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การวิจยั ครัง้ นีม้ ีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ (1) เพื่อพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน
แบบตอบสนองสาหรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ (2) เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
ที่สร้างขึน้ วิธีดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ระยะตามขัน้ ตอนของแนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนองของ
Sturgers and Howley (2016) ดังนี ้ ระยะที่ 1 การกาหนดตัวบ่งชี ้ ระยะที่ 2 พัฒนาแบบตรวจสอบรายการ ระยะ
ที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง ระยะที่ 4 การทบทวนและ
ปรับปรุงการประเมินอภิมาน เครือ่ งมือทางการวิจยั คือ เครือ่ งมือการสัมภาษณ์ ประเด็นในการสนทนากลุม่ และ
แบบตรวจสอบรายการตัวอย่างวิจยั ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริหาร กลุ่มคนในองค์กร และกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน ในส่วน
วิเคราะห์ขอ้ มูล มีการใช้สรุ ปเป็ นความถี่ เป็ นร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องของ
เคนดอลล์ (Kendall’s Coefficient of Concordance : W) ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี ้ (1) ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียและ
รับรู ค้ วามต้องการ พบว่า ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล ผูจ้ ดั การศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพของโรงพยาบาล ผูอ้ านวยการของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล หัวหน้าสานักประเมินและรับรองของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครู ฝึกผูเ้ ยี่ยมสารวจ/
หัวหน้าทีมเยี่ยมสารวจ ผลการสารวจนิยามจากผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย พบว่า ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียยังให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ความคาดหวังที่มีต่อผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ กระบวนการตรวจเยี่ยมสารวจคุณภาพโรงพยาล และการปรับปรุ งการ
เยี่ยมสารวจ องค์ประกอบที่สาคัญของแบบตรวจสอบรายการมี 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านลักษณะของ
ผูต้ รวจเยี่ยม ด้านกระบวนการตรวจเยี่ยม และด้านจรรยาบรรณของผูเ้ ยี่ยมสารวจ (2) คุณภาพของแบบ
ตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง พบว่า ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาผ่านเกณฑ์ทกุ ข้อรายการ
ทัง้ 3 มาตรฐาน ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผูป้ ระเมิน รวมทุกมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ควรทบทวนข้อการให้
ข้อเสนอแนะและจัดทารายการประเมิน

คาสาคัญ : การประเมินอภิมาน, แบบตรวจสอบรายการประเมิน, การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล, การประเมิน
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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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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
คุณภาพของระบบบริการสุขภาพเป็ นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญ ผลักดัน
ให้เกิดการบูรณาการมาตรฐานและความร่วมมือร่วมกันอย่างเป็ นระบบ ควบคู่กับการพัฒ นา
กลไกการกากับคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เป้าหมายเพื่อมุ่งคุม้ ครองผูบ้ ริโภคใน
ระบบบริการสุข ภาพด้า นความปลอดภัย ของผูป้ ่ วย (Patient Safety) การขับเคลื่อนให้เกิ ด
กระบวนการพัฒนาคุณภาพในระบบบริการสุขภาพ มีตวั เร่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวนัน้ มีทั้ งการ
ส่ง เสริม ให้เ กิดการพัฒ นาคุณ ภาพภายในองค์กร และการอาศัยกระบวนการเยี่ยมจากองค์กร
ภายนอกที่ มี ศักยภาพที่ ส ามารถกระตุน้ ให้เกิ ดความเข้าใจและได้ข้อมูลป้อนกลับที่ มี คุณภาพ
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2558)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เป็ นหน่วยงานของ
รัฐ ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็ น
แนวทางการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล ทาให้การประเมินจาก
ภายนอกเป็ นกระบวนการเรียนรู ้ ให้กาลังใจ เป็ นกระจกสะท้อนและสามารถกระตุน้ การพัฒนา
ของโรงพยาบาล ดังนัน้ ผูเ้ ยี่ยมสารวจ ซึ่งถือเป็ นบุคคลสาคัญในกระบวนการรับรองคุณภาพ คือ ผูท้ ่ีมี
ประสบการณ์ด า้ นการพัฒ นาและบริห ารคุณภาพ ผ่า นการอบรมและได้ร บั การแต่ง ตัง้ เป็ น ผู้
เยี่ยมสารวจ ทาหน้าที่ เป็ นผูแ้ ทนของสถาบัน เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลในลักษณะกัลยาณมิตร ยึดมั่น
ในปรัชญา “การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล เป็ นกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน ” และเพื่อ
ยืนยันผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาล กระตุน้ ให้เห็นโอกาสพัฒนาในมุมมองที่กว้างขึน้ ตาม
กรอบมาตรฐาน และรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆ ผูเ้ ยี่ยมสารวจจึงเป็ นผูท้ ่ีทาหน้าที่ประเมิน ให้ความรู ้
และให้คาปรึกษา ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน และเป็ นผูท้ ่ีมีบทบาทสาคัญใน
การน าปรั ช ญาและแนวคิ ด ของกระบวนการรั บ รองคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน Healthcare
Accreditation หรือ HA ไปสร้างการเรียนรู ก้ ับ โรงพยาบาลเพื่ อให้ผู้เกี่ ยวข้องตระหนักใน
ความสาเร็จและโอกาสพัฒนา (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2550)
ปั จจัยสาคัญอีกประการที่ทาให้การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล มีคุณภาพ
นอกจากผูเ้ ยี่ยมสารวจ คือ กระบวนการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ถือว่าเป็ นกลไก
การประเมิ นจากภายนอกเพื่ อกระตุน้ ให้เกิ ดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล ทาให้
องค์กรเกิดการเรียนรู ้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยภายใต้การดาเนินการของ
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สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)(สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล,
2559) สรพ.จึงมีหน้าที่พฒ
ั นาผูเ้ ยี่ยมสารวจ โดยผ่านกระบวนการปฏิบตั ิหน้าที่เยี่ยมสารวจจริง เมื่อ
ครู ฝึ กผู้เยี่ ยมส ารวจมั่นใจว่าผู้เยี่ ยมส ารวจสามารถปฏิ บัติ ได้ทุกขั้นตอน ครู ฝึ กผู้เยี่ ยมส ารวจจะ
มอบหมายให้ผเู้ ยี่ยมสารวจปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะผูเ้ ยี่ยมสารวจเสมือนผู้เยี่ยมสารวจคนหนึ่งในทีม โดยมี
ผูเ้ ยี่ยมสารวจที่มีประสบการณ์ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือต้องสรุปผลการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล และเขี ยนรายงานในหมวดที่ ได้รับมอบหมายด้วย (สถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล, 2559)
การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ต้องอาศัยกระบวนการประเมินที่สามารถ
อธิบายมูลค่า และนาไปสู่การตัดสินใจ ในการประเมินนัน้ ซึ่งคานึงว่า ผลของการประเมินนัน้ มี
ความเหมาะสมกับเกณฑ์และมาตรฐานที่กาหนดขึน้ และนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพงานประเมินและนักประเมินให้เป็ นประโยชน์ตอ่ ไป ตามที่นกั วิชาการด้านการประเมิ นของ
ไทย (สมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น์, นงลักษณ์ วิรชั ชัย, 2547; สุวิมล ว่องวาณิช, 2548; ศิริชยั กาญจนวาสี
, 2554) ได้สรุปจุดมุง่ หมายของการประเมินอภิมาน นอกจากนีผ้ เู้ ยี่ยมสารวจใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการ
สั่งสมประสบการณ์และความสามารถ ครู ฝึกผู้เยี่ยมสารวจจึง จาเป็ น ต้องอาศัยแบบตรวจสอบ
รายการการประเมินอภิมานในการประเมินคุณภาพจากการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
ดังที่ Scriven ( Scriven, 2011 อ้างถึงใน กนกวรรณ คงอภิ รกั ษ์, 2548; สมพงษ์ ปั้ นหุ่น, 2548)
ได้กาหนดแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน (The Meta Evaluation Checklist: MEC) เป็ น
รายการองค์ประกอบของคุณ สมบัติ ลักษณะ เกณฑ์ กระบวนงานหรือมิติที่แยกพิจ ารณาเป็ น
จุดตรวจสอบ เพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่างมั่นใจและได้เสนอแนะว่าในเรื่องการประเมิน
เพื่อ ปรับ ปรุ ง หรือ ตรวจสอบความก้า วหน้า ของโครงการจะท าการประเมิน ความก้า วหน้า
(Formative Evaluation) และควรที่จะใช้นกั ประเมินมืออาชีพ ในการดาเนินการประเมินนัน้
ควรจะแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคนให้ชดั เจน รวมทัง้ ควรจะได้มีการปรึกษาหารือ
กันระหว่างนักประเมินกับผูด้ าเนินงานในโครงการด้วย อีกทัง้ แบบตรวจสอบรายการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมของการประเมิน และทราบประเด็นที่
ต้องปรับปรุงในขัน้ ตอนดาเนินงานต่างๆ กระบวนการ (ดังนัน้ การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการการ
ประเมินอภิมานเป็ นปั จจัยสาคัญที่ใช้ประเมินได้ถึงคุณภาพของสิ่งที่ประเมิน ซึ่ง Scriven (1999)
Migotsky and Stake (2001) อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) ได้สรุ ปตรงกันว่า การประเมิน
อภิมานทาให้ได้สารสนเทศสาคัญ 2 ประเภท คือ ผลการวิเคราะห์วิธีวิทยาการประเมินที่ใช้อยู่
นัน้ ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอมากน้อยเพียงใด และผลการวิเคราะห์ตดั สินใจว่าผลที่ได้จาก
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การประเมินเป็ นอย่างไร ต้องมีการพัฒนาอย่างไร สารสนเทศทัง้ 2 ประเภทจึงเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
พิจารณาปรับปรุ ง กระบวนการประเมิ นและเพื่อใช้ผูเ้ ยี่ ยมสารวจเพื่ อการประเมิ นทราบจุดแข็ง
จุดอ่อน และจุดที่ตอ้ งพัฒนาตนเอง และการพัฒนาการประเมินได้ในอนาคต (Judge, Bono,
Eroz & Locke, 2005 cite in Sturges and Howley (2016)) และการเสริมพลังให้ผเู้ ยี่ยมสารวจ
มุง่ ฝึ กฝนอย่างมุง่ มั่นเพื่อประยุกต์ใช้ในการประเมิ นคุณภาพบริบทต่างๆ ต่อไป และส่งเสริมให้เป็ น
ทัง้ ผูป้ ระเมินและผูเ้ รียนรู ใ้ นการพัฒนาด้วยมุมมองเชิงบวก (อาภากร สุปัญญา, 2558) สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) คานึงถึงสารสนเทศต่างๆ ที่ทาให้กระบวนการ
ตรวจเยี่ ย มประเมิ นคุณ ภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลได้พัฒ นา แต่ยัง ไม่ไ ด้ใ ช้เครื่ องมื อการ
ประเมินมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทาให้ตอ้ งศึกษาเพื่อการพัฒนาเครื่องมือด้วยการประเมินอภิมาน
การประเมิ นอภิ ม านส่วนใหญ่ นิยมประเมินอภิ ม านตามมาตรฐานที่ ใช้ถูกพัฒนาโดย
Stufflebeamที่ได้พฒ
ั นามาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจาก Stufflebeam (1999) ที่กาหนดมาตรฐาน
การประเมินในแบบตรวจสอบรายการ จานวน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านอรรถประโยชน์ (Utility) (2)
ความเหมาะสม (Propriety) (3) ด้านความเป็ นไปได้ (Feasibility) และ(4) ด้านความถูกต้อง
(Accuracy) และในปี 2010 Joint Committee on Standards for Education Evaluation
(JCSEE, 2010) ได้เสนอเพิ่มมาตรฐานการประเมิ น คือ ความสามารถในการตรวจสอบได้
(Evaluation Accountability) ต่อมาปี 2012 Stufflebeam and Social Impact (Stufflebeam
and Social Impact, 2012) ได้พฒ
ั นาจัดทารายการตรวจสอบการประเมินอภิมานเพิ่มอีก 1
มาตรฐานหลัก โดยปรับปรุ งรายการประเมินขึน้ ใหม่ ซึ่ง มีการนาไปใช้ในงานวิจัยของ กรณ์พงศ์
พัฒนปกรณ์พงษ์ (2561) และใช้ลกั ษณะการประเมินแบบสรุปรวม (summative evaluation) เพื่อ
ตัด สิ น คุณ ภาพ และน าไปใช้ท างด้า นการศึก ษาอย่า งแพร่ห ลาย ทั้ง นี ้ พบว่ายัง ไม่มี ง านวิ จัย
ลักษณะการประเมินอภิมานเชิงความก้าวหน้า (formative evaluation) เพื่อนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนางานในการประเมินอภิมานในประเทศไทย
Stufflebeam and Shinkfield (2007) ได้สรุป การประเมินอภิมานแบบเชิงรุก (Proactive
meta-evaluations) เป็ นการวางแผนก่อนปฏิบตั ิการประเมิน ทัง้ วัตถุประสงค์ของการประเมิน
ข้อสัญญา สารสนเทศที่ตอ้ งการวิธีการวิเคราะห์รวบรวม งบประมาณ และการรายงานผล โดยการ
ประเมิ นแบบก้าวหน้า เพื่ อตัดสิ นใจในการกากับติดตามการประเมิน ทั้งนี ้ ข้อตกลงเบือ้ งต้นที่
สาคัญ คือ คุณค่าสูงสุดของการประเมินจะมีคา่ มากที่สดุ เมื่อดาเนินประเมินตามแนวทางมาตรฐาน
ของการประเมินที่กาหนด และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการประเมิน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 2559)
สาหรับการประเมินอภิมานแบบใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง (Retrospective meta-evaluation) เป็ นการ
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แสดงผลสรุปรวมหลังดาเนินการประเมินเสร็จสิน้ โดยการประเมินแบบสรุปผล เพื่อให้แสดงถึงการ
สรุปผลของการประเมินที่ผ่านมา ซึ่งต่อมามีให้แนวคิดการประเมินอภิมานในระหว่างการประเมิน
(Concurrent Meta Evaluation) โดยกาหนดไว้วา่ กิจกรรมต่างๆ ต้องมีการประเมินอภิมานผลของ
การประเมินทุกครัง้ เช่น การลงเยี่ยมประเมินในพืน้ ที่ จะกาหนดให้มีการสังเกตการณ์กระบวนการ
เยี่ยมจากผูป้ ระเมินที่เป็ นอิสระต่อกัน และจะมีลงสัมภาษณ์ผเู้ กี่ยวข้องอย่างไม่เป็ นทางการด้วย
ซึ่งการประเมินอภิมานในระหว่างการประเมินจะเริ่มก็ต่อเมื่อเริ่มประเมินด้วย จึงต้องใช้เทคนิคที่
หลากหลาย (Hanssen, Carl E., Lawrenz, Frances, Dunet, & Diane O, 2008 cited in Sturges
and Howley (2016)) การอธิบายถึงการประเมินอภิมานของ Patton (1997) ว่าการประเมินอภิมาน
ต้องให้ผูท้ ี่มีส่วนได้และส่วนเสีย ได้ร่วมในการประเมินผลการประเมินด้วย และให้ขอ้ เสนอแนะ
ว่าการประเมินอภิมานควรใช้บนหลักการที่เป็ นบริบทที่สาคัญของการประเมินนัน้ ๆ
Sturges and Howley (2016) ได้พฒ
ั นาแนวคิดการประเมินอภิมานเน้นให้ประเมินโดย
บุคคลที่ สาม เพื่อลดผลประโยชน์ทับซ้อนที่จ ากได้จ ากการประเมินโดยบุคคลภายใน และการ
ต่อต้านเมื่อได้รบั การประเมิ นจากบุคคลภายนอก และเพื่อเป็ นการสร้างความสามารถของนัก
ประเมิน และการเพิ่มคุณภาพของการประเมิน และประโยชน์จากประสิทธิภาพการประเมินและ
การเกิดความขัดแย้งน้อยที่สดุ โดยการใช้การประเมินอภิมานแบบตอบสนอง (Responsive Meta
Evaluation หรือ RME) ซึ่งมีแนวคิดหลักในการสะท้อนความต้องการจากการรับฟั งเสียงจากผู้ ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยการประเมินจากการประเมินแบบตอบสนอง (responsive evaluation) นัน้ จะ
ตอบสนองสารสนเทศจากผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย ทัง้ ระดับของผูม้ ีอานาจตัดสินใจ ความเข้าใจ
ต่อการประเมิน และคุณค่าของการประเมิน (Abma, 2006; Stake, 2004 cited in Sturges and
Howley, 2016) มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินอภิมานจะถูกผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย กาหนด
องค์ประกอบขึน้ อย่างเป็ นระบบ RME ส่งผลให้ผูท้ ่ี มีส่วนได้และส่วนเสีย ได้มี ส่วนร่วมในการ
ออกแบบ ตีความ วินิจฉัย ระบุประเด็นสาคัญ และการวางแผนในอนาคต (Abma, 2006 cited in
Sturges & Howley, 2016)
การประเมิ นอภิ ม านแบบตอบสนองพัฒ นาโดย Sturges and Howley (2016)
ซึ่ง ออกแบบขั้น ตอนการประเมิ นโดยมี ก ารเน้นความยื ดหยุ่น ของการประเมิ นมากกว่าการใช้
มาตรฐานเดิมในบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งการประเมินอภิมานแบบตอบสนองยังสนับสนุนแนวคิด
การประเมินเชิงก้าวหน้า (Formative Evaluation) ดังนัน้ สาหรับบริบท สรพ. ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่
พัฒนาผูต้ รวจเยี่ยม ซึ่งคุณภาพสาคัญจะอยู่ท่ีผปู้ ระเมิน แต่จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องของผู้วิจัยยัง สืบค้นไม่พ บการประเมิ นอภิม านแบบตอบสนอง (Responsive Meta-
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Evaluation) ในบริบทดังกล่าว ดังนัน้ ผูว้ ิจยั ซึ่งสนใจที่จะพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมิน
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกสาหรับการฝึ กผูเ้ ยี่ยมสารวจกลุ่มใหม่ และนอกจากนีย้ งั เป็ นการ
สร้างความรูใ้ หม่ทางด้านการประเมิน สาหรับนักวิชาการด้านการประเมินไปเป็ นตัวอย่างของการ
ประยุกต์ใช้การประเมินอภิมานแบบตอบสนองกับบริบทของการตรวจเยี่ยมประเมินโรงพยาบาล
คาถามการวิจัย
แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานโดยใช้แนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
(Responsive Meta-Evaluation) ในการตรวจเยี่ ย มประเมิ น คุณ ภาพโรงพยาบาล ควร
ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญอะไรบ้าง และมีคณ
ุ ภาพอย่างไร
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.เพื่อพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมิ นอภิมานแบบตอบสนองสาหรับการตรวจ
เยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่
2.เพื่ อตรวจสอบคุณ ภาพของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิม านแบบตอบสนอง
สาหรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ท่ีสร้างขึน้
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานโดยใช้แนวคิดการ
ประเมินอภิมานแบบตอบสนอง (Responsive Meta-Evaluation หรื อ RME) ซึ่งพัฒนาโดย
Sturges and Howley (2016) ในการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อการพัฒนา
กระบวนการของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็ นการประเมินอภิมาน
เชิงก้าวหน้า (Formative Meta-Evaluation) โดยผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมิ น อภิ ม านแบบตอบสนองและการพัฒ นาแบบตรวจสอบรายการประเมิ น และได้
ประยุกต์ใช้แบบตรวจสอบรายการแนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง เพื่อกาหนดขัน้ ตอน
การสร้างเครื่องมื อวัด โดยเริ่มตัง้ แต่การระบุ ผู้ท่ีมี ส่วนได้และส่วนเสี ยและประเมินความต้องการ
จาเป็ น การสารวจนิยามจากผูม้ ีส่วนได้เสีย การกาหนดมาตรฐานการประเมินและการตัง้ เป้าหมาย
เชิงสารวจ การสร้างและการนาไปใช้ของประเมินอภิมานแบบตอบสนอง การเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ ยวข้องกับการประเมินอภิมาน การวิเคราะห์และรายงานข้อค้นพบการอานวยความสะดวกเวที
พูดคุยและตกลงร่วมกัน การทบทวนและการปรับการประเมินอภิมาน ทัง้ นีเ้ นือ้ หาในข้อรายการจะ
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เป็ นความคิดรวบยอดจากผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจเยี่ยมประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาล และได้พฒ
ั นาผ่านกระบวนการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการ
นิยามศัพท์เฉพาะ
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานสาหรับ การตรวจ
เยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมส ารวจใหม่โดยใช้แนวคิดการประเมินอภิมานแบบ
ตอบสนอง มีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังต่อไปนี ้
การประเมินอภิมานแบบตอบสนอง (Responsive Meta-Evaluation) หมายถึง
การประเมินอภิม านสาหรับ การตรวจเยี่ ยมประเมินคุณ ภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่
ตามแนวคิดของ Sturges and Howley (2016) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย
และผู้ท่ี เ กี่ ยวข้องในกระบวนการตรวจเยี่ยมประเมิ นคุณภาพโรงพยาบาล ให้ไ ด้สารสนเทศที่
น าไปสู่ ก ารก าหนดมาตรฐานการประเมิ น อภิ ม านที่ ใ ช้ใ นการตรวจเยี่ ย มประเมิ น คุณ ภาพ
โรงพยาบาล ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยเน้นในส่วนของการ
นาไปใช้เพื่อพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน
แบบตรวจสอบรายการประเมิ น อภิม านแบบตอบสนอง หมายถึ ง ชุด ของ
รายการหรือข้อความสาหรับการตรวจสอบคุณภาพการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
สาหรับผู้เยี่ยมส ารวจใหม่ โดยใช้แนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง ซึ่งจะพัฒนาจาก
ความคิดเห็นของผูท้ ่ีมี ส่วนได้และส่วนเสีย และผูท้ ่ีเกี่ ยวข้องในกระบวนการตรวจเยี่ยมประเมิ น
คุณภาพโรงพยาบาล ใหม่ โดยให้นกั ประเมินอภิมานมืออาชีพที่มีฐานะเป็ นครูฝึกผูเ้ ยี่ยมสารวจเป็ น
ผูใ้ ช้แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองเพื่อประเมินคุณภาพกระบวนการตรวจ
เยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลประเภทที่
รับ ผู้ป่ วยไว้ค ้า งคื น และให้ห มายรวมถึ ง โรงพยาบาลที่ จัด ตั้ง ขึ น้ โดยหน่ ว ยงานของรัฐ โดย
โรงพยาบาลที่ ครอบคลุม ภารกิจ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา จัดตัง้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2552

การตรวจเยี่ ย มประเมิ น คุ ณ ภาพโรงพยาบาล หมายถึ ง การเยี่ ย มประเมิ น
คุณภาพโรงพยาบาลจากองค์กรภายนอก โดยโรงพยาบาลได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพมาอย่าง
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ต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน HA และมีความพร้อมที่ จะขอรับการเยี่ยมสารวจเพื่อประเมินคุณภาพ
กระบวนการสาคัญของโรงพยาบาล
ผู้ เยี่ยมสารวจใหม่ หมายถึง ผูท้ ่ีได้รบั การแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั ิงานภายใต้ความ
รับผิดชอบของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีภารกิจและความรับผิดชอบในการ
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลที่ได้รบั มอบหมาย และให้ขอ้ เสนอแนะต่อโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
HA ส่งเสริมให้โรงพยาบาลเกิ ดกระบวนการเรียนรู ข้ ึน้ ระหว่างการประเมิ น โดยกาหนดเวลา
ปฏิบตั งิ าน 1 ปี นบั ตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ซึ่งในการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ผู้
เยี่ยมสารวจใหม่ตอ้ งไปร่วมกับผูเ้ ยี่ยมสารวจที่สามารถให้คาปรึกษาสาหรับการตรวจเยี่ยมประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาล ได้
ครู ฝึกผู้ เยี่ยมสารวจ หมายถึง ผูท้ ่ี ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ปฏิ บตั ิงานภายใต้ความ
รับผิดชอบของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีภารกิจและความรับผิดชอบ โดยมี
บทบาทหน้าที่ ในการสร้างการเรียนรู ้กับผู้เยี่ ยมส ารวจใหม่ในระหว่างการตรวจเยี่ ยมประเมิ น
คุณภาพโรงพยาบาล ให้สามารถใช้สารสนเทศที่ได้จากการเยี่ยมสร้างกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันได้
และประเมินผลการฝึ กเยี่ยมสารวจ ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนาแก่ผเู้ ยี่ยมสารวจใหม่รายบุคคล
ได้
ความสาคัญของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้พัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง สาหรับ
การตรวจเยี่ ย มประเมิ น คุณ ภาพโรงพยาบาลของผู้เยี่ ยมส ารวจใหม่ ซึ่ ง สารสนเทศที่ ไ ด้จ าก
การศึกษาครัง้ นีจ้ ะเป็ นประโยชน์ในระดับวิชาการ ระดับหน่วยงาน ดังนี ้
1.ประโยชน์ท่ีได้รบั ระดับวิชาการ เป็ นตัวอย่างของการวิจยั ด้านการประเมินในการใช้
แนวคิดใหม่ในการประเมินอภิมาน
2.ประโยชน์ท่ี ไ ด้รับ ระดับ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง ท าให้ไ ด้แ บบตรวจสอบรายการ
ประเมิ น อภิ ม านเพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าหรับ น าไปใช้พัฒ นาการตรวจเยี่ ย มประเมิ น คุณ ภาพ
โรงพยาบาล
3.ประโยชน์ท่ีได้รบั ระดับบุคคล ทาให้ได้รบั ความรูใ้ หม่ มีความน่าสนใจที่จะนามาใช้
ในบริบ ทของการตรวจเยี่ ยมประเมิ น คุณภาพโรงพยาบาล เพื่ อการประเมิ นที่ ผ่านมา โดยเน้น
เครื่องมือการประเมินอภิมานที่เน้นกระบวนการ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
การนาเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องในบทนี ้ ผูว้ ิจยั แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 3
ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง ตอนที่ 2 เอกสารเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Healthcare Accreditation) และตอนที่ 3 กรอบ
แนวคิดการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
การน าเสนอแนวคิด เกี่ ย วกับ การประเมิ น อภิ ม านแบบตอบสนองในตอนนี แ้ บ่ง การ
นาเสนอเป็ น 8 หัวข้อ ได้แก่ (1.1) ความหมายของการประเมินอภิมาน (1.2) ประเภทของการ
ประเมินอภิมาน (1.3) วัตถุประสงค์ของการประเมินอภิมาน (1.4) มาตรฐานการประเมินอภิมาน
(1.5) การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมิน (1.6) การประเมินอภิมานตามแนวคิดการประเมิน
อภิมานแบบตอบสนอง (Responsive Meta Evaluation) (1.7) ขัน้ ตอนการประเมินอภิมานแบบ
ตอบสนอง (Responsive Evaluation) (1.8) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 ความหมายของการประเมินอภิมาน
Michael Scriven (Scriven, 1999; Bustelo, 2002 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2550)
ได้บญ
ั ญัตศิ พั ท์คาว่า meta-evaluation และได้ให้ความหมายว่า เป็ นศาสตร์การประเมินแนวใหม่ท่ี
มุง่ ประเมินงานประเมิน เพื่อตัดสินคุณค่าและความสาคัญของงานประเมินด้วยวิธีการประเมินเชิง
วิจารณ์อย่างสมบูรณ์
สุวิมล ว่องวาณิช (2550) ได้สรุปไว้ว่า การประเมินอภิมาน (meta evaluation) หมายถึง
กระบวนการประเมิ นงานประเมิ น /นัก ประเมิ น อย่า งมี ร ะบบ ประกอบด้ว ยการรวบรวมข้อ มูล
สารสนเทศจากงานประเมิน/นักประเมินเพื่ออธิบาย ให้คณ
ุ ค่าและตัดสินคุณค่าว่างานประเมิน/นัก
ประเมินมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเกณฑ์ (criteria) มาตรฐาน (standard) ที่กาหนดไว้หรือไม่
อย่า งไร รวมทั้ง การสัง เคราะห์แ ละใช้ผ ลการประเมิ น งานประเมิ น /นัก ประเมิ น ในการพัฒ นา
คุณภาพการประเมิน/นักประเมิ น ทัง้ ในส่วนที่เป็ นการประเมินเดิม และการประเมินอภิมานด้วย
การประเมินอภิมานจัดเป็ นการประเมินซ้อนการประเมินเป็ นพันธกิจ ซึ่งนักประเมินทุกคนควรจะ
ทา เพื่อให้ได้แนวทางการปรับปรุง ได้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาระเบียบวิธีการประเมินต่อไป
รัตนะ บัวสนธ์ (2550 อ้างถึงใน ฉัตรกนก ศรีธรรม, 2557) ได้สรุปไว้ว่า การประเมิน
อภิมาน (meta evaluation)หมายถึง กระบวนการดาเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเชิงบรรยาย
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และเชิงตัดสินใจเกี่ยวกับการมีประโยชน์ (Utility) ความเป็ นไปได้ (Feasibility) ความเหมาะสม
(Propriety) และความแม่นยาถูกต้อง (Accuracy) ของการประเมิน ตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
การดาเนินงานประเมินอย่างเป็ นระบบ ความซื่อสัตย์ การยอมรับ และความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานประเมินที่มีตอ่ สังคม ทัง้ นีเ้ พื่อนาผลที่ได้ไปเป็ นแนวทางการดาเนินงานประเมิน รวมทัง้
ชีแ้ นะจุดอ่อนและจุดแข็งของรายงานการประเมิน
สุวิมล ติรกานันท์ (2550) กล่าวว่า การประเมินอภิมาน (meta evaluation) เป็ น
กระบวนการประเมินในโครงการการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศนามาตรวจสอบความถูกต้องของ
การประเมิน นิยมใช้ประเมินการประเมินผลผลิต (Product evaluation) การประเมินผลสรุ ป
(Summative evaluation) และการประเมินผลที่เกิดขึน้ (Outcome evaluation)
พิษณุ ฟองศรี (2551) กล่าวว่า การประเมินอภิมาน (meta evaluation) หมายถึง
การประเมินผลของการประเมินอีกครัง้ หนึ่ง เพื่อพิจารณาคุณภาพโดยศึกษาความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของการประเมิน
สรุ ปได้ว่า การประเมินอภิมาน คือ การประเมินกระบวนการประเมิน ซึ่งต้องมีการ
รวบรวมความเห็ น ที่ มี ผ ลต่อ การประเมิ น อย่ า งเป็ น ระบบจากผู้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง น าไปสู่ก าร
เทียบเคียงกับเกณฑ์และมาตรฐานที่กาหนดไว้ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีคณ
ุ ค่าและได้มาตรฐาน
และยังนาไปสูส่ ารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาต่อไปด้วย
1.2 ประเภทของการประเมินอภิมาน
สุวิมล ว่องวาณิช (2550) ได้สรุปไว้ว่า ทิศทางการประเมินผลในศตวรรษที่ 21 จะให้
ความสาคัญกับการประเมินตนเอง (self-assessment, self-evaluation, self-report) การประเมิน
โดยเพื่อนร่วมงาน (peer assessment) การประเมินตามสภาพจริง และการประเมินแบบมีส่วน
ร่วม เป็ นต้น การประเมินอภิมานส่วนใหญ่ใช้วิธีการประเมินตนเอง โดยให้นกั ประเมินภายในเป็ น
ผูต้ รวจสอบกระบวนการประเมินตนเอง จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการประเมินเป็ น 2 แนวคิด คือ
1.การประเมินอภิมานโดยใช้การตรวจเยี่ยมพืน้ ที่เชิงประเมิน (Evaluative Site Visit
Meta-Evaluation) ได้แสดงแนวคิดของนักคิดหลายท่าน ได้แก่
Lawrenz, Keiser, and Lavoie (2003 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช , 2550)ได้
เสนอแนวคิด เกี่ย วกับ วิธีว ิท ยาการตรวจเยี่ย มพื น้ ที่เ ชิง ประเมิน ที่น ่า สนใจในบทความชื่อ ว่า
Evaluation Site Visit: A Methodological Review นักวิชาการทัง้ สามคนนีช้ ีใ้ ห้เห็นว่าการตรวจ
เยี่ยมพืน้ ที่ (site visit) เป็ นเทคนิคการประเมินที่ใช้กันมาก แต่ท่ีมีการกล่าวถึงอย่างเป็ นทางการจะ
พบค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในเชิงฐานของแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับวิธีวิทยาหรือวิธีการปฏิบตั ิ การ
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ตรวจเยี่ยมพืน้ ที่เชิงประเมิน (evaluation site visit) มีจดุ มุ่งหมาย คือการให้เห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ
สิ่งที่ถูกประเมินการแลกเปลี่ยนระหว่างผูท้ ่ีอยู่ภายในหรือภายนอกหน่วยงานหรือโครงการที่ถูก
ประเมิน การตรวจเยี่ยมใช้เวลาเพียง 1-3 วัน โดยไม่รวมเวลาที่ใช้ในการเตรียมการหรือการเขียน
รายงาน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งที่ถกู ประเมินในการเข้าพืน้ ที่จากบุคคลที่มี
ความชานาญด้านการประเมิน โดยการประเมินจะใช้ประสบการณ์ตนเองหรือประสบการณ์จาก
รายงานของผู้อ่ื น ดัง นั้น การตรวจเยี่ ย มมัก ใช้กับ การประเมิ น ที่ ต ้อ งท าอย่ า งรวดเร็ ว และมี
งบประมาณจ ากัด มี การวิจารณ์ถึงระยะเวลาในการตรวจเยี่ยมที่ทาอย่างรวดเร็วอาจทาให้ไ ด้
ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ นักประเมินไม่มีเวลาสังเกตหรือเข้าใจความซับซ้อนของพืน้ ที่ แต่อย่างไรก็ตาม
การเก็บข้อมูลโดยใช้การสังเกตอย่างระมัดระวัง และการสัมภาษณ์อย่างมีทกั ษะและความชานาญ
จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านีไ้ ด้
การใช้กระบวนการตรวจเยี่ยม แสดงให้เห็นว่าผูต้ รวจเยี่ยมต้องมีความตรง
เชิงประสบการณ์ ต้องใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย รวมทัง้ การทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์
วัตถุ สิ่งของ การสังเกต การสัมภาษณ์ แต่การสังเกตจะเป็ นวิธีการที่สาคัญมากในการตรวจเยี่ยม
การสัง เกต และการจดบัน ทึ ก ข้อ มูล จะให้ข้อ มูล สารสนเทศที่ มี ค วามส าคัญ การจดบัน ทึ ก
ภาคสนามระหว่างการตรวจเยี่ ยมพืน้ ที่ แตกต่างจากการจดบันทึกภาคสนามที่ ใช้วิธีวิทยาเชิ ง
คุณภาพในการเก็บข้อมูล การตรวจเยี่ยมพืน้ ที่ใช้การสังเกตช่วงสัน้ และเป็ นการสังเกตจากการ
ตรวจเยี่ยมเพียงครัง้ เดียว ผูต้ รวจเยี่ยมต้องสนใจฟั งการนาเสนอรายงานของกลุ่มบุคคลในพืน้ ที่ ทา
ให้ท ราบความเชื่ อ ของผู้ร ายงานเกี่ ย วกับ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ ในพื น้ ที่ ใ นรู ป แบบที่ ผู้เ สนอจัด ระบบขึ น้
มากกว่าที่ผูต้ รวจเยี่ยมเป็ นผูก้ าหนดโครงสร้างของการรายงาน ผูต้ รวจเยี่ยมต้องฟั งการรายงาน
ของบุคคลในพืน้ ที่หลายคน ซึ่งจะให้มุม มองที่หลากหลาย แล้วผูต้ รวจเยี่ ยมค่อยนามาคัดแยก
ความจริง การสังเกตปฏิกิริยาของกลุ่ม คนในพื น้ ที่ระหว่างการรายงานอย่างเป็ นทางการก็เป็ น
ข้อมูลที่ช่วยสร้างความเข้าใจที่มีค่ายิ่ง การทบทวนเอกสารเกี่ยวกับพืน้ ที่ตอ้ งมีการศึกษาก่อ นเข้า
เยี่ ย มพื น้ ที่ ระหว่า งตรวจเยี่ ย มจะมี ข อ้ มูล เสริม เพิ่ม เติม มากขึน้ นอกจากการสัง เกตแล้ว การ
สัมภาษณ์ก็เป็ นวิธีการเก็บข้อมูลที่ใช้ในการตรวจเยี่ยม และสามารถเก็บได้หลายแบบ อาจใช้
การสนทนากลุ่ม (focus group) หรือการสัมภาษณ์รายบุคคล การเตรียมการสัมภาษณ์ตอ้ งระวัง
อคติท่ีเกิดขึน้ เช่น การปรากฏตัวของหัวหน้าโครงการในการสัมภาษณ์กลุ่ม นอกจากนีย้ งั ต้องระวัง
ให้ประเด็นในการสนทนาอยูใ่ นแนวทางที่กาหนดตามแผน
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ปั ญ หาการตรวจเยี่ ย มอยู่ท่ี ก ารเลื อ กและเตรี ย มผู้ต รวจเยี่ ย ม เกณฑ์ก าร
คัดเลือกขึน้ อยู่กบั จุดมุ่งหมายของการตรวจเยี่ยม ขัน้ ตอนแรกต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับชนิดของ
ข้อมูลที่ตอ้ งการได้รบั แล้วกาหนดผูต้ รวจเยี่ยมที่สามารถเก็บข้อมูลประเภทนีไ้ ด้
2.การประเมินอภิมานโดยการประเมินจากเอกสารรายงานการประเมิน (Evaluation
Report Based Meta-Evaluation)
นงลักษณ์ วิรชั ชัย, 2442 (อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช , 2550) ได้ศกึ ษาการประเมิน
อภิ ม านในระดับอุดมศึกษา พบว่ามีการดาเนินงานแตกต่างกันได้เป็ นสองมิ ติ มิ ติแรก คือ มิ ติ
จุดมุ่งหมายของการประเมิน ทาได้แตกต่างกันรวม 4 แบบ ได้แก่ การประเมินความเป็ นไปได้ การ
ประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการเดิม การประเมินประสิทธิ ภาพ การประเมินผลกระทบที่มีต่อ
สถาบัน มิติท่ีสอง คือ มิติรูปแบบหรือประเภทการประเมิน ทาได้แตกต่างกันรวม 3 ลักษณะ คือ การ
ประเมินตนเอง การประเมินภายนอกโดยหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก การประเมินโดยบุคคลหรือ
องค์กรในรู ปโครงการวิจยั อิสระของสถาบัน รวมเป็ นรู ปแบบการประเมินอภิมาน 12 รู ปแบบ ซึ่ง
Harvey (1999 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) ได้เสนอตัวอย่างแต่ละรูปแบบดังตาราง 1
ตาราง 1 ประเภทและจุดมุ่งหมายของการประเมินอภิมาน
จุดมุ่งหมาย
ความเป็ นไปได้
การปรับประบวนการ
ประสิทธิภาพ
การประเมินผลกระทบ

