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การประเมินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขต 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 

Assessment of Proactive Mobile Medical Examination Project for Chiang Mai  

Municipality Population 

คมชาญ พุทธค า* นิตยา เจรียงประเสรฐิ** 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ประชาชน และผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียท่ีมีต่อผลโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  

เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น (2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

ในการด าเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  

และ (3) เพื่อประเมินผลภาพรวมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม่ การศึกษาคร้ังนี้ด าเนินการตามแนวคิดการประเมินโครงการ CIPP Model ใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

กับกลุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จากแขวงเม็งราย กาวิละ  

นครพงิค์ และศรีวิชัย ท่ีเข้ารับบริการโครงการตรวจสุขภาพฯ ปี พ.ศ. 2559 จ านวน 400 คน และเจ้าหนา้ที่ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

โครงการตรวจสุขภาพฯ จ านวน 50 คน รวมท้ังการสัมภาษณ์กับผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่และโรงพยาบาล  

จ านวน 2 คน ข้อมูลจากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนาด้วย ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ  

ตามแนวคิดการประเมนิโครงการ CIPP Model 

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีเข้ารับบริการโครงการตรวจสุขภาพฯ ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ มีรายได้น้อย  

และไม่มีสิทธิทางประกันสังคมหรือหลักประกันสุขภาพอ่ืน ๆ ตรงตามนโยบายของโครงการตรวจสุขภาพฯ ท่ีถูกก าหนดไว้ 

ในด้านบริบท ประชาชนรับทราบนโยบายวัตถุประสงค์ของโครงการ (ร้อยละ 70.5) ผ่านช่องทางประธานชุมชนเป็นหลัก 

(ร้อยละ 44.13) และมีความเห็นในระดับมากท่ีสุดของภาพรวมในทุกด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านผลผลิต 

(ค่าเฉลี่ย 4.71) มีปัจจัยหลักคือควรมีการจัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกนี้ เป็นประจ าทุกปี 

(ค่าเฉลี่ย 4.81) ด้านปัจจัยน าเข้า (ค่าเฉลี่ย 4.56) มีปัจจัยหลักคือเจ้าหน้าที่พูดคุยยิ้มแย้มและมอีัธยาศัยดี (ค่าเฉลี่ย 4.67) 

และด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย 4.50) มีปัจจัยหลักคือระยะเวลาในการจัดโครงการตรวจสุขภาพมีความเหมาะสม 

(ค่าเฉลี่ย 4.55) เนื่องจากโครงการตรวจสุขภาพฯ นี้เป็นสามารถสรา้งความตระหนักและส่งเสริมการดูแลสุขภาพได้อยา่งดี 

และเห็นตรงกันวา่ควรมีการจัดโครงการตรวจสุขภาพฯ นี้เป็นประจ าทุกปี 

                                                           
*  นกัศกึษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ทางด้านเจ้าหน้าท่ีทราบถึงวัตถุประสงค์นโยบายของการจัดโครงการนี้เป็นอย่างดี (ร้อยละ 92.0) มีความเห็น 

ในระดับมากส าหรับภาพรวมในด้านปัจจัยน าเข้า (ค่าเฉลี่ย 4.04) มีปัจจัยหลักคือบุคลากรเจ้าหน้าท่ีเพียงพอกับ 

การด าเนินงาน (ค่าเฉลี่ย 4.08) และด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย 3.96) มีปัจจัยหลักคือระยะเวลาในการจัดโครงการ 

ตรวจสุขภาพมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.14) เนื่องจากมีการสนับสนุนทรัพยากรในดา้นท่ีเกี่ยวข้องอย่างดี มกีารวางแผน 

ประสานงาน และด าเนนิโครงการตรวจสุขภาพฯ อย่างมปีระสิทธิภาพ  

ทางผู้บริหารได้ก าหนดบริบทของโครงการตรวจสุขภาพฯ ได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของ

ประชาชนในปัจจุบัน และมีการถ่ายทอดนโยบายวัตถุประสงค์ของโครงการลงไปสู่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เข้าร่วมอยา่ง

