิขาราชการ รวมถึงผูปวยสิทธิประกันสังคม

บางกรณีท่ีผูปวยจําเปนตองสํารองจายเงินเองกอน  

        จากผลการประเมินเพ่ือขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๔ โรงพยาบาลเกาะเตา  เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการประเมิน

การข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  (สปสช.) ผลการตรวจ

ประเมินคือ ผานเกณฑตรวจประเมินข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิ แตตองพัฒนาเรงดวน เนื่องจากมี

บางปจจัยท่ีสงผลกระทบ เชน ดานบริการ พบวาการใหบริการแกผูปวย  ยังมีผลกระทบท่ีสงผลใหผูปวย

ท่ีมารับบริการขาดความสะดวก  เชน เรื่องการชําระเงินหรือการสํารองจายในสิทธิขาราชการ รวมถึงผูปวย

สิทธิประกันสังคมบางกรณีท่ีผูปวยจําเปนตองสํารองจายเงินเองกอน (คาดวาจะไดข้ึนทะเบียนในเดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๓)    

 

Sustainable Evaluation : S (การประเมินความย่ังยืน) การดําเนินงานตองคํานึงถึงความพึงพอใจ

ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอเกาะพะงัน และพิจารณาการดําเนินงานใหมีความ

สอดคลองและปรับปรุงโครงการภายใตแผนและกรอบแนวคิดตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป เพ่ือใหเกิด

ความยั่งยืน ในอนาคต  

 

Transportation Evaluation : T (การประเมินดานการถายทอดการสงตอ) มีการนําโครงการ

โรงพยาบาลเกาะเตาไปประยุกตใชในท่ีอ่ืน ท่ีมีบริบทใกลเคียงกัน ท่ีมีความจําเปนในการยกฐานะจาก

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก  

         นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา พิจารณาตาม Transportation 

(การถายทอดการสงตอ) พบวาผลลัพธการดําเนินงาน ผูบริหารไดมอบนโยบายใหนํารูปแบบโรงพยาบาล



     Evaluation Research : Koh Tao Hospital                                                                                                   

  Sudafa Wongharimat, Ph.D. 

 

74 
กองบริหารการสาธารณสุข 
 

เกาะเตา วางนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและใชบุคลากรอยางมีคุณภาพ รวมกับวางแนวทาง

จัดบริการใหเหมาะสม กับศักยภาพของโรงพยาบาล และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนาความ

เชี่ยวชาญดานบริการ เพ่ือจูงใจใหประชาชนม่ันใจเขาใชบริการ 

     ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทมาก เชน มีการใชคอมพิวเตอรในการทํางาน 

ใชอินเตอรเน็ตเพ่ือสืบคนขอมูล หรือรับสงขอมูลระหวางกัน ตลอดใชโทรศัพทเครื่องท่ี (Mobile Phone)

หรือโทรศัพทมือถือในการติดตอสื่อสารองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสารเขามาใชงานในทุกระดับชั้นขององคกร ภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาไมหยุดนิ่งในการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช การดําเนินงานปจจุบัน องคกรภาครัฐจะตองปรับตัวใหทันตอความกาวหนาของ

ภาคเอกชนและองคกรธุรกิจตางๆ ดวยเพ่ือท่ีจะไดเสริมและเก้ือหนุนใหภาคธุรกิจไดพัฒนาไปอยางกาวไกล 

ในขณะท่ีประชาชนหรือผูรับบริการก็จะมีความคาดหวังท่ีสูงข้ึนไปเรื่อยๆ ตอการบริการของภาครัฐ จึงทําให

ภาครัฐไมอาจหยุดนิ่งได ตองปรับตัวและมีนวัตกรรมในการทํางานอยางหลีกเลี่ยงไมได จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนท่ี

ตองมีการดําเนินการใหมีการสรางบริการใหมหรือสิ่งใหมใหเกิดประโยชน ตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดดียิ่งข้ึน โดยเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง นับเปนสิ่งท่ีตองผลักดันใหเกิดข้ึน โดยนวัตกรรมนั้นเปน

สิ่งใหมท่ีเกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ, ๒๕๔๙) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประโยชนของการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารดานการแพทยและสาธารณสุข เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะ

เตา พิจารณาตาม Technology (เทคโนโลยี) พบวาผลลัพธการดําเนินงานดังนี้ 

    การนําเทคโนโลยีหรือปญญาประดิษฐ (AI) มาใชในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการในระบบ

ในภาพรวม ยังมีการนําเทคโนโลยีมาปรับใชไมมากนัก พบวายังเปนเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ท่ียังไมไดประยุกต

แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ   

 

ความทาทายตอไป 

     นอกจากจะตองแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ แลว องคกรภาครัฐยังจะตองปรับตัวใหทันตอ

ความกาวหนาของภาคเอกชนและองคกรธุรกิจตางๆ ดวย เพ่ือท่ีจะไดเสริมและเก้ือหนุนใหภาคธุรกิจได

พัฒนาไปอยางกาวไกล ในขณะท่ีประชาชนหรือผูรับบริการก็จะมีความคาดหวังท่ีสูงข้ึนไปเรื่อยๆ ตอการ

บริการของภาครัฐ จึงทําใหภาครัฐไมอาจหยุดนิ่งได ตองปรับตัวและมีนวัตกรรมในการทํางานอยาง

หลีกเลี่ยงไมได จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนท่ีตองมีการดําเนินการใหมีการสรางบริการใหมหรือสิ่งใหมใหเกิด

ประโยชน ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน โดยเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง นับเปนสิ่งท่ีตอง



     Evaluation Research : Koh Tao Hospital                                                                                                   

  Sudafa Wongharimat, Ph.D. 

 

75 
กองบริหารการสาธารณสุข 
 

ผลักดันใหเกิดข้ึน โดยนวัตกรรมนั้นเปนสิ่งใหมท่ีเกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคท่ีมีประโยชน

ตอเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, ๒๕๔๙) การดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา เปนการ

ดําเนินงานท่ีมุงเนนใหตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชนในอําเภอแตจะเห็นไดวาการดําเนินงาน

ดานการบริหารจัดการในระบบในภาพรวม ยังไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ตลอดจนยังไมครอบคลุมการ

ใชเทคโนโลยีหรือปญญาประดิษฐ (AI)  และการประยุกตแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐยังไมเปนแบบ

เบ็ดเสร็จ มีแนวทางในการปรับปรุงคือ การนําเทคโนโลยีหรือปญญาประดิษฐ (AI) มาใชในการดําเนินงาน 

การดําเนินงานดานการบริหารจัดการในระบบโดยประยุกตแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 

การประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการ การสรางระบบบริการใหม เปนการสราง

นวัตกรรมตอยอดเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพหรือคุณภาพ ตลอดจนการตอบสนองความตองการของลูกคาหรือ

ผูรับบริการ นวัตกรรมตอยอดเปนการเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง หากเขตสุขภาพใดท่ีมีการดําเนินการ

นวัตกรรมบริการไปแลว เม่ือประสบความสําเร็จไปข้ันหนึ่งแลวจึงขยายไปสูนวัตกรรมใหมตอไป เปนการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานนวัตกรรมสุขภาพในสํานักงานเขตสุขภาพ และเพ่ือทราบความกาวหนาของการ

ดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพในสํานักงานเขตสุขภาพ โดยการนําแนวคิดทฤษฎี การ

บริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) มาใชเพ่ือการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ

ภาครัฐโดยนําหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการท่ีมุงสูความเปนเลิศ โดยการนําเอาแนวทางหรือวิธี การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ การ

บริหารงานแบบมืออาชีพ การคํานึงถึงหลักความคุมคา การจัดการโครงสรางท่ีกะทัดรัด โดยไดนําประเด็น

ยุทธศาสตรการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ เพ่ือสงเสริมการทํางานรวมกันภายในระบบ

ราชการดวยกันเอง เพ่ือแกปญหาการแยกสวนในการปฏิบัติงาน ระหวางหนวยงาน รวมถึงการวางระบบ

ความสัมพันธและประสานความรวมมือระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ใน

รูปแบบของการประสานความรวมมือท่ีหลากหลาย ภายใตวัตถุประสงค เดียวกัน คือ นําศักยภาพเฉพาะ