ประเภทของงานประเมินอภิมาน
ประเมินตนเอง
ประเมินโดยหน่วยงาน ประเมินโดยหน่วยอิสระ
Bablan, 1995
Scheele, 1999

CHES, 1994

Hu & Chen, 1999

Bergseth, 1999

Meade &
Woodhouse, 1999
Mclnnis&Marginson,
1994

Westerheijden, 1996

Chen & Freedman,
1999

Warde, 1996

งานประเมิ น อภิม านในช่วงก่อนปี ค.ศ.2000 ส่วนใหญ่เป็ นงานประเมินอภิมาน
เฉพาะด้าน แตกต่างจากงานประเมิ นอภิ ม านในระยะหลัง ซึ่ง เป็ นการประเมิ นอภิ ม านที่ เ น้น
ความสาคัญหลายด้านหรือทุก ด้าน ทัง้ ด้านการประเมินความเป็ นไปได้ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ผลกระทบดังนัน้ นงลักษณ์ วิรชั ชัย (2550 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) ได้เสนอรายงานวิจยั ที่
เป็ นการประเมินอภิมานแยกตามจุดมุ่งหมายการประเมินเป็ น 6 กลุ่ม โดยที่การประเมินอภิมาน 4
กลุ่มแรกเป็ นการจัดหมวดหมู่ตามที่ Harvey เสนอไว้ คือ การประเมินอภิมานมุ่งประเมินความ
เป็ น ไปได้ การประเมิ นอภิ ม านมุ่ง ปรับกระบวนการประเมิ น การประเมิ น อภิ ม านมุ่ง ประเมิ น
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ประสิทธิภาพ และการประเมินมุง่ ประเมินผลกระทบ ส่วนการประเมินอภิมานกลุ่มที่ 5 และ 6 เป็ น
การประเมินอภิมานในระยะหลังซึ่งมุ่งประเมินหลายด้านของต่างประเทศ และของไทยตามลาดับ
การนาเสนอตัวอย่างงานวิจยั ทัง้ 6 กลุ่มนี ้ เนื่องจากตัวอย่างงานประเมินอภิมานระยะแรกยังขาด
ความสมบูรณ์ จึงนาเสนอสาระพอสังเขปเพื่อให้เห็นแนวทางการประเมินอภิมานเท่านัน้ ดังต่อไปนี ้
1. การประเมินอภิมานมุง่ ประเมินความเป็ นไปได้
2. การประเมินอภิมานมุง่ ปรับกระบวนการประเมิน
3. การประเมินอภิมานมุง่ ประเมินประสิทธิภาพ
4. การประเมินอภิมานมุง่ ประเมินผลกระทบ
5. การประเมินอภิมานของต่างประเทศที่มงุ่ ประเมินหลายด้าน
6. การประเมินอภิมานของไทยที่มงุ่ ประเมินหลายด้าน
สรุ ปได้ว่า ประเภทของการประเมินอภิมานมี 2 ประเภทหลักๆ คือ การประเมินอภิมาน
จากการเยี่ยมประเมินในพืน้ ที่และการประเมินอภิมานจากเอกสารรายงานการประเมิน โดยทัง้ สอง
กระบวนการเป็ นการประเมินที่แตกต่างกันในบริบทของสิ่งที่ประเมิน โดยการประเมินอภิมานจาก
การเยี่ยมประเมินในพืน้ ที่ มีขอ้ จากัดเรื่องเวลาในการประเมินอภิมาน ที่ตอ้ งดาเนินการในระหว่างที่
การประเมินดาเนินการอยู่ แต่การประเมินจากเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ต้องดาเนินการ
ภายหลังการประเมินเสร็จสิน้ แล้ว และได้ผลสรุปรายงานการประเมินตนเองมาก่อน ผูป้ ระเมินจึง
จะสามารถดาเนินการได้ตามที่วางแผนไว้ แต่ส่งิ ที่เหมือนกันคือ การประเมินอภิมาน ผูป้ ระเมินต้อง
มีเ กณฑ์และมาตรฐานการประเมินที่ มี ความเที่ ยงตรง ชัดเจน เหมาะสม และผู้ประเมิ นต้องมี
ประสบการณ์และมีความชานาญด้านการประเมินและการประเมินอภิมานมีหลายจุดมุ่งหมายของ
การประเมินอภิมานด้วย ซึ่งในจุดมุ่งหมายนัน้ ๆ มุ่งเน้นความสาคัญด้านเดียว หลายด้านหรือทุกด้าน
ก็ได้ ทัง้ นีจ้ ะมุง่ เน้นด้านการประเมินความเป็ นไปได้ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลกระทบ
1.3 วัตถุประสงค์ของการประเมินอภิมาน
Migotsky and Stake (2001 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) เสนอว่า การ
ประเมินอภิมาน มีวตั ถุประสงค์สาคัญ 4 ประการ ประการแรก เพื่อประเมินว่าโครงการประเมินนัน้
บรรลุเ ป้า หมายของการประเมิ นที่ กาหนดไว้ม ากน้อยเพี ย งใด ประการที่ ส อง เพื่ อประเมิ นว่า
โครงการประเมินนัน้ มีผลหรือมี ผ ลกระทบต่อบุคคลหรือ กลุ่ม ที่เ ป็ น เป้า หมายของการประเมิน
อย่า งไร ประการที่ส าม เพื่อ ประเมิ นประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลของโครงการประเมิน และ
ประการที่ส่ี เพื่อนาเสนอข้อมูลสารสนเทศสาหรับการปรับปรุงโครงการประเมินให้ดีย่ิงขึน้ ผลผลิต
จากการประเมินอภิมานประกอบด้วยเอกสาร จานวน 4 ฉบับ ฉบับแรกเป็ นเอกสารบรรยายลักษณะ
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ของโครงการประเมิน ฉบับที่สอง เป็ นเอกสารรายงานความก้าวหน้าผลการประเมินอภิมาน ฉบับที่
สาม เป็ นเอกสารรายงานผลการประเมินอภิมาน และฉบับที่ส่ี เป็ นเอกสารคูม่ ือสาหรับนักประเมิน
ในการประเมินอภิมาน
Scriven (2003 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) เสนอว่าการประเมินอภิมาน มี
วัตถุประสงค์หลักสองประการ คื อ ประการแรก เพื่ อตรวจสอบคุณภาพของการประเมินหลาย
โครงการหรือตรวจสอบศักยภาพของนักประเมิ นหลายคน และประการที่ สอง เพื่ อสัง เคราะห์
สรุ ปผลการประเมินกรณีท่ีมีการประเมินหลายโครงการให้ได้ผลการประเมินที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ตอ่ ไป
Stufflebeam (2002 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) เสนอว่าการประเมินอภิมาน
มีวตั ถุประสงค์สาคัญ คือ การตรวจสอบ การควบคุม และการรับรองคุณภาพการประเมิน รวมถึง
การสังเคราะห์ผลการประเมินในกรณีท่ีมีการประเมินหลายโครงการ
สรุ ป ได้ว่ า การประเมิ น อภิ ม านมี วัต ถุป ระสงค์ห ลายประการ ซึ่ ง สิ่ ง ส าคัญ ที่ ก าร
ประเมินโครงการหรือประเมินการดาเนินการใดๆ ที่ตอ้ งใช้กระบวนการประเมินอภิมานนัน้ ก็เพื่อ
ตัด สิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลและตรวจสอบคุณ ภาพของการประเมิ น ท าให้น าไปสู่ก าร
สังเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศไปสูก่ ารพัฒนากระบวนการประเมินต่อไป
1.4 มาตรฐานการประเมินอภิมาน
เกณฑ์การประเมินตามความคิดของ Scriven (2002, 2005) ครอบคลุมการออกแบบ
กระบวนการ ข้อค้นพบและผลการประเมิน ทีมประเมิน ปฏิทินปฏิบตั ิ ทรัพยากรในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่าย ข้อเสนอแนะจากการประเมิน และรายงานผลการประเมิน Scriven (2002) ได้จดั ทา
แบบตรวจสอบรายการประเมินหลักไว้เป็ น 3 ส่วนประกอบด้วยข้อรายการที่ตอ้ งตรวจสอบ 15 ข้อ
โดยแยกตามส่วนต่างๆ ได้แก่ (1) ส่วนนา ประกอบด้วยรายงานสรุปเชิงบริหาร คานา วิธีวิทยาที่
ใช้ในการประเมิน (2) ส่วนข้อมูลพืน้ ฐาน ประกอบด้วยภูมิหลังและบริบทของสิ่งที่ถูกประเมิน
คาอธิ บายและนิยามเกี่ ยวกับสิ่งที่ถูกประเมิน ผูบ้ ริโภคหรือใช้ผลการประเมิน ทรัพยากรในการ
ดาเนินงาน คุณค่าของสิ่งที่ถูกประเมินซึ่งพิจารณาในมิติคณ
ุ ภาพและความคุม้ ค่า และ (3) ส่วน
การประเมินประกอบด้วยกระบวนการประเมิน ผลลัพธ์ ค่าใช้จ่าย การเปรียบเทียบ การสรุปอ้างอิง
ผลประเมิน ความสาคัญโดยรวม ข้อเสนอแนะและการอธิบายที่เป็ นไปได้ ความรับผิดชอบและการ
แสดงเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจ การรายงาน การประเมินอภิมาน ซึ่ง Scriven (2005) ได้ให้
ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบการดาเนินงานประเมินตามข้อรายการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
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สาหรับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของการประเมินที่ใช้กนั ทั่วไปมี 2 ชุด ชุดแรกเป็ น
มาตรฐาน การประเมินที่พฒ
ั นาโดย The Joint Committee on Standards for Educational
Evaluationภายในการดาเนินงานของ Stufflebeam และคณะ ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน
ได้แก่ มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ (utility) ความเป็ นไปได้ (feasibility) ความเหมาะสม
(propriety) และความถูกต้องของการประเมิน (accuracy) ชุดที่สองคือแนวปฏิบตั ิของนักประเมิน
(Guiding Principles for Evaluators) ซึ่งจัดทาโดย American Evaluation Association: AEA
ประกอบด้วยแนวปฏิบตั ิ 5 ข้อ คือ (1) การประเมินบนฐานของข้อ มูลที่ ดาเนินการสิบค้นอย่า ง
เป็ น ระบบ (2) การทาการประเมินภายใต้ขอบเขตของสมรรถภาพของนักประเมิ น (3) การ
ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์ (4) การเคารพต่อสิทธิ ศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความปลอดภัย คุณค่า
ในตนเองของบุคคลที่มีส่วนร่วมหรือได้รบั ผลกระทบจากการประเมิน และ(5) ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณชนเพื่อทาให้การประเมินส่งผลดีตอ่ ส่วนร่วม
Stufflebeam ได้พัฒ นาแบบตรวจสอบรายการส าหรับ การประเมิ น อภิ ม านตาม
มาตรฐานของ Joint Committee on Standards for Evaluationสาหรับการประเมินอภิมานงาน
ประเมิ น ทั่ว ไป และยัง ได้พัฒ นาแบบตรวจสอบรายการส าหรับการประเมิ นงานประเมิ นตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิสาหรับนักประเมินที่กาหนดโดย AEA อีกชุดหนึ่ง (Stufflebeam,
1994, 2005) แบบตรวจสอบรายการที่สร้างใช้สาหรับการประเมินอภิมานประกอบกับเครื่องมื อ
อื่นๆ มิได้จดั ทาเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือสาหรับการประเมินอภิมานตามลาพัง ในการจัดทารายงานผล
การประเมินอภิมาน แบบตรวจสอบรายการถือว่าเป็ นรูปแบบหนึ่งของฐานข้อมูลของการประเมิน
อภิมาน ช่วยให้นกั ประเมินอภิมานประยุกต์แนวปฏิบตั ิสาหรับการประเมินไปใช้อย่างเป็ นระบบทัง้
ด้านการเก็บข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวางรูปแบบการรายงานผลการ
ประเมิน
จนกระทั่งปี 2010 The Joint Committee on Standards for Educational
Evaluation (2010) ได้เพิ่มมาตรฐานการประเมินอภิมาน อีก 1 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการ
ตรวจสอบได้ (Evaluation Accountability) ทัง้ นี ้ Stufflebeam and Social Impact (2012) ได้
ปรับปรุงแบบตรวจสอบรายการในการประเมิน อภิมานตามมาตรฐานใหม่ โดยปรับมาตรฐานย่อย
อีกด้วย
แนวปฏิบตั ิสาหรับนักประเมินจัดทาขึน้ เพื่อให้นกั ประเมินยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิงาน
และบริการช่วยสังคมส่วนรวมอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ในขณะที่มาตรฐานการประเมินจัดทา
ขึน้ เพื่อเน้นการทาการประเมินให้เ กิดประโยชน์ เป็ นไปได้ เหมาะสม และให้ผลถูกต้อง เชื่ อถื อ

15
ได้ โดยสรุ ป เกณฑ์มาตรฐานของการประเมินสาหรับนาไปใช้ในการประเมินอภิมานที่นาเสนอ
ข้างต้น ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกัน คือให้ความสาคัญกับการออกแบบการประเมินที่สามารถให้
ข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพ และการรายงานผลที่น่าเชื่อถือภายใต้ขอ้ มูลที่รองรับหนักแน่น ดังนัน้ นักประเมิน
อภิมานสามารถพัฒนาเครื่องมือประเมิน โดยปรับใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพของการประเมิน
ดังเสนอข้างต้น ด้วยการสร้างแบบตรวจสอบรายการประเมินที่เหมาะสมกับงานที่ตอ้ งการประเมิน
อภิมาน จะนาเสนอมาตรฐานการประเมินที่พฒ
ั นาโดย Stufflebeam และคณะ เนื่องจากเน้นที่การ
ปฏิ บัติงานด้านการประเมิ นมากกว่า แนวปฏิ บัติข องนัก ประเมิ น ที่ ก าหนดโดย AEA โดยมี
รายละเอียดต่อไปนี ้
1. มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์จากการประเมิ น (Utility Standards) ผลการ
ประเมินต้องให้ขอ้ มูลตรงตามที่ผใู้ ช้ผลการประเมินอยากรู ้ และนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการ
ดาเนินงานได้จริง โดยเฉพาะถ้าสามารถให้ขอ้ มูลช่วยในการปรับปรุงตนเองได้ในระดับบุคคล ก็จะยิ่ง
เป็ นประโยชน์มากขึน้
2. มาตรฐานด้านความเป็ นไปได้ (Feasibility Standards) วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมินจะต้องมีความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั จิ ริง ประหยัด คุม้ ค่า และเหมาะสม
3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) วิธีการที่ใช้ในการ
ประเมินต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน เช่น ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผูใ้ ห้
ข้อมูล
4. มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standards) วิธีการที่ใช้ในการประเมิน
ต้องมีความถูกต้อง ให้ขอ้ มูลที่เชื่อถือได้ เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินต้องสามารถวัดตัวบ่งชีท้ ่ี
ต้องการวัดได้จริง มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามตัวบ่งชีท้ ่ีตอ้ งการวัด แหล่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชื่อถื อได้ ให้
ข้อมูลตามความเป็ นจริง วิธีการวิเคราะห์และการเสนอผลการประเมินถูกต้อง และผลการประเมินมี
ความเป็ นปรนัย
5. มาตรฐานด้านความสามารถตรวจสอบได้ (Evaluation Accountability) เป็ นการ
ประเมินที่ศึกษาจากเอกสารโดยรายละเอียด รวมถึงวิธีดาเนินการที่วางแผนไว้ในการรวบรวมข้อมูล
และวิธีการรายงาน มีการประเมินทัง้ ภายในและภายนอก เป็ นไปตามขอบเขตของมาตรฐานมุ่งให้การ
สนับสนุนและความร่วมมือในการประเมิน
ภายใต้มาตรฐานหลักทั้ง 5 ด้าน ยังประกอบด้วยตัวบ่งชี ย้ ่ อย โดยมาตรฐานด้าน
อรรถประโยชน์มีมาตรฐานย่อยจานวน 8 ตัวบ่งชี ้ มาตรฐานด้านความเป็ นไปได้มีมาตรฐานย่อย
จานวน 4 ตัวบ่งชี ้ มาตรฐานด้านความเหมาะสมมีมาตรฐานย่อยจานวน 7 ตัวบ่งชี ้ มาตรฐานด้าน
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ความถูกต้องมีมาตรฐานย่อยจานวน 8ตัวบ่งชี ้ และมาตรฐานด้านความสามารถตรวจสอบได้มี
มาตรฐานย่อยจานวน 3 ตัวบ่งชี ้ ยึดกรอบมาตรฐานดังกล่าวมาเป็ นเกณฑ์การควบคุมคุณภาพของ
การประเมิน รายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐานแต่ละด้านปรากฏในตาราง 2
ตาราง 2 มาตรฐานการประเมินสาหรับการประเมินงานประเมินโครงการ (Program
Evaluation Meta-evaluation Checklist

มาตรฐานการประเมิน (Evaluation Standards)
มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ (Utility) 8 มาตรฐาน
U1 ความเชื่อถือได้ของนักประเมิน
U2 การเข้าร่วมของผูท
้ ี่มีสว่ นได้และส่วนเสีย
U3 การมีเป้าหมายเพื่อการเจรจาต่อรอง
U4 คุณค่าภายนอก
U5 การมีขอ้ มูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
U6 กระบวนการและผลผลิตสาคัญ
U7 การรายงานและการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมทันเวลา
U8 การคานึงถึงผลที่ตามมาและอิทธิพลของข้อค้นพบ
มาตรฐานด้านความเป็ นไปได้ (Feasibility) 4 มาตรฐาน
F1 การบริหารจัดการโครงการ
F2 การดาเนินงานที่สามารถปฏิบตั ิได้
F3 การปฏิบตั ิงานตามสภาพบริบท
F4 การใช้ข้อมูลในการประเมินได้จริง
มาตรฐานด้านความเหมาะสมชอบธรรม (Propriety) 7มาตรฐาน
P1 การมุง่ สรุ ปรวมและการตอบสนองตามต้องการ
P2 ข้อตกลงที่เป็ นทางการ
P3 การเคารพสิทธิทางมนุษยชน
P4 ความยุติธรรมและความชัดเจน
P5 การเปิ ดเผยและความโปร่งใส
P6 ผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน
P7 ความรับผิดชอบทางการเงิน

จานวนจุดตรวจสอบ
6

5

4

2-3

0-1
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ตาราง 2 (ต่อ)
มาตรฐานการประเมิน (Evaluation Standards)

จานวนจุดตรวจสอบ
6

5

4

2-3

0-1

มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy) 8 มาตรฐาน
A1 การตัดสินและสรุ ปรวมอย่างยุติธรรม
A2 การใช้สารสนเทศที่เทีย่ งตรง
A3 การใช้สารสนเทศที่เชื่อถือได้
A4 การบรรยายเนือ้ หาและความชัดเจนของโครงการ
A5 การจัดการสารสนเทศ
A6 การวิเคราะห์และออกแบบอย่างทั่วถึง
A7 การให้เหตุผลในการประเมินที่ชด
ั เจน
A8 การรายงานและการสือ่ สาร
มาตรฐานด้านความสามารถตรวจสอบได้ (Evaluation
Accountability) 3 มาตรฐาน
E1 เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการประเมิน
E2 การประเมินอภิมานภายใน
E3 การประเมินอภิมานภายนอก

ที่มา: Stufflebeam and Social Impact (2012 อ้างถึงในกรณ์พงศ์ พัฒนปกรณ์พงษ์,
2561)
สรุปได้วา่ การที่นกั ประเมินอภิมานจะสามารถเลือกเครื่องมือแบบตรวจสอบรายการ
ของที่มีคณ
ุ ภาพ ทัง้ ด้านความเที่ยงตรง และมีความเชื่อมั่นสูงของเครื่องมือที่จะนาไปใช้ในการ
ประเมินอภิมานโดยตนเองหรือให้นกั ประเมินภายนอกที่มีความผูเ้ ชี่ยวชาญมาทาการประเมินอภิ
มานซ า้ นั้น นัก ประเมิ น อภิ ม านจ าเป็ น ต้อ งมี ก ารก าหนดเกณฑ์ม าตรฐานที่ ส ามารถประเมิ น
กระบวนการดาเนินการงานนัน้ ๆ ที่เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการ
ประเมินนัน้ ด้วย ซึ่งมีนกั วิชาการเสนอเกณฑ์/มาตรฐานของการประเมินอภิมานไว้หลายคน แต่ท่ี
นิยมใช้กนั ในนักประเมินอภิมาน คือ มาตรฐานการประเมินของ Stufflebeam และคณะ

18
1.5 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมิน
แบบตรวจสอบรายการประเมิน (Key evaluation checklist) เป็ นเครื่องมือหนึ่ง
ทางการประเมิ น ที่ ใช้ในการตรวจสอบกิ จ กรรมการประเมิ น หลากหลายประเภท เพื่ อให้ก าร
ประเมินมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การประเมินโครงการ การประเมินแผน การประเมินองค์กร การ
ประเมินบุคคล เป็ นต้น หรือแม้กระทั่งได้พบว่าการนาแบบตรวจสอบรายการประเมินไปใช้ ใน
ระบบการศึกษา ดังที่พบได้จากงานวิจยั ของ สมพงษ์ ปั้นหุ่น, 2548 ที่มีการพัฒนาแบบตรวจสอบ
รายการสาหรับการวิจยั ในชัน้ เรียน
ในปั จ จุบัน แบบตรวจสอบรายการประเมิ น นิ ย มน าไปใช้ในศาสตร์ทางด้านการ
ประเมินเป็ นส่วนใหญ่ ยังขาดการเผยแพร่ไปยังศาสตร์อ่ืนๆ ที่เป็ นวิทยาการที่ยงั ต้องการพัฒนา
เพื่ อความเป็ นมาตรฐานและเกิ ดประโยชน์ อย่างไรก็ ตามแบบตรวจสอบรายการประเมินยัง มี
ประโยชน์ต่อการปรับปรุ ง กระบวนการประเมิ นเพื่ อให้เกิ ดผลลัพ ธ์ตามที่ ค าดหวัง ได้ และจาก
แนวคิดของ Scriven (1991) ที่ได้เสนอแนวคิดของแบบตรวจสอบรายการประเมินหลัก เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบการประเมิน โดยเริ่มตัง้ แต่การสารวจก่อนการประเมิน จนถึงขัน้ การวิเคราะห์และ
การนาผลการประเมินไปใช้ โดยมีกรอบของการตรวจสอบรายการประเมินหลักที่ครอบคลุมสาระ
ต่างๆ ของกิจกรรมการประเมิน ทัง้ หมด 15 ด้าน ดังนี ้
1.ภูมิหลังและบริบทของการประเมิน เป็ นการศึกษาประวัติความเป็ นมา และพืน้ ที่
ของโครงการ ระบุผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้องหลัก ความสามารถในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ
นโยบายของแหล่งทุนสนับสนุน หลักการ แนวคิดของโครงการ ผลของการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประเมินที่เคยทามาก่อน ตลอดจนผลกระทบของโครงการ
2.การบรรยายลักษณะการประเมิน เป็ นการบรรยายรายละเอียดของโครงการทัง้ 4
ด้าน คือ (1) ธรรมชาติของโครงการ (2) ส่วนประกอบ หน้าที่และความสัมพันธ์ขององค์กร (3) ระบบ
การสื่อสารในโครงการ และ (4) ระบบการสนับสนุนและโครงสร้างพืน้ ฐานของโครงการ
3.ผูบ้ ริโภคของการประเมิน ได้แก่ กลุ่มผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจาก
การประเมินในระดับบุคคลและระดับองค์กร
4.ทรัพยากรของการประเมิ น ได้แก่ สิ่ งที่ สามารถจัดหากมาได้โดยนักประเมิ น
สาหรับใช้ในการประเมิน เช่น เวลา สถานที่ ความเชี่ยวชาญ ความรู ้ มุมมองของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และ
แหล่งให้การสนับสนุนอื่นๆ
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5.คุณค่าของการประเมิน เป็ นข้อสรุปทางการประเมินตามมาตรฐานด้านกฎหมาย
ศีลธรรมจรรยา การเมื อง การบริหารจัด การ วิทยาศาสตร์ คุณภาพชี วิตและสิ่ งแวดล้อมที่ เป็ นที่
ยอมรับและนาไปเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง
6.กระบวนการประเมิน เป็ นการตีค่าของทุกสิ่งที่เกิดขึน้ ของโครงการก่อนที่จะเกิด
ผลลัพธ์ท่ีแท้จริง โดยเฉพาะเป้าหมาย แบบแผน การนาโครงการไปปฏิบตั ิ การจัดการ ขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั แิ ละผลผลิตที่เกิดขึน้
7.ผลลัพธ์ของการประเมิน เป็ นการประเมินผลกระทบของโครงการที่เกิดขึน้ ในด้าน
ต่างๆ ทัง้ ผูบ้ ริโภค บริบทอื่นๆ โครงการอื่น อาจเป็ นผลกระทบในระยะสัน้ และระยะยาวก็ได้
8.ความคุม้ ค่าของการประเมิน เป็ นการพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายของการประเมินทัง้ ใน
รูปของตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินทัง้ ในทางตรงและทางอ้อม เช่น การบารุงรักษา ค่าเสียโอกาส
9.การเปรียบเทียบ เป็ นการเปรียบเทียบทางเลือก ทัง้ ที่ยอมรับและไม่ยอมรับที่ได้
จากการประเมินหรือค้นหาเพิ่มเติมก็ได้
10.ความสามารถในการสรุ ปอ้างอิงในผลการประเมิน เป็ นการพิจารณาประโยชน์
ของการประเมินเมื่อนาไปใช้ในบริบทอื่นในลักษณะเดียวกัน ทัง้ ในช่วงระยะเวลาเดียวก้นหรือต่างกัน
11.ความสาคัญของการประเมินโดยรวม พิจารณาการรวมผลการประเมินแต่ละจุด
ย่อยๆ เป็ นผลการประเมินทัง้ หมด อาจอยูใ่ นรูปของโปรไฟล์ หรือข้อมูลมิตทิ ่ีเป็ นเอกมิติ
12.ข้อเสนอแนะ เป็ นการพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิน มีประโยชน์ใน
การนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาหรือตัดสินใจ
13.การตัดสินผลการประเมิน ถ้านักประเมินสามารถทาการตัดสินผลการประเมิน
ได้ ข้อติดชมหรือการตีคา่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การขยายองค์ความรู ้ ด้านการตัดสินใจ ด้านทรัพยากร
ด้านความรับผิดชอบ ด้านจริยธรรม เป็ นต้น
14.การรายงานและการสนับสนุน เป็ นการนาไปสู่การสรุ ป ในรู ปแบบต่างๆ เช่น
การสรุปด้วยคาพูดหรือการเขียน การสรุ ปแบบสัน้ หรือยาว รายงานต่อคนกลุ่มใด นาเสนอข้อเท็จจริง
แบบเดี่ยวหรือกลุ่ม รูปแบบการรายงานเป็ นแบบทางการหรือไม่เป็ นทางการ
15.การประเมินอภิมาน เป็ นการระบุจดุ แข็ง จุดอ่อน และการนาไปใช้ สามารถทา
ได้ในลักษณะต่างๆ คือ การใช้ผูป้ ระเมินภายนอก การใช้การประเมินตนเอง การใช้แบบตรวจสอบ
รายการประเมินอภิมาน การทาการประเมินซา้ การประเมินด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน และการประเมิน
ตามมาตรฐานการประเมิน
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Stufflebeam (2000) ก็ได้พฒ
ั นาแบบตรวจสอบรายการที่จะนาไปใช้ในการประเมิน
ด้ว ยเช่ น กั น ได้เ สนอแนวคิ ด แบบตรวจสอบรายการส าหรับ พัฒ นาแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist development checklist: CDC) โดยเสนอจุดหลักที่ตอ้ งตรวจสอบ จานวน 12 จุด
(Checkpoints) ในแต่ละจุดตรวจสอบจะประกอบด้วยจุดตรวจย่อยๆ อีกหลายจุดตรวจสอบ โดย
คาดหวัง ว่า ผู้ใ ช้มี ก ระบวนการสร้า งแบบตรวจสอบรายการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ไ ด้แ บบ
ตรวจสอบรายการที่ดี นาไปใช้ในการวางแผน ในกระบวนการที่สาคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.การกาหนดจุดเน้นของแบบตรวจสอบรายการ เป็ นการค้นหาความมุ่งหมายของ
การประเมินในกิจกรรมต่างๆ โดยขัน้ แรกควรกาหนดเนือ้ หาของขอบเขตการประเมิน การร่างโครงร่าง
โดยพิจารณาจาก ความรู ข้ องโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ประเมิน หรือการใช้ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ มา
ทาการศึกษา ร่วมกับผลการประเมินที่ผ่านมาที่ เกี่ ยวข้องกับขอบเขตการประเมินครัง้ นี ้ อี กทัง้ ยัง
สามารถเชิญผูม้ ีประสบการณ์ และผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านนัน้ ๆ มาร่วมในการกาหนดขอบเขตของข้อมูล
ข้อรายการ และเกณฑ์ท่ีคาดหวัง ต่อแบบตรวจสอบรายการให้มีความชัดเจนมากขึน้
2. การจัดทาแบบรายการในการตรวจสอบ เป็ นการเพิ่มรายละเอียดของรายการที่
ต้องตรวจสอบ ขยายคาจ ากัดความของข้อรายการต่างๆ จัดกลุ่มของชุดรายการตรวจสอบ เพื่ อ
นาไปสูก่ ารกาหนดเกณฑ์หลักของแบบรายการ
3. การจัดหมวดหมู่รายการสาหรับจุดตรวจสอบ เขียนรายละเอียดคาอธิบายจุดที่
ต้องตรวจสอบ และความหมายลงกระดาษ นาข้อความมาเรียงแยกเป็ นหมวดหมู่ ระบุประเภทของจุด
หลักในการตรวจสอบแต่ละประเภท แล้วจัดเป็ นกลุม่ ไว้
4. การได้นาชุดข้อรายการ มาจัดลาดับความสาคัญ ซึ่งต้องเกิดจาการระบุสาเหตุ
ของการเลือกให้ความสาคัญของจุดตรวจสอบนัน้ และจัดหาการจัดลาดับของแต่ละจุดตรวจสอบใน
แต่ละกลุม่
5. เมื่ อได้ข้อรายการเบือ้ งต้นจะพบว่าได้มีการแบบตรวจสอบรายการฉบับร่าง
สาหรับนาไปสู่การตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสมของข้อรายการที่กาหนดไว้ โดยไปทบทวน
ตรวจสอบ นาไปใช้สมั ภาษณ์ และนามาทบทวนถึงข้อรายการที่ไม่เป็ นไปตามความต้องการ ซึ่งจะทา
ให้มีการปรับปรุงให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อให้ได้ประเด็นสาคัญที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การนาไปใช้
6. เมื่อได้รบั ข้อเสนอแนะต่างๆ จะนาไปสู่การปรับข้อมูลในข้อรายการต่างๆ ของ
แบบตรวจสอบรายการ ซึ่งเป็ นกระบวนการสาคัญที่ทาให้เกิดการทบทวนปั ญหาหรือประเด็นสาคัญ
อีกครัง้ และนาไปสูก่ ารขัดเกลาเนือ้ หารายการในแบบตรวจสอบรายการใหม่
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7. ขัน้ ตอนการจัดทาแบบตรวจสอบรายการตามข้อกาหนดเพื่อนาไปใช้ท่ีสาคัญ คือ
มีการกาหนดลักษณะของผลที่นาแบบตรวจสอบรายการไปใช้ การให้นา้ หนักความสาคัญ เทียบเคียง
คะแนน ของแต่ละจุดตรวจสอบย่อยกับกลุ่มผู้ใช้แบบตรวจสอบรายการ ซึ่งการจัดท าร่างแบบ
ตรวจสอบรายการ นัน้ ผลของข้อรายการย่อยต้องได้คะแนนเหมาะสม และไม่ต่ากว่าเกณฑ์ท่ีวางไว้
8. การประเมินแบบตรวจสอบรายการภายหลังการนาไปใช้ เป็ น การสรุ ปผลนา
แบบตรวจสอบรายการไปใช้ในการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ มีการนาแบบตรวจสอบรายการไปใช้ใน
กลุ่มเป้าหมายที่คาดไว้ โดยกาหนดประเด็นสาคัญที่ทาให้แบบตรวจสอบรายการมีความน่าเชื่อถื อ
เช่น ประเด็นความตรงประเด็น ประเด็นความถูกต้อง ความชัดเจน ประเด็นของความเหมาะสมในการ
นาไปใช้ และความสะดวกในการใช้ ประเด็นของความประหยัด ประเด็นความครอบคลุมเนือ้ หา และ
ความยุตธิ รรม เป็ นต้น
9. การปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบตรวจสอบรายการ เป็ นการพิจารณาและตรวจสอบ
ผลการนาไปใช้อย่างเป็ นระบบ จัดพิมพ์แบบตรวจสอบรายการฉบับจริง
10. การนาไปใช้และการเผยแพร่ เป็ นการนาแบบตรวจสอบรายการที่จดั ทาไปแสดง
ในสื่อที่สะดวกต่อการนาไปใช้ และขอความร่วมมือจากผูใ้ ช้ให้ปอ้ นข้อมูลสะท้อนกลับ
11. การทบทวนและปรับปรุ งแบบตรวจสอบรายการเป็ นระยะๆ เป็ นการปรับปรุ ง
แบบตรวจสอบรายการจากการนาข้อมูลสะท้อนกลับให้มีความเหมาะสม
สรุ ปได้ว่า แบบตรวจสอบรายการประเมิน เป็ นชุดข้อรายการที่ผใู้ ช้นาไปกาหนดได้
ตามวัตถุประสงค์ของการนาไปใช้ ซึ่งต้องครอบคลุมในการประเมินในหลายมิติท่ีตอ้ งการประเมิน
และครอบคลุม ตัง้ แต่กระบวนการก่อน ระหว่าง และหลัง การประเมิ นอี กด้วย การดาเนินการ
ประเมินโดยใช้แบบตรวจสอบรายการประเมินจะช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานประเมินนัน้ ให้
ดีย่งิ ขึน้
1.5.1 ตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการประเมิน
1) ไชยยศ ไพวิ ทยศิ ริธ รรม (2550) ได้ท าการวิ จัย เรื่ องการพัฒ นารู ปแบบการ
ประเมินหลักสูตร: การประยุกต์ใช้การประเมินอภิมาน การวิจยั นีม้ ี จุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนารู ปแบบ
การประเมิ นหลัก สูตรโดยการประยุกต์ใ ช้วิ ธี การประเมิ นอภิ ม าน (Meta-evaluation) โดยมี
จุดมุ่งหมายย่อย คือ (1) เพื่อประเมินอภิมานงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร และ (2) เพื่อ
พัฒนารู ปแบบการประเมิ นหลักสูตร ผู้วิ จัยได้ศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวกับการประเมิ นอภิ มานการ
ประเมินหลักสูตร ทัง้ สิน้ 266 เล่ม โดยค้นหาได้จากแหล่งข้อมูลสถาบันการศึกษา ถึง 14 แห่ง ใช้
แบบตรวจสอบรายงานจากเกณฑ์การประเมินอภิมานของ Stufflebeam (1999) ประกอบด้วย 4
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มาตรฐาน จานวน 30 เกณฑ์ คือ ด้านการใช้ประโยชน์ จานวน 7 เกณฑ์ ด้านความเป็ นไปได้ จานวน
3 เกณฑ์ ด้านความเหมาะสม จานวน 8 เกณฑ์ และด้านความถูกต้อง จานวน 12 เกณฑ์ ทัง้ นีใ้ นแต่
ละเกณฑ์ จะประกอบไปด้วยตัวบ่งชีจ้ านวน 6 ข้อ โดยให้ระบุถึงการมีหรือไม่มีในแต่ละตัวบ่งชี ้ ดังใน
ตาราง 3 ตัวอย่างแบบประเมินอภิมานงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
ตาราง 3 ตัวอย่างแบบประเมินอภิมานของการประเมินหลักสูตร
(ปรับปรุงจากเกณฑ์การประเมินอภิมานของ Stufflebeam (1999) และนงลักษณ์ วิรชั
ชัย; และวรรณี เจตจานงนุช (2548)
ชื่อผู้วิจัย..........................รหัสงานวิจัย....................................................................................
ชื่องานวิจัย..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
หมายเหตุ

