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การวิจยัครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ (1) เพื่อพฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน

แบบตอบสนองส าหรบัการตรวจเยี่ยมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ยี่ยมส ารวจใหม่  (2) เพื่อตรวจสอบ
คณุภาพของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองการตรวจเยี่ยมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล
ที่สรา้งขึน้ วิธีด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 4 ระยะตามขัน้ตอนของแนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนองของ 
Sturgers and Howley (2016) ดงันี ้ระยะที ่1 การก าหนดตวับง่ชี ้ระยะที ่2 พฒันาแบบตรวจสอบรายการ ระยะ
ที่ 3 การตรวจสอบคณุภาพแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง  ระยะที่ 4 การทบทวนและ
ปรบัปรุงการประเมินอภิมาน เครือ่งมือทางการวิจยั คือ เครือ่งมือการสมัภาษณ ์ประเด็นในการสนทนากลุม่ และ
แบบตรวจสอบรายการตวัอย่างวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่มคนในองคก์ร และกลุ่มผูป้ฏิบตัิงาน ในสว่น
วิเคราะหข์อ้มลู มีการใชส้รุปเป็นความถ่ี เป็นรอ้ยละ หาค่าเฉลี่ย และหาค่าสมัประสิทธ์ิความสอดคลอ้งของ
เคนดอลล ์(Kendall’s Coefficient of Concordance : W) ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี ้ (1) ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียและ
รบัรูค้วามตอ้งการ พบว่า ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียของการตรวจเยี่ยมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล  ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารโรงพยาบาล ผูจ้ดัการศูนยพ์ฒันาคุณภาพของโรงพยาบาล ผูอ้  านวยการของสถาบนัรบัรองคุณภาพ
สถานพยาบาล หวัหนา้ส านกัประเมินและรบัรองของสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล ครูฝึกผูเ้ยี่ยมส ารวจ/
หวัหนา้ทีมเยี่ยมส ารวจ ผลการส ารวจนิยามจากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี พบวา่ ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยียงัใหข้อ้มลูเก่ียวกบั
ความคาดหวงัที่มีต่อผูเ้ยี่ยมส ารวจใหม่ กระบวนการตรวจเยี่ยมส ารวจคณุภาพโรงพยาล และการปรบัปรุงการ
เยี่ยมส ารวจ  องคป์ระกอบที่ส  าคญัของแบบตรวจสอบรายการมี 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดา้นลกัษณะของ
ผูต้รวจเยี่ยม ดา้นกระบวนการตรวจเยี่ยม และดา้นจรรยาบรรณของผูเ้ยี่ยมส ารวจ (2) คุณภาพของแบบ
ตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง พบว่า ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาผ่านเกณฑท์กุขอ้รายการ
ทัง้ 3 มาตรฐาน ค่าความเช่ือมั่นระหว่างผูป้ระเมิน รวมทกุมาตรฐานอยู่ในเกณฑด์ี แต่ควรทบทวนขอ้การให้
ขอ้เสนอแนะและจดัท ารายการประเมิน 
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The objectives of this research were as follows: (1) to develop a meta-evaluation 

checklist for hospital visits and quality assessment using Responsive Meta-Evaluation (RME); and (2) 
to inspect the developed meta-evaluation checklist for hospital visits and quality assessment using 
Responsive Meta-Evaluation (RME). The method was divided into four phases based on Responsive 
Meta-Evaluation (RME) concept developed by Sturgers and Howley (2016). Phase One was the 
identification of indicators. Phase Two was the development of a meta-evaluation checklist. Phase 
Three was the inspection of the developed meta-evaluation checklist. Phase Four was the review and 
revision of the meta-evaluation. The instruments were interview form, meta-evaluation checklist and 
focus group issues. Samples are executives, head officer, and operational groups. Data were 
analyzed using frequency, percentage, mean, and Kendall's Coefficient of Concordance (W). The 
results summarized as follows: (1) by identifying stakeholders and their needs, the stakeholders of 
hospital visits and quality assessment included hospital administrators, Hospital Accreditation Center 
managers, the Healthcare Accreditation Institute Director, the Chief of the HA Bureau of 
Assessment and Accreditation, inspector trainers, and the heads of inspection teams; the results of 
hospital visits and the inspection showed that the stakeholders provided information about their 
expectations of new inspectors, visits, inspection process and the improvement of the inspection 
process. There are 3 elements of Responsive meta-evaluation checklist form: characteristics of 
inspector, visiting process and ethics of inspector. (2) The quality of a meta-evaluation checklist 
found that the content validity criteria passed all criteria, all 3 standards. Inter-Rater Reliability, All 
standards are good but should review the recommendations and make an assessment list 

 
Keyword : Meta-Evaluation, Evaluation checklist, Hospital visits Quality assessment, New Surveyor, 
Responsive meta-evaluation 
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ขอกราบขอบพระคณุ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคณุวฒิุ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทกุท่าน ท่ีผูวิ้จยัขอรบัค าแนะน า 
ในการตรวจทาน ปรบัปรุง และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่ง ๆ ท าใหง้านวิจยัส าเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน  ในส านักทดสอบทางการศึกษา และจิตวิทยา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีใหค้วามรู ้ใหก้ าลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูวิ้จยัตลอดมา 

ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารสถาบันรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องคก์ารมหาชน) ท่ีใหก้าร
สนับสนุนและอนุเคราะหผ์ูวิ้จัย และอีกทัง้ขอบพระคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งในงานวิจยัท่ีสละเวลา และใหค้วาม
รว่มมือเป็นอย่างดีในการเก็บขอ้มลูที่ใชใ้นงานวิจยั 

ขอขอบคณุทีมสนบัสนนุทกุคน ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลืออย่างเต็มก าลงั ขอขอบคณุเพ่ือน ๆ และ
พ่ี ๆ สาขาวิทยาการการประเมิน ท่ีเป็นก าลงัใจใหก้นัในช่วงท่ีผ่านมา ขอขอบพระคณุพระคณุครูบาอาจารย ์
ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาใหแ้ก่ผูวิ้จยั 

ขอบพระคณุคณุพ่อ คณุแม ่นอ้งชาย นอ้งสาว และเพ่ือนๆ ท่ีเป็นก าลงัใจ เป็นความรกัอนัย่ิงใหญ่ 
มอบความห่วงใยใหผู้วิ้จยัเสมอมา ใหก้ารสนบัสนนุเป็นท่ีพึ่งของผูวิ้จยัในทุกเวลา และคอยผลกัดนัใหค้วาม
ช่วยเหลือดว้ยความรกัเสมอมา 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
คณุภาพของระบบบรกิารสขุภาพเป็นเรื่องท่ีกระทรวงสาธารณสขุใหค้วามส าคญั ผลกัดนั

ใหเ้กิดการบูรณาการมาตรฐานและความร่วมมือร่วมกันอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการพฒันา
กลไกการก ากบัคณุภาพตามมาตรฐานระบบบริการสขุภาพ เปา้หมายเพ่ือมุ่งคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
ระบบบริการสุขภาพดา้นความปลอดภัยของผูป่้วย (Patient Safety) การขับเคล่ือนใหเ้กิด
กระบวนการพฒันาคุณภาพในระบบบริการสุขภาพ มีตวัเร่งเสริมใหเ้กิดการต่ืนตวันัน้ มีทั้งการ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพภายในองคก์ร และการอาศัยกระบวนการเย่ียมจากองคก์ร
ภายนอกท่ีมีศักยภาพท่ีสามารถกระตุน้ให้เกิดความเข้าใจและไดข้้อมูลป้อนกลับท่ีมีคุณภาพ  
(กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ, 2558) 

สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) หรือ สรพ. เป็นหน่วยงานของ
รฐั ด  าเนินการเก่ียวกบัการประเมินระบบงานและการรบัรองคณุภาพของโรงพยาบาล เพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางการประเมินการพฒันาและการรบัรองคณุภาพของโรงพยาบาล ท าใหก้ารประเมินจาก
ภายนอกเป็นกระบวนการเรียนรู ้ใหก้ าลงัใจ เป็นกระจกสะทอ้นและสามารถกระตุน้  การพฒันา
ของโรงพยาบาล ดงันัน้ ผูเ้ย่ียมส ารวจ ซึ่งถือเป็นบคุคลส าคญัในกระบวนการรบัรองคณุภาพ คือ ผูท่ี้มี
ประสบการณด์า้นการพฒันาและบริหารคณุภาพ ผ่านการอบรมและไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผู้
เย่ียมส ารวจ ท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนของสถาบนั เขา้เย่ียมโรงพยาบาลในลกัษณะกลัยาณมิตร ยึดมั่น
ในปรชัญา “การตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล เป็นกระบวนการเรียนรูร้ว่มกนั” และเพ่ือ
ยืนยนัผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาล กระตุน้ใหเ้ห็นโอกาสพฒันาในมมุมองท่ีกวา้งขึน้ตาม
กรอบมาตรฐาน และรวมหลกัฐานขอ้มลูตา่งๆ ผูเ้ย่ียมส ารวจจึงเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประเมิน ใหค้วามรู ้
และใหค้  าปรกึษา ไม่ไดเ้ขา้ไปตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรฐาน และเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัใน
การน าปรัชญาและแนวคิดของกระบวนการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน  Healthcare 
Accreditation หรือ HA ไปสรา้งการเรียนรูก้ับโรงพยาบาลเพ่ือใหผู้้เก่ียวข้องตระหนักใน
ความส าเรจ็และโอกาสพฒันา (สถาบนัพฒันาและรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล, 2550) 

ปัจจัยส าคญัอีกประการท่ีท าใหก้ารตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล มีคุณภาพ 
นอกจากผูเ้ย่ียมส ารวจ คือ กระบวนการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล ถือว่าเป็นกลไก
การประเมินจากภายนอกเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล ท าให้
องคก์รเกิดการเรียนรู ้มีการประเมินและพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง โดยภายใตก้ารด าเนินการของ
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สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)(สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล , 
2559)  สรพ.จงึมีหนา้ท่ีพฒันาผูเ้ย่ียมส ารวจ โดยผ่านกระบวนการปฏิบตัิหนา้ท่ีเย่ียมส ารวจจริง เม่ือ
ครูฝึกผู้เย่ียมส ารวจมั่นใจว่าผู้เย่ียมส ารวจสามารถปฏิบัติ ได้ทุกขั้นตอน ครูฝึกผู้เย่ียมส ารวจจะ
มอบหมายใหผู้เ้ย่ียมส ารวจปฏิบตัหินา้ท่ีในฐานะผูเ้ย่ียมส ารวจเสมือนผู้เย่ียมส ารวจคนหนึ่งในทีม โดยมี
ผูเ้ย่ียมส ารวจท่ีมีประสบการณใ์หค้  าปรกึษาและช่วยเหลือตอ้งสรุปผลการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพ
โรงพยาบาล และเขียนรายงานในหมวดท่ีได้รับมอบหมายด้วย (สถาบันรับรองคุณภาพสถาน 
พยาบาล, 2559)  

การตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล  ตอ้งอาศยักระบวนการประเมินท่ีสามารถ
อธิบายมูลค่า และน าไปสู่การตดัสินใจ ในการประเมินนัน้ ซึ่งค  านึงว่า ผลของการประเมินนัน้ มี
ความเหมาะสมกับเกณฑแ์ละมาตรฐานท่ีก าหนดขึน้ และน าผลการประเมินไปใชใ้นการพัฒนา
คณุภาพงานประเมินและนกัประเมินใหเ้ป็นประโยชนต์อ่ไป ตามท่ีนกัวิชาการดา้นการประเมินของ
ไทย (สมหวงั พิธิยานวุฒัน,์ นงลกัษณ ์วิรชัชยั, 2547; สวุิมล ว่องวาณิช, 2548; ศิริชยั กาญจนวาสี
, 2554) ไดส้รุปจดุมุง่หมายของการประเมินอภิมาน นอกจากนีผู้เ้ย่ียมส ารวจใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการ
สั่งสมประสบการณแ์ละความสามารถ ครูฝึกผู้เย่ียมส ารวจจึงจ าเป็นตอ้งอาศัยแบบตรวจสอบ
รายการการประเมินอภิมานในการประเมินคณุภาพจากการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล  
ดงัท่ี  Scriven  ( Scriven, 2011 อา้งถึงใน กนกวรรณ คงอภิรกัษ์, 2548; สมพงษ์ ป้ันหุ่น, 2548)
ไดก้ าหนดแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน (The Meta Evaluation Checklist: MEC) เป็น
รายการองคป์ระกอบของคณุสมบตัิ ลกัษณะ เกณฑ ์กระบวนงานหรือมิติท่ีแยกพิจารณาเป็น
จุดตรวจสอบ เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ย่างมั่นใจและไดเ้สนอแนะว่าในเรื่องการประเมิน
เพื่อปรบัปรุงหรือตรวจสอบความกา้วหนา้ของโครงการจะท าการประเมินความกา้วหนา้ 
(Formative Evaluation) และควรท่ีจะใชน้กัประเมินมืออาชีพ ในการด าเนินการประเมินนัน้ 
ควรจะแยกหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของแตล่ะคนใหช้ดัเจน รวมทัง้ควรจะไดมี้การปรกึษาหารือ
กนัระหวา่งนกัประเมินกบัผูด้  าเนินงานในโครงการดว้ย อีกทัง้แบบตรวจสอบรายการประเมินเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง น าไปใช้ประโยชนไ์ดอ้ย่างเหมาะสมของการประเมิน และทราบประเด็นท่ี
ตอ้งปรบัปรุงในขัน้ตอนด าเนินงานตา่งๆ กระบวนการ (ดงันัน้ การพฒันาแบบตรวจสอบรายการการ
ประเมินอภิมานเป็นปัจจยัส าคญัท่ีใชป้ระเมินไดถ้ึงคณุภาพของสิ่งท่ีประเมิน ซึ่ง Scriven (1999) 
Migotsky and Stake (2001) อา้งถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) ไดส้รุปตรงกันว่า การประเมิน 
อภิมานท าใหไ้ดส้ารสนเทศส าคญั 2 ประเภท คือ ผลการวิเคราะหว์ิธีวิทยาการประเมินท่ีใชอ้ยู่
นัน้ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอมากนอ้ยเพียงใด และผลการวิเคราะหต์ดัสินใจว่าผลท่ีไดจ้าก
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การประเมินเป็นอยา่งไร ตอ้งมีการพฒันาอยา่งไร สารสนเทศทัง้ 2 ประเภทจงึเป็นประโยชนต์อ่การ
พิจารณาปรบัปรุงกระบวนการประเมินและเพ่ือใช้ผูเ้ย่ียมส ารวจเพ่ือการประเมินทราบจุดแข็ง 
จุดอ่อน  และจุดท่ีตอ้งพฒันาตนเอง และการพฒันาการประเมินไดใ้นอนาคต (Judge, Bono, 
Eroz & Locke, 2005 cite in Sturges and Howley (2016)) และการเสริมพลงัใหผู้เ้ย่ียมส ารวจ
มุง่ฝึกฝนอยา่งมุง่มั่นเพ่ือประยกุตใ์ชใ้นการประเมินคณุภาพบริบทตา่งๆ ตอ่ไป และส่งเสริมใหเ้ป็น
ทัง้ผูป้ระเมินและผูเ้รียนรูใ้นการพัฒนาดว้ยมุมมองเชิงบวก (อาภากร สุปัญญา, 2558) สถาบนั
รบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) ค านึงถึงสารสนเทศต่างๆ ท่ีท าใหก้ระบวนการ
ตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลได้พัฒนา แต่ยังไม่ไดใ้ช้เครื่องมือการ
ประเมินมีประสิทธิภาพเพียงพอ ท าใหต้อ้งศกึษาเพ่ือการพฒันาเครื่องมือดว้ยการประเมินอภิมาน 

การประเมินอภิมานส่วนใหญ่นิยมประเมินอภิมานตามมาตรฐานท่ีใช้ถูกพัฒนาโดย 
Stufflebeamท่ีไดพ้ฒันามาอย่างตอ่เน่ืองโดยเริ่มจาก Stufflebeam (1999) ท่ีก าหนดมาตรฐาน
การประเมินในแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 4 ดา้น  ไดแ้ก่ (1) ดา้นอรรถประโยชน ์(Utility) (2) 
ความเหมาะสม (Propriety) (3) ดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility) และ(4) ดา้นความถกูตอ้ง 
(Accuracy) และในปี 2010 Joint Committee on Standards for Education Evaluation 
(JCSEE, 2010) ไดเ้สนอเพิ่มมาตรฐานการประเมิน คือ ความสามารถในการตรวจสอบได ้
(Evaluation Accountability) ตอ่มาปี 2012 Stufflebeam and Social Impact (Stufflebeam 
and Social Impact, 2012) ไดพ้ฒันาจดัท ารายการตรวจสอบการประเมินอภิมานเพิ่มอีก 1 
มาตรฐานหลัก โดยปรบัปรุงรายการประเมินขึน้ใหม่ ซึ่งมีการน าไปใชใ้นงานวิจัยของ กรณพ์งศ ์
พฒันปกรณพ์งษ ์(2561) และใชล้กัษณะการประเมินแบบสรุปรวม (summative evaluation) เพ่ือ
ตัดสินคุณภาพ และน าไปใช้ทางด้านการศึกษาอย่างแพร่หลาย ทั้งนี ้พบว่ายังไม่มีงานวิจัย
ลกัษณะการประเมินอภิมานเชิงความกา้วหนา้ (formative evaluation) เพ่ือน าผลการประเมินมา
ปรบัปรุงและพฒันางานในการประเมินอภิมานในประเทศไทย 

Stufflebeam and Shinkfield (2007) ไดส้รุป การประเมินอภิมานแบบเชิงรุก (Proactive 
meta-evaluations) เป็นการวางแผนก่อนปฏิบตัิการประเมิน ทัง้วตัถุประสงค์ของการประเมิน                   
ขอ้สญัญา สารสนเทศท่ีตอ้งการวิธีการวิเคราะหร์วบรวม งบประมาณ และการรายงานผล โดยการ
ประเมินแบบก้าวหนา้ เพ่ือตัดสินใจในการก ากับติดตามการประเมิน ทั้งนี ้ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ท่ี
ส าคญั คือ คณุคา่สงูสดุของการประเมินจะมีคา่มากท่ีสดุ เม่ือด าเนินประเมินตามแนวทางมาตรฐาน
ของการประเมินท่ีก าหนด และหลีกเล่ียงขอ้ผิดพลาดในการประเมิน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน ์2559) 
ส  าหรบัการประเมินอภิมานแบบใชข้อ้มูลยอ้นหลงั (Retrospective meta-evaluation) เป็นการ
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แสดงผลสรุปรวมหลงัด าเนินการประเมินเสรจ็สิน้ โดยการประเมินแบบสรุปผล เพ่ือใหแ้สดงถึงการ
สรุปผลของการประเมินท่ีผ่านมา ซึ่งตอ่มามีใหแ้นวคิดการประเมินอภิมานในระหว่างการประเมิน 
(Concurrent Meta Evaluation) โดยก าหนดไวว้า่ กิจกรรมตา่งๆ ตอ้งมีการประเมินอภิมานผลของ
การประเมินทกุครัง้ เชน่ การลงเย่ียมประเมินในพืน้ท่ี จะก าหนดใหมี้การสงัเกตการณก์ระบวนการ
เย่ียมจากผูป้ระเมินท่ีเป็นอิสระต่อกัน และจะมีลงสมัภาษณผ์ูเ้ก่ียวขอ้งอย่างไม่เป็นทางการดว้ย  
ซึ่งการประเมินอภิมานในระหว่างการประเมินจะเริ่มก็ต่อเม่ือเริ่มประเมินดว้ย จึงตอ้งใชเ้ทคนิคท่ี
หลากหลาย (Hanssen, Carl E., Lawrenz, Frances, Dunet, & Diane O, 2008 cited in Sturges 
and Howley (2016)) การอธิบายถึงการประเมินอภิมานของ Patton (1997) ว่าการประเมินอภิมาน
ตอ้งใหผู้ท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียไดร้่วมในการประเมินผลการประเมินดว้ย และใหข้อ้เสนอแนะ
ว่าการประเมินอภิมานควรใชบ้นหลกัการท่ีเป็นบรบิทท่ีส าคญัของการประเมินนัน้ๆ  

Sturges and Howley (2016) ไดพ้ฒันาแนวคิดการประเมินอภิมานเนน้ใหป้ระเมินโดย
บุคคลท่ีสาม เพ่ือลดผลประโยชนท์ับซ้อนท่ีจากไดจ้ากการประเมินโดยบุคคลภายใน และการ
ต่อตา้นเม่ือไดร้บัการประเมินจากบุคคลภายนอก และเพ่ือเป็นการสรา้งความสามารถของนัก
ประเมิน และการเพิ่มคณุภาพของการประเมิน และประโยชนจ์ากประสิทธิภาพการประเมินและ
การเกิดความขดัแยง้นอ้ยท่ีสดุ โดยการใชก้ารประเมินอภิมานแบบตอบสนอง (Responsive Meta 
Evaluation หรือ RME) ซึ่งมีแนวคิดหลกัในการสะทอ้นความตอ้งการจากการรบัฟังเสียงจากผู้ ท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยการประเมินจากการประเมินแบบตอบสนอง (responsive evaluation) นัน้จะ
ตอบสนองสารสนเทศจากผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย ทัง้ระดบัของผูมี้อ านาจตดัสินใจ ความเขา้ใจ
ตอ่การประเมิน และคณุคา่ของการประเมิน (Abma, 2006; Stake, 2004 cited in Sturges and 
Howley, 2016) มาตรฐานและเกณฑก์ารประเมินอภิมานจะถูกผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียก าหนด
องคป์ระกอบขึน้อย่างเป็นระบบ RME ส่งผลใหผู้ท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียไดมี้ส่วนร่วมในการ
ออกแบบ ตีความ วินิจฉัย ระบปุระเด็นส าคญั และการวางแผนในอนาคต (Abma, 2006 cited in 
Sturges & Howley, 2016) 

การประเมินอภิมานแบบตอบสนองพัฒนาโดย Sturges and Howley (2016)  
ซึ่งออกแบบขั้นตอนการประเมินโดยมีการเน้นความยืดหยุ่นของการประเมินมากกว่าการใช้
มาตรฐานเดิมในบริบทท่ีแตกต่างกัน ซึ่งการประเมินอภิมานแบบตอบสนองยังสนบัสนุนแนวคิด
การประเมินเชิงกา้วหนา้ (Formative Evaluation) ดงันัน้ ส  าหรบับริบท สรพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ี
พฒันาผูต้รวจเย่ียม ซึ่งคณุภาพส าคญัจะอยู่ท่ีผูป้ระเมิน แต่จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งของผู้วิจัยยังสืบคน้ไม่พบการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง (Responsive Meta-
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Evaluation) ในบริบทดงักล่าว ดงันัน้ผูว้ิจยั ซึ่งสนใจท่ีจะพฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมิน 
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรบัการฝึกผูเ้ย่ียมส ารวจกลุ่มใหม่ และนอกจากนีย้งัเป็นการ
สรา้งความรูใ้หม่ทางดา้นการประเมิน ส าหรบันกัวิชาการดา้นการประเมินไปเป็นตวัอย่างของการ
ประยกุตใ์ชก้ารประเมินอภิมานแบบตอบสนองกบับรบิทของการตรวจเย่ียมประเมินโรงพยาบาล 

ค าถามการวิจัย 
แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานโดยใชแ้นวคดิการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง 

(Responsive Meta-Evaluation) ในการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ควร
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญัอะไรบา้ง และมีคณุภาพอยา่งไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.เพ่ือพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรบัการตรวจ

เย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม ่ 
2.เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง

ส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหมท่ี่สรา้งขึน้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้เป็นการพฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานโดยใชแ้นวคิดการ

ประเมินอภิมานแบบตอบสนอง (Responsive Meta-Evaluation หรือ RME) ซึ่งพฒันาโดย 
Sturges and Howley (2016) ในการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล เพ่ือการพฒันา
กระบวนการของสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) เป็นการประเมินอภิมาน
เชิงกา้วหนา้ (Formative Meta-Evaluation) โดยผูว้ิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การประเมินอภิมานแบบตอบสนองและการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมิน และได้
ประยกุตใ์ชแ้บบตรวจสอบรายการแนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง เพ่ือก าหนดขัน้ตอน
การสรา้งเครื่องมือวัด โดยเริ่มตัง้แต่การระบุผู้ท่ีมีส่วนไดแ้ละส่วนเสียและประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น  การส ารวจนิยามจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย การก าหนดมาตรฐานการประเมินและการตัง้เปา้หมาย
เชิงส ารวจ การสรา้งและการน าไปใชข้องประเมินอภิมานแบบตอบสนอง การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกับการประเมินอภิมาน การวิเคราะหแ์ละรายงานขอ้คน้พบการอ านวยความสะดวกเวที
พูดคยุและตกลงร่วมกัน การทบทวนและการปรบัการประเมินอภิมาน ทัง้นีเ้นือ้หาในขอ้รายการจะ
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เป็นความคิดรวบยอดจากผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตรวจเย่ียมประเมิน
คณุภาพโรงพยาบาล และไดพ้ฒันาผา่นกระบวนการพฒันาแบบตรวจสอบรายการ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการพฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานส าหรบัการตรวจ
เย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่โดยใชแ้นวคิดการประเมินอภิมานแบบ
ตอบสนอง มีนิยามศพัทเ์ฉพาะ ดงัตอ่ไปนี ้

การประเมินอภิมานแบบตอบสนอง (Responsive Meta-Evaluation) หมายถึง 
การประเมินอภิมานส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่
ตามแนวคิดของ Sturges and Howley (2016) ท่ีเนน้การมีส่วนรว่มของผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย
และผู้ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล  ให้ไดส้ารสนเทศท่ี
น าไปสู่การก าหนดมาตรฐานการประเมินอภิมานท่ีใช้ในการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล ของสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) โดยเนน้ในส่วนของการ
น าไปใชเ้พ่ือพฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน 

แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง หมายถึง ชุดของ
รายการหรือขอ้ความส าหรบัการตรวจสอบคณุภาพการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล 
ส าหรบัผู้เย่ียมส ารวจใหม่ โดยใชแ้นวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง ซึ่งจะพัฒนาจาก
ความคิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการตรวจเย่ียมประเมิน
คณุภาพโรงพยาบาล ใหม ่โดยใหน้กัประเมินอภิมานมืออาชีพท่ีมีฐานะเป็นครูฝึกผูเ้ย่ียมส ารวจเป็น
ผูใ้ชแ้บบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองเพ่ือประเมินคณุภาพกระบวนการตรวจ
เย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลประเภทท่ี
รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และให้หมายรวมถึงโรงพยาบาลท่ีจัดตั้งขึน้โดยหน่วยงานของรัฐ โดย
โรงพยาบาลท่ีครอบคลุมภารกิจของสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา จดัตัง้สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 
2552  

 
 
การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล หมายถึง การเย่ียมประเมิน

คณุภาพโรงพยาบาลจากองคก์รภายนอก โดยโรงพยาบาลได้ด  าเนินการพฒันาคณุภาพมาอย่าง
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ต่อเน่ือง ตามมาตรฐาน HA และมีความพรอ้มท่ีจะขอรบัการเย่ียมส ารวจเพ่ือประเมินคณุภาพ
กระบวนการส าคญัของโรงพยาบาล  

ผู้เยี่ยมส ารวจใหม่ หมายถึง  ผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตัง้ใหป้ฏิบตัิงานภายใตค้วาม
รบัผิดชอบของสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีภารกิจและความรบัผิดชอบในการ
ประเมินคณุภาพโรงพยาบาลท่ีไดร้บัมอบหมาย และใหข้อ้เสนอแนะตอ่โรงพยาบาลตามมาตรฐาน 
HA ส่งเสริมให้โรงพยาบาลเกิดกระบวนการเรียนรูข้ึน้ระหว่างการประเมิน โดยก าหนดเวลา
ปฏิบตังิาน 1 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ ซึ่งในการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล ผู้
เย่ียมส ารวจใหมต่อ้งไปรว่มกบัผูเ้ย่ียมส ารวจท่ีสามารถใหค้  าปรกึษาส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมิน
คณุภาพโรงพยาบาล ได ้

ครูฝึกผู้เยี่ยมส ารวจ หมายถึง ผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตัง้ใหป้ฏิบตัิงานภายใตค้วาม
รบัผิดชอบของสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีภารกิจและความรบัผิดชอบ โดยมี
บทบาทหน้าท่ีในการสรา้งการเรียนรู้กับผู้เย่ียมส ารวจใหม่ในระหว่างการตรวจเย่ียมประเมิน
คณุภาพโรงพยาบาล ใหส้ามารถใชส้ารสนเทศท่ีไดจ้ากการเย่ียมสรา้งกระบวนการเรียนรูร้ว่มกนัได ้
และประเมินผลการฝึกเย่ียมส ารวจ ใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันาแก่ผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่รายบคุคล
ได ้

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีไ้ดพ้ัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง ส าหรบั

การตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผู้เย่ียมส ารวจใหม่ ซึ่งสารสนเทศท่ีได้จาก
การศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชนใ์นระดบัวิชาการ ระดบัหนว่ยงาน ดงันี ้

1.ประโยชนท่ี์ไดร้บัระดบัวิชาการ เป็นตวัอย่างของการวิจยัดา้นการประเมินในการใช้
แนวคดิใหมใ่นการประเมินอภิมาน 

2.ประโยชน์ท่ีได้รับระดับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ได้แบบตรวจสอบรายการ
ประเมินอภิมานเพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับน าไปใช้พัฒนาการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล  

3.ประโยชนท่ี์ไดร้บัระดบับคุคล ท าใหไ้ดร้บัความรูใ้หม่ มีความน่าสนใจท่ีจะน ามาใช้
ในบริบทของการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล เพ่ือการประเมินท่ีผ่านมา โดยเน้น
เครื่องมือการประเมินอภิมานท่ีเนน้กระบวนการ  
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การน าเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งในบทนี ้ผูว้ิจยัแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 
ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 แนวคดิเก่ียวกบัการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง ตอนท่ี 2 เอกสารเก่ียวกบั
กระบวนการพฒันาคณุภาพตามมาตรฐาน HA (Healthcare Accreditation) และตอนท่ี 3 กรอบ
แนวคดิการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตอนที ่1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินอภมิานแบบตอบสนอง 
การน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับการประเมินอภิมานแบบตอบสนองในตอนนีแ้บ่งการ

น าเสนอเป็น 8 หัวขอ้ ไดแ้ก่ (1.1) ความหมายของการประเมินอภิมาน (1.2) ประเภทของการ
ประเมินอภิมาน  (1.3) วตัถปุระสงคข์องการประเมินอภิมาน (1.4) มาตรฐานการประเมินอภิมาน 
(1.5) การพฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมิน (1.6) การประเมินอภิมานตามแนวคิดการประเมิน
อภิมานแบบตอบสนอง (Responsive Meta Evaluation) (1.7) ขัน้ตอนการประเมินอภิมานแบบ
ตอบสนอง (Responsive Evaluation) (1.8) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 ความหมายของการประเมินอภมิาน 
Michael Scriven (Scriven, 1999; Bustelo, 2002 อา้งถึงใน สวุิมล ว่องวาณิช, 2550) 

ไดบ้ญัญตัศิพัทค์  าวา่ meta-evaluation และไดใ้หค้วามหมายวา่ เป็นศาสตรก์ารประเมินแนวใหม่ท่ี
มุง่ประเมินงานประเมิน เพ่ือตดัสินคณุคา่และความส าคญัของงานประเมินดว้ยวิธีการประเมินเชิง
วิจารณอ์ยา่งสมบรูณ ์

สวุิมล ว่องวาณิช (2550) ไดส้รุปไวว้่า การประเมินอภิมาน (meta evaluation) หมายถึง 
กระบวนการประเมินงานประเมิน/นักประเมินอย่างมีระบบ ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศจากงานประเมิน/นกัประเมินเพ่ืออธิบาย ใหค้ณุคา่และตดัสินคณุคา่ว่างานประเมิน/นกั
ประเมินมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเกณฑ ์(criteria) มาตรฐาน (standard) ท่ีก าหนดไวห้รือไม ่
อย่างไร รวมทั้งการสังเคราะหแ์ละใช้ผลการประเมินงานประเมิน/นักประเมินในการพัฒนา
คณุภาพการประเมิน/นกัประเมิน ทัง้ในส่วนท่ีเป็นการประเมินเดิม และการประเมินอภิมานดว้ย 
การประเมินอภิมานจดัเป็นการประเมินซอ้นการประเมินเป็นพนัธกิจ ซึ่งนกัประเมินทุกคนควรจะ
ท า เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางการปรบัปรุง   ไดข้อ้เสนอแนะในการพฒันาระเบียบวิธีการประเมินตอ่ไป  

รตันะ บวัสนธ ์(2550 อา้งถึงใน ฉัตรกนก ศรีธรรม, 2557) ไดส้รุปไวว้่า การประเมิน
อภิมาน (meta evaluation)หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งสารสนเทศเชิงบรรยาย
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และเชิงตดัสินใจเก่ียวกับการมีประโยชน ์(Utility) ความเป็นไปได ้(Feasibility) ความเหมาะสม 
(Propriety) และความแมน่ย าถกูตอ้ง (Accuracy) ของการประเมิน ตลอดจนสารสนเทศท่ีเก่ียวกบั
การด าเนินงานประเมินอย่างเป็นระบบ ความซ่ือสัตย ์การยอมรบั และความรบัผิดชอบในการ
ด าเนินงานประเมินท่ีมีตอ่สงัคม ทัง้นีเ้พ่ือน าผลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางการด าเนินงานประเมิน รวมทัง้
ชีแ้นะจดุออ่นและจดุแข็งของรายงานการประเมิน 

สุวิมล ติรกานนัท ์(2550) กล่าวว่า การประเมินอภิมาน (meta evaluation) เป็น
กระบวนการประเมินในโครงการการประเมินเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศน ามาตรวจสอบความถกูตอ้งของ
การประเมิน นิยมใชป้ระเมินการประเมินผลผลิต (Product evaluation) การประเมินผลสรุป 
(Summative evaluation) และการประเมินผลท่ีเกิดขึน้ (Outcome evaluation) 

พิษณุ ฟองศรี (2551) กล่าวว่า การประเมินอภิมาน (meta evaluation) หมายถึง 
การประเมินผลของการประเมินอีกครัง้หนึ่ง เพ่ือพิจารณาคุณภาพโดยศึกษาความถูกตอ้งและ
ความเหมาะสมของการประเมิน 

สรุปไดว้่า การประเมินอภิมาน คือ การประเมินกระบวนการประเมิน ซึ่งตอ้งมีการ
รวบรวมความเห็นท่ีมีผลต่อการประเมินอย่างเป็นระบบจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง น าไปสู่การ
เทียบเคียงกับเกณฑแ์ละมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้เพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีมีคณุค่าและไดม้าตรฐาน 
และยงัน าไปสูส่ารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหแ์ละพฒันาตอ่ไปดว้ย 

1.2 ประเภทของการประเมินอภมิาน 
สวุิมล ว่องวาณิช (2550) ไดส้รุปไวว้่า ทิศทางการประเมินผลในศตวรรษท่ี 21 จะให้

ความส าคญักบัการประเมินตนเอง (self-assessment, self-evaluation, self-report) การประเมิน
โดยเพ่ือนรว่มงาน (peer assessment) การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินแบบมีส่วน
รว่ม เป็นตน้  การประเมินอภิมานส่วนใหญ่ใชว้ิธีการประเมินตนเอง โดยใหน้กัประเมินภายในเป็น
ผูต้รวจสอบกระบวนการประเมินตนเอง จงึมีแนวคดิเก่ียวกบัวิธีการประเมินเป็น 2 แนวคดิ คือ 

1.การประเมินอภิมานโดยใชก้ารตรวจเย่ียมพืน้ท่ีเชิงประเมิน (Evaluative Site Visit 
Meta-Evaluation) ไดแ้สดงแนวคดิของนกัคิดหลายท่าน ไดแ้ก่ 

Lawrenz, Keiser, and Lavoie (2003 อา้งถึงใน สวุิมล ว่องวาณิช, 2550)ได้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกบัวิธีวิทยาการตรวจเยี่ยมพืน้ที่เชิงประเมินที่น่าสนใจในบทความชื่อว่า 
Evaluation Site Visit: A Methodological Review นกัวิชาการทัง้สามคนนีชี้ใ้หเ้ห็นว่าการตรวจ
เย่ียมพืน้ท่ี (site visit) เป็นเทคนิคการประเมินท่ีใชก้ันมาก แต่ท่ีมีการกล่าวถึงอย่างเป็นทางการจะ
พบค่อนขา้งนอ้ย โดยเฉพาะในเชิงฐานของแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับวิธีวิทยาหรือวิธีการปฏิบตัิ การ
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ตรวจเย่ียมพืน้ท่ีเชิงประเมิน (evaluation site visit) มีจดุมุ่งหมาย คือการใหเ้ห็นเก่ียวกบัคณุภาพของ
สิ่งท่ีถูกประเมินการแลกเปล่ียนระหว่างผูท่ี้อยู่ภายในหรือภายนอกหน่วยงานหรือโครงการท่ีถูก
ประเมิน การตรวจเย่ียมใชเ้วลาเพียง 1-3 วนั โดยไม่รวมเวลาท่ีใชใ้นการเตรียมการหรือการเขียน
รายงาน มีการเก็บรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศเก่ียวกบัสิ่งท่ีถกูประเมินในการเขา้พืน้ท่ีจากบคุคลท่ีมี
ความช านาญดา้นการประเมิน โดยการประเมินจะใชป้ระสบการณต์นเองหรือประสบการณจ์าก
รายงานของผู้อ่ืน ดังนั้นการตรวจเย่ียมมักใช้กับการประเมินท่ีต้องท าอย่างรวดเร็ว และมี
งบประมาณจ ากัด มีการวิจารณ์ถึงระยะเวลาในการตรวจเย่ียมท่ีท าอย่างรวดเร็วอาจท าใหไ้ด้
ขอ้มลูท่ีไมเ่พียงพอ นกัประเมินไม่มีเวลาสงัเกตหรือเขา้ใจความซบัซอ้นของพืน้ท่ี แตอ่ย่างไรก็ตาม 
การเก็บขอ้มลูโดยใชก้ารสงัเกตอยา่งระมดัระวงั และการสมัภาษณอ์ยา่งมีทกัษะและความช านาญ
จะชว่ยแกไ้ขปัญหาเหลา่นีไ้ด ้