ของแตละหนวยงานมาสรางคุณคาใหกับงานตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร

ของประเทศและการใชประโยชนทรัพยากรอยางคุมคา ดังเชนกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกลาวไววา การสรางระบบบริการใหม เปนการสรางนวัตกรรมตอยอดเพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพหรือคุณภาพ ตลอดจนการตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ นวัตกรรม

ตอยอดเปนการเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง หากเขตสุขภาพใดท่ีมีการดําเนินการนวัตกรรมบริการไปแลว 

เม่ือประสบความสําเร็จไปข้ันหนึ่งแลวจึงขยายไปสูนวัตกรรมใหมตอไป เปนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

นวัตกรรมสุขภาพในสํานักงานเขตสุขภาพ และเพ่ือทราบความกาวหนาของการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน

นวัตกรรมสุขภาพในสํานักงานเขตสุขภาพ โดยการนําแนวคิดทฤษฎี การบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New 
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Public Management) มาใช เ พ่ือการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยนําหลักการเ พ่ิม

ประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีมุงสูความเปนเลิศ โดย

การนําเอาแนวทางหรือวิธี การบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคํานึงถึง

หลักความคุมคา การจัดการโครงสรางท่ีกะทัดรัด โดยไดนําประเด็นยุทธศาสตรการวางระบบการบริหารงาน

ราชการแบบบูรณาการ เพ่ือสงเสริมการทํางานรวมกันภายในระบบราชการดวยกันเอง เพ่ือแกปญหาการ

แยกสวนในการปฏิบัติงาน ระหวางหนวยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธและประสานความรวมมือ

ระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ในรูปแบบของการประสานความรวมมือท่ี

หลากหลาย ภายใตวัตถุประสงค เดียวกัน คือ นําศักยภาพเฉพาะของแตละหนวยงานมาสรางคุณคาใหกับ

งานตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตรของประเทศและการใชประโยชนทรัพยากร

อยางคุมคา (สุดาฟา วงศหาริมาตย, ๒๕๖๒)  

 

ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตายังขาดและควรคํานึงถึง  

๑. การมีสวนของเครือขายการดําเนินงานในท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคของแพทย พยาบาล

นักวิชาการสาธารณสุข และผูมีสวนเก่ียวของ ไดรวมกันวิเคราะหปญหา 

๒. การสรางแรงจูงใจเชิงบวก และการติดตามผลอยางตอเนื่อง คํานึงถึงความตองการของผูปวย 

ทําอยางไรใหผูปวยกลับบานเร็วท่ีสุด และสรางความม่ันใจใหกับผูปวยและผูรับบริการ 

๓. การขยายผลสูผูรับบริการ 

๔. มีการนําแนวคิด ทฤษฎี ดานการบริหารภาครัฐ ไปประยุกตใชในการดําเนินงาน 

๕. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในนวัตกรรม 

๖. การมีสวนรวมของผูรับบริการ ในการเลือกวางแผนดานการมาตรวจโรคไดดวยตนเอง 

๗. การใช Application เปนการเพ่ิมชองทางการสื่อสาร และเอ้ืออํานวยใหเกิดความสะดวกตอ

ผูรับบริการ 

 

ปจจยัแหงความย่ังยืน 

    การปรับปรุงประสิทธิภาพใหมีความยั่งยืน คือการคํานึงถึงประโยชนและความตองการของลูกคา 

ตลอดจนผูรับบริการ และตองพิจารณาการดําเนินงานใหมีความสอดคลองและปรับปรุงโครงการภายใตแผน

และกรอบแนวคิดตามยุทธศาสตรชาติ ระยะยาว ตลอดจนการดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

(Sustainable Development Goals :SDG ) 
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ภาคผนวก ข 

ท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิท่ีตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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                                                รายช่ือท่ีปรึกษา 

 ๑. นายแพทยยงยศ  ธรรมวุฒิ     รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 ๒. นายแพทยธีรพงศ  ตุนาค       ผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 

          ๓. นางลินลา  ตุเอ้ียง                หัวหนากลุมงานพัฒนาเขตสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 ๑. รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง      

  ผูทรงคุณวุฒิดานวิจัยและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ 

  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มมร.วิทยาเขตรอยเอ็ด  

 ๒. ผศ.ดร.เดนชัย สมปอง       

  ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 

  อาจารยคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สกลนคร 

 ๓. ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย  

  ผูทรงคุณวุฒิดานวิจัยและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ 

  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.นครราชสีมา 

          ๔. ผศ.ดร.สามารถ อัยกร 

                    ผูทรงคุณวุฒิดานรัฐศาสตร (การบริหารจัดการภาครัฐ) กระทรวงศึกษาธิการ 

  ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสนมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สกลนคร 

 ๕. อาจารย ดร.ธวัชชัย สหพงษ      

  ผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 

  อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.มหาสารคาม  

 ๖. ดร.สุภาวดี นายาว            

  ผูเชี่ยวชาญดานสงเสริมสุขภาพฯ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กระทรวงยุติธรรมศูนยฟนฟู 

                     สมรรถภาพผูติดยาเสพติด จังหวัดปทุมธานี  

 ๗. อาจารย ดร.ฐิตาพร วรภัณฑวิศิษฏ  

  ผูเชี่ยวชาญดานสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข อาจารยภาควิชาการ 

                     พยาบาลผูใหญฯ วพบ.สุราษฎรธานี 
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ภาคผนวก ค 

แนวคําถาม (Interview Guide) 
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แนวคําถาม (Interview Guide) การประเมินผลการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา 

ช่ือ.......................................................นามสกุล................................................อายุราชการ.............ป 

ตําแหนงปจจุบัน.................................สถานท่ีปฏิบัติงาน................................ระดบัการศึกษา.............

การเคยเขารวมโครงการฯ(เคย/ไมเคย)................................................................................................ 

๑. ทานคิดวา การดําเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลเกาะเตา มีการวางแผนการดําเนินงานรวมกันโดยมี

การกําหนดวัตถุประสงค และวางแผนงานฯ รวมกัน หรือไม อยางไรบาง 

๒. ทานคิดวาการดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา มีการใชทรัพยากรใดบาง เพ่ือใหไดผลลัพธความสําเร็จ

ของโครงการเปนไปตามเปาหมาย 

๓. การดําเนินงานโครงการโรงพยาบาลเกาะเตามีการใชกลยุทธใดบางหรือมีการนําแนวคิด / ทฤษฎีเพ่ือ

นํามาประยุกตใชในการดําเนินงานฯ หรือไม อยางไรบาง 

๔. หากมีการดําเนินงานตามขอ ๓ ทานไดนําปจจัย (Input) ไดแกทรัพยากรใดบาง มาใชในกระบวนการ

ของแตละกิจกรรม และมีการบริหารจัดการทรัพยากรนั้นอยางไรบาง 

๕. การดําเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลเกาะเตา กอใหเกิดผลไดเชิงปริมาณ (Quantitative Output) 

และผลไดเชิงคุณภาพ (Qualitative Output) อยางไรบาง 

๖. การดําเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลเกาะเตา มีผลกระทบ (Impact) จากการใชประโยชนของผลได

จากโครงการหรือไม อยางไรบาง 

๗. การดําเนินงานตามโครงการโรงพยาบาลเกาะเตา มีประสิทธิภาพ (Effectiveness) หรือไม อยางไร 

๘. ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการโรงพยาบาลเกาะเตาของผูดําเนินการตามโครงการหรือไม

อยางไรบาง 

๙. มีการประเมินการถายทอดการสงตอ (Transportability Evaluation) ของโครงการโรงพยาบาลเกาะ

เตาหรือไม อยางไรบาง 

๑๐.  ทานคิดวาการดําเนินการตามโครงการโครงการโรงพยาบาลเกาะเตา กอใหเกิดความยั่งยืน 

(Sustainable) หรือไม อยางไร  

๑๑.  ทานมีวิธีการหรือขอเสนอแนะตอผูท่ีเก่ียวของใดบาง อยางไร เพ่ือใหมีการนําโครงการฯไปใชใหประสบ

ความสําเร็จอยางยั่งยืน 

๑๒.  ปญหา อุปสรรค การดําเนินงานโครงการโรงพยาบาลเกาะเตา มีอะไรบาง  

๑๓.  ทานมีขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไขปญหา และอุปสรรค การดําเนินงานโครงการโรงพยาบาล

เกาะเตา อยางไรบาง 
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ภาคผนวก ง 

 แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีตอโรงพยาบาลเกาะเตา 
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คําช้ีแจง แบบสอบถาม 

   โปรดกรอกขอความใหสมบูรณตามความเปนจริงของทาน ในสวนท่ี ๑ และพิจารณาขอความใน

สวนท่ี ๒ และเติมเครื่องหมาย (√) ลงในชองวางหนาขอความในชองวางท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด

เพียงคําตอบเดียว 

ระดับ ๕ = มากท่ีสุดหรือดีมาก ระดับ ๔ =มากหรือดี  ระดับ ๓ =ปานกลางหรือพอใช  ระดับ ๒ =นอย

หรือต่ํากวามาตรฐาน ระดับ ๑ =นอยท่ีสุด 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

๑. เพศ............................ 

๒. อายุ............................ 

๓. วุฒิการศึกษาสูงสุด........................... 

๔. อาชีพ......................... 

๕. รายได.........................บาท/เดือน 

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีตอโรงพยาบาลเกาะเตา  

การดําเนินงานโรงพยาบาลเกาะเตา หมายถึง เปนการจัดบริการ จากโรงพยาบาลเกาะเตา ในกิจกรรม

ตางๆ ไดแก การรับผูปวย การรับบริการผูปวย มารักษาตอเนื่องท่ีโรงพยาบาลเกาะเตา และใหบริการตรวจ

โรคโดยทีมแพทย ตลอดจนการสงตอผูปวยในเครือขาย เชื่อมโยงใหมีการดูแลผูปวยพนภาวะวิกฤต 

(Intermediate Care) ตลอดจนการดูแลและการบริการผูปวย ของบุคลากรในโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจท่ีมีตอโรงพยาบาลเกาะเตา 
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แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอโครงการโรงพยาบาลเกาะเตา 

รายละเอียด ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ความพึงพอใจในการจัดบริการเปนเครือขายของโรงพยาบาลเกาะเตา ในภาพรวมดาน
กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ในการประชาสัมพันธโครงการ 

ปริมาณเวลาฯ      
เนื้อหาสาระฯ      

                 ความเหมาะสมของสถานท่ี  
สถานท่ีจัดโครงการ มีความเหมาะสม      

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
เจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานในการ
ถายทอดความรู ความเปนกันเอง 
ตลอดจนการตอบคําถาม 

     

ความเหมาะสมของการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีในภาพรวม 

     

การอํานวยความสะดวกในดานเอกสาร      
วิธีการถายทอดความรู      
การบริการของเจาหนาท่ี      
ดานอํานวยความสะดวกของการ
จัดบริการเครื่องดื่ม 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 
การไดรับความรู แนวคิด ทักษะและ
ประสบการณจากโครงการ 

     

การตอบสนองตอความคาดหวังท่ี
ประชาชนไดรับจากโครงการในดาน
การจัดกิจกรรมและประโยชนท่ีไดรับ 

     

ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการโรงพยาบาลเกาะเตา 
ความพึงพอใจในภาพรวม 
ของโครงการ 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 

ช่ือ – สกุล :  ดร.สุดาฟา  วงศหาริมาตย 
ตําแหนง :  หัวหนางานพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมบริหารจัดการเขตสุขภาพ 
สถานท่ีปฏิบัติงาน :       กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

 สาธารณสุข  ถ.ติวานนท  
       ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

โทรศัพท  ๐๒-๕๙๐-๑๖๓๙ แฟกซ ๐๒-๕๙๐-๑๗๔๐ 
ท่ีอยูปจจุบัน:  ๒๓๙๒/๔๕ บานพักนายทหารกรมวิทยาศาสตรทหารบก 
                               แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  
โทรศัพทมือถือ:  ๐๙๒-๕๗๓-๓๕๔๗ 
E-mail:   sudafawongharimat@gmail.com 
ประวัติการศึกษา 
   พ.ศ.๒๕๖๑   :   Ph.D. in Health Promotion and Health Education 

                                (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษา) 
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   พ.ศ.๒๕๕๑   :   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
        คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

   พ.ศ. ๒๕๓๙  :   ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นหนึ่ง  
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี 

 พ.ศ.๒๕๕๖ :  Certificate Korean Physical Education Association for Girls and  
                     Woman จาก มหาวิทยาลัย Incheon National ประเทศเกาหลีใต  

 พ.ศ.๒๕๕๙ :  Certificate Education For Rural Transformation จากมหาวิทยาลัย  
                      Stockholm ประเทศสวีเดน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 พ.ศ.๒๕๖๑  :    Certificate Age Group Health Plan : Strategic Plan จาก Harvard Asia  
                      Academic : Harvard University   

 พ.ศ.๒๕๖๒  :    Certificate of Synergy and Reform for Better Health จาก Southern  
                      New Hamshire University ประเทศ United States of America : U.S.A.  

 พ.ศ.๒๕๖๒  :    Certificate of Health Science Education Professions จาก University  
                      of East Anglia-UEA : School of Health Sciences ประเทศ United Kingdom : UK 

ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๑       โรงพยาบาลมุกดาหาร (หอผูปวยหนักอายุรกรรม) 
 พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๗       โรงพยาบาลอุดรธานี (หอผูปวยศัลยกรรมพิเศษชั้น ๗)  
 พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๔       หัวหนางานเลขานุการผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจ 

                                 ราชการท่ี ๑๓ สํานักตรวจและประเมินผลกระทรวงสาธารณสุข 
 พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๖       ผูนิเทศระดับกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการท่ี ๓ และ กทม. 
 พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐        รองหัวหนาศูนยประสานสุขภาพแรงงาน การชวยเหลือเหยื่อคามนุษย 

                                 และความรวมมือองคกรระหวาง ของประเทศญี่ปุน LTOP กระทรวง 
                                 สาธารณสุข และหัวหนางานแรงงานตางดาว สบรส. 

 พ.ศ.๒๕๖๑  - ปจจุบัน      กลุมงานพัฒนาเขตสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข 
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สมาคม /องคกรสาธารณประโยชน ท่ีเขารวม 

ลําดับท่ี สมาคม /องคกรสาธารณประโยชน ท่ีเขารวม 

๑. สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย 

๒. มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 

๓. คณะกรรมการสมาคมแมบานทหารบก สาขากรมวิทยาศาสตรทหารบก 

๔. สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดล 

๕. สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ 

ลําดับท่ี ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ 

๑. เกียรติบัตร โดยกระทรวงศึกษาธิการ “แมดีเดนประจําป ๒๕๕๒” โรงเรียนสารวิทยา 

๒. เกียรติบัตร โดยกระทรวงสาธารณสุข “นําเสนอผลงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ๙๐ 
การสาธารณสุขไทย เพ่ือคนไทยสุขภาพดี กระทรวงสาธารณสุข” ประจาํป ๒๕๕๒ 

๓. เกียรติบัตร กระทรวงสาธารณสุข “ผูบริหารการสาธารณสุขระดับกลาง กระทรวง
สาธารณสุข”ป ๒๕๕๔ 

๔. เกียรติบัตร โดยกระทรวงศึกษาธิการ “แมดีเดนประจําป ๒๕๕๔” โรงเรียนสารวิทยา 

๕. เกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยอินชอน ประเทศเกาหลีใต “นําเสนอผลงาน ประชุมวิชาการ
นานาชาติ  KPAEW ณ ประเทศเกาหลีใต” ประจาํป ๒๕๕๖ 

๖. เกียรติบัตร โดยกระทรวงศึกษาธิการ “แมดีเดนประจําป ๒๕๕๙” โรงเรียนสารวิทยา 

๗. เกียรติบัตร โดย Harvard University “Strategic Plan ๔ years (๒๐๑๙-๒๐๒๒) ”   