1 คือ มีการระบุไว้ในรายงานวิจัยปริญญานิพนธ์/
0 คือ ไม่มีการระบุไว้ในรายงานวิจัยปริญญานิพนธ์/

รายการประเมิน
มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ (Utility)
U1
การระบุผู้มีส่วนได้เสีย
1
ระบุผมู้ ีสว่ นได้เสียในการประเมินอย่างชัดเจน
2
ประสานงานกับผูบ้ ริหารเพื่อระบุผมู้ ีสว่ นได้เสีย
3
ปรึกษาผูม้ ีสว่ นได้เสียเพื่อระบุสารสนเทศที่จาเป็ น
4
สอบถามผูม้ ีสว่ นได้เสียเพื่อระบุผมู้ ีสว่ นได้เสียกลุม่ อื่น
5
เตรียมการให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในการประเมิน ตรงตามสัญญาการประเมิน
6
วางแผนการประเมินให้ยืดหยุน่ ให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียคนใหม่เข้ามามีสว่ นร่วมได้
U2
ความเชือ่ ถือได้ของนักประเมิน
1
นักประเมินมีสมรรถภาพการประเมิน
2
นักประเมินเป็ นผูท้ ี่ผมู้ ีสว่ นได้เสียไว้วางใจ
3
นักประเมินสามารถพูดระบุเรือ่ งที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียต้องการ/สนใจ
4
นักประเมินตอบสนองความแตกต่างทางเพศ เศรษฐานะ เชือ้ ชาติ ภาษาและวัฒนธรรมได้
5
นักประเมินช่วยให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียเข้าใจ ประเมินแผนงาน, กระบวนการประเมิน
6
นักประเมินรับฟั งข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากผูม้ ีสว่ นได้เสีย

1

0

23
ตาราง 3 (ต่อ)

U3
1
2
3

4
5
6
U4
1
2
3

4
5
6
U5
1

2

3
4
5

รายการประเมิน
ขอบเขตและการเลือกสารสนเทศ
จัดลาดับความสาคัญคาถามที่มีความสาคัญที่สดุ
วางแผนงานยืดหยุน่ สามารถเพิ่มประเด็นคาถามประเมินได้ระหว่างการประเมิน
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพียงพอที่จะตอบคาถามประเมินที่สาคัญที่สดุ ของผูม้ ีส่วนได้เสียได้
ถูกต้อง
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพียงพอที่จะประเมินคุณค่าของโครงการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพียงพอที่จะประเมินความคุม้ ค่าของโครงการ
จัดสรรภาระงานประเมินให้กระจาย สอดคล้องกับลาดับความสาคัญของสารสนเทศที่จะใช้
การระบุคุณค่า
พิจารณาถึงกลุม่ /ฝ่ ายที่เหมาะสมที่จะช่วยการตีความผลการประเมินอย่างมีคณ
ุ ค่า
จัดหาหลักฐานที่ชดั เจนและเชื่อถือได้เป็ นฐานในการตัดสินคุณค่า
คานึงถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าสาหรับการตีความผลการประเมิน (รวมทัง้ ความต้องการ
จาเป็ นทางสังคม ความต้องการจาเป็ นของผูร้ บั การประเมิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พันธกิจของ
สถาบัน และจุดมุง่ หมายของโครงการ)
แยกความแตกต่างระหว่างมิติ นา้ หนัก และคะแนนจุดตัดของคุณค่าอย่างเหมาะสม
นาคุณค่าของผูม้ ีสว่ นได้เสียเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย
เสนอการตีความที่เป็ นทางเลือกบนฐานความคิดที่ขดั แย้งแต่มีเหตุผลหนักแน่นเหมาะสม
ความชัดเจนของรายงาน
จัดทารายงานการประเมินตามความเหมาะสม เช่น ควรมีรายงานสาหรับผูบ้ ริหาร รายงาน
ประเมินฉบับสมบูรณ์ รายงานประเมินเชิงวิชาการ และการนาเสนอด้วยวาจา
รายงานความต้องการจาเป็ นของผูฟ้ ั งที่เป็ นกลุม่ พิเศษ เช่น ผูไ้ ม่ถนัดทางภาษาอังกฤษ
ให้ความสาคัญกับการรายงานเพื่อตอบคาถามตามที่กาหนดในสัญญา และนาเสนอสารสนเทศ
สาคัญในรายงานประเมินแต่ละฉบับทุกฉบับ
เสนอรายงานข้อค้นพบตรงไปตรงมาและเข้าใจง่าย
ใช้สอื่ ที่มีประสิทธิภาพในการสือ่ สารกับผูฟ้ ั งที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน
ใช้การยกตัวอย่างเพื่อช่วยให้ผฟู้ ั งสามารถเชื่อมโยงข้อค้นพบกับการปฏิบตั ิจริง
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ตาราง 3 (ต่อ)
U6
1
2
3

4
5
6
U7
1
2
3
4
5
6

การรายงานทันเวลาและการเผยแพร่รายงาน
ร่วมมือกับผูร้ บั การประเมิน เพื่อระบุ เข้าถึง และรายงานผูต้ อ้ งการใช้ผลการประเมินทุกกลุม่
ทารายงานระหว่างช่วงการประเมินสาหรับผูต้ อ้ งการใช้ผลการประเมินในช่วงเวลาที่เหมาะสม
แลกเปลี่ย นสารสนเทศกับ ผู้ฟั ง ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น กรรมการนโยบายของโครงการ เจ้า หน้า ที่
โครงการ และผูร้ บั บริการโครงการในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในช่วงที่กาลังเป็ นที่ตอ้ งการ
ให้ขา่ วแก่สอื่ มวลชนตามความเหมาะสม
เผยแพร่ผลการประเมินผ่านทางสือ่ สาธารณะเช่น อินเตอร์เน็ต ตามความเหมาะสม
ผลกระทบของการประเมิน
รายงานความก้าวหน้าแก่ผเู้ กี่ยวข้อง ตลอดช่วงการประเมินตามความเหมาะสม/เป็ นไปได้
คาดการณ์ และให้บริการเต็มศักยภาพเพื่อให้มีการนาผลการประเมินไปใช้
จัดเตรียมรายงานช่วงครึง่ โครงการ
สือ่ สารทางวาจาหลังจากการเสนอรายงานฉบับพิมพ์
จัดการประชุมเพื่อรับฟั งข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการทบทวนและการใช้ผลการประเมิน
เตรียมการให้ความช่วยเหลือในการติดตาม การตีความ และการประยุกต์ใช้ผลการประเมิน

2) กรณ์พงศ์ พัฒนปกรณ์พงษ์ (2561) ได้ทาการวิจยั เรื่องแนวทางการประเมิน
หลักสูตร ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยประยุกต์ใช้การประเมินอภิมานและสังเคราะห์การประเมิน
ใช้แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานของ Stufflebeam and Social Impact (2012) ถูก
พัฒนาขึน้ จากฉบับ Stufflebeam (1999) โดยเพิ่ มมาตรฐาน 1 หัวข้อ คื อ มาตรฐานด้าน
ความสามารถตรวจสอบได้และถอดความเป็ นฉบับภาษาไทย พร้อมทัง้ ปรับการใช้ภาษาให้สอดคล้อง
กับบริบทในการประเมินหลักสูตร ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังตาราง 4
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ตาราง 4 ตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานงานประเมินหลักสูตร ฉบับ
ภาษาไทย
มาตรฐานอรรถประโยชน์ (Utility) ควรมีการประเมินดังนี้
U1 ความน่าเชื่อถือของผู้ประเมิน
ใช้ผปู้ ระเมินที่มีความสามารถด้านการประเมิน
ใช้ผปู้ ระเมินที่ผทู้ ่ีมีสว่ นได้สว่ นเสียไว้วางใจ
ใช้ผปู้ ระเมินที่สามารถจัดการกับข้อมูลของผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสีย
ใช้ผปู้ ระเมินที่เข้าใจความแตกต่างของบริบทสังคมในการใช้หลักสูตร
มีแผนรองรับผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรง
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการและขัน้ ตอนในการประเมินแก่ผทู้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสีย
ให้คาวิจารณ์และข้อเสนอแนะแก่ผทู้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียที่เหมาะสม
ดาเนินการภายใต้ขอ้ บังคับทางกฎหมายและสังคม
ให้ความสนใจต่อขัน้ ตอนการประเมินที่กาหนดไว้
9-10 ดีเยี่ยม 7-8 ดีมาก 5-6 ดี 3-4 พอใช้ 0-2 ควรปรับปรุง
U2 การเข้าร่วมของผู้ทมี่ ีส่วนได้และส่วนเสีย
ระบุผใู้ ช้หลักสูตรในการประเมินไว้ชดั เจน
กาหนดผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียต่างๆ
ให้คาแนะนาที่เป็ นไปได้แก่ผทู้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียตามข้อมูลที่ตอ้ งการ
ใช้ผทู้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียเพื่อระบุผทู้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียอื่นๆ
กาหนดผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตามระดับความสาคัญ
จัดเตรียมผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดการประเมิน
ใช้การประเมินในการกาหนดผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียกลุม่ ใหม่
ระบุความต้องการการประเมินของผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสีย
ให้ขอบเขตของผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียแต่ละคนที่เหมาะสม
ให้ขอบเขตขององค์กรที่มีสว่ นได้สว่ นเสียที่เหมาะสม
9-10 ดีเยี่ยม 7-8 ดีมาก 5-6 ดี 3-4 พอใช้ 0-2 ควรปรับปรุง
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ตาราง 4 (ต่อ)
มาตรฐานอรรถประโยชน์ (Utility) ควรมีการประเมินดังนี้
U3 การมีเป้ าหมายเพือ่ การเจรจาต่อรอง
จัดทาเป้าหมายเพื่อการประเมินของผูใ้ ช้หลักสูตรในการประเมินตัง้ แต่เริ่มประเมิน
กากับและอธิบายการใช้ผทู้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียเพื่อนาไปสูข่ อ้ ค้นพบในการประเมิน
กากับและอธิบายวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อคงไว้หรือเปลี่ยนแปลง
ระบุและประเมินการยอมรับและปฏิเสธระหว่างผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียกับวัตถุประสงค์การ
ประเมิน
ปรับปรุงขัน้ ตอนการประเมินที่ชว่ ยเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การประเมินที่เหมาะสม
จัดทาขัน้ ตอนการประเมินที่สามารถดาเนินการได้จริง
ดาเนินการประเมินโดยใช้ผทู้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียที่แตกต่างกันเพื่อสรุปข้อค้นพบ
อธิบายวัตถุประสงค์ในการประเมินและขัน้ ตอนในบทสรุป ตลอดจนรายการประเมินฉบับ
สมบูรณ์
ใช้นกั ประเมินอิสระควบคุมและประเมินตามวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการประเมินที่เป็ นไปได้
9-10 ดีเยี่ยม 7-8 ดีมาก 5-6 ดี 3-4 พอใช้ 0-2 ควรปรับปรุง
U4 คุณค่าภายนอก
พิจารณาคุณค่าของทรัพยากรทางเลือกเพื่อใช้อธิบายข้อค้นพบจากการประเมิน
ตัดสินคุณค่าด้วยหลักฐานที่ชดั เจน
กาหนดคณะผูป้ ระเมินที่เหมาะสมเพื่อสร้างและอธิบายคุณค่า
ระบุความต้องการของสังคมอย่างถูกต้อง
ระบุความต้องการของผูใ้ ช้หลักสูตรอย่างถูกต้อง
อ้างอิงกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
อ้างอิงภารกิจของสถาบันที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
อ้างอิงเป้าหมายในการจัดทาหลักสูตร
คานึงคุณค่าที่เกิดขึน้ กับผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสีย
อธิบายทางเลือกที่เหมาะสมและเป็ นปัจจุบนั ภายใต้ความขัดแย้งสามารถเชื่อถือได้
9-10 ดีเยี่ยม 7-8 ดีมาก 5-6 ดี 3-4 พอใช้ 0-2 ควรปรับปรุง
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ตาราง 4 (ต่อ)
มาตรฐานอรรถประโยชน์ (Utility) ควรมีการประเมินดังนี้
U5 การมีข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการประเมิน
ผูใ้ ช้หลักสูตรเข้าใจความต้องการจาเป็ นของข้อมูลในการประเมินที่สาคัญ
สัมภาษณ์ผทู้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียเพื่อกาหนดมุมมองที่แตกต่าง
ผูป้ ระเมินและผูใ้ ช้หลักสูตรต่อรองต่อผูเ้ ข้าร่วมด้วยคาถามและข้อมูลที่จาเป็ นอย่างตรงประเด็น
กาหนดความสาคัญของผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสีย
กาหนดความสาคัญของคาถามในการประเมิน
มีความยืดหยุน่ ในการเพิ่มเติมคาถามในขณะดาเนินการประเมิน
ได้รบั ข้อมูลเพื่อระบุผทู้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียจากคาถามการประเมินที่สาคัญอย่างเพียงพอ
ได้รบั ข้อมูลเพื่อประเมินคุณค่าภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ
มีความพยายามแบ่งความสาคัญในการประเมินเพื่อกาหนดความต้องการจาเป็ นของข้อมูล
มีความพยายามในการประเมินจากความสาคัญที่กาหนดข้อมูลความจาเป็ น
9-10 ดีเยี่ยม 7-8 ดีมาก 5-6 ดี 3-4 พอใช้ 0-2 ควรปรับปรุง
U6 กระบวนการและผลผลิตสาคัญ
รายงานข้อมูลที่จาเป็ นและชัดเจน
รายงานสรุปประเด็นง่ายต่อความเข้าใจและตรงไปตรงมา
มุง่ รายงานบนคาถามการประเมินตามข้อตกลง
อธิบายข้อมูลของหลักสูตรและบริบท
อธิบายวัตถุประสงค์ในการประเมิน กระบวนการ และข้อค้นพบ
มีกระบวนการที่สนับสนุนข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
เลี่ยงการใช้ศพั ท์เฉพาะในรายงาน
รายงานโดยใช้ภาษาที่เหมาะสมกับผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสีย
จัดทาบทสรุปผูบ้ ริหาร
จัดทารายงานประเมิน
9-10 ดีเยี่ยม 7-8 ดีมาก 5-6 ดี 3-4 พอใช้ 0-2 ควรปรับปรุง
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ตาราง 4 (ต่อ)
มาตรฐานอรรถประโยชน์ (Utility) ควรมีการประเมินดังนี้
U7 การรายงานและการสื่อสารทีเ่ หมาะสมทันเวลา
จัดทารายงานที่ทนั เวลาเป็ นไปตามความต้องการของผูใ้ ช้
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
มีการเปลี่ยนแปลงทันเวลากับผูบ้ ริหารสถานศึกษา
มีการเปลี่ยนแปลงทันเวลากับบุคลากรครูอาจารย์
มีการเปลี่ยนแปลงทันเวลากับผูป้ กครอง
มีการเปลี่ยนแปลงทันเวลากับสื่อสาธารณะ
มีการเปลี่ยนแปลงทันเวลากับสิทธิของผูข้ อผูเ้ ข้าร่วมเต็มที่
ใช้ส่ือที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าถึงและแจ้งความแตกต่างผูเ้ ข้าร่วม
ใช้การสรุปเพื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
ใช้ตวั อย่างเพื่อช่วยให้ผเู้ ข้าร่วมเข้าใจโดยเชื่อมโยงข้อค้นพบกับสถานการณ์ท่ีปฏิบตั ิได้
9-10 ดีเยี่ยม 7-8 ดีมาก 5-6 ดี 3-4 พอใช้ 0-2 ควรปรับปรุง
U8 การคานึงถึงผลทีต่ ามมาและอิทธิพลของข้อค้นพบ
เก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อกับผูเ้ ข้าร่วม
มีความเกี่ยวข้องกับผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียตลอดการประเมิน
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ขอ้ ค้นพบของผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสีย
แสดงข้อค้นพบที่สามารถนาไปใช้แก่ผทู้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสีย
ทานายและระบุความเป็ นไปได้ของการใช้ขอ้ ค้นพบ
จัดทารายงานระหว่างประเมิน
ตรวจสอบการเปิ ดเผย ความตรงไปตรงมา และเป็ นรูปธรรมของรายงาน
ส่งเสริมการเขียนรายงาน รวมไปถึงการสื่อสารทางวัจนภาษา
จัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อตรวจสอบและนาข้อค้นพบไปประยุกต์ใช้
จัดเตรียมความช่วยเหลือติดตามในการอธิบายและประยุกต์ใช้ขอ้ ค้นพบ
9-10 ดีเยี่ยม 7-8 ดีมาก 5-6 ดี 3-4 พอใช้ 0-2 ควรปรับปรุง
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ตาราง 4 (ต่อ)
มาตรฐานอรรถประโยชน์ (Utility) ควรมีการประเมินดังนี้
การให้คะแนนการประเมิน
ความแข็งแกร่งในการประเมิน
มาตรฐานอรรถประโยชน์
มาตรฐานอรรถประโยชน์
จานวนข้อ ระดับดีเยี่ยม _____ x 4 =_____
 30 (93%) ถึง 32 ดีเยี่ยม
จานวนข้อ ระดับดีมาก _____ x 3 =_____
 22 (93%) ถึง 29 ดีมาก
จานวนข้อ ระดับดี
_____ x 2 =_____
 16 (93%) ถึง 21 ดี
จานวนข้อ ระดับพอใช้ _____ x 1 =_____
 8 (93%) ถึง 15
พอใช้
รวมคะแนน
=_____
 0 (93%) ถึง 7
ควรปรับปรุง
_____(คะแนนรวม) ÷32 = _____ x
100=_____
ที่มา: Stufflebeam and Social Impact (2012 อ้างถึงใน กรณ์พงศ์ พัฒนปกรณ์พงษ์,
2561)
1.6
การประเมินอภิมานตามแนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
(Responsive Meta Evaluation)
การประเมินแบบตอบสนอง (Responsive Evaluation)ซึ่งเสนอโดย Stake (1972,
1975)เป็ นรู ปแบบการประเมินที่มุ่งเน้นการตอบสนองผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย (Stakeholders)
ในโครงการหรื อ กิ จ การต่า งๆ นอกจากนี ก้ ารประเมิ น แบบตอบสนองยัง เป็ น การประเมิ น เชิ ง
ธรรมชาติและมีสว่ นร่วมหรือการประเมินเชิงคุณภาพ (สมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น์, 2559) โดยเน้นการนา
แนวคิดและวิธีการของการวิจยั เชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในบริบทของการประเมิน การประเมิน
แบบตอบสนองเน้นการรับรู ร้ ่วมกัน ของผูป้ ระเมินและผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้
การรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้อง และนาเสนอสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการมากที่สดุ
การประเมินแบบตอบสนอง ยังถือว่าเป็ นการประเมินที่ม่งุ เน้นการสร้างคุณค่าในการ
ประเมิน (Valuing) โดยมี ความเชื่อ 3 ประการหลักๆ คือ (1) ไม่มีคุณค่าที่แท้จริงในทุกสิ่ง
(2) มุมมองของผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียจะถูกบูรณาการ (Integration) เข้ากับองค์ประกอบของ
การประเมินในทุกขัน้ ตอนและ 3) เน้นการศึกษาแบบรายกรณีศกึ ษา (Case study) เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อและคุณค่าของผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียอย่างรอบด้าน โดยไม่เน้นเปรียบเทียบกับ
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โครงการอื่นหรือกิจกรรมอื่นๆ (Christina A. Christie and Marvin C. Alkin. 2013: 34 อ้างถึงใน
ดารง ตุม้ ทอง และสายฝน วิบลู รังสรรค์, 2560)
จุดเน้นสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การให้ความสาคัญต่อปั ญหาและความต้องการ
ของผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย (stakeholders) ในโครงการ Stake เห็นว่าการประเมินที่ดีจะต้องให้
อรรถประโยชน์ในแง่การชีป้ ั ญหาหรือตอบคาถามสาคัญของผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย และความ
ต้องการและความเห็นของผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย ในโครงการจะเป็ นปั จจัยที่มี อิทธิ พลต่อการ
กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินและการออกแบบการประเมิน
หลักการของ Stake ได้ประยุกต์หลักและวิธีการของการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยกาหนด
เป็ นขัน้ ตอนของการประเมิน 12 ขัน้ ตอน ดังนี ้ (สมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น์, 2559)
1. ผู้ ประเมินพูดคุยกั บผู้ ที่มีส่วนได้และส่ วนเสียในโครงการ (Talk with
Client, Program staff, audient) ในขัน้ ตอนนีเ้ พื่อรับทราบปั ญหาและความต้องการของทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง และจัดกลุม่ ความต้องการที่ได้จากผูท้ ่ีมีส่วนได้ส่วนเสียนัน้
2. การระบุขอบเขตของโครงการ (Identify program scope) จากการพิจารณา
ปั ญหาและความต้องการของผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และแสดงรายละเอียดต่างๆ ใน
โครงการ อาจพิจารณาจากข้อมูลสถิติ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการอื่นๆ ด้วยได้
3. ศึกษาภาพรวมของกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ (Overview program
activity) โดยผู้ประเมิ นเข้าไปสัง เกตการณ์ในโปรแกรม เพื่ อให้เกิ ดความเข้าใจในกระบวนการ
ดาเนินการอย่างแท้จริง เป็ นการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างลักษณะโครงการที่เกิ ดขึน้ กับ
โครงการที่ควรจะเป็ น ซึ่งรวบรวมได้จาก 2 ขัน้ ตอนที่ผา่ นมา
4. การกาหนดวัตถุประสงค์และปั ญหาตลอดจนข้อคิดเห็น ข้อห่วงใยของผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ (Discover purpose, concern) ผูป้ ระเมินค้นหาวัตถุประสงค์
สาหรับการประเมินโครงการ เน้นการพูดคุยโดยคานึงถึงข้อห่วงใยของผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย ผู้
ประเมินพูดคุยสอบถาม เพื่อให้ได้วตั ถุประสงค์ของการประเมินและประเด็นที่กังวล ค้นหาจากผูท้ ่ีมี
ส่วนได้สว่ นเสียและผูเ้ กี่ยวข้องโดยนาข้อมูลจากขัน้ ตอนที่ 1 – 3 มากาหนด
5. การสร้างกรอบแนวคิด (Conceptualize issue problem) เพื่อให้เข้าใจใน
ประเด็นปั ญหาต่างๆ อย่างแท้จริงเพื่ อให้ได้ประเด็นคาถามหรือปั ญหาส าคัญที่ มุ่งประเมิ น เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ท่ี มี ส่วนได้และส่วนเสี ย กับโครงการประเด็นปั ญหาส าคัญในการ
ประเมินนามากาหนดเป็ นกรอบประเด็นปั ญหาการประเมินโดยผูป้ ระเมินสังเคราะห์ ขัน้ ที่ 1 – 4 มา
สร้างเป็ นกรอบการประเมิน
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6. การกาหนดความต้องการข้อมูลและแหล่งข้อมูล (Identify date need
related to issue) หลังจากตัง้ คาถามที่จะประเมินได้แล้ว ผูป้ ระเมินจะระบุความต้องการของข้อมูล
และก าหนดแหล่งข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วน การที่ จะท าให้ขั้นตอนนี ไ้ ด้ ผู้ประเมิ นควรก าหนด
หลังจากผูป้ ระเมินได้ลงพืน้ ที่จริงระยะหนึ่งแล้ว
7. การเลือกเครื่องมือการสังเกตและการตัดสิน (Select observed judgment
instrument)เมื่อกาหนดข้อมูลเพื่อการประเมินแล้ว ผูป้ ระเมินยังเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สดุ เพื่อได้
ข้อมูลที่มีความตรงและถูกต้อง รวมทัง้ การกาหนดเครื่องมือและเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลด้วย
Stake มีความเห็นว่าผูป้ ระเมินเป็ นเครื่องมือที่ดีท่ีสดุ ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินตามรูปแบบนี ้
8. การสังเกตและการเก็บรวบรวมข้อมูล (Observe designated, antecedent,
transaction outcome) ผูป้ ระเมินรวบรวมข้อมูลและสังเกตการณ์ตามที่ระบุไว้ ทัง้ ในเชิงบริบท
แวดล้อมก่อนการปฏิบตั ิ และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ ซึ่ง Stake กาหนดให้การรวบรวมข้อมูลอยู่ในรูปแบบ
Matrix ตามรู ปแบบโมเดล Stake’s Countenance Model for Evaluation (1967)โดยพิจารณา 3
ประเด็น คือ สิ่งที่เกิดขึน้ มาก่อน (Antecedents) การปฏิบตั ิ (Transactions) และผลลัพธ์ (Outcomes)
พิจารณาทางเมทริกซ์บรรยาย (Description Matrix) และการตัดสิน (Judgment Matrix) นอกจากนี ้
จะต้องพิจารณาความสอดคล้องและความสัมพันธ์ของแต่ละเมทริกซ์ (Robert E. Stake, 2004, pp.
109, Robert E. Stake, 2011, pp. 187, รัตนะ บัวสนธ์, 2550) ในขัน้ นีน้ กั ประเมินกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานและแนวทางการตัดสินผลการประเมิน ตามประเด็นที่เกิดขึน้ ก่อนการปฏิบตั ิและผลลัพธ์ โดย
มีรายละเอียดการค้นหามาตรฐานการประเมินและแนวทางการตัดสิน โดยแบ่งการประเมินออกเป็ น 2
เมทริกซ์ (Robert E. Stake. 2004, pp. 109-110, พิชิต ฤทธิ์จรู ญ. 2557, น. 104-107 อ้างถึงใน
ดารงค์ ตุม้ ทอง และสายฝน วิบลู รังสรรค์, 2560) ดังนี ้
8.1 เมทริกซ์การบรรยาย (Descriptive Matrix) ประกอบด้วย ข้อมูล
2 ส่วน ได้แก่
8.1.1. ข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับสภาพทีค่ าดหวัง (Intense)
1) ข้อ มูล ของความคาดหวัง ของสิ่ ง ที่ มี ม าก่ อ น (Antecedent)
ผูป้ ระเมินจะพิจารณาเงื่อนไขหรือบริบทของโครงการหรือปั จจัยนาเข้า (Input) ของโครงการ เช่น
บุคลากร ทุน วัสดุอปุ กรณ์ อาคารสถานที่ ที่เป็ นไปตามความคาดหวังว่าควรมีมาก่อน
2) ข้อมูลของความคาดหวังของการปฏิบตั ิ (Transactions) เป็ นการ
คาดหวังกระบวนการของโครงการหรือการปฏิบตั ิ คาดหวังให้เกิดขึน้ อย่างไร เช่น กระบวนการการ
ปฏิบตั หิ รือกิจกรรมที่ดาเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
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3) ข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์ (Outcomes) เช่น ผลสัมฤทธิ์
ของผูร้ บั บริการเป็ นอย่างไร
8.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพที่เป็ นจริง (Observations) ในขัน้ นี ้ เป็ น
การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพที่เกิดขึน้ จริง ทัง้ 3 ด้าน ทัง้ สิ่งที่มีมาก่อน ขัน้ การปฏิบตั ิ และผลลัพธ์
8.2 เมทริกซ์การตัดสินใจ (Judgment Matrix) เป็ นข้อมูลในการตัดสินใน
โครงการนัน้ ว่าประสบผลสาเร็จหรือไม่ โดยอาศัยเกณฑ์ 2 ชนิด ได้แก่ (1) เกณฑ์สัมบูรณ์ โดยนัก
ประเมินกาหนดเกณฑ์โดยอาศัยจากทฤษฎีหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (2) เกณฑ์สัมพัทธ์ เป็ นเกณฑ์
สาหรับเปรียบเทียบจากพฤติกรรมกลุ่ม หรือเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ ดังนัน้ ในการตัดสินคุณค่า
ในรูปแบบการประเมินแบบ Countenance Model ของ Stake จะประกอบด้วย
(1) หลักการและเหตุผล เป็ นสิ่งที่บง่ ชีถ้ ึงแนวคิดเบือ้ งหลังของโครงการ
รวมไปถึงเป้าประสงค์ของโครงการที่อยากจะให้เกิดขึน้
(2) เมทริกซ์ก ารบรรยาย เป็ นการบรรยายภาพรวมของข้อมูล คือ
สภาพที่คาดหวัง และสภาพที่ เป็ นจริงนาข้อมูลทัง้ 2 มาพิจารณาทัง้ ในแนวตัง้ ว่ามีความสัมพันธ์กัน
หรือไม่ และในแนวนอนมีความสอดคล้องกันหรือไม่
(3) เมทริกซ์การตัดสินใจ เป็ นการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ม่งุ ประเมิน มี
2 ส่วน คือ มาตรฐานที่ใช้ และการตัดสินใจ ดังได้สรุปในภาพประกอบที่ 1 ดังนี ้

Description Matrix
Intents
Observations
Rational

Judgment Matrix
Standards
Judgment
Antecedents
Transactions
Outcomes

ภาพประกอบ 1 แสดงการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวคิด
ที่มา: Stake’ s Countenance Model for Evaluation (1983: 351)
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9. วางแผนการรายงานผลการประเมิน ผูป้ ระเมินอาจใช้รูปแบบต่างๆ เช่น การ
อธิบายเชิงบรรยาย หรือพรรณนารายละเอียด การใช้กรณีศกึ ษา เป็ นต้น
10. ตรวจสอบผลว่าส่วนใดยืนยัน ส่วนใดไม่ยืนยัน เพื่อให้แน่ใจถึงความ
ถูกต้อง แม่นยา ตรงกับผลของการประเมิน
11. เนื่องจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้และส่วนเสียมีหลายกลุ่ม ซึ่งมีความต้องการใช้
ผลประเมินที่แตกต่างกัน ผูป้ ระเมินอาจผลิตรายงานการประเมินให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้แต่ละกลุ่ม กล่าวคือ มีการผลิตรายงานการประเมินหลายฉบับ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้น่นั เอง
12. ในขั้นตอนสุดท้าย ผูป้ ระเมินอาจจัดทารายงานเป็ นทางการถ้าจาเป็ น ซึ่งการ
ปฏิบตั นิ นั้ ต้องเป็ นเป็ นไปตามกฎระเบียบหรือสัญญานัน้ ๆ
โดยสรุป ทัง้ 12 ขัน้ ตอนของการประเมินแบบตอบสนอง เป็ นรู ปแบบการประเมินที่
เน้นให้ผปู้ ระเมินเกิดการเรียนรูโ้ ครงการจากผูร้ บั บริการหรือ ผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย เพราะเชื่อว่า
ผูร้ บั บริการหรือผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียย่อมเข้าใจบริบทของโครงการมากกว่าผูป้ ระเมิน (ดารงค์
ตุม้ ทอง และสายฝน วิบลู รังสรรค์. 2560)เน้นการแสดงเจตคติหรือค่านิยมที่หลากหลายใช้ปัญหา
และความต้องการ รวมทัง้ ความเห็นของผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียและผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นฐาน
ในการออกแบบประเมิน ดังนัน้ การออกแบบการประเมินจะดาเนินการพัฒนาไปพร้อมกับการ
ประเมิ น ขั้น ตอนทั้ง หมดที่ กล่ าวมาเรี ยกว่า นาฬิ กาการประเมิ นแบบตอบสนอง (Responsive
Clock) มี 12 ขัน้ ตอน (สมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น์. 2559: 302- 303, Robert E stake. 2004: 102-103)
แสดงในภาพประกอบ ดังต่อไปนี ้
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1
12

พูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง

2
ระบุขอบเขตของโครงการ

จัดทารายงานทีเ่ ป็ นทางการ

11

3
ศึกษากิจกรรมโครงการ

จัดทารายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง

4

10

กาหนดวัตถุประสงค์และความต้องการ

สอบทวนผลการประเมิน

9

5

วางแผนรายงาน

8

7

6

สร้างกรอบแนวคิด
จากประเด็นปั ญหา

กาหนดความต้องการ
ข้อมูล

สังเกตการณ์และ
รวบรวมข้อมูล
เลือกวิธีรวบรวมข้อมูล

ภาพประกอบ 2 นาฬิกาการประเมินแบบตอบสนอง (Responsive Clock) มี 12 ขัน้ ตอน
ที่มา: สมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น์. 2559: 302- 303, Robert E stake. 2004: 102-103)
สรุ ป การประเมินแบบตอบสนองเป็ นการประเมินที่ให้ความสาคัญต่อ ผูท้ ่ีมีส่วนได้
และส่วนเสีย ตลอดจนผูเ้ กี่ ยวข้องกับโครงการนัน้ ๆ ข้อมูลที่ได้จากผูท้ ่ีมี ส่วนได้และส่วนเสีย จะ
นาไปสูก่ ารออกแบบกระบวนการประเมิน ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการประเมิน
ได้อย่างเป็ นระบบและผลลัพธ์จากโครงการที่ได้จะนาไปสูค่ วามสาเร็จตามเป้าหมายของโครงการนี ้
ได้อย่างชัดเจน
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1.7 ขั้นตอนการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง (Responsive Evaluation)
การประเมินอภิมานแบบตอบสนองเป็ นกระบวนการที่ ประกอบไปด้วย 8 ขัน้ ตอน
โดยการมีส่วนร่วมระหว่างผูป้ ระเมินและผูร้ บั การประเมิน ซึ่งจะช่วยในการสร้างมาตรฐานการ
ประเมินอภิมาน เพื่อหาจุดที่ควรพัฒนาของการประเมินและสร้างแผนสาหรับใช้ในการปรับปรุง ซึ่ง
การประเมินอภิมานมีขนั้ ตอน 8 ประการ ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุผู้ทมี่ ีส่วนได้และส่วนเสียและรับรู้ความต้องการ
การประเมินอภิมานแบบตอบสนองเริ่มต้นด้วยการระบุ ผทู้ ่ีมีส่วนได้และส่วน
เสียและกาหนดบทบาท ภูมิหลัง ของผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย ตลอดจนระดับของการมีส่วนร่วม
ของการจัดกิจรรมการประเมินซึ่งเทคนิคในการวางแผนในขัน้ ตอนนี ้ จะใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างกับผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสีย การพิจารณากระบวนการประเมินเป็ นรายบุคคลเพื่อให้เห็น
มุมมองของแต่ละบุคคล และทาความเข้าใจการประเมินในแต่ละบริบท (Visse et al., 2012 cited
in Sturgers & Howley, 2016) การเก็บข้อมูลในขัน้ ตอนนีจ้ ะช่วยให้รูจ้ กั มาตรฐานองค์กร แผนงาน
ความต้องการจาเป็ น ศักยภาพในการดาเนินงานและการใช้ผลการประเมิน และการปฏิบตั ิการ
ประเมินในสภาพที่เป็ นจริง การประเมินอภิมานมีความต่อเนื่องในการสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจของโครงการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงผูเ้ กี่ยวข้อง บทบาทและความรับผิดชอบใน
การส่งเสริมโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 การสารวจผู้ ที่มีส่วนได้และส่วนเสียและกาหนดประเด็น
ปั ญหา
การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการจะช่วยกาหนดประเด็นสาหรับการประเมินอภิ
มาน ซึ่งเป็ นในระยะเริ่มต้น ขัน้ ตอนนีจ้ ะมีการกาหนดคาถามโดยใช้การสอบถามแบบปลายปิ ดใน
การสารวจประเด็นที่แตกต่าง สาหรับการสัมภาษณ์จะใช้การสร้างความสัมพันธ์ ความน่าเชื่อถือ
ประเด็นที่ได้จะนามากาหนดนิยาม แต่ไม่สามารถนามาใช้ได้เลยทุกประเด็น การกาหนดนิยามให้
ขึน้ อยูก่ บั ความสะดวกของผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียในการเข้าสัมภาษณ์ โดยสามารถสัมภาษณ์ได้
ทัง้ กลุม่ ที่มีลกั ษณะเดียวกันหรือรายบุคคล ซึ่งในแต่ละประเด็นต้องการช่วงเวลาของการแก้ปัญหา
ประเด็นจะถูกเขียนเป็ นประเด็นใหม่ ดังนัน้ ต้องนาปั ญหามาเป็ นสิ่งที่ตอ้ งดาเนินการ และนาไป
กาหนดเป็ นประเด็นและใช้การสังเกตร่วมด้วย ได้แสดงผลสาเร็จเป็ นรูปแบบบทสั มภาษณ์และผล
การปฏิบตั ิ
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ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดมาตรฐานการประเมินและการตั้งเป้ าหมายเชิง
สารวจ
ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการแลกเปลี่ยนความคาดหวังของกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยการประเมินอภิมานแบบตอบสนองจะรวมเอาแนวคิดการประเมินอภิมานของ“แบบตรวจสอบ
รายการประเมินอภิมานของ Stufflebeam (1999)” และคณะกรรมการการประเมินมาตรฐาน
คุณ ภาพการศึกษา มาตรฐานการประเมิ นทางการศึกษาของ The Joint Committee on
Standards for Educational Evaluation (JCSEE)และการประเมินคุณภาพการศึกษาของอเมริกา
(AEA) นอกจากนีย้ งั รวมถึงการประเมินแบบปรับมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการ ตลอดจน
การประเมินที่มีวตั ถุประสงค์ความก้าวหน้าแบบสรุปผลรวม ผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย จะพิจารณา
มาตรฐานต่างๆ อภิปรายและสะท้อนถึง ประเด็นทางการประเมิน และให้การแนะนาตามบริบทและ
ประเด็นปั ญหาที่เกิดขึน้ การประเมินอภิมานแบบตอบสนองจะใช้ matrix คล้ายกับแบบตรวจสอบ
รายการของ Stufflebeam ในเรื่องของรูปแบบและกระบวนการให้คะแนน ในแต่ละชุดของมาตรฐาน
ที่เป็ นข้อรายการ คาอธิบายตัวย่อ โดยแต่ละมาตรฐาน 2 รูปแบบ ได้แก่ ชุดแรก เป็ นชุดข้อความที่ให้
เลือ กตอบ matrix ประกอบด้ว ยช่อ งการให้คะแนนส าหรับ ผูท้ ี่มีส ่ว นได้แ ละส่ว นเสี ย ในการ
จัดลาดับความสาคัญ ตัง้ แต่ 1-3 โดย 1 ชีใ้ ห้เห็นว่า มีความสาคัญสูงสุดรวมถึงช่องว่างสาหรับให้ผู้
ที่ มี ส่ ว นได้แ ละส่ ว นเสี ย ให้ค ะแนนในโครงการที่ รับ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะระดับ ความส าคัญ กั บ
ความสาคัญนัน้
หลังจากนัน้ ผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย แต่ละคนให้คะแนน จะกาหนดคะแนน
รวม และข้อมูลชุดที่2 คือ ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ ทัง้ เกณฑ์ ความมุ่งหมาย และปั จจัยแห่งความสาเร็จ
เป็ นรูปแบบการให้คะแนนความสาเร็จ เกณฑ์ 5 คะแนนของ Stufflebeamและนาเสนอแหล่งข้อมูล
ที่ได้มา
ขั้นตอนที่ 4 การสร้างแบบตรวจสอบรายการและนาไปใช้ในการประเมิน
อภิมานแบบตอบสนอง
หลังจากที่มีการประเมินอภิมานจากการกาหนดความต้องการจาเป็ นของผูท้ ่ี
มีส่วนได้และส่วนเสีย และเกณฑ์การประเมินที่ตกลงกันได้แล้ว นามาสร้างแผนการประเมินอภิ
มานแบบตอบสนอง ขั้น ตอนนี ้ เป็ น การก าหนดวิ ธี ก ารเพื่ อ ให้ข้อ มูล ป้อ นกลับ ในการใช้ก าร
ประเมิน การประเมิน อภิ ม านอาจจะมี ก ารอภิ ป รายร่ว มกัน ของกลุ่ม ผู ้ที่ มี ส่ว นได้แ ละส่ว น
เสี ย ที่ มี ความเกี่ ยวข้องกับโครงการ
การก าหนดประเด็ น ปั ญ หา การคัด เลื อ กวิ ธี ก ารที่ ส าคัญ ระยะเวลาที่
เหมาะสมในการใช้ RME จากนัน้ จะมีการทดลองใช้กิจกรรม รวมถึงการให้ขอ้ มูลป้อนกลับระดับ
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บุคคลของกลุ่มอาจจะมีการทบทวนผลที่เกิดขึน้ การรายงาน สรุปประเด็นปั ญหาอย่างเป็ นทางการ
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จะเห็นได้ว่าขัน้ ตอนนีเ้ กี่ยวข้องกับการสื่อสารกับ ผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วน
เสียเกี่ยวกับวิธีการที่จะให้ทราบถึงข้อมูล การประเมิน ขัน้ ตอนต่อไปคือการพิจารณาหลักฐานที่พบ
โดยเริ่มจากการสร้างข้อรายการเกี่ยวกับวิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลที่กาหนด มีการกาหนด
ระยะเวลา การเก็ บข้อมูลของการประเมิ นอภิม านซึ่ง การประเมินนี ้ จะนาไปใช้ในการประเมิ น
ร่วมกัน ตัวอย่างของแหล่งข้อมูล เช่น แผนของการบริหารจัดการ เครื่องมือการดาเนินงานของ
แผนการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเก็บข้อมูล ผลจากการเก็บข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการ
เป็ นต้น กิจกรรมสุดท้ายในขัน้ ตอนนี ้ คือการเก็บรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ และการตรวจสอบจาก
กลุ่มผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย บางครัง้ ข้อมูลป้อนกลับอาจถูกต้อง แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจมีความ
น่าเชื่อถื อต่า การแลกเปลี่ย นข้อมูลป้อนกลับไม่ควรเร่งรีบมาก ควรมีการทบทวน ท้ายที่สุดการ
ประเมินอภิมานก็จะแทรกซึมในแผนการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
ขั้นตอนที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการประเมินอภิมาน
การเก็บรวบรวม เป็ นการมุ่งวัดผลของการประเมินตามกลุ่มของมาตรฐาน
JCSEE วิชาการเก็บรวบรวมข้อมูล จะใช้การสัมภาษณ์นกั ประเมินแบบกึ่งโครงสร้าง ขัน้ ตอนของ
การสัมภาษณ์ ควรจะมีการออกแบบตามการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง ซึ่งต้องให้เกิดการมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้ท่ี เกี่ ยวข้อง นอกจากนีบ้ างสถานการณ์ อาจเพิ่มวิธี การสนทนากลุ่ม การสังเกต
สถานการณ์ และการสารวจเป็ นต้น สาหรับการสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ดเป็ นข้อมูลย้อนกลับจาก
ผูเ้ กี่ยวข้องที่อาจมีคณ
ุ ค่า ทัง้ นีใ้ นเรื่องของการพิจารณาความรูข้ องผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสีย จะผ่าน
ทางการประเมินตนเอง และการสร้างสถานการณ์จาลองหรือการสาธิต การประเมินอภิมานแบบ
ตอบสนอง เกี่ ยวข้องกับการคัดเลือก และการทบทวน การวิเคราะห์แผน การตกลงร่วมกันของ
ผูเ้ กี่ยวข้อง การกาหนดเครื่องมือ และกระบวนการประเมิน โดยจัดทาฐานข้อมูลที่คณ
ุ ภาพ มีความ
คงที่ และมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ตรงตามความต้องการ
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์และรายงานข้อค้นพบ
การประเมินอภิมานจะใช้เทคนิคในแต่ละรู ปแบบที่สอดคล้องกับวิธีการเก็บ
หลัก ฐาน กระบวนการประเมิ น ใช้ก ารวิ เ คราะห์ข้อ มูล แบบผสม (Beebe,2001 cited in
Sturgers&Howley, 2016) ข้อมูลที่สารวจจะเป็ นการสร้างความเข้าใจการสื่อสารผ่านกิจกรรมที่
สร้า งให้เ กิ ด ความเข้า ใจ ทั้ง นี ้ขึ น้ อยู่กั บ ค่า ความส าคัญ และประเด็ น ปั ญ หา การรายงานที่
หลากหลายในความต้องการของแต่ละบุคคล เกือบทุกรายงานจะรวมถึงผลของการตัดสินใจและ
แผนของการดาเนินการในอนาคต รู ปแบบการรายงานแบบหนึ่ง จะเป็ นการนาเสนอ การเตรียม
กลุ่มที่เ กี่ ยวข้องกับการประเมิน รู ปแบบที่สอง จะเป็ นการทบทวนการรายงานและการทบทวน

38
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบบสัน้ ชีแ้ จงเกี่ยวกับกระบวนการเขียนรายงาน และเขียนรายงาน
ตามแบบตรวจสอบรายการ บางครัง้ รายงานที่มีความเป็ นทางการ จะให้ขอ้ มูลที่มีประสิทธิภาพ
รูปแบบที่สาม จะเป็ นบทสรุปผูบ้ ริหารประมาณ 15 หน้า โดยเสนอข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสรุ ป
ประเด็นปั ญหา ข้อเสนอแนะ คาถามสะท้อนการประเมิน และการกระตุน้ ให้ปรับปรุ งการประเมินใน
ครัง้ ต่อไป
ขั้นตอนที่ 7 การอานวยความสะดวกเวทีพูดคุย และตกลงร่วมกัน
RME ช่วยให้เกิดการสร้างเงื่อนไข ร่วมกันระหว่างผู้ท่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Abma, 2006, p. 34 cited in Sturgers & Howley, 2016) ในสิ่งที่เป็ น
ทิศทางการดาเนินการร่วมกัน และประเด็นปั ญหาที่สาคัญของการ RME (Preskill & Boyle, 2008
cited in Sturgers & Howley, 2016) กล่าวว่า การอานวยความสะดวกเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ควรใช้วิธีการประเมินแบบสืบเสาะแบบซาบซึง้ ซึ่งประกอบไปด้วย การสร้างวิธีการรวบรวมพลัง
และการฝึ กปฏิบตั ิในการลงพืน้ ที่จริง โดยให้ผปู้ ระเมินได้ และได้สารสนเทศที่นามาแลกเปลี่ยน
ร่วมกันระหว่างผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย RME ไม่ใช้การปรับปรุ งเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการ
ประเมินที่ให้เห็นถึงผูม้ ี ส่วนได้เสีย ในการวางแผน และการช่วยเหลือที่ตกลงร่วมกัน การเกิดการ
พัฒนาอย่างจริงจัง และการส่งต่อการปรับปรุงพัฒนาสูผ่ เู้ กี่ยวข้อง
การอานวยความสะดวก มี 2 ประเภท ได้แก่ (1) การใช้วิธีสะท้อนคิด การ
ประเมินอภิมานแบบตอบสนอง ช่ว ยให้ผูท้ ี่มีส่วนได้แ ละส่ว นเสีย เกิด ความท้าทาย และสร้า ง
แผนการทางานด้วยตนเอง โดยมีการประชุมร่วมกันเป็ นกลุ่มและสะท้อนความคิด (2) เป็ นการ
ติด ตามผลการดาเนิน การตลอดระยะเวลา โดยการประเมิน จะพัฒ นากระบวนการอานวย
ความสะดวก โดยมีก ารตรวจสอบในแต่ล ะช่ว ง และวิเ คราะห์จ ุด แข็ง จุด อ่อ น และจัด ลาดับ
ความส าคัญ ของการประเมิน เพื่ อ ให้ก ารประเมิน มีค ุณ ภาพจะใช้ร ายงาน การตรวจสอบ
รายการแบบมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน และการปรับการประเมินอภิมาน
แผนการ RME ต้องได้รบั การยอมรับเพื่อให้มีการทบทวนและนาไปสู่การ
ปรับปรุงตลอดเวลา ควรนาข้อมูลป้อนกลับจากผูม้ ีส่วนได้เสีย มาใช้ในการประเมิน RME เพื่อหา
จุดแข็ง และจุดอ่อนที่จะดาเนินการใช้การประเมินอภิมานต่อไป ในการปรับเกณฑ์การประเมินแต่
ละครัง้ จะขึน้ อยู่กับโครงการและกลุ่มที่ ไปเก็บข้อมูล นอกจากนีห้ ากมีการทบทวน RME โดย
เทคนิคต่างๆ เช่น การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โดย SWOT analysis การทบทวนจะช่วยในการ
กาหนดประเด็นใหม่ๆ ของโครงการและการประเมิน
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สรุปได้วา่ การประเมินอภิมานแบบตอบสนองมีขนั้ ตอนสาคัญ 8 ประการ
ซึ่งความสาคัญของแนวคิดนี ้ เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมิน การ
ระบุเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินอภิมานที่สอดคล้องกับบริบทของสิ่งที่ประเมิน ทาให้ระบุจุด
แข็ง จุดอ่อนได้ก่อนการประเมิน และเป็ นการเพิ่มความสามารถของนักประเมิน โดยมีกระบวนการ
ได้แก่ การระบุผทู้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียและรับรูค้ วามต้องการ การสารวจนิยามจากผูม้ ีส่วนได้เสีย
การกาหนดมาตรฐานการประเมินและการตัง้ เป้าหมายด้วยการสารวจ การสร้างแบบตรวจสอบ
รายการและนาไปใช้ในการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินอภิมาน นาไปสูก่ ารวิเคราะห์และรายงานข้อค้นพบ การอานวยความสะดวกเวทีพดู คุย
และตกลงร่วมกัน การทบทวนและการปรับปรุงการประเมินอภิมาน
1.8 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
1.8.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการประเมินอภิมาน
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (2550) ได้ทาการวิจยั เรื่องการพัฒนารู ปแบบการประเมิน
หลักสูตร: การประยุกต์ใช้การประเมินอภิมาน การวิจยั นี ้ ได้กาหนดวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนา
รู ปแบบการประเมินหลักสูตรโดยการประยุกต์ใช้วิธีการประเมินอภิมาน (Meta-evaluation) โดยมี
จุดมุ่งหมายย่อย คือ (1) เพื่อประเมินอภิมานงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร และ (2) เพื่อ
พัฒนารู ปแบบการประเมินหลักสูตร มีงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับการประเมินหลักสูตรที่นามาประเมินอภิ
มาน จานวน 266 เล่ม จาก 14 สถาบัน ข้อมูลในการประเมินอภิมาน ประกอบด้วย ค่าคุณภาพผล
การประเมินหลักสูตร จานวน 266 ค่า และตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจยั พบว่า มีจานวน 31 ตัว
แปร ได้มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรง ระดับลดหลั่น (HLM)
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์โดยตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุ (LISREL)
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู และตรวจสอบความเหมาะสมของร่างแบบการประเมินอภิมาน
การประเมินหลักสูตร จากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 10 ท่าน ผลการวิจยั ที่ได้ มีดงั นี ้ (1) ผลการประเมิน
อภิมานงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร (1.1) ผลการประเมินอภิมานการประเมินหลักสูตร
พบว่า จากผลการประเมินอภิมานการประเมินหลักสูตร ในภาพรวมอยู่ ในระดับดี และข้อสรุปของแต่
ละมาตรฐาน พบว่า ด้านความเป็ นไปได้ พบว่าข้อสรุปของแต่ละมาตรฐาน อยู่ในระดับดี ด้านความ
เหมาะสม พบว่าข้อสรุปของแต่ละมาตรฐาน อยู่ในระดับดี และด้านความถูกต้อง พบว่าข้อสรุปของ
แต่ล ะมาตรฐาน อยู่ในระดับดี ยกเว้นมาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ พบว่ าข้อสรุ ปของแต่ละ
มาตรฐาน อยู่ในระดับพอใช้ (1.2) ค่าคุณภาพ จากการประเมินอภิมานการประเมินหลักสูตร พบว่า
ค่าเฉลี่ยของค่าคุณภาพ คือ .0005 นาไปสู่การแสดงผลการประเมินหลักสูตร ว่าอยู่ในระดับดี (1.3)
ผลการวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น (HLM) พบว่า ตัวแปรต่อการประเมินหลักสูตร เมื่อ
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นาไปมาวิเคราะห์แล้ว พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อค่าคุณภาพ ผลการประเมินหลักสูตร ระดับที่หนึ่ง คือ
ตัวแปรของการเป็ นมหาวิทยาลัยดัง้ เดิม และตัวแปรที่ส่งผลต่อค่าคุณภาพผลการประเมินหลักสูตร
ในระดับที่สอง ได้แก่ ตัวแปรการประเมินหลังการใช้หลักสูตร (1.4) ผลการวิเคราะห์ในการตรวจสอบ
ความตรงของโมเดลเชิ งสาเหตุของค่าคุณภาพผลการประเมิ นหลักสูตร พบว่า โมเดลมี ความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการใช้การทดสอบไคสแควร์ ( Chi – square Test) เท่ากับ
6.820 องศาอิสระเท่ากับ 3 ค่า p เท่ากับ .077 มีคา่ GFI เท่ากับ .990 ค่า AGFI เท่ากับ .949 และค่า
SRMR เท่ากับ .043 การอธิบายค่าความแปรปรวนของค่าคุณภาพผลการประเมินหลักสูตรร่วมกัน
พบว่า ค่าความแปรปรวนของค่าคุณภาพของการวิจัย คิดเป็ น ร้อยละ 14 และเมื่อหาตัวแปรที่ มี
อิทธิพลต่อการประเมินหลักสูตร พบว่า การประเมินหลังการใช้หลักสูตร บทบาทการประเมินแบบ
สรุ ปรวม ตัวแปรปี ท่ีทาวิจยั เสร็จ และความเป็ นมหาวิทยาลัยดัง้ เดิม นัน้ มีอิทธิพลต่อค่าคุณภาพผล
การประเมินหลักสูตรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (2) ในวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อพัฒนารู ปแบบการ
ประเมิ นหลักสูตร จากการดาเนิ นการวิ จัย มี การก าหนดองค์ประกาอบการพั ฒนารู ปแบบการ
ประเมินหลักสูตรไว้ 5 ขัน้ ตอน คือ ในขัน้ ตอนที่ 1 มีการวางแผนการบริหารการประเมินหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 2 เป็ นกระบวนการออกแบบการประเมิ น โดยใช้ความคาดหวังและความต้องการ
ประสบการณ์และความรูข้ องการประเมินหลักสูตร ในขัน้ ตอนที่ 3 การดาเนินการประเมินหลักสูตร
โดยให้ผปู้ ระเมินเป็ นผูท้ ่ีมีความเชี่ยวชาญ ขัน้ ตอนที่ 4 การรายงานผลและเผยแพร่ผลการประเมิน
หลักสูตร (5) การประเมินผลการประเมินหลักสูตร ผลการตรวจสอบความเหมาะสมจากรูปแบบการ
ประเมินหลักสูตร พบว่า รู ปแบบการประเมินหลักสูตรมีความเหมาะสม โดยค่าเฉลี่ย คือ .78 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .37
ปิ ยวรรณ กระทงยาม (2556) ได้ทาการวิจยั เรื่องการประเมินอภิมานการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ในโรงเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จังหวัดชลบุรีการวิจยั นีม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ในโรงเรียนระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาวิธีปฏิบตั ิส่คู วามเป็ นเลิศ (Best Practice) กลุ่ม
ตัวอย่าง เป็ นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ในโรงเรียนระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน จังหวัดชลบุรีปีการศึกษา 2554 จานวน 123 เล่ม และโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามทุกมาตรฐาน อยู่ในระดับดีมาก เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินอภิ
มานรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม แบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม และแบบสัมภาษณ์ วิธีปฏิบตั ิส่คู วามเป็ นเลิศ (Best Practice) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และส่วนข้อมูล
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การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนือ้ หาผลการวิจยั ที่ได้ ได้ผลว่า ผลการประเมินอภิมาน
คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ในโรงเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จังหวัดชลบุรีภาพรวม
คุณภาพรายงานทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม การสังเคราะห์ผลการประเมิน พบว่า ระดับกลุ่มตัว
บ่งชี แ้ ละระดับตัวบ่งชี อ้ ยู่ในระดับดี จุดเด่น คือ นักเรียนใฝ่ เรียนรู ้ จุดที่ ควรพัฒนา คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ข้อเสนอแนะ คือ ควรยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ นวัตกรรม
หรือการปฏิบตั ิท่ีดีของสถานศึกษา สรุ ปได้เป็ น ด้านห้องเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
จัดทาโครงการ ด้านกิจกรรม/โครงงาน และด้านสื่อ/นวัตกรรม การวิเคราะห์เปรียบเทียบขนาดของ
โรงเรียนและหน่วยประเมินที่มีความแตกต่างกัน มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การศึกษาการปฏิบตั ิท่ีเป็ นเลิศของสถานศึกษา (Best Practice)
พบว่า ด้านหลักสูตรใช้การวางแผนและการนาผลการวิจยั มาช่วยในการประเมินหลักสูตร ด้านการ
เรียนการสอนใช้แผนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ใช้ระบบ
ICT มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ใช้การวัดผลและประเมินผลจาก
สภาพจริง (Authentic Assessment) และด้านการบริหารจัดการ ใช้การวางแผนและการประชุมเพื่อ
ทาความเข้าใจในการทางาน
ฉัตรกนก ศรีธรรม (2557) ได้ทาการวิจัย เรื่องการประเมินอภิมานรายงานการ
ประเมิ น กับ สภาพความสอดคล้องสถานศึก ษาพอเพี ยง สัง กั ด ส านัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อประเมินอภิมานคุณภาพของรายงานการ
ประเมินโรงเรียนที่จดั กิจกรรมการเรียนรู แ้ ละบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หรือสถานศึกษาพอเพียง เพื่อศึกษากระบวนการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและเพื่อศึกษาความ
คิ ด เห็ น ของผู้ท่ี มี ส่ ว นได้แ ละส่ วนเสี ย ต่ อการประเมิ นสถานศึ กษาพอเพี ย ง กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น
เอกสารรายงานผลการประเมิ น ของโรงเรียนที่ จัดกิ จกรรม และใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง หรือสถานศึกษาพอเพียงในการบริหารจัดการ ในกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ฐาน
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตที่ 1 และเขตที่ 2 ในปี การศึกษา 2555 จานวน 64 เล่ม
เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินอภิมานรายงานผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
แบบสอบถาม ผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และแบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียต่อการประเมินสถานศึกษาพอเพียง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
สถิติบรรยาย การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพมีการใช้การวิเคราะห์เนือ้ หาผลการวิจยั ที่ได้ พบว่า ผลการประเมินอภิมานรายงานผลการ
ประเมินโรงเรียนที่จดั กิจกรรมการเรียนรู แ้ ละบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ
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สถานศึกษาพอเพี ยงของโรงเรี ยนในสังกัดส านักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เขตที่ 1 และเขตที่ 2 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาในระดับ
รายด้านการประเมิ นแล้ว พบว่า รายการการประเมินอยู่ในระดับดีมากทัง้ 5 ด้าน การวิเคราะห์
เปรียบเทียบพืน้ ที่ท่ีแตกต่างกัน มีคะแนนผลการประเมินโรงเรียนที่จดั กิจกรรมการเรียนรู แ้ ละบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือสถานศึกษาพอเพียงแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ และช่วงเวลาที่ได้รบั การประเมินที่แตกต่างกัน มีคะแนนผลการประเมินโรงเรียนที่จดั กิจกรรม
การเรียนรูแ้ ละบริหารจัดการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือสถานศึกษาพอเพียงแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
กรณ์พงศ์ พัฒนปกรณ์พงษ์ (2561) ได้ทาการวิจัย เรื่องแนวทางการประเมิ น
หลักสูตร ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยประยุกต์ใช้การประเมินอภิมานและสังเคราะห์การประเมิน
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 2 ประการ คือ (1) เพื่อประเมินอภิมานการประเมินหลักสูตร ระดับ
การศึกษาในขัน้ พื น้ ฐาน ด้านอรรถประโยชน์ ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง และ
ความสามารถตรวจสอบได้ และ (2) เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินหลักสูตร ระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน จากการสังเคราะห์การประเมิน มีวิธีการดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
การประเมินอภิมานงานหลักสูตร โดยได้พฒ
ั นาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน โดยประยุกต์
แบบประเมินของ Stufflebeam and Social Impact (2012) แล้วให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ผล
ตรวจสอบของความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา มีคา่ ระหว่าง 0.67 – 1.00 หลังจากนัน้ นาแบบประเมินที่ได้
นาไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญอีก 3 ท่าน ทดลองประเมินอภิมานและหาค่าความสอดคล้อง พบว่า มีความ
เชื่อมั่นของแบบตรวจสอบรายการ ผูว้ ิจัยนาแบบตรวจสอบรายการประเมินมาประเมินอภิมานงาน
ประเมินหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีกาหนด ได้แก่ เกณฑ์การคัดเลือกสถาบัน (จานวน
ทัง้ สิน้ 195 แห่ง ผ่านเกณฑ์ จานวน 64 แห่ง) และเกณฑ์การคัดเลือกงานประเมินหลักสูตร จาก 64
สถาบัน (จานวนทัง้ สิน้ 209 เรื่องผ่านเกณฑ์ จานวน 40 เรื่อง) ระยะที่ 2 แนวทางการประเมินหลักสูตร
จากการสังเคราะห์การประเมิน คัดเลือกงานประเมินหลักสูตรที่ผ่านการประเมินในระยะที่ 1 มา
สังเคราะห์ใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา โดยกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกงานประเมินตามมาตรฐานการ
ประเมินอภิมานในระดับดีขึน้ ไปทุกมาตรฐาน พบงานประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ จานวน 22 เรื่อง
ผลการวิจัย พบว่า (1) ผลการประเมินอภิมานงานประเมิ นหลักสูตร ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน จานวน 30 มาตรฐานย่อย พบว่า ในภาพรวมมีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 37 เรื่อง และคุณภาพระดับดี จานวน 3 เรื่อง ส่วนระดับคุณภาพรายมาตรฐาน พบว่า 3
มาตรฐาน อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ (1) ด้านอรรถประโยชน์ (2) ด้านความถูกต้อง และ (3) ด้านความ
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เป็ นไปได้ ส่วน 2 มาตรฐานอยู่ในระดับดี ได้แก่ (1) ด้านความเหมาะสม และ (2) ด้านความสามารถ
ตรวจสอบได้
ผลการวิจยั ข้อ (2) ผลการศึกษาแนวทางประเมินหลักสูตร ระดับขัน้ พืน้ ฐานจาก
การสังเคราะห์การประเมิน มี 8 ประการ ดังนี ้
1.เหตุผลในการประเมินหลักสูตร พบ 4 ประการ คือ
1.1 ศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร
1.2 ไม่เคยมีการประเมินหลักสูตร
1.3 ครบรอบการใช้หลักสูตร
1.4 เคยประเมินแล้ว แต่ประเมินอีกครัง้
2. ความมุง่ หมายในการประเมินหลักสูตร พบ 3 ประการ คือ
2.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2.2 เพื่อทราบจุดเด่น จุดด้อยของหลักสูตร
2.3 เพื่อกาหนดแนวทางการใช้หลักสูตรในอนาคต
3. ผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียในการประเมินหลักสูตร พบ 8 กลุ่ม คือ ผูส้ อน
ผู้เ รี ย น ผู้บ ริ ห าร ผู้ป กครอง กรรมการสถานศึก ษา ผู้เ ชี่ ย วชาญ ชุม ชนท้อ งถิ่ น และผู้ส าเร็ จ
การศึกษา
4. ตัวชีว้ ดั ในการประเมินหลักสูตร พบ 5 ด้าน คือ
4.1 ตัวชีว้ ดั ด้านบริบท
4.2 ตัวชีว้ ดั ด้านปัจจัยนาเข้า
4.3 ตัวชีว้ ดั ด้านกระบวนการ
4.4 ตัวชีว้ ดั ด้านผลผลิต
4.5 ตัวชีว้ ดั ด้านผลกระทบ
5. เครื่องมือในการประเมินหลักสูตร คือ (1) แบบสอบถาม (2) แบบสัมภาษณ์/
สนทนากลุม่ (3) แบบบันทึก/สารวจ (4) แบบทดสอบ และ (5) แบบวัดทักษะ/เจตคติ
6. กระบวนการประเมินหลักสูตร พบ 9 ขัน้ ตอน คือ 6.1 ศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตร 6.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการประเมิน 6.3 กาหนดวัตถุประสงค์และตัวชีว้ ดั 6.4 ออกแบบ
การประเมิน 6.5 จัดทาโครงการหรือแผนการประเมิน 6.6 พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 6.7 เก็บ
รวบรวมข้อมูล 6.8 จัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูล 6.9 รายงานผลการประเมิน
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7. จุดแข็งของหลักสูตรจากการประเมินหลักสูตร พบว่า (1) ตัวชีว้ ดั ด้าน
บริบท คือ กาหนดรายละเอียดของหลักสูตรไว้ชดั เจนและครบถ้วน และจัดทาหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับนโยบายที่ กาหนด (2) ตัวชีว้ ัดด้านปั จจัยนาเข้า คือ มีส่ือวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู ท้ ่ี
หลากหลาย และผูส้ อนมีคณ
ุ วุฒิและประสบการณ์ในการสอน (3) ตัวชีว้ ดั ด้านกระบวนการ คือ วัด
และประเมินผลตามสภาพจริง และวางแผนในการจัดการเรียนการสอน (4) ตัวชีว้ ดั ด้านผลผลิต
คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเ้ รียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ (5) ตัวชีว้ ัดด้าน
ผลกระทบ คือ ผลกระทบต่อการสอนของครู ผลกระทบต่อการเรียนของผูเ้ รียน และผลกระทบต่อ
ชุมชนและสังคม
ในขณะที่จุดอ่อนของหลักสูตรจากการประเมินหลักสูตร พบว่า (1) ตัวชีว้ ดั
ด้านบริบท คือ ไม่วิเคราะห์ความแตกต่างของผูเ้ รียน กาหนดรายวิชาไม่สอดคล้องกับตัวชีว้ ดั และ
รายละเอียดของหลักสูตรไม่สอดคล้องกัน (2) ตัวชีว้ ดั ด้านปัจจัยนาเข้า คือ งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการดาเนินงาน และสภาพแวดล้อมไม่เอือ้ ต่อการจัดหลักสูตร(3) ตัวชีว้ ดั ด้านกระบวนการ คือ
วัดและประเมินผลเน้นเพียงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวางแผนในการจัดการเรียนการสอน (4)
ตัวชีว้ ดั ด้านผลผลิต คือ จานวนนักเรียนที่มีอาชีพภายหลังสาเร็จการศึกษา และจานวนนักเรียนที่
สาเร็จทางการศึกษา และ (5) ตัวชีว้ ัดด้านผลกระทบ คือผลกระทบต่อการจัดทาหลักสู ตร และ
ผลกระทบต่องบประมาณ
8. ข้อเสนอแนะในการประเมินหลักสูตรที่ได้จากการสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะ
จากกงานประเมิ น หลัก สูต ร จากการวิ เ คราะห์เ นื ้อ หาภายในงานประเมิ น หลัก สูต ร พบว่ า
ข้อเสนอแนะที่รายงานการประเมินได้ระบุมากที่สดุ คือ ควรประเมินผลกระทบของหลักสูตร ควรมี
การประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม ผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียทุกกลุ่ม ติดตามการนาผล
การประเมินไปประยุกต์ใช้ และควรมีการประเมินเชิงก้าวหน้า
สรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอภิมานทัง้ หมด
เป็ นประเมินอภิมานแบบสรุ ปรวม (Summative Meta-evaluation) เนื่องจากใช้เอกสารรายงานผล
การประเมินจานวนหลายเล่มเป็ นสารสนเทศที่ใช้ในการประเมิน และดาเนินการประเมินอภิมาน
เมื่อการประเมินผลนัน้ เสร็จสิน้ แล้ว สาหรับเกณฑ์การประเมินอภิมาน งานวิจยั ทัง้ หมดใช้เกณฑ์
การประเมินอภิมานของคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา Stufflebeam
มีงานวิจยั ของกรณ์พงศ์ (2561) ที่ใช้แบบประเมินฉบับปรับปรุ งของ Stufflebeam and Social
Impact (2012) และผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนินการประเมินอภิมานด้วยตนเอง สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทุก งานใช้ส ถิ ติ บ รรยาย และส่ ว นข้อ มูล เชิ ง คุณ ภาพใช้ก ารวิ เ คราะห์เ นื ้อ หา เหมื อ นกัน และ
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ผลการวิจยั ของฉัตรกนก ศรีธรรม แตกต่างที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบพืน้ ที่ตงั้ 2 เขต และใช้
ข้อมูลจากผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียมาวิเคราะห์ ทาให้ผลที่ได้ คือ รายการการประเมินอยู่ในระดับดี
มากทัง้ 5 ด้าน นอกจากนี ้ งานวิจัยยังมีขอ้ เสนอแนะที่น่าสนใจในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป เพื่อให้
งานวิจยั มีคณ
ุ ภาพ พบว่า เกณฑ์การประเมินรายงานผลการประเมินบางเกณฑ์ไม่สามารถประเมิน
ได้ครอบคลุม จึงควรมีการปรับเกณฑ์การประเมินให้มีความสอดคล้องกับงานที่จะประเมิน ผูว้ ิจยั
เห็นควรให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเป็ นระยะต่อไป เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงตามสภาพจริงมากขึน้
1.8.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการ
สมพงษ์ ปั้ นหุ่น (2556) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการ
ประเมินแบบเสริมพลังอานาจ เพื่อพัฒนาทักษะการประเมินของครูและนักเรียน มีวตั ถุประสงค์การ
วิจัย เพื่ อสร้าง ตรวจสอบคุณภาพ และผลการใช้แบบตรวจสอบรายการประเมิ นแบบเสริมพลัง
อานาจในการพัฒนาทักษะการประเมินของครู และนักเรียน กลุ่มตัวอย่างงานวิจยั คือครู ในระดับชัน้
มัธยมศึกษา ตอนต้น โดยสุม่ จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จานวน 2 แห่ง กาหนดให้ส่มุ จากตัวแทน
ครู ระดับชัน้ มัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนละ 3 คน ระดับชัน้ ละ 1 คน รวม 6 คน และกลุ่มนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น กาหนดให้สุ่มจากตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น
ทัง้ หมด ให้ได้จานวน 130 คน มีวิธีการดาเนินการวิจยั คือ การกาหนดให้มีการใช้แบบประเมินอภิ
มานการประเมินหลักสูตรร่วมกันระหว่างครูและนักวิจยั เพื่อพัฒนาแบบตรวจสอบรายการ เครื่องมือ
การวิ จัยประกอบด้วย การประเมิ นตนเอง การใช้กระบวนการสังเกตระหว่างการเรียน และการ
ประเมินจากผลงาน มี การหาค่าความสอดคล้องกันของข้อมูลที่ได้จากการประเมิ น ด้วยหลายวิธี
ได้แก่ การหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องของเคนดอลล์ และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
อันดับที่ของสเพียร์แมน การวิเคราะห์ขอ้ มูลการพัฒนาแบบประเมินแบบเสริมพลังอานาจ เพื่อพัฒนา
ทักษะการประเมินของครู และนักเรียน ผูว้ ิจยั ได้หาค่าความถี่ และค่าอัตราส่วน และมีการนาเสนอ
โดยการบรรยาย ร่วมกับ ข้อมูลของการประเมินพัฒนาการของครูและนักเรียน สรุปผลการวิจยั พบว่า
แบบตรวจสอบรายการประเมินแบบเสริมพลังอานาจ ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ คือ มโนทัศน์
เกี่ยวกับการประเมินแบบเสริมพลังอานาจ และการปฏิบตั ิงานด้านการประเมินแบบเสริมพลังอานาจ
โดยมีจดุ ตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน รวม 38 จุด และในแต่ละจุดตรวจสอบมี 5 ข้อรายการ
รวมทัง้ หมด 190 ข้อรายการ จาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ พบว่า มีความตรงเชิงเนือ้ หา
(IOC ≥ 0.80 – 1.00) จากการพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิ และความเที่ยงระหว่างผูป้ ระเมินอยู่ใน
ระดับที่ น่าเชื่ อถื อ (W=0.67 มี นัยส าคัญทางสถิ ติท่ีระดับ .05) ผลการใช้แบบตรวจสอบรายการ
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ประเมิ นแบบเสริมพลังอานาจ พบว่า ครู มี ความคิดรวบยอดเกี่ ยวกับการประเมิ นและทักษะการ
ประเมินเพิ่มขึน้ และนักเรียนมีทกั ษะการประเมินเพิ่มขึน้ เช่นเดียวกัน
กรวิกา ฉินนานนท์ (2556) ได้ทาการวิจยั เรื่องการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการ
ประเมินโดยใช้ทฤษฎีเป็ นฐาน สาหรับประเมินหลักสูตรสถานศึกษา มีวตั ถุประสงค์ของงานวิจัย 3
ประการ คือ (1) เพื่อพัฒนาทฤษฎีโปรแกรม (program theory) สาหรับใช้ในการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาตามแนวคิดการประเมินโดยใช้ทฤษฎี เป็ นฐาน (2) เพื่อสร้างแบบตรวจสอบรายการ
สาหรับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาจากทฤษฎีโปรแกรมตามแนวคิดการประเมินโดยใช้ทฤษฎี
เป็ นฐาน และ (3) เพื่อตรวจสอบผลการใช้แบบตรวจสอบรายการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่สร้าง
จากทฤษฎีโปรแกรมตามแนวคิดการประเมินโดยใช้ทฤษฎีเป็ นฐาน วิธีการดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 3
ระยะ คือ ระยะแรก เป็ นการสร้างทฤษฎีโปรแกรมจากงานวิจยั การจัดให้มีการสัมภาษณ์จากครูและ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน และการจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญ ระยะที่สอง การพัฒนาแบบ
ตรวจสอบรายการประเมิ น และตรวจสอบคุณภาพแบบตรวจสอบรายการประเมิ นโดยใช้การ
วิเคราะห์ความตรงเชิงเนือ้ หา และความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน และระยะสุดท้าย เป็ นการนา
แบบตรวจสอบรายการประเมิ นไปใช้กับโรงเรียนกรณี ศึกษาที่ มี ขนาดต่างกัน จ านวน 4 แห่ง
ผลการวิจยั ที่ได้ มีดงั นี ้ (1) แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการประเมินหลักสูตรที่ได้นาไปใช้ในการพัฒนา
ทฤษฎีโปรแกรมที่สาคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา การนาไปใช้ และการประเมิน (2) องค์ประกอบของ
แบบตรวจสอบรายการ มีการกาหนดจุดตรวจสอบหลัก จานวน 3 จุด และกาหนดจุดตรวจสอบย่อย
จานวน 17 จุด และมีจานวน 5 ข้อรายการในแต่ละจุดตรวจสอบ มีขอ้ รายการทัง้ สิน้ 85 ข้อรายการ
การหาค่าดัชนี IOC พบว่า คานวณแล้วอยู่ในค่าระหว่าง 0.80 – 1.00 และความเที่ยงแบบความ
สอดคล้องภายใน มีคา่ ระหว่าง 0.37 – 0.74 และ (3) ครูผใู้ ช้แบบตรวจสอบรายการประเมินเห็นว่า
แบบตรวจสอบรายการมีความเหมาะสมในการนาไปปฏิบตั ิ ในระดับมาก ช่วยให้การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาทาได้ง่ายขึน้ ให้ขอ้ มูลที่ชีจ้ ุดแข็งจุดอ่อนในการพัฒนาหลักสูตรหลังได้ขอ้ มูลป้อนกลับ
จากการใช้แบบตรวจสอบรายการ ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทาหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
ขึน้ นักเรียนและผูป้ กครองมีความพึงพอใจในการเรียนจากหลักสูตรสถานศึกษา เครื่องมือการวิจัย
ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
ภาคบรรยาย และการวิเคราะห์เนือ้ หา
อานวยพร ทองศรี (2558) ทาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการ
ประเมินตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในกลุ่มนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
6 การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองด้าน