การใชก้ระบวนการตรวจเย่ียม แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้รวจเย่ียมตอ้งมีความตรง
เชิงประสบการณ ์ตอ้งใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลท่ีหลากหลาย รวมทัง้การทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์
วตัถ ุสิ่งของ การสงัเกต การสมัภาษณ ์แต่การสงัเกตจะเป็นวิธีการท่ีส าคญัมากในการตรวจเ ย่ียม 
การสังเกต และการจดบันทึกข้อมูลจะให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความส าคัญ การจดบันทึก
ภาคสนามระหว่างการตรวจเย่ียมพืน้ท่ี แตกต่างจากการจดบันทึกภาคสนามท่ีใชว้ิธีวิทยาเชิง
คณุภาพในการเก็บขอ้มูล การตรวจเย่ียมพืน้ท่ีใชก้ารสังเกตช่วงสัน้ และเป็นการสงัเกตจากการ
ตรวจเย่ียมเพียงครัง้เดียว ผูต้รวจเย่ียมตอ้งสนใจฟังการน าเสนอรายงานของกลุ่มบคุคลในพืน้ท่ี ท า
ให้ทราบความเช่ือของผู้รายงานเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีในรูปแบบท่ีผู้เสนอจัดระบบขึน้ 
มากกว่าท่ีผูต้รวจเย่ียมเป็นผูก้  าหนดโครงสรา้งของการรายงาน ผูต้รวจเย่ียมตอ้งฟังการรายงาน
ของบุคคลในพืน้ท่ีหลายคน ซึ่งจะใหมุ้มมองท่ีหลากหลาย แลว้ผูต้รวจเย่ียมค่อยน ามาคดัแยก
ความจริง การสังเกตปฏิกิริยาของกลุ่มคนในพืน้ท่ีระหว่างการรายงานอย่างเป็นทางการก็เป็น
ขอ้มลูท่ีช่วยสรา้งความเขา้ใจท่ีมีค่ายิ่ง การทบทวนเอกสารเก่ียวกับพืน้ท่ีตอ้งมีการศกึษาก่อนเขา้
เย่ียมพืน้ท่ี ระหว่างตรวจเย่ียมจะมีขอ้มูลเสริมเพิ่มเติมมากขึน้ นอกจากการสังเกตแลว้ การ
สัมภาษณก็์เป็นวิธีการเก็บขอ้มูลท่ีใชใ้นการตรวจเย่ียม และสามารถเก็บไดห้ลายแบบ อาจใช้
การสนทนากลุ่ม (focus group) หรือการสมัภาษณร์ายบคุคล การเตรียมการสมัภาษณต์อ้งระวงั
อคตท่ีิเกิดขึน้ เชน่ การปรากฏตวัของหวัหนา้โครงการในการสมัภาษณก์ลุ่ม นอกจากนีย้งัตอ้งระวงั
ใหป้ระเดน็ในการสนทนาอยูใ่นแนวทางท่ีก าหนดตามแผน 
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ปัญหาการตรวจเย่ียมอยู่ท่ีการเลือกและเตรียมผู้ตรวจเย่ียม เกณฑ์การ
คดัเลือกขึน้อยู่กบัจดุมุ่งหมายของการตรวจเย่ียม ขัน้ตอนแรกตอ้งมีการตดัสินใจเก่ียวกบัชนิดของ
ขอ้มลูท่ีตอ้งการไดร้บั แลว้ก าหนดผูต้รวจเย่ียมท่ีสามารถเก็บขอ้มลูประเภทนีไ้ด ้

2.การประเมินอภิมานโดยการประเมินจากเอกสารรายงานการประเมิน (Evaluation 
Report Based Meta-Evaluation) 

นงลกัษณ ์วิรชัชยั, 2442 (อา้งถึงใน สวุิมล ว่องวาณิช, 2550) ไดศ้กึษาการประเมิน
อภิมานในระดับอุดมศึกษา พบว่ามีการด าเนินงานแตกต่างกันไดเ้ป็นสองมิติ มิติแรก คือ มิติ
จดุมุ่งหมายของการประเมิน ท าไดแ้ตกต่างกันรวม 4 แบบ ไดแ้ก่ การประเมินความเป็นไปได ้การ
ประเมินเพ่ือปรบัเปล่ียนกระบวนการเดิม การประเมินประสิทธิภาพ การประเมินผลกระทบท่ีมีต่อ
สถาบนั มิติท่ีสอง คือ มิติรูปแบบหรือประเภทการประเมิน ท าไดแ้ตกต่างกันรวม 3 ลกัษณะ คือ การ
ประเมินตนเอง การประเมินภายนอกโดยหน่วยงานหรือองคก์รภายนอก การประเมินโดยบุคคลหรือ
องคก์รในรูปโครงการวิจยัอิสระของสถาบนั รวมเป็นรูปแบบการประเมินอภิมาน 12 รูปแบบ ซึ่ง 
Harvey (1999 อา้งถึงใน สวุิมล วอ่งวาณิช, 2550) ไดเ้สนอตวัอย่างแตล่ะรูปแบบดงัตาราง 1 

ตาราง 1 ประเภทและจุดมุ่งหมายของการประเมินอภมิาน 

จุดมุ่งหมาย ประเภทของงานประเมนิอภมิาน 

ประเมินตนเอง ประเมินโดยหน่วยงาน ประเมินโดยหน่วยอิสระ 
ความเป็นไปได ้ Bablan, 1995   

การปรบัประบวนการ Scheele, 1999 CHES, 1994 Hu & Chen, 1999 

ประสทิธิภาพ Bergseth, 1999 Meade & 
Woodhouse, 1999 

Westerheijden, 1996 

การประเมินผลกระทบ Chen & Freedman, 
1999 

Mclnnis&Marginson, 
1994 

Warde, 1996 

 
งานประเมินอภิมานในช่วงก่อนปี ค.ศ.2000 ส่วนใหญ่เป็นงานประเมินอภิมาน

เฉพาะด้าน แตกต่างจากงานประเมินอภิมานในระยะหลัง ซึ่งเป็นการประเมินอภิมานท่ีเน้น
ความส าคญัหลายดา้นหรือทกุดา้น ทัง้ดา้นการประเมินความเป็นไปได ้คณุภาพ ประสิทธิภาพ และ
ผลกระทบดงันัน้ นงลกัษณ ์วิรชัชยั (2550 อา้งถึงใน สวุิมล วอ่งวาณิช, 2550) ไดเ้สนอรายงานวิจยัท่ี
เป็นการประเมินอภิมานแยกตามจดุมุ่งหมายการประเมินเป็น 6 กลุ่ม โดยท่ีการประเมินอภิมาน 4 
กลุ่มแรกเป็นการจดัหมวดหมู่ตามท่ี Harvey เสนอไว ้คือ การประเมินอภิมานมุ่งประเมินความ
เป็นไปได้ การประเมินอภิมานมุ่งปรับกระบวนการประเมิน การประเมินอภิมานมุ่งประเมิน
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ประสิทธิภาพ และการประเมินมุง่ประเมินผลกระทบ ส่วนการประเมินอภิมานกลุ่มท่ี 5 และ 6 เป็น
การประเมินอภิมานในระยะหลงัซึ่งมุ่งประเมินหลายดา้นของตา่งประเทศ และของไทยตามล าดบั 
การน าเสนอตวัอย่างงานวิจยัทัง้ 6 กลุ่มนี ้เน่ืองจากตวัอย่างงานประเมินอภิมานระยะแรกยงัขาด
ความสมบรูณ ์จงึน าเสนอสาระพอสงัเขปเพ่ือใหเ้ห็นแนวทางการประเมินอภิมานเทา่นัน้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การประเมินอภิมานมุง่ประเมินความเป็นไปได ้
2. การประเมินอภิมานมุง่ปรบักระบวนการประเมิน 
3. การประเมินอภิมานมุง่ประเมินประสิทธิภาพ 
4. การประเมินอภิมานมุง่ประเมินผลกระทบ 
5. การประเมินอภิมานของตา่งประเทศท่ีมุง่ประเมินหลายดา้น 
6. การประเมินอภิมานของไทยท่ีมุง่ประเมินหลายดา้น 

สรุปไดว้่า ประเภทของการประเมินอภิมานมี 2 ประเภทหลกัๆ คือ การประเมินอภิมาน
จากการเย่ียมประเมินในพืน้ท่ีและการประเมินอภิมานจากเอกสารรายงานการประเมิน โดยทัง้สอง
กระบวนการเป็นการประเมินท่ีแตกตา่งกนัในบริบทของสิ่งท่ีประเมิน โดยการประเมินอภิมานจาก
การเย่ียมประเมินในพืน้ท่ี มีขอ้จ ากดัเรื่องเวลาในการประเมินอภิมาน ท่ีตอ้งด าเนินการในระหว่างท่ี
การประเมินด าเนินการอยู่ แตก่ารประเมินจากเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ตอ้งด าเนินการ
ภายหลงัการประเมินเสร็จสิน้แลว้ และไดผ้ลสรุปรายงานการประเมินตนเองมาก่อน ผูป้ระเมินจึง
จะสามารถด าเนินการไดต้ามท่ีวางแผนไว ้แตส่ิ่งท่ีเหมือนกนัคือ การประเมินอภิมาน ผูป้ระเมินตอ้ง
มีเกณฑแ์ละมาตรฐานการประเมินท่ีมีความเท่ียงตรง ชัดเจน เหมาะสม และผู้ประเมินตอ้งมี
ประสบการณแ์ละมีความช านาญดา้นการประเมินและการประเมินอภิมานมีหลายจดุมุ่งหมายของ
การประเมินอภิมานดว้ย ซึ่งในจดุมุ่งหมายนัน้ๆ มุ่งเนน้ความส าคญัดา้นเดียว หลายดา้นหรือทกุดา้น
ก็ได ้ทัง้นีจ้ะมุง่เนน้ดา้นการประเมินความเป็นไปได ้คณุภาพ ประสิทธิภาพ และผลกระทบ 

1.3 วัตถุประสงคข์องการประเมินอภมิาน 
Migotsky and Stake (2001 อา้งถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) เสนอว่า การ

ประเมินอภิมาน มีวตัถปุระสงคส์  าคญั 4 ประการ ประการแรก เพ่ือประเมินว่าโครงการประเมินนัน้
บรรลุเป้าหมายของการประเมินท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด ประการท่ีสอง เพ่ือประเมินว่า
โครงการประเมินนัน้มีผลหรือมีผลกระทบต่อบุคคลหรือกลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายของการประเมิน
อย่างไร ประการที่สาม เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการประเมิน และ
ประการท่ีส่ี เพ่ือน าเสนอขอ้มลูสารสนเทศส าหรบัการปรบัปรุงโครงการประเมินใหดี้ยิ่งขึน้ ผลผลิต
จากการประเมินอภิมานประกอบดว้ยเอกสาร จ านวน 4 ฉบบั ฉบบัแรกเป็นเอกสารบรรยายลกัษณะ
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ของโครงการประเมิน ฉบบัท่ีสอง เป็นเอกสารรายงานความกา้วหนา้ผลการประเมินอภิมาน ฉบบัท่ี
สาม เป็นเอกสารรายงานผลการประเมินอภิมาน และฉบบัท่ีส่ี เป็นเอกสารคูมื่อส าหรบันกัประเมิน
ในการประเมินอภิมาน 

Scriven (2003 อา้งถึงใน สวุิมล ว่องวาณิช, 2550) เสนอว่าการประเมินอภิมาน มี
วัตถุประสงคห์ลักสองประการ คือ ประการแรก เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของการประเมินหลาย
โครงการหรือตรวจสอบศักยภาพของนักประเมินหลายคน และประการท่ีสอง เพ่ือสังเคราะห์
สรุปผลการประเมินกรณีท่ีมีการประเมินหลายโครงการใหไ้ดผ้ลการประเมินท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชนต์อ่ไป 

Stufflebeam (2002 อา้งถึงใน สวุิมล วอ่งวาณิช, 2550) เสนอว่าการประเมินอภิมาน
มีวตัถุประสงคส์  าคญั คือ การตรวจสอบ การควบคมุ และการรบัรองคณุภาพการประเมิน รวมถึง
การสงัเคราะหผ์ลการประเมินในกรณีท่ีมีการประเมินหลายโครงการ 

สรุปได้ว่าการประเมินอภิมานมีวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งสิ่งส  าคัญท่ีการ
ประเมินโครงการหรือประเมินการด าเนินการใดๆ ท่ีตอ้งใชก้ระบวนการประเมินอภิมานนัน้ ก็เพ่ือ
ตัดสินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน ท าให้น าไปสู่การ
สงัเคราะหข์อ้มลูสารสนเทศไปสูก่ารพฒันากระบวนการประเมินตอ่ไป 

1.4 มาตรฐานการประเมินอภมิาน 
เกณฑก์ารประเมินตามความคิดของ Scriven (2002, 2005) ครอบคลมุการออกแบบ

กระบวนการ ขอ้คน้พบและผลการประเมิน ทีมประเมิน ปฏิทินปฏิบตัิ ทรพัยากรในการด าเนินงาน 
คา่ใชจ้่าย ขอ้เสนอแนะจากการประเมิน และรายงานผลการประเมิน Scriven (2002) ไดจ้ดัท า
แบบตรวจสอบรายการประเมินหลกัไวเ้ป็น 3 ส่วนประกอบดว้ยขอ้รายการท่ีตอ้งตรวจสอบ 15 ขอ้ 
โดยแยกตามส่วนตา่งๆ ไดแ้ก่ (1) ส่วนน า ประกอบดว้ยรายงานสรุปเชิงบริหาร ค าน า วิธีวิทยาท่ี
ใชใ้นการประเมิน (2) ส่วนขอ้มลูพืน้ฐาน ประกอบดว้ยภูมิหลงัและบริบทของสิ่งท่ีถูกประเมิน 
ค าอธิบายและนิยามเก่ียวกับสิ่งท่ีถูกประเมิน ผูบ้ริโภคหรือใชผ้ลการประเมิน ทรพัยากรในการ
ด าเนินงาน คณุคา่ของสิ่งท่ีถูกประเมินซึ่งพิจารณาในมิติคณุภาพและความคุม้ค่า และ (3) ส่วน
การประเมินประกอบดว้ยกระบวนการประเมิน ผลลพัธ ์คา่ใชจ้่าย การเปรียบเทียบ การสรุปอา้งอิง
ผลประเมิน ความส าคญัโดยรวม ขอ้เสนอแนะและการอธิบายท่ีเป็นไปได ้ความรบัผิดชอบและการ
แสดงเหตผุลสนบัสนนุการตดัสินใจ การรายงาน การประเมินอภิมาน ซึ่ง Scriven (2005) ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะในการตรวจสอบการด าเนินงานประเมินตามขอ้รายการตา่งๆ ท่ีกลา่วมาขา้งตน้ 
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ส าหรบัเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานของการประเมินท่ีใชก้นัทั่วไปมี 2 ชดุ ชดุแรกเป็น
มาตรฐาน การประเมินท่ีพฒันาโดย The Joint Committee on Standards for Educational 
Evaluationภายในการด าเนินงานของ Stufflebeam และคณะ ประกอบดว้ยมาตรฐาน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นอรรถประโยชน ์(utility) ความเป็นไปได ้(feasibility) ความเหมาะสม 
(propriety) และความถกูตอ้งของการประเมิน (accuracy) ชดุท่ีสองคือแนวปฏิบตัิของนกัประเมิน 
(Guiding Principles for Evaluators) ซึ่งจดัท าโดย American Evaluation Association: AEA 
ประกอบดว้ยแนวปฏิบตัิ 5 ขอ้ คือ (1) การประเมินบนฐานของขอ้มูลท่ีด  าเนินการสิบคน้อย่าง
เป็นระบบ (2) การท าการประเมินภายใตข้อบเขตของสมรรถภาพของนักประเมิน (3) การ
ปฏิบตัิงานดว้ยความซ่ือสตัย ์(4) การเคารพต่อสิทธิ ศกัดิ์ศรีส่วนบุคคล ความปลอดภัย คณุคา่
ในตนเองของบคุคลท่ีมีส่วนรว่มหรือไดร้บัผลกระทบจากการประเมิน และ (5) ความรบัผิดชอบตอ่
สาธารณชนเพ่ือท าใหก้ารประเมินสง่ผลดีตอ่สว่นรว่ม 

Stufflebeam ได้พัฒนาแบบตรวจสอบรายการส าหรับการประเมินอภิมานตาม
มาตรฐานของ Joint Committee on Standards for Evaluationส าหรบัการประเมินอภิมานงาน
ประเมินทั่วไป และยังได้พัฒนาแบบตรวจสอบรายการส าหรับการประเมินงานประเมินตาม
ขอ้ก าหนดเก่ียวกับแนวปฏิบตัิส  าหรบันกัประเมินท่ีก าหนดโดย AEA อีกชุดหนึ่ง (Stufflebeam, 
1994, 2005) แบบตรวจสอบรายการท่ีสรา้งใชส้  าหรบัการประเมินอภิมานประกอบกบัเครื่องมือ
อ่ืนๆ มิไดจ้ดัท าเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรบัการประเมินอภิมานตามล าพงั ในการจดัท ารายงานผล
การประเมินอภิมาน แบบตรวจสอบรายการถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของฐานขอ้มลูของการประเมิน
อภิมาน ชว่ยใหน้กัประเมินอภิมานประยกุตแ์นวปฏิบตัิส  าหรบัการประเมินไปใชอ้ย่างเป็นระบบทัง้
ดา้นการเก็บขอ้มลู การจดัระบบขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลู และการวางรูปแบบการรายงานผลการ
ประเมิน 

จนกระทั่งปี 2010 The Joint Committee on Standards for Educational 
Evaluation (2010) ไดเ้พิ่มมาตรฐานการประเมินอภิมาน อีก 1 ดา้น คือ ดา้นความสามารถในการ
ตรวจสอบได ้(Evaluation Accountability) ทัง้นี ้Stufflebeam and Social Impact (2012) ได้
ปรบัปรุงแบบตรวจสอบรายการในการประเมินอภิมานตามมาตรฐานใหม่ โดยปรบัมาตรฐานย่อย
อีกดว้ย 

แนวปฏิบตัิส  าหรบันกัประเมินจดัท าขึน้เพ่ือใหน้กัประเมินยึดถือเป็นหลกัปฏิบตัิงาน
และบรกิารชว่ยสงัคมสว่นรวมอยา่งมีคณุธรรมและจรยิธรรม ในขณะท่ีมาตรฐานการประเมินจดัท า
ขึน้เพ่ือเนน้การท าการประเมินใหเ้กิดประโยชน ์เป็นไปได ้เหมาะสม และใหผ้ลถูกตอ้ง เช่ือถือ
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ได ้โดยสรุปเกณฑม์าตรฐานของการประเมินส าหรบัน าไปใชใ้นการประเมินอภิมานท่ีน าเสนอ
ขา้งตน้ ส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งกัน คือใหค้วามส าคญักับการออกแบบการประเมินท่ีสามารถให้
ขอ้มลูท่ีมีคณุภาพ และการรายงานผลท่ีน่าเช่ือถือภายใตข้อ้มลูท่ีรองรบัหนกัแน่น ดงันัน้นกัประเมิน
อภิมานสามารถพฒันาเครื่องมือประเมิน โดยปรบัใชเ้กณฑก์ารประเมินคณุภาพของการประเมิน
ดงัเสนอขา้งตน้ ดว้ยการสรา้งแบบตรวจสอบรายการประเมินท่ีเหมาะสมกบังานท่ีตอ้งการประเมิน
อภิมาน จะน าเสนอมาตรฐานการประเมินท่ีพฒันาโดย Stufflebeam และคณะ เน่ืองจากเนน้ท่ีการ
ปฏิบัติงานด้านการประเมินมากกว่าแนวปฏิบัติของนักประเมินท่ีก าหนดโดย AEA โดยมี
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. มาตรฐานดา้นอรรถประโยชนจ์ากการประเมิน (Utility Standards) ผลการ
ประเมินตอ้งใหข้อ้มลูตรงตามท่ีผูใ้ชผ้ลการประเมินอยากรู ้และน าไปใชป้ระโยชนใ์นการปรบัปรุงการ
ด าเนินงานไดจ้ริง โดยเฉพาะถา้สามารถใหข้อ้มลูช่วยในการปรบัปรุงตนเองไดใ้นระดบับคุคล ก็จะยิ่ง
เป็นประโยชนม์ากขึน้ 

2. มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้(Feasibility Standards) วิธีการท่ีใชใ้นการ
ประเมินจะตอ้งมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบตัจิรงิ ประหยดั คุม้คา่ และเหมาะสม 

3. มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (Propriety Standards) วิธีการท่ีใชใ้นการ
ประเมินตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการประเมิน เช่น ไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายกับผูใ้ห้
ขอ้มลู 

4. มาตรฐานดา้นความถกูตอ้ง (Accuracy Standards) วิธีการท่ีใชใ้นการประเมิน
ตอ้งมีความถูกตอ้ง ใหข้อ้มูลท่ีเช่ือถือได ้เช่น เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินตอ้งสามารถวดัตวับ่งชีท่ี้
ตอ้งการวดัไดจ้ริง มีความครบถว้นสมบูรณต์ามตวับ่งชีท่ี้ตอ้งการวดั แหล่งผูใ้หข้อ้มูลเช่ือถือได ้ให้
ขอ้มลูตามความเป็นจริง วิธีการวิเคราะหแ์ละการเสนอผลการประเมินถูกตอ้ง และผลการประเมินมี
ความเป็นปรนยั 

5. มาตรฐานดา้นความสามารถตรวจสอบได ้(Evaluation Accountability) เป็นการ
ประเมินท่ีศึกษาจากเอกสารโดยรายละเอียด รวมถึงวิธีด  าเนินการท่ีวางแผนไวใ้นการรวบรวมขอ้มูล
และวิธีการรายงาน มีการประเมินทัง้ภายในและภายนอก เป็นไปตามขอบเขตของมาตรฐานมุ่งใหก้าร
สนบัสนนุและความรว่มมือในการประเมิน 

ภายใต้มาตรฐานหลักทั้ง 5 ด้าน ยังประกอบด้วยตัวบ่งชีย้่อย โดยมาตรฐานด้าน
อรรถประโยชนมี์มาตรฐานย่อยจ านวน 8 ตวับ่งชี ้มาตรฐานดา้นความเป็นไปไดมี้มาตรฐานย่อย
จ านวน 4 ตวับง่ชี ้มาตรฐานดา้นความเหมาะสมมีมาตรฐานย่อยจ านวน 7 ตวับง่ชี ้มาตรฐานดา้น
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ความถูกตอ้งมีมาตรฐานย่อยจ านวน 8ตวับ่งชี ้และมาตรฐานดา้นความสามารถตรวจสอบไดมี้
มาตรฐานยอ่ยจ านวน 3 ตวับง่ชี ้ยดึกรอบมาตรฐานดงักลา่วมาเป็นเกณฑก์ารควบคมุคณุภาพของ
การประเมิน รายละเอียดของเกณฑม์าตรฐานแตล่ะดา้นปรากฏในตาราง 2 

ตาราง 2 มาตรฐานการประเมินส าหรับการประเมินงานประเมินโครงการ (Program 
Evaluation Meta-evaluation Checklist  
 

มาตรฐานการประเมิน (Evaluation Standards)  จ านวนจุดตรวจสอบ 

6 5 4 2-3 0-1 

มาตรฐานด้านอรรถประโยชน ์(Utility) 8 มาตรฐาน      

U1 ความเช่ือถือไดข้องนกัประเมนิ      

U2 การเขา้รว่มของผูท้ี่มีสว่นไดแ้ละสว่นเสยี      

U3 การมเีปา้หมายเพื่อการเจรจาตอ่รอง      

U4 คณุคา่ภายนอก      

U5 การมีขอ้มลูสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการประเมิน      

U6 กระบวนการและผลผลติส าคญั      

U7 การรายงานและการสือ่สารท่ีเหมาะสมทนัเวลา      

U8 การค านงึถงึผลที่ตามมาและอิทธิพลของขอ้คน้พบ      

มาตรฐานด้านความเป็นไปได ้(Feasibility) 4 มาตรฐาน      

F1 การบรหิารจดัการโครงการ      

F2 การด าเนินงานท่ีสามารถปฏิบตัิได ้      

F3 การปฏิบตัิงานตามสภาพบรบิท      

F4 การใช้ข้อมูลในการประเมินได้จริง      

มาตรฐานด้านความเหมาะสมชอบธรรม (Propriety) 7มาตรฐาน      

P1 การมุง่สรุปรวมและการตอบสนองตามตอ้งการ      

P2 ขอ้ตกลงที่เป็นทางการ      

P3 การเคารพสทิธิทางมนษุยชน      

P4 ความยตุิธรรมและความชดัเจน      

P5 การเปิดเผยและความโปรง่ใส      

P6 ผลประโยชนท์บัซอ้น      

P7 ความรบัผิดชอบทางการเงิน      

 

 



  17 

ตาราง 2 (ต่อ) 

มาตรฐานการประเมิน (Evaluation Standards)  จ านวนจุดตรวจสอบ 

6 5 4 2-3 0-1 

มาตรฐานด้านความถกูตอ้ง (Accuracy) 8 มาตรฐาน      

A1 การตดัสนิและสรุปรวมอยา่งยตุิธรรม      

A2 การใชส้ารสนเทศที่เทีย่งตรง      

A3 การใชส้ารสนเทศที่เช่ือถือได ้      

A4 การบรรยายเนือ้หาและความชดัเจนของโครงการ      

A5 การจดัการสารสนเทศ      

A6 การวิเคราะหแ์ละออกแบบอยา่งทั่วถงึ      

A7 การใหเ้หตผุลในการประเมินที่ชดัเจน      

A8 การรายงานและการสือ่สาร      

มาตรฐานด้านความสามารถตรวจสอบได้  (Evaluation 

Accountability) 3 มาตรฐาน 
     

E1 เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการประเมิน      

E2 การประเมินอภิมานภายใน      

E3 การประเมินอภิมานภายนอก      

 

ท่ีมา: Stufflebeam and Social Impact (2012 อา้งถึงในกรณพ์งศ ์พฒันปกรณพ์งษ์, 
2561) 

สรุปไดว้า่ การท่ีนกัประเมินอภิมานจะสามารถเลือกเครื่องมือแบบตรวจสอบรายการ
ของท่ีมีคณุภาพ ทัง้ดา้นความเท่ียงตรง และมีความเช่ือมั่นสูงของเครื่องมือท่ีจะน าไปใชใ้นการ
ประเมินอภิมานโดยตนเองหรือใหน้กัประเมินภายนอกท่ีมีความผูเ้ช่ียวชาญมาท าการประเมินอภิ
มานซ า้นั้น นักประเมินอภิมานจ าเป็นต้องมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานท่ีสามารถประเมิน
กระบวนการด าเนินการงานนัน้ๆ ท่ีเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกับความมุ่งหมายของการ
ประเมินนัน้ดว้ย ซึ่งมีนกัวิชาการเสนอเกณฑ/์มาตรฐานของการประเมินอภิมานไวห้ลายคน แต่ท่ี
นิยมใชก้นัในนกัประเมินอภิมาน คือ มาตรฐานการประเมินของ Stufflebeam และคณะ  
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1.5 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมิน 
แบบตรวจสอบรายการประเมิน (Key evaluation checklist) เป็นเครื่องมือหนึ่ง

ทางการประเมิน ท่ีใช้ในการตรวจสอบกิจกรรมการประเมินหลากหลายประเภท เพ่ือให้การ
ประเมินมีประสิทธิภาพสงูสดุ เชน่ การประเมินโครงการ การประเมินแผน การประเมินองคก์ร การ
ประเมินบุคคล เป็นตน้  หรือแมก้ระทั่งไดพ้บว่าการน าแบบตรวจสอบรายการประเมินไปใช ้ใน
ระบบการศกึษา ดงัท่ีพบไดจ้ากงานวิจยัของ สมพงษ ์ป้ันหุ่น, 2548 ท่ีมีการพฒันาแบบตรวจสอบ
รายการส าหรบัการวิจยัในชัน้เรียน  

ในปัจจุบันแบบตรวจสอบรายการประเมิน นิยมน าไปใช้ในศาสตรท์างด้านการ
ประเมินเป็นส่วนใหญ่ ยังขาดการเผยแพร่ไปยังศาสตรอ่ื์นๆ ท่ีเป็นวิทยาการท่ียงัตอ้งการพฒันา
เพ่ือความเป็นมาตรฐานและเกิดประโยชน ์อย่างไรก็ตามแบบตรวจสอบรายการประเมินยังมี
ประโยชนต์่อการปรับปรุงกระบวนการประเมินเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามท่ีคาดหวังได ้และจาก
แนวคิดของ Scriven (1991) ท่ีไดเ้สนอแนวคิดของแบบตรวจสอบรายการประเมินหลกั เพ่ือใชใ้น
การตรวจสอบการประเมิน โดยเริ่มตัง้แต่การส ารวจก่อนการประเมิน จนถึงขัน้การวิเคราะหแ์ละ
การน าผลการประเมินไปใช ้โดยมีกรอบของการตรวจสอบรายการประเมินหลกัท่ีครอบคลมุสาระ
ตา่งๆ ของกิจกรรมการประเมิน ทัง้หมด 15 ดา้น ดงันี ้

1.ภูมิหลงัและบริบทของการประเมิน เป็นการศกึษาประวตัิความเป็นมา และพืน้ท่ี
ของโครงการ ระบผุูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลกั ความสามารถในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายและ
นโยบายของแหล่งทนุสนบัสนนุ หลกัการ แนวคิดของโครงการ ผลของการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
การประเมินท่ีเคยท ามาก่อน ตลอดจนผลกระทบของโครงการ 

2.การบรรยายลกัษณะการประเมิน เป็นการบรรยายรายละเอียดของโครงการทัง้ 4 
ดา้น คือ (1) ธรรมชาติของโครงการ (2) ส่วนประกอบ หนา้ท่ีและความสมัพนัธข์ององคก์ร (3) ระบบ
การส่ือสารในโครงการ และ (4) ระบบการสนบัสนนุและโครงสรา้งพืน้ฐานของโครงการ 

3.ผูบ้รโิภคของการประเมิน ไดแ้ก่ กลุ่มผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบทางตรงและทางออ้มจาก
การประเมินในระดบับคุคลและระดบัองคก์ร 

4.ทรัพยากรของการประเมิน ได้แก่ สิ่งท่ีสามารถจัดหากมาได้โดยนักประเมิน
ส าหรบัใชใ้นการประเมิน เช่น เวลา สถานท่ี ความเช่ียวชาญ ความรู ้มมุมองของกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง และ
แหลง่ใหก้ารสนบัสนนุอ่ืนๆ 
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5.คณุคา่ของการประเมิน เป็นขอ้สรุปทางการประเมินตามมาตรฐานดา้นกฎหมาย 
ศีลธรรมจรรยา การเมือง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร ์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นท่ี
ยอมรบัและน าไปเผยแพรไ่ดอ้ย่างกวา้งขวาง 

6.กระบวนการประเมิน เป็นการตีค่าของทุกสิ่งท่ีเกิดขึน้ของโครงการก่อนท่ีจะเกิด
ผลลัพธ์ท่ีแทจ้ริง โดยเฉพาะเป้าหมาย แบบแผน การน าโครงการไปปฏิบตัิ การจัดการ ขัน้ตอนการ
ปฏิบตัแิละผลผลิตท่ีเกิดขึน้ 

7.ผลลพัธข์องการประเมิน เป็นการประเมินผลกระทบของโครงการท่ีเกิดขึน้ในดา้น
ตา่งๆ ทัง้ผูบ้รโิภค บรบิทอ่ืนๆ โครงการอ่ืน อาจเป็นผลกระทบในระยะสัน้และระยะยาวก็ได ้

8.ความคุม้คา่ของการประเมิน เป็นการพิจารณาถึงคา่ใชจ้่ายของการประเมินทัง้ใน
รูปของตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงินทัง้ในทางตรงและทางออ้ม เชน่ การบ ารุงรกัษา คา่เสียโอกาส 

9.การเปรียบเทียบ เป็นการเปรียบเทียบทางเลือก ทัง้ท่ียอมรบัและไม่ยอมรบัท่ีได้
จากการประเมินหรือคน้หาเพิ่มเตมิก็ได ้

10.ความสามารถในการสรุปอา้งอิงในผลการประเมิน เป็นการพิจารณาประโยชน์
ของการประเมินเม่ือน าไปใชใ้นบริบทอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั ทัง้ในชว่งระยะเวลาเดียวกน้หรือตา่งกนั 

11.ความส าคญัของการประเมินโดยรวม พิจารณาการรวมผลการประเมินแตล่ะจดุ
ยอ่ยๆ เป็นผลการประเมินทัง้หมด อาจอยูใ่นรูปของโปรไฟล ์หรือขอ้มลูมิตท่ีิเป็นเอกมิติ 

12.ขอ้เสนอแนะ เป็นการพิจารณาขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการประเมิน มีประโยชนใ์น
การน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาหรือตดัสินใจ 

13.การตดัสินผลการประเมิน ถา้นกัประเมินสามารถท าการตดัสินผลการประเมิน
ได ้ขอ้ติดชมหรือการตีคา่จะเป็นประโยชนต์อ่การขยายองคค์วามรู ้ดา้นการตดัสินใจ ดา้นทรพัยากร 
ดา้นความรบัผิดชอบ ดา้นจรยิธรรม เป็นตน้ 

14.การรายงานและการสนับสนุน เป็นการน าไปสู่การสรุป ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การสรุปดว้ยค าพดูหรือการเขียน การสรุปแบบสัน้หรือยาว รายงานตอ่คนกลุ่มใด น าเสนอขอ้เท็จจริง
แบบเด่ียวหรือกลุ่ม รูปแบบการรายงานเป็นแบบทางการหรือไมเ่ป็นทางการ 

15.การประเมินอภิมาน เป็นการระบุจดุแข็ง จุดอ่อน และการน าไปใช ้สามารถท า
ไดใ้นลักษณะต่างๆ คือ การใชผู้ป้ระเมินภายนอก การใชก้ารประเมินตนเอง การใชแ้บบตรวจสอบ
รายการประเมินอภิมาน การท าการประเมินซ า้ การประเมินดว้ยวิธีการท่ีแตกตา่งกนั และการประเมิน
ตามมาตรฐานการประเมิน 
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Stufflebeam (2000) ก็ไดพ้ฒันาแบบตรวจสอบรายการท่ีจะน าไปใชใ้นการประเมิน
ด้วยเช่นกัน ได้เสนอแนวคิดแบบตรวจสอบรายการส าหรับพัฒนาแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist development checklist: CDC) โดยเสนอจดุหลกัท่ีตอ้งตรวจสอบ จ านวน 12 จุด 
(Checkpoints) ในแตล่ะจดุตรวจสอบจะประกอบดว้ยจดุตรวจย่อยๆ อีกหลายจดุตรวจสอบ โดย
คาดหวังว่าผู้ใช้มีกระบวนการสร้างแบบตรวจสอบรายการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้แบบ
ตรวจสอบรายการท่ีดี น าไปใชใ้นการวางแผน ในกระบวนการท่ีส าคญั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.การก าหนดจดุเนน้ของแบบตรวจสอบรายการ เป็นการคน้หาความมุ่งหมายของ
การประเมินในกิจกรรมตา่งๆ โดยขัน้แรกควรก าหนดเนือ้หาของขอบเขตการประเมิน การรา่งโครงรา่ง
โดยพิจารณาจาก ความรูข้องโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีประเมิน หรือการใชป้ระสบการณท่ี์มีอยู่ มา
ท าการศึกษา  ร่วมกับผลการประเมินท่ีผ่านมาท่ีเก่ียวข้องกับขอบเขตการประเมินครัง้นี ้  อีกทัง้ยัง
สามารถเชิญผูมี้ประสบการณ ์และผูเ้ช่ียวชาญในดา้นนัน้ๆ มาร่วมในการก าหนดขอบเขตของขอ้มูล 
ขอ้รายการ และเกณฑท่ี์คาดหวงั ตอ่แบบตรวจสอบรายการใหมี้ความชดัเจนมากขึน้  

2. การจดัท าแบบรายการในการตรวจสอบ เป็นการเพิ่มรายละเอียดของรายการท่ี
ตอ้งตรวจสอบ ขยายค าจ ากัดความของข้อรายการต่างๆ จัดกลุ่มของชุดรายการตรวจสอบ เพ่ือ
น าไปสูก่ารก าหนดเกณฑห์ลกัของแบบรายการ 

3. การจดัหมวดหมู่รายการส าหรบัจุดตรวจสอบ เขียนรายละเอียดค าอธิบายจดุท่ี
ตอ้งตรวจสอบ และความหมายลงกระดาษ น าขอ้ความมาเรียงแยกเป็นหมวดหมู่ ระบปุระเภทของจดุ
หลกัในการตรวจสอบแตล่ะประเภท แลว้จดัเป็นกลุม่ไว ้

4. การไดน้  าชดุขอ้รายการ มาจดัล าดบัความส าคญั ซึ่งตอ้งเกิดจาการระบสุาเหตุ
ของการเลือกใหค้วามส าคญัของจดุตรวจสอบนัน้  และจดัหาการจดัล าดบัของแตล่ะจุดตรวจสอบใน
แตล่ะกลุม่ 

5. เม่ือไดข้้อรายการเบือ้งตน้จะพบว่าไดมี้การแบบตรวจสอบรายการฉบบัร่าง 
ส าหรบัน าไปสู่การตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสมของขอ้รายการท่ีก าหนดไว้ โดยไปทบทวน
ตรวจสอบ น าไปใชส้มัภาษณ ์และน ามาทบทวนถึงขอ้รายการท่ีไม่เป็นไปตามความตอ้งการ ซึ่งจะท า
ใหมี้การปรบัปรุงใหข้อ้เสนอแนะ เพ่ือใหไ้ดป้ระเดน็ส าคญัท่ีเป็นประโยชนต์อ่การน าไปใช ้

6. เม่ือไดร้บัขอ้เสนอแนะต่างๆ จะน าไปสู่การปรบัขอ้มูลในขอ้รายการต่างๆ ของ
แบบตรวจสอบรายการ ซึ่งเป็นกระบวนการส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการทบทวนปัญหาหรือประเด็นส าคญั
อีกครัง้ และน าไปสูก่ารขดัเกลาเนือ้หารายการในแบบตรวจสอบรายการใหม ่
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7. ขัน้ตอนการจดัท าแบบตรวจสอบรายการตามขอ้ก าหนดเพ่ือน าไปใชท่ี้ส าคญั คือ 
มีการก าหนดลกัษณะของผลท่ีน าแบบตรวจสอบรายการไปใช ้การใหน้  า้หนกัความส าคญั เทียบเคียง
คะแนน ของแต่ละจุดตรวจสอบย่อยกับกลุ่มผู้ใช้แบบตรวจสอบรายการ ซึ่งการจัดท าร่างแบบ
ตรวจสอบรายการ นัน้ ผลของขอ้รายการยอ่ยตอ้งไดค้ะแนนเหมาะสม และไมต่  ่ากวา่เกณฑท่ี์วางไว ้  

8. การประเมินแบบตรวจสอบรายการภายหลังการน าไปใช ้เป็น การสรุปผลน า
แบบตรวจสอบรายการไปใชใ้นการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีการน าแบบตรวจสอบรายการไปใชใ้น
กลุ่มเป้าหมายท่ีคาดไว ้โดยก าหนดประเด็นส าคญัท่ีท าใหแ้บบตรวจสอบรายการมีความน่าเช่ือถือ 
เชน่ ประเดน็ความตรงประเดน็ ประเดน็ความถกูตอ้ง ความชดัเจน ประเด็นของความเหมาะสมในการ
น าไปใช ้และความสะดวกในการใช ้ประเด็นของความประหยดั ประเด็นความครอบคลมุเนือ้หา และ
ความยตุธิรรม เป็นตน้ 

9. การปรบัปรุงและจดัพิมพแ์บบตรวจสอบรายการ เป็นการพิจารณาและตรวจสอบ
ผลการน าไปใชอ้ยา่งเป็นระบบ จดัพิมพแ์บบตรวจสอบรายการฉบบัจรงิ 

10. การน าไปใชแ้ละการเผยแพร ่เป็นการน าแบบตรวจสอบรายการท่ีจดัท าไปแสดง
ในส่ือท่ีสะดวกตอ่การน าไปใช ้และขอความรว่มมือจากผูใ้ชใ้หป้อ้นขอ้มลูสะทอ้นกลบั 

11. การทบทวนและปรบัปรุงแบบตรวจสอบรายการเป็นระยะๆ เป็นการปรบัปรุง
แบบตรวจสอบรายการจากการน าขอ้มลูสะทอ้นกลบัใหมี้ความเหมาะสม 

สรุปไดว้่า แบบตรวจสอบรายการประเมิน เป็นชุดขอ้รายการท่ีผูใ้ชน้  าไปก าหนดได้
ตามวตัถปุระสงคข์องการน าไปใช ้ซึ่งตอ้งครอบคลมุในการประเมินในหลายมิติท่ีตอ้งการประเมิน 
และครอบคลุมตัง้แต่กระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังการประเมินอีกดว้ย การด าเนินการ
ประเมินโดยใชแ้บบตรวจสอบรายการประเมินจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาคณุภาพงานประเมินนัน้ให้
ดียิ่งขึน้ 

1.5.1 ตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการประเมิน 
1) ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (2550) ได้ท าการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการ

ประเมินหลักสูตร: การประยุกตใ์ชก้ารประเมินอภิมาน การวิจยันีมี้จุดมุ่งหมาย เพ่ือพฒันารูปแบบ
การประเมินหลักสูตรโดยการประยุกต์ใช้วิธีการประเมินอภิมาน (Meta-evaluation) โดยมี
จดุมุ่งหมายย่อย คือ (1) เพ่ือประเมินอภิมานงานวิจยัท่ีเก่ียวกับการประเมินหลกัสตูร และ (2) เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตร ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการประเมินอภิมานการ
ประเมินหลกัสูตร ทัง้สิน้  266 เล่ม โดยคน้หาไดจ้ากแหล่งขอ้มูลสถาบนัการศกึษา ถึง 14 แห่ง ใช้
แบบตรวจสอบรายงานจากเกณฑก์ารประเมินอภิมานของ Stufflebeam (1999) ประกอบดว้ย 4 
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มาตรฐาน จ านวน 30 เกณฑ ์คือ ดา้นการใชป้ระโยชน ์จ านวน 7 เกณฑ ์ ดา้นความเป็นไปได ้จ  านวน 
3 เกณฑ ์ดา้นความเหมาะสม จ านวน 8 เกณฑ ์และดา้นความถกูตอ้ง จ านวน 12 เกณฑ ์ทัง้นีใ้นแต่
ละเกณฑ ์จะประกอบไปดว้ยตวับง่ชีจ้  านวน 6 ขอ้ โดยใหร้ะบถุึงการมีหรือไม่มีในแตล่ะตวับง่ชี ้ดงัใน 
ตาราง 3 ตวัอยา่งแบบประเมินอภิมานงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการประเมินหลกัสตูร   

ตาราง 3 ตัวอย่างแบบประเมินอภมิานของการประเมินหลักสูตร 

(ปรบัปรุงจากเกณฑก์ารประเมินอภิมานของ Stufflebeam (1999) และนงลกัษณ ์วิรชั
ชยั; และวรรณี เจตจ านงนชุ (2548) 
 

ชื่อผู้วิจัย ....................................................................................รหัสงานวิจัย..........................  