ชัดเจน ท าให้มีการวางแผนการด าเนินงานในด้านปัจจัยน าเข้าและด้านกระบวนการได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ภาพรวม

ท้ังหมดของการจัดโครงการมีความสอดคล้องกันในทุกปัจจัย เป็นแนวทางท่ีดีในการพัฒนาโครงการตรวจสุขภาพฯ  

ตอ่ไปในอนาคต  

ABSTRACT 

The objectives of this research are (1)  to study the opinion of participants, staffs and stakeholders of Proactive 

Mobile Medical Examination Project for Chiang Mai Municipality Population in order to increase the efficiency and 

effectiveness of the program (2)  to study obstacles and suggestions in Proactive Mobile Medical Examination Project 

for Chiang Mai Municipality Population process (3) to assess overall outcomes of Proactive Mobile Medical Examination 

Project for Chiang Mai Municipality Population. This study proceeds with the assessment concept of CIPP Model, using 

questionnaires to collect primary data from (1) 400 samples of Thai population aged 35 years old or older, who have 

registered houses in Meng Rai, Kawila, Nakornping and Srivichai District of Chiang Mai Municipality and who attended 

Proactive Mobile Medical Examination Project (2)  50 staff who work in Proactive Mobile Medical Examination Project 

and (3)  interview with 2 top managers from Chiang Mai Municipality and hospitals.  Data from questionnaires were 

analyzed with descriptive statistics using frequency, percentage, average and standard deviations.  Data from 

interviews were analyzed for the linkage of factors based on CIPP Model. 

 The study has found that most of the participants are elder with low income and ineligible for Social Security 

and other health rights, which exactly match with the policy of Proactive Mobile Medical Examination Project. In term 

of context, participants acknowledged the objective of this project (70.5%) through each community leader as a main 

channel (44.13%). They also give highest level of opinion for all factors ranking as product has an average of 4.71 with 

the urge of arranging these Proactive Mobile Medical Examination Project every year as top factor (average of 4.81), 

input has an average of 4.56 with the friendly and hospitable of staff as top factor (average of 4.67) and process has 

an average of 4.50 with the appropriate timing of Proactive Mobile Medical Examination Project as top factor (average 

of 4.55) .  This project was acknowledged and agreed to be arranged annually by participants to create health 

awareness and promote personal health care. 
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 In terms of staff, they well acknowledged context of the objectives and policies of the Proactive Mobile Medical 

Examination Project (92%). They also give high level of opinion to other factors as input has an average of 4.04 with 

sufficient staff to run the project as top factor ( average of 4.08)  and process has an average of 3.96 with the 

appropriate timing of Proactive Mobile Medical Examination Project as top factor ( average of 4. 14) .  This project well 

supported in term of resources as well as good process planning and coordination between stakeholders which leads 

to the project efficiency. 

 In terms of top managers, they have set context through policy and objective of Proactive Mobile Medical 

Examination Project which is suitable for the present environment and needs of people. They also explicitly pass those 

policy and objectives to staff and participants, which leads to effective systematic planning of input and process. 

Therefore, the overall factors arranged for this project were integrated which can be used as a guideline to develop 

effectiveness of Proactive Mobile Medical Examination Project in the future. 

บทน า 

จากนโยบายภาครัฐท่ีต้องการให้โครงการสุขภาพต่างๆ มีการกระจายให้ครอบคลุมประชาชนในแต่ละจังหวัด 

และภูมิภาค ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการตอบรับนโยบายสุขภาพด้วยการจัดโครงการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 4 แขวง 96  

ชุมชนท่ีมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 75,000 คน (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองท้องถิ่น, 2559) เพื่อสร้าง

ความตระหนักและการรับรู้ในด้านปัญหาสุขภาพให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยโครงการตรวจสุขภาพฯ นี้ได้เร่ิมด าเนนิการ

มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ถึงปัจจุบัน (กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่, 2558) แต่ยังไม่ได้มีการประเมิน

โครงการท่ีชัดเจนและครอบคลุมเพียงพอท่ีจะท าให้ทราบข้อมูลว่า โครงการมีความคุ้มค่าต่อการด าเนินการหรือไม่ 