47
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 (2) เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
แบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 และ (3) เพื่ อศึกษาผลการใช้แบบตรวจสอบรายการประเมิ นตนเองด้านการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 30 คนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 การดาเนินการวิจัยเป็ นการทางานระหว่างผูว้ ิจัยกับนักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่ ใช้แบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองด้านการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์และกลุ่ม
ควบคุมไม่ใช้แบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองด้านการแก้โจทย์ปั ญหาคณิตศาสตร์ เครื่องมือ
การวิจยั ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบประเมินตนเอง ใบงาน และแบบทดสอบ มีการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลายวิธีดว้ ยการคานวณสัมประสิทธิ์ความ
สอดคล้องของ Kendall’s coefficient of concordance : W การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้คา่ ความถี่ (f)
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวมทัง้ ค่าร้อยละ (%) การนาเสนอด้วยการบรรยาย
ประกอบโปรไฟล์ขอ้ มูลพัฒนาการของนักเรียนด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า แบบ
ตรวจสอบรายการการประเมินตนเองด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ท่ี 6 ตามแนวคิดของ Polya 4 จุดตรวจสอบ มีความตรงเชิงเนือ้ หา (IOC ≥ 0.80 – 1.00) จากการ
พิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ และความเที่ยงระหว่างผูว้ ิจยั กับคุณครู ทงั้ 2 ท่านอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือ
(W = 0.7656 มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05) และนักเรียนมีทกั ษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
เพิ่มขึน้
สรุ ปได้ว่า จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการ
พบว่า แบบตรวจสอบรายการประเมินสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประเมินได้ในหลายวิธีการ
และทุกงานวิจัยได้ใช้กรอบการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการตามแนวคิดของ Stufflebeam อีกทัง้
มุ่งเน้นจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อความเหมาะสมของการกาหนดจุดตรวจสอบ การตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบตรวจสอบรายการ และเพื่อการพัฒนาคุณภาพในประเด็นทาการวิจัย ซึ่งทาให้ผูป้ ระเมิน
และผูเ้ กี่ยวข้องทราบถึงแนวปฏิบตั ิท่ีชดั เจน นอกจากนี ้ งานวิจยั ยังมีขอ้ เสนอแนะที่น่าสนใจในการทา
วิจยั ครัง้ ต่อไป โดยให้มีการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินในประเด็นการพัฒนาด้านอื่นๆ หรือ
การศึกษาในกลุม่ อื่นๆ หรือการใช้ในเชิงพหุระดับเพื่อช่วยขยายมุมมองของความรูด้ า้ นการประเมินให้
กว้างและเป็ นประโยชน์มากขึน้ ตลอดจนทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพให้มีสภาพที่ส่งเสริมหรือให้เกิด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตอ้ งการ อีกทัง้ ยังให้ขอ้ เสนอแนะถึงการศึกษาตัวแปรอื่นที่น่าสนใจ ที่
ส่งผลต่อผลที่เกิดจากการใช้ในการประเมินในด้านต่างๆ หรือให้ได้ผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบ
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ตอนที่ 2 เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Healthcare
Accreditation)
การน าเสนอเอกสารเกี่ ย วกั บ กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน HA
(Healthcare Accreditation) ในตอนนีแ้ บ่งการนาเสนอเป็ น 5 หัวข้อ ได้แก่ (2.1) แนวคิดพืน้ ฐาน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA (2.2) แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผูเ้ ยี่ยมสารวจ
(2.3) กระบวนการพัฒนาผูเ้ ยี่ยมสารวจ และ (2.4) การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
และการเขียนรายงาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 แนวคิดพืน้ ฐานกระบวนการพัฒนาคุณตามมาตรฐาน HA
Hospital Accreditation คือ กลไกประเมินเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาระบบงาน
ภายในของโรงพยาบาล โดยมีการพัฒนาอย่างเป็ นระบบและพัฒนาทัง้ องค์กร ทาให้องค์กรเกิดการ
เรียนรู ้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายของ Hospital Accreditation คือ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องใน
ระบบบริการสุขภาพ ก่อให้เ กิ ดความปลอดภัย มี ผลลัพ ธ์การดูแลสุขภาพอย่างดี โดยเริ่ม จาก
บริการสุขภาพในโรงพยาบาล และสามารถเชื่อมโยงไปสูก่ ารส่งเสริมให้สขุ ภาพแข็งแรง
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผู้เยีย่ มสารวจ
2.2.1 คุณ สมบัติของผู้เยี่ ยมส ารวจเพื่ อให้สามารถคัดเลื อกผูม้ ี ศักยภาพเข้าสู่การ
พัฒนาเป็ นผูเ้ ยี่ยมสารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรพ. จึงกาหนดคุณสมบัติท่ีสาคัญของผูเ้ ยี่ยม
สารวจไว้ ดังต่อไปนี ้
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และมีประสบการณ์
การท างานในโรงพยาบาลมากกว่ า 10 ปี หรื อ เป็ นผู้บ ริ ห ารระดับ สู ง ของโรงพยาบาลและมี
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี
2. มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและทางานร่วมกับผูอ้ ่ืนได้ดี
มีศรัทธาและทัศนคติท่ีดีตอ่ กระบวนการคุณภาพ
3. มีความรูท้ ่ีเป็ นปัจจุบนั เกี่ยวกับระบบคุณภาพและระบบสุขภาพ
2.2.2 สมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับผูเ้ ยี่ยมสารวจสรพ. ทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะที่
จาเป็ นส าหรับผู้เยี่ ยมสารวจ เพื่อใช้ในการประเมิ นและพัฒนาทักษะให้สามารทาหน้าที่เยี่ ยม
สารวจได้ตามปรัชญาและเอือ้ ต่อการบรรลุวิสยั ทัศน์ พันธกิจของ สรพ. ดังนัน้ สมรรถนะที่จาเป็ น
ของผูเ้ ยี่ยมสารวจจึงมีรายละเอียดตารางสมรรถนะที่จาเป็ นของผูเ้ ยี่ยมสารวจดังนี ้
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ตาราง 5 สมรรถนะทีจ่ าเป็ นของผู้เยีย่ มสารวจ
สมรรถนะที่จาเป็ น
ความรูเ้ กี่ยวกับมาตรฐาน HA
(Knowledge on HA
Standards)

การปรับตัว )Adaptability)
การรวบรวมข้อมูลและคิด
วิเคราะห์ )Data Collection &
Analytical Thinking)

การโค้ชและกัลยาณมิตร
)Coaching)

การสือ่ สาร )Communication)

คาอธิบาย

- มีความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิด เป้าหมายและประเด็นสาคัญ
ของมาตรฐาน HA สามารถประยุกต์ใช้ความรูเ้ กี่ยวกับ
มาตรฐาน HA ในการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
และสามารถบูรณาการมาตรฐาน HA กับมาตรฐานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- สามารถปรับตัวให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ภายใต้
สภาพแวดล้อมต่างๆ
- สามารถค้นหาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้ประกอบการตรวจ
เยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
- สามารถใช้เทคนิคที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูล เช่น การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก การฟั ง และ
การศึกษาเอกสาร
- สามารถใช้ขอ้ มูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อประเมิน
สถานการณ์และระบุประเด็นสาคัญที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
และความต้องการของโรงพยาบาล
- สามารถใช้ทักษะการเป็ นโค้ชเพื่ อสร้างการเรียนรู ใ้ น
ระหว่างการตรวจเยี่ ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลด้วย
ความเข้าใจในบริบทขององค์กร ใส่ใจความรูส้ กึ ของผูร้ บั การ
เยี่ยม เคารพในความคิดและความคิดสร้างสรรค์ของ
โรงพยาบาล สามารถอธิบายเรื่องที่ยงุ่ ยากซับซ้อนให้เข้าใจ
ง่าย
- สามารถสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ บั การเยี่ยม สร้างบรรยากาศ
ที่เอือ้ ต่อการสนทนาอย่างเปิ ดใจ เป็ นผูฟ้ ั งที่ดี ใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่าย ไวต่อการรับรูค้ วามรูส้ ึกและบรรยากาศของการสนทนา
สามารถสื่อสารสิ่งที่พบทัง้ ที่เป็ นจุดเด่นและโอกาสพัฒนาได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และกระตุน้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
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ตาราง 5 (ต่อ)
สมรรถนะที่จาเป็ น
การวางแผน )Planning)

การทางานเป็ นทีม )Teamwork)

การเขียนรายงาน )Report
Writing)

คาอธิบาย
- สามารถวิเคราะห์และระบุประเด็นสาคัญจากการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของโรงพยาบาล และนามาวาง
แผนการเยี่ยมล่วงหน้าร่วมกับทีมเยี่ยมสารวจ
- สามารถทางานร่วมกับสมาชิกอื่นในทีมเยี่ยมสารวจโดยมี
เป้าหมายร่วมกัน นาประเด็นที่พบจากการเยี่ยมมา
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเพื่อให้ได้ขอ้ สรุปไปในทิศทาง
เดียวกัน
- เขียนรายงานด้วยภาษาที่กระชับ ได้ใจความ ตรงประเด็น
สอดคล้องกับมาตรฐานและเสร็จสิน้ ภายในเวลาที่กาหนด

2.2.3 จริยธรรม:
1) การรักษาความลับ
1.1) ผู้เ ยี่ยมส ารวจพึง รักษาความลับของโรงพยาบาลที ได้ม าระหว่างการ
ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
1.2) ผูเ้ ยี่ยมสารวจไม่พงึ ถ่ายภาพ อัดเสียง ถ่ายวิดีโอในขณะปฏิบตั หิ น้าที่
1.3) ผูเ้ ยี่ยมสารวจไม่พงึ ขอเอกสารหรือตัวอย่างของโรงพยาบาลไปใช้
1.4) ผู้ เ ยี่ ย มส ารวจพึ ง ท าลายหรื อ ส่ ง คื น เอกสารทุ ก ชนิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ
โรงพยาบาลที่เข้าเยี่ยม เมื่อมีประกาศผลการรับรองโรงพยาบาลแห่งนัน้ แล้ว
2) การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
2.1) ผู้เ ยี่ ยมส ารวจไม่พึง ใช้สถานะผู้เยี่ยมส ารวจไปแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว
2.2) ผู้เ ยี่ ย มส ารวจไม่ พึ ง รั บ ของขวัญ ของก านัล การเลี ้ย งต้อ นรับ หรื อ
ประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งจะเป็ นที่ครหาว่ามีผลต่อการตัดสินใจรับรองคุณภาพ
2.3) ผูเ้ ยี่ยมต้องไม่เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลหรือเครือของโรงพยาบาลที่ตนเคย
ให้คาปรึกษาหรือไปประกอบวิชาชีพ
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2.4) ผู้เ ยี่ ยมส ารวจต้องไม่เรียกร้องความสะดวกอื่นใดนอกเหนื อไปจากที่
สถาบันประสานไว้กบั โรงพยาบาล
3) จริยธรรมอื่นๆ
3.1) ผูเ้ ยี่ยมสารวจพึงเคารพในสิทธิและศักดิศ์ รีของผูเ้ กี่ ยวข้อง ได้แก่ ผูป้ ่ วย
ญาติ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผูเ้ ยี่ยมสารวจด้วยกัน
3.2) ผูเ้ ยี่ยมสารวจไม่พึงทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่า โรงพยาบาลจะได้รบั การ
รับรองโดยที่ยงั ไม่ประกาศอย่างเป็ นทางการจาก สรพ.
2.2.4 ข้อพึงปฏิบตั สิ าหรับผูเ้ ยี่ยมสารวจ
1) ศึกษาข้อมูลของโรงพยาบาลล่วงหน้า พร้อมทั้งเตรียมประเด็นสาคัญในการ
ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
2) ขอข้อมูลเพิ่มเติมเท่าที่จาเป็ น
3) ไม่เปลี่ยนกาหนดการเยี่ยมโดยไม่จาเป็ น หากจาเป็ นต้องเปลี่ ยนให้ปรึกษา
โรงพยาบาลก่อน
4) ไม่เปรียบเทียบผลการปฏิบตั งิ านระหว่างโรงพยาบาล
5) ถามประสบการณ์ของผูป้ ่ วยร่วมกัน
6) เชื่อมโยงประเด็นต่างๆ กับการดูแลที่ผปู้ ่ วยจะได้รบั
7) ใช้ภาษาและถ้อยคาที่เข้าใจง่าย
8) ตัง้ คาถามในบริบทของโรงพยาบาล ปรับคาถามถ้าจาเป็ น
9) ใช้การสังเกตควบคูก่ บั การตัง้ คาถาม
10) เปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้ซกั ถามในช่วงท้าย
11) ให้ขอ้ เสนอแนะที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เฉพาะเจาะจงกับปั ญหาพิจารณาความ
เป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิ
12) เปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริหาร/ผูป้ ฏิบตั ิของโรงพยาบาลตัดสินใจเลือกทางเลือกด้วย
ตนเอง
2.3 กระบวนการพัฒนาผู้เยีย่ มสารวจ
2.3.1การสรรหาและคัดเลือกผู้มีศักยภาพเข้าโปรแกรมพัฒนาผู้เยีย่ มสารวจ
1.คัดเลื อกจากผู้ท่ี ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้เยี่ ยมส ารวจภายนอก (HA451)
ซึ่งมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ ัวไป โดยสัง เกตสมรรถนะที่ จ าเป็ นในระหว่างการฝึ กอบรมเพื่ อเข้า
โปรแกรมพัฒนาผูเ้ ยี่ยมสารวจ
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2.คัดเลือกจากผูบ้ ริหารระดับสูงของโรงพยาบาลที่มี ประสบการณ์ในการพัฒนา
คุณภาพ ซึ่งได้รับการเสนอชื่ อจากผู้เยี่ ยมส ารวจ คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ
คณะกรรมการบริหาร หรือผูบ้ ริหารของสถาบัน
2.3.2 การฝึ กอบรมและพัฒนาผู้เยีย่ มสารวจ
ผูท้ ่ีผ่านการสรรหาและได้รบั การคัดเลือกในข้อ 2.3.1 จะได้รบั เชิญให้เข้าโปรแกรม
การพัฒนาเป็ นผูเ้ ยี่ยมสารวจตามขัน้ ตอนต่อไปนี ้
1.การปฐมนิเทศ (Orientation Program) เพื่อสร้างความเข้าใจปรัชญาการ
รับรองกระบวนการคุณภาพของสถาบัน สร้างความตระหนักในจริยธรรมของการเป็ นผูเ้ ยี่ยมสารวจ
ทบทวนความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ยวกับมาตรฐาน HA และพัฒนาทักษะการวิเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเอง สถาบันจะคัดเลือกผูท้ ่ีจะเข้าสูโ่ ปรแกรมฝึ กภาคสนามที่เรียกว่า STA program จาก
การสังเกตและประเมินพฤติกรรมร่วมกันของผูเ้ ยี่ยมสารวจอาวุโส
2.การฝึ กเยี่ยมสารวจ สถาบันจัดโปรแกรมพัฒนาทักษะให้กับผูเ้ ยี่ยมสารวจ
ภายใต้ช่ือว่า “STA Program” ตลอดระยะเวลาในการฝึ กเยี่ยมสารวจ สรพ. จะจัดผูเ้ ยี่ยมสารวจที่มี
ประสบการณ์ให้เป็ นพี่เลี ย้ ง เป็ นที่ปรึกษาและคอยให้ความช่วยเหลือด้านการตีความมาตรฐาน การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลังการฝึ กเยี่ยมทุกครัง้ ผูฝ้ ึ กเยี่ยมสารวจและครูฝึกเยี่ยมสารวจประเมินผลการ
ฝึ กเยี่ยมตามแบบฟอร์มที่สถาบันกาหนดและร่วมกันทบทวนบทเรียนพร้อมวางแผนการพัฒนาตนเอง
ต่อเนื่อง สาหรับ STA Program ประกอบด้วย 3 การฝึ กเยี่ยมในสถานที่จริง 3 ขัน้ ตอนดังนี ้
2.1 ขั้น ตอนที่ 1 ขั้น สัง เกตการณ์ก ารตรวจเยี่ ย มประเมิ น คุณ ภาพ
โรงพยาบาล (See) ผูฝ้ ึ กเยี่ยมสารวจจะได้รบั มอบหมายให้ตดิ ตามสังเกตทีมเยี่ยมสารวจเพื่อให้ได้
สัมผัสกับบรรยากาศจริงของการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล เรียนรู ข้ นั้ ตอนและเทคนิค
การตรวจเยี่ ยมประเมิ นคุณ ภาพโรงพยาบาล ของผู้เยี่ ยม โดยเปิ ดโอกาสให้มี การซักถามและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผูเ้ ยี่ยมสารวจมีการปรับเปลี่ยนแต่ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายสรุปเป็ นรูปแบบไหน
2.2 ขัน้ ตอนที่ 2 ขัน้ การทดลองปฏิบตั ิ (Try) เป็ นการจัดให้ผูฝ้ ึ กเยี่ยม
ส ารวจได้ท ดลองฝึ ก วางแผนและปฏิ บัติ เ ยี่ ย มส ารวจภายใต้ก ารดูแ ลของผู้เ ยี่ ย มส ารวจที่ มี
ประสบการณ์อย่างใกล้ชิด โดยผูฝ้ ึ กเยี่ยมสารวจจะได้รบั มอบหมายให้วิเคราะห์เอกสารรายงานการ
ประเมินตนเองในการดูแลผูป้ ่ วยและระบบงานสาคัญอย่างละ 1 ระบบ เป็ นอย่างน้อย วางแผนการ
ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล เตรียมการเยี่ยมร่วมกับทีม เยี่ยมสารวจตามแผน สรุปผล
การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล และเขียนรายงานในหมวดที่ได้รบั มอบหมาย
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2.3 ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ การปฏิบตั ิหน้าที่เยี่ยมสารวจจริง (Act) เมื่อครูฝึกผู้
เยี่ยมสารวจมั่นใจว่าผูฝ้ ึ กเยี่ยมสารวจสามารถปฏิบตั ิได้ทุกขัน้ ตอน จะมอบหมายให้ผูฝ้ ึ กเยี่ยม
สารวจปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะผูเ้ ยี่ยมสารวจเสมือนผูเ้ ยี่ยมสารวจคนหนึ่งในทีม โดยมีผเู้ ยี่ยมสารวจที่
มีประสบการณ์ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือ
2.3.3 แสดงขั้นตอนการก่อนการเป็ นผู้เยีย่ มสารวจ
Becoming Surveyor
K&CM Division

recruitment

Recruit from
Hospital

DS&P Division

Accreditation Division

Mentor , Node,
HACC

Quality Consultant

HA451-452

Selection Process

Qualitfy

finish

Yes

Homework

Orientation
Program

See Program

No
Share &
learn,
evaluation
Yes

Try Program

No
Share &
learn,
evaluation
Yes

Training Process

No

Act Program
No

Homework
Case Study: Hospital Profile,
Self Assessment Report

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.
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.

Share &
learn,
evaluation
Yes

Registration

ภาพประกอบ 3 ขัน้ ตอนการเข้าสูก่ ารเป็ นผูเ้ ยี่ยมสารวจ
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2.3.4 การขึน้ ทะเบียนผู้เยีย่ มสารวจ
การคัดเลือกผูเ้ ยี่ยมสารวจเพื่อนาเสนอขึน้ ทะเบียนดาเนินการโดยคณะกรรมการ
คัดเลือกผูเ้ ยี่ยมสารวจที่แต่งตัง้ โดยผูอ้ านวยการ พิจารณาจาก
1.คุณสมบัตทิ ่วั ไปของการเป็ นผูเ้ ยี่ยมสารวจตามที่สถาบันกาหนด
2.การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผูเ้ ยี่ยมสารวจตาม STA program ได้
ครบถ้ว น (จ านวนครั้ง ขึน้ กับผลการประเมิ นของครู ฝึ กและผู้เยี่ ยมส ารวจที่ มี ประสบการณ์ ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด
3.ผลการประเมินของครูฝึกและผูเ้ ยี่ยมสารวจที่มีประสบการณที่แสดงให้เห็น
ถึงความก้าวหน้าของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การมองภาพใหญ่ และความเข้าใจใน
เกณฑ์มาตรฐาน HA
2.3.5 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านเพือ่ พัฒนาต่อเนื่อง
สถาบันก าหนดให้มี ระบบการประเมิ นผู้เยี่ ยมส ารวจเพื่ อน าผลการประเมิ นมา
พัฒนาทักษะและความชานาญของการเป็ นผูเ้ ยี่ยมสารวจโดย
1.การประเมินจากโรงพยาบาลทุกครัง้ หลังการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล
2.การประเมินตนเองของผูเ้ ยี่ยมสารวจตามแบบฟอร์มประเมินสมรรถนะปี
ละ 1 ครัง้
2.3.6 การต่ออายุผู้เยีย่ มสารวจ
สถาบันจะต่ออายุให้ผเู้ ยี่ยมสารวจ โดยพิจารณาจาก
1.การทาหน้าที่เป็ นผูเ้ ยี่ยมสารวจให้กบั สถาบันไม่นอ้ ยกว่า 10 วันทาการ/ปี
2.ร่วมประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการเป็ นผูเ้ ยี่ยมสารวจทุกปี ๆ ปี
ละครัง้
3.ไม่มีความประพฤติบกพร่อง หรือมีเหตุรอ้ งเรียนใดๆ
4.ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ดี
2.4 การเยีย่ มประเมินคุณภาพโรงพยาบาล และการเขียนรายงาน
สถาบันได้ผสมผสานแนวคิดการประเมินแบบสรุ ปผล (summative evaluation) คือ
การตัดสินคุณค่าในภาพรวม การให้การรับรองกระบวนการคุณภาพ และการประเมินความก้าวหน้า
(formative evaluation) คือการประเมินวิธีการทางานมีอะไรเป็ นจุดแข็งหรือสิ่งที่น่าชื่นชม อะไรเป็ น
จุดอ่อนหรือโอกาสพัฒนา จะปรับปรุงให้ดีขนึ ้ ได้อย่างไร ซึ่งเป็ นการให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ตามมาตรฐาน