ชื่องานวิจัย ..................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................  

หมายเหตุ  1 คือ มีการระบุไว้ในรายงานวจิัย /ปริญญานิพนธ์  

  0 คือ ไม่มีการระบุไว้ในรายงานวิจัย /ปริญญานิพนธ์  

รายการประเมิน 1 0 

มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน ์(Utility)   

U1 การระบุผู้มีส่วนไดเ้สีย   
1 ระบผุูม้ีสว่นไดเ้สยีในการประเมินอยา่งชดัเจน   
2 ประสานงานกบัผูบ้รหิารเพื่อระบผุูม้ีสว่นไดเ้สยี   
3 ปรกึษาผูม้ีสว่นไดเ้สยีเพื่อระบสุารสนเทศที่จ าเป็น   
4 สอบถามผูม้ีสว่นไดเ้สยีเพื่อระบผุูม้ีสว่นไดเ้สยีกลุม่อื่น   
5 เตรยีมการใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีมีสว่นรว่มในการประเมิน ตรงตามสญัญาการประเมิน   
6 วางแผนการประเมินใหย้ืดหยุน่ใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีคนใหมเ่ขา้มามีสว่นรว่มได  ้   
U2 ความเชือ่ถอืได้ของนักประเมิน   
1 นกัประเมินมีสมรรถภาพการประเมิน   
2 นกัประเมินเป็นผูท้ี่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีไวว้างใจ   
3 นกัประเมินสามารถพดูระบเุรือ่งที่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีตอ้งการ/สนใจ   
4 นกัประเมินตอบสนองความแตกตา่งทางเพศ เศรษฐานะ เชือ้ชาติ ภาษาและวฒันธรรมได  ้   
5 นกัประเมินช่วยใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีเขา้ใจ ประเมินแผนงาน, กระบวนการประเมิน   
6 นกัประเมินรบัฟังขอ้วิจารณแ์ละขอ้เสนอแนะจากผูม้ีสว่นไดเ้สยี   



  23 

ตาราง 3 (ต่อ) 

รายการประเมิน 1 0 
U3 ขอบเขตและการเลอืกสารสนเทศ   
1 จดัล าดบัความส าคญัค าถามที่มีความส าคญัที่สดุ   
2 วางแผนงานยืดหยุน่สามารถเพิ่มประเด็นค าถามประเมินไดร้ะหวา่งการประเมิน   
3 รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศเพียงพอที่จะตอบค าถามประเมินที่ส  าคญัที่สดุของผูม้ีส่วนไดเ้สียได้

ถกูตอ้ง 
  

4 รวบรวมขอ้มลูสารสนเทศเพียงพอท่ีจะประเมินคณุคา่ของโครงการ   
5 รวบรวมขอ้มลูสารสนเทศเพียงพอท่ีจะประเมินความคุม้คา่ของโครงการ   
6 จดัสรรภาระงานประเมินใหก้ระจาย สอดคลอ้งกบัล าดบัความส าคญัของสารสนเทศที่จะใช้   
U4 การระบุคุณค่า   
1 พิจารณาถึงกลุม่/ฝ่ายที่เหมาะสมที่จะช่วยการตีความผลการประเมินอยา่งมีคณุคา่   
2 จดัหาหลกัฐานท่ีชดัเจนและเช่ือถือไดเ้ป็นฐานในการตดัสนิคณุคา่   
3 ค านึงถึงแหล่งขอ้มลูเก่ียวกับคุณค่าส าหรบัการตีความผลการประเมิน (รวมทัง้ความตอ้งการ

จ าเป็นทางสงัคม ความตอ้งการจ าเป็นของผูร้บัการประเมิน กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง พนัธกิจของ
สถาบนั และจดุมุง่หมายของโครงการ) 

  

4 แยกความแตกตา่งระหวา่งมิติ น า้หนกั และคะแนนจดุตดัของคณุคา่อยา่งเหมาะสม   
5 น าคณุคา่ของผูม้ีสว่นไดเ้สยีเขา้มารว่มพิจารณาดว้ย   
6 เสนอการตีความที่เป็นทางเลอืกบนฐานความคิดที่ขดัแยง้แตม่ีเหตผุลหนกัแนน่เหมาะสม   
U5 ความชดัเจนของรายงาน   
1 จัดท ารายงานการประเมินตามความเหมาะสม เช่น ควรมีรายงานส าหรบัผูบ้ริหาร รายงาน

ประเมินฉบบัสมบรูณ ์รายงานประเมินเชิงวิชาการ และการน าเสนอดว้ยวาจา 
  

2 รายงานความตอ้งการจ าเป็นของผูฟั้งที่เป็นกลุม่พิเศษ เช่น ผูไ้มถ่นดัทางภาษาองักฤษ 

ใหค้วามส าคญักบัการรายงานเพื่อตอบค าถามตามที่ก าหนดในสญัญา และน าเสนอสารสนเทศ
ส าคญัในรายงานประเมินแตล่ะฉบบัทกุฉบบั 

  

3 เสนอรายงานขอ้คน้พบตรงไปตรงมาและเขา้ใจง่าย   
4 ใชส้ือ่ที่มีประสทิธิภาพในการสือ่สารกบัผูฟั้งที่มีลกัษณะแตกตา่งกนั   
5 ใชก้ารยกตวัอยา่งเพื่อช่วยใหผู้ฟั้งสามารถเชื่อมโยงขอ้คน้พบกบัการปฏิบตัิจรงิ   
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ตาราง 3 (ต่อ) 

U6 การรายงานทนัเวลาและการเผยแพร่รายงาน   
1 รว่มมือกบัผูร้บัการประเมิน เพื่อระบ ุเขา้ถึง และรายงานผูต้อ้งการใชผ้ลการประเมินทกุกลุม่   
2 ท ารายงานระหวา่งช่วงการประเมินส าหรบัผูต้อ้งการใชผ้ลการประเมินในช่วงเวลาที่เหมาะสม   
3 แลกเปลี่ยนสารสนเทศกับผู้ฟังที่เก่ียวข้อง เช่น กรรมการนโยบายของโครงการ เจ้าหน้าที่

โครงการ และผูร้บับรกิารโครงการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
  

4 สง่รายงานฉบบัสมบรูณใ์นช่วงที่ก าลงัเป็นท่ีตอ้งการ   
5 ใหข้า่วแก่สือ่มวลชนตามความเหมาะสม   
6 เผยแพรผ่ลการประเมินผา่นทางสือ่สาธารณะเช่น อินเตอรเ์น็ต ตามความเหมาะสม   
U7 ผลกระทบของการประเมิน   
1 รายงานความกา้วหนา้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ตลอดช่วงการประเมินตามความเหมาะสม/เป็นไปได ้   
2 คาดการณ ์และใหบ้รกิารเต็มศกัยภาพเพื่อใหม้ีการน าผลการประเมินไปใช้   
3 จดัเตรยีมรายงานช่วงครึง่โครงการ   
4 สือ่สารทางวาจาหลงัจากการเสนอรายงานฉบบัพิมพ ์   
5 จดัการประชมุเพื่อรบัฟังขอ้มลูปอ้นกลบัเก่ียวกบัการทบทวนและการใชผ้ลการประเมิน   
6 เตรยีมการใหค้วามช่วยเหลอืในการติดตาม การตีความ และการประยกุตใ์ชผ้ลการประเมิน   

 
2) กรณพ์งศ ์พฒันปกรณพ์งษ์ (2561) ไดท้  าการวิจยั เรื่องแนวทางการประเมิน

หลกัสูตร ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินอภิมานและสงัเคราะหก์ารประเมิน
ใชแ้บบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานของ Stufflebeam and Social Impact (2012) ถูก
พัฒนาขึน้จากฉบับ Stufflebeam (1999) โดยเพิ่มมาตรฐาน 1 หัวข้อ คือ มาตรฐานด้าน
ความสามารถตรวจสอบไดแ้ละถอดความเป็นฉบบัภาษาไทย พรอ้มทัง้ปรบัการใชภ้าษาใหส้อดคลอ้ง
กบับรบิทในการประเมินหลกัสตูร ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 ตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานงานประเมินหลักสูตร ฉบับ
ภาษาไทย 

มาตรฐานอรรถประโยชน ์(Utility) ควรมีการประเมินดังนี ้
U1 ความน่าเชื่อถอืของผู้ประเมิน 
ใชผู้ป้ระเมินท่ีมีความสามารถดา้นการประเมิน 
ใชผู้ป้ระเมินท่ีผูท่ี้มีสว่นไดส้ว่นเสียไวว้างใจ 
ใชผู้ป้ระเมินท่ีสามารถจดัการกบัขอ้มลูของผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสีย 
ใชผู้ป้ระเมินท่ีเขา้ใจความแตกตา่งของบริบทสงัคมในการใชห้ลกัสตูร 
มีแผนรองรบัผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียท่ีไดร้บัผลกระทบโดยตรง 
ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัวิธีการและขัน้ตอนในการประเมินแก่ผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสีย 
ใหค้  าวิจารณแ์ละขอ้เสนอแนะแก่ผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละสว่นเสียท่ีเหมาะสม 
ด าเนินการภายใตข้อ้บงัคบัทางกฎหมายและสงัคม 
ใหค้วามสนใจตอ่ขัน้ตอนการประเมินท่ีก าหนดไว ้

9-10 ดีเย่ียม 7-8 ดีมาก  5-6 ดี 3-4 พอใช ้0-2 ควรปรบัปรุง 
U2 การเข้าร่วมของผู้ทีม่ีส่วนได้และส่วนเสีย 
ระบผุูใ้ชห้ลกัสตูรในการประเมินไวช้ดัเจน 
ก าหนดผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละส่วนเสียตา่งๆ  
ใหค้  าแนะน าท่ีเป็นไปไดแ้ก่ผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียตามขอ้มลูท่ีตอ้งการ 
ใชผู้ท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียเพ่ือระบผุูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียอ่ืนๆ 
ก าหนดผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งตามระดบัความส าคญั 
จดัเตรียมผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละสว่นเสียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดการประเมิน 
ใชก้ารประเมินในการก าหนดผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียกลุม่ใหม่ 
ระบคุวามตอ้งการการประเมินของผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสีย 
ใหข้อบเขตของผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียแตล่ะคนท่ีเหมาะสม 
ใหข้อบเขตขององคก์รท่ีมีสว่นไดส้ว่นเสียท่ีเหมาะสม 

9-10 ดีเย่ียม 7-8 ดีมาก  5-6 ดี 3-4 พอใช ้0-2 ควรปรบัปรุง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

มาตรฐานอรรถประโยชน ์(Utility) ควรมีการประเมินดังนี ้
U3 การมีเป้าหมายเพือ่การเจรจาต่อรอง 
จดัท าเปา้หมายเพ่ือการประเมินของผูใ้ชห้ลกัสตูรในการประเมินตัง้แตเ่ริ่มประเมิน 
ก ากบัและอธิบายการใชผู้ท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียเพ่ือน าไปสูข่อ้คน้พบในการประเมิน 
ก ากบัและอธิบายวตัถปุระสงคก์ารประเมินเพ่ือคงไวห้รือเปล่ียนแปลง 
ระบแุละประเมินการยอมรบัและปฏิเสธระหวา่งผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละสว่นเสียกบัวตัถปุระสงคก์าร
ประเมิน 
ปรบัปรุงขัน้ตอนการประเมินท่ีชว่ยเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารประเมินท่ีเหมาะสม 
จดัท าขัน้ตอนการประเมินท่ีสามารถด าเนินการไดจ้รงิ 
ด าเนินการประเมินโดยใชผู้ท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือสรุปขอ้คน้พบ 
อธิบายวตัถปุระสงคใ์นการประเมินและขัน้ตอนในบทสรุป ตลอดจนรายการประเมินฉบบั
สมบรูณ ์
ใชน้กัประเมินอิสระควบคมุและประเมินตามวตัถปุระสงคแ์ละขัน้ตอนการประเมินท่ีเป็นไปได ้

9-10 ดีเย่ียม 7-8 ดีมาก  5-6 ดี 3-4 พอใช ้0-2 ควรปรบัปรุง 
U4 คุณค่าภายนอก 
พิจารณาคณุคา่ของทรพัยากรทางเลือกเพ่ือใชอ้ธิบายขอ้คน้พบจากการประเมิน 
ตดัสินคณุคา่ดว้ยหลกัฐานท่ีชดัเจน 
ก าหนดคณะผูป้ระเมินท่ีเหมาะสมเพ่ือสรา้งและอธิบายคณุคา่ 
ระบคุวามตอ้งการของสงัคมอย่างถกูตอ้ง 
ระบคุวามตอ้งการของผูใ้ชห้ลกัสตูรอยา่งถกูตอ้ง 
อา้งอิงกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยา่งถกูตอ้ง 
อา้งอิงภารกิจของสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม 
อา้งอิงเปา้หมายในการจดัท าหลกัสตูร 
ค านงึคณุคา่ท่ีเกิดขึน้กบัผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสีย 
อธิบายทางเลือกท่ีเหมาะสมและเป็นปัจจบุนัภายใตค้วามขดัแยง้สามารถเช่ือถือได  ้

9-10 ดีเย่ียม 7-8 ดีมาก  5-6 ดี 3-4 พอใช ้0-2 ควรปรบัปรุง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

มาตรฐานอรรถประโยชน ์(Utility) ควรมีการประเมินดังนี ้
U5 การมีข้อมูลสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้องกับการประเมิน 
ผูใ้ชห้ลกัสตูรเขา้ใจความตอ้งการจ าเป็นของขอ้มลูในการประเมินท่ีส าคญั 
สมัภาษณผ์ูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียเพ่ือก าหนดมมุมองท่ีแตกตา่ง 
ผูป้ระเมินและผูใ้ชห้ลกัสตูรตอ่รองตอ่ผูเ้ขา้รว่มดว้ยค าถามและขอ้มลูท่ีจ  าเป็นอยา่งตรงประเดน็ 
ก าหนดความส าคญัของผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสีย 
ก าหนดความส าคญัของค าถามในการประเมิน 
มีความยืดหยุน่ในการเพิ่มเตมิค าถามในขณะด าเนินการประเมิน 
ไดร้บัขอ้มลูเพื่อระบผุูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียจากค าถามการประเมินท่ีส าคญัอย่างเพียงพอ 
ไดร้บัขอ้มลูเพื่อประเมินคณุคา่ภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ 
มีความพยายามแบง่ความส าคญัในการประเมินเพ่ือก าหนดความตอ้งการจ าเป็นของขอ้มลู 
มีความพยายามในการประเมินจากความส าคญัท่ีก าหนดขอ้มลูความจ าเป็น 

9-10 ดีเย่ียม 7-8 ดีมาก  5-6 ดี 3-4 พอใช ้0-2 ควรปรบัปรุง 
U6 กระบวนการและผลผลิตส าคัญ 
รายงานขอ้มลูท่ีจ  าเป็นและชดัเจน 
รายงานสรุปประเด็นง่ายตอ่ความเขา้ใจและตรงไปตรงมา 
มุง่รายงานบนค าถามการประเมินตามขอ้ตกลง 
อธิบายขอ้มลูของหลกัสตูรและบรบิท 
อธิบายวตัถปุระสงคใ์นการประเมิน กระบวนการ และขอ้คน้พบ 
มีกระบวนการท่ีสนบัสนนุขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ 
เล่ียงการใชศ้พัทเ์ฉพาะในรายงาน 
รายงานโดยใชภ้าษาท่ีเหมาะสมกบัผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละส่วนเสีย 
จดัท าบทสรุปผูบ้รหิาร 
จดัท ารายงานประเมิน 

9-10 ดีเย่ียม 7-8 ดีมาก  5-6 ดี 3-4 พอใช ้0-2 ควรปรบัปรุง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

มาตรฐานอรรถประโยชน ์(Utility) ควรมีการประเมินดังนี ้
U7 การรายงานและการส่ือสารทีเ่หมาะสมทันเวลา 
จดัท ารายงานท่ีทนัเวลาเป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
สง่รายงานฉบบัสมบรูณ ์
มีการเปล่ียนแปลงทนัเวลากบัผูบ้รหิารสถานศกึษา 
มีการเปล่ียนแปลงทนัเวลากบับคุลากรครูอาจารย ์
มีการเปล่ียนแปลงทนัเวลากบัผูป้กครอง 
มีการเปล่ียนแปลงทนัเวลากบัส่ือสาธารณะ 
มีการเปล่ียนแปลงทนัเวลากบัสิทธิของผูข้อผูเ้ขา้รว่มเต็มท่ี 
ใชส่ื้อท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเขา้ถึงและแจง้ความแตกตา่งผูเ้ขา้รว่ม 
ใชก้ารสรุปเพ่ือการน าเสนออย่างเหมาะสม 
ใชต้วัอยา่งเพื่อชว่ยใหผู้เ้ขา้รว่มเขา้ใจโดยเช่ือมโยงขอ้คน้พบกบัสถานการณท่ี์ปฏิบตัิได  ้

9-10 ดีเย่ียม 7-8 ดีมาก  5-6 ดี 3-4 พอใช ้0-2 ควรปรบัปรุง 
U8 การค านึงถงึผลทีต่ามมาและอิทธิพลของข้อค้นพบ 
เก็บรวบรวมขอ้มลูการตดิตอ่กบัผูเ้ขา้รว่ม 
มีความเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียตลอดการประเมิน 
สง่เสรมิและสนบัสนนุการใชข้อ้คน้พบของผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสีย 
แสดงขอ้คน้พบท่ีสามารถน าไปใชแ้ก่ผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละส่วนเสีย 
ท านายและระบคุวามเป็นไปไดข้องการใชข้อ้คน้พบ 
จดัท ารายงานระหวา่งประเมิน 
ตรวจสอบการเปิดเผย ความตรงไปตรงมา และเป็นรูปธรรมของรายงาน 
สง่เสรมิการเขียนรายงาน รวมไปถึงการส่ือสารทางวจันภาษา 
จดัการประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือตรวจสอบและน าขอ้คน้พบไปประยกุตใ์ช้ 
จดัเตรียมความชว่ยเหลือตดิตามในการอธิบายและประยกุตใ์ชข้อ้คน้พบ 

9-10 ดีเย่ียม 7-8 ดีมาก  5-6 ดี 3-4 พอใช ้0-2 ควรปรบัปรุง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

มาตรฐานอรรถประโยชน ์(Utility) ควรมีการประเมินดังนี ้
การให้คะแนนการประเมิน 
มาตรฐานอรรถประโยชน ์
จ านวนขอ้ ระดบัดีเย่ียม  _____ x 4 =_____ 
จ านวนขอ้ ระดบัดีมาก _____ x 3 =_____ 
จ านวนขอ้ ระดบัดี _____ x 2 =_____ 
จ านวนขอ้ ระดบัพอใช ้ _____ x 1 =_____ 
               รวมคะแนน  =_____ 

ความแข็งแกรง่ในการประเมิน 
มาตรฐานอรรถประโยชน ์
 30 (93%) ถึง 32  ดีเย่ียม 
 22 (93%) ถึง 29 ดีมาก 
 16 (93%) ถึง 21 ดี 
 8 (93%) ถึง 15 พอใช ้
 0 (93%) ถึง 7 ควรปรบัปรุง 
_____(คะแนนรวม) ÷32 = _____ x 
100=_____ 

ท่ีมา: Stufflebeam and Social Impact (2012 อา้งถึงใน กรณพ์งศ ์พฒันปกรณพ์งษ์, 
2561) 

1.6  การประเมินอภิมานตามแนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง 
(Responsive Meta Evaluation) 

การประเมินแบบตอบสนอง (Responsive Evaluation)ซึ่งเสนอโดย Stake (1972, 
1975)เป็นรูปแบบการประเมินท่ีมุ่งเนน้การตอบสนองผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย (Stakeholders)  
ในโครงการหรือกิจการต่างๆ นอกจากนีก้ารประเมินแบบตอบสนองยังเป็นการประเมินเชิง
ธรรมชาตแิละมีสว่นรว่มหรือการประเมินเชิงคณุภาพ (สมหวงั พิธิยานวุฒัน,์ 2559) โดยเนน้การน า
แนวคิดและวิธีการของการวิจยัเชิงคณุภาพมาประยุกตใ์ชใ้นบริบทของการประเมิน การประเมิน
แบบตอบสนองเนน้การรบัรูร้่วมกนัของผูป้ระเมินและผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียแตล่ะกลุ่ม เพ่ือให้
การรวบรวมขอ้มลูมีความถกูตอ้ง และน าเสนอสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการมากท่ีสดุ 

การประเมินแบบตอบสนอง ยงัถือว่าเป็นการประเมินท่ีมุ่งเนน้การสรา้งคณุคา่ในการ
ประเมิน (Valuing) โดยมีความเช่ือ 3 ประการหลักๆ คือ (1) ไม่มีคุณค่าท่ีแทจ้ริงในทุกสิ่ง  
(2) มมุมองของผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียจะถกูบรูณาการ (Integration) เขา้กบัองคป์ระกอบของ
การประเมินในทกุขัน้ตอนและ 3) เนน้การศกึษาแบบรายกรณีศกึษา (Case study) เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความเช่ือและคณุคา่ของผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียอย่างรอบดา้น โดยไม่เนน้เปรียบเทียบกบั
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โครงการอ่ืนหรือกิจกรรมอ่ืนๆ (Christina A. Christie and Marvin C. Alkin. 2013: 34 อา้งถึงใน 
ด ารง ตุม้ทอง และสายฝน วิบลูรงัสรรค,์ 2560)  

จุดเนน้ส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ การใหค้วามส าคญัต่อปัญหาและความตอ้งการ
ของผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย (stakeholders) ในโครงการ Stake เห็นว่าการประเมินท่ีดีจะตอ้งให้
อรรถประโยชนใ์นแง่การชีปั้ญหาหรือตอบค าถามส าคญัของผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย และความ
ตอ้งการและความเห็นของผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียในโครงการจะเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดวตัถปุระสงคข์องการประเมินและการออกแบบการประเมิน 

หลกัการของ Stake ไดป้ระยกุตห์ลกัและวิธีการของการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยก าหนด
เป็นขัน้ตอนของการประเมิน 12 ขัน้ตอน ดงันี ้(สมหวงั พิธิยานวุฒัน,์ 2559) 

1. ผู้ประเมินพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนได้และส่วนเสียในโครงการ (Talk with 
Client, Program staff, audient) ในขัน้ตอนนีเ้พ่ือรบัทราบปัญหาและความตอ้งการของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง และจดักลุม่ความตอ้งการท่ีไดจ้ากผูท่ี้มีส่วนไดส้่วนเสียนัน้ 

2. การระบุขอบเขตของโครงการ (Identify program scope) จากการพิจารณา
ปัญหาและความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และแสดงรายละเอียดต่างๆ ใน
โครงการ อาจพิจารณาจากขอ้มลูสถิต ิเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการอ่ืนๆ ดว้ยได ้

3. ศึกษาภาพรวมของกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ (Overview program 
activity) โดยผู้ประเมินเข้าไปสังเกตการณ์ในโปรแกรม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ
ด าเนินการอย่างแทจ้ริง เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างลักษณะโครงการท่ีเกิดขึน้กับ
โครงการท่ีควรจะเป็น ซึ่งรวบรวมไดจ้าก 2 ขัน้ตอนท่ีผา่นมา 

4. การก าหนดวัตถุประสงคแ์ละปัญหาตลอดจนข้อคิดเห็น ข้อห่วงใยของผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ (Discover purpose, concern) ผูป้ระเมินคน้หาวตัถุประสงค์
ส  าหรบัการประเมินโครงการ เนน้การพูดคยุโดยค านึงถึงขอ้ห่วงใยของผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย ผู้
ประเมินพูดคยุสอบถาม เพ่ือใหไ้ดว้ตัถุประสงคข์องการประเมินและประเด็นท่ีกังวล คน้หาจากผูท่ี้มี
สว่นไดส้ว่นเสียและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยน าขอ้มลูจากขัน้ตอนท่ี 1 – 3 มาก าหนด 

5. การสร้างกรอบแนวคิด (Conceptualize issue problem) เพ่ือใหเ้ขา้ใจใน
ประเด็นปัญหาต่างๆ อย่างแท้จริงเพ่ือให้ไดป้ระเด็นค าถามหรือปัญหาส าคัญท่ีมุ่งประเมิน เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของผู้ท่ีมีส่วนไดแ้ละส่วนเสียกับโครงการประเด็นปัญหาส าคัญในการ
ประเมินน ามาก าหนดเป็นกรอบประเด็นปัญหาการประเมินโดยผูป้ระเมินสงัเคราะห ์ขัน้ท่ี 1 – 4 มา
สรา้งเป็นกรอบการประเมิน 
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6. การก าหนดความต้องการข้อมูลและแหล่งข้อมูล (Identify date need 
related to issue) หลงัจากตัง้ค  าถามท่ีจะประเมินไดแ้ลว้ ผูป้ระเมินจะระบคุวามตอ้งการของขอ้มลู 
และก าหนดแหล่งข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วน การท่ีจะท าให้ขั้นตอนนีไ้ด้ ผู้ประเมินควรก าหนด
หลงัจากผูป้ระเมินไดล้งพืน้ท่ีจรงิระยะหนึ่งแลว้ 

7. การเลือกเคร่ืองมือการสังเกตและการตัดสิน (Select observed judgment 
instrument)เม่ือก าหนดขอ้มลูเพ่ือการประเมินแลว้ ผูป้ระเมินยงัเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เพ่ือได้
ขอ้มูลท่ีมีความตรงและถูกตอ้ง รวมทัง้การก าหนดเครื่องมือและเทคนิคในการรวบรวมขอ้มูลดว้ย 
Stake มีความเห็นวา่ผูป้ระเมินเป็นเครื่องมือท่ีดีท่ีสดุในการรวบรวมขอ้มลูเพ่ือการประเมินตามรูปแบบนี ้

8. การสังเกตและการเก็บรวบรวมข้อมูล (Observe designated, antecedent, 
transaction outcome) ผูป้ระเมินรวบรวมขอ้มูลและสังเกตการณต์ามท่ีระบุไว ้ทัง้ในเชิงบริบท
แวดลอ้มก่อนการปฏิบตัิ และผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ ซึ่ง Stake ก าหนดใหก้ารรวบรวมขอ้มูลอยู่ในรูปแบบ 
Matrix ตามรูปแบบโมเดล Stake’s Countenance Model for Evaluation (1967)โดยพิจารณา 3 
ประเด็น คือ สิ่งท่ีเกิดขึน้มาก่อน (Antecedents) การปฏิบตัิ (Transactions) และผลลพัธ ์(Outcomes) 
พิจารณาทางเมทริกซบ์รรยาย (Description Matrix) และการตดัสิน (Judgment  Matrix) นอกจากนี้
จะตอ้งพิจารณาความสอดคลอ้งและความสมัพนัธข์องแตล่ะเมทริกซ ์(Robert E. Stake, 2004, pp. 
109, Robert E. Stake, 2011, pp. 187, รตันะ บวัสนธ,์ 2550) ในขัน้นีน้กัประเมินก าหนดเกณฑ ์
มาตรฐานและแนวทางการตดัสินผลการประเมิน ตามประเด็นท่ีเกิดขึน้ก่อนการปฏิบตัิและผลลพัธ ์โดย
มีรายละเอียดการคน้หามาตรฐานการประเมินและแนวทางการตดัสิน โดยแบง่การประเมินออกเป็น 2 
เมทริกซ ์(Robert E. Stake. 2004, pp. 109-110, พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. 2557, น. 104-107 อา้งถึงใน 
ด ารงค ์ตุม้ทอง และสายฝน วิบลูรงัสรรค,์ 2560) ดงันี ้ 

8.1 เมทริกซก์ารบรรยาย (Descriptive Matrix) ประกอบด้วย ข้อมูล  
2 ส่วน ได้แก่ 

8.1.1. ข้อมูลทีเ่กี่ยวกับสภาพทีค่าดหวัง (Intense)  
1) ข้อมูลของความคาดหวังของสิ่งท่ีมีมาก่อน (Antecedent)  

ผูป้ระเมินจะพิจารณาเง่ือนไขหรือบริบทของโครงการหรือปัจจยัน าเขา้ ( Input) ของโครงการ เช่น 
บคุลากร ทนุ วสัดอุปุกรณ ์อาคารสถานท่ี ท่ีเป็นไปตามความคาดหวงัวา่ควรมีมาก่อน 

2) ขอ้มูลของความคาดหวงัของการปฏิบตัิ (Transactions) เป็นการ
คาดหวังกระบวนการของโครงการหรือการปฏิบตัิ คาดหวังใหเ้กิดขึน้อย่างไร เช่น กระบวนการการ
ปฏิบตัหิรือกิจกรรมท่ีด าเนินการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายของโครงการ 
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3) ขอ้มูลความคาดหวงัของผลลพัธ ์(Outcomes) เช่น ผลสมัฤทธ์ิ
ของผูร้บับรกิารเป็นอยา่งไร 

8.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริง (Observations) ในขัน้นี ้เป็น
การเก็บรวบรวมขอ้มลูสภาพท่ีเกิดขึน้จรงิ ทัง้ 3 ดา้น ทัง้สิ่งท่ีมีมาก่อน ขัน้การปฏิบตั ิและผลลพัธ ์

8.2 เมทริกซก์ารตัดสินใจ (Judgment Matrix) เป็นขอ้มลูในการตดัสินใน
โครงการนัน้ วา่ประสบผลส าเรจ็หรือไม ่โดยอาศยัเกณฑ ์2 ชนิด ไดแ้ก่ (1) เกณฑสั์มบูรณ ์โดยนกั
ประเมินก าหนดเกณฑโ์ดยอาศยัจากทฤษฎีหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง (2) เกณฑสั์มพัทธ ์เป็นเกณฑ์
ส าหรบัเปรียบเทียบจากพฤติกรรมกลุ่ม หรือเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืนๆ ดงันัน้ในการตดัสินคณุค่า 
ในรูปแบบการประเมินแบบ Countenance Model ของ Stake จะประกอบดว้ย 

 (1) หลักการและเหตุผล เป็นสิ่งท่ีบง่ชีถ้ึงแนวคิดเบือ้งหลงัของโครงการ 
รวมไปถึงเปา้ประสงคข์องโครงการท่ีอยากจะใหเ้กิดขึน้ 

 (2) เมทริกซก์ารบรรยาย เป็นการบรรยายภาพรวมของขอ้มูล คือ 
สภาพท่ีคาดหวงั และสภาพท่ีเป็นจริงน าขอ้มลูทัง้ 2 มาพิจารณาทัง้ในแนวตัง้ว่ามีความสมัพนัธก์ัน
หรือไม ่และในแนวนอนมีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ 

 (3) เมทริกซก์ารตัดสินใจ เป็นการตดัสินคณุคา่ของสิ่งท่ีมุ่งประเมิน มี 
2 สว่น คือ มาตรฐานท่ีใช ้และการตดัสินใจ ดงัไดส้รุปในภาพประกอบท่ี 1 ดงันี ้

 
 

 Description Matrix  Judgment Matrix 

 Intents Observations  Standards Judgment 

Rational 

  Antecedents   

  Transactions   

  Outcomes   

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามแนวคิด  

ท่ีมา: Stake’ s Countenance Model for Evaluation (1983: 351) 
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9. วางแผนการรายงานผลการประเมิน ผูป้ระเมินอาจใชรู้ปแบบตา่งๆ เช่น การ
อธิบายเชิงบรรยาย หรือพรรณนารายละเอียด การใชก้รณีศกึษา เป็นตน้ 

10. ตรวจสอบผลว่าส่วนใดยืนยัน ส่วนใดไม่ยืนยัน เพ่ือใหแ้น่ใจถึงความ
ถกูตอ้ง แมน่ย า ตรงกบัผลของการประเมิน 

11. เน่ืองจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้และส่วนเสียมีหลายกลุ่ม ซึ่งมีความตอ้งการใช้
ผลประเมินท่ีแตกต่างกัน ผูป้ระเมินอาจผลิตรายงานการประเมินใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่ม กล่าวคือ มีการผลิตรายงานการประเมินหลายฉบบั เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชน้ั่นเอง 

12. ในข้ันตอนสุดท้าย ผูป้ระเมินอาจจดัท ารายงานเป็นทางการถา้จ าเป็น ซึ่งการ
ปฏิบตันิัน้ตอ้งเป็นเป็นไปตามกฎระเบียบหรือสญัญานัน้ๆ 

โดยสรุป ทัง้ 12 ขัน้ตอนของการประเมินแบบตอบสนอง เป็นรูปแบบการประเมินท่ี
เนน้ใหผู้ป้ระเมินเกิดการเรียนรูโ้ครงการจากผูร้บับริการหรือผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย เพราะเช่ือว่า
ผูร้บับริการหรือผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียย่อมเขา้ใจบริบทของโครงการมากกว่าผูป้ระเมิน (ด ารงค ์
ตุม้ทอง และสายฝน วิบลูรงัสรรค.์ 2560)เนน้การแสดงเจตคติหรือค่านิยมท่ีหลากหลายใชปั้ญหา
และความตอ้งการ รวมทัง้ความเห็นของผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นฐาน
ในการออกแบบประเมิน ดงันัน้การออกแบบการประเมินจะด าเนินการพัฒนาไปพรอ้มกับการ
ประเมินขั้นตอนทั้งหมดท่ีกล่าวมาเรียกว่า นาฬิกาการประเมินแบบตอบสนอง (Responsive 
Clock) มี 12 ขัน้ตอน (สมหวงั พิธิยานวุฒัน.์ 2559: 302- 303, Robert E stake. 2004: 102-103) 
แสดงในภาพประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 2 นาฬิกาการประเมินแบบตอบสนอง (Responsive Clock) มี 12 ขัน้ตอน 

