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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยประเมินผล มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการดานปจจัย
เบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิตของโครงการมหกรรมสงเสริมสุขภาพ พัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ศิลปะและวัฒ นธรรมเครือ ขา ยวิ ทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต ครั้ง ที่ 23 โดยใชแนวคิด การ
ประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา อาจารยและบุคลากรจากวิทยาลัยผูรวมโครงการฯ
จํานวน 400 คน และจากวิทยาลัยเจาภาพจํานวน 195 คน การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ เครื่องมือวิจัย คือ
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามกรอบแนวคิด CIPP Model ซึ่ง ไดผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผูทรงคุณวุฒิ และหาคาความเที่ยงโดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคซ มีคาเทากับ 0.67-1.00 และ 0.89
ตามลําดับ การวิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย การแบงระดับและแปลผลคาเฉลี่ยตามแนวคิด
ของ Best
ผลการประเมิ นความเหมาะสมดา นบริบทของโครงการ พบวา นักศึกษา อาจารย และบุคลากรที่เขา รว ม
โครงการ มีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาโครงการ มีความเหมาะสมดานบริบทอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.08±0.52, 4.27±0.57 และ 4.01±0.58 ตามลําดับ การประเมินความเหมาะสมในดานปจจัยเบื้องตน พบวา นักศึกษา
และอาจารยมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาโครงการ มี ความเหมาะสมดานปจจัยเบื้องตนอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.67±0.70 และ 3.93±0.64 ตามลําดับ สวนบุคลากรมีความคิดเห็นวาโครงการ มีความเหมาะสมดาน
ปจจัยเบื้องตนอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49±0.76 การประเมินความเหมาะสมดานกระบวนการ
นักศึกษาและอาจารยมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาโครงการ มีความเหมาะสมดานกระบวนการอยูในระดับมาก โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79±0.61 และ 3.89±0.77 ตามลําดับ สวนบุคลากรมีความคิดเห็นวาโครงการมีความเหมาะสมดาน
กระบวนการอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48±0.82 และการประเมินความเหมาะสมของผลผลิตของ
โครงการฯ พบวา นักศึกษา อาจารย และบุคลากรมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาโครงการ มีความเหมาะสมดาน
ผลผลิตอยูใ นระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02±0.46, 4.13±0.56 และ 3.98±0.48 ตามลําดับ
คําสําคัญ: การประเมินผลโครงการ เครือขายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต
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Abstract
This evaluation research aimed to evaluate the project appropriateness on context, input,
process and product domains of the health promotion, academic development and cultural exchange
festival of Southern Nursing and Public Health College Network of 23rd project by using
Stufflebeam’s CIPP Model. Samples were 400 guests (students, instructors and staff) from other
colleges and 195 hosts (students, instructors and staff). Samples were randomly selected by using
stratified random sampling. The instrument was constructed by researchers based on CIPP Model
Framework. The content validity of measurement instrument was evaluated by the experts and
reliability was calculated using Cronbach's alpha. Data were analyzed including frequency,
percentage, mean and standard deviation. Mean was interpreted based on Best’s framework.
The samples (students, instructors and staff) indicated that the project context had highscale of appropriateness ( ±S.D. = 4.08±0.52, 4.27±0.57 and 4.01±0.58, respectively). For input
evaluation, students and instructors indicated that project input had high-scale of appropriateness
( ±S.D. = 3.67±0.70 and 3.93±0.64, respectively). While staff indicated that project input had
medium-scale of appropriateness ( ±S.D. = 3.49±0.76). For process of project, students and
instructors indicated that process of project had high-scale of appropriateness ( ±S.D. =3.79±0.61
and 3.89±0.77, respectively). While staff indicated that process of project had medium-scale of
appropriateness ( ±S.D. =3.48±0.82). Students, instructors and staff indicated that product of project
had high-scale of appropriateness ( ±S.D. = 4.02±0.46, 4.13±0.56 and 3.98±0.48, respectively).
Keywords: Project evaluation, Southern Nursing and Public Health College Network
บทนํา
สถาบัน พระบรมราชชนกเปน สถาบัน ที่ผ ลิตและพั ฒ นาบุค ลากรด านสุขภาพที่ตอบสนองตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปจจุบันสถาบันพระบรมราชชนกมีวิทยาลัยภายใตสังกัด จํานวน 40 วิทยาลัย ซึ่งกระจายอยูใน
29 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สําหรับในภาคใตนั้น มีวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน 7
แหง ประกอบไปดวยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริน ธร 2 แหง คือ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 5 แหง คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี วิ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีตรัง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา ซึ่งมีการรวมตัวและรวมดําเนินกิจกรรมตางๆ ตาม
พันธกิจของสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางดานสุขภาพและรวมกันพัฒนาอัตลักษณของบัณฑิตตามที่สถาบันพระ
บรมราชชนกกําหนด โดยมีชื่อเครือขายวา เครือขายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต (SC-Net)
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เครือขายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใตเห็นความสําคัญตอการพัฒนาอัตลักษณบัณฑิตของ
สถาบันพระบรมราชชนก คือ SAP หมายถึง จิตบริการ (Service mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical
thinking) และการใหผูปวยมีสวนรวม (Participation) เปนสิ่งที่พึงกระทําอยางยิ่ง เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ออกไป สามารถปฏิบัติงานบริการสุขภาพไดตรงตามความตองการของประชาชน นอกจากนี้เปนการสงเสริมใหนักศึกษา
ของแตละสถาบันไดมีการทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อสงเสริมความสัมพันธที่ดีของนักศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ
วิชาความรู และความสามารถ สงเสริมใหเกิดการทํางานและความรวมมือของทีมสหวิชาชีพไดในอนาคต เนื่องจากการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยความรวมมือของทีมสหวิชาชีพ ที่มีความรูหลากหลาย
สาขา และการบริการสุขภาพแบบองค รวม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในฐานะวิทยาลัยที่ไดรับ
มอบหมายจากเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต จึงไดจัดโครงการมหกรรมสงเสริมสุขภาพ
พัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรม เครือขายวิทยาลัยพยาบาลและวิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ข
ภาคใต ครั้ ง ที่ 23 ณ วิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ข สิ ริ น ธร จังหวัดตรัง และสนามกีฬาตรัง จังหวัดตรัง ระหวางวันที่
30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2557 วัตถุประสงคของการจัดโครงการฯ เพื่อ (1) สงเสริมใหนักศึกษา คณาจารยและ
บุคลากรของวิทยาลัยในเครือขายเปนผูนําดานสุขภาพ, (2) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารยและบุคลากรของวิทยาลัย
ในเครือขาย มีการนําเสนอผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งกันและกัน, (3) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย
และบุคลากรของวิทยาลัยในเครือขาย มีการนําเสนอศิลปะและวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งกันและกัน, (4) เพื่อ
เสริมสรางความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักศึกษา คณาจารยและบุคลากรของวิทยาลัยในเครือขาย และ (5)
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาของวิทยาลัยในเครือขายจัดทํากิจกรรมโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและใชประกอบการตัดสินใจในการจัดรูปแบบของโครงการในครั้งตอไปใหมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรทําการศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินงานโครงการมหกรรมสงเสริมสุขภาพ พัฒนาวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรม เครือขายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต (SC-Net) ครั้งที่
23 โดยใชกรอบแนวคิด CIPP ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) (เชาว อินใย, 2555; Stufflebeam,
2003) ในการประเมินผลโครงการ เพื่อใหไดขอมูลผลการดําเนินงานซึ่งเปนประโยชนสําหรับใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหเหมาะสม และสามารถพัฒนาอัตลักษณบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก ทักษะทางสังคม
การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ ใหแกนักศึกษาของครือ
ขายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใตไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการในดานบริบท ไดแก วัตถุประสงคของโครงการที่สอดคลองกับ
ความตองการจําเปนและวัตถุประสงคของครือขายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการในดานปจจัยเบื้องตน ไดแก การสนับสนุนงบประมาณผูปฏิบัติงาน
และวัสดุอุปกรณ ของแตละวิทยาลัย
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการในดานกระบวนการ ไดแก ระยะเวลาเตรียมการและกระบวนการ
ของแตละวิทยาลัย
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4. เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการในดานผลผลิต ไดแก อัตลักษณบัณฑิตของสถาบันพระบรมราช
ชนก ทักษะทางสังคม การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ของนักศึกษาของเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยประเมินผลโครงการ (Project evaluation research) โดยใชแนวคิดการ
ประเมิน CIPP model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, 2003) องคประกอบที่ดําเนินการประเมินประกอบดวย การ
ประเมินบริบท (Context) ปจจัยเบื้องตน (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูเขารวมโครงการมหกรรมสงเสริมสุขภาพ พัฒนาวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรูศิลปะและวัฒนธรรม เครือขายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต (SC-Net) ครั้งที่ 23 ที่อยู
รวมตลอดกิจกรรม แบงเปน 2 กลุมใหญ คือนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของวิทยาลัยรวมโครงการ จํานวน 1,111
คน และนักศึกษา อาจารย และบุคลากรเจาภาพ จํานวน 389 คน
การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Yamane (1973 อางในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551) แยก
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากวิทยาลัยผูรวมโครงการ และวิทยาลัยเจาภาพ และเพิ่มจํานวนขนาดตัวอยางอีกรอยละ 30
เพื่อปองกันการไมตอบกลับแบบสอบถาม แบงเปนกลุมตัวอยางจากวิทยาลัยผูเขารวมโครงการ จํานวน 400 คน และ
กลุมตัวอยางจากวิทยาลัยเจาภาพ จํานวน 195 คน รวมกลุมตัวอยาง 595 คน สุมตัวอยางดวยวิธีสุมแบบแบงชั้นภูมิ
(Stratified random sampling) (กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ, 2558)
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดในการประเมิน
โครงการ CIPP Model แบงออกเปน 5 ตอน รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ลักษณะขอคําถามใหเลือกตอบและเติมคําตอบจํานวนขอคําถาม 3 ขอ
คือ เพศ อายุ และประเภทผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การประเมินบริบท (Context evaluation) ของโครงการ ประเมินดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนา
ขึน้ ตามกรอบแนวคิด จํานวน 12 ขอ ซึ่งลักษณะของคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคาของ
ลิเคิรท 5 ระดับ
ตอนที่ 3 การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input evaluation) ของโครงการ ประเมินดวยแบบสอบถามที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิด จํานวน 12 ขอ ซึ่งลักษณะของคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคาของ
ลิเคิรท 5 ระดับ
ตอนที่ 4 การประเมินดานกระบวนการ (Process evaluation) ของโครงการ ประเมินดวยแบบสอบถามที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิด จํานวน 11 ขอ ซึ่งลักษณะของคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท 5 ระดับ