55
โดยพันธกิจของ สรพ. เป็ นการใช้การประเมินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งปั จจุบนั
เป็ นการมุง่ เน้นที่การปรับปรุงสิ่งที่ทาดีอยูแ่ ล้วให้ดีย่งิ ขึน้ และทิศทางในอนาคต สรพ. กาลังมุ่งสู่การ
ประเมินแบบเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลในการประเมินโอกาสสร้างนวตกรรม ซึ่งสามารถ
นาไปใช้ได้ในสถานการณ์ท่ีซบั ซ้อน ไม่แน่นอน อะไรที่ใช้การได้ อะไรทีใช้การไม่ได้ อะไรที่ตอ้ งการ
อะไรที่ไม่ตอ้ งการ อะไรที่ควบคุมได้ อะไรที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งเป็ นการประเมินที่กระตุน้ ให้เกิดการ
พัฒนาที่เกินกว่ามาตรฐาน หรือเรียกว่า developmental evaluation ซึ่งการตรวจเยี่ยมประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาล ในลักษณะเช่นนีจ้ ะเป็ น การตรวจเยี่ยมประเมิ นคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อ
ประเมินผลการดาเนินงาน (performance evaluation) ซึ่งเป็ นเวทีแห่งการเรียนรูท้ ่ีมีคณ
ุ ค่า
2.4.1 มาตรฐานทีใ่ ช้ในการตรวจเยีย่ มประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
มาตรฐานสถานพยาบาลและบริการสุขภาพ มี ท่ี มาจากมาตรฐานหรื อเกณฑ์
คุณภาพที่มีคณ
ุ ค่า 3 ส่วน ได้แก่ มาตรฐานสถานพยาบาลที่ใช้มาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2540 เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติส่อู งค์กรที่เป็ นเลิศ และมาตรฐานสถานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งกาหนดขึน้ โดย
กรมอนามัยจัดทา ได้มีการบูรณาการมาตรฐานหรือเกณฑ์ ทัง้ 3 ส่วนเข้าด้วยกัน มีการบูรณาการ
มาตรฐานรวมเป็ นหนึ่ ง เพื่ อ ลดความซ ้า ซ้อ นของเนื ้อหาที่ มี ค วามใกล้เ คี ย งกัน อยู่แ ล้ว ท าให้
โรงพยาบาลสามารถนาไปใช้ได้ง่ายขึน้ และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพในองค์
รวม เกิดการบูรณาการระหว่างการรักษากับการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และเป็ นการปูพื น้ ฐาน
สาหรับองค์กรที่มงุ่ สู่ความเป็ นเลิศในระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้มาตรฐานฉบับนีใ้ ห้เกิดประโยชน์ จะต้องนาไปใช้ดว้ ยความเข้าใจในบริบท
ของตนเอง สามารถระบุยอดเขาแห่งปัญหาหรือประเด็นสาคัญแต่ละเรื่องในหน่วยงานหรือองค์กรของ
ตนได้ ควบคู่ไปกับการใช้หลักคิดการพัฒนาสาคัญที่เป็ นพืน้ ฐาน 5 ประการ คือ ทิศทางนา ผูร้ บั ผล
คนทางาน การพัฒนา พาเรียนรู ้ และการหมุนวงล้อของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (PDSA) หรือที่เรียก
กรอบแนวคิดรวมนีอ้ ย่างง่ายๆ ว่า 3C-PDSA
การนามาตรฐานไปใช้ จาเป็ นต้องเข้าใจเป้าหมายของมาตรฐาน เข้าใจแนวคิดเชิง
ระบบที่มองทุกอย่างเชื่อมต่อกันอย่างเป็ นองค์รวม แล้วพยายามนาไปประเมินสิ่งที่ปฏิบตั ิจริง เช่น
ประเมินกับผูป้ ่ วยที่กาลังนอนอยู่ในโรงพยาบาลจริงๆ ประเมินกับบุคคลที่เป็ นผูด้ าเนินการหรือผูร้ บั
ผลงานของระบบงานต่างๆ โดยเป้าหมายของการประเมิน คือการค้นหาโอกาสพัฒนามากกว่าที่จะ
ประเมินเพื่อความพึงพอใจกับระดับคุณภาพที่เป็ นอยู่ในปัจจุบนั
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2.4.2 สิ่งทีต่ ้องใช้ควบคู่กับมาตรฐาน:
1.การพิจารณาบริบทขององค์กรและหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหา ความท้า
ทาย และความเสี่ยงที่สาคัญ
2.การใช้ค่านิยมและแนวคิดหลัก (Core Values & Concepts) ของการพัฒนา
คุณภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ กาหนดประเด็น การนา ผูร้ บั ผลกระทบทัง้ หมด บุคลากรในการ
ทางาน กระบวนการการพัฒนาคุณภาพในมุมมองเชิงระบบ การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ภ้ ายใน
องค์กร
3. วงล้อการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู ้
4. แนวทางการประเมินระดับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.4.3 การใช้มาตรฐานทีก่ ่อให้เกิดคุณค่า
1. สร้างความเข้าใจเป้าหมายและ key words ของเกณฑ์มาตรฐานให้กระจ่างชัด
2. ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละยกระดับผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
3. เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละระบบ (ใช้แผนภูมิเป็ น
เครื่องมือการสื่อสาร) และการเชื่อมโยงระหว่างระบบงานต่างๆ
4.เน้นการนามาตรฐานไปเรียนรูแ้ ละทบทวนการปฏิบตั ิในสถานการณ์จริง เช่น ใน
ระหว่างการให้การรักษา
5.เน้นการพัฒนาที่ ครอบคลุมทุกพื น้ ที่ (โดยองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน คื อ
ระบบงาน ผูป้ ่ วย หน่วยงาน) อย่างเชื่อมโยง
6.ประยุกต์ใช้มาตรฐานอย่างเหมาะสม เช่น ประยุกต์ใช้มาตรฐานในทุกระดับ ใน
ทุกกระบวนการ
7.ส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด การทบทวนประเมิ น ผลในระดับ องค์ก ร หน่ ว ยงาน ระดับ
กระบวนการทางาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละระบบ
2.4.4 Scoring Guideline
1. สรพ. ปรับปรุ งเครื่องมือสาหรับการประเมินระดับการพัฒนาของสถานพยาบาล
ใหม่ในปี พ.ศ. 2554 ครอบคลุมมาตรฐานตอนที่ I-III เรียกว่า“HA Scoring 2011” ซึ่งมีทงั้ หมด 89 ข้อ
เป็ นแนวทางการประเมินคุณภาพของสถานพยาบาลที่มีระดับการพัฒนาในขัน้ ที่ 3 (Accreditation)
2.เกณฑ์การกาหนดระดับคะแนน (Scoring) พิจารณาตามแนวทางดังนี ้
คะแนน 1 เป็ นช่ ว งเริ่ ม ต้น การพัฒ นา อาจจะมี ลั ก ษณะตั้ง รับ เน้น ที่ ก าร
วิเคราะห์ การตัง้ ทีม การจัดหาทรัพยากร การกาหนดแนวทาง
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คะแนน 2 เป็ นช่วงของการวางระบบงานและเริ่มนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
คะแนน 3 เป็ นช่วงของการปฏิบัติตามแนวทางที่ ออกแบบไว้จ นเห็น early
result ถื อ ว่า เป็ น ระดับ ที่ คาดหวัง โดยเฉลี่ ย เป็ น ระดับ ที่ ห วัง ผล
(effective)
คะแนน 4 เป็ นช่วงของการมีความโดดเด่นในกระบวนการบางอย่าง ซึ่งอาจจะ
เป็ นนวตกรรม การเชื่ อมโยง หรือวิธี การที่ ได้ผลดีต่างๆ ตัวอย่างที่
แนะน าไว้เป็ นเพี ยงแนวทางซึ่งไม่จ าเป็ นต้องท าได้ครบถ้วน และ
อาจจะมีเรื่องอื่นๆ ที่จาเป็ นต้องใช้ดลุ ยพินิจประกอบ
คะแนน 5 เป็ นระดับที่แสดงถึงกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ
(systematic evaluation & improvement) ส่งผลให้มีผลลัพธ์ท่ีเป็ น
เลิศ เป็ นผูน้ าในด้านนัน้ ๆ
ตอนที่ 3 กรอบแนวคิดการประเมิน
การพัฒนาคุณภาพกระบวนการตรวจเยี่ยมประเมิ นคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยม
สารวจใหม่สาหรับการวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบด้วย ลักษณะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ กระบวนการตรวจเยี่ยม
ประกอบด้วย การเตรียมการตรวจเยี่ยม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
การจัดทาและให้ขอ้ เสนอแนะ และการจัดทารายงานการประเมิน และจรรยาบรรณของผูเ้ ยี่ยม
สารวจ ทัง้ นีก้ ารพัฒนามาตรฐานการประเมินอภิมานและแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน
ตามแนวคิดการประเมินแบบตอบสนองของ Sturges and Howley (2016) เสนอขัน้ ตอนการ
พัฒนาการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง สามารถแบ่งออกได้เป็ น 8 ขัน้ ตอน ได้แก่ (1) การระบุผู้
ที่มีส่วนได้และส่วนเสียและรับรูค้ วามต้องการ (2) การสารวจนิยามจากผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย
(3) การกาหนดมาตรฐานการประเมินและการตัง้ เป้าหมาย (4) การสร้างและนาไปใช้ในการ
ประเมินอภิมานแบบตอบสนอง (5) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอภิมาน (6)
การวิเคราะห์และรายงานข้อค้นพบ (7) การอานวยความสะดวกเวทีพดู คุยและตกลงร่วมกัน และ
(8) การทบทวน และการปรับการประเมินอภิมาน
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การประเมินอภิมานแบบ
ตอบสนอง (RME) ของ Sturges
and Howley (2016)

แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองสาหรับการตรวจเยี่ยม
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ มี 3 มาตรฐาน ดังนี ้
 มาตรฐานด้านลักษณะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ
 มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยี่ยม
 มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผูเ้ ยี่ยมสารวจ

ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดการประเมิน
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีความมุ่งหมายในการวิจัย 2 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อการพัฒนาแบบ
ตรวจสอบรายการประเมิ น อภิ ม านแบบตอบสนองส าหรับ การตรวจเยี่ ย มประเมิ น คุณ ภาพ
โรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ (2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิ
มานแบบตอบสนองสาหรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ท่ี
สร้างขึน้ สาหรับการนาเสนอวิธีดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ระยะ ตามความมุง่ หมายของการวิจยั
การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการการประเมินสาหรับ การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ ได้นาแนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนองของ Sturgers
and Howley (2016) เป็ นกระบวนการที่ประกอบไปด้วย 8 ขัน้ ตอน โดยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้
ประเมินและผูร้ บั การประเมิน ซึ่งจะช่วยในการสร้างมาตรฐานการประเมินอภิมาน เพื่อหาจุดที่ควร
พัฒนาของการประเมินและสร้างแผนสาหรับใช้ในการปรับปรุง
การประเมินอภิมานแบบตอบสนองของ Sturgers and Howley (2016) กาหนดให้มี
ขั้น ตอน 8 ขั้น ตอน ผู้วิ จัย ก าหนดกระบวนการด าเนิ น การวิ จัย ตามขั้น ตอนของแนวคิ ด และ
กาหนดการดาเนินการวิจยั ออกเป็ น 4 ระยะ ได้แก่ (1) ระยะที่ 1 การกาหนดตัวบ่งชี ้ (2) ระยะที่ 2
พัฒนาแบบตรวจสอบรายการ (3) ระยะที่ 3 การตรวจสอนคุณภาพแบบตรวจสอบรายการประเมิน
อภิมานแบบตอบสนอง และ (4) ระยะที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงการประเมินอภิมาน
ระยะที่ 1 การกาหนดตัวบ่งชี้
ระยะที่ 1 การกาหนดตัวบ่งชี ้ ผูว้ ิจยั กาหนดการดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนของแนวคิด
การประเมินอภิมานแบบตอบสนองของ Sturgers and Howley (2016) ในขัน้ ตอนที่ 1 การระบุผทู้ ่ี
มีสว่ นได้และส่วนเสียและรับรูค้ วามต้องการ และขัน้ ตอนที่ 2 การสารวจนิยามจากผูท้ ่ีมีส่วนได้และ
ส่วนเสีย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุผู้ทมี่ ีส่วนได้และส่วนเสียและรับรู้ความต้องการ
1.1 ขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการค้นหาและระบุว่าผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่มีใครบ้าง และพิจารณาถึงบทบาทการ
มีสว่ นร่วมงานวิจยั ของผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียนัน้
1.2 การระบุผทู้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล ของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ เพื่อให้ผทู้ ่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ
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โรงพยาบาล กาหนดว่าผูท้ ่ีเกี่ ยวข้อง ผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียกับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล เป็ นใครบ้าง โดยการสัมภาษณ์กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล 3 คน ได้แก่ ผูบ้ ริหาร ครู ฝึกเยี่ยมสารวจ
และผูเ้ ยี่ยมสารวจ เป็ นผูท้ ่ีมีความสาคัญต่อการพัฒนากระบวนการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพของ
โรงพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยสอบถามว่าผูท้ ่ีมีส่วน
ได้และส่วนเสียมีใครบ้าง พบว่า ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล ผูจ้ ดั การศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพของ
โรงพยาบาล ผู้อานวยการของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หัวหน้าส านักประเมิ นและ
รับรองของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครูฝึกผูเ้ ยี่ยมสารวจ หัวหน้าทีมเยี่ยมสารวจ
ขั้นตอนที่ 2 การสารวจนิยามจากผู้ทม่ี ีส่วนได้และส่วนเสีย
2.1 ส ารวจหาผู้ท่ี มี ส่วนได้และส่วนเสี ย ที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจเยี่ยมประเมิ น
คุณภาพโรงพยาบาลของผู้เยี่ ยมส ารวจใหม่ รวมถึงบทบาทในการมี ส่วนร่วมกับการตรวจเยี่ ยม
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ ซึ่งตัวอย่างของผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย ได้แก่
ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล ผูจ้ ดั การศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพของโรงพยาบาล ผูอ้ านวยการของสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล หัวหน้าสานักประเมินและรับรองของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ครู ฝึกผูเ้ ยี่ยมสารวจ หัวหน้าทีมเยี่ยมสารวจ โดยการสัมภาษณ์ผทู้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียอย่างเป็ น
ทางการให้ครอบคลุมผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง
2.2 ร่างและพัฒนาประเด็นคาถามในแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผูท้ ่ีมี
ส่วนได้และส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่
เช่น
- ท่ า นมี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งเกี่ ย วข้อ งกับ การตรวจเยี่ ย มประเมิ น คุณ ภาพ
โรงพยาบาลในขัน้ ตอนใด
- ท่านมีความคาดหวังต่อผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่อย่างไร
- ท่านคิดว่า กระบวนการตรวจเยี่ ยมประเมิ นคุณภาพโรงพยาบาลควร
ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง
- ท่ า นมี ค วามต้อ งการจะปรับ ปรุ ง การตรวจเยี่ ย มประเมิ น คุณ ภาพ
โรงพยาบาล ในเรื่องอะไร
ตัวอย่างการวิจยั ระยะที่ 1 ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) ครูฝึกเยี่ยมสารวจ และผูเ้ ยี่ยมสารวจ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 1 ได้แก่ แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างในขัน้ ตอนที่ 1
และแบบสัมภาษณ์ก่งึ โครงสร้างในขัน้ ตอนที่ 2
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ระยะที่ 2 พัฒนาแบบตรวจสอบรายการ
ระยะที่ 2 พัฒนาแบบตรวจสอบรายการ โดยดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนของแนวคิด การ
ประเมินอภิมานแบบตอบสนองของ Sturgers and Howley (2016) ในขัน้ ตอนที่ 3 การกาหนด
มาตรฐานการประเมินและการตัง้ เป้าหมายเชิงสารวจ และขัน้ ตอนที่ 4 การสร้างและนาไปใช้ใน
การประเมินอภิมานแบบตอบสนอง แสดงรายละเอียด ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดมาตรฐานการประเมินและการตั้งเป้ าหมาย
เป็ นขัน้ ตอนการกาหนดมาตรฐานการประเมินและการตัง้ เป้าหมายของมาตรฐาน
การประเมินอภิมาน ดาเนินการโดยวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ท่ีได้ในขัน้ ตอนที่ 2 การสารวจนิยาม
จากผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยม
สารวจใหม่ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content analysis) เพื่อให้มีการกาหนดมาตรฐานการ
ประเมินอภิมาน พบว่า มาตรฐานการประเมินประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้าน
ลักษณะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยี่ยม และมาตรฐานด้านจรรยาบรรณ
ของผูเ้ ยี่ยมสารวจ โดยมีนิยามในแต่ละมาตรฐาน ตามตาราง 6 ดังนี ้
ตาราง 6 การกาหนดมาตรฐานการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
มาตรฐาน
1. ด้านลักษณะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ

นิยาม
คุณสมบัติของผูเ้ ยี่ยมสารวจ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ ยี่ยมสารวจ
ในการแสดงออกถึงการวางตัวในระหว่างการเยี่ยมสารวจ การแสดงความ
คิ ด เห็ น และการสร้า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู้เ ยี่ ย มส ารวจ ตลอดจน
สมรรถนะของผู้เ ยี่ ย มสารวจ ได้แ ก่ การแสดงความคิ ด เห็ น เชิ ง บวก มี
ประโยชน์ ทักษะการให้คาปรึกษา การรับรูส้ ถานการณ์ และการสังเกต
2. ด้านกระบวนการตรวจเยี่ยม
การดาเนินการตรวจเยี่ยมสารวจคุณภาพโรงพยาบาล ประกอบด้วย การ
เตรียมการตรวจเยี่ยม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และนาเสนอ
ข้อมูล การจัดทาและให้ขอ้ เสนอแนะ และการจัดทารายงานการประเมิน
3. ด้า นจรรยาบรรณของผูเ้ ยี่ ย ม การรักษาความลับของการสารวจ ไม่เผยแพร่ขอ้ มูลของโรงพยาบาล ไม่
สารวจ
แสดงท่าทีเชิ งลบ การตัดสินผลการประเมินจากข้อมูลองค์รวม และไม่
บิดเบือนข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับผลการประเมินของผูเ้ ยี่ยมสารวจ
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ขั้นตอนที่ 4 การสร้างและนาไปใช้ในการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
4.1 เป็ นขั้นตอนการสร้างและนาไปใช้ในการประเมิ นอภิ มานแบบตอบสนอง
ดาเนินการโดยการนาข้อมูลในขัน้ ตอนที่ 3 การกาหนดมาตรฐานการประเมินและการตัง้ เป้าหมาย
เพื่อนามาจัดทาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน และการวางแผนการประเมินอภิมาน
4.2 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการโดยใช้แนวคิดการจัดทาแบบตรวจสอบ
รายการประเมินอภิมานของ Stufflebeam (สมพงษ์ ปั้นหุ่น, 2548) กาหนดองค์ประกอบ หมวดหมู่
และเรียงลาดับสาหรับของข้อรายการตรวจสอบ จุดตรวจสอบละ 5-10 ข้อรายการ มีดงั นี ้
ตาราง 7 การกาหนดข้อรายการแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
่ มสารวจ ควรมีการประเมิน ดังนี้
1.มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย
่ มสารวจ
1.1 คุณสมบัติของผู้เยีย
 จบปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
 มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี
 มีความรู เ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบคุณภาพที่ทน
ั สมัย
 มีบค
ุ ลิกภาพที่ดี
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

่ มสารวจ (1)
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เยีย
 มีความรู ส้ กึ ที่ดีตอ่ ระบบคุณภาพ
 มีความอดทนการเผชิญกับปั ญหาในการตรวจเยี่ยม
 มีความเชื่อใจและไว้วางใจกับโรงพยาบาล
 มีความเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันของโรงพยาบาล
 รู จ้ กั กาลเทศะในการวางตัว

่ มสารวจ (2)
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เยีย
 แสดงออกถึงความเป็ นผูใ้ ห้ในทุก ๆ สถานการณ์
 แสดงความคิดเห็นแบบไม่ตดั สิน
 ไม่มีผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อนต่อโรงพยาบาลที่เข้าตรวจเยี่ยม

์ รีของผูเ้ กี่ยวข้อง
 ต้องเคารพในสิทธิและศักดิศ
 เป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผอู้ ื่น
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ตาราง 7 (ต่อ)
่ มสารวจ
1.3 สมรรถนะของผู้เยีย
 มีการแสดงความคิดเห็นเชิงบวก
 มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
 มีทกั ษะการเป็ นพี่เลีย้ งให้คาปรึกษา
 สามารถรับรู ส้ ถานการณ์ผิดปกติและแก้ไขได้โดยทันที
 เป็ นคนช่างสังเกต

่ ม ควรมีการประเมินดังนี้
2.มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย
่ ม
2.1 การเตรียมการตรวจเยีย
 มีกาหนดการเยี่ยมที่ชด
ั เจน
 มีประชุมก่อนการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรู ข้ อ้ มูลโรงพยาบาล
 ศึกษาข้อมูลที่รบ
ั ผิดชอบมาเป็ นอย่างดี
 แลกเปลีย่ นข้อมูลสาคัญซึง่ กันและกันแก่ผต
ู้ รวจเยี่ยม
 ไม่ขอเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบจากโรงพยาบาล
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การใช้ขอ้ มูลของโรงพยาบาลในการเยี่ยมเพื่อทาความเข้าใจบริบท
 มีการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
 มีการรับฟั งความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องในโรงพยาบาล
 มีการพิจารณาข้อมูลโรงพยาบาลเป็ นหลักยึดในการเรียนรู ร้ ว่ มกับโรงพยาบาล
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสาคัญต่อการตัดสินผลการตรวจเยี่ยม
2.3 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
 มีการชีแ้ จงเรือ่ งยุง่ ยากให้เข้าใจง่าย
 มีการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากผูเ้ ยี่ยมคนอื่น
 มีการสรุ ปประเด็นหลังจากเสร็จสิน้ การเยี่ยมในแต่ละช่วง
 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลภายใต้บริบทของโรงพยาบาล
 มีการนาเสนอในภาพรวมไม่เจาะจงรายกรณี
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ตาราง 7 (ต่อ)
2.4 การจัดทาและให้ขอ
้ เสนอแนะ
 การให้ขอ้ เสนอแนะที่มีความเป็ นไปได้
 การให้ขอ้ เสนอแนะที่สอดคล้องกับบริบท
 มีการทางานร่วมกันเป็ นทีม
 แสดงข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
 แสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
2.5 การจัดทารายงานการประเมิน
 แสดงข้อมูลที่เป็ นจริง
 รายงานการประเมินมีความเป็ นไปได้
 ใช้มาตรฐานเป็ นหลักการ
 เนือ้ หาในองค์ประกอบของรายงานการประเมินต้องสอดคล้องกัน
 ไม่ขดั ต่อข้อกาหนด กฎหมาย และระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

่ มสารวจ ควรมีการประเมิน ดังนี้
3. มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผู้เยีย
 ไม่เปรียบเทียบคุณภาพกับโรงพยาบาลอื่น
 ไม่แสดงท่าทีเชิงลบต่อการประเมินที่ต่ากว่ามาตรฐาน
 มีการรักษาความลับ
 ไม่มีการใช้ขอ้ มูลบางส่วนในการตัดสินผลการประเมิน
 ไม่มีการบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับผลการตัดสินของตนเอง

4.3 การตรวจสอบคุณภาพแบบตรวจสอบรายการประเมิ นอภิ ม าน โดยใช้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน เป็ นผูต้ รวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) โดยพิจารณาค่า
Index of Item-objective Congruence ตัง้ แต่ 0.80 – 1.00 (อานวยพร ทองศรี , 2558)
นาจุดตรวจสอบรายการที่ไม่ผ่าน นาไปปรับปรุ งตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยกาหนดเกณฑ์
การคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี ้
1) ผู้เ ชี่ ย วชาญที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการตรวจเยี่ ย มประเมิ น คุณ ภาพ
โรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จ านวน 3 คน กาหนดเกณฑ์คัดเลื อก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยต้องมีประสบการณ์ในการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ไม่นอ้ ยกว่า 5
ปี หรือได้มีงานวิจยั หรือผลงานด้านการพัฒนากระบวนการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
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2) ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล จานวน 2 คนต้องสาเร็จ
การศึกษาปริญญาเอก สาขาการวัดและประเมินผลหรือวิจยั การศึกษา และมีประสบการณ์การ
ประเมินอภิมาน
ผลตรวจสอบคุณภาพแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน โดยให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงในเนือ้ หา พบว่า ค่า IOC ตัง้ แต่ 0.80 – 1.00 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ในการพิจารณาทุกข้อรายการทัง้ 3 มาตรฐาน ดังตาราง
ตาราง 8 ผลการตรวจสอบคุณภาพความเทีย่ งตรงเนือ้ หา
จานวน
มาตรฐานย่อย

จานวน
รายการ

ค่า IOC

1. ด้านลักษณะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ

3

20

0.80-1.00

2. ด้านกระบวนการตรวจเยี่ยม

5

25

0.80-1.00

3. ด้านจรรยาบรรณของผูเ้ ยี่ยมสารวจ

1

5

0.80-1.00

9

50

0.80-1.00

มาตรฐานการประเมินอภิมาน

รวม

4.4 ปรับปรุงแบบตรวจสอบรายการที่ได้รบั การปรับปรุงตามแนวคิดของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผ่านการเห็นชอบแล้ว และจัดเตรียมแบบตรวจสอบรายการเพื่อใช้ในการประเมิน
4.5 วางแผนการประเมินร่วมกับนักประเมินอภิมาน เพื่อสื่อสารทาความเข้าใจ
จุดมุ่งหมายในการประเมินอภิมาน แนวทางการประเมินอภิมาน มาตรฐานการประเมินอภิมานและ
แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน
ตัวอย่างการวิจัยระยะที่ 2 คือ ผู้เชี่ ย วชาญจ านวน 5 คน ได้แก่ 1) ผู้เชี่ ยวชาญที่
เกี่ ยวข้องกับกระบวนการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 3 คน 2) ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล จานวน 2 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 2 ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ
ระยะที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
ระยะที่ 3 การตรวจสอนคุณภาพแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
ผู้วิ จัย มี ก ารด าเนิ น การวิ จัย ตามขั้น ตอนของแนวคิด การประเมิ น อภิ ม านแบบตอบสนองของ
Sturgers and Howley (2016) ในขัน้ ตอนนีม้ ีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอภิ
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มาน คือขัน้ ตอนที่ 5 และ การวิเคราะห์และรายงานข้อค้นพบ คือขัน้ ตอนที่ 6 และขัน้ ตอนที่ 7 การ
อานวยความสะดวกเวทีพดู คุย และตกลงร่วมกัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ขั้นตอนที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการประเมินอภิมาน
5.1 เป็ นขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอภิ มาน จากการ
ทดลองใช้การประเมินอภิมานการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล และผูป้ ระเมินอภิมาน คือ
ครูผฝู้ ึ กเยี่ยมสารวจ และใช้แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานในการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาลจะนาไปใช้ในการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลกับผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ท่ีได้รบั
การแต่งตัง้ เป็ นผูเ้ ยี่ยมสารวจไม่เกิน 1 ปี เท่านัน้
5.2 ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสะท้อนกลับกระบวนการประเมินอภิมาน
โดยการสังเกตสถานการณ์ และการสัมภาษณ์ผทู้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสีย
ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์และรายงานข้อค้นพบ
6.1 เป็ นขัน้ ตอนการวิเคราะห์และรายงานข้อค้นพบ ในขัน้ ตอนที่ 5 การเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอภิมาน นาผลจากการประเมินอภิมานวิเคราะห์กาหนดเป็ นจุดแข็ง
จุดอ่อนจากการประเมินและข้อเสนอแนะต่อการประเมินอภิมาน
6.2 ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสะท้อนกลับกระบวนการประเมินอภิมาน
โดยการสังเกตสถานการณ์ และการสัมภาษณ์ผทู้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสีย
ขั้นตอนที่ 7 การอานวยความสะดวกเวทีพดู คุย และตกลงร่วมกัน
7.1 เป็ นขัน้ ตอนการอานวยความสะดวกเวทีพดู คุย และตกลงร่วมกัน
7.2 ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสะท้อนกลับกระบวนการประเมินอภิมาน
โดยการสังเกตสถานการณ์ และการสัมภาษณ์ผทู้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสีย
7.3 ครู ฝึกผูเ้ ยี่ยมสารวจจะสะท้อนความคิดเห็นตลอดระยะเวลาการตรวจเยี่ยม
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ในแต่ละช่วง เพื่อสะท้อนข้อมูลให้เกิดการพัฒ นากระบวนการตรวจ
เยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
7.4 หลังการประเมินจะมีการจัดการสนทนากลุ่มเพื่อสะท้อนคิดระหว่างผูป้ ระเมิน
อภิ มานกับผู้เ ยี่ ยมส ารวจใหม่ เพื่ อให้ได้ข้อมูลส าหรับไปใช้ในการปรับปรุ ง มาตรฐานและแบบ
ตรวจสอบรายการ
ตัวอย่างการวิจยั ระยะที่ 3 ได้แก่ ครูฝึกผูเ้ ยี่ยมสารวจ จานวน 6 คน และผู้
เยี่ยมสารวจใหม่จานวน 6 คน
เครื่องมือในการวิจยั ระยะที่ 3 ได้แก่ แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง การสังเกต
และประเด็นการสนทนากลุม่
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ระยะที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงการประเมินอภิมาน
ระยะที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงการประเมินอภิมาน มีการดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอน
ของแนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนองของ Sturgers and Howley (2016) ใน ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน และการปรับการประเมินอภิมาน
8.1 ผูว้ ิจยั ปรับปรุงมาตรฐานการประเมินอภิมานและจุดตรวจสอบรายการประเมิน
อภิมานจากข้อมูลที่ได้รบั ทาให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการประเมินอภิมานและได้แบบตรวจสอบ
รายการประเมินอภิมานที่มีคณ
ุ ภาพ
8.2 มาตรฐานการประเมินอภิมานการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลและ
แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 4 ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ
ผูว้ ิจัยสรุ ปประเด็นวิธี การดาเนินการวิจัยโดยแสดงความสัม พันธ์ของการ
ด าเนิ น การในแต่ล ะระยะ และขั้น ตอนการประเมิ น อภิ ม านแบบตอบสนอง ตามแนวคิด ของ
Sturgers and Howley (2016) ตามรายละเอียดในตาราง 9
ตาราง 9 การดาเนินการวิจัย
ระยะเวลา ขั้นตอน
ดาเนินการ การ
ดาเนินการ
ตาม

การดาเนินงาน

เครื่องมือ

ผลทีไ่ ด้รับ

ระยะที่ 1
ขัน้ ตอนที่ 1
การกาหนด การระบุผทู้ ี่มี
ตัวบ่งชี้
ส่วนได้และ
ส่วนเสียและ
รับรู ้ ความ
ต้องการ

 ระบุผทู้ ี่มีสว่ นได้และส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล ของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ และ
ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
เพื่อให้ได้ทราบผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการมี
บทบาทในการประเมินอภิมาน
 สัมภาษณ์กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 3 คนที่มี
ความสาคัญต่อการพัฒนากระบวนการ
ตรวจเยี่ยมประเมินโรงพยาบาล ของ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)

แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง

กลุม่ ผูท้ ี่มีสว่ น
ได้และส่วน
เสีย จานวน 3
คน ได้แก่
ผูบ้ ริหาร ครู
ฝึ กตรวจเยี่ยม
ผูเ้ ยี่ยมสารวจ
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ตาราง 9 (ต่อ)
ระยะเวลา ขั้นตอน
ดาเนินการ การ
ดาเนินการ
ตาม
ขัน้ ตอน 2
การสารวจ
นิยามจากผูท้ ี่
มีสว่ นได้และ
ส่วนเสีย

ระยะที่ 2
พัฒนาแบบ
ตรวจสอบ
รายการ

การดาเนินงาน

เครื่องมือ

ผลทีไ่ ด้รับ

 ตัวอย่างของผูท้ ี่มีสว่ นได้และส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่
- ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล
- ผูป้ ระสานงานโรงพยาบาล
- ผูอ้ านวยการของสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล
- หัวหน้าสานักประเมินและรับรอง
ของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
- ครูฝึกผูเ้ ยี่ยมสารวจ
- หัวหน้าทีมเยี่ยมสารวจ
 สัมภาษณ์ผทู้ ี่มีสว่ นได้และส่วนเสียอย่าง
เป็ นทางการให้ครอบคลุมผูม้ ีสว่ น
เกี่ยวข้อง

แบบสัมภาษณ์
มีโครงสร้าง

มาตรฐานการ
ประเมินอภิ
มาน จานวน
3 มาตรฐาน
ได้แก่ ด้าน
คุณลักษณะ
ของผูเ้ ยีย่ ม
สารวจ ด้าน
กระบวนการ
ตรวจเยี่ยม
และด้าน
จรรยาบรรณ
ของผูเ้ ยีย่ ม
สารวจ

แบบบ
ตรวจสอบ
รายการ

มาตรฐานการ
ประเมิน อภิ
มานและแบบ
ตรวจสอบ
รายการ
ประเมิน
อภิมาน

ขัน้ ตอนที่ 3
 การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์โดยวิธีการ
การกาหนด
วิเคราะห์เนือ้ หา (Content analysis)
มาตรฐานการ  การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการโดยใช้
ประเมินและ
แนวคิดการจัดทาแบบตรวจสอบรายการ
การ
ประเมินอภิมานของ Stufflebe am
ตัง้ เป้าหมาย
(สมพงษ์ ปั้นหุน่ , 2548)
ขัน้ ตอนที่ 4
1. กาหนดองค์ประกอบ จัดหมวดหมู่
การสร้างและ
รายละเอียด และเรียงลาดับสาหรับ
นาไปใช้ใน
ของข้อรายการตรวจสอบ จุด
การประเมิน
ตรวจสอบละ 5 ข้อรายการ
อภิมานแบบ
2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบ
ตอบสนอง
ตรวจสอบรายการโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน ในด้านความตรง

การวางแผน
การประเมิน
อภิมาน
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ระยะเวลา ขั้นตอน
ดาเนินการ การ
ดาเนินการ
ตาม

การดาเนินงาน

เครื่องมือ

ผลทีไ่ ด้รับ

แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

นาผลลัพธ์การ
ประเมินอภิ
มาน
จุดแข็ง
จุดอ่อนจาก
การประเมินมา
ปรับการตรวจ
เยี่ยมประเมิน
คุณภาพ
โรงพยาบาล
และ
ข้อเสนอแนะ
ต่อการ
ประเมิน
อภิมาน

ประเด็น ความครอบคลุม ความเป็ น
รูปธรรม ความชัดเจน ความ
ประหยัด ความยุติธรรม และความ
ยุติธรรมในการตรวจสอบ
3. ปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบตรวจสอบ
รายการ
 วางแผนการประเมินร่วมกับนักประเมินอภิ
มาน
ระยะที่ 3
การทดลอง
ใช้แบบ
ตรวจสอบ
รายการ
ประเมินอภิ
มาน

ขัน้ ตอนที่ 5
 การทดลองใช้การประเมินอภิมานเพื่อการ
การเก็บ
ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
รวบรวมข้อมูล
จะถูกประเมินโดยนักประเมินอภิมานมือ
การประเมิน
อาชีพ ในงานวิจยั นี ้ คือ ครูฝึกผูเ้ ยี่ยม
อภิมาน
สารวจ และใช้แบบตรวจสอบรายการ
ขัน้ ตอนที่ 6
ประเมินอภิมานในการตรวจเยีย่ มประเมิน
การวิเคราะห์
คุณภาพโรงพยาบาล ของผูเ้ ยี่ยมสารวจ
และรายงาน
ใหม่
ข้อค้นพบ
 ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
สะท้อนกลับกระบวนการประเมินอภิมาน
โดยการสังเกตสถานการณ์ และการ
สัมภาษณ์ผทู้ ี่มีสว่ นได้และส่วนเสีย
ขัน้ ตอนที่ 7
 ครูฝึกเยี่ยมสารวจจะสะท้อนความคิดเห็น
การอานวย
ตลอดระยะเวลาการตรวจเยี่ยมประเมิน
ความสะดวก
คุณภาพโรงพยาบาล ในแต่ละช่วง เพื่อ
เวทีพดู คุย
สะท้อนข้อมูลให้เกิดการพัฒนา
และตกลง
กระบวนการตรวจเยีย่ มประเมินคุณภาพ
ร่วมกัน
โรงพยาบาล
 หลังการประเมินจะมีการจัดการสนทนา
กลุม่ เพื่อสะท้อนคิดระหว่างครูฝึกเยี่ยม
สารวจกับผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่

ประเด็นการ
สนทนากลุม่
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ระยะเวลา ขั้นตอน
ดาเนินการ การ
ดาเนินการ
ตาม

ระยะที่ 4
การ
ทบทวน
และ
ปรับปรุ ง
การ
ประเมินอภิ
มาน

ขัน้ ตอนที่ 8
การทบทวน
และการปรับ
การประเมิน
อภิมาน

การดาเนินงาน

 ผูว้ ิจยั ปรับปรุงมาตรฐานการประเมินอภิ
มานและจุดตรวจสอบรายการประเมินอภิ
มานจากข้อมูลที่ได้รบั

เครื่องมือ

ผลทีไ่ ด้รับ

ข้อมูลสาหรับ
ไปใช้ในการ
ปรับปรุง
มาตรฐานและ
แบบ
ตรวจสอบ
รายการ
มาตรฐานการ
ประเมิน อภิ
มานและจุด
ตรวจสอบ
รายการ
ประเมิน
อภิมานที่มี
คุณภาพ