ท่ีมา: สมหวงั พิธิยานวุฒัน.์ 2559: 302- 303, Robert E stake. 2004: 102-103) 

สรุป การประเมินแบบตอบสนองเป็นการประเมินท่ีใหค้วามส าคญัต่อผูท่ี้มีส่วนได้
และส่วนเสีย ตลอดจนผูเ้ก่ียวข้องกับโครงการนัน้ๆ ข้อมูลท่ีไดจ้ากผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียจะ
น าไปสูก่ารออกแบบกระบวนการประเมิน ตลอดจนการรวบรวมขอ้มลู การรายงานผลการประเมิน
ไดอ้ยา่งเป็นระบบและผลลพัธจ์ากโครงการท่ีไดจ้ะน าไปสูค่วามส าเรจ็ตามเปา้หมายของโครงการนี ้
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 
พูดคุยกับผู้เก่ียวข้อง 

ระบุขอบเขตของโครงการ 

ศึกษากิจกรรมโครงการ 

ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละความต้องการ 

สร้างกรอบแนวคิด
จากประเด็นปัญหา 

ก าหนดความต้องการ
ข้อมูล 

เลือกวิธีรวบรวมข้อมูล 

สังเกตการณแ์ละ
รวบรวมข้อมูล 

วางแผนรายงาน 

สอบทวนผลการประเมิน 

จัดท ารายงานเสนอผู้เก่ียวข้อง 

จัดท ารายงานทีเ่ป็นทางการ 
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1.7 ข้ันตอนการประเมินอภมิานแบบตอบสนอง (Responsive Evaluation) 
การประเมินอภิมานแบบตอบสนองเป็นกระบวนการท่ีประกอบไปดว้ย 8 ขัน้ตอน 

โดยการมีส่วนร่วมระหว่างผูป้ระเมินและผูร้บัการประเมิน ซึ่งจะช่วยในการสรา้งมาตรฐานการ
ประเมินอภิมาน เพ่ือหาจดุท่ีควรพฒันาของการประเมินและสรา้งแผนส าหรบัใชใ้นการปรบัปรุง ซึ่ง
การประเมินอภิมานมีขัน้ตอน 8 ประการ ดงันี ้

ข้ันตอนที ่1 การระบุผู้ทีม่ีส่วนได้และส่วนเสียและรับรู้ความต้องการ 
การประเมินอภิมานแบบตอบสนองเริ่มตน้ดว้ยการระบุผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วน

เสียและก าหนดบทบาท ภูมิหลงัของผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย ตลอดจนระดบัของการมีส่วนร่วม
ของการจดักิจรรมการประเมินซึ่งเทคนิคในการวางแผนในขัน้ตอนนี ้จะใชก้ารสมัภาษณแ์บบไม่มี
โครงสรา้งกบัผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสีย การพิจารณากระบวนการประเมินเป็นรายบคุคลเพ่ือใหเ้ห็น
มมุมองของแตล่ะบคุคล และท าความเขา้ใจการประเมินในแตล่ะบริบท (Visse et al., 2012 cited 
in Sturgers & Howley, 2016) การเก็บขอ้มลูในขัน้ตอนนีจ้ะช่วยใหรู้จ้กัมาตรฐานองคก์ร แผนงาน 
ความตอ้งการจ าเป็น ศกัยภาพในการด าเนินงานและการใชผ้ลการประเมิน และการปฏิบตัิการ
ประเมินในสภาพท่ีเป็นจริง การประเมินอภิมานมีความต่อเน่ืองในการสรา้งความสัมพันธ์และ
ความเขา้ใจของโครงการ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงผูเ้ก่ียวขอ้ง บทบาทและความรบัผิดชอบใน
การสง่เสรมิโครงการ  

ข้ันตอนที่ 2 การส ารวจผู้ที่มีส่วนได้และส่วนเสียและก าหนดประเด็น
ปัญหา 

การสมัภาษณแ์บบเป็นทางการจะชว่ยก าหนดประเดน็ส าหรบัการประเมินอภิ
มาน ซึ่งเป็นในระยะเริ่มตน้ ขัน้ตอนนีจ้ะมีการก าหนดค าถามโดยใชก้ารสอบถามแบบปลายปิดใน
การส ารวจประเด็นท่ีแตกตา่ง ส าหรบัการสมัภาษณจ์ะใชก้ารสรา้งความสมัพนัธ ์ความน่าเช่ือถือ 
ประเด็นท่ีไดจ้ะน ามาก าหนดนิยาม แตไ่ม่สามารถน ามาใชไ้ดเ้ลยทกุประเด็น การก าหนดนิยามให้
ขึน้อยูก่บัความสะดวกของผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละส่วนเสียในการเขา้สมัภาษณ ์โดยสามารถสมัภาษณไ์ด้
ทัง้กลุม่ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือรายบคุคล ซึ่งในแตล่ะประเด็นตอ้งการช่วงเวลาของการแกปั้ญหา 
ประเด็นจะถูกเขียนเป็นประเด็นใหม่ ดงันัน้ตอ้งน าปัญหามาเป็นสิ่งท่ีตอ้งด าเนินการ  และน าไป
ก าหนดเป็นประเด็นและใชก้ารสงัเกตรว่มดว้ย ไดแ้สดงผลส าเร็จเป็นรูปแบบบทสัมภาษณแ์ละผล
การปฏิบตั ิ
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ข้ันตอนที่ 3 การก าหนดมาตรฐานการประเมินและการตั้งเป้าหมายเชิง
ส ารวจ 

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการแลกเปล่ียนความคาดหวังของกลุ่มท่ีมีส่วนไดส้่วนเสีย
โดยการประเมินอภิมานแบบตอบสนองจะรวมเอาแนวคิดการประเมินอภิมานของ“แบบตรวจสอบ
รายการประเมินอภิมานของ Stufflebeam (1999)” และคณะกรรมการการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา มาตรฐานการประเมินทางการศึกษาของ The Joint Committee on 
Standards for Educational Evaluation (JCSEE)และการประเมินคณุภาพการศกึษาของอเมริกา 
(AEA) นอกจากนีย้งัรวมถึงการประเมินแบบปรบัมาตรฐานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ ตลอดจน
การประเมินท่ีมีวตัถปุระสงคค์วามกา้วหนา้แบบสรุปผลรวม ผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียจะพิจารณา
มาตรฐานต่างๆ อภิปรายและสะทอ้นถึงประเด็นทางการประเมิน และใหก้ารแนะน าตามบริบทและ
ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ การประเมินอภิมานแบบตอบสนองจะใช ้matrix คลา้ยกบัแบบตรวจสอบ
รายการของ Stufflebeam ในเรื่องของรูปแบบและกระบวนการใหค้ะแนน ในแต่ละชุดของมาตรฐาน
ท่ีเป็นขอ้รายการ ค าอธิบายตวัย่อ โดยแตล่ะมาตรฐาน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ ชดุแรก เป็นชดุขอ้ความท่ีให้
เลือกตอบ matrix ประกอบดว้ยช่องการใหค้ะแนนส าหรบัผูที้่มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียในการ
จดัล าดบัความส าคญั ตัง้แต ่1-3 โดย 1 ชีใ้หเ้ห็นวา่ มีความส าคญัสงูสดุรวมถึงช่องว่างส าหรบัให้ผู้
ท่ีมีส่วนได้และส่วนเสียให้คะแนนในโครงการท่ีรับผิดชอบในแต่ละระดับความส าคัญกับ
ความส าคญันัน้ 

หลงัจากนัน้ผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียแต่ละคนใหค้ะแนน จะก าหนดคะแนน
รวม และขอ้มลูชดุท่ี2 คือ ชดุขอ้มลูท่ีสมบรูณ ์ทัง้เกณฑ ์ความมุ่งหมาย และปัจจยัแห่งความส าเร็จ 
เป็นรูปแบบการใหค้ะแนนความส าเรจ็ เกณฑ ์5 คะแนนของ Stufflebeamและน าเสนอแหล่งขอ้มลู
ท่ีไดม้า 

ข้ันตอนที่ 4 การสร้างแบบตรวจสอบรายการและน าไปใช้ในการประเมิน
อภมิานแบบตอบสนอง 

หลงัจากท่ีมีการประเมินอภิมานจากการก าหนดความตอ้งการจ าเป็นของผูท่ี้
มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย และเกณฑก์ารประเมินท่ีตกลงกันไดแ้ลว้ น ามาสรา้งแผนการประเมินอภิ
มานแบบตอบสนอง ขั้นตอนนี้ เป็นการก าหนดวิธีการเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับในการใช ้การ
ประเมิน การประเมินอภิมานอาจจะมีการอภิปรายร่วมกันของกลุ่มผู ้ที่มีส่วนไดแ้ละส่วน
เสียท่ีมีความเก่ียวข้องกบัโครงการ 

การก าหนดประเด็นปัญหา การคัดเลือกวิธีการท่ีส าคัญ ระยะเวลาท่ี
เหมาะสมในการใช ้RME จากนัน้จะมีการทดลองใชกิ้จกรรม รวมถึงการใหข้อ้มูลป้อนกลบัระดบั
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บคุคลของกลุ่มอาจจะมีการทบทวนผลท่ีเกิดขึน้ การรายงาน สรุปประเด็นปัญหาอย่างเป็นทางการ 
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ ์จะเห็นไดว้่าขัน้ตอนนีเ้ก่ียวขอ้งกับการส่ือสารกับผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วน
เสียเก่ียวกบัวิธีการท่ีจะใหท้ราบถึงขอ้มลู การประเมิน ขัน้ตอนตอ่ไปคือการพิจารณาหลกัฐานท่ีพบ 
โดยเริ่มจากการสรา้งขอ้รายการเก่ียวกบัวิธีการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งขอ้มลูท่ีก าหนด มีการก าหนด
ระยะเวลา การเก็บข้อมูลของการประเมินอภิมานซึ่งการประเมินนี ้จะน าไปใชใ้นการประเมิน
ร่วมกัน ตวัอย่างของแหล่งขอ้มูล เช่น แผนของการบริหารจัดการ เครื่องมือการด าเนินงานของ
แผนการวิเคราะหข์อ้มูล การเก็บขอ้มูล ผลจากการเก็บขอ้มูลสารสนเทศ และการบริหารจดัการ
เป็นตน้ กิจกรรมสุดทา้ยในขัน้ตอนนี ้คือการเก็บรวบรวมขอ้มูลป้อนกลบั และการตรวจสอบจาก
กลุ่มผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย บางครัง้ขอ้มลูปอ้นกลบัอาจถกูตอ้ง แตเ่ม่ือเวลาผ่านไปอาจมีความ
น่าเช่ือถือต ่า การแลกเปล่ียนขอ้มูลป้อนกลบัไม่ควรเร่งรีบมาก ควรมีการทบทวน  ทา้ยท่ีสุดการ
ประเมินอภิมานก็จะแทรกซมึในแผนการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง 

ข้ันตอนที ่5 การเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการประเมินอภมิาน 
การเก็บรวบรวม เป็นการมุ่งวัดผลของการประเมินตามกลุ่มของมาตรฐาน 

JCSEE วิชาการเก็บรวบรวมขอ้มลู จะใชก้ารสมัภาษณน์กัประเมินแบบกึ่งโครงสรา้ง ขัน้ตอนของ
การสมัภาษณ ์ควรจะมีการออกแบบตามการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง ซึ่งตอ้งใหเ้กิดการมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนีบ้างสถานการณ ์อาจเพิ่มวิธีการสนทนากลุ่ม การสังเกต
สถานการณ ์และการส ารวจเป็นตน้ ส าหรบัการสมัภาษณแ์บบปลายเปิดเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีอาจมีคณุคา่ ทัง้นีใ้นเรื่องของการพิจารณาความรูข้องผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสีย จะผ่าน
ทางการประเมินตนเอง และการสรา้งสถานการณจ์ าลองหรือการสาธิต การประเมินอภิมานแบบ
ตอบสนอง เก่ียวขอ้งกับการคดัเลือก และการทบทวน การวิเคราะหแ์ผน การตกลงร่วมกันของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง การก าหนดเครื่องมือ และกระบวนการประเมิน โดยจดัท าฐานขอ้มลูท่ีคณุภาพ มีความ
คงท่ี และมีการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีตรงตามความตอ้งการ  

ข้ันตอนที ่6 การวิเคราะหแ์ละรายงานข้อค้นพบ 
การประเมินอภิมานจะใช้เทคนิคในแต่ละรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกับวิธีการเก็บ

หลักฐาน กระบวนการประเมินใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสม (Beebe,2001 cited in 
Sturgers&Howley, 2016) ขอ้มลูท่ีส ารวจจะเป็นการสรา้งความเขา้ใจการส่ือสารผ่านกิจกรรมท่ี
สร้างให้เกิดความเข้าใจ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับค่าความส าคัญ  และประเด็นปัญหา การรายงานท่ี
หลากหลายในความตอ้งการของแตล่ะบคุคล เกือบทกุรายงานจะรวมถึงผลของการตดัสินใจและ
แผนของการด าเนินการในอนาคต รูปแบบการรายงานแบบหนึ่ง จะเป็นการน าเสนอ การเตรียม
กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมิน รูปแบบท่ีสอง จะเป็นการทบทวนการรายงานและการทบทวน
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เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินแบบสัน้ ชีแ้จงเก่ียวกับกระบวนการเขียนรายงาน และเขียนรายงาน
ตามแบบตรวจสอบรายการ บางครัง้รายงานท่ีมีความเป็นทางการ จะใหข้อ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
รูปแบบท่ีสาม จะเป็นบทสรุปผูบ้ริหารประมาณ 15 หนา้ โดยเสนอขอ้มลูปอ้นกลบัเก่ียวกบัการสรุป
ประเด็นปัญหา ขอ้เสนอแนะ ค าถามสะทอ้นการประเมิน และการกระตุน้ใหป้รบัปรุงการประเมินใน
ครัง้ตอ่ไป 

ข้ันตอนที ่7 การอ านวยความสะดวกเวทพูีดคุย และตกลงร่วมกัน 
RME ช่วยใหเ้กิดการสรา้งเง่ือนไข รว่มกนัระหว่างผู้ท่ีมีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย 

เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มลู (Abma, 2006, p. 34 cited in Sturgers & Howley, 2016) ในสิ่งท่ีเป็น
ทิศทางการด าเนินการรว่มกนั และประเด็นปัญหาท่ีส าคญัของการ RME (Preskill & Boyle, 2008 
cited in Sturgers & Howley, 2016) กล่าวว่า การอ านวยความสะดวกเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ้
ควรใชว้ิธีการประเมินแบบสืบเสาะแบบซาบซึง้ ซึ่งประกอบไปดว้ย การสรา้งวิธีการรวบรวมพลงั 
และการฝึกปฏิบตัิในการลงพืน้ท่ีจริง โดยใหผู้ป้ระเมินได ้และไดส้ารสนเทศท่ีน ามาแลกเปล่ียน
ร่วมกันระหว่างผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย RME ไม่ใชก้ารปรบัปรุงเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการ
ประเมินท่ีใหเ้ห็นถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการวางแผน และการช่วยเหลือท่ีตกลงรว่มกัน การเกิดการ
พฒันาอยา่งจรงิจงั และการสง่ตอ่การปรบัปรุงพฒันาสูผู่เ้ก่ียวขอ้ง 

การอ านวยความสะดวก มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ (1) การใชว้ิธีสะทอ้นคิด การ
ประเมินอภิมานแบบตอบสนอง ช่วยใหผู้ที้่มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียเกิดความทา้ทาย และสรา้ง
แผนการท างานดว้ยตนเอง โดยมีการประชุมร่วมกันเป็นกลุ่มและสะทอ้นความคิด (2) เป็นการ
ติดตามผลการด าเนินการตลอดระยะเวลา โดยการประเมิน จะพฒันากระบวนการอ านวย
ความสะดวก โดยมีการตรวจสอบในแต่ละช่วง และวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน และจดัล าดบั
ความส าคญัของการประเมิน เพื่อใหก้ารประเมินมีค ุณภาพจะใชร้ายงาน การตรวจสอบ
รายการแบบมาตรฐาน  

ข้ันตอนที ่8 การทบทวน และการปรับการประเมินอภมิาน 
แผนการ RME ตอ้งไดร้บัการยอมรบัเพ่ือใหมี้การทบทวนและน าไปสู่การ

ปรบัปรุงตลอดเวลา ควรน าขอ้มลูปอ้นกลบัจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย มาใชใ้นการประเมิน RME เพ่ือหา
จดุแข็ง และจดุอ่อนท่ีจะด าเนินการใชก้ารประเมินอภิมานตอ่ไป ในการปรบัเกณฑก์ารประเมินแต่
ละครัง้ จะขึน้อยู่กับโครงการและกลุ่มท่ีไปเก็บขอ้มูล นอกจากนีห้ากมีการทบทวน RME โดย
เทคนิคตา่งๆ เช่น การวิเคราะหจ์ดุแข็ง จุดอ่อน  โดย SWOT analysis การทบทวนจะช่วยในการ
ก าหนดประเดน็ใหม่ๆ  ของโครงการและการประเมิน 
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 สรุปไดว้า่ การประเมินอภิมานแบบตอบสนองมีขัน้ตอนส าคญั 8 ประการ 
ซึ่งความส าคญัของแนวคิดนี ้เพ่ือสรา้งความมีส่วนรว่มของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน การ
ระบเุกณฑแ์ละมาตรฐานการประเมินอภิมานท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสิ่งท่ีประเมิน ท าใหร้ะบจุุด
แข็ง จดุออ่นไดก้่อนการประเมิน และเป็นการเพิ่มความสามารถของนกัประเมิน โดยมีกระบวนการ 
ไดแ้ก่  การระบผุูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียและรบัรูค้วามตอ้งการ การส ารวจนิยามจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
การก าหนดมาตรฐานการประเมินและการตัง้เป้าหมายดว้ยการส ารวจ การสรา้งแบบตรวจสอบ
รายการและน าไปใชใ้นการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง การเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประเมินอภิมาน น าไปสูก่ารวิเคราะหแ์ละรายงานขอ้คน้พบ การอ านวยความสะดวกเวทีพดูคยุ
และตกลงรว่มกนั การทบทวนและการปรบัปรุงการประเมินอภิมาน 

1.8 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
1.8.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการประเมินอภมิาน 

ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (2550) ไดท้  าการวิจยั เรื่องการพฒันารูปแบบการประเมิน
หลักสูตร: การประยุกตใ์ชก้ารประเมินอภิมาน การวิจยันี ้ไดก้ าหนดวัตถุประสงค ์คือ เพ่ือพฒันา
รูปแบบการประเมินหลกัสูตรโดยการประยุกตใ์ชว้ิธีการประเมินอภิมาน (Meta-evaluation) โดยมี
จดุมุ่งหมายย่อย คือ (1) เพ่ือประเมินอภิมานงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการประเมินหลกัสตูร และ (2) เพ่ือ
พฒันารูปแบบการประเมินหลกัสูตร มีงานวิจยัท่ีเก่ียวกับการประเมินหลกัสูตรท่ีน ามาประเมินอภิ
มาน จ านวน 266 เล่ม จาก 14 สถาบนั ขอ้มูลในการประเมินอภิมาน ประกอบดว้ย ค่าคณุภาพผล
การประเมินหลกัสูตร จ านวน 266 คา่ และตวัแปรคณุลกัษณะของงานวิจยั พบว่า มีจ  านวน 31 ตวั
แปร ไดมี้การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติบรรยาย การวิเคราะหโ์มเดลเชิงเสน้ตรง ระดบัลดหลั่น (HLM) 
การวิเคราะหค์วามแปรปรวน การวิเคราะหโ์ดยตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุ (LISREL) 
และการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณู และตรวจสอบความเหมาะสมของรา่งแบบการประเมินอภิมาน
การประเมินหลกัสตูร จากผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 10 ท่าน  ผลการวิจยัท่ีได ้มีดงันี ้(1) ผลการประเมิน
อภิมานงานวิจยัท่ีเก่ียวกับการประเมินหลกัสตูร (1.1) ผลการประเมินอภิมานการประเมินหลกัสูตร 
พบวา่ จากผลการประเมินอภิมานการประเมินหลกัสตูร ในภาพรวมอยู่ ในระดบัดี และขอ้สรุปของแต่
ละมาตรฐาน พบว่า ดา้นความเป็นไปได ้พบว่าขอ้สรุปของแต่ละมาตรฐาน อยู่ในระดบัดี ดา้นความ
เหมาะสม พบว่าขอ้สรุปของแต่ละมาตรฐาน อยู่ในระดบัดี  และดา้นความถูกตอ้ง พบว่าขอ้สรุปของ
แต่ละมาตรฐาน อยู่ในระดับดียกเว้นมาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ พบว่าข้อสรุปของแต่ละ
มาตรฐาน อยู่ในระดบัพอใช ้(1.2) คา่คณุภาพ จากการประเมินอภิมานการประเมินหลกัสตูร พบว่า 
คา่เฉล่ียของคา่คณุภาพ คือ .0005 น าไปสู่การแสดงผลการประเมินหลกัสตูร ว่าอยู่ในระดบัดี (1.3) 
ผลการวิเคราะหโ์มเดลเชิงเสน้ตรงระดบัลดหลั่น (HLM) พบว่า ตวัแปรตอ่การประเมินหลกัสตูร เม่ือ
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น าไปมาวิเคราะหแ์ลว้ พบว่า ตวัแปรท่ีส่งผลตอ่คา่คณุภาพ ผลการประเมินหลกัสตูร ระดบัท่ีหนึ่ง คือ 
ตวัแปรของการเป็นมหาวิทยาลยัดัง้เดิม และตวัแปรท่ีส่งผลต่อค่าคณุภาพผลการประเมินหลกัสูตร 
ในระดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ ตวัแปรการประเมินหลงัการใชห้ลกัสตูร (1.4) ผลการวิเคราะหใ์นการตรวจสอบ
ความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุของค่าคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร พบว่า โมเดลมีความ
สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยการใชก้ารทดสอบไคสแควร ์( Chi – square Test) เท่ากับ 
6.820 องศาอิสระเท่ากบั 3 คา่ p เท่ากบั .077 มีคา่ GFI เท่ากบั .990 คา่ AGFI เท่ากบั .949 และคา่ 
SRMR เท่ากบั .043 การอธิบายคา่ความแปรปรวนของคา่คณุภาพผลการประเมินหลกัสูตรรว่มกัน 
พบว่า ค่าความแปรปรวนของค่าคุณภาพของการวิจัย คิดเป็นรอ้ยละ 14 และเม่ือหาตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลต่อการประเมินหลกัสูตร พบว่า การประเมินหลงัการใชห้ลกัสูตร บทบาทการประเมินแบบ
สรุปรวม ตวัแปรปีท่ีท าวิจยัเสร็จ และความเป็นมหาวิทยาลยัดัง้เดิม นัน้มีอิทธิพลต่อค่าคณุภาพผล
การประเมินหลกัสูตรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (2) ในวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพ่ือพฒันารูปแบบการ
ประเมินหลักสูตร  จากการด าเนินการวิจัย มีการก าหนดองคป์ระกาอบการพัฒนารูปแบบการ
ประเมินหลกัสูตรไว ้5 ขัน้ตอน คือ ในขัน้ตอนท่ี 1 มีการวางแผนการบริหารการประเมินหลกัสูตร 
ขั้นตอนท่ี 2 เป็นกระบวนการออกแบบการประเมิน โดยใช้ความคาดหวังและความต้องการ 
ประสบการณแ์ละความรูข้องการประเมินหลกัสตูร ในขัน้ตอนท่ี 3 การด าเนินการประเมินหลกัสูตร  
โดยใหผู้ป้ระเมินเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ ขัน้ตอนท่ี 4  การรายงานผลและเผยแพร่ผลการประเมิน
หลกัสตูร (5) การประเมินผลการประเมินหลกัสูตร ผลการตรวจสอบความเหมาะสมจากรูปแบบการ
ประเมินหลกัสูตร พบว่า รูปแบบการประเมินหลกัสูตรมีความเหมาะสม โดยค่าเฉล่ีย คือ .78 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั .37 

ปิยวรรณ กระทงยาม (2556) ไดท้  าการวิจยั เรื่องการประเมินอภิมานการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ในโรงเรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัชลบรุีการวิจยันีมี้
วตัถุประสงคเ์พ่ือสังเคราะหผ์ลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ในโรงเรียนระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัชลบุรี และเพื่อศึกษาวิธีปฏิบตัิสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่ม
ตวัอยา่ง เป็นรายงานผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ในโรงเรียนระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน จงัหวดัชลบรุีปีการศกึษา 2554 จ านวน 123 เล่ม และโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสามทุกมาตรฐาน อยู่ในระดบัดีมาก เครื่องมือการวิจัยประกอบดว้ย แบบประเมินอภิ
มานรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม แบบบนัทึกขอ้มูลผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม และแบบสมัภาษณ ์วิธีปฏิบตัิสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) การวิเคราะหข์อ้มลู
โดยใชส้ถิติบรรยาย การวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และส่วนขอ้มลู
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การวิเคราะหใ์นเชิงคณุภาพใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หาผลการวิจยัท่ีได ้ไดผ้ลว่า ผลการประเมินอภิมาน
คณุภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ในโรงเรียนระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จังหวดัชลบุรีภาพรวม
คณุภาพรายงานทกุมาตรฐานอยู่ในระดบัดีเย่ียม การสงัเคราะหผ์ลการประเมิน พบว่า ระดบักลุ่มตวั
บ่งชีแ้ละระดบัตวับ่งชีอ้ยู่ในระดบัดี จุดเด่น คือ นักเรียนใฝ่เรียนรู ้จุดท่ีควรพัฒนา คือ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ขอ้เสนอแนะ คือ ควรยกระดบัผลการทดสอบระดบัชาติ นวตักรรม
หรือการปฏิบตัิท่ีดีของสถานศึกษา สรุปไดเ้ป็น ดา้นหอ้งเรียน ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการ
จดัท าโครงการ ดา้นกิจกรรม/โครงงาน และดา้นส่ือ/นวตักรรม การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบขนาดของ
โรงเรียนและหนว่ยประเมินท่ีมีความแตกตา่งกนั มีผลการประเมินคณุภาพภายนอกแตกตา่งกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การศึกษาการปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice) 
พบว่า ดา้นหลกัสูตรใชก้ารวางแผนและการน าผลการวิจยัมาช่วยในการประเมินหลกัสูตร ดา้นการ
เรียนการสอนใชแ้ผนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู ้ดา้นเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา ใชร้ะบบ 
ICT มาช่วยในการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผล ใชก้ารวดัผลและประเมินผลจาก
สภาพจริง (Authentic Assessment) และดา้นการบริหารจดัการ ใชก้ารวางแผนและการประชมุเพ่ือ
ท าความเขา้ใจในการท างาน 

ฉัตรกนก ศรีธรรม (2557) ไดท้  าการวิจัย เรื่องการประเมินอภิมานรายงานการ
ประเมินกับสภาพความสอดคล้องสถานศึกษาพอเพียง สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
ประถมศกึษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถปุระสงคคื์อ เพ่ือประเมินอภิมานคณุภาพของรายงานการ
ประเมินโรงเรียนท่ีจดักิจกรรมการเรียนรูแ้ละบริหารจดัการตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หรือสถานศึกษาพอเพียง เพ่ือศึกษากระบวนการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและเพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ท่ี มีส่วนได้และส่วนเสียต่อการประเมินสถานศึกษาพอเพียง กลุ่มตัวอย่างเป็น
เอกสารรายงานผลการประเมินของโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรม และใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือสถานศกึษาพอเพียงในการบรหิารจดัการ ในกลุ่มโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ฐาน
การศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขตท่ี 1 และเขตท่ี 2 ในปีการศกึษา 2555 จ านวน 64 เล่ม 
เครื่องมือการวิจัยประกอบดว้ย แบบประเมินอภิมานรายงานผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
แบบสอบถาม ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการประเมินสถานศกึษาพอเพียง และแบบสมัภาษณ์
ความคดิเห็นของผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียตอ่การประเมินสถานศกึษาพอเพียง การวิเคราะหข์อ้มลูใช้
สถิติบรรยาย การวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และส่วนขอ้มลูเชิง
คณุภาพมีการใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หาผลการวิจยัท่ีได ้พบว่า ผลการประเมินอภิมานรายงานผลการ
ประเมินโรงเรียนท่ีจดักิจกรรมการเรียนรูแ้ละบริหารจดัการตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ
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สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เขตท่ี 1 และเขตท่ี 2 ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัดีมาก และเม่ือพิจารณาในระดบั
รายดา้นการประเมินแลว้ พบว่า รายการการประเมินอยู่ในระดบัดีมากทัง้ 5 ดา้น การวิเคราะห์
เปรียบเทียบพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกัน มีคะแนนผลการประเมินโรงเรียนท่ีจดักิจกรรมการเรียนรูแ้ละบริหาร
จดัการตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือสถานศกึษาพอเพียงแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ และช่วงเวลาท่ีไดร้บัการประเมินท่ีแตกต่างกัน มีคะแนนผลการประเมินโรงเรียนท่ีจดักิจกรรม
การเรียนรูแ้ละบริหารจดัการตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือสถานศกึษาพอเพียงแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั .05 

กรณพ์งศ ์พัฒนปกรณพ์งษ์ (2561) ไดท้  าการวิจัย เรื่องแนวทางการประเมิน
หลกัสูตร ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยประยกุตใ์ชก้ารประเมินอภิมานและสงัเคราะหก์ารประเมิน 
โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั 2 ประการ คือ (1) เพ่ือประเมินอภิมานการประเมินหลกัสูตร ระดบั
การศึกษาในขัน้พืน้ฐาน ดา้นอรรถประโยชน ์ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม ความถูกตอ้ง และ
ความสามารถตรวจสอบได ้และ (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการประเมินหลกัสูตร ระดบัการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน จากการสงัเคราะหก์ารประเมิน มีวิธีการด าเนินการวิจยั แบง่ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 
การประเมินอภิมานงานหลกัสูตร โดยไดพ้ฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน โดยประยกุต์
แบบประเมินของ Stufflebeam and Social Impact (2012) แลว้ใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ผล
ตรวจสอบของความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา มีคา่ระหว่าง 0.67 – 1.00 หลงัจากนัน้น าแบบประเมินท่ีได้
น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญอีก 3 ท่าน ทดลองประเมินอภิมานและหาค่าความสอดคลอ้ง พบว่า มีความ
เช่ือมั่นของแบบตรวจสอบรายการ ผูว้ิจัยน าแบบตรวจสอบรายการประเมินมาประเมินอภิมานงาน
ประเมินหลกัสูตรท่ีผ่านการคดัเลือกตามเกณฑท่ี์ก าหนด ไดแ้ก่ เกณฑก์ารคดัเลือกสถาบนั (จ านวน
ทัง้สิน้ 195 แห่ง ผ่านเกณฑ ์จ านวน 64 แห่ง) และเกณฑก์ารคดัเลือกงานประเมินหลกัสูตร จาก 64 
สถาบนั (จ านวนทัง้สิน้ 209 เรื่องผา่นเกณฑ ์จ านวน 40 เรื่อง) ระยะท่ี 2 แนวทางการประเมินหลกัสตูร
จากการสังเคราะหก์ารประเมิน คดัเลือกงานประเมินหลักสูตรท่ีผ่านการประเมินในระยะท่ี 1 มา
สงัเคราะหใ์ชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา โดยก าหนดเกณฑใ์นการคดัเลือกงานประเมินตามมาตรฐานการ
ประเมินอภิมานในระดบัดีขึน้ไปทกุมาตรฐาน พบงานประเมินหลกัสตูรตามเกณฑ ์จ านวน 22 เรื่อง 
ผลการวิจัย พบว่า (1) ผลการประเมินอภิมานงานประเมินหลักสูตร ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ประกอบดว้ย 5 มาตรฐาน จ านวน 30 มาตรฐานย่อย พบว่า ในภาพรวมมีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก 
จ านวน 37 เรื่อง และคณุภาพระดบัดี จ านวน 3 เรื่อง ส่วนระดบัคณุภาพรายมาตรฐาน พบว่า 3 
มาตรฐาน อยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ (1) ดา้นอรรถประโยชน ์(2) ดา้นความถกูตอ้ง และ (3) ดา้นความ
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เป็นไปได ้ส่วน 2 มาตรฐานอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ (1) ดา้นความเหมาะสม และ (2) ดา้นความสามารถ
ตรวจสอบได ้ 

ผลการวิจยั ขอ้ (2) ผลการศึกษาแนวทางประเมินหลกัสูตร ระดบัขัน้พืน้ฐานจาก
การสงัเคราะหก์ารประเมิน มี 8 ประการ ดงันี ้ 

1.เหตผุลในการประเมินหลกัสตูร พบ 4 ประการ คือ 
1.1 ศกึษาประสิทธิภาพของหลกัสตูร 
1.2 ไมเ่คยมีการประเมินหลกัสตูร 
1.3 ครบรอบการใชห้ลกัสตูร 
1.4 เคยประเมินแลว้ แตป่ระเมินอีกครัง้ 

2. ความมุง่หมายในการประเมินหลกัสตูร พบ 3 ประการ คือ  
2.1 เพ่ือปรบัปรุงและพฒันาหลกัสตูร 
2.2 เพ่ือทราบจดุเดน่ จดุดอ้ยของหลกัสตูร 
2.3 เพ่ือก าหนดแนวทางการใชห้ลกัสตูรในอนาคต 

3. ผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียในการประเมินหลกัสตูร พบ 8 กลุ่ม คือ ผูส้อน 
ผู้เรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ผู้เ ช่ียวชาญ ชุมชนท้องถ่ิน และผู้ส  าเร็จ
การศกึษา 

4. ตวัชีว้ดัในการประเมินหลกัสตูร พบ 5 ดา้น คือ 
4.1 ตวัชีว้ดัดา้นบรบิท  
4.2 ตวัชีว้ดัดา้นปัจจยัน าเขา้ 
4.3 ตวัชีว้ดัดา้นกระบวนการ 
4.4 ตวัชีว้ดัดา้นผลผลิต 
4.5 ตวัชีว้ดัดา้นผลกระทบ 

5. เครื่องมือในการประเมินหลกัสตูร คือ (1) แบบสอบถาม (2) แบบสมัภาษณ/์
สนทนากลุม่ (3) แบบบนัทึก/ส ารวจ (4) แบบทดสอบ และ (5) แบบวดัทกัษะ/เจตคติ 

6. กระบวนการประเมินหลักสูตร พบ 9 ขัน้ตอน คือ 6.1 ศึกษาวิเคราะห์
หลกัสตูร 6.2 ศกึษาแนวคิดทฤษฎีการประเมิน 6.3 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละตวัชีว้ดั 6.4 ออกแบบ
การประเมิน 6.5 จดัท าโครงการหรือแผนการประเมิน 6.6 พฒันาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลู 6.7 เก็บ
รวบรวมขอ้มลู 6.8 จดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู 6.9 รายงานผลการประเมิน 
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7. จุดแข็งของหลกัสูตรจากการประเมินหลกัสูตร พบว่า (1) ตวัชีว้ดัดา้น
บรบิท คือ ก าหนดรายละเอียดของหลกัสตูรไวช้ดัเจนและครบถว้น และจัดท าหลกัสตูรท่ีสอดคลอ้ง
กับนโยบายท่ีก าหนด (2) ตวัชีว้ัดดา้นปัจจัยน าเขา้ คือ มีส่ือวัสดุอุปกรณแ์ละแหล่งเรียนรูท่ี้
หลากหลาย และผูส้อนมีคณุวฒุิและประสบการณใ์นการสอน (3) ตวัชีว้ดัดา้นกระบวนการ คือ วดั
และประเมินผลตามสภาพจริง และวางแผนในการจดัการเรียนการสอน (4) ตวัชีว้ดัดา้นผลผลิต 
คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์และ (5) ตวัชีว้ัดดา้น
ผลกระทบ คือ ผลกระทบตอ่การสอนของครู ผลกระทบตอ่การเรียนของผูเ้รียน และผลกระทบต่อ
ชมุชนและสงัคม 

ในขณะท่ีจุดอ่อนของหลกัสูตรจากการประเมินหลกัสตูร พบว่า (1) ตวัชีว้ดั
ดา้นบริบท คือ ไม่วิเคราะหค์วามแตกตา่งของผูเ้รียน ก าหนดรายวิชาไม่สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั และ
รายละเอียดของหลกัสตูรไมส่อดคลอ้งกนั (2) ตวัชีว้ดัดา้นปัจจยัน าเขา้ คือ งบประมาณไม่เพียงพอ
ตอ่การด าเนินงาน และสภาพแวดลอ้มไม่เอือ้ตอ่การจดัหลกัสูตร(3) ตวัชีว้ดัดา้นกระบวนการ คือ 
วดัและประเมินผลเนน้เพียงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และวางแผนในการจดัการเรียนการสอน (4) 
ตวัชีว้ดัดา้นผลผลิต คือ จ านวนนกัเรียนท่ีมีอาชีพภายหลงัส าเร็จการศึกษา และจ านวนนกัเรียนท่ี
ส าเร็จทางการศึกษา และ (5) ตวัชีว้ัดดา้นผลกระทบ คือผลกระทบต่อการจดัท าหลักสูตร และ
ผลกระทบตอ่งบประมาณ 

8. ขอ้เสนอแนะในการประเมินหลกัสูตรท่ีไดจ้ากการสงัเคราะหข์อ้เสนอแนะ
จากกงานประเมินหลักสูตร จากการวิเคราะห์เนื ้อหาภายในงานประเมินหลักสูตร พบว่า 
ขอ้เสนอแนะท่ีรายงานการประเมินไดร้ะบมุากท่ีสดุ คือ ควรประเมินผลกระทบของหลกัสตูร ควรมี
การประเมินหลกัสตูรอย่างตอ่เน่ือง ครอบคลมุผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียทกุกลุ่ม ติดตามการน าผล
การประเมินไปประยกุตใ์ช ้และควรมีการประเมินเชิงกา้วหนา้ 