๘. เกียรติบัตร โดย มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทยและสวทช. “รางวัล TQM Best 
Practice in Thailand ๒๐๑๙ สาขาการประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการ
บริหารจัดการ” 
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   ผลงานการตีพิมพและการนําเสนอผลงาน  

สุดาฟา  วงศหาริมาตย.อรพิน เจริญผล,สตรีรัตน ธาดากานต.๒๕๕๑.ปจจัยทีเกียวของกับการไม 
     มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในชุมชนท่ีคัดสรร จังหวัดสระบุรี. วารสารวิชาการ 
     กระทรวงสาธารณสุข. นําเสนอผลงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ กระทรวงสาธารณสุข ๙๐  
     ปการสาธารณสุขไทย เพ่ือคนไทยสุขภาพดี  ณ อิมแพคชาเลนเจอร เมืองทองธานี.  
ศุภมิตร  ปรีติเขมรัตน,มยุรี เอ่ียมเจริญ,สุดาฟา  วงศหาริมาตย.๒๕๕๕.การศึกษาวิจัยการจัดทํา 
     ตนทุนสํานักบริหาร การสาธารณสุข,วารสารสํานักพัฒนาวิชาการกระทรวงสาธารณสุข. 
สุดาฟา  วงศหาริมาตย.๒๕๕๖.ปญหาอุปสรรคของการไมมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
    ในชุมชนท่ีคัดสรรจังหวัดนนทบุรี. วารสารสํานักพัฒนาวิชาการกระทรวงสาธารณสุข.๑๐(๑
สุดาฟา  วงศหาริมาตย.เรณุมาศ มาอุน.๒๕๕๖.แนวทางการพัฒนารูปแบบการมาตรวจคัด 
     กรองมะเร็งปากมดลูกจังหวัดนนทบุรี. นําเสนอผลงาน ประชุมวิชาการนานาชาติ KPAEW  
     ณ กรุงโชล ประเทศเกาหลีใต.  
สุดาฟา  วงศหาริมาตย.๒๕๕๙.การศึกษาวิจัยรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพแรงงานตางดาว :  
     สูทศวรรษการจัดระบบบริการสุขภาพ.วารสารสํานักพัฒนาวิชาการกระทรวง 
     สาธารณสุข.๑๒(๒), ๕๒-๖๔.นําเสนอผลงาน ประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสสมัยพิเศษ ความ 
     รวมมือดานสาธารณสุขไทย-เมียนมา ณ กรุงเทพมหานคร. 
 
ผลงานการเขียนตํารา/คูมือ 
 
การศึกษาวิจัยความพึงพอใจผูรับบริการตอคุณภาพของกิจกรรม ผลงานและบริการท่ี ไดรับ 
      จากสวนกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
       (ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๑๑-๔๒๙๔-๐ ; ๒๕๖๓) 
 
การศึกษาวิจัยประเมินผลโรงพยาบาลเกาะเตา (ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๑๑- ๔๑๐๕-๙ ; ๒๕๖๒) 
 
รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบ 
       บริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ (ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๔๘๕-๑๗๙-๕ ; ๒๕๖๒) 
 
คูมือการใชงานนวัตกรรมบริการ : กลยุทธสรางคุณคาการแขงขันยุคใหม (ISBN ๙๗๘-๖๑๖- 
       ๔๘๕-๒๑๙-๘ ; ๒๕๖๒)  
 
คูมือการสรางเสริมสุขภาพ แรงงานตางดาว (ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๑๑-๓๑๖๖-๑ ; ๒๕๕๙) 
 
คูมือการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันการเกิดโรคเมตาบอลิกซินโดรม ในประชาชนวัยผูใหญ  
        (ISBN  ๙๗๘-๖๑๖-๔๒๓-๘๒๐-๖ ; ๒๕๕๙)  
 
คูมือแนวทางการสงตอระหวางประเทศ (ISBN๙๗๘-๖๑๖-๑๑-๓๑๘๑-๑ ; ๒๕๕๙)  
 
คูมือแนวทางการดําเนินงานการสงเสริมสขุภาพแรงงานตางดาว : โครงการสรางเสริมสุขภาพ 
        แรงงานตางดาว (Referral System ; ๒๕๕๙) 
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กองบรหิารการสาธารณสขุ 