5
ตอนที่ 5 การประเมินผลผลิต (Product evaluation) ของโครงการฯ ประเมินดวยแบบสอบถามที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิด จํานวน 6 ขอ ซึ่งลักษณะของคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคาของ
ลิเคิรท 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน มีคาเทากับ 0.67-1.00 หาคา
ความเที่ยงโดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคซ (Alpha Coefficient) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551) ได
คาสัมประสิทธอัลฟาดังนี้
1) แบบสอบถามประเมินบริบท = 0.87
2) แบบสอบถามประเมินปจจัยเบื้องตน = 0.87
3) แบบสอบถามประเมินดานกระบวนการ = 0.86
4) แบบสอบถามประเมินผลผลิต = 0.95
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลใชสถิติเชิง พรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด วย การแจกแจงความถี่
(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลและแบงระดับ
คาเฉลี่ยของ Best (1981) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
คาเฉลีย่ 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดคํานึงถึงการพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย
ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ผูวิจัยไดชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัยใน
ภาพรวม และกลุมตัวอยางมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมเขารวมในการวิจัย
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 437 คน คิดเปนรอยละ 84.2 และเพศชาย
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 15.8 โดยสวนใหญมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 20 ป จํานวน 396 คน คิดเปนรอยละ 76.3
และรองลงมาคืออายุระหวาง 21-24 ป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 22.7 อาจารยที่ตอบแบบสอบถาม พบวา สวน
ใหญเปนเพศหญิง จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 89.4 และเพศชาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 10.6 โดยสวนใหญมี
อายุระหวาง 25-30 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 40.4 รองลงมาอายุระหวาง 36-40 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอย
ละ 23.4 และอายุเทากับและมากกวา 41 ป ขึ้นไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 19.2 และบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 79.3 และเพศชายจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20.7 โดย
สวนใหญมีอายุระหวาง 31-35 ป และอายุเทากับหรือมากกวา 41 ปขึ้นไป ชวงอายุละ 7 คน คิดเปนรอยละ 24.1