 สรุปไดว้่า จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมินอภิมานทัง้หมด
เป็นประเมินอภิมานแบบสรุปรวม (Summative Meta-evaluation) เน่ืองจากใชเ้อกสารรายงานผล
การประเมินจ านวนหลายเล่มเป็นสารสนเทศท่ีใชใ้นการประเมิน และด าเนินการประเมินอภิมาน
เม่ือการประเมินผลนัน้เสร็จสิน้แลว้ ส าหรบัเกณฑก์ารประเมินอภิมาน งานวิจยัทัง้หมดใชเ้กณฑ์
การประเมินอภิมานของคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการประเมินทางการศกึษา Stufflebeam 
มีงานวิจยัของกรณพ์งศ ์(2561) ท่ีใชแ้บบประเมินฉบบัปรบัปรุงของ Stufflebeam and Social 
Impact (2012) และผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการประเมินอภิมานดว้ยตนเอง ส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลู
ทุกงานใช้สถิติบรรยาย และส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา เหมือนกัน และ
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ผลการวิจยั ของฉัตรกนก ศรีธรรม แตกต่างท่ีมีการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบพืน้ท่ีตัง้ 2 เขต  และใช้
ขอ้มลูจากผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียมาวิเคราะห ์ท าใหผ้ลท่ีได ้คือ รายการการประเมินอยู่ในระดบัดี
มากทัง้ 5 ดา้น นอกจากนี ้งานวิจัยยงัมีขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจในการท าวิจยัครัง้ต่อไป เพ่ือให้
งานวิจยัมีคณุภาพ พบวา่ เกณฑก์ารประเมินรายงานผลการประเมินบางเกณฑไ์ม่สามารถประเมิน
ไดค้รอบคลมุ จึงควรมีการปรบัเกณฑก์ารประเมินใหมี้ความสอดคลอ้งกบังานท่ีจะประเมิน ผูว้ิจยั
เห็นควรใหมี้การศกึษาเพิ่มเตมิเป็นระยะตอ่ไป เพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตรงตามสภาพจรงิมากขึน้ 

1.8.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการ 
สมพงษ์ ป้ันหุ่น (2556) ไดท้  าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการ  

ประเมินแบบเสริมพลงัอ านาจ เพ่ือพฒันาทกัษะการประเมินของครูและนกัเรียน มีวตัถปุระสงคก์าร
วิจัย เพ่ือสรา้ง ตรวจสอบคุณภาพ  และผลการใช้แบบตรวจสอบรายการประเมินแบบเสริมพลัง
อ านาจในการพฒันาทกัษะการประเมินของครูและนกัเรียน กลุ่มตวัอย่างงานวิจยั คือครูในระดบัชัน้
มธัยมศกึษา ตอนตน้ โดยสุม่จากโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา จ านวน 2 แห่ง ก าหนดใหสุ้่มจากตวัแทน
ครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ตอนตน้ โรงเรียนละ 3 คน ระดบัชัน้ละ 1 คน รวม 6 คน และกลุ่มนกัเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ก าหนดให้สุ่มจากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 
ทัง้หมด ใหไ้ดจ้  านวน 130 คน  มีวิธีการด าเนินการวิจยั คือ การก าหนดใหมี้การใชแ้บบประเมินอภิ
มานการประเมินหลกัสตูรรว่มกนัระหว่างครูและนกัวิจยัเพ่ือพฒันาแบบตรวจสอบรายการ เครื่องมือ
การวิจัยประกอบดว้ย การประเมินตนเอง การใช้กระบวนการสังเกตระหว่างการเรียน และการ
ประเมินจากผลงาน มีการหาค่าความสอดคล้องกันของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินดว้ยหลายวิธี 
ไดแ้ก่ การหาคา่สมัประสิทธ์ิความสอดคลอ้งของเคนดอลล ์และการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบ
อนัดบัท่ีของสเพียรแ์มน การวิเคราะหข์อ้มลูการพฒันาแบบประเมินแบบเสริมพลงัอ านาจ เพ่ือพฒันา
ทกัษะการประเมินของครูและนกัเรียน ผูว้ิจยัไดห้าค่าความถ่ี และค่าอตัราส่วน และมีการน าเสนอ 
โดยการบรรยาย รว่มกบั ขอ้มลูของการประเมินพฒันาการของครูและนกัเรียน สรุปผลการวิจยั พบว่า 
แบบตรวจสอบรายการประเมินแบบเสริมพลงัอ านาจ ประกอบไปดว้ย 2 องคป์ระกอบ คือ มโนทศัน์
เก่ียวกบัการประเมินแบบเสริมพลงัอ านาจ และการปฏิบตัิงานดา้นการประเมินแบบเสริมพลงัอ านาจ 
โดยมีจดุตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน รวม 38 จุด และในแต่ละจดุตรวจสอบมี 5 ขอ้รายการ 
รวมทัง้หมด 190 ขอ้รายการ จาการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ พบว่า มีความตรงเชิงเนือ้หา 
(IOC ≥ 0.80 – 1.00) จากการพิจารณาของผูท้รงคณุวฒุิ และความเท่ียงระหว่างผูป้ระเมินอยู่ใน
ระดับท่ีน่าเช่ือถือ (W=0.67 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05) ผลการใชแ้บบตรวจสอบรายการ
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ประเมินแบบเสริมพลังอ านาจ พบว่า ครูมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับการประเมินและทักษะการ
ประเมินเพิ่มขึน้ และนกัเรียนมีทกัษะการประเมินเพิ่มขึน้เชน่เดียวกนั 

กรวิกา ฉินนานนท ์ (2556) ไดท้  าการวิจยั เรื่องการพฒันาแบบตรวจสอบรายการ
ประเมินโดยใชท้ฤษฎีเป็นฐาน ส าหรบัประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา มีวตัถุประสงค์ของงานวิจัย 3 
ประการ คือ  (1) เพ่ือพฒันาทฤษฎีโปรแกรม (program theory) ส าหรบัใชใ้นการประเมินหลกัสตูร
สถานศึกษาตามแนวคิดการประเมินโดยใชท้ฤษฎีเป็นฐาน (2) เพ่ือสรา้งแบบตรวจสอบรายการ
ส าหรบัการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษาจากทฤษฎีโปรแกรมตามแนวคิดการประเมินโดยใชท้ฤษฎี
เป็นฐาน และ (3) เพ่ือตรวจสอบผลการใชแ้บบตรวจสอบรายการประเมินหลกัสตูรสถานศกึษาท่ีสรา้ง
จากทฤษฎีโปรแกรมตามแนวคิดการประเมินโดยใชท้ฤษฎีเป็นฐาน วิธีการด าเนินการวิจยั แบง่เป็น 3 
ระยะ คือ ระยะแรก เป็นการสรา้งทฤษฎีโปรแกรมจากงานวิจยั การจดัใหมี้การสมัภาษณจ์ากครูและ
ผูบ้ริหารโรงเรียน และการจดัใหมี้การประชมุรว่มกนัระหว่างผูเ้ช่ียวชาญ ระยะท่ีสอง การพฒันาแบบ
ตรวจสอบรายการประเมิน  และตรวจสอบคุณภาพแบบตรวจสอบรายการประเมินโดยใช้การ
วิเคราะหค์วามตรงเชิงเนือ้หา และความเท่ียงแบบสอดคลอ้งภายใน และระยะสุดทา้ย เป็นการน า
แบบตรวจสอบรายการประเมินไปใช้กับโรงเรียนกรณีศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน จ านวน 4 แห่ง 
ผลการวิจยัท่ีได ้มีดงันี ้(1) แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการประเมินหลกัสตูรท่ีไดน้  าไปใชใ้นการพฒันา
ทฤษฎีโปรแกรมท่ีส าคญั 3 ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันา การน าไปใช ้และการประเมิน (2) องคป์ระกอบของ
แบบตรวจสอบรายการ  มีการก าหนดจดุตรวจสอบหลกั จ านวน 3 จดุ และก าหนดจดุตรวจสอบย่อย 
จ านวน 17 จดุ และมีจ านวน 5 ขอ้รายการในแตล่ะจดุตรวจสอบ มีขอ้รายการทัง้สิน้ 85 ขอ้รายการ 
การหาค่าดชันี IOC พบว่า ค านวณแลว้อยู่ในค่าระหว่าง 0.80 – 1.00 และความเท่ียงแบบความ
สอดคลอ้งภายใน มีคา่ระหว่าง 0.37 – 0.74 และ (3) ครูผูใ้ชแ้บบตรวจสอบรายการประเมินเห็นว่า
แบบตรวจสอบรายการมีความเหมาะสมในการน าไปปฏิบตัิ ในระดบัมาก ช่วยใหก้ารพฒันาหลกัสตูร
สถานศึกษาท าไดง้่ายขึน้ ใหข้อ้มูลท่ีชีจุ้ดแข็งจุดอ่อนในการพฒันาหลกัสูตรหลงัไดข้อ้มูลป้อนกลับ
จากการใชแ้บบตรวจสอบรายการ ครูเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการท าหลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสม
ขึน้ นกัเรียนและผูป้กครองมีความพึงพอใจในการเรียนจากหลกัสูตรสถานศึกษา เครื่องมือการวิจัย
ประกอบดว้ย แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ ์แบบบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม การวิเคราะหข์อ้มลูใชส้ถิติ
ภาคบรรยาย และการวิเคราะหเ์นือ้หา 

อ านวยพร ทองศรี (2558) ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการ
ประเมินตนเองเพ่ือพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ในกลุ่มนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 
6 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค ์3 ประการ คือ (1) เพ่ือพฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองดา้น
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การแกปั้ญหาคณิตศาสตรส์  าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 (2) เพ่ือใหมี้การตรวจสอบคณุภาพ
แบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองดา้นการแกปั้ญหาคณิตศาสตรส์  าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 6 และ (3) เพ่ือศึกษาผลการใช้แบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองดา้นการแก้ปัญหา
คณิตศาสตรส์  าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 30 คนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 การด าเนินการวิจัยเป็นการท างานระหว่างผูว้ิจัยกับนักเรียนกลุ่ม
ทดลองท่ีใชแ้บบตรวจสอบรายการประเมินตนเองดา้นการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตรแ์ละกลุ่ม
ควบคมุไม่ใชแ้บบตรวจสอบรายการประเมินตนเองดา้นการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร ์เครื่องมือ
การวิจยัประกอบดว้ย การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบประเมินตนเอง ใบงาน และแบบทดสอบ มีการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มลูท่ีไดจ้ากการประเมินหลายวิธีดว้ยการค านวณสมัประสิทธ์ิความ
สอดคลอ้งของ Kendall’s coefficient of concordance : W การวิเคราะหข์อ้มูลใชค้า่ความถ่ี (f) 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมทัง้ค่ารอ้ยละ (%) การน าเสนอดว้ยการบรรยาย
ประกอบโปรไฟลข์อ้มลูพฒันาการของนกัเรียนดา้นการแกปั้ญหาคณิตศาสตร ์ผลการวิจยัพบว่า แบบ
ตรวจสอบรายการการประเมินตนเองดา้นการแกปั้ญหาคณิตศาสตรส์  าหรบันกัเรียนชั้นประถมศกึษา

ปีท่ี 6 ตามแนวคิดของ Polya 4 จดุตรวจสอบ มีความตรงเชิงเนือ้หา (IOC ≥ 0.80 – 1.00) จากการ
พิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ และความเท่ียงระหว่างผูว้ิจยักบัคณุครูทัง้ 2 ท่านอยู่ในระดบัท่ีน่าเช่ือถือ 
(W = 0.7656 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05) และนกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์
เพิ่มขึน้ 

สรุปไดว้่า จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาแบบตรวจสอบรายการ
พบว่า แบบตรวจสอบรายการประเมินสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นการประเมินไดใ้นหลายวิธีการ 
และทุกงานวิจัยไดใ้ชก้รอบการพฒันาแบบตรวจสอบรายการตามแนวคิดของ Stufflebeam อีกทัง้
มุ่งเนน้จดุมุ่งหมายเดียวกนัเพ่ือความเหมาะสมของการก าหนดจดุตรวจสอบ การตรวจสอบคณุภาพ
ของแบบตรวจสอบรายการ และเพ่ือการพัฒนาคณุภาพในประเด็นท าการวิจัย ซึ่งท าใหผู้ป้ระเมิน 
และผูเ้ก่ียวขอ้งทราบถึงแนวปฏิบตัิท่ีชดัเจน นอกจากนี ้งานวิจยัยงัมีขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจในการท า
วิจยัครัง้ตอ่ไป โดยใหมี้การพฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมินในประเด็นการพฒันาดา้นอ่ืนๆ หรือ
การศกึษาในกลุม่อ่ืนๆ หรือการใชใ้นเชิงพหรุะดบัเพ่ือช่วยขยายมมุมองของความรูด้า้นการประเมินให้
กวา้งและเป็นประโยชนม์ากขึน้ ตลอดจนท าใหเ้กิดการพฒันาคณุภาพใหมี้สภาพท่ีส่งเสริมหรือใหเ้กิด
ความส าเร็จตามวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการ อีกทัง้ยงัใหข้อ้เสนอแนะถึงการศกึษาตวัแปรอ่ืนท่ีน่าสนใจ ท่ี
สง่ผลตอ่ผลท่ีเกิดจากการใชใ้นการประเมินในดา้นตา่งๆ หรือใหไ้ดผ้ลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ 
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ตอนที ่2 เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Healthcare 
Accreditation) 

การน าเสนอเอกสารเ ก่ียวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA 
(Healthcare Accreditation) ในตอนนีแ้บง่การน าเสนอเป็น 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (2.1) แนวคิดพืน้ฐาน
กระบวนการพฒันาคณุภาพตามมาตรฐาน HA (2.2) แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะผูเ้ย่ียมส ารวจ 
(2.3) กระบวนการพฒันาผูเ้ย่ียมส ารวจ และ (2.4) การตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล 
และการเขียนรายงาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 แนวคิดพืน้ฐานกระบวนการพัฒนาคุณตามมาตรฐาน HA 
Hospital Accreditation คือ กลไกประเมินเพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาระบบงาน

ภายในของโรงพยาบาล โดยมีการพฒันาอย่างเป็นระบบและพฒันาทัง้องคก์ร ท าใหอ้งคก์รเกิดการ
เรียนรู ้มีการประเมินและพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง  

เป้าหมายของ Hospital Accreditation คือ การพฒันาคณุภาพอย่างต่อเน่ืองใน
ระบบบริการสุขภาพ ก่อให้เกิดความปลอดภัย มีผลลัพธ์การดูแลสุขภาพอย่างดี โดยเริ่มจาก
บรกิารสขุภาพในโรงพยาบาล และสามารถเช่ือมโยงไปสูก่ารสง่เสรมิใหส้ขุภาพแข็งแรง 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผู้เยีย่มส ารวจ 
2.2.1 คุณสมบัติของผู้เย่ียมส ารวจเพ่ือให้สามารถคัดเลือกผูมี้ศักยภาพเขา้สู่การ

พฒันาเป็นผูเ้ย่ียมส ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรพ. จึงก าหนดคณุสมบตัิท่ีส  าคญัของผูเ้ย่ียม
ส ารวจไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ และมีประสบการณ์
การท างานในโรงพยาบาลมากกว่า 10 ปี หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงของ โรงพยาบาลและมี
ประสบการณก์ารท างาน 5 ปี 

2. มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนษุยสมัพนัธดี์ สามารถส่ือสารและท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
มีศรทัธาและทศันคติท่ีดีตอ่กระบวนการคณุภาพ  

3. มีความรูท่ี้เป็นปัจจบุนัเก่ียวกบัระบบคณุภาพและระบบสขุภาพ 
2.2.2 สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัผูเ้ย่ียมส ารวจสรพ. ทบทวนและปรบัปรุงสมรรถนะท่ี

จ าเป็นส าหรับผู้เย่ียมส ารวจ เพ่ือใช้ในการประเมินและพัฒนาทักษะให้สามารท าหน้าท่ีเย่ียม
ส ารวจไดต้ามปรชัญาและเอือ้ต่อการบรรลุวิสยัทศัน ์พนัธกิจของ สรพ. ดงันัน้สมรรถนะท่ีจ าเป็น
ของผูเ้ย่ียมส ารวจจงึมีรายละเอียดตารางสมรรถนะท่ีจ าเป็นของผูเ้ย่ียมส ารวจดงันี ้
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ตาราง 5 สมรรถนะทีจ่ าเป็นของผู้เยีย่มส ารวจ 

สมรรถนะท่ีจ าเป็น ค าอธิบาย 

ความรูเ้ก่ียวกบัมาตรฐาน HA 

(Knowledge on HA 

Standards)  

- มีความรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ เปา้หมายและประเดน็ส าคญั
ของมาตรฐาน HA สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูเ้ก่ียวกบั
มาตรฐาน HA ในการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล  
และสามารถบรูณาการมาตรฐาน HA กบัมาตรฐานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

การปรบัตวั )Adaptability) - สามารถปรบัตวัใหท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดภ้ายใต้
สภาพแวดลอ้มตา่งๆ 

การรวบรวมขอ้มลูและคดิ

วิเคราะห ์)Data Collection & 

Analytical Thinking)  

- สามารถคน้หาและวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อใชป้ระกอบการตรวจ
เย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล  

- สามารถใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายในการรวบรวมขอ้มลู เชน่ การ
สงัเกต การสมัภาษณ ์การสมัภาษณเ์จาะลกึ การฟัง และ
การศกึษาเอกสาร 

- สามารถใชข้อ้มลูท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะหเ์พ่ือประเมิน
สถานการณแ์ละระบปุระเดน็ส าคญัท่ีเช่ือมโยงกบัมาตรฐาน
และความตอ้งการของโรงพยาบาล 

การโคช้และกลัยาณมิตร 

)Coaching)  

- สามารถใชท้ักษะการเป็นโคช้เพ่ือสรา้งการเรียนรูใ้น
ระหว่างการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลดว้ย
ความเขา้ใจในบริบทขององคก์ร ใสใ่จความรูส้กึของผูร้บัการ
เย่ียม เคารพในความคิดและความคดิสรา้งสรรคข์อง
โรงพยาบาล สามารถอธิบายเรื่องท่ียุง่ยากซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจ
ง่าย 

การสือ่สาร )Communication)

  

- สามารถสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บัการเย่ียม สรา้งบรรยากาศ
ท่ีเอือ้ตอ่การสนทนาอยา่งเปิดใจ เป็นผูฟั้งท่ีดี ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจ
ง่าย ไวตอ่การรบัรูค้วามรูส้ึกและบรรยากาศของการสนทนา 
สามารถส่ือสารสิ่งท่ีพบทัง้ท่ีเป็นจดุเดน่และโอกาสพฒันาได้
เหมาะสมกบัสถานการณ ์และกระตุน้การแลกเปล่ียนเรียนรู ้



  50 

ตาราง 5 )ตอ่(  

สมรรถนะท่ีจ าเป็น ค าอธิบาย 

การวางแผน )Planning)  - สามารถวิเคราะหแ์ละระบปุระเดน็ส าคญัจากการศกึษา
รายงานการประเมินตนเองของโรงพยาบาล และน ามาวาง
แผนการเย่ียมลว่งหนา้รว่มกบัทีมเย่ียมส ารวจ 

การท างานเป็นทีม )Teamwork)

  

- สามารถท างานรว่มกบัสมาชิกอ่ืนในทีมเย่ียมส ารวจโดยมี
เปา้หมายรว่มกนั น าประเดน็ท่ีพบจากการเย่ียมมา
แลกเปล่ียนและเช่ือมโยงเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปไปในทิศทาง
เดียวกนั 

การเขยีนรายงาน )Report 

Writing)    

- เขียนรายงานดว้ยภาษาท่ีกระชบั ไดใ้จความ ตรงประเดน็ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและเสรจ็สิน้ภายในเวลาท่ีก าหนด 

 

2.2.3 จรยิธรรม:  
1) การรกัษาความลบั 

1.1) ผู้เย่ียมส ารวจพึงรักษาความลับของโรงพยาบาลทีไดม้าระหว่างการ
ตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล  

1.2) ผูเ้ย่ียมส ารวจไมพ่งึถ่ายภาพ อดัเสียง ถ่ายวิดีโอในขณะปฏิบตัหินา้ท่ี 
1.3) ผูเ้ย่ียมส ารวจไมพ่งึขอเอกสารหรือตวัอยา่งของโรงพยาบาลไปใช ้
1.4) ผู้ เ ย่ียมส ารวจพึงท าลายหรือส่ง คืนเอกสารทุกชนิด ท่ี เ ก่ียวกับ

โรงพยาบาลท่ีเขา้เย่ียม เม่ือมีประกาศผลการรบัรองโรงพยาบาลแหง่นัน้แลว้ 
2) การปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซอ้น 

2.1) ผู้เย่ียมส ารวจไม่พึงใช้สถานะผู้เย่ียมส ารวจไปแสวงหาผลประโยชน์
สว่นตวั 

2.2) ผู้เ ย่ียมส ารวจไม่พึงรับของขวัญ ของก านัล การเลี ้ยงต้อนรับ หรือ
ประโยชนอ่ื์นใด ซึ่งจะเป็นท่ีครหาวา่มีผลตอ่การตดัสินใจรบัรองคณุภาพ 

2.3) ผูเ้ย่ียมตอ้งไม่เขา้เย่ียมโรงพยาบาลหรือเครือของโรงพยาบาลท่ีตนเคย
ใหค้  าปรกึษาหรือไปประกอบวิชาชีพ  
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2.4) ผู้เย่ียมส ารวจตอ้งไม่เรียกรอ้งความสะดวกอ่ืนใดนอกเหนือไปจากท่ี
สถาบนัประสานไวก้บัโรงพยาบาล 

3) จรยิธรรมอ่ืนๆ 
3.1) ผูเ้ย่ียมส ารวจพึงเคารพในสิทธิและศกัดิศ์รีของผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูป่้วย 

ญาต ิเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาล และผูเ้ย่ียมส ารวจดว้ยกนั 
3.2) ผูเ้ย่ียมส ารวจไม่พึงท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดว่าโรงพยาบาลจะไดร้บัการ

รบัรองโดยท่ียงัไมป่ระกาศอยา่งเป็นทางการจาก สรพ. 
2.2.4 ขอ้พงึปฏิบตัสิ  าหรบัผูเ้ย่ียมส ารวจ 

1) ศึกษาข้อมูลของโรงพยาบาลล่วงหน้า พรอ้มทั้งเตรียมประเด็นส าคัญในการ
ตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล  

2) ขอขอ้มลูเพิ่มเตมิเทา่ท่ีจ  าเป็น 
3) ไม่เปล่ียนก าหนดการเย่ียมโดยไม่จ  าเป็น หากจ าเป็นตอ้งเปล่ียนให้ปรึกษา

โรงพยาบาลก่อน 
4) ไมเ่ปรียบเทียบผลการปฏิบตังิานระหว่างโรงพยาบาล 
5) ถามประสบการณข์องผูป่้วยรว่มกนั 
6) เช่ือมโยงประเด็นตา่งๆ กบัการดแูลท่ีผูป่้วยจะไดร้บั 
7) ใชภ้าษาและถอ้ยค าท่ีเขา้ใจง่าย 
8) ตัง้ค  าถามในบริบทของโรงพยาบาล ปรบัค าถามถา้จ าเป็น 
9) ใชก้ารสงัเกตควบคูก่บัการตัง้ค  าถาม 
10) เปิดโอกาสใหเ้จา้หนา้ท่ีไดซ้กัถามในช่วงทา้ย 
11) ใหข้อ้เสนอแนะท่ีชัดเจน เขา้ใจง่าย เฉพาะเจาะจงกับปัญหาพิจารณาความ

เป็นไปไดใ้นการปฏิบตั ิ 
12) เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหาร/ผูป้ฏิบตัิของโรงพยาบาลตดัสินใจเลือกทางเลือกดว้ย

ตนเอง 
2.3 กระบวนการพัฒนาผู้เยีย่มส ารวจ 

2.3.1การสรรหาและคัดเลือกผู้มีศักยภาพเข้าโปรแกรมพัฒนาผู้เยีย่มส ารวจ  
1.คัดเลือกจากผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เย่ียมส ารวจภายนอก (HA451)  

ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั่ วไป โดยสังเกตสมรรถนะท่ีจ าเป็นในระหว่างการฝึกอบรมเพ่ือเข้า
โปรแกรมพฒันาผูเ้ย่ียมส ารวจ  



  52 

2.คดัเลือกจากผูบ้ริหารระดับสูงของโรงพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ในการพัฒนา
คุณภาพ ซึ่งได้รับการเสนอช่ือจากผู้เย่ียมส ารวจ คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ 
คณะกรรมการบริหาร หรือผูบ้รหิารของสถาบนั 

2.3.2 การฝึกอบรมและพัฒนาผู้เยีย่มส ารวจ  
ผูท่ี้ผ่านการสรรหาและไดร้บัการคดัเลือกในขอ้ 2.3.1 จะไดร้บัเชิญใหเ้ขา้โปรแกรม

การพฒันาเป็นผูเ้ย่ียมส ารวจตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 
1.การปฐมนิเทศ (Orientation Program) เพ่ือสรา้งความเขา้ใจปรชัญาการ

รบัรองกระบวนการคณุภาพของสถาบนั สรา้งความตระหนกัในจรยิธรรมของการเป็นผูเ้ย่ียมส ารวจ 
ทบทวนความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับมาตรฐาน HA และพฒันาทกัษะการวิเคราะหร์ายงานการ
ประเมินตนเอง สถาบนัจะคดัเลือกผูท่ี้จะเขา้สูโ่ปรแกรมฝึกภาคสนามท่ีเรียกว่า STA program จาก
การสงัเกตและประเมินพฤตกิรรมรว่มกนัของผูเ้ย่ียมส ารวจอาวโุส 

2.การฝึกเย่ียมส ารวจ สถาบนัจัดโปรแกรมพัฒนาทักษะใหก้ับผูเ้ย่ียมส ารวจ
ภายใตช่ื้อว่า “STA Program” ตลอดระยะเวลาในการฝึกเย่ียมส ารวจ สรพ. จะจดัผูเ้ย่ียมส ารวจท่ีมี
ประสบการณใ์หเ้ป็นพ่ีเลีย้ง เป็นท่ีปรกึษาและคอยใหค้วามช่วยเหลือดา้นการตีความมาตรฐาน การ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ หลงัการฝึกเย่ียมทกุครัง้ ผูฝึ้กเย่ียมส ารวจและครูฝึกเย่ียมส ารวจประเมินผลการ
ฝึกเย่ียมตามแบบฟอรม์ท่ีสถาบนัก าหนดและรว่มกนัทบทวนบทเรียนพรอ้มวางแผนการพฒันาตนเอง
ตอ่เน่ือง ส าหรบั STA Program ประกอบดว้ย 3 การฝึกเย่ียมในสถานท่ีจรงิ 3 ขัน้ตอนดงันี ้

2.1 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นสังเกตการณ์การตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล  (See) ผูฝึ้กเย่ียมส ารวจจะไดร้บัมอบหมายใหต้ดิตามสงัเกตทีมเย่ียมส ารวจเพ่ือใหไ้ด้
สมัผสักบับรรยากาศจริงของการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล  เรียนรูข้ัน้ตอนและเทคนิค
การตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ของผู้เย่ียม โดยเปิดโอกาสให้มีการซักถามและ
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นกบัผูเ้ย่ียมส ารวจมีการปรบัเปล่ียนแตไ่ม่แนใ่จวา่สดุทา้ยสรุปเป็นรูปแบบไหน 

2.2 ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้การทดลองปฏิบตัิ (Try) เป็นการจัดใหผู้ฝึ้กเย่ียม
ส ารวจได้ทดลองฝึกวางแผนและปฏิบัติ เย่ียมส ารวจภายใต้การดูแลของผู้เ ย่ียมส ารวจท่ีมี
ประสบการณอ์ยา่งใกลช้ิด โดยผูฝึ้กเย่ียมส ารวจจะไดร้บัมอบหมายใหว้ิเคราะหเ์อกสารรายงานการ
ประเมินตนเองในการดแูลผูป่้วยและระบบงานส าคญัอยา่งละ 1 ระบบ เป็นอย่างนอ้ย วางแผนการ
ตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล  เตรียมการเย่ียมรว่มกบัทีม เย่ียมส ารวจตามแผน สรุปผล
การตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล และเขียนรายงานในหมวดท่ีไดร้บัมอบหมาย  
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2.3 ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้การปฏิบตัิหนา้ท่ีเย่ียมส ารวจจริง (Act) เม่ือครูฝึกผู้
เย่ียมส ารวจมั่นใจว่าผูฝึ้กเย่ียมส ารวจสามารถปฏิบตัิไดทุ้กขัน้ตอน จะมอบหมายใหผู้ฝึ้กเย่ียม
ส ารวจปฏิบตัหินา้ท่ีในฐานะผูเ้ย่ียมส ารวจเสมือนผูเ้ย่ียมส ารวจคนหนึ่งในทีม โดยมีผูเ้ย่ียมส ารวจท่ี
มีประสบการณใ์หค้  าปรกึษาและชว่ยเหลือ 

2.3.3 แสดงข้ันตอนการก่อนการเป็นผู้เยีย่มส ารวจ 

Becoming Surveyor

re
cr

ui
tm

e
n

t
S

e
le

ct
io

n
 P

ro
ce

ss
T

ra
in

in
g

 P
ro

ce
ss
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Mentor , Node, 
HACC

Quality Consultant

HA451-452

Recruit from 
Hospital

Homework

Qualitfy

Yes

finishNo

Homework
Case Study: Hospital Profile, 

Self Assessment Report

Orientation 
Program

The orientation session aims to build 
understanding on the HAI accreditation 
philosophy, create awareness on the code 
of conduct of surveyors, review knowledge 
and understanding of HA Standards, and 
practice analyzing hospital self-assessment 
report.

See Program

Try Program

Act Program

Share & 
learn, 

evaluation

Share & 
learn, 

evaluation

Share & 
learn, 

evaluation

Yes

No

Registration

No

Yes

Yes

No

Survey observation: observe a surveyor 
team to touch a real atmosphere of survey, 
learn survey steps and technique of 
surveyors, with opportunities to ask and 
share with surveyor

Begin practice :  begin practice planning 
and surveying under closed supervision of 
experience surveyors.  At least one patient 
care system and one hospital system will 
be assigned to each trainee.  The trainee 
will plan a survey with the team, implement 
the plan, conclude the survey result and 
write recommendation. 

Actual practice:  If the trainers have 
confident that the trainee can practice 
independently in every steps, the 
trainers will assign the trainer to 
practice as one of the survey team with 
supervision by senior surveyors.

 

ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการเขา้สูก่ารเป็นผูเ้ย่ียมส ารวจ 
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2.3.4 การขึน้ทะเบียนผู้เยีย่มส ารวจ  
การคดัเลือกผูเ้ย่ียมส ารวจเพ่ือน าเสนอขึน้ทะเบียนด าเนินการโดยคณะกรรมการ

คดัเลือกผูเ้ย่ียมส ารวจท่ีแตง่ตัง้โดยผูอ้  านวยการ พิจารณาจาก 
1.คณุสมบตัทิั่วไปของการเป็นผูเ้ย่ียมส ารวจตามท่ีสถาบนัก าหนด 
2.การเขา้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาผูเ้ย่ียมส ารวจตาม STA program ได้

ครบถ้วน (จ านวนครั้งขึน้กับผลการประเมินของครูฝึกและผู้เย่ียมส ารวจท่ีมีประสบการณ์ ตาม
แบบฟอรม์ท่ีก าหนด 

3.ผลการประเมินของครูฝึกและผูเ้ย่ียมส ารวจท่ีมีประสบการณท่ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงความก้าวหนา้ของความสามารถในการคิดวิเคราะห ์การมองภาพใหญ่ และความเขา้ใจใน
เกณฑม์าตรฐาน HA 

2.3.5 การประเมินผลการปฏิบัตงิานเพือ่พัฒนาต่อเน่ือง  
สถาบันก าหนดให้มีระบบการประเมินผู้เย่ียมส ารวจเพ่ือน าผลการประเมินมา

พฒันาทกัษะและความช านาญของการเป็นผูเ้ย่ียมส ารวจโดย  
1.การประเมินจากโรงพยาบาลทุกครัง้หลงัการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพ

โรงพยาบาล  
2.การประเมินตนเองของผูเ้ย่ียมส ารวจตามแบบฟอรม์ประเมินสมรรถนะปี

ละ 1 ครัง้ 
2.3.6 การต่ออายุผู้เยีย่มส ารวจ  

สถาบนัจะตอ่อายใุหผู้เ้ย่ียมส ารวจ โดยพิจารณาจาก  
1.การท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ย่ียมส ารวจใหก้บัสถาบนัไมน่อ้ยกวา่ 10 วนัท าการ/ปี  
2.รว่มประชมุวิชาการเพ่ือเพิ่มพูนศกัยภาพในการเป็นผูเ้ย่ียมส ารวจทกุปีๆ ปี

ละครัง้  
3.ไมมี่ความประพฤตบิกพรอ่ง หรือมีเหตรุอ้งเรียนใดๆ  
4.ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑดี์ 

2.4 การเยีย่มประเมินคุณภาพโรงพยาบาล และการเขียนรายงาน 
สถาบนัไดผ้สมผสานแนวคิดการประเมินแบบสรุปผล (summative evaluation) คือ 

การตดัสินคณุค่าในภาพรวม การใหก้ารรบัรองกระบวนการคณุภาพ และการประเมินความกา้วหนา้ 
(formative evaluation) คือการประเมินวิธีการท างานมีอะไรเป็นจดุแข็งหรือสิ่งท่ีน่าช่ืนชม อะไรเป็น
จดุออ่นหรือโอกาสพฒันา จะปรบัปรุงใหดี้ขึน้ไดอ้ย่างไร ซึ่งเป็นการใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา
ตามมาตรฐาน 
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โดยพนัธกิจของ สรพ. เป็นการใชก้ารประเมินเพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันา ซึ่งปัจจุบนั
เป็นการมุง่เนน้ท่ีการปรบัปรุงสิ่งท่ีท าดีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิ่งขึน้ และทิศทางในอนาคต สรพ. ก าลงัมุ่งสู่การ
ประเมินแบบเสริมศกัยภาพของโรงพยาบาลในการประเมินโอกาสสรา้งนวตกรรม ซึ่งสามารถ
น าไปใชไ้ดใ้นสถานการณท่ี์ซบัซอ้น ไม่แน่นอน อะไรท่ีใชก้ารได ้อะไรทีใชก้ารไม่ได ้อะไรท่ีตอ้งการ 
อะไรท่ีไม่ตอ้งการ อะไรท่ีควบคมุได ้อะไรท่ีควบคมุไม่ได ้ซึ่งเป็นการประเมินท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการ
พฒันาท่ีเกินกว่ามาตรฐาน หรือเรียกว่า developmental evaluation ซึ่งการตรวจเย่ียมประเมิน
คณุภาพโรงพยาบาล ในลักษณะเช่นนีจ้ะเป็นการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล เพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงาน (performance evaluation) ซึ่งเป็นเวทีแหง่การเรียนรูท่ี้มีคณุคา่ 

2.4.1 มาตรฐานทีใ่ช้ในการตรวจเยีย่มประเมินคุณภาพโรงพยาบาล  
มาตรฐานสถานพยาบาลและบริการสุขภาพ มีท่ีมาจากมาตรฐานหรือเกณฑ์

คณุภาพท่ีมีคณุค่า 3 ส่วน ไดแ้ก่ มาตรฐานสถานพยาบาลท่ีใชม้าตัง้แต่ปี พ.ศ.2540 เกณฑร์างวลั
คณุภาพแห่งชาติสู่องคก์รท่ีเป็นเลิศ และมาตรฐานสถานพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ ซึ่งก าหนดขึน้โดย
กรมอนามัยจดัท า ไดมี้การบูรณาการมาตรฐานหรือเกณฑ์ ทัง้ 3 ส่วนเขา้ดว้ยกัน มีการบูรณาการ
มาตรฐานรวมเป็นหนึ่ง เพ่ือลดความซ ้าซ้อนของเนื ้อหาท่ีมีความใกล้เคียงกันอยู่แล้ว ท าให้
โรงพยาบาลสามารถน าไปใชไ้ดง้่ายขึน้ และน าไปสู่การพฒันาคณุภาพระบบบริการสุขภาพในองค์
รวม เกิดการบูรณาการระหว่างการรักษากับการสรา้งเสริมสุขภาพชุมชน และเป็นการปูพืน้ฐาน
ส าหรบัองคก์รท่ีมุง่สู่ความเป็นเลิศในระดบัประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การใชม้าตรฐานฉบบันีใ้หเ้กิดประโยชน ์จะตอ้งน าไปใชด้ว้ยความเขา้ใจในบริบท
ของตนเอง สามารถระบยุอดเขาแหง่ปัญหาหรือประเด็นส าคญัแตล่ะเรื่องในหน่วยงานหรือองคก์รของ
ตนได ้ควบคู่ไปกับการใชห้ลกัคิดการพฒันาส าคญัท่ีเป็นพืน้ฐาน 5 ประการ คือ ทิศทางน า ผูร้บัผล 
คนท างาน การพฒันา พาเรียนรู ้และการหมนุวงลอ้ของการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง (PDSA) หรือท่ีเรียก
กรอบแนวคิดรวมนีอ้ยา่งง่ายๆ วา่ 3C-PDSA 

การน ามาตรฐานไปใช ้จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจเป้าหมายของมาตรฐาน เขา้ใจแนวคิดเชิง
ระบบท่ีมองทุกอย่างเช่ือมต่อกันอย่างเป็นองคร์วม แลว้พยายามน าไปประเมินสิ่งท่ีปฏิบตัิจริง เช่น 
ประเมินกับผูป่้วยท่ีก าลงันอนอยู่ในโรงพยาบาลจริงๆ ประเมินกับบุคคลท่ีเป็นผูด้  าเนินการหรือผูร้บั
ผลงานของระบบงานต่างๆ โดยเป้าหมายของการประเมิน คือการคน้หาโอกาสพฒันามากกว่าท่ีจะ
ประเมินเพ่ือความพงึพอใจกบัระดบัคณุภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั 
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2.4.2 ส่ิงทีต่้องใช้ควบคู่กับมาตรฐาน: 
1.การพิจารณาบรบิทขององคก์รและหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา ความทา้

ทาย และความเส่ียงท่ีส าคญั 
2.การใชค้่านิยมและแนวคิดหลกั (Core Values & Concepts) ของการพฒันา

คณุภาพและการสรา้งเสริมสุขภาพ ก าหนดประเด็น การน า ผูร้บัผลกระทบทัง้หมด บุคลากรในการ
ท างาน กระบวนการการพัฒนาคุณภาพในมุมมองเชิงระบบ การส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรูภ้ายใน
องคก์ร 

3. วงลอ้การพฒันาคณุภาพและการเรียนรู ้ 
4. แนวทางการประเมินระดบัการพฒันาตามเกณฑม์าตรฐาน  

2.4.3 การใช้มาตรฐานทีก่่อให้เกิดคุณค่า 
1. สรา้งความเขา้ใจเปา้หมายและ key words ของเกณฑม์าตรฐานใหก้ระจ่างชดั 
2. สง่เสรมิการเรียนรูแ้ละยกระดบัผลลพัธข์องการด าเนินงาน 
3. เพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมโยงขององคป์ระกอบต่างๆ ในแตล่ะระบบ (ใชแ้ผนภูมิเป็น

เครื่องมือการส่ือสาร) และการเช่ือมโยงระหว่างระบบงานตา่งๆ 
4.เนน้การน ามาตรฐานไปเรียนรูแ้ละทบทวนการปฏิบตัิในสถานการณจ์ริง เช่น ใน

ระหวา่งการใหก้ารรกัษา 
5.เน้นการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกพืน้ท่ี (โดยองคป์ระกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ 

ระบบงาน ผูป่้วย หนว่ยงาน) อยา่งเช่ือมโยง 
6.ประยุกตใ์ชม้าตรฐานอย่างเหมาะสม เช่น ประยุกตใ์ชม้าตรฐานในทุกระดบั ใน

ทกุกระบวนการ 
7.ส่งเสริมให้เกิดการทบทวนประเมินผลในระดับองค์กร หน่วยงาน ระดับ

กระบวนการท างาน เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของแตล่ะระบบ 
2.4.4 Scoring Guideline 

1. สรพ. ปรบัปรุงเครื่องมือส าหรบัการประเมินระดบัการพฒันาของสถานพยาบาล
ใหม่ในปี พ  .ศ .  2554 ครอบคลมุมาตรฐานตอนท่ี I-III เรียกว่า“HA Scoring 2011” ซึ่งมีทัง้หมด 89 ขอ้ 
เป็นแนวทางการประเมินคณุภาพของสถานพยาบาลท่ีมีระดบัการพฒันาในขัน้ท่ี 3 (Accreditation) 

2.เกณฑก์ารก าหนดระดบัคะแนน (Scoring) พิจารณาตามแนวทางดงันี ้
คะแนน 1 เป็นช่วงเริ่มต้นการพัฒนา อาจจะมีลักษณะตั้งรับ เน้นท่ีการ

วิเคราะห ์การตัง้ทีม การจดัหาทรพัยากร การก าหนดแนวทาง 
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คะแนน 2 เป็นชว่งของการวางระบบงานและเริ่มน าไปสูก่ารปฏิบตัิ 

คะแนน 3 เป็นช่วงของการปฏิบัติตามแนวทางท่ีออกแบบไว้จนเห็น early 

result ถือว่าเป็นระดับท่ีคาดหวังโดยเฉล่ีย เป็นระดับท่ีหวังผล 

(effective) 

คะแนน 4 เป็นช่วงของการมีความโดดเด่นในกระบวนการบางอย่าง ซึ่งอาจจะ

เป็นนวตกรรม การเช่ือมโยง หรือวิธีการท่ีไดผ้ลดีต่างๆ ตัวอย่างท่ี

แนะน าไว้เป็นเพียงแนวทางซึ่งไม่จ  าเป็นต้องท าได้ครบถ้วน และ

อาจจะมีเรื่องอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจประกอบ 

คะแนน 5 เป็นระดบัท่ีแสดงถึงกระบวนการประเมินและปรบัปรุงอย่างเป็นระบบ 

(systematic evaluation & improvement) ส่งผลใหมี้ผลลพัธท่ี์เป็น

เลิศ เป็นผูน้  าในดา้นนัน้ๆ 

ตอนที ่3 กรอบแนวคิดการประเมิน 
การพัฒนาคุณภาพกระบวนการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียม

ส ารวจใหม่ส าหรบัการวิจยัครัง้นีป้ระกอบดว้ย ลกัษณะของผูเ้ย่ียมส ารวจ กระบวนการตรวจเย่ียม 
ประกอบดว้ย การเตรียมการตรวจเย่ียม การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มูล 
การจัดท าและใหข้อ้เสนอแนะ และการจัดท ารายงานการประเมิน และจรรยาบรรณของผูเ้ย่ียม
ส ารวจ ทัง้นีก้ารพฒันามาตรฐานการประเมินอภิมานและแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน
ตามแนวคิดการประเมินแบบตอบสนองของ Sturges and Howley (2016) เสนอขัน้ตอนการ
พฒันาการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 8 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ (1) การระบผุู้
ท่ีมีส่วนไดแ้ละส่วนเสียและรบัรูค้วามตอ้งการ (2) การส ารวจนิยามจากผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย 
(3) การก าหนดมาตรฐานการประเมินและการตัง้เป้าหมาย (4) การสรา้งและน าไปใชใ้นการ
ประเมินอภิมานแบบตอบสนอง (5) การเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินอภิมาน (6) 
การวิเคราะหแ์ละรายงานขอ้คน้พบ (7) การอ านวยความสะดวกเวทีพดูคยุและตกลงรว่มกนั และ 
(8) การทบทวน และการปรบัการประเมินอภิมาน 
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ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การประเมินอภิมานแบบ
ตอบสนอง (RME) ของ Sturges 

and Howley (2016) 

แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรบัการตรวจเยี่ยม
ประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ยี่ยมส ารวจใหม่   มี 3 มาตรฐาน ดงันี ้

 มาตรฐานดา้นลกัษณะของผูเ้ยี่ยมส ารวจ 

 มาตรฐานดา้นกระบวนการตรวจเยี่ยม 

 มาตรฐานดา้นจรรยาบรรณของผูเ้ยี่ยมส ารวจ 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้มีความมุ่งหมายในการวิจัย 2 ประการ ไดแ้ก่ (1) เพ่ือการพัฒนาแบบ
ตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรับการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ (2) เพ่ือตรวจสอบคณุภาพ แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิ
มานแบบตอบสนองส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ท่ี
สรา้งขึน้ ส  าหรบัการน าเสนอวิธีด าเนินการวิจยัแบง่เป็น 4 ระยะ ตามความมุง่หมายของการวิจยั  

การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการการประเมินส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม ่ไดน้  าแนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนองของ Sturgers 
and Howley (2016) เป็นกระบวนการท่ีประกอบไปดว้ย 8 ขัน้ตอน โดยการมีส่วนรว่มระหว่างผู้
ประเมินและผูร้บัการประเมิน ซึ่งจะชว่ยในการสรา้งมาตรฐานการประเมินอภิมาน เพ่ือหาจดุท่ีควร
พฒันาของการประเมินและสรา้งแผนส าหรบัใชใ้นการปรบัปรุง  

การประเมินอภิมานแบบตอบสนองของ Sturgers and Howley (2016) ก าหนดใหมี้
ขั้นตอน 8 ขั้นตอน ผู้วิจัยก าหนดกระบวนการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนของแนวคิดและ
ก าหนดการด าเนินการวิจยัออกเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่ (1) ระยะท่ี 1 การก าหนดตวับง่ชี ้(2) ระยะท่ี 2 
พฒันาแบบตรวจสอบรายการ (3) ระยะท่ี 3 การตรวจสอนคณุภาพแบบตรวจสอบรายการประเมิน
อภิมานแบบตอบสนอง และ (4) ระยะท่ี 4 การทบทวนและปรบัปรุงการประเมินอภิมาน  

ระยะที ่1 การก าหนดตัวบ่งชี ้
ระยะท่ี 1 การก าหนดตวับ่งชี ้ผูว้ิจยัก าหนดการด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนของแนวคิด

การประเมินอภิมานแบบตอบสนองของ Sturgers and Howley (2016) ในขัน้ตอนท่ี 1 การระบผุูท่ี้
มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียและรบัรูค้วามตอ้งการ และขัน้ตอนท่ี 2 การส ารวจนิยามจากผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละ
สว่นเสีย ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ข้ันตอนที ่1 การระบุผู้ทีม่ีส่วนได้และส่วนเสียและรับรู้ความต้องการ  
1.1 ขัน้ตอนนีเ้ป็นการคน้หาและระบวุ่าผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่มีใครบา้ง และพิจารณาถึงบทบาทการ
มีสว่นรว่มงานวิจยัของผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละส่วนเสียนัน้  

1.2 การระบผุูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพ
โรงพยาบาล ของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ เพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกับกระบวนการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพ
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โรงพยาบาล ก าหนดว่าผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียกับการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล เป็นใครบา้ง โดยการสมัภาษณก์ับผูใ้หข้อ้มูล 3 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูฝึกเย่ียมส ารวจ 
และผูเ้ย่ียมส ารวจ เป็นผูท่ี้มีความส าคญัต่อการพฒันากระบวนการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพของ
โรงพยาบาล จากสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) โดยสอบถามว่าผูท่ี้มีส่วน
ไดแ้ละสว่นเสียมีใครบา้ง พบวา่ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงพยาบาล ผูจ้ดัการศนูยพ์ฒันาคณุภาพของ
โรงพยาบาล ผู้อ  านวยการของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หัวหน้าส านักประเมินและ
รบัรองของสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล ครูฝึกผูเ้ย่ียมส ารวจ หวัหนา้ทีมเย่ียมส ารวจ 

ข้ันตอนที ่2 การส ารวจนิยามจากผู้ทีม่ีส่วนได้และส่วนเสีย 
2.1 ส ารวจหาผู้ท่ีมีส่วนไดแ้ละส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจเย่ียมประเมิน

คุณภาพโรงพยาบาลของผู้เย่ียมส ารวจใหม่ รวมถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมกับการตรวจเย่ียม
ประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ ซึ่งตวัอย่างของผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารโรงพยาบาล ผูจ้ดัการศนูยพ์ฒันาคณุภาพของโรงพยาบาล ผูอ้  านวยการของสถาบนัรบัรอง
คณุภาพสถานพยาบาล หวัหนา้ส านกัประเมินและรบัรองของสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล 
ครูฝึกผูเ้ย่ียมส ารวจ หวัหนา้ทีมเย่ียมส ารวจ โดยการสมัภาษณผ์ูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียอย่างเป็น
ทางการใหค้รอบคลมุผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง 

2.2 ร่างและพฒันาประเด็นค าถามในแบบสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง จากผูท่ี้มี
สว่นไดแ้ละส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ 
เชน่ 

- ท่านมีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวข้องกับการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาลในขัน้ตอนใด 

- ทา่นมีความคาดหวงัตอ่ผูเ้ย่ียมส ารวจใหมอ่ยา่งไร 
- ท่านคิดว่า กระบวนการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลควร

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
- ท่านมีความต้องการจะปรับปรุงการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพ

โรงพยาบาล ในเรื่องอะไร 
ตวัอย่างการวิจยัระยะท่ี 1 ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล 

(องคก์ารมหาชน) ครูฝึกเย่ียมส ารวจ และผูเ้ย่ียมส ารวจ 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัระยะท่ี 1 ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณมี์โครงสรา้งในขัน้ตอนท่ี 1 

และแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งในขัน้ตอนท่ี 2 
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ระยะที ่2 พัฒนาแบบตรวจสอบรายการ 
ระยะท่ี 2 พฒันาแบบตรวจสอบรายการ โดยด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนของแนวคิดการ

ประเมินอภิมานแบบตอบสนองของ Sturgers and Howley (2016) ในขัน้ตอนท่ี 3 การก าหนด
มาตรฐานการประเมินและการตัง้เป้าหมายเชิงส ารวจ และขัน้ตอนท่ี 4 การสรา้งและน าไปใชใ้น
การประเมินอภิมานแบบตอบสนอง แสดงรายละเอียด ดงันี ้

ข้ันตอนที ่3 การก าหนดมาตรฐานการประเมินและการตั้งเป้าหมาย 
เป็นขัน้ตอนการก าหนดมาตรฐานการประเมินและการตัง้เป้าหมายของมาตรฐาน

การประเมินอภิมาน ด าเนินการโดยวิเคราะหผ์ลการสมัภาษณท่ี์ไดใ้นขัน้ตอนท่ี 2 การส ารวจนิยาม
จากผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียม
ส ารวจใหม่ ดว้ยวิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis) เพ่ือใหมี้การก าหนดมาตรฐานการ
ประเมินอภิมาน พบว่า มาตรฐานการประเมินประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้น
ลกัษณะของผูเ้ย่ียมส ารวจ มาตรฐานดา้นกระบวนการตรวจเย่ียม และมาตรฐานดา้นจรรยาบรรณ
ของผูเ้ย่ียมส ารวจ โดยมีนิยามในแตล่ะมาตรฐาน ตามตาราง 6 ดงันี ้

ตาราง 6 การก าหนดมาตรฐานการประเมินอภมิานแบบตอบสนอง 

มาตรฐาน นิยาม 

1. ดา้นลกัษณะของผูเ้ยี่ยมส ารวจ คณุสมบตัิของผูเ้ยี่ยมส ารวจ คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้ยี่ยมส ารวจ
ในการแสดงออกถึงการวางตวัในระหวา่งการเยี่ยมส ารวจ การแสดงความ
คิดเห็น และการสร้างความน่าเ ช่ือถือของผู้เยี่ยมส ารวจ ตลอดจน
สมรรถนะของผู้เยี่ยมส ารวจ ได้แก่ การแสดงความคิดเห็นเชิงบวก มี
ประโยชน ์ทกัษะการใหค้  าปรกึษา การรบัรูส้ถานการณ ์และการสงัเกต  

2. ดา้นกระบวนการตรวจเยี่ยม การด าเนินการตรวจเยี่ยมส ารวจคณุภาพโรงพยาบาล ประกอบดว้ย การ
เตรียมการตรวจเยี่ยม การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะหแ์ละน าเสนอ
ขอ้มลู การจดัท าและใหข้อ้เสนอแนะ และการจดัท ารายงานการประเมิน 

3. ดา้นจรรยาบรรณของผูเ้ยี่ยม
ส ารวจ 

การรกัษาความลบัของการส ารวจ ไม่เผยแพร่ขอ้มูลของโรงพยาบาล ไม่
แสดงท่าทีเชิงลบ การตัดสินผลการประเมินจากขอ้มูลองคร์วม และไม่
บิดเบือนขอ้มลูเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผลการประเมินของผูเ้ยี่ยมส ารวจ 
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ข้ันตอนที ่4 การสร้างและน าไปใช้ในการประเมินอภมิานแบบตอบสนอง 
4.1 เป็นขั้นตอนการสรา้งและน าไปใช้ในการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง 

ด าเนินการโดยการน าขอ้มูลในขัน้ตอนท่ี 3 การก าหนดมาตรฐานการประเมินและการตัง้เป้าหมาย 
เพ่ือน ามาจดัท าแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน และการวางแผนการประเมินอภิมาน 

4.2 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการโดยใชแ้นวคิดการจัดท าแบบตรวจสอบ
รายการประเมินอภิมานของ Stufflebeam (สมพงษ ์ป้ันหุ่น, 2548) ก าหนดองคป์ระกอบ หมวดหมู ่
และเรียงล าดบัส าหรบัของขอ้รายการตรวจสอบ จดุตรวจสอบละ 5-10 ขอ้รายการ มีดงันี ้

ตาราง 7 การก าหนดข้อรายการแบบตรวจสอบรายการประเมินอภมิานแบบตอบสนอง 

1.มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย่มส ารวจ ควรมีการประเมิน ดังนี้ 
1.1 คุณสมบัติของผู้เยีย่มส ารวจ 
 จบปรญิญาตรดีา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

 มีประสบการณก์ารท างานมากกวา่ 10 ปี  
 มีความรูเ้ก่ียวกบัระบบสขุภาพและระบบคณุภาพท่ีทนัสมยั 

 มีบคุลกิภาพที่ดี 
 มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดี 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เยีย่มส ารวจ (1) 
 มีความรูส้กึที่ดีตอ่ระบบคณุภาพ 

 มีความอดทนการเผชิญกบัปัญหาในการตรวจเยี่ยม 

 มีความเช่ือใจและไวว้างใจกบัโรงพยาบาล 

 มีความเคารพความคิดเห็นที่แตกตา่งกนัของโรงพยาบาล 

 รูจ้กักาลเทศะในการวางตวั 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เยีย่มส ารวจ (2) 

 แสดงออกถึงความเป็นผูใ้หใ้นทกุ ๆ สถานการณ ์

 แสดงความคิดเห็นแบบไมต่ดัสนิ 

 ไมม่ีผลประโยชนท์บัซอ้นตอ่โรงพยาบาลท่ีเขา้ตรวจเยี่ยม  
 ตอ้งเคารพในสทิธิและศกัดิศ์รขีองผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 เป็นแบบอยา่งที่ดีใหแ้ก่ผูอ้ื่น 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

1.3 สมรรถนะของผู้เยีย่มส ารวจ 
 มีการแสดงความคิดเห็นเชิงบวก 

 มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน ์

 มีทกัษะการเป็นพ่ีเลีย้งใหค้  าปรกึษา 

 สามารถรบัรูส้ถานการณผิ์ดปกติและแกไ้ขไดโ้ดยทนัที 

 เป็นคนช่างสงัเกต 

2.มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ม ควรมีการประเมินดังนี้ 
2.1 การเตรียมการตรวจเยีย่ม 
 มีก าหนดการเยี่ยมที่ชดัเจน 

 มีประชมุก่อนการตรวจเยี่ยมเพื่อรบัรูข้อ้มลูโรงพยาบาล 

 ศกึษาขอ้มลูที่รบัผิดชอบมาเป็นอยา่งดี 
 แลกเปลีย่นขอ้มลูส าคญัซึง่กนัและกนัแก่ผูต้รวจเยี่ยม 
 ไมข่อเอกสารท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัความรบัผิดชอบจากโรงพยาบาล 
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การใชข้อ้มลูของโรงพยาบาลในการเยี่ยมเพื่อท าความเขา้ใจบรบิท 

 มีการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 มีการรบัฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งในโรงพยาบาล 

 มีการพิจารณาขอ้มลูโรงพยาบาลเป็นหลกัยดึในการเรยีนรูร้ว่มกบัโรงพยาบาล 

 มีการเก็บรวบรวมขอ้มลูส าคญัตอ่การตดัสนิผลการตรวจเยี่ยม 
2.3 การวิเคราะหแ์ละน าเสนอข้อมูล 
 มีการชีแ้จงเรือ่งยุง่ยากใหเ้ขา้ใจง่าย 

 มีการสงัเคราะหข์อ้มลูจากผูเ้ยี่ยมคนอื่น 

 มีการสรุปประเด็นหลงัจากเสรจ็สิน้การเยี่ยมในแตล่ะช่วง 

 มีการวิเคราะหข์อ้มลูภายใตบ้รบิทของโรงพยาบาล 
 มีการน าเสนอในภาพรวมไมเ่จาะจงรายกรณี 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

2.4 การจัดท าและให้ขอ้เสนอแนะ 
 การใหข้อ้เสนอแนะท่ีมีความเป็นไปได ้

 การใหข้อ้เสนอแนะท่ีสอดคลอ้งกบับรบิท 

 มีการท างานรว่มกนัเป็นทีม 

 แสดงขอ้มลูอยา่งสมเหตสุมผล 
 แสดงขอ้มลูที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล 
2.5 การจัดท ารายงานการประเมิน 
 แสดงขอ้มลูที่เป็นจรงิ 

 รายงานการประเมินมีความเป็นไปได ้
 ใชม้าตรฐานเป็นหลกัการ  
 เนือ้หาในองคป์ระกอบของรายงานการประเมินตอ้งสอดคลอ้งกนั 
 ไมข่ดัตอ่ขอ้ก าหนด กฎหมาย และระเบียบของกระทรวงสาธารณสขุหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผู้เยีย่มส ารวจ ควรมีการประเมิน ดังนี ้
 ไมเ่ปรยีบเทียบคณุภาพกบัโรงพยาบาลอื่น 

 ไมแ่สดงทา่ทีเชิงลบตอ่การประเมินท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน 

 มีการรกัษาความลบั 
 ไมม่ีการใชข้อ้มลูบางสว่นในการตดัสนิผลการประเมิน 

 ไมม่ีการบิดเบือนขอ้มลูเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผลการตดัสนิของตนเอง 
  

4.3 การตรวจสอบคุณภาพแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน โดยใช้
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน เป็นผูต้รวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยพิจารณาค่า 
Index of Item-objective Congruence ตัง้แต่ 0.80 – 1.00 (อ านวยพร ทองศรี, 2558)  
น าจดุตรวจสอบรายการท่ีไม่ผ่าน น าไปปรบัปรุงตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ โดยก าหนดเกณฑ์
การคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ ดงันี ้

1) ผู้เ ช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จ านวน 3 คน ก าหนดเกณฑค์ัดเลือก
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยตอ้งมีประสบการณใ์นการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล ไม่นอ้ยกว่า 5 
ปี หรือไดมี้งานวิจยัหรือผลงานดา้นการพฒันากระบวนการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล  
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2) ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวกับการวดัและประเมินผล จ านวน 2 คนตอ้งส าเร็จ
การศึกษาปริญญาเอก สาขาการวัดและประเมินผลหรือวิจยัการศึกษา และมีประสบการณก์าร
ประเมินอภิมาน  

ผลตรวจสอบคุณภาพแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงในเนือ้หา พบว่า ค่า IOC ตัง้แต ่0.80 – 1.00 ซึ่งผ่าน
เกณฑใ์นการพิจารณาทกุขอ้รายการทัง้ 3 มาตรฐาน ดงัตาราง 

ตาราง 8 ผลการตรวจสอบคุณภาพความเทีย่งตรงเนือ้หา 

มาตรฐานการประเมินอภมิาน 
จ านวน 

มาตรฐานยอ่ย 

จ านวน 

รายการ 
ค่า IOC 

1. ดา้นลกัษณะของผูเ้ยี่ยมส ารวจ 3 20 0.80-1.00 

2. ดา้นกระบวนการตรวจเยี่ยม 5 25 0.80-1.00 

3. ดา้นจรรยาบรรณของผูเ้ยี่ยมส ารวจ 1 5 0.80-1.00 

รวม 9 50 0.80-1.00 

  

4.4 ปรบัปรุงแบบตรวจสอบรายการท่ีไดร้บัการปรบัปรุงตามแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญ 
ผา่นการเห็นชอบแลว้ และจดัเตรียมแบบตรวจสอบรายการเพ่ือใชใ้นการประเมิน 

4.5 วางแผนการประเมินร่วมกับนักประเมินอภิมาน เพ่ือส่ือสารท าความเขา้ใจ
จดุมุ่งหมายในการประเมินอภิมาน แนวทางการประเมินอภิมาน มาตรฐานการประเมินอภิมานและ
แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน 

ตัวอย่างการวิจัยระยะท่ี 2 คือ ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ไดแ้ก่ 1) ผู้เช่ียวชาญท่ี
เก่ียวขอ้งกับกระบวนการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ของสถาบนัรบัรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 3 คน  2) ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล จ านวน 2 คน 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัระยะท่ี 2 ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบรายการ 

ระยะที ่3 การตรวจสอบคุณภาพแบบตรวจสอบรายการประเมินอภมิานแบบตอบสนอง 
ระยะท่ี 3 การตรวจสอนคณุภาพแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง

ผู้วิจัยมีการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนของแนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนองของ 
Sturgers and Howley (2016) ในขัน้ตอนนีมี้การเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินอภิ
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มาน คือขัน้ตอนท่ี 5 และ การวิเคราะหแ์ละรายงานขอ้คน้พบ คือขัน้ตอนท่ี 6 และขัน้ตอนท่ี 7 การ
อ านวยความสะดวกเวทีพดูคยุ และตกลงรว่มกนั ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ข้ันตอนที ่5 การเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการประเมินอภมิาน 
5.1 เป็นขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินอภิมาน จากการ

ทดลองใชก้ารประเมินอภิมานการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล และผูป้ระเมินอภิมาน คือ 
ครูผูฝึ้กเย่ียมส ารวจ และใชแ้บบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานในการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพ
โรงพยาบาลจะน าไปใชใ้นการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลกบัผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ท่ีไดร้บั
การแตง่ตัง้เป็นผูเ้ย่ียมส ารวจไมเ่กิน 1 ปีเทา่นัน้  

5.2 ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูสะทอ้นกลบักระบวนการประเมินอภิมาน 
โดยการสงัเกตสถานการณ ์และการสมัภาษณผ์ูท่ี้มีสว่นไดแ้ละส่วนเสีย 

ข้ันตอนที ่6 การวิเคราะหแ์ละรายงานข้อค้นพบ 
6.1 เป็นขัน้ตอนการวิเคราะหแ์ละรายงานขอ้คน้พบ ในขัน้ตอนท่ี 5 การเก็บรวบรวม

ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมินอภิมาน น าผลจากการประเมินอภิมานวิเคราะหก์ าหนดเป็นจุดแข็ง 
จดุออ่นจากการประเมินและขอ้เสนอแนะตอ่การประเมินอภิมาน 

6.2 ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูสะทอ้นกลบักระบวนการประเมินอภิมาน 
โดยการสงัเกตสถานการณ ์และการสมัภาษณผ์ูท่ี้มีสว่นไดแ้ละส่วนเสีย  

ข้ันตอนที ่7 การอ านวยความสะดวกเวทพูีดคุย และตกลงร่วมกัน 
7.1 เป็นขัน้ตอนการอ านวยความสะดวกเวทีพดูคยุ และตกลงรว่มกนั  
7.2 ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูสะทอ้นกลบักระบวนการประเมินอภิมาน 

โดยการสงัเกตสถานการณ ์และการสมัภาษณผ์ูท่ี้มีสว่นไดแ้ละส่วนเสีย  
7.3 ครูฝึกผูเ้ย่ียมส ารวจจะสะทอ้นความคิดเห็นตลอดระยะเวลาการตรวจเย่ียม

ประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ในแต่ละช่วง เพ่ือสะทอ้นขอ้มูลใหเ้กิดการพัฒนากระบวนการตรวจ
เย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล  

7.4 หลงัการประเมินจะมีการจดัการสนทนากลุ่มเพ่ือสะทอ้นคิดระหว่างผูป้ระเมิน
อภิมานกับผู้เย่ียมส ารวจใหม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับไปใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานและแบบ
ตรวจสอบรายการ 

ตวัอย่างการวิจยัระยะท่ี 3 ไดแ้ก่  ครูฝึกผูเ้ย่ียมส ารวจ จ านวน 6 คน และผู้
เย่ียมส ารวจใหมจ่  านวน 6 คน 

เครื่องมือในการวิจยัระยะท่ี 3 ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณมี์โครงสรา้ง การสงัเกต 
และประเดน็การสนทนากลุม่ 
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ระยะที ่4 การทบทวนและปรับปรุงการประเมินอภมิาน 
ระยะท่ี 4 การทบทวนและปรบัปรุงการประเมินอภิมาน มีการด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอน

ของแนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนองของ Sturgers and Howley (2016) ใน ตาม
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ข้ันตอนที ่8 การทบทวน และการปรับการประเมินอภมิาน 
8.1 ผูว้ิจยัปรบัปรุงมาตรฐานการประเมินอภิมานและจดุตรวจสอบรายการประเมิน

อภิมานจากขอ้มูลท่ีไดร้บั ท าใหเ้กิดการพฒันามาตรฐานการประเมินอภิมานและไดแ้บบตรวจสอบ
รายการประเมินอภิมานท่ีมีคณุภาพ 

8.2 มาตรฐานการประเมินอภิมานการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลและ
แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัระยะท่ี 4 ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบรายการ 
ผูว้ิจัยสรุปประเด็นวิธีการด าเนินการวิจัยโดยแสดงความสัมพันธ์ของการ

ด าเนินการในแต่ละระยะ และขั้นตอนการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง ตามแนวคิดของ 
Sturgers and Howley (2016) ตามรายละเอียดในตาราง 9 

ตาราง 9 การด าเนินการวิจัย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ข้ันตอน
การ

ด าเนินการ
ตาม  

การด าเนินงาน เคร่ืองมือ ผลทีไ่ด้รับ 

ระยะที่ 1 
การก าหนด
ตัวบ่งชี ้

 

ขัน้ตอนท่ี 1 
การระบผุูท้ี่มี
สว่นไดแ้ละ
สว่นเสยีและ
รบัรู ้ ความ
ตอ้งการ  

 ระบผุูท้ี่มีสว่นไดแ้ละสว่นเสยีที่เก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจเยี่ยมประเมินคณุภาพ
โรงพยาบาล ของผูเ้ยี่ยมส ารวจใหม ่และ
ใชก้ารสมัภาษณแ์บบไมม่ีโครงสรา้ง 
เพื่อใหไ้ดท้ราบผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการมี
บทบาทในการประเมินอภิมาน 

 สมัภาษณก์บัผูใ้หข้อ้มลู 3 คนที่มี
ความส าคญัตอ่การพฒันากระบวนการ
ตรวจเยี่ยมประเมินโรงพยาบาล ของ
สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล 
(องคก์ารมหาชน) 

แบบสมัภาษณ์
กึ่งโครงสรา้ง 

กลุม่ผูท้ี่มีสว่น
ไดแ้ละสว่น
เสยี จ านวน 3 
คน ไดแ้ก่ 
ผูบ้รหิาร ครู
ฝึกตรวจเยี่ยม 
ผูเ้ยี่ยมส ารวจ 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ข้ันตอน
การ

ด าเนินการ
ตาม  

การด าเนินงาน เคร่ืองมือ ผลทีไ่ด้รับ 

 ขัน้ตอน 2 
การส ารวจ
นิยามจากผูท้ี่
มีสว่นไดแ้ละ
สว่นเสยี 

 ตวัอยา่งของผูท้ี่มีสว่นไดแ้ละสว่นเสยีที่
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก ่
- ผูบ้รหิารโรงพยาบาล 
- ผูป้ระสานงานโรงพยาบาล  
- ผูอ้  านวยการของสถาบนัรบัรอง

คณุภาพสถานพยาบาล  
- หวัหนา้ส านกัประเมินและรบัรอง

ของสถาบนัรบัรองคณุภาพ
สถานพยาบาล 

- ครูฝึกผูเ้ยี่ยมส ารวจ 
- หวัหนา้ทีมเยี่ยมส ารวจ 

 สมัภาษณผ์ูท้ี่มีสว่นไดแ้ละสว่นเสยีอยา่ง
เป็นทางการใหค้รอบคลมุผูม้ีสว่น
เก่ียวขอ้ง 

แบบสมัภาษณ์
มีโครงสรา้ง 

มาตรฐานการ
ประเมินอภิ
มาน จ านวน 
3 มาตรฐาน 
ไดแ้ก่ ดา้น
คณุลกัษณะ
ของผูเ้ยีย่ม
ส ารวจ ดา้น
กระบวนการ
ตรวจเยี่ยม 
และดา้น
จรรยาบรรณ
ของผูเ้ยีย่ม
ส ารวจ 

ระยะที่ 2 
พัฒนาแบบ
ตรวจสอบ
รายการ 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 
การก าหนด
มาตรฐานการ
ประเมินและ
การ
ตัง้เปา้หมาย 

 การวเิคราะหผ์ลการสมัภาษณโ์ดยวิธีการ
วิเคราะหเ์นือ้หา (Content analysis)  

 การพฒันาแบบตรวจสอบรายการโดยใช้
แนวคิดการจดัท าแบบตรวจสอบรายการ
ประเมินอภิมานของ Stufflebe am 
(สมพงษ์ ป้ันหุน่, 2548) 
1. ก าหนดองคป์ระกอบ จดัหมวดหมู ่

รายละเอียด และเรยีงล าดบัส าหรบั
ของขอ้รายการตรวจสอบ จดุ
ตรวจสอบละ 5 ขอ้รายการ 

2. ตรวจสอบคณุภาพของแบบ
ตรวจสอบรายการโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 คน ในดา้นความตรง

แบบบ
ตรวจสอบ
รายการ 

มาตรฐานการ
ประเมิน อภิ
มานและแบบ
ตรวจสอบ
รายการ
ประเมิน       
อภิมาน 
 
การวางแผน
การประเมิน
อภิมาน 

ขัน้ตอนท่ี 4 
การสรา้งและ
น าไปใชใ้น
การประเมิน
อภิมานแบบ
ตอบสนอง 
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ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ข้ันตอน
การ

ด าเนินการ
ตาม  

การด าเนินงาน เคร่ืองมือ ผลทีไ่ด้รับ 

ประเด็น ความครอบคลมุ ความเป็น
รูปธรรม ความชดัเจน ความ
ประหยดั ความยตุิธรรม และความ
ยตุิธรรมในการตรวจสอบ  

3. ปรบัปรุงและจดัพิมพแ์บบตรวจสอบ
รายการ 

 วางแผนการประเมินรว่มกบันกัประเมินอภิ
มาน 

ระยะที่ 3  
การทดลอง
ใช้แบบ

ตรวจสอบ
รายการ

ประเมินอภิ
มาน 

ขัน้ตอนท่ี 5 
การเก็บ
รวบรวมขอ้มลู
การประเมิน
อภิมาน 

 การทดลองใชก้ารประเมินอภิมานเพื่อการ
ตรวจเยี่ยมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล 
จะถกูประเมินโดยนกัประเมินอภิมานมือ
อาชีพ ในงานวิจยันี ้คือ ครูฝึกผูเ้ยี่ยม
ส ารวจ และใชแ้บบตรวจสอบรายการ
ประเมินอภิมานในการตรวจเยีย่มประเมิน
คณุภาพโรงพยาบาล ของผูเ้ยี่ยมส ารวจ
ใหม ่

 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู
สะทอ้นกลบักระบวนการประเมินอภิมาน 
โดยการสงัเกตสถานการณ ์และการ
สมัภาษณผ์ูท้ี่มีสว่นไดแ้ละสว่นเสยี 

แบบสมัภาษณ์
แบบสงัเกต 
 

น าผลลพัธก์าร
ประเมินอภิ
มาน  
จดุแข็ง 
จดุออ่นจาก
การประเมินมา
ปรบัการตรวจ
เยี่ยมประเมิน
คณุภาพ
โรงพยาบาล 
และ
ขอ้เสนอแนะ
ตอ่การ
ประเมิน 
อภิมาน 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนท่ี 6 
การวเิคราะห์
และรายงาน
ขอ้คน้พบ 

ขัน้ตอนท่ี 7 
การอ านวย
ความสะดวก
เวทีพดูคยุ 
และตกลง
รว่มกนั 

 ครูฝึกเยี่ยมส ารวจจะสะทอ้นความคิดเห็น
ตลอดระยะเวลาการตรวจเยี่ยมประเมิน
คณุภาพโรงพยาบาล ในแตล่ะช่วง เพื่อ
สะทอ้นขอ้มลูใหเ้กิดการพฒันา
กระบวนการตรวจเยีย่มประเมินคณุภาพ
โรงพยาบาล  

 หลงัการประเมินจะมีการจดัการสนทนา
กลุม่เพื่อสะทอ้นคิดระหวา่งครูฝึกเยี่ยม
ส ารวจกบัผูเ้ยี่ยมส ารวจใหม ่

ประเด็นการ
สนทนากลุม่ 
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ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ข้ันตอน
การ

ด าเนินการ
ตาม  

การด าเนินงาน เคร่ืองมือ ผลทีไ่ด้รับ 

ขอ้มลูส าหรบั
ไปใชใ้นการ
ปรบัปรุง
มาตรฐานและ
แบบ
ตรวจสอบ
รายการ 

ระยะที่ 4 
การ

ทบทวน
และ

ปรับปรุง
การ

ประเมินอภิ
มาน 

ขัน้ตอนท่ี 8 
การทบทวน 
และการปรบั
การประเมิน
อภิมาน 
 

 ผูว้ิจยัปรบัปรุงมาตรฐานการประเมินอภิ
มานและจดุตรวจสอบรายการประเมินอภิ
มานจากขอ้มลูที่ไดร้บั 

 มาตรฐานการ
ประเมิน อภิ
มานและจดุ
ตรวจสอบ
รายการ
ประเมิน          
อภิมานท่ีมี
คณุภาพ 

 

ตัวอย่างการวิจัย 
กลุ่มผู้ท่ี มีส่วนได้และส่วนเสียต่องานวิจัย คือ ผู้บริหารของสถานพยาบาลและผู้

ประสานงานท่ีไดร้บัการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล จากผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ ในช่วง
มกราคม 2560 – มิถนุายน 2561 ผูอ้  านวยการสถาบนั จ านวน 1 คน หวัหนา้ส านกัประเมินและ
รับรองของสถาบัน จ านวน 1 คน ครูฝึกผู้เย่ียมส ารวจท่ีเข้าร่วมการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล จ านวน 6 คน ผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ จ  านวน 6 คน และครูฝึกผูเ้ย่ียมส ารวจและเป็นหวัหนา้
ทีมเย่ียมส ารวจร่วมดว้ย จ านวน 6 คน ดงัตาราง 10 รายละเอียดกลุ่มผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย 
ดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 10 รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างผู้ทีม่ีส่วนได้และส่วนเสีย 

กลุ่ม โรงพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
ผู้บริหาร ผูอ้  านวยการ ผูอ้  านวยการ  
คนในองคก์ร ศนูยพ์ฒันาคณุภาพ ส านกัประเมินและรบัรอง 
ผู้ปฏิบัติงาน ผูป้ระสานงานคณุภาพ  ครูฝึกผูเ้ยี่ยมส ารวจ  

 หวัหนา้ทีมผูเ้ยี่ยมส ารวจ 
  

การประเมินอภิมานแบบตอบสนองไดด้  าเนินการในการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล เฉพาะการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล ท่ีมีผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ท่ีไดร้บัการ
แต่งตัง้ตัง้แตส่ิงหาคม 2560 – มีนาคม 2561 เป็นตวัอย่าง และด าเนินการเลือกตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยพิจารณาจากการตัดสินใจจากการตรวจเย่ียมประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาล ท่ีมีผู้เย่ียมส ารวจใหม่ ในช่วงท่ีด  าเนินการวิจัยในระยะท่ี 3 ขั้นตอนการ
ทดลองใชแ้บบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานลกัษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ของการวิจยั  

เคร่ืองมือในการวิจัย 
1.การระบุผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียและประเมินความตอ้งการจ าเป็นและการส ารวจ

นิยามจากผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย เพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศในการก าหนดเป็นเกณฑก์ารประเมินอภิ
มานและจดุตรวจสอบในแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน โดยการวิจยัจากกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง 
(stakeholder) โดยการสรา้งแบบสงัเกต แบบสมัภาษณ ์แบบสนทนากลุม่ 

2.สรา้งเครื่องมือและน าเครื่องมือใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมและ
ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรกึษา 

3.คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบความเท่ียงตรงในเชิงเนือ้หา (Content Validity)  
โดยมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.80 – 1.00 (อ านวยพร ทองศรี, 2558) น าจดุตรวจสอบรายการท่ีไม่ผ่าน 
น าไปปรบัปรุงตามความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ โดยก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ ดงันี ้

1) ผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการตรวจเย่ียมประเมินโรงพยาบาล ของ
สถาบนั 3 คนเกณฑค์ดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ ดงันี ้ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งมีประสบการณใ์นการตรวจเย่ียม
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีงานวิจัยหรือผลงานดา้นการพัฒนา
กระบวนการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล  
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2) ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกับการวัดและประเมินผล  2 คนตอ้งส าเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาการวดัและประเมินผลหรือวิจยัทางการศกึษา และมีประสบการณก์ารประเมิน
อภิมาน  

4.น าเครื่องมือทดลองให้ครูฝึกผู้เย่ียมส ารวจใช้เครื่องมือการประเมินอภิมานในการ
ทดลองประเมินอภิมานในระหว่างการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลกับผูเ้ย่ียมส ารวจ
ใหม่ ทดลองใชใ้นโรงพยาบาลจ านวน 6 แห่งประกอบดว้ย โรงพยาบาลขนาดเล็กท่ีมีขนาดเตียงท่ี
ใหบ้ริการไม่เกิน 120 เตียง จ านวน 3 แห่ง โรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีมีขนาดเตียงท่ีใหบ้ริการ
มากกว่า 120 เตียงขึน้ไป จ านวน 3 แห่ง โดยในการลงพืน้ท่ีแตล่ะครัง้ ครูฝึกผูเ้ย่ียมส ารวจ 1 คน 
จะใชเ้ครื่องมือแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองกบัผูเ้ย่ียมส ารวจใหม ่1 คน   

5.น าข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องของเคนดอลล์ (Kendall’s 
Coefficient of Concordance : W) ผลการค านวณไดเ้ป็นคณุภาพดา้นความเท่ียงระหว่างนกั
ประเมินอภิมานมืออาชีพ 3 คน (Inter-rater reliability) ของขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบตรวจสอบรายการ 
แลว้พิจารณาน าไปใชห้รือปรบัปรุง ไดก้ าหนดเกณฑค์ดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ ดงันี ้

1).ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทหรือเอก ดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพทกุแขนง   
2). มีประสบการณก์ารตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล มากกวา่ 10 ปี 
3) มีความรูท่ี้เป็นปัจจบุนัเก่ียวกบัระบบคณุภาพและระบบสขุภาพ 
4) มีการแตง่ตัง้เป็นครูฝึกผูเ้ย่ียมส ารวจโดยสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนของแนวคิดการ

ประเมินอภิมานแบบตอบสนองของ Sturgers and Howley (2016) ดงันี ้
1.ติดต่อผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย ขอความอนุเคราะหใ์นการด าเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู 
2.ติดต่อครูฝึกผูเ้ย่ียมส ารวจและผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ท่ีใชเ้ป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือขอ

ความอนุเคราะหใ์นการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล พรอ้มทัง้ก าหนดวัน และสถานท่ีในการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.จดัเตรียมเครื่องมือการวิจยั วางแผนในการด าเนินการ โดยผูว้ิจยัเป็นผูป้ระสานการ
ด าเนินการเก็บขอ้มลูกบัโรงพยาบาล 
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4.ท าการวิเคราะหข์อ้มลูผลการใชข้องแบบตรวจสอบรายการประเมิน ไดแ้ก่ คณุภาพ
ของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน และขอ้เสนอแนะตอ่แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิ
มาน 

การวิเคราะหข้์อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลูดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.การวิเคราะหข์อ้มูล สภาพทั่วไปท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติบรรยาย โดยใช้
การแจกแจงความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และน าเสนอดว้ยการบรรยาย 

2.การวิเคราะหข์อ้มลูการตรวจสอบความถกูตอ้ง เหมาะสมของเกณฑก์ารประเมินท่ี
พฒันาขึน้และวิเคราะหค์วามเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity)  IOC ตัง้แต ่0.80 – 1.00  

3.การวิเคราะหข์อ้มูลความสอดคลอ้งของผลการประเมินระหว่างผูป้ระเมิน ( Inter-
rater reliability) โดยการน าผลการประเมินจากแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน  มา
ค านวณคา่สมัประสิทธ์ิความสอดคลอ้งของเคนดอลล ์(Kendall’s Coefficient of Concordance : 
W) ผลการค านวณไดเ้ป็นคุณภาพดา้นความเท่ียงระหว่างครูฝึกผูเ้ย่ียมส ารวจท่ีเป็นผูใ้ชแ้บบ
ตรวจสอบรายการในการประเมินอภิมาน จ านวน 3 คน 

4.การวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง โดย
ก าหนดการวิเคราะหข์อ้มลูและการแปลผล ดงันี ้

4.1 การวิเคราะหแ์ละแปลผลของมาตรฐานย่อย  
เม่ือผูว้ิจยัน าแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรบั

การตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ทดลองใชแ้ลว้ด าเนินการสรุป
คะแนนในแต่ละมาตรฐานย่อยตามเกณฑท่ี์ก าหนด แปลผลตามเกณฑม์าตรฐานย่อย และน ามา
ค านวณตามสตูร โดยคณูกบัคา่น า้หนกัคะแนนของมาตรฐานย่อย แลว้น าคะแนนรวมไปวิเคราะห์
และแปลผลตามมาตรฐานหลกัตอ่ไป รายละเอียดดงันี ้

 จ านวนขอ้มาตรฐานในระดบัดี   x คา่น า้หนกัของคะแนน 2 

 จ านวนขอ้มาตรฐานในระดบัพอใช้   x คา่น า้หนกัของคะแนน 1 

 จ านวนขอ้มาตรฐานในระดบัควรปรบัปรุง  x คา่น า้หนกัของคะแนน 0 

 รวมคะแนน =            
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ตาราง 11 เกณฑก์ารประเมินในแบบตรวจสอบรายการประเมินอภมิานแบบตอบสนองใน
มาตรฐานย่อย 

จ านวนรายการมาตรฐานยอ่ย 
(ข้อ) 

เกณฑก์ารแปลผลการประเมิน 
ค่าน ้าหนักคะแนนของมาตรฐาน

ยอ่ย 

4 – 5 ดี (Good) 2 

2 – 3  พอใช ้(Fair) 1 

 0 – 1  ควรปรบัปรุง (Poor) 0 

 
4.2 การวิเคราะหแ์ละแปลผลของมาตรฐานหลกั 

เม่ือได้คะแนนรวมของมาตรฐานย่อยรวมกัน น ามาวิเคราะห์แปลผลใน
มาตรฐานหลัก เพ่ือศึกษาความแข็งแกร่งในการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง โดยมีวิธีการ
วิเคราะห ์ดงันี ้

 1) มาตรฐานดา้นลกัษณะของผูเ้ย่ียมส ารวจ 
คะแนนรวมมาตรฐานยอ่ยรายดา้น ÷ 8 =  x 100 

 2) มาตรฐานดา้นกระบวนการตรวจเย่ียม 
คะแนนรวมมาตรฐานยอ่ยรายดา้น  ÷ 10 =  x 100 

 3) มาตรฐานดา้นจรรยบรรณของผูเ้ย่ียมส ารวจ 
คะแนนรวมมาตรฐานยอ่ยรายดา้น  ÷ 2 =  x 100 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจัยในครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายการวิจัย คือ (1) เพ่ือการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการ
ประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียม
ส ารวจใหม่ (2) เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
ส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหมท่ี่สรา้งขึน้ ผูว้ิจยัน าเสนอ
ผลการวิเคราะหข์อ้มลู โดยแบง่เป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาแบบตรวจสอบรายการ
ประเมินอภิมานการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล โดยใชแ้นวคิดการประเมินอภิมาน
แบบตอบสนอง ตอนท่ี 2 ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานการ
ตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล 

ตอนที ่1 ผลการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภมิานการตรวจเยีย่มประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาล โดยใช้แนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง 

แนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง (Responsive Meta-Evaluation หรือ RME)  
ประกอบดว้ย (1) การระบผุูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียและรบัรูค้วามตอ้งการ (2) การส ารวจนิยามจาก
ผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสีย (3) การก าหนดมาตรฐานการประเมินและการตัง้เปา้หมาย (4) การสรา้ง
และน าไปใชใ้นการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง (5) การเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประเมินอภิมาน (6) การวิเคราะหแ์ละรายงานขอ้คน้พบ (7) การอ านวยความสะดวกเวทีพูดคยุ
และตกลงรว่มกนั และ (8) การทบทวน และการปรบัการประเมินอภิมาน ผลการวิจยัน าเสนอตาม
ขัน้ตอนของการพฒันาแบบตรวจสอบรายการตามแนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง ดงันี ้

1. ผลการระบผุูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียและรบัรูค้วามตอ้งการ  
จากการพฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรบัการ

ตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ พบว่า ผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียของ
การตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงพยาบาล ผูจ้ดัการศนูยพ์ฒันา
คุณภาพของโรงพยาบาล ผู้อ  านวยการของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หัวหนา้ส านัก
ประเมินและรบัรองของสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล ครูฝึกผูเ้ย่ียมส ารวจ หวัหนา้ทีมเย่ียม
ส ารวจ ดงัขอ้ความตอ่ไปนี ้
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คนท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน HA มีสามกลุ่มคือ โรงพยาบาล สถาบันรับรอง
คณุภาพ และผูเ้ย่ียม ซึ่งควรรวมถึงครูฝึกดว้ย 

        ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 1, สมัภาษณ ์

ส าหรบัผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกันนัน้ตอ้งมองรอบดา้นในระหว่างการ
เย่ียม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงพยาบาล หวัหนา้ทีมผู้เย่ียมส ารวจ ทีมผูเ้ย่ียมส ารวจ ตวัแทนสถาบนัรบัรอง
คณุภาพ นอกจากนีใ้นกระบวนการตรวจเย่ียมท่ีฝึกผูต้รวจเย่ียมใหม่ ตอ้งมีครูฝึกผูต้รวจเย่ียมส ารวจ
เขา้มามีสว่นเก่ียวขอ้งอีกดว้ย 

        ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 2, สมัภาษณ ์

ผูบ้ริหารโรงพยาบาล ผูจ้ดัการศนูยพ์ฒันาคณุภาพของโรงพยาบาล ผูอ้  านวยการ
ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หัวหน้าส านักประเมินและรับรองของสถาบันรับรอง
คณุภาพสถานพยาบาล ครูฝึกผูเ้ย่ียมส ารวจ หวัหนา้ทีมเย่ียมส ารวจ 

        ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 3, สมัภาษณ ์

2. ผลการส ารวจนิยามจากผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสีย  
จากการพฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรบัการ

ตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ พบว่า ผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียยงัให้
ข้อมูลเก่ียวกับความคาดหวังท่ีมีต่อผู้เย่ียมส ารวจใหม่ กระบวนการตรวจเย่ียมส ารวจคุณภาพ
โรงพยาบาล และการปรบัปรุงการเย่ียมส ารวจ ดงัขอ้ความตอ่ไปนี ้
 

คุณภาพโรงพยาบาลควรประกอบดว้ยกระบวนการท่ีดี นั่นหมายถึงรวมถึงการ
คดัเลือกคณุสมบตัขิองผูเ้ย่ียมส ารวจดว้ย ทัง้นีก้ระบวนการท่ีดีควรมีขัน้ตอนก่อนการเย่ียมส ารวจเป็น
การเตรียมตวัของผูเ้ย่ียมส ารวจในการหาขอ้มลูของโรงพยาบาล ระหว่างการเย่ียมส ารวจ เป็นการเก็บ
ขอ้มลู วิเคราะห ์ใหข้อ้เสนอแนะ และหลงัการเย่ียมส ารวจ ซึ่งเป็นการน าเสนอรายงานการประเมิน 

ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 4, สมัภาษณ ์

ผูเ้ย่ียมส ารวจท่ีดีตอ้งมีคุณวุฒิท่ีเหมาะสมและผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพ มี
ประสบการณก์ารพฒันาคณุภาพมากกว่า 10 ปี สามารถใหค้วามรูเ้ก่ียวกับระบบสขุภาพและระบบ
คณุภาพท่ีทนัสมยั ท่ีส  าคญัคือ ตอ้งท าใหมี้ความน่าเช่ือถือ ใหโ้รงพยาบาลไวว้างใจในผลการประเมิน 
รูจ้กัวางตวั และเป็นแบบอย่างใหก้บัผูอ่ื้นได ้ 

ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 5, สมัภาษณ ์
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ขั้นตอนท่ีน่าจะปรับปรุงให้กระบวนการตรวจเย่ียมมีคุณภาพคือ การให้
ขอ้เสนอแนะ ซึ่งเป็นเรื่องท่ียากท่ีจะใหผู้ต้รวจเย่ียมส ารวจใหม่ในการจดัท าขอ้เสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรม
ภายใตบ้ริบทของโรงพยาบาล มนัก็มาจากการคดัเลือกผูต้รวจเย่ียมส ารวจใหม่ว่าเกณฑก์ารคดัเลือก
จะคดัคนไดดี้เพียงใด  

ผูใ้หข้อ้มลูคนท่ี 6, สมัภาษณ ์

3. ผลการก าหนดมาตรฐานการประเมินและการตัง้เปา้หมาย  
จากการพฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรบัการ

ตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ พบว่า มาตรฐานการประเมินอภิมาน
แบบตอบสนองส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 
มาตรฐานดา้นคณุลกัษณะของผูเ้ย่ียมส ารวจ มาตรฐานดา้นกระบวนการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพ
โรงพยาบาล   และมาตรฐานดา้นจรรยาบรรณของผูเ้ย่ียมส ารวจ โดยสรุปนิยามดงันี ้
 

มาตรฐาน นิยาม 

1. ดา้นลกัษณะของผูเ้ยี่ยมส ารวจ คณุสมบตัิของผูเ้ยี่ยมส ารวจ คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้ยี่ยม
ส ารวจในการแสดงออกถึงการวางตวัในระหว่างการเยี่ยมส ารวจ 
การแสดงความคิดเห็น และการสรา้งความน่าเช่ือถือของผูเ้ยี่ยม
ส ารวจ ตลอดจนสมรรถนะของผูเ้ยี่ยมส ารวจ ไดแ้ก่ การแสดงความ
คิดเห็นเชิงบวก มีประโยชน์ ทักษะการให้ค าปรึกษา การรับรู ้
สถานการณ ์และการสงัเกต  

2. ดา้นกระบวนการตรวจเยี่ยม การด าเนินการตรวจเยีย่มส ารวจคณุภาพโรงพยาบาล ประกอบดว้ย 
การเตรยีมการตรวจเยี่ยม การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวิเคราะหแ์ละ
น าเสนอข้อมูล การจัดท าและให้ข้อเสนอแนะ และการจัดท า
รายงานการประเมิน 

3. ดา้นจรรยาบรรณของผูเ้ยี่ยมส ารวจ การรักษาความลับของการส ารวจ  ไม่ เผยแพร่ข้อมูลของ
โรงพยาบาล ไม่แสดงท่าทีเชิงลบ การตัดสินผลการประเมินจาก
ขอ้มูลองคร์วม และไม่บิดเบือนขอ้มูลเพื่อใหส้อดคลอ้งกับผลการ
ประเมินของผูเ้ยี่ยมส ารวจ 
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4. การสรา้งและน าไปใชใ้นการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง  
จากการพฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรบัการ

ตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ พบว่า ผู้วิจัยมีการใชแ้นวคิดการ
จดัท าแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน ของ Stufflebeam (สมพงษ ์ป้ันหุ่น, 2548) โดยก าหนด
องคป์ระกอบ จดัหมวดหมู่รายละเอียด และเรียงล าดบัของขอ้รายการตรวจสอบ จดุตรวจสอบละ 5 – 
10 ขอ้รายการ ซึ่งผูท่ี้มีสว่นไดแ้ละสว่นเสียไดมี้การก าหนดมาตรฐานย่อยและขอ้รายการ ในมาตรฐาน
การประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรับการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ได้แก่ 
มาตรฐานดา้นลกัษณะของผูเ้ย่ียมส ารวจ ประกอบดว้ยมาตรฐานย่อย 3 ขอ้ และจ านวนขอ้รายการ 
20 ขอ้ มาตรฐานดา้นกระบวนการตรวจเย่ียม ประกอบดว้ยมาตรฐานย่อย 5 ขอ้ และจ านวนขอ้
รายการ 25 ขอ้ และมาตรฐานดา้นจรรยาบรรณของผูเ้ย่ียมส ารวจ ประกอบดว้ยมาตรฐานย่อย 1 ขอ้ 
และจ านวนขอ้รายการ 5 ขอ้  มีเกณฑก์ารประเมินในแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบ
ตอบสนองในมาตรฐานหลกัและมาตรฐานย่อยเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ดี (Good) พอใช ้(Fair) ควร
ปรบัปรุง (Poor) รายละเอียด ดงันี ้ 
1.มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย่มส ารวจ ควรมีการประเมิน ดังนี้ 
1.1 คุณสมบัติของผู้เยีย่มส ารวจ 
 จบปรญิญาตรดีา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

 มีประสบการณก์ารท างานมากกวา่ 10 ปี  
 มีความรูเ้ก่ียวกบัระบบสขุภาพและระบบคณุภาพท่ีทนัสมยั 

 มีบคุลกิภาพที่ดี 
 มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดี 

 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เยีย่มส ารวจ (1) 
 มีความรูส้กึที่ดีตอ่ระบบคณุภาพ 

 มีความอดทนการเผชิญกบัปัญหาในการตรวจเยี่ยม 

 มีความเช่ือใจและไวว้างใจกบัโรงพยาบาล 

 มีความเคารพความคิดเห็นที่แตกตา่งกนัของโรงพยาบาล 

 รูจ้กักาลเทศะในการวางตวั 

 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เยีย่มส ารวจ (2) 

 แสดงออกถึงความเป็นผูใ้หใ้นทกุ ๆ สถานการณ ์

 แสดงความคิดเห็นแบบไมต่ดัสนิ 

 ไมม่ีผลประโยชนท์บัซอ้นตอ่โรงพยาบาลท่ีเขา้ตรวจเยี่ยม  
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 ตอ้งเคารพในสทิธิและศกัดิศ์รขีองผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 เป็นแบบอยา่งที่ดีใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 

1.3 สมรรถนะของผู้เยีย่มส ารวจ 
 มีการแสดงความคิดเห็นเชิงบวก 

 มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน ์

 มีทกัษะการเป็นพ่ีเลีย้งใหค้  าปรกึษา 

 สามารถรบัรูส้ถานการณผิ์ดปกติและแกไ้ขไดโ้ดยทนัที 

 เป็นคนช่างสงัเกต 

 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 

การให้คะแนนการประเมิน 

มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย่มส ารวจ 

ความแข็งแกร่งในการประเมนิ 

มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย่มส ารวจ 

จ านวนขอ้ ระดบัดี 
จ านวนขอ้ ระดบัพอใช ้

รวมคะแนน 

 x 2 = 
x 1= 
=  

  
  
 

6  
4 
0  

(75%) ถงึ 8 

(50%) ถงึ 5 

(0%) ถงึ 3 

ด ี
พอใช้ 
ควรปรับปรุง 

              (คะแนนรวม) ÷ 8 x 100 =  

2.มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ม ควรมีการประเมินดังนี้ 
2.1 การเตรียมการตรวจเยีย่ม 
 มีก าหนดการเยี่ยมที่ชดัเจน 

 มีประชมุก่อนการตรวจเยี่ยมเพื่อรบัรูข้อ้มลูโรงพยาบาล 

 ศกึษาขอ้มลูที่รบัผิดชอบมาเป็นอยา่งดี 
 แลกเปลีย่นขอ้มลูส าคญัซึง่กนัและกนัแก่ผูต้รวจเยี่ยม 
 ไมข่อเอกสารท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัความรบัผิดชอบจากโรงพยาบาล 

 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การใชข้อ้มลูของโรงพยาบาลในการเยี่ยมเพื่อท าความเขา้ใจบรบิท 

 มีการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 มีการรบัฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งในโรงพยาบาล 

 มีการพิจารณาขอ้มลูโรงพยาบาลเป็นหลกัยดึในการเรยีนรูร้ว่มกบัโรงพยาบาล 

 มีการเก็บรวบรวมขอ้มลูส าคญัตอ่การตดัสนิผลการตรวจเยี่ยม 
 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 

2.3 การวิเคราะหแ์ละน าเสนอข้อมูล 
 มีการชีแ้จงเรือ่งยุง่ยากใหเ้ขา้ใจง่าย 
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 มีการสงัเคราะหข์อ้มลูจากผูเ้ยี่ยมคนอื่น 

 มีการสรุปประเด็นหลงัจากเสรจ็สิน้การเยี่ยมในแตล่ะช่วง 

 มีการวิเคราะหข์อ้มลูภายใตบ้รบิทของโรงพยาบาล 
 มีการน าเสนอในภาพรวมไมเ่จาะจงรายกรณี 

 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 

2.4 การจัดท าและให้ขอ้เสนอแนะ 
 การใหข้อ้เสนอแนะท่ีมีความเป็นไปได ้

 การใหข้อ้เสนอแนะท่ีสอดคลอ้งกบับรบิท 

 มีการท างานรว่มกนัเป็นทีม 

 แสดงขอ้มลูอยา่งสมเหตสุมผล 
 แสดงขอ้มลูที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล 

 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 

2.5 การจัดท ารายงานการประเมิน 
 แสดงขอ้มลูที่เป็นจรงิ 

 รายงานการประเมินมีความเป็นไปได ้
 ใชม้าตรฐานเป็นหลกัการ  
 เนือ้หาในองคป์ระกอบของรายงานการประเมินตอ้งสอดคลอ้งกนั 
 ไมข่ดัตอ่ขอ้ก าหนด กฎหมาย และระเบียบของกระทรวงสาธารณสขุหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 

การให้คะแนนการประเมิน 

มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ม 

ความแข็งแกร่งในการประเมนิ 

มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ม 

จ านวนขอ้ ระดบัดี 
จ านวนขอ้ ระดบัพอใช ้

รวมคะแนน 

 x 2 = 
x 1= 
=  

  
  
 

7  
5 
0  

(70%) ถงึ 10 

(50%) ถงึ 6 

(0%) ถงึ 4 

ด ี
พอใช้ 
ควรปรับปรุง 

              (คะแนนรวม) ÷ 10 x 100 =  

3. มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผู้เยีย่มส ารวจ ควรมีการประเมิน ดังนี ้
 ไมเ่ปรยีบเทียบคณุภาพกบัโรงพยาบาลอื่น 

 ไมแ่สดงทา่ทีเชิงลบตอ่การประเมินท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน 

 มีการรกัษาความลบั 
 ไมม่ีการใชข้อ้มลูบางสว่นในการตดัสนิผลการประเมิน 

 ไมม่ีการบิดเบือนขอ้มลูเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผลการตดัสนิของตนเอง 
 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 
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การให้คะแนนการประเมิน 

มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผู้เยีย่มส ารวจ 

ความแข็งแกร่งในการประเมนิ 

มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผู้เยีย่มส ารวจ 

จ านวนขอ้ ระดบัดี 
จ านวนขอ้ ระดบัพอใช ้

รวมคะแนน 

 x 2 = 
x 1= 
=  

  
  
 

2 
1 
0  

ด ี
พอใช้ 
ควรปรับปรุง 

              (คะแนนรวม) ÷ 2 x 100 =  

  

ตอนที ่2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภมิานการตรวจ
เยีย่มประเมินคุณภาพโรงพยาบาล 

1.การเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินอภิมาน   
หลังจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมินอภิมาน  ผลจากการน า

แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ไปใชใ้นระหวา่งการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลกบั
ผูเ้ย่ียมส ารวจใหม ่ทดลองใชใ้นโรงพยาบาลจ านวน 6 แห่งประกอบดว้ย โรงพยาบาลขนาดเล็กท่ีมี
ขนาดเตียงท่ีใหบ้รกิารไม่เกิน 120 เตียง มีจ านวน 3 โรงพยาบาล โรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีมีขนาด
เตียงท่ีใหบ้ริการมากกว่า 120 เตียงขึน้ไป จ านวน 3 โรงพยาบาล โดยในการลงพืน้ท่ีแตล่ะครัง้ ครู
ฝึกผูเ้ย่ียมส ารวจ 1 คน จะใชเ้ครื่องมือแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองกบัผู้
เย่ียมส ารวจใหม่ 1 คน  ซึ่งระดบัคณุภาพของผลการประเมินการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
ส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลทัง้ 6 โรงพยาบาล ผลท่ีไดร้บัรายละเอียดดงั
ตาราง 12 และตาราง 13 ดงันี ้
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ตาราง 12 ระดับคุณภาพของผลการประเมินอภมิานแบบตอบสนองส าหรับการตรวจ
เยีย่มประเมินคุณภาพโรงพยาบาลขนาดเล็ก จ านวน 3 โรงพยาบาล 

มาตรฐานการประเมิน ระดับคุณภาพ ความแข็งแกร่ง 
ด ี พอใช ้ ควร

ปรับปรุง 
1. มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย่มส ารวจ    ดี 

(86.67) 1.1 คณุสมบตัิของผูเ้ยี่ยมส ารวจ 3 (100.00) - - 
1.2 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์(1) 3 (100.00) - - 
1.3 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์(2) 2 (66.67) 1(33.33) - 
1.4 สมรรถนะของผูเ้ยี่ยมส ารวจ 2 (66.67) 1(33.33) - 
2.มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ม    พอใช ้

(50.00) 2.1 การเตรยีมการตรวจเยี่ยม 3 (100.00) - - 
2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 1(33.33) 2 (66.67) - 
2.3 การวิเคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู 1(33.33) 2 (66.67) - 
2.4 การจดัท าและใหข้อ้เสนอแนะ 1(33.33) 1(33.33) 1(33.33) 
2.5 การจดัท ารายงานการประเมิน - 2 (66.67) 1(33.33) 
3. มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผู้เยี่ยม
ส ารวจ 

3 (100.00)   ดี 
(100.00) 

รวมทุกมาตรฐาน ด ี
(78.89) 

 

  



  83 

ตาราง 13 ระดับคุณภาพของผลการประเมินอภมิานส าหรับการตรวจเยีย่มประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จ านวน  3 โรงพยาบาล 

มาตรฐานการประเมิน ระดับคุณภาพ ความแข็งแกร่ง 
ด ี พอใช ้ ควร

ปรับปรุง 
1. มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย่มส ารวจ    ดี 

(86.67) 1.1 คณุสมบตัิของผูเ้ยี่ยมส ารวจ 3 (100.00) - - 
1.2 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์(1) 3 (100.00) - - 
1.3 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์(2) 2 (66.67) 1(33.33) - 
1.4 สมรรถนะของผูเ้ยี่ยมส ารวจ 2 (66.67) 1(33.33) - 
2.มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ม    ควรปรบัปรุง 

(45.33) 2.1 การเตรยีมการตรวจเยี่ยม 3 (100.00) - - 
2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 1(33.33) 2 (66.67) - 
2.3 การวิเคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู 1(33.33) 2 (66.67) - 
2.4 การจดัท าและใหข้อ้เสนอแนะ - 2 (66.67) 1(33.33) 
2.5 การจดัท ารายงานการประเมิน - - 3 (100.00) 
3. มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผู้เยี่ยม
ส ารวจ 

3 (100.00)   ดี 
(100.00) 

รวมทุกมาตรฐาน ด ี
(78.89) 

 

2. การวิเคราะหแ์ละรายงานขอ้คน้พบ 
จากการน าแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรบัการตรวจ

เย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ไปใชใ้นระหว่างการตรวจเย่ียมประเมิน
คณุภาพโรงพยาบาลกบัผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ มีการน าเสนอขอ้มลูปอ้นกลบัท่ีสะทอ้นการประเมิน มี
การสรุปประเดน็จดุแข็ง และจดุท่ีควรพฒันาส าคญั ดงันี ้

 
คน
ที ่

จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา 

1 แบบประเมินนีท้  าใหรู้ว้่าผูเ้ย่ียมส ารวจตอ้ง
พฒันาส่วนไหนบา้ง ซึง่ท  าใหรู้ว้า่ในเรื่องของ
การเขียนขอ้เสนอแนะและการเขียนรายงาน 

หากน าแบบประเมินนีม้าใชค้วรท าความเขา้ใจกบัผูต้รวจเย่ียม
ส ารวจใหม่ดว้ยว่าจะมีประเดน็ในการประเมินแบบนี ้เพ่ือผูเ้ย่ียม
ส ารวจใหม่จะไดน้ าขอ้มลูไปพฒันาตนเอง 
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คน
ที ่

จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา 

2 ขอ้ค  าถามเขา้ใจง่าย มีคะแนนใหเ้ห็นว่าควร
ปรบัปรุงมาตรฐานใด และพฤตกิรรมไหน
บา้ง ซึง่ช่วยปรบัการฝึกหดัของครู 

แบบประเมินถือว่าเป็นการเริ่มตน้ท่ีดีน่าจะมีขอ้ค  าถามเพิ่มขึน้ จะ
ไดล้ะเอียด และผูต้รวจเย่ียมใหม่มีคณุภาพเพิ่มมากขึน้ 

3 การประเมินช่วยใหมี้เครื่องมือในการ
ประเมินผลที่เกิดขึน้กบัผูต้รวจเย่ียมส ารวจ
ใหม่อย่างชดัเจน ซึง่ที่ผ่านมายงัไม่มี
เครื่องมือในการก ากบัตดิตาม เครื่องมือนี้
อ่านเขา้ใจง่าย และน าไปใชไ้ดจ้รงิ 

ถา้จะพฒันาครัง้ตอ่ไป ควรมีตวัอย่างกรณีศกึษาท่ีน าเครื่องมือไป
ใช ้เช่น คูมื่อการใชแ้บบตรวจสอบรายการ รวมถงึการใชผ้ลการ
ประเมินอภิมานดว้ย 

4 รูปแบบการใหค้ะแนนมีความชดัเจน 
สามารถเห็นจดุแข็ง จดุอ่อนของทีมผูต้รวจ
เย่ียมส ารวจใหม่ เป็นการคดักรอง
ความสามารถของผูส้  ารวจใหม่ไดอี้กครัง้ ท  า
ใหค้รูฝึกมีรายการตรวจสอบท่ีเป็นประเดน็
เดียวกนั และสามารถน ามาวพิากษ์รว่มกนั
ได ้

อนันีเ้ป็นแบบประเมินแบบสัน้ดีแลว้ แตถ่า้จะใหพ้ฒันาควรขยาย
แบบประเมินฉบบัยาวขึน้โดยใชม้าตรฐานเดมิเพียงแคเ่พิ่ม
รายการตรวจสอบท่ีสามารถเปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมตาม
ความสามารถของผูฝึ้กตรวจเย่ียมใหม่ 

5 แบบประเมินมีความเหมาะสมดี เหมาะสม
กบัระดบัของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ และใชง้าน
ไดง้่าย 

อาจปรบัขอ้รายการใหล้ะเอียดขึน้ ยากขึน้เพ่ือไปใชก้บัผูต้รวจ
เย่ียมในระดบัท่ีสงูขึน้ 

6 มาตรฐานมีความครอบคลมุ เขา้ใจง่าย ใช้
เวลาไม่นานในการสงัเกต สามารถสรุป
ขอ้เสนอแนะและใหข้อ้มลูปอ้นกลบัไดต้รง
ตามความตอ้งการ 

คอ่นขา้งสมบรูณแ์ลว้ น่าจะพฒันาผูเ้ย่ียมส ารวจในระดบัอ่ืน ๆ 
หรือใชก้บัผูเ้ย่ียมส ารวจเดมิที่ตอ้งมาพฒันาและทบทวนความรู ้
ความสามารถเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง 

 

3. ผลการอ านวยความสะดวก เวทีพูดคยุ และตกลงร่วมกัน ผลการสะทอ้นความเห็น
เก่ียวกบักระบวนการประเมินอภิมานรว่มกนั และผลการทบทวนและปรบัปรุงมาตรฐาน 

จากการน าแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรบัการตรวจ
เย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ไปใชใ้นระหว่างการตรวจเย่ียมประเมิน
คณุภาพโรงพยาบาลกบัผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ มีการสรุปความเห็นจากเวทีการพดูคยุของผูท่ี้มีส่วนได้
และสว่นเสียจากการน าแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองไปใช ้พบว่า ควรให้
ผูเ้ย่ียมส ารวจใหมท่ราบเกณฑล์ว่งหนา้และไดร้บัผลยอ้นกลบัระหวา่งการปฏิบตัิงานเป็นระยะ และ
จดุท่ีควรพฒันา คือ มาตรฐานดา้นกระบวนการตรวจเย่ียมเก่ียวกับการใหข้อ้เสนอแนะ และการ
จดัท ารายงาน ดงัขอ้ความ 
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ขอ้สงัเกตในการใชแ้บบประเมินอภิมานนีทุ้กครัง้ ควรมีเครื่องมือนีใ้หผู้ต้รวจเย่ียม
ส ารวจใหม่ดแูละพิจารณาเกณฑก์ารประเมินมาล่วงหนา้ เพ่ือปฏิบตัิตามรายการท่ีควรด าเนินการใน
ทกุประเดน็ และหากมีการศกึษามาก่อนจะท าใหก้ารท างานของผูต้รวจเย่ียมส ารวจใหม่เป็นขัน้ตอนท่ี
ครบถว้นขึน้ 

ผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่คนท่ี 1, การสนทนากลุม่ 

 

ภาพรวมของการประเมินท าใหเ้ห็นว่า จุดท่ีควรพัฒนาของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ่คือ การใหข้อ้เสนอแนะ และการจัดท ารายงาน เน่ืองจากผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่
เป็นผูป้ระเมินครัง้แรกจึงอาจมีประสบการณน์อ้ย ตอ้งให ้feedback ทัง้นีโ้รงพยาบาลขนาดใหญ่มี
ความซบัซอ้นสูง ดงันัน้ กระบวนการฝึกอบรมควรมีกรณีศึกษาทัง้โรงพยาบาลขนาดใหญ่และขนาด
เล็กท่ีหลากหลายบริบท 

ครูฝึกผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่คนท่ี 1, การสนทนากลุม่ 

 

การสะทอ้นความคิดเห็นใหก้ับผูต้รวจเย่ียมส ารวจใหม่ตลอดระยะเวลาเป็นช่วงๆ 
ของการด าเนินงานจะท าใหเ้ขา้ใจกระบวนการประเมินมากยิ่งขึน้ และเกิดทกัษะจนช านาญ 

ผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่คนท่ี 2, การสนทนากลุม่ 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายในการวิจยั 2 ประการ ไดแ้ก่ (1) เพ่ือการพฒันาแบบ
ตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรับการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ (2) เพ่ือตรวจสอบคณุภาพในแบบตรวจสอบรายการประเมิน
อภิมานแบบตอบสนองส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ท่ี
สรา้งขึน้ การด าเนินการวิจยัแบง่ออกเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่ 4 ระยะ ไดแ้ก่ (1) ระยะท่ี 1 การก าหนดตวั
บ่งชี ้(2) ระยะท่ี 2 พัฒนาแบบตรวจสอบรายการ (3) ระยะท่ี 3 การตรวจสอบคณุภาพแบบ
ตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง และ (4) ระยะท่ี 4 การทบทวนและปรบัปรุงการ
ประเมินอภิมาน ซึ่งในแต่ละระยะผสมขัน้ตอนการประเมินอภิมานแบบตอบสนองทัง้ 8 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ (1) การระบุผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสียและรบัรูค้วามตอ้งการ (2) การส ารวจนิยามจากผูท่ี้มี
สว่นไดแ้ละส่วนเสีย (3) การก าหนดมาตรฐานการประเมินและการตัง้เปา้หมาย (4) การสรา้งและ
น าไปใช้ในการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง (5) การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประเมินอภิมาน (6) การวิเคราะหแ์ละรายงานขอ้คน้พบ (7) การอ านวยความสะดวกเวทีพูดคุย
และตกลงร่วมกัน และ (8) การทบทวน และการปรบัการประเมินอภิมาน เครื่องมือการวิจยั คือ 
แบบสัมภาษณ ์แบบตรวจสอบรายการ และประเด็นการสนทนากลุ่ม ตวัอย่างวิจัย ไดแ้ก่ กลุ่ม
ผูบ้รหิาร กลุม่องคก์ร และกลุ่มผูป้ฏิบตัิงาน การวิเคราะห์ของขอ้มลูโดยใชค้วามถ่ี รอ้ยละ คา่เฉล่ีย 
และคา่สมัประสิทธ์ิความสอดคลอ้งของเคนดอลล ์(Kendall’s Coefficient of Concordance : W)  

สรุปผลการวิจัย 
ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิจยัท่ีสรุปเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ (1) ผลการพฒันาแบบตรวจสอบ

รายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผู้
เย่ียมส ารวจใหม่ และ (2) ผลการตรวจสอบคณุภาพแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบ
ตอบสนองส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่มีรายละเอียด 
ดงันี ้

1. ผลการพฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรบัการ
ตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่  พบว่า การประเมินอภิมานการ
ตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล ประกอบดา้น 3 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นลกัษณะ
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ของผู้เ ย่ียมส ารวจ ด้านกระบวนการตรวจเย่ียม และด้านจรรยาบรรณของผู้ตรวจเย่ียม มี
รายละเอียดของขอ้รายการดงันี ้

มาตรฐานดา้นคณุลกัษณะของผูเ้ย่ียมส ารวจ ประกอบดว้ย จดุตรวจสอบย่อย 3 จดุ 
ไดแ้ก่ คณุสมบตัขิองผูเ้ย่ียมส ารวจ คณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้ย่ียมส ารวจ และสมรรถนะของผู้
เย่ียมส ารวจ และก าหนดจ านวนขอ้รายการ 20 ขอ้ 

มาตรฐานดา้นกระบวนการตรวจเย่ียม ประกอบดว้ย จดุตรวจสอบย่อย 5 จดุ ไดแ้ก่ 
การเตรียมการตรวจเย่ียม การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวิเคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู การจดัท าและให้
ขอ้เสนอแนะ และการจดัท ารายงานการประเมิน และก าหนดจ านวนขอ้รายการ 25 ขอ้ 

มาตรฐานดา้นจรรยาบรรณของผูเ้ย่ียมส ารวจ ประกอบดว้ย จุดตรวจสอบย่อย 1 
จดุ ไดแ้ก่ จรรยาบรรณของผูเ้ย่ียมส ารวจ และก าหนดจ านวนขอ้รายการ 5 ขอ้ 

2. ผลการตรวจสอบคณุภาพแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
ส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ พบว่า แบบตรวจสอบ
รายการประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน 9 จดุตรวจสอบย่อย จ านวน 50 ขอ้ มีค่าความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หาจากการหาคา่ดชันี IOC อยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 สรุปว่าคา่ความตรงเชิงเนือ้หาผ่านเกณฑ์
ทุกข้อรายการทั้ง 3 มาตรฐาน  มีค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องของเคนดอลล์ มีค่าความ
สอดคลอ้งเทา่กบั 0.667 มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 สรุปว่ามีความเช่ือมั่นระหว่างผูป้ระเมิน  
รวมทุกมาตรฐาน พบว่ามีเกณฑดี์ มาตรฐานดา้นกระบวนการตรวจเย่ียม ควรทบทวนขอ้การให้
ขอ้เสนอแนะและจดัท ารายการประเมิน 

อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจัยนีมี้จุดเด่นของงานวิจยันี ้ คือ การพฒันาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน

แบบตอบสนองส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ ซึ่งท าให้
ได้แบบตรวจสอบรายการท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลได้จริง 
ตลอดจนการตอบสนองไดต้รงกบัความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนไดแ้ละส่วนเสีย ซึ่งเป็นผลมาจากการ
พฒันาตามแนวคดิการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง (Responsive Meta Evaluation) (Sturges 
and Howley, 2016) ผูว้ิจยัขอน าเสนออภิปรายผล ดงันี ้

1. ความเหมาะสมของการก าหนดมาตรฐานการประเมินอภิมานการตรวจเย่ียม
ประเมินคณุภาพโรงพยาบาล  

ส าหรบัมาตรฐานการประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจท่ีพฒันาขึน้ใน
การวิจัยนีใ้ชส้  าหรับผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ มาตรฐานจึงมีความละเอียดน้อยกว่าผู้เย่ียมส ารวจในขั้น
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ตอ่ไป ซึ่งมาตรฐานนีไ้ดม้าจากการสงัเคราะหก์ระบวนการตรวจเย่ียมของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ และผูท่ี้มี
ส่วนไดแ้ละส่วนเสีย ท าใหมี้มาตรฐานท่ีจ านวนเหมาะสมกับการน าไปใชง้านไดจ้ริง และรูปแบบการ
ประเมินตามแบบตรวจสอบรายการสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินของ Stufflebeam (2012) ซึ่ง
เป็นมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจนและสามารถประเมินได้ว่า 
คณุภาพของการตรวจเย่ียมเป็นอยา่งไร 

2. คุณภาพของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรบัการ
ตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ 

ผลการวิเคราะหค์ุณภาพแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
ส าหรับการตรวจเย่ียมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผู้เย่ียมส ารวจใหม่  พบว่า ความตรงเชิง
เนือ้หาจากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญด้านการประเมิน โดยค่า Index of Item-objective 
Congruence : IOC ตัง้แต ่0.80 – 1.00 และความเท่ียงระหว่างผูเ้ช่ียวชาญ (ครูฝึกผูเ้ย่ียมส ารวจ) 3 
ทา่น อยูใ่นระดบัท่ีนา่เช่ือถือ (W = 0.667 มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05)  

นอกจากนีย้งัพบประเด็นท่ีควรพิจารณาหรือวิจยัต่อยอด คือ การก าหนดใหมี้การ
วิจยัเก่ียวกบัคณุภาพของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม ่โดยใชก้ารประเมินอภิมานดว้ยเครื่องมือท่ีพฒันาขึน้ เพ่ือ
เป็นสารสนเทศส าหรบัการพฒันาผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ 

3. ผลส าเร็จของการใชแ้บบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
ส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ 

ผลการทดลองใชแ้บบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองส าหรบัการ
ตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ จ  านวน 6 แห่ง เป็นโรงพยาบาลขนาด
เล็ก (จ  านวนเตียงนอ้ยกว่า 120 เตียง) จ  านวน 3 โรง และเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ (จ านวน
มากกวา่ 120 เตียง) จ  านวน 3 แหง่  

ผลการวิจยันีท้  าใหเ้ห็นว่าการพฒันาแบบตอบสนองส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมิน
คณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ใหข้อ้มูลป้อนกลบัท่ีเป็นประโยชนต์่อการพฒันาผูเ้ย่ียม
ส ารวจใหม่ไดจ้ริง โดยเห็นไดช้ดัจากการศกึษาจดุแข็งจดุอ่อนของในการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพ
ของผูเ้ย่ียมส ารวจใหมท่ัง้ในโรงพยาบาลขนาดเล็กและขนาดใหญ่  

ผลการวิจัยครั้งนี ้ผลจากท่ีน าไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลขนาดเล็ก พบว่า ใน
มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานดา้นลกัษณะของผูเ้ย่ียมส ารวจ ประกอบดว้ยมาตรฐานย่อย 4 ขอ้ ผลระดบั
คุณภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย 2 ข้อ ไดแ้ก่ คุณสมบัติของผู้เย่ียมส ารวจ และ
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(1) อยู่ในระดบัดี ภาพรวมผลการประเมินระดบัดี คิดเป็นรอ้ยละ 100 ใน
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โรงพยาบาลขนาดเล็กทัง้หมด 3 โรงพยาบาล และผลระดบัคณุภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐาน
ย่อย 2 ขอ้ ไดแ้ก่ คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์(2) และสมรรถนะของผูเ้ย่ียมส ารวจ ภาพรวมผลการ
ประเมินอยู่ในระดบัดี คิดเป็นรอ้ยละ 66.67 ในโรงพยาบาลขนาดเล็ก 2 โรงพยาบาล และภาพรวมผล
การประเมินอยู่ในระดบัพอใช ้คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 ในโรงพยาบาลขนาดเล็ก 1 โรงพยาบาล ใน
มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานดา้นกระบวนการตรวจเย่ียม ประกอบดว้ยมาตรฐานย่อย 5 ขอ้ ผลจากท่ี
น าไปทดลองใชใ้นโรงพยาบาลขนาดเล็ก คือ ผลระดบัคณุภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย 
เรื่องการเตรียมการตรวจเย่ียม ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี คิดเป็นรอ้ยละ 100 ใน
โรงพยาบาลขนาดเล็ก ทัง้หมด 3 แห่ง ผลระดบัคณุภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย เรื่อง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี จ  านวนโรงพยาบาลขนาดเล็ก 1 
โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 และภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช ้จ  านวนโรงพยาบาล
ขนาดเล็กทัง้ 2 แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ 66.67 ผลระดบัคณุภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย 
เรื่องการวิเคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัดี จ  านวนโรงพยาบาลขนาด
เล็ก 1 โรงพยาบาล คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 และภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช ้จ านวน
โรงพยาบาลขนาดเล็ก 2 โรงพยาบาล คิดเป็นรอ้ยละ 66.67 ผลระดบัคณุภาพการประเมินอภิมานใน
มาตรฐานย่อย เรื่องการจัดท าและให้ขอ้เสนอแนะ ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี จ  านวน
โรงพยาบาลขนาดเล็ก 1 โรงพยาบาล คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช ้
จ  านวนโรงพยาบาลขนาดเล็ก 1 โรงพยาบาล คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 และภาพรวมผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัควรปรบัปรุง จ านวนโรงพยาบาลขนาดเล็ก 1 โรงพยาบาล คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 และระดบั
คณุภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย เรื่องการจดัท ารายงานการประเมิน ภาพรวมผลการ
ประเมินอยู่ในระดบัพอใช ้จ  านวนโรงพยาบาลขนาดเล็ก 2 โรง คิดเป็นรอ้ยละ 66.67 และภาพรวมผล
การประเมินอยู่ในระดบัควรปรบัปรุง จ  านวนโรงพยาบาลขนาดเล็ก 1 โรงพยาบาล คิดเป็นรอ้ยละ 
33.33 และในมาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานดา้นจรรยาบรรณของผูเ้ย่ียมส ารวจ ภาพรวมผลการประเมินอยู่
ในระดบัดี คิดเป็นรอ้ยละ 100 ในโรงพยาบาลเล็กทัง้หมด 3 โรงพยาบาล ผลการประเมินมาตรฐาน
หลกั พบวา่ ในมาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานดา้นลกัษณะของผูเ้ย่ียมส ารวจ ภาพรวมผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดี คิดเป็นรอ้ยละ 86.67 ในมาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานดา้นกระบวนการตรวจเย่ียม ภาพรวมผล
การประเมินอยู่ในระดบัพอใช ้คิดเป็นรอ้ยละ 50 และในมาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานดา้นจรรยาบรรณ
ของผูเ้ย่ียมส ารวจ ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัดี คิดเป็นรอ้ยละ 100 อีกทัง้ยงัพบว่าภาพรวม
ระดบัคณุภาพของผลการประเมินจากโรงพยาบาล ขนาดเล็กทัง้ 3 แห่งในทกุมาตรฐาน อยู่ในระดบัดี 
คดิเป็นรอ้ยละ 78.89 
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ผลจากท่ีน าไปทดลองใชใ้นโรงพยาบาลใหญ่ คือ ในมาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานดา้น
ลกัษณะของผูเ้ย่ียมส ารวจ ประกอบดว้ยมาตรฐานย่อย 4 ขอ้ ผลระดบัคณุภาพการประเมินอภิมาน
ในมาตรฐานย่อย 2 ขอ้ ไดแ้ก่ คณุสมบตัิของผูเ้ย่ียมส ารวจ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์(1) อยู่ใน
ระดับดี ภาพรวมผลการประเมินระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 ในโรงพยาบาลใหญ่ ทั้งหมด 3 
โรงพยาบาล และผลระดบัคณุภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย 2 ขอ้ ไดแ้ก่ คณุลกัษณะอนั
พงึประสงค ์(2) และสมรรถนะของผูเ้ย่ียมส ารวจ ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัดี คิดเป็นรอ้ยละ 
66.67 ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 2 โรงพยาบาล และภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช ้คิด
เป็นรอ้ยละ 33.33 ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 1 โรงพยาบาล ในมาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานดา้น
กระบวนการตรวจเย่ียม ประกอบดว้ยมาตรฐานย่อย 5 ขอ้ ผลจากท่ีน าไปทดลองใชใ้นโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ คือ ผลระดบัคณุภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย เรื่องการเตรียมการตรวจเย่ียม 
ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี คิดเป็นรอ้ยละ 100 ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทั้งหมด 3 
โรงพยาบาล ผลระดับคุณภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย เรื่องการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัดี จ านวนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 1 โรงพยาบาล คิดเป็นรอ้ยละ 
33.33 และภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช ้จ  านวนโรงพยาบาลใหญ่ 2 โรงพยาบาล คิดเป็น
รอ้ยละ 66.67 ผลระดบัคณุภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย เรื่องการวิเคราะหแ์ละน าเสนอ
ขอ้มลู ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัดี จ  านวนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 1 โรงพยาบาล คิดเป็น
รอ้ยละ 33.33 และภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช ้จ  านวนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 2 
โรงพยาบาล คิดเป็นรอ้ยละ 66.67 ผลระดบัคณุภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย เรื่องการ
จดัท าและใหข้อ้เสนอแนะ ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช ้จ  านวนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 2 
โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 66.67 ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับควรปรับปรุง จ านวน
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 1 โรงพยาบาล คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 และระดบัคณุภาพการประเมินอภิมาน
ในมาตรฐานย่อย เรื่องการจัดท ารายงานการประเมิน ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับควร
ปรบัปรุง จ านวนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 3 โรงพยาบาล คิดเป็นรอ้ยละ 100 และในมาตรฐานท่ี 3 
มาตรฐานดา้นจรรยาบรรณของผูเ้ย่ียมส ารวจ ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัดี คิดเป็นรอ้ยละ 
100 ในโรงพยาบาลใหญ่ ทัง้หมด 3 โรงพยาบาล ผลการประเมินมาตรฐานหลกั พบว่า ในมาตรฐานท่ี 
1 มาตรฐานดา้นลักษณะของผู้เย่ียมส ารวจ ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัดี คิดเป็นรอ้ยละ 
86.67 ในมาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานดา้นกระบวนการตรวจเย่ียม ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบั
พอใช ้คิดเป็นรอ้ยละ 45.33 และในมาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานดา้นจรรยาบรรณของผูเ้ย่ียมส ารวจ 
ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัดี คิดเป็นรอ้ยละ 100 อีกทัง้ยงัพบว่าภาพรวมระดบัคณุภาพของ
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ผลการประเมินจากโรงพยาบาลขนาดเล็กทัง้ 3 แห่งในทุกมาตรฐาน อยู่ในระดบัดี คิดเป็นรอ้ยละ 
78.89 

ดงันัน้ เพ่ือใหแ้บบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานมีประโยชนย์ิ่งขึน้ น่าจะมีการ
พฒันาต่อยอดแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานเพิ่ม คือ การศึกษามาตรฐานและการก าหนด
ขอ้รายการประเมินอภิมานในกลุ่มผูต้รวจเย่ียมประเมินในระดบัท่ีสูงขึน้ เช่น พฒันามาตรฐานและ
แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานในกลุ่มหวัหนา้ทีมผูเ้ย่ียมส ารวจ เป็นตน้  

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การน าแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมินคณุภาพ

โรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม ่เพ่ือใหก้ารประเมินเกิดการพฒันาและการเรียนรู ้ตลอดจนการ
น าผลการประเมินไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาคณุภาพของผูต้รวจเย่ียมส ารวจใหม่ ผูป้ระเมินอภิ
มานควรใหร้ายการตรวจสอบกบัผูร้บัการประเมินล่วงหนา้ก่อน เพ่ือเป็นการเตรียมตวัการท างาน
ของผู้ตรวจเย่ียมส ารวจใหม่ เน่ืองจากแบบตรวจสอบรายการไม่เพียงแต่ใช้ประเมินยังใช้เป็น
แนวทางในการท างานอีกดว้ย 

2. ก่อนการใชแ้บบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานส าหรบัการตรวจเย่ียมประเมิน
คณุภาพโรงพยาบาลทกุครัง้ ผูป้ระเมินควรศกึษาค าอธิบายการใชแ้บบประเมินและขอ้รายการใหดี้
เสียก่อน และควรมีการชีแ้จงการใชแ้บบตรวจสอบรายการใหผู้เ้ย่ียมส ารวจใหม่ทราบ นอกจากนี้
การใชแ้บบตรวจสอบรายการเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพควรมีการตรวจสอบระหว่างทีมผูป้ระเมินใน
การใหค้ะแนน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรพัฒนาต่อยอดแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานส าหรบัการตรวจเย่ียม

ประเมินคณุภาพโรงพยาบาลส าหรบัผูเ้ย่ียมส ารวจใหม่ ไปใชก้ับผูต้รวจเย่ียมประเมินในระดบัท่ี
สงูขึน้ 

2. การวิจยัครัง้ตอ่ไปควรมีการวิจยัเก่ียวกบัคณุภาพของผูต้รวจเย่ียมส ารวจใหม่จากการ
ประเมินอภิมานดว้ยเครื่องมือท่ีพัฒนาขึน้ เพ่ือเป็นสารสนเทศส าหรบัการพัฒนาหลักสูตรการ
อบรมผูต้รวจเย่ียมส ารวจใหม ่

3. ควรวิจยัแยกกรณีศกึษาตามขนาดโรงพยาบาลเก่ียวกบัผลการประเมินการตรวจเย่ียม
คณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ย่ียมส ารวจใหม ่โดยการเปรียบเทียบคณุภาพตามมาตรฐานแตล่ะดา้น 
และวิจยัวิธีการน าผลการประเมินไปใชป้ระโยชน ์
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4. ควรทบทวน และการปรบัการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง แผนการ RME ตอ้ง
ไดร้บัการยอมรบัเพ่ือใหมี้การทบทวนและน าไปสู่การปรบัปรุงตลอดเวลา ควรน าขอ้มูลปอ้นกลบั
จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย มาใชใ้นการประเมิน RME เพ่ือหาจุดแข็ง และจดุอ่อนท่ีจะด าเนินการใชก้าร
ประเมินอภิมานตอ่ไป ในการปรบัเกณฑก์ารประเมินแตล่ะครัง้ จะขึน้อยู่กบัโครงการและกลุ่มท่ีไป
เก็บขอ้มลู นอกจากนีห้ากมีการทบทวน RME โดยเทคนิคตา่งๆ เช่น การวิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุอ่อน  
โดย SWOT analysis การทบทวนจะช่วยในการก าหนดประเด็นใหม่ๆ ของโครงการและการ
ประเมิน 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบตรวจสอบรายการประเมินอภมิาน 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบตรวจสอบรายการประเมินอภมิาน 

 

1 . ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภมิาน 

อาจารย ์ดร .ปิยพงษ์ คลา้ยคลงึ  

 คณุวฒุ ิ  ครุศาสตรดษุฏีบณัฑิต )การวดัและประเมินผลการศกึษา(  

 สงักดั  วิทยาลยัอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

นายกรณพ์งศ ์พฒันปกรณพ์งษ์ 

 คณุวฒุ ิ  วิทยาศาสตรม์หาบณัฑติ )วิทยาการการประเมิน(  

 สงักดั    โรงเรยีนบรรหารแจม่ใสวิทยา 1 

นพ .สมจิตต ์ชีเ้จรญิ  

 คณุวุฒิ   แพทยศาสตรบณัฑติ 

 สงักดั     สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล )องคก์ารมหาชน(  

นายโกเมธ นาควรรณกิจ 

 คณุวฒุ ิ  วิทยาศาสตรม์หาบณัฑติ  

 สงักดั     สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล )องคก์ารมหาชน(  

ภก .ปรมินทร ์วีระอนนัตวฒัน์  

 คณุวฒุ ิ  เภสชัศาสตรม์หาบณัฑติ 

 สงักดั     สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล )องคก์ารมหาชน(  

2. ทดลองประเมินอภมิานแบบตอบสนองโดยใช้แบบตรวจสอบรายการประเมินอภมิาน 

นางเรวดี ศิรนิคร 

 คณุวฒุ ิ  พยาบาลศาสตรม์หาบณัฑิต 

 สงักดั  สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล )องคก์ารมหาชน(  
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นพ .สรุชยั ปัญญาพฤทธ์ิพงศ์  

 คณุวฒุ ิ  แพทยศาสตรม์หาบณัฑติ 

 สงักดั  สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล )องคก์ารมหาชน(  

นางผอ่งพรรณ ธนา 

 คณุวฒุ ิ  พยาบาลศาสตรม์หาบณัฑิต 

 สงักดั     สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล )องคก์ารมหาชน(  
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือการวิจัย 
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แบบตรวจสอบรายการประเมินอภมิานส าหรับการตรวจเยีย่มประเมินคุณภาพโรงพยาบาล HA 

ค าชีแ้จง 

 แบบตรวจสอบรายการนีป้ระกอบดว้ย 3 มาตรฐาน ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นคณุลกัษณะของผูเ้ยี่ยมส ารวจ 

มาตรฐานดา้นกระบวนการตรวจเยี่ยมประเมินคณุภาพโรงพยาบาล  และมาตรฐานดา้นจรรยาบรรณของผูเ้ยี่ยม

ส ารวจ ส าหรบัครูฝึกเยี่ยมส ารวจสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพของการตรวจเยี่ยม

คณุภาพโรงพยาบาลของผูเ้ยี่ยมส ารวจใหม่  

 การตอบแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานส าหรบัการตรวจเยีย่มประเมินคณุภาพโรงพยาบาล HA 

ขอใหท้า่นท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง  หนา้ขอ้รายการท่ีเห็นวา่ผูเ้ยี่ยมส ารวจมีหรือไดป้ฏิบตัิในการตรวจเยี่ยม

คณุภาพโรงพยาบาล )สามารถเลอืกต อบไดห้ลายขอ้( 

 เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนในแต่ละจุดตรวจสอบมี  3 ระดบั คือ ดี พอใช ้และควรปรบัปรุง ครูฝึกเยี่ยม

ส ารวจประเมินในแตล่ะจดุตรวจสอบหลกัที่มีหลายจุดตรวจสอบย่อยใหป้ระเมินในแต่ละจุดตรวจสอบย่อยก่อน 

จากนัน้น าผลการประเมินมาคิดคะแนน รวมคะแนน แลว้น าไปเทียบกบัเกณฑเ์พื่อประเมินในจุดตรวจสอบหลกั

นัน้ หลกัจากประเมินครบทกุจุดตรวจสอบแลว้ใหส้รุปผลการประเมินในตารางทา้ยแบบตรวจสอบรายการแลว้

ประเมินผลรวมทัง้หมดอีกครัง้หนึ่ง ในกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินใหค้รูฝึกเยี่ยมส ารวจแจง้ผลการประเมิน

ใหผู้เ้ยี่ยมส ารวจใหมป่รบัปรุงการปฏิบตัิของตนเองในจดุตรวจสอบนัน้ 
 

1.มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย่มส ารวจ ควรมีการประเมิน ดังนี้ 
1.1 คุณสมบัติของผู้เยีย่มส ารวจ 
 จบปรญิญาตรดีา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

 มีประสบการณก์ารท างานมากกวา่ 10 ปี  
 มีความรูเ้ก่ียวกบัระบบสขุภาพและระบบคณุภาพท่ีทนัสมยั 

 มีบคุลกิภาพที่ดี 
 มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดี 

 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เยีย่มส ารวจ (1) 
 มีความรูส้กึที่ดีตอ่ระบบคณุภาพ 

 มีความอดทนการเผชิญกบัปัญหาในการตรวจเยี่ยม 

 มีความเช่ือใจและไวว้างใจกบัโรงพยาบาล 

 มีความเคารพความคิดเห็นที่แตกตา่งกนัของโรงพยาบาล 

 รูจ้กักาลเทศะในการวางตวั 

 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 
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1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เยีย่มส ารวจ (2) 

 แสดงออกถึงความเป็นผูใ้หใ้นทกุ ๆ สถานการณ ์

 แสดงความคิดเห็นแบบไมต่ดัสนิ 

 ไมม่ีผลประโยชนท์บัซอ้นตอ่โรงพยาบาลท่ีเขา้ตรวจเยี่ยม  
 ตอ้งเคารพในสทิธิและศกัดิศ์รขีองผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 เป็นแบบอยา่งที่ดีใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 

1.3 สมรรถนะของผู้เยีย่มส ารวจ 
 มีการแสดงความคิดเห็นเชิงบวก 

 มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน ์

 มีทกัษะการเป็นพ่ีเลีย้งใหค้  าปรกึษา 

 สามารถรบัรูส้ถานการณผิ์ดปกติและแกไ้ขไดโ้ดยทนัที 

 เป็นคนช่างสงัเกต 

 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 

การให้คะแนนการประเมิน 

มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย่มส ารวจ 

ความแข็งแกร่งในการประเมนิ 

มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย่มส ารวจ 

จ านวนขอ้ ระดบัดี 
จ านวนขอ้ ระดบัพอใช ้

รวมคะแนน 

 x 2 = 
x 1= 
=  

  
  
 

6  
4 
0  

(75%) ถงึ 8 

(50%) ถงึ 5 

(0%) ถงึ 3 

ด ี
พอใช้ 
ควรปรับปรุง 

              (คะแนนรวม) ÷ 8 x 100 =  

2.มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ม ควรมีการประเมินดังนี้ 
2.1 การเตรียมการตรวจเยีย่ม 
 มีก าหนดการเยี่ยมที่ชดัเจน 

 มีประชมุก่อนการตรวจเยี่ยมเพื่อรบัรูข้อ้มลูโรงพยาบาล 

 ศกึษาขอ้มลูที่รบัผิดชอบมาเป็นอยา่งดี 
 แลกเปลีย่นขอ้มลูส าคญัซึง่กนัและกนัแก่ผูต้รวจเยี่ยม 
 ไมข่อเอกสารท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัความรบัผิดชอบจากโรงพยาบาล 

 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 
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2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การใชข้อ้มลูของโรงพยาบาลในการเยี่ยมเพื่อท าความเขา้ใจบรบิท 

 มีการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 มีการรบัฟังความคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งในโรงพยาบาล 

 มีการพิจารณาขอ้มลูโรงพยาบาลเป็นหลกัยดึในการเรยีนรูร้ว่มกบัโรงพยาบาล 

 มีการเก็บรวบรวมขอ้มลูส าคญัตอ่การตดัสนิผลการตรวจเยี่ยม 
 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 

2.3 การวิเคราะหแ์ละน าเสนอข้อมูล 
 มีการชีแ้จงเรือ่งยุง่ยากใหเ้ขา้ใจง่าย 

 มีการสงัเคราะหข์อ้มลูจากผูเ้ยี่ยมคนอื่น 

 มีการสรุปประเด็นหลงัจากเสรจ็สิน้การเยี่ยมในแตล่ะช่วง 

 มีการวิเคราะหข์อ้มลูภายใตบ้รบิทของโรงพยาบาล 
 มีการน าเสนอในภาพรวมไมเ่จาะจงรายกรณี 

 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 

2.4 การจัดท าและให้ขอ้เสนอแนะ 
 การใหข้อ้เสนอแนะท่ีมีความเป็นไปได ้

 การใหข้อ้เสนอแนะท่ีสอดคลอ้งกบับรบิท 

 มีการท างานรว่มกนัเป็นทีม 

 แสดงขอ้มลูอยา่งสมเหตสุมผล 
 แสดงขอ้มลูที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล 

 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 
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2.5 การจัดท ารายงานการประเมิน 
 แสดงขอ้มลูที่เป็นจรงิ 

 รายงานการประเมินมีความเป็นไปได ้
 ใชม้าตรฐานเป็นหลกัการ  
 เนือ้หาในองคป์ระกอบของรายงานการประเมินตอ้งสอดคลอ้งกนั 
 ไมข่ดัตอ่ขอ้ก าหนด กฎหมาย และระเบียบของกระทรวงสาธารณสขุหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 

การให้คะแนนการประเมิน 

มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ม 

ความแข็งแกร่งในการประเมนิ 

มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ม 

จ านวนขอ้ ระดบัดี 
จ านวนขอ้ ระดบัพอใช ้

รวมคะแนน 

 x 2 = 
x 1= 
=  

  
  
 

7  
5 
0  

(70%) ถงึ 10 

(50%) ถงึ 6 

(0%) ถงึ 4 

ด ี
พอใช้ 
ควรปรับปรุง 

              (คะแนนรวม) ÷ 10 x 100 =  

3. มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผู้เยีย่มส ารวจ ควรมีการประเมิน ดังนี ้
 ไมเ่ปรยีบเทียบคณุภาพกบัโรงพยาบาลอื่น 

 ไมแ่สดงทา่ทีเชิงลบตอ่การประเมินท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน 

 มีการรกัษาความลบั 
 ไมม่ีการใชข้อ้มลูบางสว่นในการตดัสนิผลการประเมิน 

 ไมม่ีการบิดเบือนขอ้มลูเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผลการตดัสนิของตนเอง 
 4-5 ดี   2-3 พอใช ้ 0-1 ควรปรบัปรุง 

การให้คะแนนการประเมิน 

มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ม 

ความแข็งแกร่งในการประเมนิ 

มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ม 

จ านวนขอ้ ระดบัดี 
จ านวนขอ้ ระดบัพอใช ้

รวมคะแนน 

 x 2 = 
x 1= 
=  

  
  
 

2 
1 
0  

ด ี
พอใช้ 
ควรปรับปรุง 

              (คะแนนรวม) ÷ 2 x 100 =  
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ภาคผนวก ค 

การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภมิาน 
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การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภมิาน 

ข้อรายการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 

1.มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย่มส ารวจ 

1.1 คุณสมบัตขิองผู้เยีย่มส ารวจ 

จบปรญิญาตรดีา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีประสบการณก์ารท างานมากกวา่ 10 ปี  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีความรูเ้ก่ียวกบัระบบสขุภาพและระบบคณุภาพท่ีทนัสมยั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีบคุลกิภาพที่ด ี +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ด ี +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

1.2 คุณลักษณะอนัพึงประสงคข์องผู้เยีย่มส ารวจ 

มีความรูส้กึที่ดตีอ่ระบบคณุภาพ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีความอดทนการเผชิญกบัปัญหาในการตรวจเยี่ยม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีความเช่ือใจและไวว้างใจกบัโรงพยาบาล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีความเคารพความคดิเห็นที่แตกตา่งกนัของโรงพยาบาล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

รูจ้กักาลเทศะในการวางตวั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

แสดงออกถงึความเป็นผูใ้หใ้นทกุ ๆ สถานการณ ์ +1 0 +1 +1 +1 0.80 

แสดงความคิดเห็นแบบไมต่ดัสนิ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ไมม่ีผลประโยชนท์บัซอ้นตอ่โรงพยาบาลท่ีเขา้ตรวจเยี่ยม  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ตอ้งเคารพในสทิธิและศกัดิศ์รขีองผูเ้ก่ียวขอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

เป็นแบบอยา่งที่ดใีหแ้ก่ผูอ้ื่น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

1.3 สมรรถนะของผู้เยีย่มส ารวจ 

มีการแสดงความคิดเห็นเชิงบวก +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน ์ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีทกัษะการเป็นพ่ีเลีย้งใหค้  าปรกึษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

สามารถรบัรูส้ถานการณผิ์ดปกตแิละแกไ้ขไดโ้ดยทนัที +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

เป็นคนชา่งสงัเกต +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2.มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ม 

2.1 การเตรียมการตรวจเยีย่ม 

มีก าหนดการเยี่ยมที่ชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีประชมุก่อนการตรวจเยี่ยมเพื่อรบัรูข้อ้มลูโรงพยาบาล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ศกึษาขอ้มลูที่รบัผิดชอบมาเป็นอยา่งดี +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

แลกเปลีย่นขอ้มลูส าคญัซึง่กนัและกนัแก่ผูต้รวจเยี่ยม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ข้อรายการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 

ไมข่อเอกสารท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัความรบัผิดชอบจากโรงพยาบาล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การใชข้อ้มลูของโรงพยาบาลในการเยีย่มเพื่อท าความเขา้ใจบรบิท +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีการรบัฟังความคดิเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งในโรงพยาบาล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีการพิจารณาขอ้มลูโรงพยาบาลเป็นหลกัยดึในการเรยีนรูร้ว่มกบัโรงพยาบาล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีการเก็บรวบรวมขอ้มลูส าคญัตอ่การตดัสนิผลการตรวจเยีย่ม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2.3 การวิเคราะหแ์ละน าเสนอข้อมูล 

มีการชีแ้จงเรือ่งยุง่ยากใหเ้ขา้ใจงา่ย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีการสงัเคราะหข์อ้มลูจากผูเ้ยี่ยมคนอื่น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีการสรุปประเด็นหลงัจากเสรจ็สิน้การเยีย่มในแตล่ะชว่ง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีการวิเคราะหข์อ้มลูภายใตบ้รบิทของโรงพยาบาล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีการน าเสนอในภาพรวมไมเ่จาะจงรายกรณี +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2.4 การจัดท าและให้ขอ้เสนอแนะ 

การใหข้อ้เสนอแนะที่มีความเป็นไปได ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

การใหข้อ้เสนอแนะที่สอดคลอ้งกบับรบิท +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีการท างานรว่มกนัเป็นทีม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

แสดงขอ้มลูอยา่งสมเหตสุมผล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

แสดงขอ้มลูที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2.5 การจัดท ารายงานการประเมิน 

แสดงขอ้มลูที่เป็นจรงิ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

รายงานการประเมินมคีวามเป็นไปได ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ใชม้าตรฐานเป็นหลกัการ  +1 +1 +1 0 +1 0.80 

เนือ้หาในองคป์ระกอบของรายงานการประเมินตอ้งสอดคลอ้งกนั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ไมข่ดัตอ่ขอ้ก าหนด กฎหมาย และระเบียบของกระทรวงสาธารณสขุหรอื
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3. มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผู้เยีย่มส ารวจ 

ไมเ่ปรยีบเทียบคณุภาพกบัโรงพยาบาลอื่น +1 +1 0 +1 +1 0.80 

ไมแ่สดงทา่ทเีชิงลบตอ่การประเมนิท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

มีการรกัษาความลบั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ไมม่ีการใชข้อ้มลูบางสว่นในการตดัสนิผลการประเมิน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ไมม่ีการบิดเบือนขอ้มลูเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัผลการตดัสนิของตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ภาคผนวก ง  
ผลการตรวจสอบตนเองของผู้เชี่ยวชาญทีใ่ช้แบบตรวจสอบรายการส าหรับตรวจสอบ

ความเทีย่งระหว่างผู้ประเมิน 
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ผลการตรวจสอบตนเองของผู้เชี่ยวชาญที่ใช้แบบตรวจสอบรายการส าหรับตรวจสอบความเที่ยง
ระหว่างผู้ประเมิน 

ข้อรายการตรวจสอบ 

ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้แบบ
ตรวจสอบรายการ 

1 2 3 

1.มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย่มส ารวจ 

1.1 คุณสมบัตขิองผู้เยีย่มส ารวจ 

จบปรญิญาตรดีา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ    

มีประสบการณก์ารท างานมากกวา่ 10 ปี     

มีความรูเ้ก่ียวกบัระบบสขุภาพและระบบคณุภาพท่ีทนัสมยั    

มีบคุลกิภาพที่ด ี    

มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ด ี    

1.2 คุณลักษณะอนัพึงประสงคข์องผู้เยีย่มส ารวจ 

มีความรูส้กึที่ดตีอ่ระบบคณุภาพ    

มีความอดทนการเผชิญกบัปัญหาในการตรวจเยี่ยม    

มีความเช่ือใจและไวว้างใจกบัโรงพยาบาล    

มีความเคารพความคดิเห็นที่แตกตา่งกนัของโรงพยาบาล    

รูจ้กักาลเทศะในการวางตวั    

แสดงออกถงึความเป็นผูใ้หใ้นทกุ ๆ สถานการณ ์    

แสดงความคิดเห็นแบบไมต่ดัสนิ    

ไมม่ีผลประโยชนท์บัซอ้นตอ่โรงพยาบาลท่ีเขา้ตรวจเยี่ยม     

ตอ้งเคารพในสทิธิและศกัดิศ์รขีองผูเ้ก่ียวขอ้ง    

เป็นแบบอยา่งที่ดใีหแ้ก่ผูอ้ื่น    

1.3 สมรรถนะของผู้เยีย่มส ารวจ 

มีการแสดงความคิดเห็นเชิงบวก    

มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน ์    

มีทกัษะการเป็นพ่ีเลีย้งใหค้  าปรกึษา    

สามารถรบัรูส้ถานการณผิ์ดปกตแิละแกไ้ขไดโ้ดยทนัที    

เป็นคนชา่งสงัเกต    

รวม 19 20 19 

ร้อยละ 95 100 95 

2.มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ม 

2.1 การเตรียมการตรวจเยีย่ม 

มีก าหนดการเยี่ยมที่ชดัเจน    



  111 

ข้อรายการตรวจสอบ 

ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้แบบ
ตรวจสอบรายการ 

1 2 3 

มีประชมุก่อนการตรวจเยี่ยมเพื่อรบัรูข้อ้มลูโรงพยาบาล    

ศกึษาขอ้มลูที่รบัผิดชอบมาเป็นอยา่งดี    

แลกเปลีย่นขอ้มลูส าคญัซึง่กนัและกนัแก่ผูต้รวจเยี่ยม    

ไมข่อเอกสารท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัความรบัผิดชอบจากโรงพยาบาล    

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การใชข้อ้มลูของโรงพยาบาลในการเยีย่มเพื่อท าความเขา้ใจบรบิท    

มีการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม    

มีการรบัฟังความคดิเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งในโรงพยาบาล    

มีการพิจารณาขอ้มลูโรงพยาบาลเป็นหลกัยดึในการเรยีนรูร้ว่มกบัโรงพยาบาล    

มีการเก็บรวบรวมขอ้มลูส าคญัตอ่การตดัสนิผลการตรวจเยีย่ม    

2.3 การวิเคราะหแ์ละน าเสนอข้อมูล 

มีการชีแ้จงเรือ่งยุง่ยากใหเ้ขา้ใจงา่ย    

มีการสงัเคราะหข์อ้มลูจากผูเ้ยี่ยมคนอื่น    

มีการสรุปประเด็นหลงัจากเสรจ็สิน้การเยีย่มในแตล่ะชว่ง    

มีการวิเคราะหข์อ้มลูภายใตบ้รบิทของโรงพยาบาล    

มีการน าเสนอในภาพรวมไมเ่จาะจงรายกรณี    

2.4 การจัดท าและให้ขอ้เสนอแนะ 

การใหข้อ้เสนอแนะที่มีความเป็นไปได ้    

การใหข้อ้เสนอแนะที่สอดคลอ้งกบับรบิท    

มีการท างานรว่มกนัเป็นทีม    

แสดงขอ้มลูอยา่งสมเหตสุมผล    

แสดงขอ้มลูที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล    

2.5 การจัดท ารายงานการประเมิน 

แสดงขอ้มลูที่เป็นจรงิ    

รายงานการประเมินมคีวามเป็นไปได ้    

ใชม้าตรฐานเป็นหลกัการ     

เนือ้หาในองคป์ระกอบของรายงานการประเมินตอ้งสอดคลอ้งกนั    

ไมข่ดัตอ่ขอ้ก าหนด กฎหมาย และระเบียบของกระทรวงสาธารณสขุหรอืหนว่ยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

   

รวม 22 25 23 

ร้อยละ 88 100 92 
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ข้อรายการตรวจสอบ 

ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้แบบ
ตรวจสอบรายการ 

1 2 3 

3. มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผู้เยีย่มส ารวจ 

ไมเ่ปรยีบเทียบคณุภาพกบัโรงพยาบาลอื่น    

ไมแ่สดงทา่ทเีชิงลบตอ่การประเมนิท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน    

มีการรกัษาความลบั    

ไมม่ีการใชข้อ้มลูบางสว่นในการตดัสนิผลการประเมิน    

ไมม่ีการบิดเบือนขอ้มลูเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัผลการตดัสนิของตนเอง    

รวม 5 5 5 

ร้อยละ 100 100 100 

สรุปรวมทั้งหมด 46 50 47 

ร้อยละของผลสรุปรวมทั้งหมด 92.00 100.00 94.00 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
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วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2547 จบการศกึษา ปรญิญาศลิปศาสตรบ์ณัฑิต   

สาขารฐัประศาสนศาสตร ์  
จาก สถาบนัราชภฎัสวนสนุนัทา  
พ.ศ. 2563 ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   
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