ก่ อ ให้ เ กิ ดประ โยชน์ ต่ อประ ชาชนห รือ ไม่  มี ปัญหาและอุ ปสรรคตร งจุ ด ใดอย่ า ง ไ ร  และ โครงการนั้ น 

บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด รวมท้ังยังไม่มีการน าข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์  

ในดา้นการวางแผนด าเนินการในอนาคต  

ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงมีความต้องการท่ีจะท าการประเมินผลโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุก  

ในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ครอบคลุมท้ังในด้านของบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ  

และด้านผลผลิตของโครงการ โดยการประเมินผลโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชงิรุกในกลุ่มประชาชนใน

เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในคร้ังนี้ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานของเทศบาลนคร

เชียงใหม่ ในการจัดท าโครงการต่างๆแก่ชุมชนในคร้ังต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

อีกท้ังยังสามารถน าข้อมูลสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ มาเป็นฐานข้อมูลใน

การจัดท าโครงการตอ่ยอดอ่ืนๆ ได้ รวมท้ังยังสามารถน าขอ้มูลประกอบการท าแผนสุขภาพชุมชนได้ในปีตอ่ไป  
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แนวคดิและทฤษฎี  

สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam 2007 อ้างถึงใน ศุภามณ จันทร์สกุล, 2557) กล่าวว่า แนวคิดการประเมิน CIPP Model 

เป็นการประเมินท่ีเป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีจุดเน้นท่ีส าคัญ คือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพื่อหาข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการ ตั้งแต่ด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า 

กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and Product) โดยใชว้ธีิการสร้างเกณฑ์และประสิทธภิาพของโครงการ 

ท้ังภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นส าคัญ โดยแบ่งประเด็นการประเมินผลออกเป็น 4 ประเภท คือ (1) ด้านบริบท  

(Context Evaluation: C) เป็นการประเมินให้ได้ข้อมูลส าคัญ เพื่อช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไป

ได้ของโครงการ เป็นการตรวจสอบว่าโครงการท่ีจะท าสนองปัญหาหรือความต้องกา รจ าเป็นท่ีแท้จริงหรือไม่  

(2) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึง ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม 

และความพอเพียงของทรัพยากรท่ีจะใช้ในการด าเนินโครงการ (3) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation: P)  

เป็นการประเมินระหว่างการด าเนินงานโครงการ เพื่อหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ ท่ีจะใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนา แก้ไขปรับปรุง ให้การด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น (4) ด้านผลผลิต (Product Evaluation: P)  

เป็นการประเมนิเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดขึน้กับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือความตอ้งการหรือเป้าหมายท่ีก าหนด

ไว้ รวมท้ังการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล เร่ืองผลกระทบ

และผลลัพธ์ 

วิธีการด าเนินการวจิัย  

ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย การประเมินผลการด าเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการ

เชงิรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่ โดยใชแ้นวคิดทฤษฎี CIPP Model ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที ่1: แสดงตารางกลุ่มตัวอยา่งผู้ให้ขอ้มูลการประเมินตามแนวคิด CIPP Model 

ขอบเขตการประเมิน ผู้ให้ข้อมลู 

การประเมินด้านบริบท  

(Context Evaluation : C) 
- ผู้บริหาร - เจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้อง - ประชาชนผู้เข้าร่วม 

การประเมินปัจจัยน าเขา้  

(Input Evaluation : I ) 
- ผู้บริหาร - เจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้อง - ประชาชนผู้เข้าร่วม 

การประเมินกระบวนการ 

(Process Evaluation : P ) 
- ผู้บริหาร - เจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้อง - ประชาชนผู้เข้าร่วม 

การประเมินผลผลิต  

(Product Evaluation : P ) 
- ผู้บริหาร - เจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ในการศึกษาเร่ือง การประเมินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนเขตเทศบาล

นครเชยีงใหม่ มขีั้นตอนการด าเนินงานท่ีส าคัญดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ: เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี  

แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ วัตถุประสงค์การจัดโครงการ กลุ่มเป้าหมายของ

โครงการ รูปแบบการจัดหน่วยตรวจและพื้นท่ีเป้าหมาย ข้อมูลการด าเนินการโครงการในปี พ.ศ.  2559 เพื่อใช้ในการ 

วางแผนการเก็บขอ้มูล และออกแบบแบบสอบถามส าหรับประชาชนผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป 

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ: เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับโครงการด้วยแบบสอบถามท่ี

ออกแบบมาส าหรับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังเก็บรวบรวมข้อมูล  

เชงิวัตถุประสงค์นโยบายและแผนการด าเนนิงานผ่านการสัมภาษณ์กับผู้บริหารเทศบาลนครเชยีงใหม่และโรงพยาบาล 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล: เป็นการวิเคระห์ข้อมูลท่ีได้รวบรวมมา ท้ังในรูปแบบข้อมูลทุติยภูมิ

และข้อมูลปฐมภูม ิซึ่งท าการแบ่งสว่นการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็นท้ังหมด 3 กลุ่ม คือ 

 กลุ่มท่ี 1  ข้อมูลจากแบบสอบถามของประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพฯ จ านวน 400 คน 

 กลุ่มท่ี 2  ข้อมูลจากแบบสอบถามของเจ้าหนา้ที่ของโรงพยาบาลและเทศบาลนครเชยีงใหม่ จ านวน 50 คน 

 กลุ่มท่ี 3 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชงิลึกของผู้บริหารเทศบาลนครเชยีงใหม่และโรงพยาบาล จ านวน 2 คน 

น าข้อมูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบาย

ลักษณะท่ัวไปและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพฯ และกลุ่มประชากรเจ้าหน้าท่ี  

ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการตรวจสุขภาพฯ สถิตท่ีิใช ้คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)  

  ชว่งค่าเฉลี่ย                                   การแปลความหมาย   

ค่าเฉลี่ยตัง้แต ่4.21 – 5.00   เห็นดว้ย มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยตัง้แต ่3.41 – 4.20   เห็นดว้ย มาก 

ค่าเฉลี่ยตัง้แต ่2.61 – 3.40   เห็นดว้ย ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยตัง้แต ่1.81 – 2.60   เห็นดว้ย น้อย 

ค่าเฉลี่ยตัง้แต ่1.00 – 1.80   เห็นดว้ย น้อยท่ีสุด  

ส าหรับค าถามปลายเปิดใช้ส าหรับรวบรวมปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการตรวจ

สุขภาพฯ ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ( In-Depth Interview) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

เชงิลึก โดยการเรียบเรียงตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชงิรุก 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

ข้อมูลความคดิเห็นของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชงิรุก 

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และการถ่ายทอดเชิงนโยบาย (Context)  

จากการศกึษาข้อมูลดา้นชอ่งทางการประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพเชงิรุกฯ ท่ีประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ได้รับทราบข้อมูลมานั้น พบว่าประชาชนผู้เข้าร่วมส่วนมากจะได้รับข้อมูลรายละเอียดของโครงการฯ มาจากช่องทางหลัก
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คือ ประธานชุมชนหรือประธาน อสม. (ร้อยละ 44.13) และสื่อวิทยุ/หนังสือพิมพ์ชุมชน (ร้อยละ 18.56) โดยประชน

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนมากนั้นได้รับทราบถึงเหตุผลและความส าคัญของการจัดโครงการฯ ผ่านทางช่องทาง  

ท่ีประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 70.5) เมื่อจ าแนกข้อมูลการประชาสัมพันธ์โครงการแต่ละแขวงแล้ว พบว่าช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์หลักยังเป็นการได้รับข้อมูลโครงการฯ จากประธานชุมชนหรือประธาน อสม. สื่อวิทยุและหนังสอืพิมพช์ุมชน 

ครอบครัว เพื่อน ญาติ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการเช่นเดิม และส่วนมากรับทราบถึงเหตุผลความส าคัญของการ

จัดโครงการฯ นี้ 

ข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

จากการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) ของโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกฯ จากประชาชน

ผู้เข้าร่วม สามารถสรุปผลในภาพรวมได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน  

ท้ังดา้นเจ้าหนา้ที่ท่ีมีอัธยาศัยดี พูดคุยยิ้มแยม้ สามารถให้ค าแนะน าและข้อมูลด้านสุขภาพได้เป็นอยา่งดี คอยอ านวยความ

สะดวกอย่างท่ัวถึง ด้านสถานท่ีตั้งหน่วยตรวจท่ีสามารถเดินทางมาเข้าร่วมได้อย่างสะดวก อยู่ในจุดศูนย์กลางของชุมชน  

มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ เต้นท์ หรือห้องสุขา ด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ส าหรับตรวจสุขภาพ 

ท่ีมีเพียงพอและพร้อมใช้งาน อาหารและขนมท่ีให้บริการระหว่างการตรวจมีความเพียงพอและเหมาะสม และเมื่อจ าแนก

ผลการศึกษาความคิดเห็นตามแขวงแลว้ พบวา่อยู่ในระดับมากที่สุดในทุกดา้นเหมอืนกันทุกแขวง 

ข้อมูลด้านกระบวนการ (Process) ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

จากการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกฯ จากประชาชน

ผู้เข้าร่วม สามารถสรุปผลในภาพรวมได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน ท้ังในด้านช่วงและระยะเวลาของ

การจัดโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกฯ ด้านขั้นตอนการให้บริการท่ีมกีารระบุเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบแต่ละจุดได้อย่างชัดเจน 

แจ้งขั้นตอนกระบวนการตรวจให้กับผู้เข้าร่วมได้อย่างชัดเจน ท าให้การบริการแต่ละจุดมีความสะดวก รวดเร็ว  

และไมต่ดิขัด ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนได้อยา่งทั่วถึง และสามารถรายงานผลตรวจได้อยา่งรวดเร็ว 

ข้อมูลด้านผลผลิต (Product) ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

จากการศกึษาข้อมูลความคิดเห็นดา้นผลผลิต (Product) ของโครงการตรวจสุขภาพเชงิรุกฯ จากประชาชนผู้เข้าร่วม 

สามารถสรุปผลในภาพรวมได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน ประชาชนผู้เข้าร่วมเห็นตรงกันวา่ควรมีการ

จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีเชิงรุกฯ นี้เป็นประจ าทุกปี เนื่องจากเป็นโครงการท่ีให้ผลัพท์โดยรวมท่ีดี ท าให้ประชาชน

ได้ทราบถึงปัญหาสุขภาพของตนเองและเป็นท่ียอมรับของชุมชน สร้างการตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลสุขภาพได้

อย่างด ีและยังสามารถน าผลการตรวจสุขภาพท่ีได้จากโครงการไปตอ่ยอดในการดูแลและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพต่อไป

ได้ในอนาคต และเมื่อจ าแนกผลการศึกษาความคิดเห็นตามแขวงแล้ว พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน เหมือนกัน 

ทุกแขวง 

ข้อมูลความคดิเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชงิรุก 

ข้อมูลเชงิสถิตขิองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

จากการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกฯ จ านวน 50 คน  

สามารถสรุปผลในภาพรวมได้ว่า เจ้าหน้าท่ีส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 72.0) ท่ีมีช่วงอายุอยู่ใน 3 ช่วงคือ น้อยกว่า  
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25 ปี ช่วง 26-35 ปี และช่วง 36-45 ปี เป็นหลัก โดยเกือบท้ังหมดมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 84.0) 

นอกจากนัน้คือปริญญาโทหรือสูงกว่า ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนใน 2 ช่วงคือ มากกว่า 20,000 บาท (ร้อยละ 38.0) 

และ 10,001 - 15,000 บาท (ร้อยละ 34.0) นอกจากนี้ส่วนมากมปีระสบการณ์ในการเป็นเจ้าหนา้ท่ีโครงการตรวจสุขภาพ

ฯ นี้อยู่ในช่วง 1-3 คร้ัง จากข้อมูลเชิงสถิตินี้จะเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกฯ  

จะเป็นเจ้าหน้าท่ีระดับปฎิบัติการ และมีเจ้าหน้าท่ีระดับหัวหน้างานท่ีมีประสบการณ์และเจ้าหน้าท่ีระดับบริหาร  

อยู่เป็นสว่นน้อย 

ข้อมูลด้านบริบท (Context) ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

จากการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นด้านบริบท (Context) ของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกฯ 

สรุปผลในภาพรวมได้ว่า เจ้าหน้าท่ีท้ังหมดเห็นว่าโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกฯ นี้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ

ของประชาชนในสังคมปัจจุบัน รับทราบถึงนโยบายของการจัดโครงการท่ีถูกถ่ายทอดมาจากผู้บริหารเป็นอย่างดี  

และชัดเจน และเห็นด้วยว่าโครงการนี้สง่ผลกระทบตอ่ความเข้าใจด้านการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน  

ข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 

จากการศกึษาข้อมูลความคิดเห็นดา้นปัจจัยน าเขา้ (Input) ของเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการตรวจสุขภาพเชงิรุก

ฯ สรุปผลในภาพรวมได้ว่า เจ้าหน้าท่ีท้ังหมดมีความคิดเห็นในระดับมากในทุกด้าน ท้ังด้านสถานท่ีตั้งหน่วยท่ีสามารถ

เดินทางมาได้อย่างสะดวก มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ ด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีความพร้อมในการใช้งาน 

และมีมากพอ ด้านบุคลากรเจ้าหน้าท่ีท่ีเพียงพอกับการด าเนินงาน มีการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานอย่างคุ้มค่า  

และมีอาหารและขนมส าหรับให้บริการระหว่างการตรวจที่เหมาะสม 

ข้อมูลความคดิเห็นของผู้บรหิารโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชงิรุก 

ข้อมูลด้านบริบท (Context) ของผู้บริหารโครงการฯ 

จากการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นด้านบริบท (Context) ของผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่และโรงพยาบาล 

ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการตรวจสุขภาพฯ สรุปผลในภาพรวมได้ว่าโครงการนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับประเด็นปัญหา 

ด้านสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในปัจจุบัน และตอบสนองนโยบายการสนับสนุนด้านสุขภาพให้กับ

ประชาชนของส านักหลักประกันสุขภาพ ต้องการสร้างความตระหนักให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เห็นถึง

ความส าคัญของการรักษาสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ดอ้ยโอกาส และผู้ป่วยโรคเรือ้รัง สรา้งโอกาสในการ

เข้าถึงสิทธิการตรวจสุขภาพ เข้าถึงประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้อย่างท่ัวถึง เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล

นครเชยีงใหม่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประโยชนจ์ากผลการตรวจสุขภาพ เพื่อน าไปตอ่ยอดการดูแลรักษาสุขภาพตอ่ไปได้อยา่ง

รวดเร็ว 

ข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ของผู้บริหารโครงการฯ 

จากการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) ของผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่และโรงพยาบาล 

ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกฯ สรุปผลในภาพรวมได้ว่า ทางทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

กับโครงการมีการประสานงานวางแผนก าหนดแนวทางการจัดตั้งหน่วยตรวจภายใต้โครงการ และก าหนดรายการตรวจ

สุขภาพท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการก าหนดแนวทางการคัดกรองผู้ท่ีสามารถเข้ารับ



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 2 (April – June 2019)   129 

 

บริการตรวจสุขภาพจากโครงการ เพื่อท่ีจะให้โอกาสส่งต่อไปถึงกลุ่มเป้าหมายหลักได้อย่างชัดเจน ทั้งยังสนับสนุน  

ด้านงบประมาณ บุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณ์และสถานท่ีท่ีใช้ในการจัดตั้งหน่วยตรวจสุขภาพให้ครบถ้วนเหมาะสม  

สะดวกและรวดเร็ว ตอบสนองกับการเข้ารับบริการของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่ 

ข้อมูลด้านกระบวนการ (Process) ของผู้บริหารโครงการฯ 

จากการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นด้านกระบวนการ (Process) ของผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่และโรงพยาบาล 

ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ สรุปได้ว่า มีการด าเนินการแบ่งเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ออกเป็น 4 แขวงหลัก  

เพื่อให้โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกฯ เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตั้งหน่วยตรวจสุขภาพ  

ท่ีสามารถลงพื้นท่ีจัดจุดตรวจในชว่งเวลาท่ีเหมาะสมกับประชาชนให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้ารับบริการ

ของกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อมูลเห็นด้านผลผลิต (Product) ของผู้บริหารโครงการฯ 

จากการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นด้านผลผลิต (Product) ของผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่และโรงพยาบาล 

ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกฯ สรุปผลในภาพรวมได้ว่า ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกฯ  

นี้สามารถน าผลการตรวจสุขภาพท่ีได้รับไปต่อยอดการดูแลรักษาสุขภาพกับสถานพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

ด้านสุขภาพได้อย่างสะดวก ผลักดันให้ประชาชนผู้เข้ารับบริการเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญกับการดูแลรักษา

สุขภาพของตนเองมากขึ้น โดยโครงการตรวจสุขภาพนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  

ท่ีเป็นผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีไม่มีสิทธิทางการรักษาพยาบาลกับท่ีอื่นได้อย่ างท่ัวถึง  

และได้รับข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีสามรถน าไปต่อยอดกับโครงการด้านสุขภาพ  

เพื่อประชาชนต่อไปได้ในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาข้อมูลจากการด าเนินโครงการพบว่า มีประชาชนจ านวนมากท่ีไม่เคยเข้ารับการตรวจสุขภาพ

ประจ าปีกับทางโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ัวไปมาก่อน ดังนั้นจึงควรเน้นการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มดังกล่าว 

ให้มาเขา้รว่มโครงการตรวจสุขภาพฯ ของทางเทศบาลนครเชยีงใหมใ่ห้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก

ในดา้นการดูแลรักษาสุขภาพให้กับประชาชนมากขึน้ 

2. จากการศกึษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิโครงการ ด้านขอ้มูลความคิดเห็นในส่วนของปัจจัยกระบวนการ

ตรวจสุขภาพขอโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกฯ ในคร้ังนี้ พบว่าเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการด าเนินการซักประวัติ  

และเจาะเลือด เนื่องจากจ านวนเจ้าหน้าท่ีและอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนผู้ เข้าร่วมโครงการ 

โดยเฉพาะในช่วงเวลา 8.00-9.00 น. ท่ีผู้เข้าร่วมต่างทยอยเดินทางมาเข้ารับบริการท่ีหน่วยตรวจพร้อม ๆ กัน ท าให้เกิด

เป็นคอขวดในกระบวนการ ควรมกีารบริหารจัดการทรัพยากรตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในชว่งเวลาดังกล่าว 

3. จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ ข้อมูลการประเมินโครงการโครงการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชน

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีเข้าร่วมโครงการไว้ในรูปแบบของเอกสารจ านวนมาก ควรท่ีจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้  

ในรูปแบบของดิจิตอลไฟล์บนคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์
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แนวโน้มด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี และยังสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดโครงการอื่น ๆ ในอนาคต 

ได้อีกดว้ย 
 

บรรณานุกรม 

ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง. (2559). จ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่ ปี พ.ศ. 2559. 

 สบืค้นจาก http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครเชยีงใหม่. (2558). โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชงิรุกในกลุ่ม

ประชาชนเขตเทศบาลนครเชยีงใหม่. สบืค้นจาก http://www.cmm-fund.com/กจิกรรมกองทุนฯ/โครงการตรวจ

สุขภาพเคลื่อนท่ีแบบบูรณาการเชงิรุกในกลุ่มประชาชน-เขตเทศบาลนครเชยีงใหม่ท่ีมีอายุตัง้แต่-35-ปีขึน้ไป_

24.html 

ศุภามณ จันทร์สกุล. (2557). ยุคสมัยของการประเมินผลและแนวคดิทฤษฎีของนักประเมิน. วารสารวิชาการมหาวทิยาลัย

อสีเทิร์นเอเชยี (ฉบับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 8(1), 68-79. 

 

 