ตัวอย่างการวิจัย
กลุ่ ม ผู้ท่ี มี ส่ ว นได้แ ละส่ ว นเสี ย ต่อ งานวิ จัย คื อ ผู้บ ริ ห ารของสถานพยาบาลและผู้
ประสานงานที่ได้รบั การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล จากผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ ในช่วง
มกราคม 2560 – มิถนุ ายน 2561 ผูอ้ านวยการสถาบัน จานวน 1 คน หัวหน้าสานักประเมินและ
รับ รองของสถาบัน จ านวน 1 คน ครู ฝึ กผู้เยี่ ยมส ารวจที่ เข้าร่วมการตรวจเยี่ ยมประเมิ นคุณภาพ
โรงพยาบาล จานวน 6 คน ผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ จานวน 6 คน และครูฝึกผูเ้ ยี่ยมสารวจและเป็ นหัวหน้า
ทีมเยี่ยมสารวจร่วมด้วย จานวน 6 คน ดังตาราง 10 รายละเอียดกลุ่มผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย
ดังต่อไปนี ้
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ตาราง 10 รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างผู้ทมี่ ีส่วนได้และส่วนเสีย
กลุ่ม
ผู้บริหาร
คนในองค์กร
ผู้ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาล
ผูอ้ านวยการ
ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ
ผูป้ ระสานงานคุณภาพ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ผูอ้ านวยการ
สานักประเมินและรับรอง
 ครูฝึกผูเ้ ยี่ยมสารวจ
 หัวหน้าทีมผูเ้ ยี่ยมสารวจ

การประเมิ นอภิม านแบบตอบสนองได้ดาเนินการในการตรวจเยี่ยมประเมิ นคุณภาพ
โรงพยาบาล เฉพาะการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ที่มีผเู้ ยี่ยมสารวจใหม่ท่ีได้รบั การ
แต่งตัง้ ตัง้ แต่สิงหาคม 2560 – มีนาคม 2561 เป็ นตัวอย่าง และดาเนินการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยพิ จ ารณาจากการตัด สิ น ใจจากการตรวจเยี่ ย มประเมิ น
คุณ ภาพโรงพยาบาล ที่ มี ผู้เ ยี่ ยมส ารวจใหม่ ในช่วงที่ ดาเนินการวิจัยในระยะที่ 3 ขั้นตอนการ
ทดลองใช้แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั
เครื่องมือในการวิจัย
1.การระบุผูท้ ่ี มีส่วนได้และส่วนเสี ย และประเมินความต้องการจาเป็ นและการส ารวจ
นิยามจากผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศในการกาหนดเป็ นเกณฑ์การประเมินอภิ
มานและจุดตรวจสอบในแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน โดยการวิจยั จากกลุ่มผูเ้ กี่ยวข้อง
(stakeholder) โดยการสร้างแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุม่
2.สร้างเครื่องมื อและนาเครื่อ งมือให้อาจารย์ท่ี ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมและ
ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ท่ีปรึกษา
3.คัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูต้ รวจสอบความเที่ยงตรงในเชิงเนือ้ หา (Content Validity)
โดยมีคา่ IOC ตัง้ แต่ 0.80 – 1.00 (อานวยพร ทองศรี, 2558) นาจุดตรวจสอบรายการที่ไม่ผ่าน
นาไปปรับปรุงตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี ้
1) ผู้เ ชี่ ย วชาญที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ กระบวนการตรวจเยี่ ย มประเมิ น โรงพยาบาล ของ
สถาบัน 3 คนเกณฑ์คดั เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญต้องมีประสบการณ์ในการตรวจเยี่ยม
ประเมิ นคุณ ภาพโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรื อมี ง านวิ จัย หรื อ ผลงานด้า นการพัฒ นา
กระบวนการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
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2) ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล 2 คนต้องสาเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก สาขาการวัดและประเมินผลหรือวิจยั ทางการศึกษา และมีประสบการณ์การประเมิน
อภิมาน
4.นาเครื่องมื อทดลองให้ครู ฝึกผู้เยี่ ยมส ารวจใช้เครื่ องมื อการประเมิ นอภิ ม านในการ
ทดลองประเมินอภิมานในระหว่างการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลกับผูเ้ ยี่ยมสารวจ
ใหม่ ทดลองใช้ในโรงพยาบาลจานวน 6 แห่งประกอบด้วย โรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีขนาดเตียงที่
ให้บริการไม่เกิน 120 เตียง จานวน 3 แห่ง โรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีมีขนาดเตียงที่ให้บริการ
มากกว่า 120 เตียงขึน้ ไป จานวน 3 แห่ง โดยในการลงพืน้ ที่แต่ละครัง้ ครูฝึกผูเ้ ยี่ยมสารวจ 1 คน
จะใช้เครื่องมือแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองกับผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ 1 คน
5.น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้วิ เ คราะห์ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ค วามสอดคล้อ งของเคนดอลล์ (Kendall’s
Coefficient of Concordance : W) ผลการคานวณได้เป็ นคุณภาพด้านความเที่ยงระหว่างนัก
ประเมินอภิมานมืออาชีพ 3 คน (Inter-rater reliability) ของข้อมูลที่ได้จากแบบตรวจสอบรายการ
แล้วพิจารณานาไปใช้หรือปรับปรุง ได้กาหนดเกณฑ์คดั เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี ้
1).สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพทุกแขนง
2). มีประสบการณ์การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล มากกว่า 10 ปี
3) มีความรูท้ ่ีเป็ นปัจจุบนั เกี่ยวกับระบบคุณภาพและระบบสุขภาพ
4) มีการแต่งตัง้ เป็ นครูฝึกผูเ้ ยี่ยมสารวจโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็ บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนของแนวคิดการ
ประเมินอภิมานแบบตอบสนองของ Sturgers and Howley (2016) ดังนี ้
1.ติดต่อผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย ขอความอนุเคราะห์ในการดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2.ติดต่อครู ฝึกผูเ้ ยี่ยมสารวจและผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ท่ีใช้เป็ นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขอ
ความอนุเ คราะห์ในการดาเนินการเก็ บรวบรวมข้อมูล พร้อมทัง้ กาหนดวัน และสถานที่ ในการ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.จัดเตรียมเครื่องมือการวิจยั วางแผนในการดาเนินการ โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูป้ ระสานการ
ดาเนินการเก็บข้อมูลกับโรงพยาบาล
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4.ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการใช้ของแบบตรวจสอบรายการประเมิน ได้แก่ คุณภาพ
ของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน และข้อเสนอแนะต่อแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิ
มาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.การวิเคราะห์ขอ้ มูล สภาพทั่วไปที่เป็ นข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติบรรยาย โดยใช้
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และนาเสนอด้วยการบรรยาย
2.การวิเคราะห์ขอ้ มูลการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของเกณฑ์การประเมินที่
พัฒนาขึน้ และวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) IOC ตัง้ แต่ 0.80 – 1.00
3.การวิเคราะห์ขอ้ มูลความสอดคล้องของผลการประเมินระหว่างผูป้ ระเมิน (Interrater reliability) โดยการนาผลการประเมินจากแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน มา
คานวณค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องของเคนดอลล์ (Kendall’s Coefficient of Concordance :
W) ผลการคานวณได้เป็ นคุณภาพด้านความเที่ยงระหว่างครู ฝึกผูเ้ ยี่ยมสารวจที่เป็ นผูใ้ ช้แบบ
ตรวจสอบรายการในการประเมินอภิมาน จานวน 3 คน
4.การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง โดย
กาหนดการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผล ดังนี ้
4.1 การวิเคราะห์และแปลผลของมาตรฐานย่อย
เมื่อผูว้ ิจยั นาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองสาหรับ
การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ ทดลองใช้แล้วดาเนินการสรุ ป
คะแนนในแต่ละมาตรฐานย่อยตามเกณฑ์ท่ีกาหนด แปลผลตามเกณฑ์มาตรฐานย่อย และนามา
คานวณตามสูตร โดยคูณกับค่านา้ หนักคะแนนของมาตรฐานย่อย แล้วนาคะแนนรวมไปวิเคราะห์
และแปลผลตามมาตรฐานหลักต่อไป รายละเอียดดังนี ้
จานวนข้อมาตรฐานในระดับดี
x ค่านา้ หนักของคะแนน 2
จานวนข้อมาตรฐานในระดับพอใช้

x ค่านา้ หนักของคะแนน 1

จานวนข้อมาตรฐานในระดับควรปรับปรุง x ค่านา้ หนักของคะแนน 0
รวมคะแนน

=
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ตาราง 11 เกณฑ์การประเมินในแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองใน
มาตรฐานย่อย
จานวนรายการมาตรฐานย่อย
(ข้อ)
4–5
2–3
0–1

เกณฑ์การแปลผลการประเมิน
ดี (Good)
พอใช้ (Fair)
ควรปรับปรุง (Poor)

ค่าน้าหนักคะแนนของมาตรฐาน
ย่อย
2
1
0

4.2 การวิเคราะห์และแปลผลของมาตรฐานหลัก
เมื่ อ ได้ค ะแนนรวมของมาตรฐานย่อยรวมกัน น ามาวิ เ คราะห์แ ปลผลใน
มาตรฐานหลัก เพื่อ ศึกษาความแข็ง แกร่ง ในการประเมินอภิ ม านแบบตอบสนอง โดยมี วิธี การ
วิเคราะห์ ดังนี ้
1) มาตรฐานด้านลักษณะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ
คะแนนรวมมาตรฐานย่อยรายด้าน ÷ 8 =
x 100
2) มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยี่ยม
คะแนนรวมมาตรฐานย่อยรายด้าน ÷ 10 = x 100
3) มาตรฐานด้านจรรยบรรณของผูเ้ ยี่ยมสารวจ
คะแนนรวมมาตรฐานย่อยรายด้าน ÷ 2 = x 100
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยในครัง้ นีม้ ีจุดมุ่งหมายการวิจัย คือ (1) เพื่อการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการ
ประเมินอภิมานแบบตอบสนองสาหรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยม
สารวจใหม่ (2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
สาหรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ท่ีสร้างขึน้ ผูว้ ิจยั นาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการ
ประเมินอภิมานการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล โดยใช้แนวคิดการประเมินอภิมาน
แบบตอบสนอง ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานการ
ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานการตรวจเยีย่ มประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาล โดยใช้แนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
แนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง (Responsive Meta-Evaluation หรือ RME)
ประกอบด้วย (1) การระบุผทู้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียและรับรูค้ วามต้องการ (2) การสารวจนิยามจาก
ผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสีย (3) การกาหนดมาตรฐานการประเมินและการตัง้ เป้าหมาย (4) การสร้าง
และนาไปใช้ในการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง (5) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินอภิมาน (6) การวิเคราะห์และรายงานข้อค้นพบ (7) การอานวยความสะดวกเวทีพูดคุย
และตกลงร่วมกัน และ (8) การทบทวน และการปรับการประเมินอภิมาน ผลการวิจยั นาเสนอตาม
ขัน้ ตอนของการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการตามแนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง ดังนี ้
1. ผลการระบุผทู้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียและรับรูค้ วามต้องการ
จากการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองสาหรับการ
ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ พบว่า ผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียของ
การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล ผูจ้ ดั การศูนย์พฒ
ั นา
คุณภาพของโรงพยาบาล ผู้อานวยการของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หัวหน้าส านัก
ประเมินและรับรองของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครู ฝึกผูเ้ ยี่ยมสารวจ หัวหน้าทีมเยี่ยม
สารวจ ดังข้อความต่อไปนี ้
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คนที่เกี่ ยวข้องกับการประเมิ น HA มี สามกลุ่มคือ โรงพยาบาล สถาบันรับรอง
คุณภาพ และผูเ้ ยี่ยม ซึ่งควรรวมถึงครูฝึกด้วย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 1, สัมภาษณ์
สาหรับผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกันนัน้ ต้องมองรอบด้านในระหว่างการ
เยี่ยม ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล หัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสารวจ ทีมผูเ้ ยี่ยมสารวจ ตัวแทนสถาบันรับรอง
คุณภาพ นอกจากนีใ้ นกระบวนการตรวจเยี่ยมที่ฝึกผูต้ รวจเยี่ยมใหม่ ต้องมีครู ฝึกผูต้ รวจเยี่ยมสารวจ
เข้ามามีสว่ นเกี่ยวข้องอีกด้วย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 2, สัมภาษณ์
ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล ผูจ้ ดั การศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพของโรงพยาบาล ผูอ้ านวยการ
ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หัวหน้าส านักประเมิ นและรับรองของสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล ครูฝึกผูเ้ ยี่ยมสารวจ หัวหน้าทีมเยี่ยมสารวจ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 3, สัมภาษณ์
2. ผลการสารวจนิยามจากผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสีย
จากการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองสาหรับการ
ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ พบว่า ผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียยังให้
ข้อมูลเกี่ ยวกับความคาดหวังที่ มี ต่อผู้เยี่ ยมส ารวจใหม่ กระบวนการตรวจเยี่ ยมส ารวจคุณภาพ
โรงพยาบาล และการปรับปรุงการเยี่ยมสารวจ ดังข้อความต่อไปนี ้
คุณภาพโรงพยาบาลควรประกอบด้วยกระบวนการที่ ดี นั่นหมายถึงรวมถึงการ
คัดเลือกคุณสมบัตขิ องผูเ้ ยี่ยมสารวจด้วย ทัง้ นีก้ ระบวนการที่ดีควรมีขนั้ ตอนก่อนการเยี่ยมสารวจเป็ น
การเตรียมตัวของผูเ้ ยี่ยมสารวจในการหาข้อมูลของโรงพยาบาล ระหว่างการเยี่ยมสารวจ เป็ นการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ ให้ขอ้ เสนอแนะ และหลังการเยี่ยมสารวจ ซึ่งเป็ นการนาเสนอรายงานการประเมิน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 4, สัมภาษณ์
ผูเ้ ยี่ยมสารวจที่ ดีตอ้ งมีคุณวุฒิท่ี เหมาะสมและผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพ มี
ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพมากกว่า 10 ปี สามารถให้ความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบ
คุณภาพที่ทนั สมัย ที่สาคัญคือ ต้องทาให้มีความน่าเชื่อถือ ให้โรงพยาบาลไว้วางใจในผลการประเมิน
รูจ้ กั วางตัว และเป็ นแบบอย่างให้กบั ผูอ้ ่ืนได้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 5, สัมภาษณ์
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ขั้ น ตอนที่ น่ า จะปรั บ ปรุ ง ให้ ก ระบวนการตรวจเยี่ ย มมี คุ ณ ภาพคื อ การให้
ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็ นเรื่องที่ยากที่จะให้ผตู้ รวจเยี่ยมสารวจใหม่ในการจัดทาข้อเสนอแนะที่เป็ นรูปธรรม
ภายใต้บริบทของโรงพยาบาล มันก็มาจากการคัดเลือกผูต้ รวจเยี่ยมสารวจใหม่ว่าเกณฑ์การคัดเลือก
จะคัดคนได้ดีเพียงใด
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนที่ 6, สัมภาษณ์
3. ผลการกาหนดมาตรฐานการประเมินและการตัง้ เป้าหมาย
จากการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองสาหรับการ
ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ พบว่า มาตรฐานการประเมินอภิมาน
แบบตอบสนองสาหรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานด้านคุณลักษณะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาล และมาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผูเ้ ยี่ยมสารวจ โดยสรุปนิยามดังนี ้
มาตรฐาน
1. ด้านลักษณะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ

2. ด้านกระบวนการตรวจเยี่ยม

3. ด้านจรรยาบรรณของผูเ้ ยี่ยมสารวจ

นิยาม
คุณสมบัติของผูเ้ ยี่ยมสารวจ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ ยี่ยม
สารวจในการแสดงออกถึงการวางตัวในระหว่างการเยี่ยมสารวจ
การแสดงความคิดเห็น และการสร้างความน่าเชื่ อถื อของผูเ้ ยี่ยม
สารวจ ตลอดจนสมรรถนะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ ได้แก่ การแสดงความ
คิ ด เห็ น เชิ ง บวก มี ป ระโยชน์ ทัก ษะการให้ค าปรึ ก ษา การรับ รู ้
สถานการณ์ และการสังเกต
การดาเนินการตรวจเยีย่ มสารวจคุณภาพโรงพยาบาล ประกอบด้วย
การเตรียมการตรวจเยี่ยม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อ มู ล การจัด ท าและให้ข ้อ เสนอแนะ และการจัด ท า
รายงานการประเมิน
การรั ก ษาความลั บ ของการส ารวจ ไม่ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล ของ
โรงพยาบาล ไม่แสดงท่าทีเชิ งลบ การตัดสินผลการประเมินจาก
ข้อมูลองค์รวม และไม่บิดเบือนข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับผลการ
ประเมินของผูเ้ ยี่ยมสารวจ
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4. การสร้างและนาไปใช้ในการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
จากการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองสาหรับการ
ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมส ารวจใหม่ พบว่า ผู้วิจัยมีการใช้แนวคิดการ
จัดทาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน ของ Stufflebeam (สมพงษ์ ปั้นหุ่น, 2548) โดยกาหนด
องค์ประกอบ จัดหมวดหมู่รายละเอียด และเรียงลาดับของข้อรายการตรวจสอบ จุดตรวจสอบละ 5 –
10 ข้อรายการ ซึ่งผูท้ ่ีมีสว่ นได้และส่วนเสียได้มีการกาหนดมาตรฐานย่อยและข้อรายการ ในมาตรฐาน
การประเมิ นอภิ มานแบบตอบสนองส าหรับการตรวจเยี่ ยมประเมิ นคุณภาพโรงพยาบาล ได้แก่
มาตรฐานด้านลักษณะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 ข้อ และจานวนข้อรายการ
20 ข้อ มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 5 ข้อ และจานวนข้อ
รายการ 25 ข้อ และมาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผูเ้ ยี่ยมสารวจ ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 1 ข้อ
และจานวนข้อรายการ 5 ข้อ มีเกณฑ์การประเมินในแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบ
ตอบสนองในมาตรฐานหลักและมาตรฐานย่อยเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ดี (Good) พอใช้ (Fair) ควร
ปรับปรุง (Poor) รายละเอียด ดังนี ้
่ มสารวจ ควรมีการประเมิน ดังนี้
1.มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย
่ มสารวจ
1.1 คุณสมบัติของผู้เยีย
 จบปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
 มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี
 มีความรู เ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบคุณภาพที่ทน
ั สมัย
 มีบค
ุ ลิกภาพที่ดี
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง

่ มสารวจ (1)
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เยีย
 มีความรู ส้ กึ ที่ดีตอ่ ระบบคุณภาพ
 มีความอดทนการเผชิญกับปั ญหาในการตรวจเยี่ยม
 มีความเชื่อใจและไว้วางใจกับโรงพยาบาล
 มีความเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันของโรงพยาบาล
 รู จ้ กั กาลเทศะในการวางตัว
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง

่ มสารวจ (2)
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เยีย
 แสดงออกถึงความเป็ นผูใ้ ห้ในทุก ๆ สถานการณ์
 แสดงความคิดเห็นแบบไม่ตดั สิน
 ไม่มีผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อนต่อโรงพยาบาลที่เข้าตรวจเยี่ยม
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์ รีของผูเ้ กี่ยวข้อง
 ต้องเคารพในสิทธิและศักดิศ
 เป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผอู้ ื่น
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง

่ มสารวจ
1.3 สมรรถนะของผู้เยีย
 มีการแสดงความคิดเห็นเชิงบวก
 มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
 มีทกั ษะการเป็ นพี่เลีย้ งให้คาปรึกษา
 สามารถรับรู ส้ ถานการณ์ผิดปกติและแก้ไขได้โดยทันที
 เป็ นคนช่างสังเกต
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง

การให้คะแนนการประเมิน
มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย่ มสารวจ
จานวนข้อ ระดับดี
จานวนข้อ ระดับพอใช้
รวมคะแนน

x2=
x 1=
=

ความแข็งแกร่งในการประเมิน
มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย่ มสารวจ





6
4
0

(75%) ถึง 8
(50%) ถึง 5
(0%) ถึง 3

(คะแนนรวม) ÷ 8 x 100 =
่ ม ควรมีการประเมินดังนี้
2.มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย
่ ม
2.1 การเตรียมการตรวจเยีย
 มีกาหนดการเยี่ยมที่ชด
ั เจน
 มีประชุมก่อนการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรู ข้ อ้ มูลโรงพยาบาล
 ศึกษาข้อมูลที่รบ
ั ผิดชอบมาเป็ นอย่างดี
 แลกเปลีย่ นข้อมูลสาคัญซึง่ กันและกันแก่ผต
ู้ รวจเยี่ยม
 ไม่ขอเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบจากโรงพยาบาล
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การใช้ขอ้ มูลของโรงพยาบาลในการเยี่ยมเพื่อทาความเข้าใจบริบท
 มีการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
 มีการรับฟั งความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องในโรงพยาบาล
 มีการพิจารณาข้อมูลโรงพยาบาลเป็ นหลักยึดในการเรียนรู ร้ ว่ มกับโรงพยาบาล
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสาคัญต่อการตัดสินผลการตรวจเยี่ยม
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง
2.3 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
 มีการชีแ้ จงเรือ่ งยุง่ ยากให้เข้าใจง่าย

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง
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 มีการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากผูเ้ ยี่ยมคนอื่น
 มีการสรุ ปประเด็นหลังจากเสร็จสิน้ การเยี่ยมในแต่ละช่วง
 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลภายใต้บริบทของโรงพยาบาล
 มีการนาเสนอในภาพรวมไม่เจาะจงรายกรณี
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง
2.4 การจัดทาและให้ขอ
้ เสนอแนะ
 การให้ขอ้ เสนอแนะที่มีความเป็ นไปได้
 การให้ขอ้ เสนอแนะที่สอดคล้องกับบริบท
 มีการทางานร่วมกันเป็ นทีม
 แสดงข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
 แสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง
2.5 การจัดทารายงานการประเมิน
 แสดงข้อมูลที่เป็ นจริง
 รายงานการประเมินมีความเป็ นไปได้
 ใช้มาตรฐานเป็ นหลักการ
 เนือ้ หาในองค์ประกอบของรายงานการประเมินต้องสอดคล้องกัน
 ไม่ขดั ต่อข้อกาหนด กฎหมาย และระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง

การให้คะแนนการประเมิน
มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ ม
จานวนข้อ ระดับดี
จานวนข้อ ระดับพอใช้
รวมคะแนน

x2=
x 1=
=

ความแข็งแกร่งในการประเมิน
มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ ม





7
5
0

(70%) ถึง 10
(50%) ถึง 6
(0%) ถึง 4

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

(คะแนนรวม) ÷ 10 x 100 =
่ มสารวจ ควรมีการประเมิน ดังนี้
3. มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผู้เยีย
 ไม่เปรียบเทียบคุณภาพกับโรงพยาบาลอื่น
 ไม่แสดงท่าทีเชิงลบต่อการประเมินที่ต่ากว่ามาตรฐาน
 มีการรักษาความลับ
 ไม่มีการใช้ขอ้ มูลบางส่วนในการตัดสินผลการประเมิน
 ไม่มีการบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับผลการตัดสินของตนเอง
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง
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การให้คะแนนการประเมิน
มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผู้เยีย่ มสารวจ
จานวนข้อ ระดับดี
จานวนข้อ ระดับพอใช้
รวมคะแนน

x2=
x 1=
=

ความแข็งแกร่งในการประเมิน
มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผู้เยีย่ มสารวจ





2
1
0

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

(คะแนนรวม) ÷ 2 x 100 =

ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานการตรวจ
เยีย่ มประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
1.การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอภิมาน
หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอภิมาน ผลจากการนา
แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองสาหรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ไปใช้ในระหว่างการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลกับ
ผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ ทดลองใช้ในโรงพยาบาลจานวน 6 แห่งประกอบด้วย โรงพยาบาลขนาดเล็กที่มี
ขนาดเตียงที่ให้บริการไม่เกิน 120 เตียง มีจานวน 3 โรงพยาบาล โรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีมีขนาด
เตียงที่ให้บริการมากกว่า 120 เตียงขึน้ ไป จานวน 3 โรงพยาบาล โดยในการลงพืน้ ที่แต่ละครัง้ ครู
ฝึ กผูเ้ ยี่ยมสารวจ 1 คน จะใช้เครื่องมือแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองกับผู้
เยี่ยมสารวจใหม่ 1 คน ซึ่งระดับคุณภาพของผลการประเมิน การประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
สาหรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลทัง้ 6 โรงพยาบาล ผลที่ได้รบั รายละเอียดดัง
ตาราง 12 และตาราง 13 ดังนี ้
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ตาราง 12 ระดับคุณภาพของผลการประเมินอภิมานแบบตอบสนองสาหรับการตรวจ
เยีย่ มประเมินคุณภาพโรงพยาบาลขนาดเล็ก จานวน 3 โรงพยาบาล
มาตรฐานการประเมิน
ดี
1. มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย่ มสารวจ
1.1 คุณสมบัติของผูเ้ ยี่ยมสารวจ
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (1)
1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2)
1.4 สมรรถนะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ
2.มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ ม
2.1 การเตรียมการตรวจเยี่ยม
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
2.4 การจัดทาและให้ขอ้ เสนอแนะ
2.5 การจัดทารายงานการประเมิน
3. มาตรฐานด้ า นจรรยาบรรณของผู้ เ ยี่ ย ม
สารวจ

3 (100.00)
3 (100.00)
2 (66.67)
2 (66.67)
3 (100.00)
1(33.33)
1(33.33)
1(33.33)
3 (100.00)

รวมทุกมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
พอใช้

1(33.33)
1(33.33)
2 (66.67)
2 (66.67)
1(33.33)
2 (66.67)

ความแข็งแกร่ง
ควร
ปรับปรุ ง
1(33.33)
1(33.33)

ดี
(86.67)

พอใช้
(50.00)

ดี
(100.00)
ดี
(78.89)
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ตาราง 13 ระดับคุณภาพของผลการประเมินอภิมานสาหรับการตรวจเยีย่ มประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จานวน 3 โรงพยาบาล
มาตรฐานการประเมิน
ดี
1. มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย่ มสารวจ
1.1 คุณสมบัติของผูเ้ ยี่ยมสารวจ
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (1)
1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2)
1.4 สมรรถนะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ
2.มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ ม
2.1 การเตรียมการตรวจเยี่ยม
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
2.4 การจัดทาและให้ขอ้ เสนอแนะ
2.5 การจัดทารายงานการประเมิน
3. มาตรฐานด้ า นจรรยาบรรณของผู้ เ ยี่ ย ม
สารวจ

3 (100.00)
3 (100.00)
2 (66.67)
2 (66.67)
3 (100.00)
1(33.33)
1(33.33)
3 (100.00)

ระดับคุณภาพ
พอใช้

ความแข็งแกร่ง
ควร
ปรับปรุ ง

1(33.33)
1(33.33)
2 (66.67)
2 (66.67)
2 (66.67)
-

1(33.33)
3 (100.00)

ดี
(86.67)

ควรปรับปรุง
(45.33)

ดี
(100.00)
ดี
(78.89)

รวมทุกมาตรฐาน

2. การวิเคราะห์และรายงานข้อค้นพบ
จากการนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองสาหรับการตรวจ
เยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ ไปใช้ในระหว่างการตรวจเยี่ยมประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาลกับผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ มีการนาเสนอข้อมูลป้อนกลับที่สะท้อนการประเมิน มี
การสรุปประเด็นจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนาสาคัญ ดังนี ้
คน
จุดแข็ง
ที่
1 แบบประเมินนีท้ าให้รูว้ ่าผูเ้ ยี่ยมสารวจต้อง
พัฒนาส่วนไหนบ้าง ซึง่ ทาให้รูว้ า่ ในเรื่องของ
การเขียนข้อเสนอแนะและการเขียนรายงาน

จุดทีค่ วรพัฒนา
หากนาแบบประเมินนีม้ าใช้ควรทาความเข้าใจกับผูต้ รวจเยี่ยม
สารวจใหม่ดว้ ยว่าจะมีประเด็นในการประเมินแบบนี ้ เพื่อผูเ้ ยี่ยม
สารวจใหม่จะได้นาข้อมูลไปพัฒนาตนเอง
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คน
จุดแข็ง
ที่
2 ข้อคาถามเข้าใจง่าย มีคะแนนให้เห็นว่าควร
ปรับปรุ งมาตรฐานใด และพฤติกรรมไหน
บ้าง ซึง่ ช่วยปรับการฝึ กหัดของครู
3 การประเมินช่วยให้มีเครื่องมือในการ
ประเมินผลที่เกิดขึน้ กับผูต้ รวจเยี่ยมสารวจ
ใหม่อย่างชัดเจน ซึง่ ที่ผ่านมายังไม่มี
เครื่องมือในการกากับติดตาม เครื่องมือนี ้
อ่านเข้าใจง่าย และนาไปใช้ได้จริง
4 รู ปแบบการให้คะแนนมีความชัดเจน
สามารถเห็นจุดแข็ง จุดอ่อนของทีมผูต้ รวจ
เยี่ยมสารวจใหม่ เป็ นการคัดกรอง
ความสามารถของผูส้ ารวจใหม่ได้อีกครัง้ ทา
ให้ครู ฝึกมีรายการตรวจสอบที่เป็ นประเด็น
เดียวกัน และสามารถนามาวิพากษ์รว่ มกัน
ได้
5 แบบประเมินมีความเหมาะสมดี เหมาะสม
กับระดับของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ และใช้งาน
ได้ง่าย
6 มาตรฐานมีความครอบคลุม เข้าใจง่าย ใช้
เวลาไม่นานในการสังเกต สามารถสรุ ป
ข้อเสนอแนะและให้ขอ้ มูลป้อนกลับได้ตรง
ตามความต้องการ

จุดทีค่ วรพัฒนา
แบบประเมินถือว่าเป็ นการเริ่มต้นที่ดีน่าจะมีขอ้ คาถามเพิ่มขึน้ จะ
ได้ละเอียด และผูต้ รวจเยี่ยมใหม่มีคณ
ุ ภาพเพิ่มมากขึน้
ถ้าจะพัฒนาครัง้ ต่อไป ควรมีตวั อย่างกรณีศกึ ษาที่นาเครื่องมือไป
ใช้ เช่น คูม่ ือการใช้แบบตรวจสอบรายการ รวมถึงการใช้ผลการ
ประเมินอภิมานด้วย

อันนีเ้ ป็ นแบบประเมินแบบสัน้ ดีแล้ว แต่ถา้ จะให้พฒ
ั นาควรขยาย
แบบประเมินฉบับยาวขึน้ โดยใช้มาตรฐานเดิมเพียงแค่เพิ่ม
รายการตรวจสอบที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตาม
ความสามารถของผูฝ้ ึ กตรวจเยี่ยมใหม่

อาจปรับข้อรายการให้ละเอียดขึน้ ยากขึน้ เพื่อไปใช้กบั ผูต้ รวจ
เยี่ยมในระดับที่สงู ขึน้
ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว น่าจะพัฒนาผูเ้ ยี่ยมสารวจในระดับอื่น ๆ
หรือใช้กบั ผูเ้ ยี่ยมสารวจเดิมที่ตอ้ งมาพัฒนาและทบทวนความรู ้
ความสามารถเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

