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บทคัดย่อ 
 การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการด าเนินงาน และ
ผลผลิตของโครงการฯ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์
ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จ านวน 15 คน ผู้เข้ารับการอบรมการนวดเพ่ือการรักษา 
จ านวน 40 คน ผู้เข้ารับการอบรมการนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ  จ านวน  40  คน ผู้เข้ารับการอบรมการ
ดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย  จ านวน  40  คน  และ ผู้รับบริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จ านวน 361 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถาม  จ านวน  3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  สรุปผลการประเมิน 

1. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ในด้านบุคลากร มีความเหมาะสมในระดับมาก ด้าน
งบประมาณ มีความเหมาะสมในระดับมาก และด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการศูนย์ฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก และความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

2. การประเมินกระบวนการด าเนินงาน ของคณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์ ใน
ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

3. การประเมินผลผลิต ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณลักษณะของผู้ให้บริการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจ
ของผู้รับการอบรม โครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ของศูนย์การแพทย์ทางเลือก คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความรู้
ของผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย อบรมนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ ส่วนใหญ่มี
ความรู้ในระดับมาก อบรมนวดเพ่ือการรักษา ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลาง และอบรมการดูแล
ผู้อายุด้วยการแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับมาก  
ค าส าคัญ:  การประเมินโครงการ  การแพทย์แผนไทย   
 
Abstract  
 This research aims to evaluate basic factors, the process and output. The 
population were 15 administrators of alternative medicine center at Kamphaeng Phet 
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Rajabhat University, 40 treatment massage practitioners, 40 foot massage practitioners, 
40 trainers of Thai traditional elderly health care and 361 service recipients of the 
alternative medicine center. The data of third editions research were analyzed by using 
percentage, mean and standard deviation.  
  The results found 

1. The basic factors were found that persons, budgeting, materials and building 
with the opinion of board directors center related and service recipients at high 
appropriate overall level. 

2. The implementation process with the opinion of board  administration Medicine 
Center at high appropriate overall level  

3. The product were found  the satisfaction of the clients, the features of the 
service provider, quality of service and practitioners of Thai Development of Traditional 
Medicine Center of Alternative Medicine Science and Technology Kamphaeng Phet 
Rajabhat University were high overall. The knowledge of the practitioners from Thai 
development project and foot massage practitioners, and the treatment massage 
practitioners Were at high overall level. The trainers of Thai traditional elderly health 
care at moderate level.  
Keywords: Project Evaluation, Thai Traditional Medicine  

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรถือเป็นมรดกอันล้ าค่า  เป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของประชาชน
ชาวไทยที่มีมาช้านานและถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่ดี  มีประโยชน์และมีลักษณะเด่นเฉพาะในแต่ละ
ท้องถิ่น  ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายที่จะสืบทอดภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ให้
คงอยู่กับท้องถิ่น เพ่ือที่จะสามารถน าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด จากการที่ระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นและความ
ต้องการด้านบริการสุขภาพของประชาชนได้อย่างเพียงพอละเท่าเทียมกัน  ทั้งๆ ที่การมีสุขภาพดี เป็น
สิทธิของประชาชนทุกคนตามรัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบัน  กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับองค์กร
ภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  จึงได้จัดท าการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ  เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม   
  สถิติรายงานพบว่ามากกว่าร้อยละ 70 ของโรคที่เข้ารับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันเป็น
โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยตนเอง ถ้ารู้จักการใช้วิธีการรักษาทางแพทย์แผนไทยและการปฏิบัติตนที่
เหมาะสม และพบว่าเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงภายใต้
การดูแลจากแพทย์แผนปัจจุบันอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้มีข้อบ่งชี้ว่าแพทย์แผนปัจจุบัน ยังไม่สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งจะพบเห็นได้จากการที่ประชาชนไปรับการรักษาทั้งแพทย์แผน
ปัจจุบันและแพทย์แผนไทยไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น การหันมาฟ้ืนฟูภูมิปัญญาไทยและการแพทย์แผน
ไทยอย่างถูกต้องจะช่วยลดภาระของแพทย์แผนปัจจุบันลดการน าเข้ายาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนการ
พ่ึงพาเทคโนโลยีต่างชาติลงได้ ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ประชาชน มีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน
และได้พ่ึงพาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ศุภลักษณ ์ฟักค า, 2545, น.45) 
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 จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้มีการพัฒนาส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสามารถผสมผสานเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นทางเลือกหนึ่งของ
ประชาชน ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น โดยรัฐได้จัดตั้งกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ท าให้กระแสการส่งเสริมและรักษา
สุขภาพของคนไทยเปลี่ยนจาก แบบแผนการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 
ที่เคยถูกปฏิเสธจากแพทย์แผนปัจจุบัน ได้แก่ การใช้สมุนไพร แพทย์แผนไทย การนวดไทย การแพทย์
จีน ชีวจิต ธรรมชาติบ าบัด การออกก าลังกายและวิธีการอ่ืนๆ เป็นแบบแผนการดูแลสุขภาพที่
ประชาชนเลือกใช้ เพ่ือการป้องกันและรักษาสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบันมีสถานพยาบาลทางด้านการแพทย์แผนไทยกระจายอยู่ทั่วประเทศ
ถึง 645 แห่ง (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2547, น.58) 

ศูนย์การแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  มีหน้าที่หลักในการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นในเรื่องของการแพทย์แผนไทย และ
ได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย  โดยด าเนินการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การแพทย์แผนไทยให้แก่ประชาชนทั่วไป และเพ่ือทราบผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการแพทย์
แผนไทย  ของศูนย์การแพทย์ทางเลือก  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ผู้ประเมินจึงสนใจที่จะประเมินโครงการนี้ขึ้นซึ่งผลที่ได้จากการประเมินครั้งนี้ เพ่ือที่จะ
ได้ทราบถึงประสิทธิผลของโครงการ  รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และน าข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินมาประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุง และพัฒนาโครงการการพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1. เพ่ือประเมินปัจจัยเบื้องต้นโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย  ของศูนย์การแพทย์
ทางเลือก  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

2. เพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินงานโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย  ของศูนย์
การแพทย์ทางเลือก  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3. เพ่ือประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย  ของศูนย์การแพทย์ทางเลือก  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
วิธีการด าเนินการประเมิน 

ประชากร   
ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร ผู้เข้ารับการอบรมการนวดเพ่ือการรักษา ผู้เข้ารับการอบรมการนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ ผู้
เข้ารับการอบรมการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย และผู้รับบริการของศูนย์การแพทย์
ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

1) คณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 
15 คน   

2) ผู้เข้ารับการอบรมการนวดเพ่ือการรักษา  จ านวน 40 คน 
3) ผู้เข้ารับการอบรมการนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ  จ านวน 40 คน   
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4) ผู้เข้ารับการอบรมการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย  จ านวน 40 คน 
5) ผู้รับบริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ 

1 - 30 พฤศจิกายน 2554 จ านวน 361 คน   
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ฉบับ 
ฉบับที่ 1  ส าหรับคณะกรรมการศูนย์การแพทย์ทางเลือก   แบ่งออกเป็น  3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น  ตามโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย  ของ
ศูนย์การแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของการด าเนินงาน  แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ  คือมากที่สุด มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 

ฉบับที่ 2  ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม   แบ่งออกเป็น  3  ตอน คือ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย  ศูนย์

การแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale)  5 ระดับ  คือมากที่สุด มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3  แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนวดเพ่ือการรักษา 
ตอนที่ 4 แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ  
ตอนที่ 5  แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย 

ฉบับที่ 3  ส าหรับผู้รับบริการ แบ่งออกเป็น  2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์การแพทย์ทางเลือก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ  คือมากที่สุด มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ประเมินด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการประเมิน 
ผู้ประเมินได้ก าหนดวัตถุประสงค์  ตัวแปรที่มุ่งประเมิน  แหล่งผู้ให้ข้อมูล  เครื่องมือ  การ

วิเคราะห์ข้อมูล  และเกณฑ์การตัดสิน  ดังแสดงในตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1  รายละเอียดของการประเมินโดยจ าแนกตามองค์ประกอบที่ประเมิน 

วัตถุประสงค์ 
ตัวแปรที่มุ่ง

ประเมิน 
แหล่งผู้ให้

ข้อมูล 
เครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูล 

เกณฑ์การ
ตัดสิน 

1.  เพื่อประเมิน
ความเหมาะสม
ของปัจจัย
เบื้องต้น 

บุคลากร คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ 
 

แบบสอบถาม -  ค่าเฉลี่ย 
-  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.00-5.00 

งบประมาณ คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ 
 

แบบสอบถาม -  ค่าเฉลี่ย 
-  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.00-5.00 

วัสดุอุปกรณ์
และอาคาร
สถานที่ 

-คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ 
- ผู้รับบริการ 

แบบสอบถาม -  ค่าเฉลี่ย 
-  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.00-5.00 

2.  เพ่ือประเมิน
ความเหมาะสม
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

การวางแผน คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ 
 

แบบสอบถาม -  ค่าเฉลี่ย 
-  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.00-5.00 

การติดตาม
และ
ประเมินผล 

คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ 
 

แบบสอบถาม -  ค่าเฉลี่ย 
-  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.00-5.00 

3.  เพ่ือประเมิน
ผลผลิตของ
โครงการฯ 

ความพึงพอใจ -  ผู้รับบริการ 
-  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

แบบสอบถาม -  ค่าเฉลี่ย 
-  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.00-5.00 

ความรู้ -  ผู้เข้ารับการ
อบรม 

แบบทดสอบ -  ความถี ่
-  ร้อยละ 

1.00-5.00 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

- คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ 
-  ผู้รับบริการ 

แบบสอบถาม -  ค่าเฉลี่ย 
-  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.00-5.00 

 
สรุปผลการประเมิน 

1. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น โครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ของศูนย์การแพทย์
ทางเลือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในด้านบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่  ของคณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์ทางเลือก  
และผู้รับบริการ มีดังนี้ 

1) ด้านบุคลากร ในภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่เหมาะสมที่สุด
คือ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานชัดเจนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน 

2) ด้านงบประมาณ ในภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่เหมาะสม
ที่สุดคือ ใช้งบประมาณในโครงการฯ อย่างเหมาะสม และการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
น าไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  

3) ด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ 
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- ความคิดเห็นของคณะกรรมการศูนย์ฯ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีข้อที่เหมาะสมที่สุด ได้แก่ สถานที่ด าเนินงานโครงการฯ สะอาด เรียบร้อย รองลงมา วัสดุที่ใช้ใน
ส านักงาน เพียงพอต่อการด าเนินงานโครงการ 

- ความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ข้อที่เหมาะสมที่สุดคือ สถานที่ให้บริการเหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก รองลงมา คือ สถานที่มีความ
เป็นส่วนตัว  

2. การประเมินกระบวนการด าเนินงานโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย  ของศูนย์
การแพทย์ทางเลือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์  

1) ด้านการวางแผน ในภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่เหมาะสม
ที่สุดคือ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีการวางแผนงานการด าเนินงานที่ชัดเจน รองลงมา มีการประชุม 
ปรึกษาหารือในการวางแผน   

2) ด้านการด าเนินงาน ในภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก โดยมีข้อที่เหมาะสม
ที่สุดคือ ระยะเวลาในการอบรมแต่ละครั้ง มีความเหมาะสมและเป็นไปตามก าหนดการ รองลงมา มี
การประสานงานหน่วยงานภายใน ภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
ทั่วถึง และการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  

3) ด้านการติดตามและประเมินผล ในภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด 
โดยมีข้อที่เหมาะสมที่สุด คือ มีการประเมินโครงการระหว่างปีและสิ้นสุดโครงการ รองลงมา การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

3. การประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ของศูนย์การแพทย์ทางเลือก 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ผู้เข้ารับการ
อบรม และความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย    

1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านคุณลักษณะของผู้ให้บริการ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถก าหนดระยะเวลาในการให้บริการตามที่ผู้รับบริการ
ต้องการ รองลงมา มีการอธิบายขั้นตอนในการรับบริการเป็นอย่างดี ส่วนด้านคุณภาพการให้บริการ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ให้ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการ
รับบริการ รองลงมา มีการติดตามผลหลังการให้บริการและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวทุกครั้ง
หลังการนวดได้ดี ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด รับฟังความคิดเห็นและค าติชมของผู้รับบริการและผู้นวดมี
เพียงพอส าหรับการให้บริการ  

2) ความพึงพอใจของผู้รับการอบรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้เหมาะสม รองลงมา มีการกิจกรรมนันทนาการสอดแทรก 
ระหว่างการด าเนินการอบรมอย่างเหมาะสม เพียงพอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การใช้เวลาตามที่
ก าหนดไว้ รองลงมา เอกสารประกอบการอบรมชัดเจนเข้าใจง่าย   

3) ระดับความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม โดยการอบรมนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ ส่วนใหญ่มี
ความรู้ในระดับมาก อบรมนวดเพ่ือการรักษา ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลาง และอบรมการดูแล
ผู้อายุด้วยการแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับมาก  
 
 
อภิปรายผลการประเมิน 
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  การอภิปรายผลครั้งนี้  จะได้กล่าวถึงประเด็นส าคัญที่ค้นพบจากการประเมินตามความมุ่ง
หมายการประเมินโครงการ  กรอบแนวคิดในการประเมิน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

1. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น โครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ของศูนย์การแพทย์
ทางเลือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในด้าน บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ ของคณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์ทางเลือก  และ
ผู้รับบริการ มีดังนี้ 

1) ด้านบุคลากร ในภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
แล้วพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานชัดเจนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ศูนย์การแพทย์ทางเลือก มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานชัดเจน โดย
คณะท างานเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องการแพทย์แผนไทย เป็นไปตามมาตรฐานงานบริการด้านการนวด
ไทยในสถานบริการของรัฐ 

2) ด้านงบประมาณ ในภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก โดยมีข้อที่เหมาะสม
ที่สุด คือ ใช้งบประมาณในโครงการฯ อย่างเหมาะสม และการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
น าไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ศูนย์การแพทย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านการประชุมของคณะกรรมการผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัย ในทางปฏิบัติ
คณะกรรมการมีการประชุมวางแผนการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน   

3) ด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ 
   ความคิดเห็นของคณะกรรมการศูนย์ ฯ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก  
โดยมีข้อที่เหมาะสมที่สุด  ได้แก่ สถานที่ด าเนินงานโครงการ ฯ สะอาด เรียบร้อย  และ  ความคิดเห็น
ของผู้เข้ารับบริการ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่เหมาะสมที่สุด  คือ สถานที่
ให้บริการเหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก รองลงมา คือ สถานที่มีความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจาก  ในงานบริการนวดเพ่ือสุขภาพ  ผู้มารับบริการส่วนใหญ่ ต้องการมาผ่อนคลาย  และมี
ความเป็นส่วนตัว และสะดวกในการใช้บริการ สอดคล้องกับปิยาภรณ์ แสนศิลา (2546) ได้
ท าการศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการนวดไทยในคลินิกแพทย์แผนไทย  โรงพยาบาลพล 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความสะดวกในการใช้
บริการมีระดับมากที่สุด  

2. การประเมินกระบวนการด าเนินงานโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย  ของศูนย์
การแพทย์ทางเลือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์ ใน
ภาพรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก โดยมีด้านที่เหมาะสมที่สุด คือ ด้านการติดตามและ
ประเมินผล ด้านการติดตามและประเมินผล โดยมีข้อที่เหมาะสมที่สุด คือ มีการประเมินโครงการ
ระหว่างปีและสิ้นสุดโครงการ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ศูนย์การแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานย่อย ใน
สังกัดคณะวิทศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องรายงานการใช้งบประมาณ และผลการด าเนินงาน โดย
มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามประเมินผล เป็นรายไตรมาส  จึงเป็นการกระตุ้นเตือนให้ต้องมีการ
ประเมินผลโครงการ   

3. การประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ของศูนย์การแพทย์ทางเลือก 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ผู้เข้ารับการ
อบรม และความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย    
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1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ของศูนย์
การแพทย์ทางเลือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ด้าน
คุณลักษณะของผู้ให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ สามารถก าหนดระยะเวลาในการให้บริการตามที่ผู้รับบริการต้องการ รองลงมา มีการอธิบาย
ขั้นตอนในการรับบริการเป็นอย่างดี  ด้านคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ให้ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจใน
การรับบริการ รองลงมา มีการติดตามผลหลังการให้บริการและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวทุก
ครั้งหลังการนวดได้ดี ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด รับฟังความคิดเห็นและค าติชมของผู้รับบริการและผู้
นวดมีเพียงพอส าหรับการให้บริการ  

2) ความพึงพอใจของผู้รับการอบรม โครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ของศูนย์
การแพทย์ทางเลือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ในภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ วิทยากรมีเทคนิคการ
ถ่ายทอดความรู้เหมาะสม รองลงมา มีการกิจกรรมนันทนาการสอดแทรก ระหว่างการด าเนินการ
อบรมอย่างเหมาะสม เพียงพอ ทั้งนี้เนื่องมาจาก การสอนทักษะเรื่องการนวดเป็นการต้องฝึกปฏิบัติ 
และต้องมีความแม่นย าในต าแหน่งที่จะนวด บางครั้งอาจมีความเครียด จึงต้องมีการกิจกรรม
นันทนาการสอดแทรกเสมอ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิดความตึงเครียดในการเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 
จากผลการประเมินขั้นต้น ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์ ในด้าน

ต่างๆ ดังนี้ 
ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 
1) ผู้บริหาร ควรเพิ่มจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
2) ผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์ฯ ควรวางแผนในการใช้งบประมาณในการ   
3) ด าเนินโครงการและตรวจสอบการใช้งบประมาณในโครงการอย่างสม่ าเสมอ  
4) ควรจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน  เช่น เพ่ิมจ านวนห้องน า และห้อง

เปลี่ยนเสื้อผ้า และดูแลให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
กระบวนการด าเนินโครงการ   
1) ควรส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการฝึกอบรม 
2) ควรวางแผนการปฏิบัติงานตามงานการด าเนินงานโครงการที่เขียนไว้ตามโครงการ 
ผลผลิตของโครงการ  
1) ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการให้บริการ รับฟังความคิดเห็นและค าติชม

ของผู้รับบริการ 
2) ควรมีการส่งเสริมด้านความรู้เรื่องการนวดเพ่ือการรักษา ให้แก่ผู้เขารับการอบรม 

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรศึกษาความต้องการของชุมชนในการจัดอบรมด้านการแพทย์แผนไทย  
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2.  ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการการแพทย์แผนไทย ของศูนย์การแพทย์
ทางเลือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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