6
2. การประเมินความเหมาะสมดานบริบทของโครงการฯ
การประเมินบริบท จากกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษา อาจารย และบุคลากรที่เขารวมโครงการ พบวา ทั้งสาม
กลุมมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันในเรื่องวัตถุประสงคและความตองการ และความจําเปนของโครงการในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08±0.52, 4.27±0.57 และ 4.01±0.58 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 การประเมินความเหมาะสมดานบริบท ความตองการ และความจําเปนของโครงการฯ
รายการ
วัตถุประสงคของโครงการ เปนการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษาร ว มกั น ของเครื อ ข า ยวิ ทยาลั ย
พยาบาลและวิทยาลัยสาธารณสุขภาคใต
2. วัตถุประสงคของโครงการ สอดคลองกั บ
การพัฒนาอัตลักษณบัณฑิต คือ บริการ
สุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย”
3. โครงการ สามารถพั ฒ นาและส งเสริ ม จิ ต
บริการ ใหกับนักศึกษา
4. โครงการ สามารถพัฒนาและสงเสริม การ
คิดเชิงวิเคราะห ใหกับนักศึกษา
5. โครงการ สามารถพัฒนาและสงเสริม การ
คิดเชิงวิเคราะห ใหกับนักศึกษา
6. โครงการ สามารถพัฒนาและสงเสริม การ
ใหผูรับบริการมีสวนรวม ใหกับนักศึกษา
7. โครงการ สามารถพัฒนาและสงเสริมความ
รั ก และความสามั ค คี ข องหมู ค ณะให กั บ
นักศึกษา
8. โครงการ สามารถพัฒนาและสงเสริมการ
ทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ
9. โครงการ สามารถพัฒ นาและส งเสริ มให
เกิดการมีวินัยตอตนเองและสวนรวมของ
นักศึกษา
10. โครงการสามารถพั ฒ นาและส ง เสริ ม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักศึกษา

นักศึกษา (n = 519) อาจารย (n =47)
±S.D. แปลผล
±S.D. แปลผล

บุคลากร (n = 29)
±S.D. แปลผล

1.

4.20±0.64

มาก

4.40±0.65

มาก

4.19±0.64

มาก

4.20±0.64

มาก

4.21±0.75

มาก

4.00±0.66

มาก

4.22±0.70

มาก

4.34±0.76

มาก

4.07±0.75

มาก

4.02±0.68

มาก

3.98±0.94

มาก

3.97±0.82

มาก

4.02±0.68

มาก

3.98±0.94

มาก

3.97±0.82

มาก

4.13±0.72

มาก

4.17±0.89

มาก

3.68±0.74

มาก

4.14±0.82

มาก

4.66±0.48

มากที่สุด 4.14±0.74

มาก

4.14±0.75

มาก

4.43±0.74

มาก

4.14±0.79

มาก

4.19±0.73

มาก

4.51±0.59

มากที่สุด 4.21±0.68

มาก

3.82±0.83

มาก

3.81±0.97

มาก

มาก

3.69±0.71
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รายการ

นักศึกษา (n = 519) อาจารย (n =47)
±S.D. แปลผล
±S.D. แปลผล

11. โครงการฯ สามารถพัฒนาและสงเสริมการ
สืบสานและอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 4.06±0.73
ของชาติใหกับนักศึกษา
12. โครงการฯ สามารถพั ฒ นาและส ง เสริ ม
4.14±0.71
แนวคิดการสงเสริมสุขภาพใหกับนักศึกษา
13. โครงการฯ เตรี ย มความพร อ มการเข า สู
3.79±0.84
ประชาคมอาเซียน (AEC) ใหกับนักศึกษา
ภาพรวม
4.08±0.52

บุคลากร (n = 29)
±S.D. แปลผล

มาก

4.36±0.74

มาก

3.97±0.73

มาก

มาก

4.45±0.69

มาก

4.10±0.62

มาก

มาก

3.87±1.04

มาก

3.86±0.69

มาก

มาก

4.27±0.57

มาก

4.01±0.58

มาก

3.การประเมิ น ความเหมาะสมดา นป จ จั ยเบื้ อ งตน ของการดํ า เนิ น โครงการ (การสนั บสนุ น งบประมาณ
ผูปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ ของแตละวิทยาลัย)
การประเมินความเหมาะสมดานปจจัยเบื้องตนภาพรวม ไดแก ความพรอมและความเหมาะสมในดานบุคลากร
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ของแตละวิทยาลัย พบวา นักศึกษาและอาจารยมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน วา ความ
พรอมและความเหมาะสมในดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.67±0.70 และ 3.93±0.64 ตามลําดับ ขณะที่บุคลากรมีความคิดเห็นวา ความพรอมและความ
เหมาะสมในดานบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49±0.76
ตารางที่ 2 การประเมินปจจัยเบื้องตน (งบประมาณ ผูปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ) ของแตละวิทยาลัย
รายการ
1.

นักศึกษา (n = 519)
±S.D. แปลผล

บุคลากร (n = 29)
±S.D. แปลผล

งบประมาณที่จัดสรรจากเครือขายฯ ใหกับ

วิ ท ยาลั ย เจ า ภาพมี ค วามเหมาะสมและ 3.35±1.03 ปานกลาง
เพียงพอ
2.

อาจารย (n =47)
±S.D. แปลผล
3.70±0.81

มาก

3.35±1.03 ปานกลาง

งบประมาณที่ จั ด สรรในการเตรี ย มความ
พร อ มโครงการของแต ล ะวิ ท ยาลั ย มี ค วาม 3.34±0.72
เหมาะสมและเพียงพอ

ปานกลาง

3.53±0.80

มาก

3.34±0.72 ปานกลาง

3.

การใช ง บประมาณในการจั ด โครงการ
3.58±2.04
กอใหเกิดความคุมคาหรือประสิทธิภาพ

มาก

3.91±0.69

มาก

3.34±1.11 ปานกลาง

4.

ผู บ ริ ห ารของวิ ท ยาลั ย มี ก ารสนั บ สนุ น ด า น
ค ว า ม ร ว ม มื อ เ ว ล า คํ า แ น ะ นํ า แ ล ะ 3.65±0.94
งบประมาณ
ผูปฏิบัติงานมีการทํางานเปนทีม
4.07±0.78

มาก

3.96±0.91

มาก

3.48±1.02 ปานกลาง

มาก

4.36±0.76

มาก

3.66±0.94 มาก

5.
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รายการ

นักศึกษา (n = 519)
±S.D. แปลผล

อาจารย (n =47)
±S.D. แปลผล

ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบและทุมเท

4.15±0.76

มาก

4.36±0.71

มาก

3.79±0.82 มาก

จํานวนผูปฏิบัติงานมีความเพียงพอ
สถานที่ใชเตรียมความพรอมโครงการมีความ
เพียงพอ
9. สถานที่ใชเตรียมความพรอมโครงการมีความ
พรอมและเหมาะสม
10. อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการเตรี ย มความพร อ ม
โครงการมีความเพียงพอ
11. อุปกรณใชในการเตรียมความพรอมโครงการ
มีคุณภาพ เหมาะสม
12. ยานพาหนะและการเดินทางมีความสะดวก
และปลอดภัย

3.67±0.94

มาก

4.06±0.94

มาก

3.55±1.06 มาก

3.63±0.85

มาก

3.89±0.94

มาก

3.45±0.91 ปานกลาง

3.64±0.86

มาก

3.79±0.91

มาก

3.45±0.95 ปานกลาง

3.61±0.95

มาก

3.83±0.87

มาก

3.48±0.91 ปานกลาง

3.65±0.92

มาก

3.94±0.85

มาก

3.62±0.86 มาก

3.66±1.04

มาก

3.83±0.89

มาก

3.41±1.09 ปานกลาง

3.93±0.64 มาก

3.49±0.76 ปานกลาง

6.
7.
8.

ภาพรวม

3.67±0.70 มาก

บุคลากร (n = 29)
±S.D. แปลผล

4. การประเมินความเหมาะสมดานกระบวนการของโครงการ (ความเหมาะสมของระยะเวลาเตรียมการและ
กระบวนการของแตละวิทยาลัย
การประเมินความเหมาะสมดานกระบวนการภาพรวมของโครงการ พบวา นักศึกษาและอาจารยมีความคิดเห็น
ที่สอดคลอ งกัน ว า ความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการฯ (ความเหมาะสมของระยะเวลาเตรียมการและ
กระบวนการของแตละวิทยาลัย) อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79±0.61 และ 3.89±0.77 ตามลําดับ ขณะที่
บุคลากรมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48±0.82
ตารางที่ 3 การประเมินความเหมาะสมดานกระบวนการของโครงการ
รายการ

นักศึกษา (n = 519)
±S.D.

1.

2.
3.

การดําเนินงานของกลุมกิจการนักศึกษาในการ
เตรีย มความพร อม ประชุ มประสานงาน และ 3.58±0.71
การติดตามงาน เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาสํ า หรั บ การเตรี ย มความพร อ ม
3.72±0.79
โครงการ มีความเหมาะสม
การจัดแบงหนาที่ใหผูปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับ
3.86±0.76
ความรูและความสามารถ

แปลผล

อาจารย (n =47)
±S.D.

แปลผล

บุคลากร (n = 29)
±S.D. แปลผล

มาก

4.02±0.85

มาก

3.62±0.92 มาก

มาก

3.91±0.95

มาก

3.38±0.94 ปานกลาง

มาก

3.94±0.85

มาก

3.69±0.85 มาก
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รายการ

4.

มีค วามรูและความเข าใจเกี่ ยวกั บกํ าหนดการ
ขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางการดําเนิน
โครงการ ในสวนที่รับผิดชอบ
มีข อมู ลด านสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานใน
หนาที่ เอกสาร คูมือประกอบการดําเนินงาน/
กิจกรรมในโครงการ อยางเพียงพอ
จํ า นวนครั้ ง การประชุ ม เตรี ย มความพร อ ม
โครงการ มีความเหมาะสม
มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
ในการเตรียมความพรอมของโครงการ
มีการทบทวนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
มีการประสานความรวมมือกันระหวางทีมทํางาน
ชุดตางๆ ในการเตรียมความพรอมของโครงการ

นั ก ศึ ก ษ า อาจารย (n บุคลากร (n
(n = 519) =47)
= 29)
±S.D. แปลผล
±S.D. แปลผล

รายการ

นั ก ศึ ก ษ า
(n = 519)
±S.D. แปลผล

3.88±0.82

มาก

3.94±0.76

มาก

3.45±0.87 ปานกลาง

3.72±0.97

มาก

4.36±0.71

มาก

3.45±0.99 ปานกลาง

3.87±0.88

มาก

4.06±0.94

มาก

3.62±0.82 มาก

3.98±0.94

มาก

3.94±0.85

มาก

3.07±1.22 ปานกลาง

3.70±0.84

มาก

3.64±1.07

มาก

3.07±1.22 ปานกลาง

3.85±0.79

มาก

3.89±0.91

มาก

3.34±0.94 ปานกลาง

10. การบริ หารจั ด การในการเตรี ย มความพร อ ม
โครงการ มีประสิทธิภาพ
3.83±0.80

มาก

3.96±0.81

มาก

3.55±0.87 มาก

3.96±0.81

มาก

3.59±0.98 มาก

5.

6.
7.
8.
9.

11. รูปแบบกิจกรรมเตรียมความพรอมโครงการฯ
3.88±0.76 มาก
โดยรวมมีคุณภาพ
ภาพรวม
3.79±0.61 มาก

3.89±0.77 มาก

3.48±0.82 ปานกลาง

4. การประเมินความเหมาะสมดานผลผลิตของโครงการฯ
การประเมินความเหมาะสมดานผลผลิตภาพรวมของโครงการประกอบดวย การพัฒนาอัตลักษณบัณฑิตและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค ทักษะทางสังคม แนวคิดการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผูนําทางดาน
สุขภาพ การเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน และการสืบสานและอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ใหกับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษา อาจารย และบุคลากรมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.02±0.46, 4.13±0.56 และ 3.98±0.48 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 การประเมินความเหมาะสมดานผลผลิต
รายการ

นักศึกษา (n = 519) อาจารย (n =47)
±S.D.

แปล
ผล

±S.D.

แปล
ผล

บุคลากร (n = 29)
±S.D. แปลผล

1.

การพัฒ นาอั ตลั ก ษณ บัณ ฑิตและคุ ณ ลัก ษณะ
3.62±0.13
บัณฑิตที่พึ่งประสงค

มาก

3.62±0.14

มาก

3.59±0.14 มาก

2.

การพัฒนาทักษะทางสังคมใหกับนักศึกษา

มาก

4.40±0.54

มาก

3.97±0.65 มาก

3.

การพั ฒ นาแนวคิ ด การประยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด
4.16±0.52
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักศึกษา
การพัฒนาผูนําทางดานสุขภาพใหกับนักศึกษา 3.79±0.61

มาก

4.35±0.57

มาก

4.18±0.60 มาก

มาก

3.89±0.77

มาก

3.50±0.76 มาก

มาก

4.27±0.57

มาก

4.01±0.58 มาก

มาก

4.32±0.75

มาก

4.05±0.70 มาก

4.
5.
6.

4.10±0.64

การเตรี ย มความพร อ มการเข า สู ป ระชาคม
4.08±0.79
อาเซียนแกนักศึกษา
การสื บสานและอนุ รัก ษศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
4.19±0.68
ของชาติใหกับนักศึกษา

อภิปรายผล
การประเมิ น โครงการมหกรรมสง เสริม สุข ภาพ พั ฒ นาวิ ชาการ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรูศิ ลปะและวั ฒ นธรรม
เครือขายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต ครั้งที่ 23 คณะผูวิจัยเลือกใชรูปแบบการประเมิน
ของสตัฟเฟลบีม เนื่องจากเปนการประเมินตั้งแตกอนเริ่มดําเนินงานโครงการ ประกอบกับเปนรูปแบบการประเมินที่ใช
แนวคิดเชิงระบบ ครอบคลุมทั้งดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลสําเร็จของโครงการทั้งในดานประสิทธิผล
ของโครงการตามวัตถุประสงค ผลกระทบ ความยั่งยืน และการถายทอดสงตอ ทําใหคณะผูประเมินไดสารสนเทศที่ชวย
ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการจนประสบผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ผลการประเมินในแตละดานมี
รายละเอียดดังนี้
1. การประเมินบริบทของโครงการซึ่งเปนการประเมินถึงหลักการและเหตุผล ความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการ
ประเด็นปญหา และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2554; สุวิมล วองวานิช, 2552; เยา
วดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2551; Isaac & Michae, 1997) คณะนักวิจัยประเมินความตองการ และความคาดหวังตอ
โครงการ จากกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษา อาจารย และบุคลากรที่เขารวมโครงการพบวา ทั้งสามกลุมมีความคิดเห็นวา
โครงการ มีความสอดคลองในเรื่องวัตถุประสงคและความตองการ และความจําเปนของโครงการในระดับมาก ซึ่งมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.08±0.52, 4.27±0.57 และ 4.01±0.58 ตามลําดับ เนื่องจากจุดเดนของโครงการนี้ เกิดขึ้นจากวิทยาลัย
พยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต มีขอตกรวมกันที่ตองการสงเสริมใหนักศึกษาของแตละสถาบันไดมีการทํา
กิจกรรมรวมกัน เพื่อสงเสริมความสัมพันธที่ดีของนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ วิชาความรู และความสามารถ
สงเสริมใหเกิดการทํางานและความรวมมือของทีมสหวิชาชีพไดในอนาคต เนื่องจากการดูแลสุขภาพของประชาชนอยางมี
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ประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยความรวมมือของทีมสหวิชาชีพที่มีความรูหลากหลายสาขา และการบริการสุขภาพแบบองค
รวม ตลอดจนเปนการพัฒนาอัตลักษณของบัณฑิตรวมกัน ดังนั้นในทุกๆ 2 ป แตละวิทยาลัยในสังกัดเครือขาย
วิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต จะมีการหมุนเวียนกันเปนวิทยาลัยเจาภาพในการดําเนินโครงการ
ในลักษณะนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของวิทยาลัยในเครือขาย (1) เปนผูนํา
ดานสุขภาพ, (2) มีการนําเสนอผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งกันและกัน, (3) มีการนําเสนอศิลปะและ
วัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน, (4) เสริมสรางความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักศึกษา
คณาจารยและบุคลากรของวิทยาลัยในเครือขาย และ (5) จัดทํากิจกรรมโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการ และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการแลว การ
จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอการประกันคุณภาพการศึกษารวมกันของวิทยาลัยในเครือขายวิทยาลัยพยาบาล
และวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต ซึ่งเปนตัวบงชี้ที่ 1.5 การจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สถาบันการศึกษา
ตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน (สถาบันพระบรมราชชนก, 2558) ซึ่ง
กิจ กรรมของโครงการนี้ เปนกิจ กรรมเสริม หลักสูตรที่ดํา เนิ น การรว มกัน ระหว างสถาบันและสโมสรนักศึ กษา เปน
กิจกรรมที่นักศึกษาที่เขารวมจะไดมีโอกาสพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลอง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของสถาบันพระบรมราชชนก
2. การประเมินปจจัยเบื้องตนเปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และ
ความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เวลา ฯลฯ รวมทั้ง
เทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน การประเมินผลปจจัยนําเขา มีประโยชนในการระบุคนหาวาอะไรคือสิ่งที่จําเปนในการ
บรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในบริบทของโครงการ(สุวิมล วองวานิช, 2552; เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2551;
Worthen, et.al. 1997) สําหรับการประเมินปจจัยเบื้องตนของโครงการนี้ ผูวิจัยไดประเมินความพรอมและความ
เหมาะสมในดานบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ของแตละวิทยาลัย พบวา นักศึกษาและอาจารยมีความคิดเห็น
ที่สอดคลองกันวา ความพรอมและความเหมาะสมในดานเหลานี้อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67±0.70 และ
3.93±0.64 ตามลําดับ ขณะที่บุคลากรมีความคิดเห็นวา ความพรอมในดานเหลานี้อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.49±0.76 จุดเดนของโครงการ ที่ทําใหนักศึกษาและอาจารยมีความคิดเห็นวา โครงการ มีความพรอมและ
ความเหมาะสมในดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก เพราะโครงการได
ตระหนักและใหความสําคัญกับองคประกอบดังกลาว เพื่อการดําเนินงานประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด โดยไดมีการเตรียมการวางแผนการดําเนินงานในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับปจจัยเบื้องตนอยางตอเนื่อง โดยมีการ
กําหนดแผนการดําเนินงานไวในแผนปฏิบัติการระดับเครือขาย และระดับวิทยาลัย อยางไรก็ตามเหตุผลที่บุคลากรมี
ความคิดเห็นวา โครงการ มีความพรอมและความเหมาะสมในดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการบริหาร
จัดการ อยูในระดับปานกลาง เนื่องจากบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินโครงการนอยกวานักศึกษาและ
อาจารย
3. การประเมินกระบวนการเปนการประเมินเพื่อหาขอบกพรองของการดําเนินโครงการ ที่จะใชเปนขอมูลในการ
พัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา
ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการโดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกขั้นตอน
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การประเมินกระบวนการนี้ จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (strengths) และจุดดอย
(weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ซึ่งมักจะไมสามารถศึกษาไดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการ (สุชาติ ประสิทธิ์
รัฐสินธุ, 2554; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2551; เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2551; สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2551) สําหรับ
ตัวชี้วัดสามารถใชในการประเมินกระบวนการ ไดแก (1) การตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัพยากรของโครงการ (2)
ความยอมรับของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการในพื้นที่ (3) การมีสวนรวมของประชาชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ (4) ภาวะผูนําในโครงการ (ภูมิศักดิ์ ราศี, 2552) สําหรับการประเมินกระบวนการของ
โครงการ ครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการประเมินความเหมาะสมของระยะเวลาเตรียมการและกระบวนการของแตละวิทยาลัย
พบวา นักศึกษาและอาจารยมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวา ความเหมาะสมดานกระบวนการของโครงการ (ความ
เหมาะสมของระยะเวลาเตรียมการและกระบวนการของแตละวิทยาลัย) ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.79±0.61 และ 3.89±0.77 ตามลําดับ ขณะที่บุคลากรมีความคิดเห็นวาความเหมาะสมของระยะเวลา
เตรียมการและกระบวนการของแตละวิทยาลัยอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48±0.82 จุดเดนของ
โครงการที่ทําใหนักศึกษาและอาจารยมีความคิดเห็นวา โครงการฯ มีความเหมาะสมดานกระบวนการ (ความเหมาะสม
ของระยะเวลาเตรียมการและกระบวนการของแตละวิทยาลัย) ในภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากการวางแผนงาน
โครงการฯ การกําหนดกิจกรรมของโครงการการดําเนินงานโครงการและการประเมินผล สวนใหญกลุมที่มีบทบาทสําคัญ
คือ นักศึกษาและอาจารย สวนบุคลากรจะเขามามีบทบาทมากในชวงการดําเนินงานตามโครงการ ซึ่งจากการประเมิน
ความคิดเห็นในสวนคําถามปลายเปด พบวา บุคลากรมีขอเสนอแนะในการจัดทําโครงการในครั้งตอไป ควรใหบุคลากร
กลุมอื่นๆ มีสวนรวมในการดําเนินโครงการเพิ่มมากขึ้น เชน รวมการแขงขันกีฬา หรือควบคุมทีมนักกีฬา ไมใชเพียงมี
บทบาทเพียงการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา หรือการจัดทํารายการเบิกจายงบประมาณเทานั้น
4. การประเมินผลผลิตเปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือ
มาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นที่การดําเนินโครงการจะมีของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยน
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2554; เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2551) สําหรับการประเมินผลผลิต (Product evaluation)
ของโครงการครั้งนี้ ผูวิจัยประเมินการพัฒนาอัตลักษณบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค ทักษะทางสังคม
การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผูนําทางดานสุขภาพ การเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคม
อาเซียน และการสืบสานและอนุรักษศิลปะและวัฒ นธรรมของชาติใหกับนักศึกษา ผลการศึกษาพบว า นักศึกษา
อาจารย และบุคลากรมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาความเหมาะสมดานผลผลิตของภาพรวมของโครงการอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02±0.46, 4.13±0.56, และ 3.98±0.48 ตามลําดับ
นักศึกษา อาจารย และบุคลากรมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันวาความเหมาะสมดานผลผลิตของภาพรวมของ
โครงการ อยูในระดับมาก เนื่องจากวัตถุประสงคของโครงการ สอดคลองกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา (สถาบันพระบรมราชชนก, 2558) โดย
โครงการ มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ (1) เพื่อสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คือ จิตบริการ และการคิดเชิง
วิเคราะห ดวยการที่นักศึกษาของแตละวิทยาลัยจะมีสวนรวมในการวางแผน ดําเนินการ และประเมินผลโครงการทั้ง
กิจกรรมดานวิชาการ กีฬา และการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สื่อถึงการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีของ
ประเทศ สําหรับนักศึกษาของวิทยาลัยเจาภาพจะไดแสดงบทบาทของผูใหบริการที่ดี (2) เพื่อสง เสริมสุขภาพของ
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นักศึกษา ดวยกิจกรรมกีฬา ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาเปนผูนําทางดานสุขภาพและเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
สุขภาพของประชาชนและชุมชนทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตอไป (3) เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา ดวย
กิจกรรมแขงขันทางวิชาการและกีฬา ที่ฝกใหนักศึกษามีทักษะทางสังคม ไดแก ความมีน้ําใจนักกีฬารูแพรูชนะ การ
ทํ า งานเป น ที ม ความรั บ ผิ ด ชอบ ความซื่ อ สั ต ย ตรงต อ เวลา และการปฏิ บั ติ ต ามกฎกิ ติ ก าของสั ง คม และ
(4) เพื่อสงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมของชาติใหแกนักศึกษา ผานกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด เชียร
ลีดเดร กองเชียร และการประกวดรองเพลงลูกทุง ที่มุงเนนการสืบสานและอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ
รวมกับการประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินกิจกรรม
สรุป
โครงการมหกรรมสงเสริมสุขภาพ พัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรม เครือขายวิทยาลัย
พยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต ครั้งที่ 23 เปนโครงการที่เครือขายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการ
สาธารณสุขภาคใต รวมกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงครวมกันพัฒนาอัตลักษณของบัณฑิตตามที่สถาบันพระบรมราชชนก
กําหนด อยางตอเนื่องทุก 2 ป โดยการจัดกิจรรมการแขงขันกีฬา การประกวดผลงานทางวิชาการ และการประกวด
ผลงานทางดานศิลปะและวัฒนธรรม จากผลการประเมินผลโครงการดานผลผลิต (Product Evaluation) พบวา การ
ดําเนินโครงการของเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใตในลักษณะนี้ควรดําเนินตอไปอยาง
ตอเนื่อง เพราะเปนกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่สามารถพัฒนาอัตลักษณบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่ง
ประสงค ทักษะทางสังคม (ความรักและความสามัคคี การทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ พฤติกรรมตรงตอเวลา การมีวินัย
ตอตนเองและสวนรวม การกลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง และการคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ) สามารถนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรม เปนผูนําและผูที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสุขภาพใน
ทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสม เปนการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน และการสืบสานและอนุรักษศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติใหกับนักศึกษา
ขอเสนอแนะ
1. จากการประเมินความเหมาะสมดานบริบท ความจําเปนของโครงการฯ และผลิตผลิตของโครงการ ควรจะ
จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ตอไปทุกในลักษณะความรวมมือกันของวิทยาลัยในเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัย
สาธารณสุขภาคใต ที่จ ะจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนาอัตลักษณะและคุ ณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตลอดจนเปนการ
ตอบสนองตอการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา
2. จากการประเมินความเหมาะสมดานกระบวนการของโครงการฯ ในการดําเนินโครงการในครั้งตอไป ควร
สนับสนุนใหบุคลากรของเครือขายไดมีสวนรวมในการวางแผน การดําเนินงาน และประเมินผลโครงการเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อใหทราบถึงความคุมทุนของการดําเนินโครงการรวมกันของเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการ
สาธารณสุขภาคใต ในการดําเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ การประเมินโครงการครั้งตอไปควรทําการวิเคราะหความคุมคา
และคุมทุนของโครงการรวมดวย
รายการอางอิง
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