3. ผลการอานวยความสะดวก เวทีพูดคุย และตกลงร่วมกัน ผลการสะท้อนความเห็น
เกี่ยวกับกระบวนการประเมินอภิมานร่วมกัน และผลการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน
จากการนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองสาหรับการตรวจ
เยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ ไปใช้ในระหว่างการตรวจเยี่ยมประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาลกับผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ มีการสรุปความเห็นจากเวทีการพูดคุยของผูท้ ่ีมีส่วนได้
และส่วนเสียจากการนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองไปใช้ พบว่า ควรให้
ผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ทราบเกณฑ์ลว่ งหน้าและได้รบั ผลย้อนกลับระหว่างการปฏิบตั ิงานเป็ นระยะ และ
จุดที่ควรพัฒนา คือ มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยี่ยมเกี่ยวกับ การให้ขอ้ เสนอแนะ และการ
จัดทารายงาน ดังข้อความ
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ข้อสังเกตในการใช้แบบประเมินอภิมานนีท้ ุกครัง้ ควรมีเครื่องมือนีใ้ ห้ผตู้ รวจเยี่ยม
สารวจใหม่ดแู ละพิจารณาเกณฑ์การประเมินมาล่วงหน้า เพื่อปฏิบตั ิตามรายการที่ควรดาเนินการใน
ทุกประเด็น และหากมีการศึกษามาก่อนจะทาให้การทางานของผูต้ รวจเยี่ยมสารวจใหม่เป็ นขัน้ ตอนที่
ครบถ้วนขึน้
ผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่คนที่ 1, การสนทนากลุม่
ภาพรวมของการประเมินทาให้เห็นว่า จุดที่ควรพัฒนาของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ่คือ การให้ขอ้ เสนอแนะ และการจัดทารายงาน เนื่องจากผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่
เป็ นผูป้ ระเมินครัง้ แรกจึงอาจมีประสบการณ์นอ้ ย ต้องให้ feedback ทัง้ นีโ้ รงพยาบาลขนาดใหญ่มี
ความซับซ้อนสูง ดังนัน้ กระบวนการฝึ กอบรมควรมีกรณีศึกษาทัง้ โรงพยาบาลขนาดใหญ่และขนาด
เล็กที่หลากหลายบริบท
ครูฝึกผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่คนที่ 1, การสนทนากลุม่
การสะท้อนความคิดเห็นให้กับผูต้ รวจเยี่ยมสารวจใหม่ตลอดระยะเวลาเป็ นช่วงๆ
ของการดาเนินงานจะทาให้เข้าใจกระบวนการประเมินมากยิ่งขึน้ และเกิดทักษะจนชานาญ
ผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่คนที่ 2, การสนทนากลุม่
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีความมุ่งหมายในการวิจยั 2 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อการพัฒนาแบบ
ตรวจสอบรายการประเมิ น อภิ ม านแบบตอบสนองส าหรับ การตรวจเยี่ ย มประเมิ น คุณ ภาพ
โรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ (2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพในแบบตรวจสอบรายการประเมิน
อภิมานแบบตอบสนองสาหรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ท่ี
สร้างขึน้ การดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ระยะ ได้แก่ 4 ระยะ ได้แก่ (1) ระยะที่ 1 การกาหนดตัว
บ่งชี ้ (2) ระยะที่ 2 พัฒนาแบบตรวจสอบรายการ (3) ระยะที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพแบบ
ตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง และ (4) ระยะที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงการ
ประเมินอภิมาน ซึ่งในแต่ละระยะผสมขัน้ ตอนการประเมินอภิมานแบบตอบสนองทัง้ 8 ขัน้ ตอน
ได้แก่ (1) การระบุผทู้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสียและรับรู ค้ วามต้องการ (2) การสารวจนิยามจากผูท้ ่ีมี
ส่วนได้และส่วนเสีย (3) การกาหนดมาตรฐานการประเมินและการตัง้ เป้าหมาย (4) การสร้างและ
นาไปใช้ในการประเมิ นอภิ ม านแบบตอบสนอง (5) การเก็ บ รวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ประเมินอภิมาน (6) การวิเคราะห์และรายงานข้อค้นพบ (7) การอานวยความสะดวกเวทีพูดคุย
และตกลงร่วมกัน และ (8) การทบทวน และการปรับการประเมินอภิมาน เครื่องมือการวิจยั คือ
แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบรายการ และประเด็นการสนทนากลุ่ม ตัวอย่างวิจัย ได้แก่ กลุ่ม
ผูบ้ ริหาร กลุม่ องค์กร และกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน การวิเคราะห์ของข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องของเคนดอลล์ (Kendall’s Coefficient of Concordance : W)
สรุปผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั ขอเสนอผลการวิจยั ที่สรุปเป็ น 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ผลการพัฒนาแบบตรวจสอบ
รายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองสาหรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผู้
เยี่ยมสารวจใหม่ และ (2) ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบ
ตอบสนองสาหรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่มีรายละเอียด
ดังนี ้
1. ผลการพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองสาหรับการ
ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ พบว่า การประเมินอภิมานการ
ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ประกอบด้าน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านลักษณะ
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ของผู้เ ยี่ ย มส ารวจ ด้า นกระบวนการตรวจเยี่ ย ม และด้า นจรรยาบรรณของผู้ต รวจเยี่ ย ม มี
รายละเอียดของข้อรายการดังนี ้
มาตรฐานด้านคุณลักษณะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ ประกอบด้วย จุดตรวจสอบย่อย 3 จุด
ได้แก่ คุณสมบัตขิ องผูเ้ ยี่ยมสารวจ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ ยี่ยมสารวจ และสมรรถนะของผู้
เยี่ยมสารวจ และกาหนดจานวนข้อรายการ 20 ข้อ
มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย จุดตรวจสอบย่อย 5 จุด ได้แก่
การเตรียมการตรวจเยี่ยม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล การจัดทาและให้
ข้อเสนอแนะ และการจัดทารายงานการประเมิน และกาหนดจานวนข้อรายการ 25 ข้อ
มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผูเ้ ยี่ยมสารวจ ประกอบด้วย จุดตรวจสอบย่อย 1
จุด ได้แก่ จรรยาบรรณของผูเ้ ยี่ยมสารวจ และกาหนดจานวนข้อรายการ 5 ข้อ
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
สาหรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ พบว่า แบบตรวจสอบ
รายการประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 จุดตรวจสอบย่อย จานวน 50 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้ หาจากการหาค่าดัชนี IOC อยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 สรุปว่าค่าความตรงเชิงเนือ้ หาผ่านเกณฑ์
ทุก ข้อ รายการทั้ง 3 มาตรฐาน มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ค วามสอดคล้อ งของเคนดอลล์ มี ค่ า ความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.667 มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05 สรุปว่ามีความเชื่อมั่นระหว่างผูป้ ระเมิน
รวมทุกมาตรฐาน พบว่ามีเกณฑ์ดี มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยี่ยม ควรทบทวนข้อการให้
ข้อเสนอแนะและจัดทารายการประเมิน
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยนีม้ ีจุดเด่นของงานวิจยั นี ้ คือ การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน
แบบตอบสนองสาหรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ ซึ่งทาให้
ได้แ บบตรวจสอบรายการที่ มี คุณ ภาพสามารถน าไปใช้ป ระเมิ น คุณ ภาพโรงพยาบาลได้จ ริ ง
ตลอดจนการตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผูท้ ่ีมีส่วนได้และส่วนเสีย ซึ่งเป็ นผลมาจากการ
พัฒนาตามแนวคิดการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง (Responsive Meta Evaluation) (Sturges
and Howley, 2016) ผูว้ ิจยั ขอนาเสนออภิปรายผล ดังนี ้
1. ความเหมาะสมของการกาหนดมาตรฐานการประเมินอภิมานการตรวจเยี่ยม
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
สาหรับมาตรฐานการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจที่พฒ
ั นาขึน้ ใน
การวิจัยนี ใ้ ช้ส าหรับผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ มาตรฐานจึงมีความละเอี ยดน้อยกว่าผู้เยี่ยมสารวจในขั้น
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ต่อไป ซึ่งมาตรฐานนีไ้ ด้มาจากการสังเคราะห์กระบวนการตรวจเยี่ยมของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ และผูท้ ่ีมี
ส่วนได้และส่วนเสีย ทาให้มีมาตรฐานที่จานวนเหมาะสมกับการนาไปใช้งานได้จริง และรู ปแบบการ
ประเมินตามแบบตรวจสอบรายการสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินของ Stufflebeam (2012) ซึ่ง
เป็ นมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนมี เกณฑ์การให้คะแนนที่ ชัดเจนและสามารถประเมิ นได้ว่า
คุณภาพของการตรวจเยี่ยมเป็ นอย่างไร
2. คุณ ภาพของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองสาหรับการ
ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่
ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
สาหรับการตรวจเยี่ ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผู้เยี่ยมส ารวจใหม่ พบว่า ความตรงเชิ ง
เนื อ้ หาจากการพิ จารณาของผู้เชี่ ยวชาญด้านการประเมิ น โดยค่า Index of Item-objective
Congruence : IOC ตัง้ แต่ 0.80 – 1.00 และความเที่ยงระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญ (ครูฝึกผูเ้ ยี่ยมสารวจ) 3
ท่าน อยูใ่ นระดับที่นา่ เชื่อถือ (W = 0.667 มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05)
นอกจากนีย้ งั พบประเด็นที่ควรพิจารณาหรือวิจยั ต่อยอด คือ การกาหนดให้มีการ
วิจยั เกี่ยวกับคุณภาพของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ โดยใช้การประเมินอภิมานด้วยเครื่องมือที่พฒ
ั นาขึน้ เพื่อ
เป็ นสารสนเทศสาหรับการพัฒนาผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่
3. ผลสาเร็จ ของการใช้แ บบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง
สาหรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่
ผลการทดลองใช้แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานแบบตอบสนองสาหรับการ
ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ จานวน 6 แห่ง เป็ นโรงพยาบาลขนาด
เล็ก (จานวนเตียงน้อยกว่า 120 เตียง) จานวน 3 โรง และเป็ นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ (จานวน
มากกว่า 120 เตียง) จานวน 3 แห่ง
ผลการวิจยั นีท้ าให้เห็นว่าการพัฒนาแบบตอบสนองสาหรับการตรวจเยี่ยมประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ให้ขอ้ มูลป้อนกลับที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาผูเ้ ยี่ยม
สารวจใหม่ได้จริง โดยเห็นได้ชดั จากการศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของในการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ
ของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ทงั้ ในโรงพยาบาลขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ผลการวิจัยครั้งนี ้ ผลจากที่ น าไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลขนาดเล็ก พบว่า ใน
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านลักษณะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 4 ข้อ ผลระดับ
คุณภาพการประเมิ นอภิ มานในมาตรฐานย่อย 2 ข้อ ได้แก่ คุณสมบัติของผู้เยี่ ยมส ารวจ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (1) อยู่ในระดับดี ภาพรวมผลการประเมินระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 100 ใน
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โรงพยาบาลขนาดเล็กทัง้ หมด 3 โรงพยาบาล และผลระดับคุณภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐาน
ย่อย 2 ข้อ ได้แก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2) และสมรรถนะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ ภาพรวมผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ในโรงพยาบาลขนาดเล็ก 2 โรงพยาบาล และภาพรวมผล
การประเมินอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ในโรงพยาบาลขนาดเล็ก 1 โรงพยาบาล ใน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 5 ข้อ ผลจากที่
นาไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลขนาดเล็ก คือ ผลระดับคุณภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย
เรื่องการเตรียมการตรวจเยี่ ยม ภาพรวมผลการประเมิ นอยู่ในระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 100 ใน
โรงพยาบาลขนาดเล็ก ทัง้ หมด 3 แห่ง ผลระดับคุณภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย เรื่อง
การเก็ บรวบรวมข้อมูล ภาพรวมผลการประเมิ นอยู่ในระดับดี จานวนโรงพยาบาลขนาดเล็ก 1
โรงพยาบาล คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ จานวนโรงพยาบาล
ขนาดเล็กทัง้ 2 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ผลระดับคุณภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย
เรื่องการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี จานวนโรงพยาบาลขนาด
เล็ก 1 โรงพยาบาล คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ จานวน
โรงพยาบาลขนาดเล็ก 2 โรงพยาบาล คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ผลระดับคุณภาพการประเมินอภิมานใน
มาตรฐานย่อย เรื่องการจัดทาและให้ขอ้ เสนอแนะ ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี จานวน
โรงพยาบาลขนาดเล็ก 1 โรงพยาบาล คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้
จานวนโรงพยาบาลขนาดเล็ก 1 โรงพยาบาล คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และภาพรวมผลการประเมินอยู่ใน
ระดับควรปรับปรุ ง จานวนโรงพยาบาลขนาดเล็ก 1 โรงพยาบาล คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และระดับ
คุณภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย เรื่องการจัดทารายงานการประเมิน ภาพรวมผลการ
ประเมินอยู่ในระดับพอใช้ จานวนโรงพยาบาลขนาดเล็ก 2 โรง คิดเป็ นร้อยละ 66.67 และภาพรวมผล
การประเมินอยู่ในระดับควรปรับปรุ ง จานวนโรงพยาบาลขนาดเล็ก 1 โรงพยาบาล คิดเป็ นร้อยละ
33.33 และในมาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผูเ้ ยี่ยมสารวจ ภาพรวมผลการประเมินอยู่
ในระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 100 ในโรงพยาบาลเล็กทัง้ หมด 3 โรงพยาบาล ผลการประเมินมาตรฐาน
หลัก พบว่า ในมาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านลักษณะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ ภาพรวมผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 86.67 ในมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยี่ยม ภาพรวมผล
การประเมินอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 50 และในมาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านจรรยาบรรณ
ของผูเ้ ยี่ยมสารวจ ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 100 อีกทัง้ ยังพบว่าภาพรวม
ระดับคุณภาพของผลการประเมินจากโรงพยาบาล ขนาดเล็กทัง้ 3 แห่งในทุกมาตรฐาน อยู่ในระดับดี
คิดเป็ นร้อยละ 78.89
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ผลจากที่นาไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลใหญ่ คือ ในมาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้าน
ลักษณะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 4 ข้อ ผลระดับคุณภาพการประเมินอภิมาน
ในมาตรฐานย่อย 2 ข้อ ได้แก่ คุณสมบัติของผูเ้ ยี่ยมสารวจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (1) อยู่ใน
ระดับดี ภาพรวมผลการประเมิ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 100 ในโรงพยาบาลใหญ่ ทั้งหมด 3
โรงพยาบาล และผลระดับคุณภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย 2 ข้อ ได้แก่ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ (2) และสมรรถนะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี คิดเป็ นร้อยละ
66.67 ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 2 โรงพยาบาล และภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ คิด
เป็ นร้อยละ 33.33 ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 1 โรงพยาบาล ในมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้าน
กระบวนการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 5 ข้อ ผลจากที่นาไปทดลองใช้ในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ คือ ผลระดับคุณภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย เรื่องการเตรียมการตรวจเยี่ยม
ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 100 ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทั้งหมด 3
โรงพยาบาล ผลระดับคุณภาพการประเมินอภิ มานในมาตรฐานย่อย เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี จานวนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 1 โรงพยาบาล คิดเป็ นร้อยละ
33.33 และภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ จานวนโรงพยาบาลใหญ่ 2 โรงพยาบาล คิดเป็ น
ร้อยละ 66.67 ผลระดับคุณภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย เรื่องการวิเคราะห์และนาเสนอ
ข้อมูล ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี จานวนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 1 โรงพยาบาล คิดเป็ น
ร้อยละ 33.33 และภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ จ านวนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 2
โรงพยาบาล คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ผลระดับคุณภาพการประเมินอภิมานในมาตรฐานย่อย เรื่องการ
จัดทาและให้ขอ้ เสนอแนะ ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ จานวนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 2
โรงพยาบาล คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ภาพรวมผลการประเมิ นอยู่ในระดับควรปรับปรุ ง จ านวน
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 1 โรงพยาบาล คิดเป็ นร้อยละ 33.33 และระดับคุณภาพการประเมินอภิมาน
ในมาตรฐานย่อย เรื่ องการจัดท ารายงานการประเมิ น ภาพรวมผลการประเมิ นอยู่ในระดับควร
ปรับปรุ ง จานวนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 3 โรงพยาบาล คิดเป็ นร้อยละ 100 และในมาตรฐานที่ 3
มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผูเ้ ยี่ยมสารวจ ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี คิดเป็ นร้อยละ
100 ในโรงพยาบาลใหญ่ ทัง้ หมด 3 โรงพยาบาล ผลการประเมินมาตรฐานหลัก พบว่า ในมาตรฐานที่
1 มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยี่ยมส ารวจ ภาพรวมผลการประเมิ นอยู่ในระดับดี คิดเป็ นร้อยละ
86.67 ในมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยี่ยม ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับ
พอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 45.33 และในมาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผูเ้ ยี่ยมสารวจ
ภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 100 อีกทัง้ ยังพบว่าภาพรวมระดับคุณภาพของ
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ผลการประเมินจากโรงพยาบาลขนาดเล็กทัง้ 3 แห่งในทุกมาตรฐาน อยู่ในระดับดี คิดเป็ นร้อยละ
78.89
ดังนัน้ เพื่อให้แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานมีประโยชน์ย่ิงขึน้ น่าจะมีการ
พัฒนาต่อยอดแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานเพิ่ม คือ การศึกษามาตรฐานและการกาหนด
ข้อรายการประเมินอภิมานในกลุ่มผูต้ รวจเยี่ยมประเมินในระดับที่สูงขึน้ เช่น พัฒนามาตรฐานและ
แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานในกลุ่มหัวหน้าทีมผูเ้ ยี่ยมสารวจ เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การนาแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานสาหรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ
โรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ เพื่อให้การประเมินเกิดการพัฒนาและการเรียนรู ้ ตลอดจนการ
นาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของผูต้ รวจเยี่ยมสารวจใหม่ ผูป้ ระเมินอภิ
มานควรให้รายการตรวจสอบกับผูร้ บั การประเมินล่วงหน้าก่อน เพื่อเป็ นการเตรียมตัวการทางาน
ของผู้ตรวจเยี่ ยมส ารวจใหม่ เนื่ องจากแบบตรวจสอบรายการไม่เพี ยงแต่ใช้ประเมิ นยัง ใช้เป็ น
แนวทางในการทางานอีกด้วย
2. ก่อนการใช้แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานสาหรับการตรวจเยี่ยมประเมิน
คุณภาพโรงพยาบาลทุกครัง้ ผูป้ ระเมินควรศึกษาคาอธิบายการใช้แบบประเมินและข้อรายการให้ดี
เสียก่อน และควรมีการชีแ้ จงการใช้แบบตรวจสอบรายการให้ผเู้ ยี่ยมสารวจใหม่ทราบ นอกจากนี ้
การใช้แบบตรวจสอบรายการเพื่อให้มีประสิทธิภาพควรมีการตรวจสอบระหว่างทีมผูป้ ระเมินใน
การให้คะแนน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรพัฒนาต่อยอดแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานสาหรับการตรวจเยี่ยม
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลสาหรับผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ ไปใช้กับผูต้ รวจเยี่ยมประเมินในระดับที่
สูงขึน้
2. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการวิจยั เกี่ยวกับคุณภาพของผูต้ รวจเยี่ยมสารวจใหม่ จากการ
ประเมิ นอภิม านด้วยเครื่องมือที่พัฒนาขึน้ เพื่อเป็ นสารสนเทศสาหรับการพัฒนาหลักสูตรการ
อบรมผูต้ รวจเยี่ยมสารวจใหม่
3. ควรวิจยั แยกกรณีศกึ ษาตามขนาดโรงพยาบาลเกี่ยวกับผลการประเมินการตรวจเยี่ ยม
คุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่ โดยการเปรียบเทียบคุณภาพตามมาตรฐานแต่ละด้าน
และวิจยั วิธีการนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์
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4. ควรทบทวน และการปรับการประเมินอภิมานแบบตอบสนอง แผนการ RME ต้อง
ได้รบั การยอมรับเพื่อให้มีการทบทวนและนาไปสู่การปรับปรุ งตลอดเวลา ควรนาข้อมูลป้อนกลับ
จากผูม้ ีส่วนได้เสีย มาใช้ในการประเมิน RME เพื่อหาจุดแข็ง และจุดอ่อนที่จะดาเนินการใช้การ
ประเมินอภิมานต่อไป ในการปรับเกณฑ์การประเมินแต่ละครัง้ จะขึน้ อยู่กบั โครงการและกลุ่มที่ไป
เก็บข้อมูล นอกจากนีห้ ากมีการทบทวน RME โดยเทคนิคต่างๆ เช่น การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน
โดย SWOT analysis การทบทวนจะช่วยในการกาหนดประเด็นใหม่ๆ ของโครงการและการ
ประเมิน
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน
.1ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน
อาจารย์ ดรปิ ยพงษ์ คล้ายคลึง.
คุณวุฒิ

ครุศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

สังกัด

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายกรณ์พงศ์ พัฒนปกรณ์พงษ์
คุณวุฒิ
สังกัด

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการการประเมิน)
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

นพสมจิตต์ ชีเ้ จริญ.
ฒิคุณวุ

แพทยศาสตรบัณฑิต

สังกัด (องค์การมหาชน) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
นายโกเมธ นาควรรณกิจ
คุณวุฒิ

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

สังกัด (องค์การมหาชน) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ภกปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์.
คุณวุฒิ

เภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต

สังกัด (องค์การมหาชน) ถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลส
.2ทดลองประเมินอภิมานแบบตอบสนองโดยใช้แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน
นางเรวดี ศิรนิ คร
คุณวุฒิ

พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต

สังกัด

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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นพสุรชัย ปั ญญาพฤทธิ์พงศ์.
คุณวุฒิ

แพทยศาสตร์มหาบัณฑิต

สังกัด

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

นางผ่องพรรณ ธนา
คุณวุฒิ

พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต

สังกัด (องค์การมหาชน) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
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แบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานสาหรับการตรวจเยีย่ มประเมินคุณภาพโรงพยาบาล HA
คาชีแ้ จง
แบบตรวจสอบรายการนีป้ ระกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณลักษณะของผูเ้ ยี่ยมสารวจ
มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล และมาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผูเ้ ยี่ยม
สารวจ สาหรับครู ฝึกเยี่ยมสารวจสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพของการตรวจเยี่ยม
คุณภาพโรงพยาบาลของผูเ้ ยี่ยมสารวจใหม่
การตอบแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมานสาหรับการตรวจเยีย่ มประเมินคุณภาพโรงพยาบาล HA
ขอให้ทา่ นทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง  หน้าข้อรายการที่เห็นว่าผูเ้ ยี่ยมสารวจมีหรือได้ปฏิบตั ิในการตรวจเยี่ยม
คุณภาพโรงพยาบาล สามารถเลือกต)อบได้หลายข้อ(
เกณฑ์การให้ระดับคะแนนในแต่ละจุดตรวจสอบมี 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ และควรปรับปรุ ง ครู ฝึกเยี่ยม
สารวจประเมินในแต่ละจุดตรวจสอบหลักที่มีหลายจุดตรวจสอบย่อยให้ประเมินในแต่ละจุดตรวจสอบย่อยก่อน
จากนัน้ นาผลการประเมินมาคิดคะแนน รวมคะแนน แล้วนาไปเทียบกับเกณฑ์เพื่อประเมินในจุดตรวจสอบหลัก
นัน้ หลักจากประเมินครบทุกจุดตรวจสอบแล้วให้สรุ ปผลการประเมินในตารางท้ายแบบตรวจสอบรายการแล้ว
ประเมินผลรวมทัง้ หมดอีกครัง้ หนึ่ง ในกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ครู ฝึกเยี่ยมสารวจแจ้งผลการประเมิน
ให้ผเู้ ยี่ยมสารวจใหม่ปรับปรุงการปฏิบตั ิของตนเองในจุดตรวจสอบนัน้
่ มสารวจ ควรมีการประเมิน ดังนี้
1.มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย
่ มสารวจ
1.1 คุณสมบัติของผู้เยีย
 จบปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
 มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี
 มีความรู เ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบคุณภาพที่ทน
ั สมัย
 มีบค
ุ ลิกภาพที่ดี
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง

่ มสารวจ (1)
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เยีย
 มีความรู ส้ กึ ที่ดีตอ่ ระบบคุณภาพ
 มีความอดทนการเผชิญกับปั ญหาในการตรวจเยี่ยม
 มีความเชื่อใจและไว้วางใจกับโรงพยาบาล
 มีความเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันของโรงพยาบาล
 รู จ้ กั กาลเทศะในการวางตัว
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง
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่ มสารวจ (2)
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เยีย
 แสดงออกถึงความเป็ นผูใ้ ห้ในทุก ๆ สถานการณ์
 แสดงความคิดเห็นแบบไม่ตดั สิน
 ไม่มีผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อนต่อโรงพยาบาลที่เข้าตรวจเยี่ยม

์ รีของผูเ้ กี่ยวข้อง
 ต้องเคารพในสิทธิและศักดิศ
 เป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผอู้ ื่น
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง

่ มสารวจ
1.3 สมรรถนะของผู้เยีย
 มีการแสดงความคิดเห็นเชิงบวก
 มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
 มีทกั ษะการเป็ นพี่เลีย้ งให้คาปรึกษา
 สามารถรับรู ส้ ถานการณ์ผิดปกติและแก้ไขได้โดยทันที
 เป็ นคนช่างสังเกต
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง

การให้คะแนนการประเมิน
มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย่ มสารวจ
จานวนข้อ ระดับดี
จานวนข้อ ระดับพอใช้
รวมคะแนน

x2=
x 1=
=

ความแข็งแกร่งในการประเมิน
มาตรฐานด้านลักษณะของผู้เยีย่ มสารวจ





6
4
0

(75%) ถึง 8
(50%) ถึง 5
(0%) ถึง 3

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

(คะแนนรวม) ÷ 8 x 100 =
่ ม ควรมีการประเมินดังนี้
2.มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย
่ ม
2.1 การเตรียมการตรวจเยีย
 มีกาหนดการเยี่ยมที่ชด
ั เจน
 มีประชุมก่อนการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรู ข้ อ้ มูลโรงพยาบาล
 ศึกษาข้อมูลที่รบ
ั ผิดชอบมาเป็ นอย่างดี
 แลกเปลีย่ นข้อมูลสาคัญซึง่ กันและกันแก่ผต
ู้ รวจเยี่ยม
 ไม่ขอเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบจากโรงพยาบาล
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง
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2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การใช้ขอ้ มูลของโรงพยาบาลในการเยี่ยมเพื่อทาความเข้าใจบริบท
 มีการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
 มีการรับฟั งความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องในโรงพยาบาล
 มีการพิจารณาข้อมูลโรงพยาบาลเป็ นหลักยึดในการเรียนรู ร้ ว่ มกับโรงพยาบาล
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสาคัญต่อการตัดสินผลการตรวจเยี่ยม
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง
2.3 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
 มีการชีแ้ จงเรือ่ งยุง่ ยากให้เข้าใจง่าย
 มีการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากผูเ้ ยี่ยมคนอื่น
 มีการสรุ ปประเด็นหลังจากเสร็จสิน้ การเยี่ยมในแต่ละช่วง
 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลภายใต้บริบทของโรงพยาบาล
 มีการนาเสนอในภาพรวมไม่เจาะจงรายกรณี
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง
2.4 การจัดทาและให้ขอ
้ เสนอแนะ
 การให้ขอ้ เสนอแนะที่มีความเป็ นไปได้
 การให้ขอ้ เสนอแนะที่สอดคล้องกับบริบท
 มีการทางานร่วมกันเป็ นทีม
 แสดงข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
 แสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง
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2.5 การจัดทารายงานการประเมิน
 แสดงข้อมูลที่เป็ นจริง
 รายงานการประเมินมีความเป็ นไปได้
 ใช้มาตรฐานเป็ นหลักการ
 เนือ้ หาในองค์ประกอบของรายงานการประเมินต้องสอดคล้องกัน
 ไม่ขดั ต่อข้อกาหนด กฎหมาย และระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง

การให้คะแนนการประเมิน
มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ ม
จานวนข้อ ระดับดี
จานวนข้อ ระดับพอใช้
รวมคะแนน

x2=
x 1=
=

ความแข็งแกร่งในการประเมิน
มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ ม





7
5
0

(70%) ถึง 10
(50%) ถึง 6
(0%) ถึง 4

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

(คะแนนรวม) ÷ 10 x 100 =
่ มสารวจ ควรมีการประเมิน ดังนี้
3. มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผู้เยีย
 ไม่เปรียบเทียบคุณภาพกับโรงพยาบาลอื่น
 ไม่แสดงท่าทีเชิงลบต่อการประเมินที่ต่ากว่ามาตรฐาน
 มีการรักษาความลับ
 ไม่มีการใช้ขอ้ มูลบางส่วนในการตัดสินผลการประเมิน
 ไม่มีการบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับผลการตัดสินของตนเอง
 4-5 ดี  2-3 พอใช้  0-1 ควรปรับปรุ ง
การให้คะแนนการประเมิน
ความแข็งแกร่งในการประเมิน
มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ ม
มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย่ ม
จานวนข้อ ระดับดี
จานวนข้อ ระดับพอใช้
รวมคะแนน

x2=
x 1=
=





2
1
0

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

(คะแนนรวม) ÷ 2 x 100 =
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ภาคผนวก ค
การตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน
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การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของแบบตรวจสอบรายการประเมินอภิมาน
ข้อรายการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา

ผู้เชี่ยวชาญ
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่ มสารวจ
1.มาตรฐานด้านลักษณะของผูเ้ ยีย
1.1 คุณสมบัตข
ิ องผู้เยีย่ มสารวจ

จบปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี
มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบคุณภาพที่ทนั สมัย
มีบคุ ลิกภาพที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
่ มสารวจ
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เยีย
มีความรูส้ กึ ที่ดตี อ่ ระบบคุณภาพ
มีความอดทนการเผชิญกับปั ญหาในการตรวจเยี่ยม
มีความเชื่อใจและไว้วางใจกับโรงพยาบาล
มีความเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันของโรงพยาบาล
รูจ้ กั กาลเทศะในการวางตัว
แสดงออกถึงความเป็ นผูใ้ ห้ในทุก ๆ สถานการณ์
แสดงความคิดเห็นแบบไม่ตดั สิน
ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนต่อโรงพยาบาลที่เข้าตรวจเยี่ยม
ต้องเคารพในสิทธิและศักดิศ์ รีของผูเ้ กี่ยวข้อง
เป็ นแบบอย่างที่ดใี ห้แก่ผอู้ ื่น
่ มสารวจ
1.3 สมรรถนะของผู้เยีย
มีการแสดงความคิดเห็นเชิงบวก
มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
มีทกั ษะการเป็ นพี่เลีย้ งให้คาปรึกษา
สามารถรับรูส้ ถานการณ์ผดิ ปกติและแก้ไขได้โดยทันที
เป็ นคนช่างสังเกต
่ ม
2.มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย
่ ม
2.1 การเตรียมการตรวจเยีย
มีกาหนดการเยี่ยมที่ชดั เจน
มีประชุมก่อนการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรูข้ อ้ มูลโรงพยาบาล
ศึกษาข้อมูลที่รบั ผิดชอบมาเป็ นอย่างดี
แลกเปลีย่ นข้อมูลสาคัญซึง่ กันและกันแก่ผตู้ รวจเยี่ยม
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ข้อรายการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
ไม่ขอเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบจากโรงพยาบาล
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การใช้ขอ้ มูลของโรงพยาบาลในการเยีย่ มเพื่อทาความเข้าใจบริบท
มีการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
มีการรับฟั งความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องในโรงพยาบาล
มีการพิจารณาข้อมูลโรงพยาบาลเป็ นหลักยึดในการเรียนรูร้ ว่ มกับโรงพยาบาล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสาคัญต่อการตัดสินผลการตรวจเยีย่ ม
2.3 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
มีการชีแ้ จงเรือ่ งยุง่ ยากให้เข้าใจง่าย
มีการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากผูเ้ ยี่ยมคนอื่น
มีการสรุปประเด็นหลังจากเสร็จสิน้ การเยีย่ มในแต่ละช่วง
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลภายใต้บริบทของโรงพยาบาล
มีการนาเสนอในภาพรวมไม่เจาะจงรายกรณี
2.4 การจัดทาและให้ขอ
้ เสนอแนะ
การให้ขอ้ เสนอแนะที่มีความเป็ นไปได้
การให้ขอ้ เสนอแนะที่สอดคล้องกับบริบท
มีการทางานร่วมกันเป็ นทีม
แสดงข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
แสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
2.5 การจัดทารายงานการประเมิน
แสดงข้อมูลที่เป็ นจริง
รายงานการประเมินมีความเป็ นไปได้
ใช้มาตรฐานเป็ นหลักการ
เนือ้ หาในองค์ประกอบของรายงานการประเมินต้องสอดคล้องกัน
ไม่ขดั ต่อข้อกาหนด กฎหมาย และระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
่ มสารวจ
3. มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผู้เยีย
ไม่เปรียบเทียบคุณภาพกับโรงพยาบาลอื่น
ไม่แสดงท่าทีเชิงลบต่อการประเมินที่ต่ากว่ามาตรฐาน
มีการรักษาความลับ
ไม่มีการใช้ขอ้ มูลบางส่วนในการตัดสินผลการประเมิน
ไม่มีการบิดเบือนข้อมูลเพือ่ ให้สอดคล้องกับผลการตัดสินของตนเอง

ผู้เชี่ยวชาญ

IOC

1
+1

2
+1

3
+1

4
+1

5
+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

0

+1

0.80

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

0

+1

+1

0.80

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

+1

+1

1.00
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ภาคผนวก ง
ผลการตรวจสอบตนเองของผู้เชี่ยวชาญทีใ่ ช้แบบตรวจสอบรายการสาหรับตรวจสอบ
ความเทีย่ งระหว่างผู้ประเมิน
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ผลการตรวจสอบตนเองของผู้เชี่ยวชาญที่ใช้แบบตรวจสอบรายการสาหรับตรวจสอบความเที่ยง
ระหว่างผู้ประเมิน
ข้อรายการตรวจสอบ

ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้แบบ
ตรวจสอบรายการ
1

2

3

























































































































19

20

19

95

100
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่ มสารวจ
1.มาตรฐานด้านลักษณะของผูเ้ ยีย
1.1 คุณสมบัตข
ิ องผู้เยีย่ มสารวจ

จบปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี
มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบคุณภาพที่ทนั สมัย
มีบคุ ลิกภาพที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
่ มสารวจ
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เยีย
มีความรูส้ กึ ที่ดตี อ่ ระบบคุณภาพ
มีความอดทนการเผชิญกับปั ญหาในการตรวจเยี่ยม
มีความเชื่อใจและไว้วางใจกับโรงพยาบาล
มีความเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันของโรงพยาบาล
รูจ้ กั กาลเทศะในการวางตัว
แสดงออกถึงความเป็ นผูใ้ ห้ในทุก ๆ สถานการณ์
แสดงความคิดเห็นแบบไม่ตดั สิน
ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนต่อโรงพยาบาลที่เข้าตรวจเยี่ยม
ต้องเคารพในสิทธิและศักดิศ์ รีของผูเ้ กี่ยวข้อง
เป็ นแบบอย่างที่ดใี ห้แก่ผอู้ ื่น
่ มสารวจ
1.3 สมรรถนะของผู้เยีย
มีการแสดงความคิดเห็นเชิงบวก
มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
มีทกั ษะการเป็ นพี่เลีย้ งให้คาปรึกษา
สามารถรับรูส้ ถานการณ์ผดิ ปกติและแก้ไขได้โดยทันที
เป็ นคนช่างสังเกต
รวม
ร้อยละ
่ ม
2.มาตรฐานด้านกระบวนการตรวจเยีย
่ ม
2.1 การเตรียมการตรวจเยีย
มีกาหนดการเยี่ยมที่ชดั เจน
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ข้อรายการตรวจสอบ
มีประชุมก่อนการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรูข้ อ้ มูลโรงพยาบาล
ศึกษาข้อมูลที่รบั ผิดชอบมาเป็ นอย่างดี
แลกเปลีย่ นข้อมูลสาคัญซึง่ กันและกันแก่ผตู้ รวจเยี่ยม
ไม่ขอเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบจากโรงพยาบาล
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การใช้ขอ้ มูลของโรงพยาบาลในการเยีย่ มเพื่อทาความเข้าใจบริบท
มีการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
มีการรับฟั งความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องในโรงพยาบาล
มีการพิจารณาข้อมูลโรงพยาบาลเป็ นหลักยึดในการเรียนรูร้ ว่ มกับโรงพยาบาล
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสาคัญต่อการตัดสินผลการตรวจเยีย่ ม
2.3 การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
มีการชีแ้ จงเรือ่ งยุง่ ยากให้เข้าใจง่าย
มีการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากผูเ้ ยี่ยมคนอื่น
มีการสรุปประเด็นหลังจากเสร็จสิน้ การเยีย่ มในแต่ละช่วง
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลภายใต้บริบทของโรงพยาบาล
มีการนาเสนอในภาพรวมไม่เจาะจงรายกรณี
2.4 การจัดทาและให้ขอ
้ เสนอแนะ
การให้ขอ้ เสนอแนะที่มีความเป็ นไปได้
การให้ขอ้ เสนอแนะที่สอดคล้องกับบริบท
มีการทางานร่วมกันเป็ นทีม
แสดงข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
แสดงข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
2.5 การจัดทารายงานการประเมิน
แสดงข้อมูลที่เป็ นจริง
รายงานการประเมินมีความเป็ นไปได้
ใช้มาตรฐานเป็ นหลักการ
เนือ้ หาในองค์ประกอบของรายงานการประเมินต้องสอดคล้องกัน
ไม่ขดั ต่อข้อกาหนด กฎหมาย และระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
รวม
ร้อยละ

ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้แบบ
ตรวจสอบรายการ
1


2


3












































































































































22

25

23

88

100

92
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ข้อรายการตรวจสอบ

ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้แบบ
ตรวจสอบรายการ
1

2

3































5

5

5

100

100

100

46

50

47

92.00

100.00

94.00

่ มสารวจ
3. มาตรฐานด้านจรรยาบรรณของผู้เยีย
ไม่เปรียบเทียบคุณภาพกับโรงพยาบาลอื่น
ไม่แสดงท่าทีเชิงลบต่อการประเมินที่ต่ากว่ามาตรฐาน
มีการรักษาความลับ
ไม่มีการใช้ขอ้ มูลบางส่วนในการตัดสินผลการประเมิน
ไม่มีการบิดเบือนข้อมูลเพือ่ ให้สอดคล้องกับผลการตัดสินของตนเอง
รวม
ร้อยละ
สรุ ปรวมทั้งหมด
ร้อยละของผลสรุ ปรวมทั้งหมด

ประวัติผเขี
ู้ ย น

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

นวลพรรณ สูงสมสกุล
30 พฤศจิกายน 2524
พ.ศ. 2547 จบการศึกษา ปริญญาศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
จาก สถาบันราชภัฎสวนสุนนั ทา
พ.ศ. 2563 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
จาก มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ

