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ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ และดานผลผลติ แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย ไดแก 
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This research was evaluated of training program of nursing specialty in nurse 

practitioner (Primary medical care) (Developed in 2009) the Faculty of Nursing 
Srinakharinwirot University. The CIPP model was used to evaluate in four aspects: the 
context, the input, the process, and the productivity. The sources of information in this study 
were 107 trainees in group 16, 100 supervisors, 107 Colleagues, 107 clients and 14 
members of the training committee. Four papers were used: the interview for the 
committee, the questionnaire about the training program for the trainees, the questionnaire 
about the application post-training knowledge of trainees to their work for supervisors and 
colleagues, and the questionnaire about the satisfaction of clients. The statistics used in 
data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The results showed that 
1. For the context, the objectives of the training program complied with the health 

care policy, serve the needs of trainees and were relevant to the social problem and current 
situation. The relevance was considered high as required by the setting criteria. 

2. For the input, the qualifications of the guest lecturers, the mentor doctor in 
training field, the trainees; timing materials, and training place were considered highly 
appropriate and greater than the setting criteria.  

3. For the process, the training activities were considered the most appropriate and 
greater than the setting criteria.   

4. For the productivity, the post-training knowledge were considered the most 
appropriate and greater than the setting criteria.   
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 ปริญญานิพนธฉบบันี้บรรลผุลสําเร็จได ดวยความกรณุาเอาใจใส ความชวยเหลือ อีกทั้ง 
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กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ไดกรณุาใหคําแนะนําในการศึกษาคนควา และตรวจแกอยางใกลชิด
ตลอดมา จนปริญญานพินธฉบบันี้สําเร็จดวยความเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา 
ที่ไดรับเปนอยางยิ่ง ขอกราบขอบพระคณุเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย 
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ดร.สมสรรญก วงษอยูนอย กรรมการ ที่แตงตั้งเพ่ิมเติม ที่กรุณาใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ  
ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการดําเนินการศึกษาวิจัย 
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ของผูเขารบัการฝกอบรม ผูรวมงาน และผูรับบริการทกุทาน ที่ใหความรวมมือในการศกึษาวิจัยครั้งนี้  
แมวาไมสามารถกลาวนามได ดวยขอจํากัดทางวิชาการ แตมิตรภาพที่ทุกทานใหความรวมมือตอ
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คอยใหความชวยเหลือ คําแนะนํา ความหวงใย และใหกําลังใจแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 สุขภาพของประชาชนในทกุประเทศ เปนสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก
เน่ืองจากประชาชนที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บนัน้ ความเสี่ยงในการดํารงชีวิตรวมถึงลดภาระ
คาใชจายดานการดูแล หรือการรักษาผูที่เจ็บปวย เปนตน เชนเดียวกับในประเทศอื่น ๆ ที่ตอง
รับภาระนี้  ประเทศไทยเล็งเห็นความสําคัญของสุขภาพประชาชนในประเทศเชนเดียวกัน จึงได
ดําเนินการปฏิรูประบบสุขภาพของประชาชนขึ้น ดังจะเห็นไดจากรัฐบาลประกาศใชนโยบาย
หลักประกันสขุภาพถวนหนามาตั้งแตป พ.ศ. 2543 โดยมีเปาหมายเพื่อใหประชาชนชาวไทยทุกคน
เขาถึงบริการสุขภาพอยางเทาเทียมกัน (สภาการพยาบาล.  2554: 3) พรอมกับใหความสําคัญตอ
การใหบริการสุขภาพแกประชาชน รัฐบาลจึงไดจัดใหมีหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (PCU) 
ขึ้น แตเน่ืองจากภาวการณขาดแคลนแพทย  ทําใหบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏบิัติงานในหนวยบรกิาร
สุขภาพระดับปฐมภูมิ ซึ่งสวนใหญเปนพยาบาลวิชาชพีตองทําหนาที่เสมือนแพทยในการสงเสริม
ศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ใหสามารถดูแลตนเองใหมีสขุภาพดี ปองกันการเกิดความ
เจ็บปวย และทําหนาที่ในการรักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กิดการเจ็บปวยไมรุนแรง ตลอดจนดูแลผูปวย
เรื้อรังที่บานโดยไมมีกฎหมายรับรองแมจะมีประสบการณหรือมีศักยภาพก็ตาม จากบทบาทหนาที่
ของพยาบาลวิชาชีพที่กลาวมา ทําใหรัฐบาลเล็งเห็นความจําเปนในการที่จะพัฒนาศักยภาพของ
พยาบาลวิชาชีพใหสามารถประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองโรค ตรวจวนิิจฉัยโรค ใหการรักษาพยาบาล
ขั้นตน ใหการชวยเหลือในระยะฉุกเฉิน และสงตอเพ่ือรับการรักษาทีถู่กตองไดอยางมีประสิทธภิาพ
ตามบทบาทหนาที่ จึงมอบนโยบายแกสภาการพยาบาลภายใตกฎหมายรับรอง 
 สภาการพยาบาลมีหนาที่ควบคุม กํากับการปฏิบัติภารกิจของพยาบาลวชิาชีพ ไดรับมอบ
นโยบายและเห็นความจําเปนในภารกิจเกี่ยวกบัการใหบริการการรักษาโรคเบื้องตน จึงไดปรับปรุง
พระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุงครรภ ใหมีความสอดคลองกับความตองการที่มีในปจจุบัน 
โดยกําหนดใหการประกอบวิชาชีพการพยาบาลครอบคลุมการกระทําตามวิธีที่กําหนดไวใน                    
การรักษาโรคเบื้องตน การใหภูมิคุมกันโรค ตามที่ปรากฏในมาตรา 4 (3) และมาตรา 7(2) แหง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 และที่แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ซึ่งกําหนดใหสภาการ
พยาบาลทาํหนาที่ในการสงเสริมการศึกษา การบริหาร การวิจัย และความกาวหนาในวิชาชีพพยาบาล 
การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ประกอบกับขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวย
ขอจํากัดและเง่ือนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 และตามขอ 6 
แหงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการประกอบวชิาชีพการพยาบาล ตามขอกําหนดในการ
รักษาโรคเบื้องตนและการใหภูมิคุมกันโรค พ.ศ. 2545  ในกรณีสภาการพยาบาลรบัรองสถาบันที่
สามารถจัดการศึกษาตอเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตรตั้งแตป พ.ศ. 2547 โดยคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับการรับรองใหเปนสถาบันหลักในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรดังกลาวมาตั้งแตป พ.ศ.2548  
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 คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ซึง่เปนหนวยงานหนึ่งที่ไดดําเนินการ
รวมมือกับสภาการพยาบาล ในการผลิตพยาบาลวิชาชพีเฉพาะทางขึน้มาอยางตอเน่ืองตั้งแตป  
พ.ศ. 2548 โดยมีการจัดศึกษาอบรมหลกัสูตรเฉพาะทางที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบวิชาชีพ
ทางดานการพยาบาลวิชาชีพของสภาการพยาบาลในหลายสาขา เพ่ือใหผูเขารับการศึกษาอบรม        
ซึ่งเปนพยาบาลวิชาชีพมีทกัษะและความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น (คณะพยาบาลศาสตร.  2553) 

 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน)  
(คณะพยาบาลศาสตร.  2552) เปนหลักสูตรหนึ่งที่มีเน้ือหาเนนเกี่ยวกับความรู ความสามารถใน            
การประเมิน สภาวะสุขภาพ การคัดกรองผูปวย การชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน รวมทัง้การรักษา         
โรคเบื้องตน และการใหภูมิคุมกันโรคที่กาํหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตัดสินใจสงตอได
อยางเหมาะสม และสามารถใหคําปรึกษาทางดานที่เกี่ยวของกับสขุภาพ ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย
หลักประกันสขุภาพถวนหนา ที่รัฐบาลไดประกาศใชเพ่ือตองการใหประชาชนรูจักและเขาใจ         
ในการปฏิบตัติัวให มีสุขภาพที่ดีในเบื้องตนได 
 การจัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัตทิัว่ไป           
(การรักษาโรคเบื้องตน) ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ ไดดําเนิน           
การจัดการศึกษาอบรมไปแลว รวมทั้งสิ้น 16 รุนและกําลังดําเนินการจัดการศึกษาอบรม รุนที่ 17                 
ซึ่งเปนรุนที่หลักสตูรไดรับการปรบัปรงุเม่ือป พ.ศ. 2552 (คณะพยาบาลศาสตร.  2552) เปนหลกัสูตร 
ที่เพ่ิงจัดการศึกษาอบรมเพยีง 3 รุน คือรุนที่ 14 ถึงรุนที่ 16 จากการศึกษาเอกสารการประเมิน
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) 
พบวาการศกึษาอบรมในแตละรุน คณะพยาบาลศาสตรไดทําการประเมินระดับปฏิกิริยา (Reaction) 
หลังจากการศึกษาอบรมเสรจ็สิ้น เพ่ือสอบถามผูเขารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับความคิดเห็นใน  
การนําความรูที่ไดไปใชในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นตอการดําเนินงานหลักสูตร ปญหา อุปสรรค  
และขอเสนอแนะ เพ่ือสรุปเปนรายงานผลการดําเนินงานโครงการศึกษาอบรมหลกัสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) ตอไป อยางไรก็ตามพบวาขอมูลที่ได    
ไมเพียงพอที่จะบอกไดวาการดําเนินการศึกษาอบรมในแตละรุนบรรลุวตัถุประสงคของหลักสูตร
หรือไมมีขอดี ขอบกพรองอยางไร ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากหลักสูตรที่ใชในการจัดการศึกษาอบรม
ปจจุบัน เปนหลักสูตรทีเ่พ่ิงจัดการศึกษาอบรมทําใหขอมูลในการประเมินยังนอยอยู  ดังนั้นเพื่อให
การดําเนินการจัดการศึกษาอบรมมีประสทิธิภาพบรรลวุตัถุประสงคของหลักสตูร การประเมินโครงการ
อยางมีระบบจึงเปนวิธีการทีดี่ในการที่จะไดขอมูลอยางครบทุกขั้นตอนของการศึกษาอบรม  
 การประเมินโครงการ เปนการตรวจสอบความกาวหนาของโครงการหรือแผนงานตลอดจน
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ วามีมากนอยเพียงใด การประเมินเปน
กระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของโครงการหรือแผนงาน กลาวคือ แผนงานหรือโครงการที่ไดดําเนินการ
ไปแลว ไดผลตามวัตถุประสงคของโครงการและแผนงานหรือไมเพียงใด สามารถทําไดทั้งการประเมิน
กอนเร่ิมโครงการ ประเมินขณะที่แผนงาน/โครงการกําลังดําเนินอยูและการประเมนิผลแผนงานหรือ
โครงการหลังจากดําเนนิงานไดสิ้นสุดแลว(สมคิด พรมจุย.  2552: 37) ซึ่งการประเมินเปนกระบวนการ
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ของการบรรยาย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในการ
ตัดสินใจ เลือกทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งการประเมินเพือ่ใหไดสารสนเทศทีส่ําคัญ มุงประเมิน 4 ดาน
คือ การประเมินสภาพแวดลอม (Context Evaluation) การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) 
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลติ (Product Evaluation) 
(สมคิด พรมจุย.  2552: 63) ดังนั้น ผูประเมินจึงเล็งเห็นความจําเปนอยางยิ่งในการประเมินโครงการ
ศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2552) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในดานบริบท 
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลติ ตลอดจนความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ
(stakeholder) ไดแก ผูบังคับบัญชา  ผูรวมงาน และผูรับบริการ เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุง
มาตรฐาน และกระบวนการจัดการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกลาวใหมีคุณภาพ  เพ่ือให
พยาบาลวิชาชีพที่ผานการศึกษาอบรม มีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ในหนวยบรกิาร
ปฐมภูมิ/ศูนยสุขภาพชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใน
ระดับปฐมภูมิในปจจุบัน  โดยประยุกตใชการประเมินโครงการรูปแบบซิป(CIPP model) ของ 
สตัฟเฟลบีม และคนอื่นๆ (Stufflebeam; et al. n.d.) มาใชในการประเมินโครงการเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพทั้งโครงการศกึษาอบรมมากที่สุด และเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ  
สังคม สิ่งแวดลอมและปญหาสุขภาพและนโยบายการปฏิรูประบบสขุภาพตอไป  
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป 
(การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ โดยประยุกตใชการ
ประเมินรูปแบบซิป (CIPP model) ของ สตัฟเฟลบีม และคนอื่นๆ (Stufflebeam; et al. n.d.)
ประเมินใน 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลติ  

 
ความสําคญัของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีจ้ะทําใหไดขอมูลผลการประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  
คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีถู่กตองและนาเชื่อถือ ครอบคลุมกระบวนการ
สําคัญของการดําเนินโครงการทั้งในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลติ 
จะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของกับการดําเนินการจัดโครงการ และสามารถนํามาใชประกอบการพจิารณา
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลติ 
ของโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัตทิั่วไป (การรักษาโรค
เบื้องตน) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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รูปแบบและขอบเขตของการวิจัย 
 การประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป 
(การรักษาโรคเบื้องตน) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยในครั้งน้ีผูวิจัยไดประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP model)      
ของ สตัฟเฟลบีม และคนอื่นๆ (Stufflebeam; et al. n.d.) ประเมินในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา  
ดานกระบวนการ และดานผลผลติ โดยมีขอบเขตการวจัิย ดังนี้ 
 แหลงขอมูลที่ใชในการวจิัย 
 แหลงขอมูลทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้ เปนบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการศึกษาอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัตทิัว่ไป      
(การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ รุนที่ 16 ระยะเวลา
การศึกษาอบรม ตั้งแตวันที ่21 ธันวาคม 2553 ถึงวันที ่7 พฤษภาคม 2554 จํานวน 107 คน 
 2. ผูบังคับบญัชาของผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวช
ปฏิบัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน  
100  คน 
 3.  ผูรวมงานในสถานทีท่ํางานของผูเขารบัการศกึษาอบรมหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน  107  คน    
 4.  ผูรับบริการในสถานที่ทํางานของผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน  107 คน    
 5.  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง    
สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 14 คน   
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากความมุงหมายของการวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยไดศกึษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ         
และรูปแบบการประเมินตางๆ จึงไดเลือกประยุกตใชรปูแบบการประเมินแบบซิป (CIPP model) 
ของ สตัฟเฟลบีม และคนอื่นๆ (Stufflebeam; et al. n.d.) ประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร          
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการประกอบการตัดสนิใจ
การในดําเนินโครงการ ประกอบดวย ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต 
ดังนี้ 
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 1.  ดานบริบท หมายถึง วัตถุประสงคของการจัดศึกษาอบรมสอดคลองกับนโยบาย    
ดานสาธารณสุข  ความตองการของบุคลากรทางการพยาบาล และปญหา และสภาพสังคมปจจุบัน 
อันนําไปสูความจําเปนของการดําเนินโครงการ 
 2.  ดานปจจัยนําเขา หมายถึง ปจจัยดานทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอบรม 
ไดแก คุณลักษณะของอาจารยพิเศษ คณุลักษณะของแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก คุณสมบัตขิอง    
ผูเขารับการศกึษาอบรม ระยะเวลา วัสดอุุปกรณ  และสถานที่ศึกษาอบรม  
 3.  ดานกระบวนการ หมายถึง  ขั้นตอนของการจัดดําเนินงานศึกษาอบรม ไดแก          
การจัดกิจกรรมศึกษาอบรม และการประสานงาน 
 4.  ดานผลผลิต หมายถึง ความรูความสามารถที่ไดรับจากการศึกษาอบรม ไดแก ความรู
ที่ไดรับหลังจากการศึกษาอบรมเสร็จสิ้น และการนําความรูความสามารถไปใชในการปฏิบัติงาน  
 ซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงไดดังภาพประกอบ  1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

ดานบริบท 

• นโยบายดานสาธารณสุข 

• ความตองการของผูเขารับการศึกษาอบรม 

• ปญหา และสภาพสังคมปจจุบัน อันนําไปสู
ความจําเปนของการดําเนินโครงการ 

ดานปจจัยนําเขา 

• คุณลักษณะของอาจารยพิเศษ 

• คุณลักษณะของแพทยพ่ีเล้ียงประจําแหลง
ฝก 

• คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาอบรม 

• ระยะเวลา 
• วัสดุอุปกรณ 

• สถานที่ศึกษาอบรม 

ดานผลผลิต 

• ความรูที่ไดรับหลังจากการศึกษาอบรม
เสร็จส้ิน 

• การนําความรูความสามารถไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ดานกระบวนการ 
• การจัดกิจกรรมการศึกษาอบรม 

• การประสานงาน

แหลงขอมูล 

• คูมือหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
• คูมือผูเขารับการศึกษาอบรม 

• ผูเขารับการศึกษาอบรม 

• คณะกรรมการดําเนินโครงการ ฯ 

แหลงขอมูล 

• ผูเขารับการศึกษาอบรม 

• คณะกรรมการดําเนินโครงการ ฯ 

แหลงขอมูล 

• ผูเขารับการศึกษาอบรม 

แหลงขอมูล 

• ผลการศึกษาของผูเขารับการศึกษาอบรม  
• ผูเขารับการศึกษาอบรม 

• ผูบังคับบัญชาของผูเขารับการศึกษาอบรม 

• ผูรวมงาน 

• ผูรับบริการ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  โครงการศกึษาอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัติทัว่ไป (การรักษา
โรคเบื้องตน) (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2552) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หมายถึง โครงการในความรับผิดชอบ ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ         
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ใหมีความรู ความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพ  
คัดกรองผูปวย ใหการชวยเหลือกรณีฉกุเฉิน รวมทัง้ใหการรักษาโรคเบื้องตน การสงตอ และการดูแล
ผูรับบริการโรคเรื้องรังอยางตอเน่ืองและการใหภูมิคุมกันโรคตามที่กาํหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถตัดสินใจ สงตอไดอยางเหมาะสม และสามารถใหคําปรึกษาทางดานที่เกี่ยวของกับสุขภาพได 
 2.  การประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (การรกัษาโรคเบื้องตน) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ หมายถึง การประเมินการดําเนินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร การพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาปจจัยและบรบิทสําคัญตาง ๆ ที่สงผลตอความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการ ประกอบดวย ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลติ อธิบายได
ดังนี้ 
  2.1  การศึกษาบริบท  หมายถึง  การศึกษาความสอดคลองเพ่ือใหไดมาซึ่งเหตุผล 
ความสัมพันธเกี่ยวกับสภาพแวดลอม เง่ือนไขปญหาซึ่งนํามาเปนตัวกําหนดทิศทางการดําเนินโครงการ 
ซึ่งในที่นี้คือการศึกษาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของโครงการกับปจจัยเหลานี้ 
   2.1.1 นโยบายดานสาธารณสุข หมายถึง นโยบายของรัฐบาลที่พัฒนา    
ดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับสุขภาพของประชาชน  โดยใชการวิเคราะหจากเอกสาร  

2.1.2 ความตองการของผูเขารับการศึกษาอบรม หมายถึง การศึกษาความ
ตองการหรือความมุงหวังของผูเขารับการศึกษาอบรม โดยใชการวิเคราะหวัตถุประสงคของการจัด
ศึกษาอบรมจากเอกสาร และสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการศึกษาอบรม    
   2.1.3 ปญหา และสภาพสังคมปจจุบัน อันนําไปสูความจําเปนของการ
ดําเนินโครงการ หมายถึง การศึกษาบริบทของสังคม ปญหา ความสําคัญของปญหา และความ
ตองการแกไขปญหา อันนําไปสูความจําเปนในการดําเนินโครงการ โดยการสัมภาษณคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ 
  2.2 การประเมินดานปจจัยนําเขา หมายถึง การประเมินความพรอมและความเหมาะสม
ของปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จโครงการ ดวยการพิจารณาปริมาณและคณุภาพของปจจัย
นําเขาประกอบดวย คุณลักษณะของอาจารยพิเศษ คณุลักษณะของแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก 
คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาอบรม ระยะเวลา วสัดุอุปกรณ และสถานที่ศึกษาอบรม  ซึ่งทําการ
ประเมินโดยการสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ และผูเขารบัการศึกษา
อบรม  
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   2.2.1 คุณลักษณะของอาจารยพิเศษ หมายถึง จํานวนอาจารยพิเศษ 
ลักษณะของบุคคลที่มีความรูความเขาใจในหัวขอที่สอน เปนผูตรงตอเวลา มีน้ําเสียงและทาทางใน
การบรรยายสภุาพเหมาะสม มีความสามารถในการนําเสนอกอนเร่ิมหัวขอวิชาที่สอน พรอมที่จะให
ความชวยเหลอืผูเขารับการศึกษาอบรม เปดโอกาสใหซักถามและแลกเปลีย่นความคิดเห็น          
โดยการสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ และผูเขารบัการศึกษาอบรม  
   2.2.2 คุณลักษณะของแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก หมายถึง ลักษณะของ
แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก ลักษณะของบุคคลที่มีความรูความเขาใจในหัวขอทีส่อน เปนผูตรงตอ
เวลา มีน้ําเสียงและทาทางในการบรรยายสุภาพเหมาะสม มีความสามารถในการนําเสนอกอนเร่ิม
หัวขอวิชาที่สอน พรอมที่จะใหความชวยเหลือผูเขารับการศึกษาอบรม เปดโอกาสใหซักถามและ
แลกเปลีย่นความคิดเห็น โดยการสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ   
และผูเขารบัการศึกษาอบรม  
   2.2.3 คุณสมบัติของผูเขารบัการศึกษาอบรม หมายถึง คุณสมบัติของ
พยาบาลเวชปฏบิัติ ที่มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชพีสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหน่ึง 
มีประสบการณการทํางานพยาบาลวิชาชีพอยางนอย 2 ป มีอาจารยพ่ีเลี้ยง คือ แพทยจากหนวยงาน
ที่ผูเขารับการศึกษาอบรมประสงคจะไปฝกปฏิบัตยิอมรับเปนอาจารยพ่ีเลี้ยง โดยมีหนังสือรับรอง
เปนลายลักษณอักษร และมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาอบรม 
โดยการสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  
   2.2.4 ระยะเวลา หมายถึง กําหนดเวลาที่ใชในการศึกษาอบรม ไดแก 
จํานวนวันทีใ่ชในการศึกษาอบรม  ระยะเวลาที่ใชในการบรรยายแตละหัวขอวิชาการ จํานวนวนัเวลา
ที่ใชในฝกปฏบิัติของภาคปฏิบัติ โดยสอบถามความคดิเห็นของผูเขารับการศึกษาอบรม  
   2.2.5 วัสดุอุปกรณ หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่ใชในการศึกษาอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) ไดแก เอกสารมีครบตามหัวขอ
วชิาที่สอน สื่อการสอนเหมาะสมกับหัวขอวิชา สื่อการสอนมีคุณภาพและทันสมัย จอภาพมีขนาด
เหมาะสมกับเคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ ระบบเสียงภายในหองศึกษาอบรมมีความเหมาะสมชัดเจน 
ไมโครโฟนแบบไมมีสายนําสัญญาณเหมาะสมกับการเรียนการสอน  ไมโครโฟนแบบมีสายนํา
สัญญาณเหมาะสมกับการเรียนการสอน  โดยสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการศึกษาอบรม 
   2.2.6 สถานที่ศึกษาอบรม หมายถึง อาคารสถานที่ และความสะดวกใน
การศึกษาอบรมในภาคทฤษฎี ไดแก สถานที่ศึกษาอบรม มีความสะดวกในการเดนิทาง ดานขนาด
ของหองศึกษาอบรมมีขนาดเหมาะสม  ดานแสงสวางในหองศึกษาอบรมเพียงพอ ความสะดวกใน
การจัดและการเคลื่อนยายโตะเกาอ้ี ในหองศึกษาอบรม (ในภาคทฤษฎี) ตามกิจกรรมการเรียน         
การสอน  ดานระบบเสียงในหองศึกษาอบรม  ดานการจัดโตะเกาอ้ี  และสถานทีศ่กึษาอบรมใน
ภาคปฏิบัติ ไดแก สถานที่ศึกษาอบรมมคีวามสะดวกในการเดินทาง ดานหองศึกษาดวยตนเอง  
ดานหองปฏิบัติการ ดานจํานวนผูปวย และขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) โดยสอบถามความ
คิดเห็นของผูเขารับการศึกษาอบรม  
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  2.3 การประเมินดานกระบวนการ หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของดานกระบวนการการดําเนินโครงการในภาพรวมของแตละประเด็นไดแก การจัดกิจกรรมศึกษา
อบรม และการประสานงาน ซึ่งทําการประเมินโดยการสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการศกึษา
อบรม  
 2.3.1 การจัดกิจกรรมการศึกษาอบรม หมายถึง การปฏิบัติจริงตามกําหนดเวลา ไดแก 
การปฏิบัตติามกําหนดเวลาตามตารางทีว่างไว และการจัดลําดับขั้นตอนเน้ือหาวิชาที่สอน เน้ือหา
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรการประเมินผล โดยการสอบถามความคดิเห็นผูเขารับ
การศึกษาอบรม   
 2.3.2 การประสานงาน หมายถึง การทําใหการจัดศึกษาอบรมตอเนื่องกัน ไดแก ความมี
มนุษยสัมพันธที่ดี ความกระตือรือรนในการชวยเหลือและแนะนาํ การปฏิบัติงานตรงตอเวลา  
ดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการ กระบวนการในการบริหารจัดการที่ดี การชวย
ประสานงานระหวางผูเขารบัการศึกษาอบรมกับอาจารยผูสอน การประสานงานระหวางผูเขารบั
การศึกษาอบรม การชวยแกไขปญหาอุปสรรคระหวางการจัดการศึกษาอบรม โดยการสอบถาม
ความคิดเห็นผูเขารับการศกึษาอบรม 
  2.4 การประเมินดานผลผลิต หมายถึง การความรูความสามารถที่ไดรับจากการศึกษา
อบรม ไดแก ความรูที่ไดรบัหลังจากการศึกษาอบรมเสร็จสิ้น และการนําความรูความสามารถไปใช
ในการปฏิบตังิาน ซึ่งทําการประเมิน โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการศึกษาอบรม 
ผูบังคับบญัชาของผูเขารับการศึกษาอบรม ผูรวมงาน และผูรับบริการ   

2.4.1 ความรูที่ไดรับหลังจากการศึกษาอบรมเสร็จสิ้น หมายถึงความรูที่ไดรับ
ในภาคทฤษฎ ีไดแก วิชานโยบายสุขภาพและการพยาบาล วชิาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นตน 
วิชาการรักษาโรคเบื้องตนและการใชยา วชิาการดูแลผูปวยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ และการผาตัดเล็ก 
วิชาการพยาบาลผูปวยเรื้อรัง  ปฏิบัติการรักษาโรคเบือ้งตน และภาวะฉุกเฉิน ปฏบิัติการพยาบาล
ผูปวยเรื้อรัง ความรูที่ไดรบัในภาคปฏบิตัิ ไดแก แนวคิด ทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับสขุภาพ และบทบาท
พยาบาล บทบาทพยาบาลในการใหบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ การประเมินสุขภาพทั้ง 4 มิติ     
โดยสัมภาษณประวตัิ ตรวจรางกายอยางเปนระบบ การใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินและตัดสินใจ
สงตอผูปวย การรักษาโรคเบื้องตน การใหภูมิคุมกันโรคตามที่กําหนด การใหบริการบุคคล ครอบครัว 
ชุมชนไดอยางครอบคลุมตามปญหาสุขภาพและความตองการดูแลอยางตอเน่ืองของผูรับบรกิาร  
ทุกเพศทกุวัย ตลอดจนโรคเรื้อรังและ/หรือระยะสุดทายของชีวิต การบันทึกประวัต ิการตรวจรางกาย 
การใหการชวยเหลือโดยเฉพาะอยางยิ่งทีเ่กี่ยวของกับนสิิตเวชและจรรยาบรรณวชิาชีพ การใชหลกัฐาน
เชิงประจักษในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูรับบริการอยางครอบคลุม และผลสัมฤทธิ์ดานความรู  
โดยใชแบบบันทึกผลสัมฤทธิด์านความรูของผูเขารับการศึกษาอบรม และโดยการสอบถามความคดิเห็น
ผูเขารับการศกึษาอบรม 
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2.4.2 การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน หมายถึง การนําความรูที่ไดรับ 
เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงาน ไดแก การนําความรูไปไปแกปญหาการปฏิบัติงาน การนําความรู    
ไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน การนําความรูไปถายทอดแกผูรวมงาน โดยการสอบถามความคิดเห็น
ผูบังคบับญัชาของผูเขารบัการศกึษาอบรม และผูรวมงาน และสอบถามความพึงพอใจของผูรบับรกิาร
เกี่ยวกับการใหบริการของผูเขารับการศกึษาอบรม   
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยเชงิประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวช
ปฏิบัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 

1. การประเมินโครงการ 
1.1  ความหมายของการประเมินโครงการ 

  1.2  ประเภทของการประเมิน 
 1.3  ความสําคัญและประโยชนของการประเมินโครงการ  
 1.4  รูปแบบการประเมินโครงการ การออกแบบประเมิน   
1.5 เกณฑการประเมินโครงการ   

 1.6  ทฤษฎีและโมเดลการประเมิน 
2. การศึกษาอบรม 

 2.1  วัตถุประสงคของการประเมินโครงการศึกษาอบรม 
 2.2  กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินโครงการศึกษาอบรม   
 2.3  กระบวนการประเมินโครงการศึกษาอบรม   

3. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) 
 3.1  วัตถุประสงคทั่วไป 
 3.2  วัตถุประสงคเฉพาะ     
 3.3  องคประกอบของหลักสูตร 
 3.4  การจัดการเรียนการสอน 
 3.5  เกณฑการประเมิน 

4. นโยบายดานสาธารณสุข 
5. คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 5.1  งานวิจัยในประเทศ 
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1. การประเมินโครงการ 
 ปจจุบันการประเมินโครงการมีบทบาทสาํคัญตอการพฒันางานและการปฏิบัติภารกิจของ      
ทั้งภาครัฐและเอกชน เน่ืองจากเปนกลไกที่นักบริหาร นักวิชาการ และนักปฏบิัต ิและบุคลากรใน
หนวยงานตางๆ แทบทุกสาขาวิชา จะตองรูจักนําไปประยุกตใชเพ่ือประโยชนในการตัดสินใจ 
รวมทั้งเพ่ือแกปญหาหาหรือพัฒนาโครงการตาง ๆ ที่ตนรับผิดชอบใหดําเนินไปโดยราบรื่น และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน ประกอบกับการใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การทําหนาที่ของหนวยงานตนใหสูงยิ่งขึ้น โดยนําหลักการและเทคนิควิธทีี่สอดคลองกับยุทธศาสตร
การบริหารจัดการที่ดีมาประยุกตใชกันอยางแพรหลาย ภายใตของการปฏิรูประบบราชการและการ
ประกันคุณภาพองคกร จึงทําใหการประเมินโครงการทวีความสําคัญขึ้น โดยการประเมินโครงการ
สามารถชวยใหการบริหารจัดการงาน/โครงการทุกประเภทประสบความสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจตอศาสตรดานการประเมินโครงการและสามารถประยุกตใชประโยชน
จากศาสตรในดานนี้ไดอยางเหมาะสม จึงขอนําเสนอรายงานผลการทบทวนวรรณกรรมดานการวิจัย
ประเมินโครงการในประเดน็ตอไปน้ีคือ ความหมาย แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยที่เกี่ยวของ 
 
 1.1 ความหมายของการประเมินโครงการ 
    1. การประเมินผลโครงการหมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห ความหมาย
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับความตองการ การหาแนวทาง วิธกีารปรับปรุง วิธีการจัดการเกี่ยวกับโครงการ 
และหาผลที่แนใจวา เกิดจากโครงการเพื่อเปนการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการใหดี
ยิ่งขึ้น (นิศา ชูโต.  2542: 9)  
   2. การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวม และวเิคราะห
ขอมูลของการดําเนินโครงการและพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการนั้น 
อยางเปนระบบ แลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพื่อดําเนินงานตอไปหรือจะยุติการ
ดําเนินโครงการนั้นเสีย (ประชุม  รอดประเสริฐ.  2542: 73) 
   3. โครงการ (Project) หมายถึง กลุมของกิจกรรมที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน และ
แตละกิจกรรมมีเปาหมายเดียวกัน มีเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงาน และมักจะเปนงานพิเศษตางจาก
งานประจํา โครงการจะประกอบดวย งาน (Task) และกิจกรรม (Activity) (สมคิด พรมจุย.  2552: 19) 
   
 1.2  ประเภทของการประเมินโครงการ   
 การประเมินโครงการ ถาพิจารณาโดยอาศัยวงจรโครงการเปนเกณฑในการแบง ซึ่งแบง  
การประเมินโครงการออกเปน 3 ประเภทใหญ  คือ  (สมบัติ  สุวรรณพิทักษ.  2531: 45 – 47) 
 1.  การประเมินกอนการดําเนินงาน  เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการกําหนดและเลือกทําโครงการ  ซึ่งจะใชการพิจารณาตอไปน้ี 
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  1.1  ความเหมาะสมของการทําโครงการประกอบดวยการศึกษาวิเคราะหปญหา  
ความจําเปนของการทําโครงการ และการศึกษาความเปนไปได โดยการพิจารณาความเปนไปได
ทางเทคนิควิชาการ ความพรอมในดานการบริหารโครงการ ความพรอมในดานงบประมาณสนับสนุน 
เปนตน 
  1.2  การวิเคราะหผลตอบแทนของโครงการ ประกอบดวย การวิเคราะหคาใชจาย       
และผลกําไร การวิเคราะหคาใชจายกับประสิทธผิล ซึง่เปนการพิจารณาวาการจัดทําโครงการนั้น  
จะใหผลคุมคากับการลงทุนหรือไม  ซึ่งเปนการพิจารณาของโครงการในแงเศรษฐกิจ 
 2.  การประเมินในระหวางการดําเนินงาน เปนการประเมินที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาของ
การปฏิบัติงานโครงการ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการตรวจสอบวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่
กําหนดหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง อันจะแกไขไดทันทวงที การประเมินโครงการใน
ระหวางการดําเนินงาน จึงเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบโครงการที่จะตองหาขอมูลตาง ๆ เพ่ือนํามา
ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ จึงเรียกการประเมินนี้วาการประเมินเพื่อการปรบัปรุงหรือการประเมินผลยอย 
 3.  การประเมนิหลังการดําเนินงาน เปนการประเมินที่จัดทําขึ้นเม่ือการปฏิบัติงาน
โครงการไดเสร็จสิ้นแลว การประเมินนี้จะพิจารณาตอบคําถามในเรื่องตอไปน้ี 
  3.1  การดําเนินงานของโครงการ  สามารถบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวเพียงใด  
สําเร็จตามที่คาดหวังไวเพียงใด  ซึ่งเปนการพิจารณาผลิตผลของโครงการ 
  3.2  เปนการตรวจสอบดูผลพลอยไดอยางอ่ืน นอกเหนือจากทีไ่ดระบุไวในวตัถปุระสงค 
ซึ่งเรียกวา เปนการศึกษาผลกระทบของโครงการทั้งทางดานบวกและดานลบ เชน ผลกระทบทีมี่ตอ
สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ความเชื่อ คานิยม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
  3.3  เปนการสรุปผลรวมของการดําเนินงานของโครงการวา  วัตถปุระสงคของ
โครงการเปนเชนไร ทรัพยากรในโครงการเปนอยางไร การดําเนินงานโครงการไดผลเปนอยางไร   
มีความสําเร็จและความลมเหลวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอยางไร หากมีการดําเนินงานในชวง
ตอไป  มีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงในสวนใด  โดยการรวบรวมขอมูลตางๆ  ที่ไดประเมินไว
แลวตั้งแตเริ่มการดําเนินงานโครงการจนถึงการสิ้นสุด  โครงการจึงเรียกการประเมินในลักษณะนี้วา
เปนการประเมินผลสรุป ซึ่งผูทําหนาที่ประเมินเปนผูปฏิบัติงานโครงการ หรือนักประเมินที่เปน
บุคคลภายนอกก็ได 
  

 1.3  ความสําคัญและประโยชนของการประเมินโครงการ  
 โครงการเปนแผนงานที่จัดทําขึ้นอยางมีระบบ เพ่ือใชในการปฏิบัตใิหบรรลุวตัถปุระสงค  
ที่ไดกําหนดไว แตละโครงการสามารถประสบความสําเร็จหรือบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพได 
ตองขึ้นอยูกับการบริหารโครงการที่มีคุณภาพ ซ่ึงการบริหารโครงการจะประกอบดวยสวนที่สําคญั           
3 สวน คือ  1.การวางแผนโครงการ 2.การนําโครงการไปใช 3.การประเมินโครงการ (ประชุม รอดประเสริฐ.  
2542: 47) การจัดทําแผนงานโครงการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาครัฐบาล จะมองเห็นประโยชน
ของการประเมินโครงการเปนอยางมาก (สุขุม มูลเมือง.  2530: 1) 



14 
 

 ประชุม รอดประเสริฐ (2542: 75) ไดสรุปความสําคัญและประโยชนของการประเมิน
โครงการไวดังนี้ คือ 

1. การประเมินโครงการ จะชวยทําใหการกาํหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานของการ 
ดําเนินงานมีความชัดเจนขึน้ 

2. การประเมินโครงการ ชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชนสงูสุด 
3. การประเมินโครงการ ชวยใหแผนงานดําเนินไปดวยดี  และบรรลุวตัถปุระสงคที่ได 

กําหนดไว 
4. การประเมินโครงการ  มีสวนรวมในการแกปญหาอันเกิดจากผลกระทบของโครงการ 

และทําใหโครงการการเกิดความเสียหายลดนอยลง 
5. การประเมินโครงการ มีสวนชวยอยางสําคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน 
6. การประเมินโครงการ มีสวนในการสรางขวัญและกําลงัใจใหผูปฏิบตัิงาน 
7. การประเมินโครงการ ชวยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ 

 
 1.4   รูปแบบการประเมินโครงการ  การออกแบบประเมิน   
 ผูประเมินจะตองพิจารณาวาประเมินอยางไร จึงทําใหไดผลการประเมินถูกตองตามสภาพ
ความเปนจริงครอบคลุมและสนองตอบความตองการทีจ่ะใช  ผลการประเมินประกอบการตัดสินใจ  
พรอมทั้งผลการประเมินตองไดทันเวลาดวย  จากการวเิคราะหงานการประเมินทั้งหลายปรากฏ         
เปนแบบประเมิน 3 รูปแบบดังนี้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน.  2544ก: 34 – 38) 
 1.  แบบประเมินเชิงสํารวจ เปนแบบประเมินเพื่อสํารวจสิ่งตาง ๆ การวิเคราะหเอกสาร
เปนวธิีการที่ใชในการประเมิน ตามแนวการสํารวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวของจุดออนของ
การใชแบบประเมินเชิงสํารวจ คือ ผลการประเมินคอนขางจะมีความเปนปรนัยต่ํา ซึ่งผลการประเมิน
เปนที่นาสงสยั 
 2.  แบบประเมินเชิงทดลอง เปนแบบประเมินโดยอาศยัการทดลองในการวิจัยแบบทดลอง  
แบบการทดลองที่นิยมใชกันมากเปนแบบกลุมเดียวแลวศึกษาผลทีเ่กิดเพิ่มขึ้น โดยการเปรียบเทียบ
ผลที่ไดจากการวัดกอนและหลัง การทดลองที่มีกลุมทดลองเพียงกลุมเดียวมีโอกาสทดลองเพียง    
ชั่วระยะเดียวมีจุดออนคอนขางมาก ยิ่งเปนการทดลองเกี่ยวกับคนแลวไมอาจควบคุมพฤติกรรม 
ของผูรับการทดลองไดตลอดเวลา 
 3.  แบบประเมินตามโมเดลการประเมิน เปนแบบประเมินที่นักประเมินพัฒนาโมเดลการ
ประเมินน่ันเอง โมเดลในการประเมินจะเปนเครื่องชี้ทศิทาง  การประเมินจะเกี่ยวของกับอะไรบาง  
ผูประเมินจะตองทําอะไรกอนและหลัง ในการเลือกโมเดลในการประเมินนักวิชาการไดเสนอแนะเปน
กรอบความคดิหลายโมเดล ซึ่งสวนใหญมีความคลายคลงึกัน โดยพยายามทําใหการประเมินเปนระบบ  
โดยอาศัยคุณลักษณะของระบบทีป่ระกอบดวยปจจัย กระบวนการและผลผลิตเปนแกนในการเสนอ
โมเดล โดยจําแนกโมเดลการประเมินออกเปน 3 ประเภท คือ 
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  3.1  โมเดลที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลัก เปนการเปรียบเทียบขอความที่ระบุไวใน
จุดมุงหมาย ซึ่งไทเลอรเสนอแนะวา ควรเปนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมกับสวนประกอบการ 
(Performance) ถาผลการเปรียบเทยีบไมขดัแยง ก็แสดงวาบรรลุจุดมุงหมาย แตถามีสวนที่ขัดแยงกัน 
ก็แสดงวาไมบรรลุจุดมุงหมาย การประเมินน้ีมีลักษณะเปนระบบปดสนใจผลเฉพาะที่ใช เพ่ือประเมิน
จุดมุงหมายเทานั้น ซึ่งการประเมินรวมสรปุ (summative evaluation) ที่เนนผลสุดทาย ซึ่งมีประโยชน
ตอการปรับปรุงโครงการนอยมาก ผลการประเมินมีประโยชนมากตอการตัดสินใจ เชิงสรุป เชน  
การยุติโครงการ การรับรองโครงการ เปนตน 
  3.2  โมเดลการตัดสิน เปนโมเดลการประจันหนา(the countenance) ของสเต็ก  
(Robert E.Stake) แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนการบรรยายสิ่งคาดหวังและสิ่งที่เกิดขึน้ใน
ดานปจจัย การปฏิบัติและผลลัพธ โดยอาศัยหลักพิจารณาความสอดคลองระหวางสิ่งที่ตั้งใจจะให
เกิดกับสิ่งที่เกดิขึ้น  กับหลักความสัมพันธระหวางปจจัยการปฏิบตัิและผลลัพธวามีความสัมพันธ
ใกลชิดเพียงใด โดยพิจารณาความสัมพันธเชิงประจักษในสดมภความตั้งใจ โดยอาศัยการวิเคราะห
เชิงตรรกะ ตอนที่ 2 เปนโมเดลมุงการบรรยายสิ่งที่กําลังประเมิน โดยมุงวิเคราะหความสอดคลอง
และความสมเหตุสมผลของสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่ปรากฏจริงของปจจัยการปฏิบัติและผลลัพธ            
ในสดมภเปนสําคัญ 
  3.3. โมเดลเนนการจัดการเปนหลัก เปนโมเดลที่ใหสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกตาง ๆ อยางถูกตอง มีชื่อวา โมเดลซิปของสตฟัเฟลบีมและคนอื่นๆ การประเมินตามโมเดลนี้ 
ประกอบดวยการประเมิน 4 ประเภท คอื การประเมินบริบท การประเมินปจจัยนําเขาการประเมิน
กระบวนการ และการประเมินผลผลิต 
 รูปแบบการประเมินโครงการมีหลายรูปแบบแตละรูปแบบมีแนวคิด ทฤษฏี เหตุผล และ
วิธีการประเมินที่มีผูนิยมนําไปใชเปนแบบอยาง เพื่อประเมินสถานการณของปญหาตางๆ ที่จะ
ประเมินแตกตางกันไป ความแตกตางนีแ้ตกตางกันเฉพาะแนวความคิดเทานั้น แตในการปฏบิัติแลว
จะทําการดัดแปลงและปรบัปรุงแนวคิด และวธิีการใหสอดคลองกับสภาพปญหาของการประเมิน
โครงการ (นิสา ชูโต.  2542: 15) รูปแบบของการประเมินโครงการอบรมที่มีลักษณะเปนแบบการ
ประเมินความกาวหนาเพื่อบงชี้จุดเดนและจุดดอยของการอบรมซึ่งจะนําผลไปปรบัปรุงกิจกรรม
แผนการอบรมไดทันทวงทแีละมีการประเมินรวมสรุปหลังโครงการอบรมสิ้นสุดลงแลวเพ่ือบงชีถ้ึง
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการอบรม  แบบจําลองที่เหมาะสมจะใชเปนกรอบแนวคิดในการประเมิน คือ 
แบบจําลองซปิของ สตัฟเฟลบีม และคนอื่นๆ ในแบบจําลองนี้ใหคํานิยามของการประเมินวาเปน
กระบวนการสกัดขอมูล รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลเพ่ือเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหาร (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน.  2544ก: 66)   
  สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544ก: 50) ไดเสนอคุณลักษณะของเกณฑการประเมินที่ดี 4 ประการ 
คือ 
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 1.  ผลการประเมินมีความเที่ยงสูง (Reliability) หมายถึง การประเมินโครงการที่ดีตองมี
ความคงเสนคงวา โดยปกตกิารวัดทางนามธรรมมีความคลาดเคลื่อนปะปนอยูเสมอ ถาการวัดมี
ความคลาดเคลื่อนสูง แสดงวาการวัดนั้นมีความเที่ยงต่าํ ทําใหผลการประเมินมีความเที่ยงต่ําตาม 
ไปดวย ดังนั้นการประเมินผลโครงการศึกษาอบรมจึงจําเปนตองควบคุมการวัดในทุกขั้นตอนเพือ่ให
มีความคลาดเคลื่อนนอยที่สดุ ซึ่งจะเปนผลใหการวัดมีความเที่ยงสูงสดุ และผลทีต่ามมา คือ ผลการ
ประเมินมีความเที่ยงสูงสุด หรือมีความคงเสนคงวา 

 2.  ผลการวัดมีความตรงสูง (Validity) หมายถึง การประเมินโครงการจะตองประเมิน
คุณลักษณะทีต่องการประเมินไดจริง ผลการประเมินจะมีความเที่ยงตรงสูงตองอาศัยเครื่องมือที่ใช
วัดมีความเทีย่งตรงสูงดวย หรือกลาววาผลการประเมนิโครงการจะมีความเที่ยงตรงสูงขึ้นอยูกับ
ความเปนมาตรฐานของเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.  การประเมินมีลักษณะเปนปรนัยหรือวตัถวุิสัย (Objective) หมายถึง การประเมินที่    
ผูประเมินปราศจากอคติ (bias) ในทุกรูปแบบและจะตองพยายามขจัดความอคตลิําเอียงทุกวถิทีาง
เพ่ือใหไดผลการประเมินที่เปนจริงถูกตองที่สุด 

 4.  การประเมินตองครอบคลุมเร่ืองที่ตองการประเมินครบถวน และไดขอมูลอยางเพียงพอ  
เพ่ือเปนขอเสนอแนะใหแกผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการไดทุกแงมุม 

 5.  การประเมินตองคํานึงถึงความสะดวก ความประหยัด ความคุมทุนและความเปนไปไดสูง  
ถาจะประเมินเต็มรูปโดยเกบ็ขอมูลทุกดานตามทฤษฏี อาจตองใชบุคลากร งบประมาณและวัสดุ
อุปกรณเพ่ิมขึ้นมาก จะตองพิจารณาผลที่ไดจะคุมคากับการลงทุนหรือไม ถาไมคุมควรปรับทฤษฏี
ใหเขากับปญหาในภาคปฏบิัติในอัตราสวนที่เหมาะสม อยางไรก็ตามควรยึดทฤษฏกีารประเมิน
โครงการเปนหลักสําคัญ 

 6.  ผลการประเมินตองเปนทีย่อมรับของทุกฝายทีเ่กีย่วของ การประเมินโครงการนักประเมินผล
อาชีพ และนักประเมินภายนอกโครงการ จะชวยใหผลการประเมินเปนที่ยอมรับของ ทุกฝาย 

 7.  ผูบริหารตองไดรับผลการประเมินเพื่อชวยตัดสินใจไดทันทวงที หมายถึง ผลการประเมิน
ตองไดกอนที่ผูบริหารจะตดัสินใจเกี่ยวกบัโครงการที่ประเมิน 

 8.  การไดขอมูลจากผูเขารบัการศึกษาอบรมโครงการ ควรรบกวนผูเขารับการศึกษาอบรม
ใหนอยที่สุดเฉพาะที่จําเปน ไมควรนํากจิกรรมการประเมินเปนภาระและอุปสรรคตอการเรียนรูของ 
ผูเขารับการศกึษาอบรม 

 9.  การประเมินโครงการศึกษาอบรมควรทําใหผสมผสานกับกิจกรรมการศึกษาอบรมให
มากที่สุด 

10.  การประเมินตองวางแผนการประเมินกอนมีหรือเร่ิมโครงการ กําหนดตารางการประเมิน 
(Evaluation schedule) เดนชัดเปนขั้นตอน รวมทั้งแผนการติดตามผล การศึกษาอบรมที่ไดสิ้นสุด 
และควรเตรียมเครื่องมือที่มีความเปนมาตรฐานสูง เพ่ือเก็บขอมูลและจัดเตรียมบุคคลที่รับผิดชอบใน
แตละขั้นตอนของการประเมิน 
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1.5   เกณฑการประเมินโครงการ   
 เกณฑ หมายถึง สิ่งที่ใชตัดสินคุณภาพของผลลัพธที่ไดหรือสวนประกอบการ  ซึ่งอาจ
แสดงออกมาในรูปของระดับพฤติกรรมทีย่อมรับ  เกณฑที่ดีจะตองมีอํานาจในการทํานายพฤติกรรม
ตอมาไดถูกตอง  และมีลักษณะของความเปนมาตรฐาน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน.  2544ก: 48) 
 เกณฑที่ใชเปรียบเทียบกับผลงานโครงการ โดยปกติจําแนกเปน  2 ลักษณะ คือ เกณฑ
ที่ตั้งขึ้น (Instrumental criteria) และเกณฑตามเหตุ (consequential criteria) (ประชุม รอดประเสริฐ.  
2542: 93 – 94) 
 1.  เกณฑทีต่ัง้ขึ้น เปนเกณฑกลางที่กาํหนดขึ้นไวกอนที่จะมีการดําเนินงานหรือเปนเกณฑ
ที่เปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว  หรือเปนเกณฑที่เปนไปตามเครื่องมือที่มีการกําหนดไว
ลวงหนา 
 2.  เกณฑตามเหตุ เปนเกณฑที่เปนไปตามเหตุการณที่เกิดขึ้น  หรือเปนเกณฑที่ตองผัน
แปรไปตามสถานการณในขณะที่โครงการดําเนินอยู ทั้งน้ี เพ่ือใหโครงการมีความเปนไปไดหรือ
ดําเนินงานได หรือเพ่ือใหการดําเนินงานโครงการสอดคลองกับภาวการณที่เกิดขึน้ในขณะนั้น          
ซึ่งหากใชเกณฑหรือมาตรฐานที่ตั้งขึ้นเปนตัวเปรียบเทียบ อาจทําใหโครงการนั้นเปนไปไมได หรือ
โครงการอาจไมสามารถบรรลุวตัถุประสงคทั้งหมดได ผลงานของโครงการอาจสูงหรือต่ํากวาทีค่วร
จะเปนแตกต็องเปนเกณฑที่ใชได ทั้งน้ีเพราะมีเหตุการณที่ทําใหตองยอมรับเกณฑนั้น  
 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาวัตถุประสงคของการประเมินในแตละแนวคิด/โมเดลดังกลาว
ขางตน สามารถจําแนกรูปแบบการประเมินได 2 กลุม คือ 
 1. กลุมรูปแบบการประเมินเพ่ือการตัดสินใจ (Decision Oriented Evaluation) นักประเมิน
ในกลุมน้ีมีความเชื่อในการประเมินทีเ่ปนระบบ โดยมีขั้นตอนการประเมินทีค่รบวงจร ซึ่งใหสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจที่เหมาะสม และสามารถนําผลจากการประเมินไปใชในการ ตัดสินใจสําหรับการ
บริหารงานไดเปนอยางดี 
 2. กลุมรูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสนิคุณคา (Value Oriented Evaluation) นักประเมิน
ในกลุมน้ีมีความเห็นวา การประเมินเปนการใหคุณคาหรือตีราคาสิ่งที่ถูกประเมิน หรือโครงการที่ถูก
ประเมิน ซึ่งปจจุบันนิยมนํามาใชกับโครงการเพื่อใหบริการสังคม หรือโครงการเพื่อการพัฒนาตาง ๆ 
ของรัฐบาล ซึ่งมักจะมีความซับซอน จึงตองอาศัยวิธกีารประเมินทัง้แบบมีระบบ และแบบวธิีตาม
ธรรมชาต ิ(Natural Approach) ควบคูกนัไป โดยใหความสําคัญกับผลผลติที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ทั้งหมด แมจะเปนผลกระทบก็ถือเปนขอมูลสําคัญตอการตัดสินคุณคา 
 นอกจากการจัดกลุมรูปแบบการประเมินตามวตัถุประสงคของการประเมินในแตละแนวคิด
หรือโมเดลดังกลาวขางตนแลว ยังมีการแบงรูปแบบการประเมินโดยอาศัยเกณฑการพิจารณาใน        
ดานพัฒนาการของรูปแบบการประเมิน ซึ่งแบงเปน 4 ยุคคือ ยุคที ่1 เปนรูปแบบการประเมินซ่ึงมี
ลักษณะเชนเดียวกับการวดัผล ยุคที ่2 เปนรูปแบบการประเมินซ่ึงมีลักษณะเปนการอธิบายหรือการ
พรรณนา โดยคํานึงถึงวตัถุประสงคที่กาํหนดไวเปนหลัก ยุคที ่3 เปนรูปแบบการประเมินที่ตองใช
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การพินิจพิจารณาอยางรอบคอบ เพราะมีขั้นตอนที่ละเอียดออน และเปนระบบมากขึ้น และยุคที่ 4 
เปนยคุที่มีการประเมินในแบบการเจรจาตอรอง (Negotiator) ซึ่งเปนรูปแบบการประเมินที่เปดโอกาส
ใหทุกๆ ฝายที่เกี่ยวของไดพูดจากันอยางตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน
โครงการที่ผานมา โดยอาศัยขอคนพบที่ไดรับจากการประเมินโครงการนั้นๆ เปนพ้ืนฐานสําคัญ 

 
 1.6   ทฤษฎีและโมเดลการประเมิน 

 ทฤษฎีการประเมินมีดวยกนัหลายทฤษฎี แตละทฤษฎีมีวัตถุประสงคเฉพาะของการใชใน
การประเมินทีแ่ตกตางกัน และลวนมีจุดเดนจุดดอยและขอจํากัดในการนําไปใชไมเหมือนกัน ดังนั้น 
การประเมินโครงการใดโครงการหนึ่ง จึงไมควรยึดตดิในเรื่องของแบบจําลองหรือโมเดลการประเมิน
เพียงอยางเดียว แตตองพิจารณาถึงบริบทและวัตถุประสงคของการประเมินโครงการ รวมทั้ง
องคประกอบอ่ืนๆ ที่เอ้ือตอการใชโมเดลนั้นๆ ตลอดจนประโยชนทีจ่ะไดรับจากการใชโมเดลน้ัน  
เปนสําคัญควบคูกันไปดวยนอกจากนีก้ารประเมินโครงการที่อิงทฤษฎีการประเมินหรือการประยกุตใช
ทฤษฎีการประเมิน ควรมีลกัษณะพื้นฐานของความเปนวิทยาศาสตร  5 ประการ คือ 1) มีการใชวิธี
วิทยาเชิงทฤษฎี (Methodology) ในการตัดสินคุณคาของโครงการ 2) มีการวิเคราะหเน้ือหาเชงิทฤษฎ ี
(Content) อยางถูกตอง 3) กระบวนการประเมินตองแสดงรูปแบบทีมี่โครงสรางอยางเปนระบบ 
(Systematic Structure) 4) ขั้นตอนตางๆ ของการประเมินตองมีความสอดคลองที่สมเหตุสมผลใน
เชิงทฤษฎีที่ยอมรับได 5) มีความชัดเจนในการอธิบายธรรมชาตขิองการประเมิน 
 โมเดลการประเมินของไทเลอร (Tyler’s Rationale and Model of Evaluation) เปนแนวคิด
ของการประเมินในระดับชั้นเรียน โดยมีความเห็นวา การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน จะมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอน ดังนั้น การประเมินในความเห็นของไทเลอร 
จึงหมายถึง การเปรียบเทียบระหวางสิ่งทีผู่เรียนสามารถกระทําไดจรงิหลังการจัดการเรียนการสอน    
กับวตัถุประสงคเชิงพฤติกรรมซึ่งไดกําหนดขึ้นไวกอนที่จะจัดการเรียนการสอน 
 โมเดลการประเมินของครอนบาค (Cronbach’s Concepts and Model) มีความเห็นวา         
การประเมินเปนการเก็บรวบรวมขอมูล และการใชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัด
โปรแกรมทางการศึกษา และการประเมินนั้นไมควรจะทําโดยการใชแตเพียงแบบทดสอบอยางเดียว 
แตควรใชแนวทางการประเมินอีก 4 แนวทางดวยกัน ซึ่งไดแก(1) การศึกษากระบวนการ (2) การวัด
ศักยภาพของผูเรียน (3) การวัดทัศนคต ิ(4) การติดตามผล 
 โมเดลการประเมินของสคริฟเวน (Scriven’s Evaluation Ideologies and Model) มีความเห็น
วา การประเมนิเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรวบรวมหรือประมวลขอมูล เปาหมายสําคัญของการ
ประเมินคือ การใหขอตัดสนิคุณคาของกิจกรรม ดังนั้น ประเภทของการประเมินจึงมี 2 ลักษณะ คือ 
การประเมินระหวางดําเนินการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลรวม หรือการประเมิน
สรุปรวม (Summative Evaluation) 
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 โมเดลการประเมินของสเตก (Stake’s Concepts and Model of Evaluation) เปนการ
ประเมินที่มุงเนนการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลาย ๆ แหลง เพ่ือนํามาจัดทําใหเปนระบบระเบียบและ 
มีความหมาย ในการประเมนิจะสื่อความหมายที่เปนความสอดคลองเชิงเหตุผล คือ ความสัมพันธ
เชิงเหตุและผลของปจจัยนําเขา รวมทั้งการปฏิบัติและผลผลติ ซึ่งนักประเมินจะตองหามาตรฐานใน         
แตละสวนแลวตัดสินคุณคาใหเหมาะสม 
 แบบจําลองของสเตกเปนแบบจําลองที่มีการพัฒนาขึ้นในชวงป ค.ศ. 1976 – 1980 และ         
มีลักษณะคลายกับแบบจําลองของซิป (CIPP Model) แตเปนแบบจําลองซึ่งมีแนวคิดในการประเมิน
ที่มุงเนนการสือ่สารแบบธรรมชาต ิเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกบัสภาพของโครงการตามความเปนจริง
ในทางปฏิบตั ิเปนแบบจําลองที่มีขั้นตอนการประเมินทีใ่หความสําคัญกับสิ่งตอไปน้ี คือ 1) การพูดคุย
ปฏิสัมพัทธกบัผูจัดทําโครงการ บุคลากรของโครงการ ตลอดจนประชากร เปาหมายของโครงการ   
2) การระบขุอบเขตของโครงการจากเอกสาร 3) ภาพรวมเกี่ยวกบักิจกรรมของโครงการ 4) การระบุ
หรือการกําหนดวัตถุประสงคและจุดสนใจของโครงการใหชัดเจน 5) การสรางกรอบแนวความคดิ
เกี่ยวกับประเด็นและปญหา 6) การระบุขอมูลที่ใชในการอางอิง 7) การเลือกผูสังเกต กรรมการ และ
เครื่องมือประเมิน 8) การสังเกตสิ่งที่กําหนดไวใหสังเกต 9) การจัดเรื่องหรือประเด็นที่จะประเมิน 
10) การตรวจสอบความถูกตองที่จะสนับสนุนหรือไมสนับสนุนขอคนพบ 11) การจําแนกรายละเอียด
เพ่ือจัดรูปแบบใหเหมาะสมกับผูรับการประเมินผลโครงการ (สุชาต ิประสิทธิร์ัฐสนิธุ.  2536: 69 และ
74 - 75) 
 แนวคิดการประเมินของอัลคิน (Alkin’s Concept of Evaluation) เปนการประเมนิโดยใช
กระบวนการของการคัดเลือกขอมูลและการจัดระบบสารสนเทศที่มีประโยชน เพ่ือนําเสนอตอผูที่มี
อํานาจในการตัดสินใจ หรือเพ่ือเลือกแนวทางในการทํากิจกรรมหรือโครงการใดๆ 
 แนวคิดการประเมินของแฮมมอนด (Hammond’s Concepts and Model of Evaluation) 
มุงเนนเกี่ยวกบัการประเมินทางการศึกษาระดับทองถิน่ เปนการประเมินอยางมีระบบ มีจุดเนนที่
ควรกําหนดและมีการวัดผลตามวตัถุประสงคเชิงพฤตกิรรม ผลจากการประเมินเปนปจจัยเพ่ือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ดานพฤติกรรมของผูเรียน 
 แนวคิดการประเมินของโปรวัส (Provus’s Discrepancy Evaluation) คือ การกําหนด
เกณฑมาตรฐานการคนหาชองวางระหวางภาวะที่เปนจริงกับเกณฑมาตรฐานที่กาํหนดเพื่อใชภาวะ
ดังกลาวเปนตวัชี้หรือระบขุอบกพรองของโครงการ แนวคิดนี้ถือวาการประเมินจะตองดําเนินไป
ควบคูกับโครงการ 
 แนวคิดการประเมินของสตฟัเฟลบีม หรือโมเดลซิป (Stufflebeam’s or CIPP Model) ได
ใหความหมายของการประเมินวา เปนกระบวนการใหไดมาซึ่งสารสนเทศที่มีประโยชน เพ่ือนํามาใช
ประกอบในการตัดสนิใจ โดยแบงการประเมินออกเปน 4 ประเภท คือ 1) การประเมนิสภาวะแวดลอม 
2) การประเมินตัวปอนเขา 3) การประเมินกระบวนการ และ 4) การประเมินผลผลติที่เกิดขึ้น 
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 สตัฟเฟลบีม  และคณะกําหนดใหแบบจําลองซิปประกอบดวยการประเมิน 4 ชนิด ไดแก 
การประเมินสภาวะแวดลอม  การประเมินปจจัยนําเขา  การประเมินกระบวนการ  และการประเมินผลผลิต  
(Stufflebeam; et al.  1971: 128) (สมหวัง พิธิยานุวัฒน.  2544ก: 66 – 68) ไดสรุปรายละเอียด 
การประเมินแบบจําลองซิป ไวดังนี้ 

1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหไดสารสนเทศมากําหนดวัตถุประสงค โดยระบุสภาพแวดลอม อธิบายสภาพที่คาดหวังไวกับ
สภาพความเปนจริง ความตองการจําเปน (needs) และปญหาเพื่อนําไปแกไข โดยวิเคราะหปญหา
เพ่ือนําไปพัฒนาเปนวตัถุประสงค การประเมินสภาวะแวดลอมน้ีจะชวยใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชน
แกผูบริหารในการตัดสินใจเพ่ือนําไปกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน 
 2.  การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายใน  
การนําเสนอสารสนเทศ กําหนดวิธีการในการใชทรัพยากรเพื่อใหผลการประเมินบรรลวุัตถุประสงค 
ที่กําหนดไวในทางปฏิบัติจะระบุในสิ่งตอไปนี้ คือ ความรับผิดชอบของหนวยงานที่รับผิดชอบ ยุทธวิธี
เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของการประเมิน การประเมินปจจัยเบื้องตน ชวยใหไดสารสนเทศที่เปน
ประโยชนแกผูบริหารในการตัดสินใจดานการวางแผนงาน 
 3.  การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) เปนการประเมินเพื่อกํากับติดตาม
การประเมิน หาจุดดี จุดดอยของการประเมิน ผลการประเมินจะเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชใน             
การปรับปรุงการประเมินใหสามารถดําเนินการตอไปไดและบรรลุวตัถปุระสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
การประเมินกระบวนการจะมีบทบาทสําคญัในการใหสารสนเทศเปนระยะๆ เพ่ือเปนการตรวจสอบ
การประเมินสารสนเทศที่ไดจากการประเมินกระบวนการจะนาํไปวเิคราะหอยางถี่ถวน ในการประเมิน
กระบวนการจะทําใหไดสารสนเทศในการตัดสินใจแกผูบริหารในการปรับเปลี่ยนแผนงานดําเนินการ
ไดอยางเหมาะสม (Implementing) 
 4.  การประเมนิผลผลติ  (Product evaluation) เปนประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อการพจิารณา
การตัดสินใจ หรือการแสดงความคิดเห็นตอความสําเรจ็ของโครงการ ทั้งที่ขณะโครงการดําเนินอยู
และโครงการสิ้นสุดลง การประเมินผลผลติจะไดขอมูลที่นํามาชวยในการจัดสินใจวามีกิจกรรมใดบาง
ที่ควรทําตอไป และกิจกรรมใดบางที่ควรเลิกทํา หรือนํามาปรับปรุงใหม (recycling) 
 สตัฟเฟมบีม (Stufflebeam.  1971) ไดเสนอรูปแบบประเมิน CIPP (Context-Input-
Process-Product Model) เปนการประเมินที่เปนกระบวนการตอเนื่อง ซึ่งไมเพียงแตประเมินวา
บรรลุวัตถุประสงคหรือไมเทานั้นแตยังเปนการประเมินเพื่อใหรายละเอียดตางๆ เพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกเปาหมาย/จุดมุงหมาย การดําเนินงาน การกําหนดยุทธวิธี แผนงาน 
รวมทั้งการปรบัเปลีย่นใหมีความเหมาะสม และการตัดสินใจเกี่ยวกบัการปรับเปลี่ยน คง-ขยาย/ยบุ-เลกิ
โครงการ โดยจะประเมินในดานตางๆ ดังนี้ 
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 1.  การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) จะชวยใหการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผนในการกําหนดวัตถปุระสงค โดยจะเนนในดานความสัมพันธที่เกี่ยวกบัสภาพแวดลอม ความ
ตองการและความจําเปน กระแสทิศทางของสังคมและการเมือง สภาพเศรษฐกิจและปญหาของชุมชน 
ตลอดจนนโยบายของหนวยงานระดับบนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ชวยวินิจฉยัปญหาเพื่อใหได
ขอมูลพ้ืนฐานที่จะเปนประโยชนตอการตดัสินใจ การบรรยายและการวิเคราะหสภาวะแวดลอม       
ยังชวยใหทราบถึงตวัแปรทีเ่กี่ยวของและมีความสําคญัสําหรับการบรรลุเปาหมาย ทําใหไดมา        
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคโดยอาศัยการวินิจฉัยและการจัดเรียงลาํดับปญหาใหสอดคลองกับ
ความตองการ  
   วิธีการประเมินสภาวะแวดลอม มี 2 วิธี 
   1.1  Contingency Mode เปนการประเมินสภาวะแวดลอมเพ่ือหาโอกาสและแรงผลกัดัน
จากภายนอกระบบ เพ่ือใหไดขอมูลมาใชพัฒนาสงเสริมโครงการใหดีขึ้น โดยใชการสํารวจปญหา
ภายในขอบเขตที่กําหนดอยางกวางๆ จะทําใหคาดการณเกี่ยวกับอนาคตซึ่งมีประโยชนในการ
วางแผนโครงการตอไป คําถามที่ใชในการประเมินคือ คําถาม “ถา…แลว” เปนการตรวจสอบ      
ความถูกตองของวัตถปุระสงค 
   1.2  Congruence Mode เปนการประเมนิโดยการเปรียบเทียบระหวางการปฏิบตัิจริง
กับวตัถุประสงคที่วางไว ทาํใหทราบวาวตัถุประสงคใดบางที่ไมสามารถบรรลเุปาหมายได เปนไป
เพ่ือการปรับปรุง 
 2.  การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการตรวจสอบความพรอมของ
ปจจัยนําเขาของโครงการ หมายถึง การประเมินทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการนํามาใชในการดําเนิน
โครงการ เพ่ือวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับทรัพยากรที่มีอยูและเปนทางเลือกที่มีโอกาส
ทําใหบรรลวุตัถุประสงคโครงการไดมากที่สุด ซึ่งมักประเมินในดานตาง ๆ คือ 
   2.1  ความสามารถของหนวยงานหรือตัวแทนในการจัดโครงการ 
   2.2  ยุทธวิธีที่ใชในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เม่ือแผนดําเนินการไดรับการอนุมัติ
และลงมือทํา การประเมินกระบวนการจําเปนตองไดรับการเตรียมการเพื่อใหขอมูลยอนกลับแก
ผูรับผิดชอบและผูดําเนินการทุกลําดับขั้นเพื่อที่จะไดสามารถปรับปรุงแกไขไดทันทวงที ซึ่งมี
วัตถุประสงค 3 ประการ คือ 
  3.1  เพ่ือหาและทํานายขอบกพรองของกระบวนการ หรือการดําเนินการตามขั้นตอนที่
วางไว ประเมินเกี่ยวกับวธิกีารจัดกิจกรรมของโครงการ การนําปจจัยนําเขามาใชเหมาะสมมากนอย
เพียงใด เปนไปตามลําดับขัน้ตอนหรือไม กิจกรรมที่จัดขึ้นจะกอใหเกดิการบรรลุวตัถุประสงคของ
โครงการหรือมีอุปสรรคใด ๆ เกิดขึ้น  
  3.2  เพ่ือรวบรวมสารนิเทศสําหรับผูตัดสนิใจวางแผนงาน นําผลการประเมินมาปรบัปรุง
กระบวนการดาํเนินงานใหรัดกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.3  เพ่ือเปนรายงานสะสมถึงการปฏิบัติตางๆ ที่เกิดขึ้น 



22 
 

 4.  การประเมินผลผลติ (Product Evaluation) มีจุดมุงหมายเพื่อวัดและแปลความหมาย
ของความสําเร็จ เปนการประเมินเกี่ยวกบัผลที่ไดรบัทัง้หมดจากการดําเนินงานวาไดผลมากนอย
เพียงไรเปนไปตามวตัถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดยนําผลที่วัดไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว และแปลความหมายถึงเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยรายงานจากการประเมิน
สภาวะแวดลอม ปจจัย และกระบวนการรวมดวย เพ่ือการตัดสินใจปรับปรุงขยายโครงการ นําไปใช
ตอเน่ืองตอไป และเพ่ือลมเลกิโครงการ ความสัมพันธระหวางการประเมินกับการตัดสินใจ แสดงดัง
ภาพประกอบ 2 

 
 
 
 
   
 
 
    
 
 
 
 
  

 
ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธระหวางการประเมินกับการตัดสินใจ 

การประเมินสภาวะแวดลอม

การประเมินปจจัยเบื้องตน/ตัวปอน

การประเมินกระบวนการ

การประเมินผลผลติ

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 

การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสราง 

การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบตัิ

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 

ประเภทของการตัดสินใจ ประเภทของการประเมิน
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การใชแบบจําลองซิปอยางเต็มรูปจะใหสารสนเทศแบบสะสม กลาวคอื การตัดสินใจ
หลังจากการประเมินสภาวะแวดลอมแลว จะเปนแนวทางสําหรบัการประเมินปจจัยนาํเขาการประเมิน
กระบวนการ การประเมินผลผลติ ขณะเดียวกันการตัดสินใจหลังจากประเมินปจจัยนําเขาแลว          
จะเปนแนวทางในการประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลติ จากการประเมินกระบวนการ
และผลผลิต ผลที่ไดจะยอนกลับไปสูการตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค และการเลือกแนวทางในการจัด
โครงการใหบรรลุวตัถุประสงคอีกดวย ดังนั้นการใชแบบจําลองซิปจึงเหมาะสมสําหรับการประเมิน
โครงการอบรม ยังสามารถชวยในการพฒันาโครงการอบรมไดดวย (สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2544ก: 
67) และยังสามารถชวยในการประเมินเพือ่นําสารสนเทศเสนอใหผูบริหารทําการตดัสินใจในทุกระยะ 
โดยเริ่มประเมินสภาวะแวดลอม ตั้งแตยงัไมมีโครงการหรือหลักสูตรเพ่ือตัดสินใจดานวัตถุประสงค 
ประเมินปจจัยเบื้องตนเพื่อตดัสินใจวางแผน ประเมินกระบวนการ เพ่ือตัดสินกํากับติดตามแผนงาน 
ปรับปรุงแผนงานเพื่อใหบรรลุผลและประเมินผลผลติ เพ่ือทําการตัดสินใจปรับปรุง ขยายงาน หรือ
ลมเลิกโครงการหรือหลักสูตรตอไป 

 

2. การศึกษาอบรม 
 การศึกษาอบรม หมายถึง กระบวนการที่จัดทําขึ้นเพือ่เพ่ิมพูนความรู และทักษะใหแก        
ผูเขารับการศกึษาอบรม (ฉลอง มาปรีดา.  2538: 5) สวนทองฟู ชินะโชติ (2531: 7) ใหความหมาย
สอดคลองวา การศึกษาอบรมเปนขบวนการที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเพ่ิมพูนความรู ความถนัด 
และทศันคติในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดผลสําเร็จขององคการ 
 จากความหมายของ คําวา “การประเมิน” “โครงการ” “การประเมินโครงการ” และ 
“การศึกษาอบรม” ดังที่กลาวมานั้น สรุปเปนความหมาย การประเมินโครงการศึกษาอบรมใน
งานวิจัยนี้วา หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที่กระทําอยางมีระบบ เพ่ือการรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูล และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจและวัดปจจัยที่นําเขาจริง 
กระบวนการ และผลผลิตที่ไดจากการศึกษาอบรม เพ่ือพิจารณาจุดเดน จุดดอย และนําขอมูล         
ไปใชปรบัปรุงแกไขการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น 
 

 2.1  วัตถุประสงคของการประเมินโครงการศึกษาอบรม 
 โดยหลักการทั่วๆ ไปจะตองพัฒนามาจากความตองการหรือความสนใจของบุคคลหรือ
องคการ ในการดําเนินงานประเมินโครงการศึกษาอบรมเพื่อบุคคลหรือองคกร ในการดําเนินงาน
ประเมินโครงการศึกษาอบรมเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการศึกษาอบรมอยางถูกตอง นอกจากนี้ 
ควรมีจุดประสงคเฉพาะของการประเมินโครงการศึกษาอบรม พอสรุปไดดังนี้ (สมหวัง พิธิยานุวฒัน. 
2544ก: 60-64) 
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 1.  เพ่ือประเมินความสอดคลองระหวางเปาหมายและจุดมุงหมายของโครงการกับหลักการ
และเหตผุล ความตองการ ตลอดจนปรัชญา อันควรเปนแหลงที่มาของเปาหมายและจุดมุงหมายของ
โครงการศึกษาอบรม 
 2.  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของทรัพยากรหรือปจจัยนําเขาที่มีอยู ไดแก หนวยงานที่
เกี่ยวของ งบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ เวลา หรือหลักสูตรกับแผนงานโครงการศึกษาอบรม
วามีโอกาสบรรลุจุดมุงหมายเพียงใด 
 3.  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการนาํแผนงานศกึษาอบรมไปปฏบิัติจริง โดยศกึษาถึง
จุดเดน จุดดอยของการดําเนินการศึกษาอบรม ซึ่งไดแก วิธีดําเนินการประชุมและกิจกรรมตางๆ 
 4. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการประชุม ซึ่งเปนการประเมินผลผลติของโครงการ 
ซึ่งบงชี้วาโครงการศึกษาอบรมไดบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด 
 การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินโครงการศึกษาอบรม ตองเร่ิมตนดวยการระบุให
ไดวา ใครหรือองคการใดบางที่มีความสําคัญตอโครงการศึกษาอบรม ขั้นตอไปก็บงชี้ใหไดวาบคุคล
หรือองคการที่มีความสําคญัน้ันตองตัดสินใจเกี่ยวกบัโครงการนี้ในแงใด และการตัดสินใจนี้ตองการ
ขาวสารจากผลการประเมินอะไรบาง  จากคําตอบเหลานี้ก็ประมวลเขียนเปนจุดมุงหมายของการ
ประเมิน โครงการศึกษาอบรมไดอยางเหมาะสม 
 

 2.2   กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินโครงการศึกษาอบรม   
 โดยมีลําดับขัน้ในการตั้งวตัถุประสงคของโครงการศึกษาอบรม ดังนี้ 
 1. ระบุบุคคล  หรือองคกรที่เกี่ยวของกับโครงการศึกษาอบรม 
 2. ระบุเรื่องราว หรือขาวสารที่บุคคล หรอืองคการตองการจากการประเมินเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการศกึษาอบรม 
 3. สรุปเปนวตัถุประสงคของการประเมินโครงการศึกษาอบรม โดยทั่วไปวัตถุประสงคจะ
บงชี้ธรรมชาตขิองการประเมิน บางกรณีสนใจเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของโครงการซึ่งเปนการประเมนิ
แบบรวมสรปุ ตามปกติการประเมินโครงศึกษาอบรมจะประเมินทั้งแบบประเมินความกาวหนาและ
แบบประเมินรวมสรุป 
 4. การออกแบบการประเมินโครงการศึกษาอบรม เปนการกําหนดรูปแบบหรือวธิทีี่ใชใน
การประเมินโครงการ การออกแบบประเมินจะตองพิจารณาวาจะประเมินอยางไร จึงจะไดผลถูกตอง
ตามสภาพความเปนจริง ทันสมัย ครอบคลุมและสนองตอบตามตองการมากที่สุด 
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 2.3  กระบวนการประเมินโครงการศึกษาอบรม   
 การประเมินโครงการอยางเปนระบบจะตองอาศัยกระบวนการดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน   
กระบวนการประเมินโครงการศึกษาอบรมมีขั้นตอนที่สาํคัญดังนี้ (สมหวัง พิธยิานวุัฒน.  2544ก: 65 - 
66) 
 1.  ศึกษาและวิเคราะหโครงการศึกษาอบรมที่กําลังจะประเมิน การไดรูจักโครงการที่จะ
ประเมินมากเทาใดก็เพ่ิมโอกาสที่จะทําใหการประเมินนั้นตรงเปาหมายมากยิ่งขึ้นเทานั้น การศึกษา
โครงการศึกษาอบรม  ควรศึกษาในรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
  1.1  หลักการและเหตผุล ตลอดจนปรัชญาของโครงการศึกษาอบรมคืออะไร 
  1.2  ธรรมชาติของโครงการศึกษาอบรมเปนโครงการทดลองหรือโครงการประจําสบืทอด
กันมา 
  1.3  ลักษณะของโครงการศึกษาอบรมเปนแบบสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ การอบรม  
หรือประชุมแบบซิมโปเซียม 
  1.4  เปาหมายของโครงการศึกษาอบรมคืออะไร 
  1.5  วัตถุประสงคของโครงการศึกษาอบรมคืออะไร 
  1.6  บุคลากรมีมากนอยเพียงใด 
  1.7  เน้ือหาในโครงการศึกษาอบรมมีอะไรบาง 
  1.8  การศึกษาอบรมใชวธิีใด  มีกิจกรรมและขั้นตอนอยางไร 
  1.9  วัสดุอุปกรณมีอะไรบาง 
  1.10 กําหนดเกณฑมาตรฐานในการตัดสนิคุณคาของโครงการศึกษาอบรมไวหรือไม  
ถามีเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวคืออะไร 
 นอกจากนี้ควรวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงตรรกะระหวางหัวเรื่องตางๆ เชน 
ความสัมพันธระหวางวตัถุประสงคของโครงการศึกษาอบรมกับกิจกรรมศึกษาอบรม 
 

3. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) 
 3.1   วัตถุประสงคทั่วไป 
 เพ่ือพัฒนาบคุลากรทางการพยาบาล ใหมีความรู ความสามารถในการประเมินภาวะสขุภาพ  
คัดกรองผูปวย ใหการชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งใหการรักษาโรคเบื้องตน การสงตอ และการดูแล
ผูรับบริการโรคเรื้อรังอยางตอเน่ือง และการใหภูมิคุมกันโรคตามทีก่ําหนดไดอยางมีประสิทธภิาพ 
สามารถตัดสนิใจสงตอไดอยางเหมาะสม และสามารถใหคําปรึกษาทางดานที่เกี่ยวของกับสุขภาพได 
 

 3.2   วัตถุประสงคเฉพาะ     
 ผูที่สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรน้ี  จะสามารถ 

1. อธิบายนโยบายแนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับสุขภาพ และบทบาทพยาบาล 
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2. อธิบายบทบาทพยาบาลในการใหบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 
3. ประเมินภาวะสุขภาพทั้ง 4 มิติ โดยสัมภาษณประวตัิ ตรวจรางกายอยางเปนระบบ  

ประเมินปญหาและคัดกรองผูปวยได 
4. ใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินและตัดสินใจสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสม 
5. ใหการรักษาโรคเบื้องตน การใหภูมิคุมกันโรคตามที่กาํหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. ใหบริการบุคคล  ครอบครวั และชุมชนไดอยางครอบคลุมตามปญหาสุขภาพและความ 

ตองการการดูแลอยางตอเน่ืองของผูรับบริการทุกเพศทกุวัยตลอดจนโรคเรื้อรังและ/หรือระยะสุดทาย
ของชีวิต 

7. ตระหนักถึงความสําคัญของการบันทึกประวตัิ การตรวจรางกาย การใหการชวยเหลือ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับนิติเวชและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

8. ใชหลักฐานเชงิประจักษในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูรับบริการอยางครอบคลมุ 
 

 3.3   องคประกอบของหลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 18 หนวยกิต ไดแกภาคทฤษฎี จํานวน 12 หนวยกิต 
ประกอบดวย วิชาแกน 2 หนวยกิต และวชิาเฉพาะสาขาอีก 10 หนวยกิต ภาคปฏบิัติ ประกอบดวย 
วิชาปฏบิัติการรักษาโรคเบือ้งตนและภาวะฉุกเฉิน 4 หนวยกิต และ วิชาปฏบิัตกิารพยาบาลผูปวย
เรื้องรังจํานวน 2 หนวยกิต  
 
 3.4   การจัดการเรียนการสอน 
 ระยะเวลาการอบรมในภาคทฤษฎี ศึกษาภาคทฤษฎี ใชระยะเวลาจํานวน 9 สัปดาห โดย
สัปดาห ที่ 1 เรียนทกุวัน สปัดาหที่ 2 เรียนวันพฤหัสบดี วันศุกร เสาร และอาทติย สัปดาหที่ 3-9 
เรียนวันศุกร เสาร และอาทติย ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และภาคปฏิบัติ 
ฝกปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลที่คณะพยาบาลศาสตรจัดให ใชระยะเวลา 5 สัปดาหแรก โดย
ปฏิบัติงานสัปดาหละ 5 วัน สถานที่ฝกปฏบิัติ คือ โรงพยาบาลในจังหวัดนครนายกและจังหวัด
ใกลเคยีง และฝกปฏิบตัิงานที่โรงพยาบาลตนสังกัดหรือสถานที่เลือกศึกษา 3 สัปดาหหลัง  

 
 3.5  เกณฑการประเมิน 

 1.  ตองมีระยะเวลาการศึกษาอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอยางละไมนอยกวารอยละ90  
 2.  ตองมีระยะเวลาการฝกปฏิบัติ ไมนอยกวา 300 ชัว่โมง 

 3.  ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกวิชาไมต่ํากวา 2.00 ในระบบ 4.00   
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4. นโยบายดานสาธารณสุข 
 การเสริมสรางความรวมมือเพ่ือยกระดับการใหบริการสาธารณสุขกบัประชาชนอยางทั่วถึง
เพ่ือยกระดับการใหบริการสาธารณสุขกบัประชาชนอยางทั่วถึง 
 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(สช.)   
 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ตั้งแต วันที ่20 มีนาคม 2550 
เปนหนวยงานของรฐั มีฐานะเปนนิติบคุคลในกํากบัของนายกรฐัมนตรี ทําหนาทีเ่ปนองคกรเลขานกุาร
ของ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ดําเนินการจัดทําและขบัเคลื่อนธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2552 เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรและการ
ดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ โดยใหมีการทบทวนอยางนอยทุก 5 ป จัดใหมีการสงเสริม และ
สนับสนุนกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพแบบมีสวนรวมอยางตอเน่ือง 
กําหนดหลักเกณฑและวธิีการในการติดตามและประเมนิผลเกี่ยวกับระบบสขุภาพแหง ชาติและ
ผลกระทบตอสุขภาพ จากนโยบายสาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ
ซึ่งการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552 มีแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือการนํามติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติครั้งที่ 2 ไปสูการปฏิบัติ มีคณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ วางแผนการ
ดําเนินงานในชวงแรก 5 ป มีการกําหนดทิศทางในการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสขุภาพ และนําไป
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
 ดําเนินการยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล   
 และพัฒนาระบบเครือขายการสงตอในทุกระดับใหมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกันทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน ถือเปนนโยบายเชิงรุก ทีก่ระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญ มีเปาหมายดําเนินการ 
ในป พ.ศ. 2553 เพ่ิมขึ้น 1,000 แหง โดยพัฒนาใหมีศักยภาพในการดูแลและใหบรกิารครอบคลมุ 
ทั้งดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค และฟนฟูสภาพ ตลอดจน 
 การติดตามการเฝาระวังการระบาดของโรคที่สําคัญในสังคมไทย  
 สถานการณโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A (H1 N1) (ไขหวัด 2009) โดยมีระบบ
การติดตามการเฝาระวังอยางตอเน่ือง และฉีดวัคซีนใหประชาชนทุกกลุมจํานวน 462,249 คน  
 การแพทยฉุกเฉิน   
 ในป พ.ศ. 2553 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสขุในภาวะฉุกเฉิน
ระดับชาต ิขึ้นเพ่ือติดตามการชุมนุมตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีระบบการสื่อสารทั้ง ทีว ีวิทยุ โทรศัพท 
และรูปแบบอ่ืน พรอมบุคลากรติดตามสถานการณตลอด 24 ชั่วโมง จะเปนศูนยกลางที่ใชในการ          
สั่งการดานการแพทยและสาธารณสุข ที่สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ที่ชั้น 5 อาคารวิศวกรรม
การแพทย กระทรวงสาธารณสุข และในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน 
จํานวนทั้งสิ้น 383,422 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2553) 
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 นโยบายจัดการสารเคมี    
 เพ่ือลดผลกระทบทางสุขภาพ การมีสวนรวมของชุมชน ชาวนาและผูมีสวนไดสวนเสียใน

พ้ืนที่รวมกันจัดทําแผนชุมชนและรวมกันกําหนด นโยบายสาธารณะ เพ่ือสงเสริมระบบการเกษตร
อินทรียที่เอ้ือตอการมีสุขภาพดี ปรับเปลีย่นวิธีการปลกูเปนเกษตรอินทรีย  

 โครงการอาหารปลอดภัย แกไขปญหาเรงดวน  / อาหารกระปอง / นมโรงเรียน   
 โดยใชมาตรการทางกฎหมาย ออกประกาศ คําสั่ง ตรวจสอบผลิตภัณฑ โรงงานผูผลิต 

และระงับการผลิตเพ่ือตรวจสอบหาสาเหตุ แจงเครือขายเฝาระวัง เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สมาคมผูคาปลีกไทย พรอมทั้งดําเนินคดีตามกฎหมาย และเผยแพรใหประชาชนหรือผูบริโภค
รับทราบทุกชองทาง เรงรัดการดําเนินการ เรื่อง อาหารปลอดภัย เพ่ือใหประชาชนทั้งคนไทยและ
นักทองเที่ยวชาวตางชาต ิมีความเชื่อม่ันในการเปนครัวโลกของประเทศไทย ซึ่งมีความปลอดภัย 
สามารถลดการปนเปอนจากสารพิษและไมทําใหเกิดโรค โดยตั้งเปาหมายภายในป 2553 จะมีตลาด
ปลอดภัยจากสารพิษครบทกุจังหวัด 

 ศูนยกลางดานสุขภาพ และการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ     
 มีความคืบหนาในการดําเนินงานตามกลุมผลิตภัณฑหลัก (Product Lines) 3 กลุม คือ         

1) กลุมบริการทางการแพทย ปรับปรุงกฎหมายเพื่อการอนุญาตแพทยตางชาตใิหเขามาทํางานใน
ประเทศไทย ขณะน้ีพระราชกฤษฎีกาการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนจีนผานการ
พิจารณาแลว อยูระหวางรอการโปรดเกลาใหมีผลบังคบัใช  2) กลุมบริการสงเสรมิสุขภาพ สปาและ
การนวดเพื่อสุขภาพไดพัฒนาเกณฑการรับรองคุณภาพสปาไทยกาวไกลสูสากล ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 สถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพทั่วประเทศไดผานการรับรองมาตรฐาน 3 ประเภท 
จํานวน 1,266 แหง ยกเลิกการจัดเก็บภาษสีรรพสามิต จากธุรกิจสปา จากเดิมรอยละ 10 เปนรอยละ 0 
ใหกับสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3) กลุมผลิตภัณฑ
สมุนไพรไทย มีการพัฒนาโรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบ ปรบัปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑสมุนไพร
เขาสู Asian Harmonization พัฒนาโรงงานตนแบบผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 
GMP และพัฒนาชุมชนชาวไทยตนแบบในการดูแลสุขภาพแบบวถิีไทย กําหนดรูปแบบของชุมชน
ชาวไทยในการดูแลสุขภาพแบบวถิีไทยแบบครบวงจร โดยไดนํารองพัฒนารูปแบบนี้แลวที่วัดไทย
มิวนิก สาธารณรัฐเยอรมนี และวัดญาณสังวร สาธารณรัฐออสเตรีย ดวยการนําเอารูปแบบและ
แนวคิดในลักษณะ 3 ประสาน ไดแก บาน วัด ชุมชนชาวไทย นําภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรม
ทองถิ่นมาใชในการสรางสรรคคุณคาของสินคาตอยอดขยายผลในเชงิพาณิชย  และมีการผลักดัน
โครงการ Medical Hub ใหรุดหนามากยิ่งขึ้น โดยไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร ยึดแนวทาง
คุณภาพการรักษาพยาบาลใหเอกชน เปนผูรับผิดชอบดําเนินการหลัก หนวยงานรัฐบาลรบัผิดชอบ
สนับสนุน 
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5. คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันการศึกษาจัดตั้งขึ้น      
เพ่ือผลิตพยาบาล ทําหนาที่ดูแลทางดานสุขภาพของประชาชน คนควาวิจัยเพ่ือสรางองคความรู          
สาขาพยาบาลศาสตรที่ทันสมัย เพ่ือนําไปสูการแกปญหาดานสุขภาพ พัฒนาคุณภาพการปฏิบตัิการ
พยาบาลใหมีความทันสมัย ทันตอความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรและการแพทย  
ตลอดจนใหบริการวิชาการแกบุคลากรในวิชาชีพพยาบาล  กลุมเปาหมายรวมทั้งประชาชนทัว่ไป        
คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ไดรับการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล        
และการผดุงครรภ จากสภาการพยาบาลเปนระยะเวลา 5 ปการศกึษา (ปการศกึษา 2549 – 2553) ซึ่ง
การดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั้นไดดําเนินการสอดคลอง
กับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน เปาหมาย และวตัถุประสงคที่วางไว ซึ่งพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั้นแบงออกเปน 6 พันธกิจหลักดังนี้  
 1.  ผลิตบัณฑติทางการพยาบาลในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทที่มีคณุภาพ มีคุณธรรม  
สอดคลองกับความตองการของชาติและนานาชาต ิ
 2.  สรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูคุณภาพการเรียนการสอน การบริการพยาบาล  
เพ่ิมศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชน และการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศ 
 3.  บริการวิชาการทางดานสุขภาพแกประชาชนทัว่ไป ประชาชนเฉพาะกลุมและบุคลากร
ในวิชาชีพทางดานสุขภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 
 4.  เสริมสรางและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.  พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพและนํามาเปนแนวทางในการดาํเนินงานของ        
คณะพยาบาลศาสตร 
 6.  บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยในประเทศ 

 วิริยา วรวิทยสัตถญาณ (2531: 123– 28) ไดประเมินโครงการศึกษาอบรมอาจารยใหม
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รุนที่ 6 (พ.ศ.2531) โดยใชรูปแบบประเมินซิป ผลการวิจัยดานบรบิท   
พบวา  วตัถุประสงคของโครงการศึกษาอบรมสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา หลักวิชาชพีครู  
ความตองการและความหวังของผูเขารับการศึกษาอบรม ดานปจจัยนําเขา พบวา โครงการศึกษา
อบรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยเฉพาะวิทยากรมีคุณสมบัติเหมาะสมดานกระบวนการ 
พบวา ในการดําเนินโครงการเปนไปตามลําดับขั้นตอน ดานผลผลิต พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
หลังการศึกษาอบรมของผูเขารับการศึกษาอบรมสูงกวาการศึกษาอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        
ที่ระดับ .05 โครงการจึงบรรลุวตัถุประสงคทุกประการ นอกจากนี้ผูเขารับการศึกษาอบรมที่มีวฒิุทาง
การศึกษา มีประสบการณการสอน และมีประสบการณในการเขารบัการศึกษาอบรมมีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนหลังการศึกษาอบรมสูงกวาผูไมมีวุฒิการศึกษาประสบการณการสอนและประสบการณ
ในการเขารับการศึกษาอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 แตผูมีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัการศึกษาอบรมสูงกวาผูมีระดับการศกึษาปริญญาตรีอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 สมพงษ  พูรัตนะ (2534: 151–155) ไดประเมินการประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุมสนใจ        
ในจังหวัดประจวบคีรขีันธ โดยใชรูปแบบการประเมินซิป ผลการวิจัยดานบริบทพบวา วทิยากรและ  
ผูที่เกี่ยวของกับการจัดกลุมสนใจมีความเขาใจในหลกัการ และวตัถุประสงคของการจัดกลุมสนใจ 
และมีความเหน็วากิจกรรมกลุมสนใจเปนการสงเสริมใหประชาชนไดแสวงหาความรูและทักษะอาชีพ 
เปนการพัฒนาชีวิตและความเปนอยูใหดีขึ้น สมาชิกเห็นวาการเขารวมกิจกรรมกลุมสนใจนั้นตรงกับ
ความตองการและความสนใจในระดับมาก สวนปจจัยอ่ืนๆ เชน การสํารวจความตองการและ         
ความสนใจของประชาชนในวิชาที่เปดสอน การสนับสนุนจากกํานัน ผูใหญบานหรือผูนําชุมชน         
อยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัยดานปจจัยนําเขา พบวา ชวงระยะเวลาในการจัดกลุมสนใจ                
มีความเหมาะสม สมาชิกไดรับความสะดวกในการเขารวมกิจกรรมในระดับมาก วิทยากร และ               
ผูที่เกี่ยวของกับการจัดกลุมสนใจมีความเห็นวา หลักสูตรที่วิทยากรเขียนนั้น การสนับสนุนดาน
เอกสารหลักสูตรกลุมสนใจ และวัสดุอุปกรณในการศึกษาอบรมจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดอยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัยดานกระบวนการ พบวา วิทยากรเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ มีความรับผิดชอบและเปนกันเองกับสมาชิกกลุมสนใจในระดับมาก วิทยากร และผูที่
เกี่ยวของกับการจัดกลุมสนใจมีความเห็นวา การนิเทศและติดตามผลการจัดกิจกรรมกลุมสนใจมี
ความจําเปน ในระดบัมาก วทิยากรไดมอบหมายงานใหสมาชกิไปฝกปฏิบตัิมีการประเมินผลการเรียน
หลังจากครบหลักสตูร และเจาหนาที่ทีเ่กีย่วของกับการจัดกลุมสนใจไดตรวจติดตามผลการจัดกิจกรรม
กลุมสนใจในระดับปานกลาง ผลการวิจัยดานผลผลิต พบวาสมาชิกนําเอาความรูและทักษะอาชีพไป
ใช ในการพัฒนาตนเอง เกิดการยอมรับสิ่งใหมๆ ที่เปนประโยชน รูจักปรับตนเองให เขากบัผูอ่ืน และ
มีสวนรวมในกจิกรรมตางๆ ของชุมชนในระดับมาก สวนปจจัยอ่ืนๆ เชน การนําความรูไปปรับปรุงความ
เปนอยูของตนเอง และครอบครัวการพฒันาอาชีพเดิม การประกอบอาชีพเพ่ือหารายไดเพ่ิมเติม  
การสรางวินัยในตนเองและผูอ่ืนและการแกปญหาอยางมีเหตุ อยูในระดับปานกลาง 

บุญทวี อรุณมาศ (2536: 144–148) ไดประเมินโครงการศึกษาอบรมผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติของศูนยศึกษาอบรมประจําเขตการศึกษา 1
โดยใชรูปแบบการประเมินของ เคอรคแพทริก และพัฒนาหลักสูตรศึกษาอบรมผูบริหารสถานศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ ผลการวิจัย พบวา ปจจัยนําเขาในการดําเนินการ
ศึกษาอบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก ควรมีการปรับปรุงเรื่องขนาดของหองประชุมสําหรับ
กระบวนการในการดําเนินการศกึษาอบรม ดําเนินการไดเหมาะสมในระดับมาก และควรมีการปรับปรุง
การเลือกโรงเรียนและกลุมโรงเรียน เพ่ือศึกษาดูงานกิจกรรมการสงเสริมสมรรถภาพทางกาย สวนผลผลิต 
ผูเขารบัการศกึษาอบรมมีความรูกอนและหลังการศึกษาอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และมีพฤติกรรมระหวางการศึกษาอบรมอยูในระดับมากที่สุด ทุกรายการ การพัฒนา
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หลักสูตรศึกษาอบรมผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแหงชาติ 
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา ควรเพิ่มเวลาการบรรยายในรายวิชาการบริหารงาน การเงินและบัญชี 
การบริหารงานพัสดุ การบริหารงานธุรการ การบริหารงานวิชาการ และรายวชิาที่ควรบรรจุเพ่ิมเติม 
ไดแก การสรางหลักสูตรทองถิ่น การพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการประชุม การบริหารงบประมาณ และ
การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 อาภากร  บุญสม (2536: 88–95) ไดประเมินการประเมินหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวชิาการเลขานกุารของสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบบัปรับปรุง) พุทธศักราช 2530  
โดยใชการประเมินรูปแบบซิป ผลการวิจัยดานบริบท พบวา อาจารยมีความเห็นวา ความมุงหมาย  
โครงสราง เนื้อหาของหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง สวนนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษา เห็นวา มีความเหมาะสมในระดับมาก ผลการวิจัยดานปจจัยนําเขา พบวา อาจารย 
นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา เห็นวาอุปกรณ การเรียนการสอน ตําราเรียน และสถานที่เรียน        
ที่ใชในหลักสูตร  มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  ผลการวิจัยกระบวนการ  พบวา อาจารย  
นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาเห็นวา กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร มีความเหมาะสม 
ในระดับมาก ผลการวิจัยดานผลผลติ ผูสาํเร็จการศึกษาและผูบังคบับัญชาของผูสาํเร็จการศึกษา        
เห็นวา ประสทิธิภาพของผูสําเร็จการศึกษาและคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมี
ความเหมาะสมในระดับมาก 
 นราทิพย พุมทรัพย (2537: 254–265) ไดประเมินโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวติ
ขาราชการครกูรุงเทพมหานคร โดยใชรูปแบบซิป ผลการวิจัย พบวาขาราชการครูผูผานการอบรม  
มีความคิดเห็นวา โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการครูกรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสม
อยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน คือ ดานปจจัยแวดลอม มีความเหมาะสมเปน
ลําดับที่สาม ประกอบดวย เรื่องความเหมาะสมของหลักการเหตุผล และวตัถุประสงคตอการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและความตองการรูในหลักการเหตผุลและวตัถุประสงคของโครงการ ดานปจจัย
นําเขา มีความเหมาะสมเปนลําดับที่สี่ ประกอบดวย เรื่องวิทยากร อาคารสถานที่ หลักสูตร วสัดุ
อุปกรณ ระยะเวลา และงบประมาณ ดานกระบวนการ มีความเหมาะสมลําดับทีห่นึ่ง ประกอบดวย 
เรื่องการประสานงานของผูรับผิดชอบโครงการ การใชสื่อประกอบการบรรยายและกระบวนการจัด
อบรม ดานผลผลติ มีความเหมาะสมลําดับที่สอง ประกอบดวยเรื่องการนําผลการอบรมไปพัฒนา
ตนเอง และพัฒนางานในความรับผิดชอบ 
 กิ่งขจร เนียมทรัพย (2537: 102 – 107) ไดประเมินโปรแกรมการประชุมเชิงปฏบิตัิการ
ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช โดยใชแบบการประเมินซิป  
ผลการวิจัยดานสภาพแวดลอม พบวา การประเมินวตัถุประสงคของโปรแกรมการประชุมเชิงปฏิบตักิาร
ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช โดยสวนรวมพบวาวัตถปุระสงค
ของโปรแกรมการประชุมเชงิปฏิบัติการ ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร มีความเหมาะสมมากถึง
เหมาะสมมากที่สุด ดานปจจัยนําเขา พบวา การประเมนิวัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ วิทยากร และ
เจาหนาทีป่ระสานงานอบรม โดยสวนรวมพบวา วัสดุอุปกรณและอาคารสถานที ่มีความเหมาะสมมาก 
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วิทยากรบรรยายรวมมีคุณลกัษณะทีเ่หมาะสมปานกลางถึงเหมาะสมมาก สําหรบัวิทยากรประจํากลุม 
มีคุณลักษณะที่เหมาะสมมากถึงเหมาะสมมากที่สุด และเจาหนาทีป่ระสานงานการอบรม มีคณุลักษณะ
ที่เหมาะสม ดานกระบวนการ พบวา การประเมินความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการอบรม   
การวัดและการประเมินผล โดยสวนรวมพบวา การจัดกิจกรรม การอบรม การวัดและประเมินผล       
มีความเหมาะสมมากถึงเหมาะสมมากที่สุด ดานผลผลิต พบวา การประเมินความสามารถดาน
เทคนิควิธีการสอน และคุณลักษณะที่จําเปนตอการประกอบวิชาชีพครูของบัณฑิต โดยสวนรวม
พบวา บัณฑิตที่ผานการอบรมในโปรแกรม การประชุมเชิงปฏิบัติการประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความสามารถดานเทคนิควิธีการสอนและมีคุณลักษณะที่จําเปน
ตอการประกอบอาชีพมากที่สุด 
 ธารี  วารีสงัด (2537: 102 – 111) ไดประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภท
เกษตรกรรม พ.ศ. 2521 ของสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตปทุมธานีโดยใชรูปแบบประเมินซิป  
ผลการวิจัยดานบรบิท พบวา วตัถุประสงคของหลักสตูร โครงสรางของหลักสตูรเนื้อหาวิชา มีความถกูตอง
ทันสมัย อยูในระดบัปานกลางถึงระดับมาก  ดานปจจัยนาํเขา พบวา ทรัพยากรทีใ่ชในการดําเนินการ
ตามหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ดานกระบวนการ พบวา กิจกรรม การเรียน
การสอน ครู – อาจารย การวัดและประเมินผลการเรียนมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลางถึงระดับมาก การบริหารหลกัสตูร การสงเสริมความรูในเรือ่งของหลักสตูร และองคประกอบ
ของหลักสูตร การบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน และการนิเทศและพัฒนาบุคลากรทางการสอน
ของผูบริหารมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติอยูในระดบันอยถึงปานกลาง ดานผลผลิต พบวา ผูสําเร็จ
การศึกษามีเจตคตติอการเกษตร และมีความรูความสามารถเหมาะสมในการศึกษาตอหรือประกอบ
อาชีพอยูในระดับมาก 
 โสภณ สุวรรณวงศ (2537: 115–119) ไดประเมินโครงการศูนยวิชาการเขตสํานักการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร ระหวางป พ.ศ. 2530 – 2534 โดยใชรปูแบบการประเมินซิป ผลการวิจัย ดานบรบิท  
พบวา หลักการ จุดมุงหมายของการจัดตั้งศูนยวิชาการเขตตามความคิดเห็นของคณะกรรมการศูนย
วิชาการเขตมคีวามเหมาะสมอยูในระดับสูง ดานปจจัยนําเขา พบวาคณะกรรมการศูนยวชิาการเขต
มีความเห็นวา  ทรัพยากรที่นํามาใชในโครงการมีเพียงพออยูในระดับปานกลาง ดานกระบวนการ  
พบวา ระดับการปฏิบัตขิองโครงการ ซึ่งคณะกรรมการศูนยวิชาการเขตและครูหัวหนากลุมประสบการณ
มีความเหมือนกันวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ดานผลผลิตพบวา คณะกรรมการศูนย
วิชาการเขตและครูหัวหนากลุมประสบการณ มีความคิดเห็นเหมือนกันวาความพึงพอใจของครูใน
ผลผลติของโครงการอยูในระดับปานกลาง 
 สุรศักดิ์  สวัสดี (2542: 95-99) ไดประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรสายอากาศวทิยุ
คมนาคม ของการสื่อสาร แหงประเทศไทย ปพุทธศักราช 2539 โดยใชรูปแบบการประเมินซิป 
ผลการวิจัยดานบริบทของโครงการศึกษาอบรมดานความตองการของผูเขารับการศึกษาอบรม และ
วัตถุประสงคของโครงการอบรม พบวา ผูเขารับการศกึษาอบรม และวทิยากรศกึษาอบรม มีความ
คิดเห็นวาบรบิทของโครงการศึกษาอบรม มีเหมาะสมอยูในระดับมาก วัตถุประสงคของการศึกษา
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อบรมจากการวิเคราะหเอกสาร ไดกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาอบรมไว คอืเพ่ือใหผูเขารับ
การศึกษาอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสายอากาศวิทยุคมนาคม เพ่ือใหมีความสามารถใน       
การตรวจสอบสายอากาศวทิยุคมนาคม และเพื่อใหมีความสามารถในการบํารุงรักษาสายอากาศ 
วิทยุคมนาคม การประเมินปจจัยนําเขาของโครงการศึกษาอบรม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก   
ดานคุณสมบัตขิองวิทยากร พบวาวิทยากรศกึษาอบรมทั้งภายนอกและภายในการสื่อสารแหงประเทศไทย  
มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับสายอากาศวิทยุคมนาคม และเคยทาํหนาที่เปนวทิยากรศึกษาอบรม 
หลักสูตรสายอากาศวิทยคุมนาคมของการสื่อสารแหงประเทศไทยในรุนกอนๆ ที่ผานมา คุณสมบัติ 
ผูเขารับการศกึษาอบรม พบวาผูเขารับการศึกษาอบรมเปนชางโทรคมนาคมในสวนภูมิภาคของ
การสื่อสารแหงประเทศไทย ซึ่งไมเคยไดรับการศึกษาอบรมหลักสูตรสายอากาศวทิยุคมนาคม มี
ความรูสาขาวชิาไฟฟาโทรคมนาคม หรืออิเล็กทรอนิกส และปฏิบตัิงานบํารุงรักษา  หรือมีหนาที่
เกี่ยวกับสายอากาศวิทยุคมนาคม  งบประมาณในการศึกษาอบรม พบวางบประมาณที่ใชมากที่สุด 
คือคาที่พัก คาเบี้ยเลีย้ง คาสมนาคุณวิทยากร คาพาหนะ คาเครื่องดื่มและอาหารวาง  คาวัสดุและ
เอกสาร และงบประมาณที่นอยที่สุด คือคาใชจายเบ็ดเตล็ด  หัวขอวชิาในการศึกษาอบรม พบวา 
หัวขอภาควชิาการมีจํานวนหัวขอมากที่สดุ และแตละหัวขอใชวิธบีรรยายเปนสวนมาก การประเมิน
กระบวนการจดัดําเนินโครงการศึกษาอบรม ดานการจัดดําเนินงานศึกษาอบรม การจดักิจกรรม
ศึกษาอบรม และการประสานงาน พบวา ผูเขารับการศึกษาอบรม วิทยากรศึกษาอบรม และ
เจาหนาที่ดําเนินการศึกษาอบรม มีความเห็นเห็นกับดานกระบวนการวามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก การประเมินดานผลผลิตของโครงการศึกษาอบรม ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ   
การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน พบวาหลังการศึกษาอบรม สูงกวากอนการศึกษาอบรม         
อยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 และสามารถนําไปใชแกปญหาในการปฏิบตัิงานไดในระดับมาก  
ดานการนําความรูไปใชปรบัปรุงการปฏบิัติงานอยูในระดับปานกลาง การนําความรูไปถายทอดแก
ผูรวมงานอยูในระดับปานกลาง  
 กาญจนา จันทรไทย และคนอ่ืนๆ (2548: 61-63) ไดประเมินหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง  
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี  
โดยใช CIPP Model เปนแนวทางในการประเมิน ผลการวิจัยดานบริบท พบวา โครงสรางของ
หลักสูตร จําแนกตามหัวขอรายวิชา พบวา ผูอบรมและอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเห็นวาเหมาะสม 
อยูในระดับดีมาก  ดานปจจัยนําเขา พบวา อาจารยผูสอนสวนใหญเปนแพทยประจําโรงพยาบาล
ทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน  และแพทยพี่เลี้ยงประจําแหลงฝก ดานทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนรู
คะแนนสูงสุดไดแกโสตทัศนูปกรณ สําหรับการประเมนิดานแหลงฝก อยูในระดับดีถึงดีมาก มีจํานวน
ผูมารับบริการเพียงพอตอการฝกภาคปฏบิัติและไดรับความรวมมือในการฝกภาคปฏิบัติดีถึงดีมาก  
ดานกระบวนการ ไดแก การประเมินการสอนของอาจารยผูสอน พบวา สวนใหญอยูในระดับดีถึง       
ดีมาก และการประเมินการจัดการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของผูอบรม สวนใหญเห็นวา
เหมาะสม รายการที่เห็นวาเหมาะสมมากที่สุด คือ ผูอบรมมีโอกาสประเมินผลการสอนของอาจารย 
สวนอาจารยผูรับผิดชอบวชิาสวนใหญเห็นวาเหมาะสม ดานผลผลิต การประเมินผลผลติพบวา
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สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ผลการประเมนิในภาพรวมแตละขอตามความคิดเห็นของ       
ผูอบรม พบวาอยูในระดับมากทุกขอ สําหรับความคิดเห็นของแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก พบวา
อยูในระดับปานกลางถึงมาก 
 คณินนุช พิจิตนรการ (2550: 84) ไดการประเมินโครงการรักการอานของนักเรียน
โรงเรียนพรประสาทวทิยา โดยใชรูปแบบการประเมินซิป ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของครูที่มี
ตอโครงการรักการอานใน 5 ดาน คือ ดานบริบท พบวา หลักการ วัตถุประสงค และเปาหมายของ
โครงการรักการอาน โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับดี ดานปจจัยนําเขา พบวา บุคลากร          
วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ มีความเพียงพออยูในระดับปานกลาง  ดานกระบวนการ พบวา 
กระบวนการดาํเนินงาน การจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล มีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ดานผลผลิต พบวา ผลการดําเนินงานโครงการรักการอานครู       
มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ดานผลกระทบ พบวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกบันักเรียนครู          
มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  นิสัยรักการอานของนักเรียน พบวาอยูในระดับปานกลาง 
 รอยตํารวจเอกหญิงธารทิพย ศรจอน (2550: 62-63) ไดประเมินโครงการพัฒนาสถานีตํารวจ
เพ่ือประชาชน : กรณีศึกษาสถานีตํารวจนครบาลประชาชื่น โดยใชรูปแบบ CIPP เปนตัวแบบสําหรับ
การประเมินผล  ผลการวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจนครบาลประชาชื่น เห็นดวยวา
โครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพื่อ ประชาชน มีผลสําเร็จในระดับสูง ขณะที่ประชาชนเห็นดวยกับ
โครงการฯ นี้ในระดับปานกลาง กลุมตํารวจกับประชาชน มีความคดิเห็นไมแตกตางกันในดานบริบท 
ผลผลิต และมีความคิดเห็นแตกตางกันในดานปจจัยนําเขาและกระบวนการ 

 



35 
 

บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการประเมินโครงการศึกษาอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง      
สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน)คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลติ โดยวางแผนและออกแบบวธิีการ
ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

1. แหลงขอมูลทีใ่ชในการวิจัย 
2. กรอบการประเมิน 
3. วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล 
4. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 

 

1.  แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
 1.  แหลงขอมูลที่ใชในการวจัิยครั้งนี้ เปนผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาอบรมหลักสูตร        
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัทิั่วไป (การรกัษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก 
  1.1  ผูเขารับการศึกษาอบรม ไดแก พยาบาลวชิาชีพที่มีใบอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้น 1 มีประสบการณการทํางานอยางนอย 2 ป ซึ่งเปน         
ผูเขารับการศกึษาอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2552) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุนที่ 16 
จํานวน 107 คน 
  1.2  ผูบังคับบัญชาของผูเขารับการศึกษาอบรม ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาล  
หัวหนาสถานอีนามัย  ผูอํานวยการศูนยการแพทยชุมชน ผูอํานวยการศูนยสาธารณสุขมูลฐาน  
นายกเทศมนตรี  จํานวน 100 คน 
  1.3  ผูรวมงานในสถานที่ทาํงานของผูเขารบัการศึกษาอบรมหลักสูตร 
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัทิั่วไป (การรกัษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน  107  คน 
  1.4 ผูรับบริการที่ใชบริการในสถานที่ทํางานของผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัทิั่วไป (การรกัษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 107 คน 
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  1.5 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการศึกษาอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 14 คน   
 แหลงขอมูลทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้  ดังตาราง 1  
 
ตาราง 1 แหลงขอมูล 
 

แหลงขอมูล จํานวน รอยละ 

ผูเขารับการศกึษาอบรม 107 24.60 
ผูบังคับบญัชาของผูเขารับการศึกษา
อบรม 

100 22.98 

ผูรวมงาน 107 24.60 
ผูรับบริการ 107 24.60 
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 14 3.22 

รวม 435 100 

 
2.  กรอบการประเมิน 
 การวิจัยประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัตทิั่วไป 
(การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ครัง้นี้มีรายละเอียด
ของประเด็นการประเมิน ตวับงชีใ้นการประเมิน แนวทางการประเมิน ผูใหขอมูล หรือแหลงขอมูล 
เครื่องมือ/แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล เกณฑที่ใชในการประเมิน ตามกรอบการประเมิน          
ดังตาราง 2 
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ตาราง  2  กรอบการประเมนิ 
 
ประเด็นการประเมิน 

 
วัตถุประสงค วิธีการประเมิน แหลงขอมูล เครื่องมือ เกณฑที่ใชในการประเมิน 

บริบท 1.ศึกษาบริบทเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของการจัด
ศึกษาอบรม  
 

1.วิเคราะหวัตถุประสงคของการ
อบรมสอดคลองกับ 
   1.นโยบายดานสาธารณสุข 
   2.ความตองการของผูเขารับ
การศึกษาอบรม  
   3.ปญหา และสภาพสังคมปจจุบัน 
อันนําไปสูความจําเปนของการ
ดําเนินโครงการ 
โดยการศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวของ สัมภาษณคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ และสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเขารับการศึกษา
อบรม 

- หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง 
- คูมือผูเขารับการศึกษา
อบรม 
- เอกสารนโยบายดาน
สาธารณสุข 
- ผูเขารับการศึกษา
อบรม 
 
 
- คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ 

- แบบวิเคราะหเอกสาร 
 
 
 
 
 
- แบบสอบถามฉบับที่ 2 
(ฉบับผูเขารับการศึกษา
อบรม) ดานบริบท 
 
- แบบสัมภาษณ 
 
 

- มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการจัดศึกษาอบรม  
 
 
 
 
- มีความสอดคลองกับความ
ตองการของผูเขารับการอบรมใน
ระดับมากขึ้นไป (คาเฉลี่ย ≥ 3.51 
จากมาตร 5 ระดับ) 
- มีความสอดคลองกับปญหา และ
สภาพสังคมปจจุบัน อันนําไปสู
ความจําเปนของการดําเนิน
โครงการ อยูในระดับมากขึ้นไป 
(คาเฉลี่ย ≥ 3.51 จากมาตร 5 ระดับ) 
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ตาราง  2  (ตอ) 
 
ประเด็นการประเมิน 

 
วัตถุประสงค วิธีการประเมิน แหลงขอมูล เครื่องมือ เกณฑที่ใชในการประเมิน 

ปจจัยนําเขา เพื่อประเมินความพรอม
และความเหมาะสมของ
1.คุณลักษณะของ
อาจารยพิเศษ 

1.วิเคราะหคุณลักษณะของอาจารย
พิเศษ 
- ระดับการศึกษา  
- ประสบการณ 
- จํานวนอาจารยพิเศษมีความเหมาะสม 
- ความรูความเขาใจในหัวขอที่สอน 
- มีน้ําเสียงและทาทางในการบรรยาย
สุภาพเหมาะสม  
- มีความสามารถในการนําเสนอกอน
เริ่มหัวขอวิชา 
- พรอมที่จะใหความชวยเหลือผูเขารับ
การศึกษาอบรม 
- เปดโอกาสใหซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
โดยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ 
สัมภาษณคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ และสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเขารับการศึกษาอบรม 

- เอกสารประวัติ
อาจารยพิเศษ และ
แพทยพี่เลี้ยงประจํา
แหลงฝก 
 
-  คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ 
 
 
-  ผูเขารับการศึกษา
อบรม 

- แบบวิเคราะหเอกสาร 
 
 
 
 
- แบบสัมภาษณ 
 
 
 
- แบบสอบถามฉบับที่ 2 
(ฉบับผูเขารับการศึกษา
อบรม) ดานปจจัยนําเขา
 

- นําผลที่ไดมาสรุป อภิปรายผล 
และนําผลที่ไดเทียบกับคุณลักษณะ
ที่กําหนดไวในหลักสูตร ฯ  วามี
ความสอดคลองกัน 
 
-  คาเฉลี่ยความคิดเห็นตาม
คุณลักษณะที่กําหนดไวในหลักสูตร
อยูในระดับมากขึ้นไป (คาเฉลี่ย 
≥ 3.51 จากมาตร 5 ระดับ) 
-คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเขารับ
การอบรมอยูในระดับมากขึ้นไป 
(คาเฉลี่ย ≥ 3.51 จากมาตร 5 
ระดับ) 
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ตาราง  2  (ตอ) 
 
ประเด็นการประเมิน 

 
วัตถุประสงค วิธีการประเมิน แหลงขอมูล เครื่องมือ เกณฑที่ใชในการประเมิน 

ปจจัยนําเขา(ตอ) 2.คุณลักษณะแพทย 
พี่เลี้ยงประจําแหลงฝก 

2.วิเคราะหคุณลักษณะแพทยพี่เลี้ยง
ประจําแหลงฝก 
- ความรูความเขาใจในหัวขอที่สอน 
- เปนผูที่ตรงตอเวลา 
- มีน้ําเสียงและทาทางในการบรรยาย
สุภาพเหมาะสม  
- มีความสามารถในการนําเขาสู
บทเรียน 
- พรอมที่จะใหความชวยเหลือผูเขารับ
การศึกษาอบรม 
- เปดโอกาสใหซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
โดยการสัมภาษณคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ และสอบถามความ
คิดเห็นของผูเขารับการศึกษาอบรม 

-  คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการฯ 
 
 
- ผูเขารับการศึกษา
อบรม 

- แบบสัมภาษณ 
 
 
 
- แบบสอบถามฉบับที่ 2 
(ฉบับผูเขารับการศึกษา
อบรม) ดานปจจัยนําเขา
 

- คาเฉลี่ยความคิดเห็นตาม
คุณลักษณะที่กําหนดไวในหลักสูตร
อยูในระดับมากขึ้นไป (คาเฉลี่ย 
≥ 3.51 จากมาตร 5 ระดับ) 
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเขารับ
การอบรมอยูในระดับมากขึ้นไป 
(คาเฉลี่ย ≥ 3.51 จากมาตร 5 
ระดับ) 
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ตาราง  2  (ตอ) 
 

ประเด็นการประเมิน 
 

วัตถุประสงค วิธีการประเมิน แหลงขอมูล เครื่องมือ เกณฑที่ใชในการประเมิน 

ปจจัยนําเขา(ตอ) 
 

3.คุณสมบัติของผูเขารับ
การศึกษาอบรม 

3. วิเคราะหคุณสมบัติของผูเขารับ
การศึกษาอบรม 
-  พยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตการ
ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและ
ผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง  
-  ประสบการณการทํางานพยาบาล
วิชาชีพอยางนอย 2 ป    
-  มีอาจารยพี่เลี้ยง  
-  มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ไมเปน
โรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาอบรม 
โดยสัมภาษณคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ  

- คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการฯ 
 

- แบบสัมภาษณ - วิเคราะหเนื้อหาแบบสัมภาษณ
และเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่
กําหนดไวในหลักสูตร 
 

4.ระยะเวลา 4. สอบถามความเหมาะสมของระยะเวลา 
-  จํานวนวันที่ใชในการศึกษาอบรม 
-  ระยะเวลาที่ใชในการบรรยายแตละ
หัวขอวิชาการ 
-  จํานวนวันเวลาที่ใชในฝกปฏิบัติของ
ภาคปฏิบัติ 
โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูเขา
รับการศึกษาอบรม 

- ผูเขารับการศึกษา
อบรม 

- แบบสอบถามฉบับที่ 2 
(ฉบับผูเขารับการศึกษา
อบรม) ดานปจจัยนําเขา
 

- คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเขารับ
การอบรมอยูในระดับมากขึ้นไป 
(คาเฉลี่ย ≥ 3.51 จากมาตร          
5 ระดับ) 
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ตาราง  2  (ตอ) 
 
ประเด็นการประเมิน 

 
วัตถุประสงค วิธีการประเมิน แหลงขอมูล เครื่องมือ เกณฑที่ใชในการประเมิน 

ปจจัยนําเขา(ตอ) 
 

5.วัสดุอุปกรณ 5.สอบถามความเหมาะสมวัสดุอุปกรณ 
- เอกสารมีครบถวนตามหัวขอวิชาที่
สอน 
- ดานสื่อการสอนเหมาะสมกับหัวขอ
วิชา 
- สื่อการสอนมีคุณภาพและทันสมัย 
- จอภาพมีขนาดเหมาะสมกับเครื่อง
ฉายภาพขามศีรษะ 
- ระบบเสียงภายในหองศึกษาอบรมมี
ความเหมาะสมชัดเจน 
- ไมโครโฟนแบบไมมีสายนําสัญญาณ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
- ไมโครโฟนแบบมีสายนําสัญญาณ
เหมาะสมกับการเรียนการสอน 
โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูเขา
รับการศึกษาอบรม 

- ผูเขารับการศึกษา
อบรม 

- แบบสอบถามฉบับที่ 2 
(ฉบับผูเขารับการศึกษา
อบรม) ดานปจจัยนําเขา 
 

- คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเขา
รับการอบรมอยูในระดับมากขึ้น
ไป (คาเฉลี่ย ≥ 3.51 จากมาตร 
5 ระดับ) 
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ตาราง  2  (ตอ) 
 

ประเด็นการประเมิน วัตถุประสงค วิธีการประเมิน แหลงขอมูล เครื่องมือ เกณฑที่ใชในการประเมิน 
ปจจัยนําเขา(ตอ)

 
6.สถานที่ศึกษาอบรม 6. สอบถามความเหมาะสมสถานที่

ศึกษาอบรม (ภาคทฤษฎี) 
- ดานความสะดวกในการเดินทาง 
- ดานขนาดของหองศึกษาอบรม 
- ดานแสงสวาง 
- ดานการจัดและเคลื่อนยายโตะเกาอี้ 
ตามกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
7. สอบถามความเหมาะสมสถานที่
ศึกษาอบรม (ภาคปฏิบัติ) 
- ดานความสะดวกในการเดินทาง 
- ดานหองศึกษาดวยตนเอง 
- ดานหองปฏิบัติการ 
- ดานจํานวนผูปวย 
- ดาน ขั้นตอนการปฏิบัติ Procedure  
โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูเขา
รับการศึกษาอบรม

- ผูเขารับการศึกษา
อบรม-  
 
 
 
 
 
 
- ผูเขารับการศึกษา
อบรม 

- แบบสอบถามฉบับที่ 2 
(ฉบับผูเขารับการศึกษา
อบรม) ดานปจจัยนําเขา 
 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม 

-คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเขารับ
การอบรมอยูในระดับมากขึ้นไป 
(คาเฉลี่ย ≥ 3.51 จากมาตร 5 
ระดับ) 
 
 
 
 
- คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเขา
รับการอบรมอยูในระดับมากขึ้นไป 
(คาเฉลี่ย ≥ 3.51 จากมาตร 5 
ระดับ) 

กระบวนการ 1.การจัดกิจกรรม
การศึกษาอบรม 

1. สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
การจัดดําเนินการอบรม 
- การปฏิบัติตามกําหนดเวลาตามตาราง 
- การจัดลําดับขั้นตอนเนื้อหาวิชาที่สอน 
- เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรการประเมินผล 
โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูเขา
รับการศึกษาอบรม

- ผูเขารับการศึกษา
อบรม 

- แบบสอบถามฉบับที่ 2 
(ฉบับผูเขารับการศึกษา
อบรม) ดานกระบวนการ 
 

- คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเขารับ
การอบรมอยูในระดับมากขึ้นไป 
(คาเฉลี่ย ≥ 3.51 จากมาตร 5 
ระดับ) 
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ตาราง  2  (ตอ) 
 
ประเด็นการประเมิน 

 
วัตถุประสงค วิธีการประเมิน แหลงขอมูล เครื่องมือ เกณฑที่ใชในการประเมิน 

กระบวนการ 2.การประสานงาน 2.สอบถามความเหมาะสมของการ
ประสานงานของคณะทํางาน 
-มนุษยสัมพันธ 
-ความกระตือรือรนในการชวยเหลือและ
แนะนํา 
- การปฏิบัติงานตรงตอเวลา 
- การดําเนินงานตามขั้นตอนการ
ดําเนินงานของโครงการ 
- กระบวนการในการบริหารจัดการ 
- การประสานงานระหวางผูเขารับ
การศึกษาอบรมกับอาจารยผูสอน 
- การประสานงานระหวางผูเขารับ
การศึกษาอบรมดวยกัน 
- การชวยเหลือแกไขปญหาและ
อุปสรรคระหวางการจัดการศึกษาอบรม 
โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูเขา
รับการศึกษาอบรม 

- ผูเขารับการศึกษา
อบรม 

- แบบสอบถามฉบับที่ 2 
(ฉบับผูเขารับการศึกษา
อบรม) ดานกระบวนการ 
 

- คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเขา
รับการอบรมอยูในระดับมากขึ้น
ไป (คาเฉลี่ย ≥ 3.51 จากมาตร 
5 ระดับ) 
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ตาราง  2  (ตอ) 
 
ประเด็นการประเมิน 

 
วัตถุประสงค วิธีการประเมิน แหลงขอมูล เครื่องมือ เกณฑที่ใชในการประเมิน 

ผลผลิต 
 

1.ความรูที่ไดรับหลังจาก
การศึกษาอบรมเสร็จสิ้น 

1. ผลสัมฤทธิ์ดานความรู - ผลการศึกษาของผูเขา
รับการศึกษาอบรม
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป (การรักษา
โรคเบื้องตน) รุนที่ 16 

- แบบบันทึก - ผูเขารับการศึกษาอบรมสอบ
ผานระดับผลการศึกษา 2.50 ขึ้น
ไป  รอยละ 85 ของจํานวนผูเขา
รับการศึกษาอบรมทั้งหมด 

2.สอบถามระดับเนื้อหาความรูที่ไดจาก
การศึกษาอบรม ดังนี้ 
- ความรูในหัวขอวิชาภาคทฤษฎี 
- ความรูในหัวขอวิชาภาคปฏิบัติ 
โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูเขา
รับการศึกษาอบรม 

- ผูเขารับการศึกษา
อบรม 

- แบบสอบถามฉบับที่ 2 
(ฉบับผูเขารับการศึกษา
อบรม) ดานผลผลิต 
 

- คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเขา
รับการอบรมอยูในระดับมากขึ้น
ไป (คาเฉลี่ย ≥ 3.51 จากมาตร  
5 ระดับ) 

2.การนําความรูไปใชใน
การปฏิบัติงาน 

3. สอบถามเกี่ยวกับการนําความรูที่
ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน 
โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูเขา
รับการศึกษาอบรม 

- ผูเขารับการศึกษา
อบรม 

- แบบสอบถามฉบับที่ 2 
(ฉบับผูเขารับการศึกษา
อบรม) ดานผลผลิต 

- คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเขา
รับการอบรมอยูในระดับมากขึ้น
ไป (คาเฉลี่ย ≥ 3.51 จากมาตร  
5 ระดับ) 
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ตาราง  2  (ตอ) 
 
ประเด็นการประเมิน 

 
วัตถุประสงค วิธีการประเมิน แหลงขอมูล เครื่องมือ เกณฑที่ใชในการประเมิน 

ผลผลิต (ตอ) 2.การนําความรูไปใช
ในการปฏิบัติงาน 

4. สอบถามเกี่ยวกับ 
- การนําความรูและประสบการณไปใช
ในการแกปญหา 
- การนําความรูและประสบการณไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
- การนําความรูและประสบการณที่ไดรับ
ไปถายทอดแกผูรวมงาน 
โดยการสอบถามความคิดเห็นของ
ผูบังคับบัญชาของผูเขารับการศึกษา
อบรม และผูรวมงาน 

- ผูบังคับบัญชาของผู
เขารับการศึกษาอบรม 
- ผูรวมงาน 
 

- แบบสอบถามฉบับที่ 3 
(ฉบับผูบังคับบัญชาของผู
เขารับการศึกษาอบรมและ
ผูรวมงาน) ดานผลผลิต 

- คาเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ผูบังคับบัญชาของผูเขารับ
การศึกษาอบรม และผูรวมงาน  
อยูในระดับมากขึ้นไป (คาเฉลี่ย 
≥ 3.51 จากมาตร 5 ระดับ) 

5. สอบถามความพึงพอใจของ
ผูรับบริการเกี่ยวกับการใหบริการของผู
เขารับการศึกษาอบรม โดยการ
สอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ 

- ผูรับบริการ - แบบสอบถามฉบับที่ 4 
(ฉบับผูรับบริการ) ดาน
ผลผลิต 

- มีความพึงพอใจของผูรับบริการ
เกี่ยวกับการใหบริการของผูเขารับ
การศึกษาอบรมอยูในระดับมากขึ้น
ไป(คาเฉลี่ย≥ 3.51 จากมาตร         
5 ระดับ) 
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3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมิน
โครงการทั้งที่เปนเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัย เพ่ือกําหนดวิธีการในการรวบรวมขอมูลใน
แตละดานทีเ่หมาะสมกับลกัษณะที่จะประเมิน ตามแหลงขอมูล รวมถึงเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลที่
เหมาะสม การกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แสดงดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 วิธีการและแหลงขอมูลในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 

ประเด็น เทคนิค/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แหลงขอมูล/ผูเก่ียวของ 
บริบท - ฉบับที่ 5 แบบวเิคราะหเอกสาร

 
 
- ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ 
- ฉบับที่ 2 แบบสอบถาม 

- หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
- คูมือผูเขารับการศึกษาอบรม 
- เอกสารนโยบายดานสาธารณสุข 
- คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
- ผูเขารับการศึกษาอบรม 

ปจจัยนําเขา - ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ
- ฉบับที่ 2 แบบสอบถาม 

- คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
- ผูเขารับการศึกษาอบรม 

กระบวนการ - ฉบับที่ 2 แบบสอบถาม - ผูเขารับการศึกษาอบรม 
ผลผลติ - ฉบับที่ 2 แบบสอบถาม

- ฉบับที่ 3 แบบสอบถาม 
- ฉบับที่ 3 แบบสอบถาม 
- ฉบับที่ 4 แบบสอบถาม 

- ผูเขารับการศึกษาอบรม  
- ผูบังคับบัญชาของผูเขารบัการศึกษาอบรม  
- ผูรวมงาน 
- ผูรับบริการ 

 

4. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี มีทั้งหมด 5 ฉบับ ดังนี้ 
 1. ฉบับที ่1 แบบสัมภาษณ เรื่อง การประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย               
ศรีนครินทรวิโรฒ เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางแบบปลายเปด มีวัตถุประสงคเพ่ือใชสัมภาษณ
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ แบบสัมภาษณ แบงออกเปน 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลสวนตวัผูใหสมัภาษณ วันเวลา สถานที่สมัภาษณ ผูใหสมัภาษณ
มีความเกี่ยวของในสวนใด 
 ตอนที่ 2 รายการสัมภาษณ แบงเปน 2 ดาน คือ  

1.  ดานบริบท  ประกอบดวย ปญหา และสภาพสังคมปจจุบัน นําไปสูความจําเปนของ           
การดําเนินโครงการ 
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2. ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย  คุณลักษณะของอาจารยพิเศษ คุณลกัษณะของ
แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาอบรม 

 
2. ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความเห็นตอโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยขอคําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับไดแก มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสม/ความพรอมดานบริบท 
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลติ ผูใหขอมูล คือ ผูเขารับการศึกษาอบรม 
แบงเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที ่1 สอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สถานภาพผูตอบ
แบบสอบถาม ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน  

ตอนที ่2 ขอคาํถามเกี่ยวกับความเหมาะสม/ความพรอมดานบริบท ดานปจจัยนําเขา            
ดานกระบวนการ และดานผลผลติของโครงการ 

ตอนที ่3 เปนแบบสอบถามปลายเปด โดยใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมอ่ืนๆ เกี่ยวกับโครงการ 

 
3. ฉบับที่ 3 แบบสอบถามการติดตามผลการศึกษาอบรม โดยขอคําถามมีลักษณะเปน        

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ               
นอยที่สุด เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน ผูใหขอมูลคือผูบังคับบญัชา
ของผูเขารับการศกึษาอบรม และผูรวมงาน แบงเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สถานภาพผูตอบ
แบบสอบถาม ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน 

ตอนที่ 2 ขอคาํถามเกี่ยวกับการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน  
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด โดยใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมอ่ืนๆ เกี่ยวกับโครงการ 
 
4.  ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบรกิาร โดยขอคําถามมีลักษณะเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยทีสุ่ด เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นของผูรับบริการ เกี่ยวกับการใหบริการของผูเขารับการศึกษาอบรม ผูใหขอมูลคือ
ผูรับบริการ แบงเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สถานภาพผูตอบ
แบบสอบถาม ระดับการศึกษา อาชีพ  

ตอนที่ 2 ขอคาํถามความคดิเห็นของผูรับบริการ เกี่ยวกับการใหบรกิารของผูเขารับ
การศึกษาอบรม  
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 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด โดยใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมอ่ืนๆ เกี่ยวกับการใหบริการของผูเขารับการศกึษาอบรม  

 
 5.  ฉบับที่ 5 แบบวเิคราะหเอกสารใชวเิคราะหรายละเอียดเกี่ยวกับบริบท ปจจัยนําเขา              
จากเอกสาร รายงาน ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
 

 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 จากกรอบแนวคิดการประเมินสามารถสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินไดดังนี้ 
 1. ฉบับที1่ แบบสัมภาษณ เรื่อง การประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ เปนแบบสมัภาษณแบบมีโครงสรางแบบปลายเปด มีวัตถุประสงคเพ่ือใชสัมภาษณ 
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  

ขั้นตอนในการสรางแบบสัมภาษณ 
  1. ศึกษารายละเอียดของโครงการ เอกสารแนวทางดําเนินงานตามโครงการศึกษา
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน)                
คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือกําหนดประเด็นการตั้งคาํถาม 
                     2. ศึกษาการเขียนขอคําถาม และการสรางแบบสัมภาษณจากเอกสารและหนังสือที่
เกี่ยวของ 
  3. สรางคําถามใหครอบคลมุเน้ือหาการประเมินที่เกี่ยวของกับโครงการ ใน 2 ดาน 
ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา โดยแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเปนแบบสัมภาษณปลายเปด 
  4. นําแบบสัมภาษณเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) และภาษาทีใ่ช แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 
(รายชื่อแสดงในภาคผนวก ข) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิพินิจ และความชัดเจนในการสื่อความ
โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง IOC ของแบบสัมภาษณไดคาตั้งแต 0.33-1.00 

5. จัดพิมพแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูลสัมภาษณ         
ผูที่เกี่ยวของ โดยผูวิจัยเปนผูสัมภาษณ 

 
2.  ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความเห็นตอโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือความพรอมดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ  
และดานผลผลิต  
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ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม 
  1. ศึกษารายละเอียดของโครงการ เอกสารแนวทางดําเนินงานตามโครงการศึกษา
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน)                    
คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือกําหนดประเด็นการตั้งคาํถาม 

2. ศึกษาการเขียนขอคําถาม และแบงเปน 5 สวนหลัก สวนแรก คือสอบถามขอมูล
พ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ระดับการศกึษา 
ประสบการณทํางาน สวนทีส่อง คือ ขอคําถามเกี่ยวกับความเหมาะสม/ความพรอม ดานปจจัย
นําเขา ดานกระบวนการ สวนที่สาม คือ ขอคําถามเกี่ยวกับระดับความรูที่ไดรับจากการศึกษาอบรม  
สวนที่สี่ คือ ขอคําถามเกี่ยวกับการนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาอบรมไปใช 
สวนที่หา คือ แบบสอบถามปลายเปด โดยใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับโครงการ 

3. สรางขอคําถามใหครอบคลมุทั้ง 4 สวน โดยแบบสอบถามทั้งสี่สวนนีส้รางขึ้นเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด             
นําแบบสอบถามเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
และภาษาทีใ่ชแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ และความชัดเจนใน
การสื่อความโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง IOC ของแบบสอบถามไดคาตั้งแต 0.33-1.00 

4. จัดพิมพแบบสอบถามเพื่อนําไปทดลองใช (Try out) กับผูเขารบัการศึกษาอบรม 
จํานวน 50 คน  เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนในดานการสื่อความหมายและความชดัเจนในการใช
ภาษา  

5. หาคาความเชือ่ม่ันทั้งฉบับ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหา 
สัมประสิทธิข์องแอลฟาของคอนบาค (α-Coefficient) พบวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ัน      
เทากับ 0.97 

6. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูลกบัผูที ่
เกี่ยวของ 
 

3. ฉบับที่ 3 แบบสอบถามการติดตามผลการศึกษาอบรม โครงการศึกษาอบรมหลกัสูตร 
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัทิั่วไป (การรกัษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือสอบถามเกี่ยวกบัการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนในการสรางแบบแบบสอบถาม 
1. ศึกษารายละเอียดของโครงการ เอกสารแนวทางดําเนินงานตามโครงการ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการ เพ่ือกําหนดประเด็นการเขียนขอคําถาม 
2. ศึกษาการเขียนขอคําถาม และการสรางแบบสอบถามการติดตามผลการศึกษา

อบรม จากเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวของ 
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3. สรางคําถามใหครอบคลมุเน้ือหาการประเมินที่เกี่ยวของกับโครงการศึกษาอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) ของคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบบสอบถามการติดตามผลการศึกษาอบรม ที่สรางขึ้นเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

4. นําเสนอแบบสอบถามการติดตามผลการศึกษาอบรม ที่สรางขึ้นตอคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ และภาษาที่ใช จากนั้นปรับปรุงแกไข
ใหเหมาะสมตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 
รวม 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ และความชัดเจนในการสื่อความโดยการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง IOC ของแบบประเมิน ไดคาตั้งแต 0.33 -1.00 

5. นําแบบสอบถามการติดตามผลการศกึษาอบรม ไปทดลองใชกับผูบังคับบญัชา
ของผูเขารับการศึกษาอบรม และผูรวมงาน จํานวน 15 คน เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนในดาน          
การสื่อความหมายและความชัดเจนในการใชภาษา  

6. หาคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ของคอนบาค พบวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.96 

7. จัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูลกับผูบังคบับัญชาของ     
ผูเขารับการศกึษาอบรม และผูรวมงาน กลุมตัวอยาง 

 
4. ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ   โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร 

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัทิั่วไป (การรกัษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูรับบริการ เกี่ยวกบัการใหบริการ 
ของผูเขารับการศึกษาอบรม  

ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม  
1. ศึกษารายละเอียดของโครงการ เอกสารแนวทางดําเนินงานตามโครงการ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงการฝกอบรมและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับความพึงพอใจเพื่อกําหนด
ประเด็นการเขียนขอคําถาม 

2. ศึกษาการเขียนขอคําถาม และการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสาร 
และหนังสือที่เกี่ยวของ 

3. สรางขอคําถามใหครอบคลุมเน้ือหาการสอบถามความพึงพอใจที่เกี่ยวของกับ
โครงการศึกษาอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเด็นความคดิเห็นของผูรับบริการ เกี่ยวกับ
การใหบริการของผูเขารับการศึกษาอบรม แบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
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4. นําเสนอแบบสอบถามเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ และภาษาที่ใชจากนั้นปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานโครงการศึกษาอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) จํานวน 3 คน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ และความชัดเจนในการสื่อความ โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง 
IOC ไดคาตั้งแต 0.33 -1.00 

5. นําแบบสอบถามการติดตามผลการศกึษาอบรม ไปทดลองใช กับผูรับบริการ 
จํานวน 15 คน เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนในดานการสื่อความหมายและความชัดเจนในการใชภาษา  

6. หาคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ของคอนบาค พบวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.96 

7.  จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบรูณ เพ่ือนําไปใชในการเกบ็ขอมูลกับ
ผูรับบริการ กลุมตัวอยาง 

 
5.  ฉบับที ่5 แบบวเิคราะหเอกสาร โครงการศึกษาอบรมหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เพ่ือใชในการประเมินวตัถปุระสงคของการจัดศึกษาอบรมสอดคลองกับความตองการของบุคลากร
ทางการพยาบาล และปญหา และสภาพสังคมปจจุบัน นําไปสูความจําเปนของการดําเนินโครงการ 
โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (การรกัษาโรคเบื้องตน) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ และความชัดเจนในการสื่อความ 
และภาษาทีใ่ช จากนั้นปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานโครงการศึกษา
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) 
 

5.  การวิเคราะหขอมูล 
 5.1 การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
 การจัดกระทําขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยมีแนวทางในการดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1.  ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจาก
การสํารวจเอกสาร การสัมภาษณ 
 2.  ใชวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) 
และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3.  รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด มาจัดกลุมตามความถี่ของคําตอบ          
แลวนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย 
 5.2 เกณฑในการใหคะแนน 

เกณฑการใหคะแนนและแปลผลขอมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. เกณฑการใหคะแนนและการแปลผลขอมูล 
ความพรอม,ความเหมาะสม,ความพึงพอใจ  ระดับมากที่สดุ  เทากับ    5  คะแนน 
ความพรอม,ความเหมาะสม,ความพึงพอใจ  ระดับมาก  เทากับ    4  คะแนน 
ความพรอม,ความเหมาะสม,ความพึงพอใจ  ระดับปานกลาง  เทากับ    3  คะแนน 
ความพรอม,ความเหมาะสม,ความพึงพอใจ  ระดับนอย  เทากับ    2  คะแนน 
ความพรอม,ความเหมาะสม,ความพึงพอใจ  ระดับนอยที่สดุ  เทากับ    1  คะแนน 
2.  การแปลผลการวิเคราะหขอมูล โดยพิจารณาคาเฉลี่ยเทยีบกบัเกณฑการแปลผล

ดังนี้ 
4.51 – 5.00 แปลวา มีความพรอม,ความเหมาะสม,ความพึงพอใจ ในระดับ  มากที่สุด 
3.51 – 4.50 แปลวา มีความพรอม,ความเหมาะสม,ความพึงพอใจ ในระดับ  มาก 
2.51 – 3.50 แปลวา มีความพรอม,ความเหมาะสม,ความพึงพอใจ ในระดับ  ปานกลาง 
1.51 – 2.50 แปลวา มีความพรอม,ความเหมาะสม,ความพึงพอใจ ในระดับ  นอย 
1.00 – 1.50 แปลวา มีความพรอม,ความเหมาะสม,ความพึงพอใจ ในระดับ  นอยที่สุด 

 
 5.3  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ ของเครื่องมือโดยพิจารณาหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (Index of Consistency: IOC) ตามวิธีโรวิเนลลีและแฮมเบลิตัน (Rovinelli and 
Hambleton) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2539: 168) 
  

    IOC    =   
N

R∑  

   
  เม่ือ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองมีคาอยูระหวาง + 1 ถึง – 1 
   ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด  
   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 
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1.2 หาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α-Coeffcient) ใชสูตรของครอนบาค (Cronbach) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2539: 171) 
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  เม่ือ  α  แทน คาสัมประสิทธของความเชื่อม่ัน 
   2

iS  แทน คะแนนความแปรปรวนเปนขอความ 
   2

tS  แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
   n  แทน เปนจํานวนขอของเครื่องมือวัด 
 
  2. สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

2.1 คาความถี่ (Frequency) 
2.2 คารอยละ (Percentage) 
2.3 คาเฉลี่ย (Mean) 
2.4 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายของการวเิคราะหขอมูล เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ตรงกันจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 
  Χ  แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
  SD แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา    
เวชปฏิบตัิทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ไดผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปนตอนตามความมุงหมายของการวิจัยได 4 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 การประเมินดานบริบทของโครงการ  ไดแก วัตถุประสงคของการจัดศึกษา
อบรมสอดคลองกับนโยบายดานสาธารณสุข  ความตองการของบคุลากรทางการพยาบาล และปญหา 
และสภาพสังคมปจจุบัน อันนําไปสูความจําเปนของการดําเนินโครงการ 

ตอนที่ 2 การประเมินดานปจจัยนําเขาของโครงการ  ไดแก คุณลักษณะของอาจารย
พิเศษ คุณลกัษณะของแพทยพ่ีเลีย้งประจําแหลงฝก คณุสมบตัิของผูเขารบัการศึกษาอบรม ระยะเวลา 
วัสดุอุปกรณ  และสถานที่ศกึษาอบรม  

ตอนที่ 3 การประเมินดานกระบวนการของโครงการ ไดแก การจัดกิจกรรมศึกษาอบรม 
และการประสานงาน 

ตอนที่ 4 การประเมินดานผลผลติโครงการ ไดแกความรูความสามารถที่ไดรับจาก
การศึกษาอบรม ไดแก ความรูที่ไดรับหลังจากการศึกษาอบรมเสรจ็สิ้น และการนาํความรู
ความสามารถไปใชในการปฏิบัติงาน  

ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะผูเขารับการฝกอบรม ผูบังคับบญัชาของผูเขารับการอบรม 
ผูรวมงาน และผูรับบริการ  
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ตอนที่ 1  การประเมินดานบริบท 
การศึกษาดานบริบทของโครงการโดยใชเทคนิคการสัมภาษณคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการศึกษาอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผลการสัมภาษณ สรุปไดดังตาราง 4 และ    
ผลการสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการศึกษาอบรม สรุปไดดังตาราง 5  
 
ตาราง 4  จํานวนและรอยละของความคิดเห็นตอวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม 
 

ความคิดเห็น จํานวน รอยละ

1. ความตองการของผูเขารับการศึกษาอบรม 14 100
2. ปญหา และสภาพสังคมปจจุบัน อันนําไปสูความจําเปนของ

การดําเนินโครงการ 
14 100

 
 จากตาราง 4 จากผลการสัมภาษณคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ พบวาทุกคนมี
ความเห็นวาวตัถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรมมคีวามสอดคลองกับความตองการของผูเขารับ
การศึกษาอบรม และสอดคลองกับปญหา และสภาพสังคมปจจุบัน อันนําไปสูความจําเปนของการ
ดําเนินโครงการ ดังคําพูดที่วา “ ในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการนั้น จะมองวาตองมีความ
สอดคลองกับความตองการของผูเขารับการอบรม และสภาพปญหาสังคมปจจุบันวา มีความตองการ
ที่จะศึกษาในเรื่องใด และเนนในจุดใดเปนพิเศษ” (คณะกรรมการดําเนินโครงการ, พฤษภาคม 2554) 
 
ตาราง 5 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูเขารับการศึกษาอบรมที่ 
 มีตอโครงการ ดานบริบท 
 

รายการ Χ  SD ระดับความ
คิดเห็น 

      1. วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความ
ตองการของผูเขารับการศึกษาอบรม 

4.64 0.63 มากที่สุด

      2. วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับ ปญหา
และสภาพสังคมปจจุบัน อันนําไปสูความจําเปนของการ
ดําเนินโครงการ 

4.08 0.61 มาก

รวม 4.36 0.62 มาก
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 ตาราง 5 ผลการประเมินโครงการดานบริบท พบวาวตัถุประสงคของโครงการสอดคลอง
กับความตองการของผูเขารบัการศกึษาอบรม ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.64 และ วตัถปุระสงค
ของหลักสตูรสอดคลองกบัปญหา และสภาพสังคมปจจุบนั นําไปสูความจําเปนของการดําเนนิโครงการ 
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.08  
 ในสวนของนโยบายดานสาธารณสุข จากการศึกษาเอกสารนั้นพบวาในวตัถุประสงคของ
การจัดโครงการการศึกษาอบรมนั้นมีความสอดคลองกบันโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาดานสาธารณสุข
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพของประชาชน โดยมีเปาหมายเพื่อใหประชาชนชาวไทยทกุคนเขาถึงบริการ
สุขภาพอยางเทาเทียมกัน พรอมกับใหความสําคัญตอการใหบริการสุขภาพแกประชาชน ซึ่งรัฐบาล
ไดจัดใหมีหนวยบริการสขุภาพระดับปฐมภูมิ (PCU) ขึ้น อีกทั้งรัฐบาลเล็งเห็นความจําเปนในการที่
จะพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวชิาชีพใหสามารถประเมินภาวะสขุภาพ คัดกรองโรค ตรวจวินิจฉยัโรค 
ใหการรักษาพยาบาลขั้นตน ใหการชวยเหลือในระยะฉุกเฉิน และสงตอเพ่ือรับการรักษาที่ถูกตองได
อยางมีประสิทธิภาพตามบทบาทหนาที่  
 
ตอนที่ 2 การประเมินดานปจจัยนําเขา 
 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการศึกษาอบรม ในการประเมนิดาน
ความพรอมและความเหมาะสมของปจจัยนําเขาใน 6 ดาน คือ คุณลักษณะของอาจารยพิเศษ  
คุณลักษณะแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาอบรม ระยะเวลา วสัดุ
อุปกรณ และสถานที่ศึกษาอบรม โดยมีคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคดิเห็น 
สรุปไดดังตาราง 6 ตาราง 7 และตาราง 8 

 
ตาราง 6 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูเขารับการศึกษาอบรม 
 ที่มีตอโครงการดานปจจัยนําเขา 
 

รายการ Χ  SD ระดับความ
คิดเห็น 

คุณลักษณะของอาจารยพิเศษ  
1. อาจารยพิเศษเปดโอกาสใหซักถามและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 
4.64 0.68 มากที่สุด

2. อาจารยพิเศษมีน้ําเสียงและทาทางในการบรรยาย
สุภาพเหมาะสม

4.62 0.71 มากที่สุด
 

3. อาจารยพิเศษมีความรูความเขาใจในหัวขอที่สอน 4.61 0.60 มากที่สุด
4. อาจารยพิเศษเปนผูตรงตอเวลา 4.60 0.66 มากที่สุด
5. อาจารยพิเศษมีความสามารถในการนําเสนอกอน

เริ่มหัวขอวิชาที่สอน 
4.56 0.64 มากที่สุด
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

รายการ Χ  SD ระดับความ
คิดเห็น 

6. อาจารยพิเศษพรอมจะใหความชวยเหลือผูเขารับ
การศึกษาอบรม

4.44 0.72 มาก
 

7. จํานวนอาจารยพิเศษมีความเหมาะสม 4.40 0.75 มาก
รวม 4.55 0.68 มากที่สุด

คุณลักษณะของแพทยพี่เลี้ยงประจําแหลงฝก  
1. แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝกเปนผูตรงตอเวลา 4.52 0.75 มากที่สุด
2. แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝกมีนํ้าเสียงและทาทาง

ในการบรรยายเหมาะสม 
4.39 0.68 มาก

 
3. แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝกพรอมจะใหความ

ชวยเหลือผูเขารับการศึกษาอบรม 
4.33 0.64 มาก

 
4. แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝกมีความรูความเขาใจ

ในหัวขอที่สอน 
4.22 0.62 มาก

 
5. แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝกเปดโอกาสใหซักถาม

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4.02 0.67 มาก

 
6. แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝกมีความสามารถในการ

นําเขาสูบทเรียน 
4.01 0.71 มาก

รวม 4.25 0.68 มาก
ระยะเวลา  

1. ระยะเวลาเหมาะสมกับการบรรยายของอาจารย
พิเศษแตละหัวขอของวชิาการ

4.21 0.65 มาก
 

2. จํานวนวันทีใ่ชในการศึกษาอบรม ตลอดหลักสูตร 
มีความเหมาะสม 

4.01 0.73 มาก
 

3. จํานวนวันเวลาที่ใชในการฝกภาคปฏิบัตเิพียงพอ 3.86 0.68 มาก
รวม 3.07 0.68 มาก

วัสดุอุปกรณ  
1. ไมโครโฟนแบบไมมีสายนําสัญญาณเหมาะสมกับ

การเรียนการสอน 
4.78 0.66 มากที่สุด

 
2. เอกสารมีครบตามหัวขอวิชาที่สอน 4.71 0.73 มากที่สุด
3. ไมโครโฟนแบบมีสายนําสัญญาณเหมาะสมกับ  

การเรียนการสอน 
4.70 0.64 มากที่สุด
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

รายการ Χ  SD ระดับความ
คิดเห็น 

4. จอภาพมีขนาดเหมาะสมกับเครื่องฉายภาพขาม
ศีรษะ 

4.61
 

0.71 
 

มากที่สุด
 

5. สื่อการสอนเหมาะสมกับหัวขอวิชา 4.57 0.65 มากที่สุด
วัสดุอุปกรณ  
6. ระบบเ สียงภายในหองศึกษาอบรมมีความ

เหมาะสม ชัดเจน 
4.56

 
0.74 

 
มากที่สุด

 
7. สื่อการสอนมีคุณภาพและทันสมัย 4.52 0.68 มากที่สุด

รวม 4.64 0.69 มากที่สุด

สถานที่ศึกษาอบรม    

1. แสงสวางภายในหองศึกษาอบรมเพียงพอ 4.86 0.73 มากที่สุด
2. หองศึกษาอบรม (ภาคทฤษฎี) มีขนาดเหมาะสม 4.81 0.74 มากที่สุด
3. สถานที่ทีศ่ึกษาอบรม (ภาคทฤษฎี) มีความ

สะดวกในการเดินทาง 
4.79

 
0.62 

 
มากที่สุด

 
4. ความสะดวกในการจัดและการเคลื่อนยายโตะ

เกาอ้ี ในหองศึกษาอบรม (ภาคทฤษฎี) ตาม
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

4.58
 

0.67 
 

มาก
 

5. สถานที่ศึกษาอบรม (ภาคปฏิบัติ)  มีจํานวนผูปวย
เพียงพอ 

4.35
 

0.75 
 

มาก
 

6. สถานที่ศึกษาอบรม (ภาคปฏิบัติ)  มีหองสําหรับ
ศึกษาดวยตนเองเพียงพอ 

4.01
 

0.63 
 

มาก
 

7. สถานที่ศึกษาอบรม (ภาคปฏิบัติ) มีความสะดวก
ในการเดินทาง 

3.98
 

0.71 
 

มาก
 

8. มี ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) เพียงพอ 3.98 0.64 มาก
9. สถานที่ศึกษาอบรม (ภาคปฏิบัติ) มี

หองปฏิบัติการเพียงพอ 
3.96

 
0.69 มาก

 
รวม 4.37 0.69 มาก

เฉลีย่รวมทั้ง 6  ดาน 4.18 0.68 มาก
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 ตาราง 6 ผลการประเมินโครงการดานปจจัยนําเขา เฉลีย่ในภาพรวมอยูในระดับมาก     
โดยมีคาเฉลี่ย 4.18 และเม่ือวิเคราะหเปนรายดานพบวา 

 ในดานคุณลักษณะของอาจารยพิเศษมคีาสูงสุด คือ อาจารยพิเศษเปดโอกาสใหซักถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเทากับ 4.64 และมีคาต่ําสุด คอื จํานวนอาจารย
พิเศษ มีความเหมาะสมโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมาก  
โดยมีคาเฉลี่ย 4.55    

 ในดานคุณลักษณะของแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก มีคาสูงสุด คือ แพทยพ่ีเลี้ยงประจํา
แหลงฝกเปนผูตรงตอเวลา มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเทากับ 4.55 และคาต่ําที่สุด คือแพทยพ่ีเลี้ยง
ประจําแหลงฝกเปดโอกาสใหซักถามและแลกเปลีย่นความคิดเหน็ มีคาเฉลี่ยความคดิเห็นเทากบั 4.01 
ในภาพรวมมีผลการประเมนิในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.25   

 ในดานระยะเวลา มีคาสูงสุด คือ ระยะเวลาเหมะสมกับการบรรยายของอาจารยพิเศษแตละ
หัวขอของวิชาการ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเทากับ 4.21 และคาต่ําที่สุด คือ จํานวนวันเวลาที่ใชใน
การฝกภาคปฏิบัติเพียงพอ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเทากับ 3.86 ในภาพรวมมีผลการประเมินใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.07  

 ในดานวัสดุอุปกรณ มีคาสูงสุด คือ ไมโครโฟนแบบไมมีสายนําสัญญาณเหมาะสมกับ   
การเรียนการสอน มีคาเฉลีย่ความคิดเห็นเทากับ 4.78 และคาต่ําที่สดุ คือสื่อการสอนมีคุณภาพ  
และทันสมัย มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเทากับ 4.52 ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด            
โดยมีคาเฉลี่ย 4.64  

 ในดานสถานที่ศึกษาอบรม มีคาสูงสุด คือ แสงสวางภายในหองศึกษาอบรมเพียงพอ       
มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเทากับ 4.86 และคาต่ําที่สุด คือ สถานที่ศึกษาอบรม (ภาคปฏิบัติ) มีหอง
สําหรับศึกษาดวยตนเองเพยีงพอ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเทากับ 3.96 ในภาพรวมมีผลการประเมิน
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.37   

 สําหรับผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ดานคุณลักษณะของอาจารยพิเศษ และแพทย      
พ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก จากการศึกษาเอกสารประวตัิอาจารยพิเศษ และแพทยพ่ีเลีย้งประจํา            
แหลงฝกสรุปไดดังตาราง 7 และตาราง 8 
 
ตาราง 7 จํานวนและรอยละของคุณลักษณะของอาจารยพิเศษ 
 

คุณลักษณะของอาจารยพิเศษ จํานวน รอยละ

วุฒิการศึกษา  
1. ปริญญาเอก 7 30.44
2. ปริญญาโท 13 56.52
3. ปริญญาตรี 3 13.04
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

คุณลักษณะของอาจารยพิเศษ จํานวน รอยละ

ประสบการณสอน  
1. ระยะเวลา 1 – 5  4 17.39
2. ระยะเวลา 6 – 10 15 65.22
3. ระยะเวลา 10 ขึ้นไป 4 17.39

 
 จากตาราง 7 จากการศึกษาเอกสารเอกสารประวตัิอาจารยพิเศษ จํานวน 23 ทาน พบวา
ดานวุฒิการศกึษาของอาจารยพิเศษ สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเปนรอยละ 56.52 
และมีประสบการณสอนอยูระหวาง 6–10 ป คิดเปนรอยละ 65.22   
 
ตาราง 8 จํานวนและรอยละของคุณลักษณะของแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก 
 

คุณลักษณะของแพทยพีเ่ลี้ยงประจําแหลงฝก จํานวน รอยละ

วุฒิการศึกษา  
4. ปริญญาเอก 0 0
5. ปริญญาโท 0 0
6. ปริญญาตรี 55 100

ประสบการณดานสอน  
4. ระยะเวลา 1 – 5  7 4.27
5. ระยะเวลา 6 – 10 38 77.55
6. ระยะเวลา 10 ขึ้นไป 10 18.18

 
 จากตาราง 8 จากการศึกษาเอกสารเอกสารประวตัิแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก จํานวน 

55 ทาน พบวาทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 100 และมีประสบการณสอน
อยูระหวาง 6 – 10 ป คิดเปนรอยละ 77.55 

 ผลการประเมินสัมภาษณคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ในแตละดานสรุปไดดังนี้ 
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 คุณลักษณะของอาจารยพิเศษ 
 อาจารยพิเศษควรมีระดับการศึกษาระดบัปริญญาเอก หรือมีตําแหนงความเชี่ยวชาญ

พิเศษ เพราะอาจารยจะมีประสบการณและความเชี่ยวชาญเปนอยางมาก นอกเหนือจากการสอน   
ผูเขารับการศกึษาอบรมแลว อาจารยที่อยูในคณะกรรมการดําเนินการโครงการ อาจจะสามารถให
คําปรึกษาถึงเนื้อหาหรือการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาผูเขารับการศึกษา
อบรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนนั้น ควรมีความเชี่ยวชาญใน
หัวขอวิชาที่อบรม เพราะจะไดนําความรูหรือประสบการณมาถายทอดใหกับผูเขารับการศึกษาอบรม
ไดตรงตามเปาหมายของโครงการ ซึ่งสวนใหญอาจารยพิเศษที่เชญิมาสอนนั้น ควรจะมีหนาทีแ่ละ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกบัใหบริการการรักษาโรคขั้นตน การตรวจรกัษาและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
ระบบสขุภาพที่มีระดับความรูความสามารถอยูในระดับสูง เพราะเมื่อผูเขารับการศกึษาอบรมได
เรียนรูจากภาคทฤษฎีไปแลว ผูเขารับการศึกษาอบรมจะตองไปฝกในภาคปฏิบัติ อาจารยพิเศษ
อาจจะใหคําแนะนําที่เหมาะสมสําหรับผูเขารับการศึกษาอบรมได อาจารยพิเศษควรจะมีบุคลิกภาพ
ที่นาเชื่อถือ และมีเมตตากบัผูเขารบัการศึกษาอบรม พรอมทั้งถายทอดประสบการณที่อาจารยได
รับมาใหกับผูเขารับการศึกษาอบรมไดอยางเหมาะสม เพราะการเรียนภาคทฤษฎีนั้น การไดเรียนรู
จากประสบการณตรงจะเปนเทคนิคอยางหน่ึงที่สามารถจูงใจผูเขารบัการศึกษาอบรมได  ดังคําพูด
ที่วา “เน่ืองจากในการเชิญอาจารยพิเศษ และแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก ของคณะกรรมการจะมี
การประชุมเพ่ือคัดเลือกผูทีมี่ความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีความเหมาะสมในดานคุณวุฒิและวยัวุฒิ และ
ตําแหนงหนาที่การงานเฉพาะสาขา” (คณะกรรมการดําเนินโครงการ, พฤษภาคม 2554) 

 คุณลักษณะของแพทยพีเ่ลี้ยงประจําแหลงฝก  
 แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก จําเปนตองมีใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปะ หรือมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพราะวาเปนกฎหมายเบื้องตน สําหรับผูที่ประกอบวิชาชีพ
ทางดานการแพทยนั้น ตองมีใบอนุญาตเพื่อเปนเครื่องยืนยันถึงความเหมาะสมในหนาที่ และความ
รับผิดชอบในการดูแลรักษาชีวิตผูอ่ืน นอกเหนือจากการดูแล และการรักษาแลว แพทยพ่ีเลี้ยงประจํา
แหลงฝก สวนใหญจะตองทาํหนาที่ในการถายทอดหรือการสอนดวย เพราะอาการหรือลักษณะของ
โรคในการวินจิฉัยนั้น ตองอาศัยความรูและประสบการณพรอมทั้งการปรึกษารวมกัน เพ่ือทําใหการ
ตรวจรักษาเปนไปอยางถูกตองมากที่สุด และหากผูเขารับการศึกษาอบรมตองการเรียนรูในดานใด 
ก็ควรจะมีแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก ที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้นอยางแทจริง เพ่ือใหการฝก
ปฏิบัตขิองผูเขารับการศึกษาอบรมเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด  

 นอกจากนั้น แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก ควรจะมีบุคลิกภาพที่ใจเยน็และมีความเมตตา
ในการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนํากับผูเขารับการศึกษาอบรม เพราะในการฝกปฏิบัติจริงนั้นผูเขารับ
การศึกษาอบรมอาจจะยังไมมีความมั่นใจหรือความแมนยําเพียงพอในการรักษาผูที่มารับการรกัษา
ได นอกเหนือจากบุคลิกภาพแลว แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝกควรมีเทคนิคในการจูงใจใหผูเขารับ
การศึกษาอบรมเกิดการเรียนรู และสามารถลงมือปฏิบัติจริงในการดูแลรักษาผูทีม่ารับการรักษาได
อยางถูกตองและเหมาะสม 
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 คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาอบรม 
 ผูเขารับการศกึษาอบรม ควรเปนพยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ ชั้น 1 เพราะหลักสูตรที่เรียนน้ัน ผูเขารับการศึกษาอบรมจะตองลงมือปฏิบัติจริง 
หากผูเขารับการศึกษาอบรมไมมีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งถือเปนการทําตามกฎหมายเบื้องตน กจ็ะไม
สามารถที่จะเขาถึงการเรียนการสอนที่จัดได เน่ืองจากหลักสูตรน้ีจะชวยเสริมในดานประสบการณ
ของผูเขารับการศึกษาอบรมและคุณวุฒิของผูเขารับการศึกษาอบรมใหเพ่ิมขึ้น และถาผูเขารับ
การศึกษาอบรมมีประสบการณในการทํางานพยาบาลวิชาชีพ อยางนอย 2 ป จะทําใหการเรียน    
การสอนนั้นงายตอผูเขารับการอบรมมากขึ้น ผูเขารับการศึกษาอบรมสามารถที่จะเขาใจเนื้อหาและ
สามารถฝกทาํ ฝกปฏิบัตไิดอยางเต็มที่ และโดยสวนใหญผูเขารับการศึกษาอบรม  มาจากหนวยงาน
ที่ตองประกอบวิชาชีพในดานนี้โดยตรง และการที่ผูเขารับการศึกษาอบรมมีอาจารยพ่ีเลี้ยงดวยจะทํา
ใหผูเขารับการศึกษาอบรมไดรับความรูเพ่ิมขึ้น เพราะจะไดรับความรูจากหลายทางคือ จากการเรียน
การสอน และจากการไดรับคําแนะนําจากอาจารยพ่ีเลี้ยง ซึ่งทั้งหมดน้ัน ผูเขารับการศึกษาอบรมจะ
ประสบผลสําเร็จไดมากนอยเพียงใด สุขภาพรางกาย เปนสิ่งจําเปนที่สุด เพราะหากมีสุขภาพที่
สมบูรณ แข็งแรง ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการเรียนนั้น ก็จะทําใหการเรียนดําเนินไปไดอยาง
ตอเน่ือง จนจบหลักสตูรตามที่ผูเขารับการศึกษาอบรมตั้งเปาหมายไว 
 
ตอนที่ 3  การประเมินดานกระบวนการ 
 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการศึกษาอบรมในการประเมนิดาน
ความพรอมและความเหมาะสมของดานกระบวนการดาํเนินงาน ใน 2 ดาน คือ ดานการจัดกิจกรรม
การศึกษาอบรม และดานการประสานงาน โดยมีคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบั
ความคิดเห็น สรุปไดดังตาราง 9 
 
ตาราง 9 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความคิดเห็นของผูเขารับการศึกษา 
 อบรมที่มีตอโครงการดานกระบวนการ 
 

รายการ Χ  SD ระดับความ
คิดเห็น 

การจัดกิจกรรมการศึกษา   
1. เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและ

การประเมินผล 
4.49 0.63 มาก

 
2. มีการจัดลําดับขั้นตอนของเนื้อหาวิชาที่สอนได

อยางเหมาะสม 
4.44 0.56 

 
มาก 

3. มีการปฏิบัติการศึกษาอบรมตามกําหนดเวลาตาม
ตารางที่วางไว

4.39 0.75 
 

มาก 

รวม 4.44 0.65 มาก
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

รายการ Χ  SD ระดับความ
คิดเห็น 

การประสานงาน   
1. คณะทํางานดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงาน

ของโครงการ 
4.74 0.61 มากที่สุด 

2. คณะทํางานชวยแกไขปญหาอุปสรรคระหวางการจัด
อบรมไดเปนอยางดี 

4.73 0.67 มากที่สุด 

3. คณะทํางานมีมนุษยสัมพันธที่ดี 4.72 0.72 มากที่สุด 

4. คณะทํางานชวยประสานงานระหวางผูเขารับ
การศึกษาอบรมกับอาจารยผูสอนเปนอยางดี 

4.71 0.73 มากที่สุด 

5. คณะทํางานมีกระบวนการในการบริหารจัดการที่ดี 4.69 0.64 มากที่สุด 

6. คณะทํางานประสานงานระหวางผูเขารับการศึกษา
อบรมดวยกันเปนอยางดี 

4.68 0.65 มากที่สุด 

7. คณะทํางานมีความกระตือรือรนในการใหการ
ชวยเหลือและแนะนํา 

4.67 0.69 มากที่สุด 

8. คณะทํางานปฏิบัติงานตรงตอเวลา 4.58 0.74 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.68 มากที่สุด

เฉลีย่รวมทั้ง 2 ดาน 4.57 0.67 มากที่สุด

 
 ตาราง 9 ผลการประเมินดานกระบวนการ เฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมี

คาเฉลี่ย 4.57 และเม่ือวิเคราะหเปนรายดานพบวา  
 ในดานการจัดกิจกรรมการศึกษามีคาสูงสดุคือ เน้ือหาสอดคลองกับวตัถุประสงคของ

หลักสูตรและการประเมิน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 และมีคาต่ําที่สุด คือ มีการปฏิบัติการศึกษาอบรม
ตามกําหนดเวลาตามตารางที่วางไว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.44   

 ในดานการประสานงานมีคาสูงสุด คือ คณะกรรมการดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงาน
ของโครงการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 และมีคาต่ําที่สุดคอื คณะกรรมการประสานงานระหวางผูเขารับ
การอบรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สดุ โดยมีคาเฉลี่ย 
4.69   
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ตอนที่ 4 การประเมินดานผลผลิต 
 พิจารณา 2 ดาน เพ่ือสะทอนผลผลิตของโครงการ 

1. การประเมินดานความรูที่ไดรับหลังจากการศึกษาอบรมเสร็จสิ้น 
ผลการประเมนิดานความรูที่ไดรับหลังการศึกษาอบรมเสร็จสิ้นพิจารณาจากการ

ประเมินตนเองของผูเขารับการศึกษาอบรมกับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ดานความรูของผูเขารับ
การศึกษาอบรม โดยมีคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมนิตนเองเกี่ยวกับ
ความรูที่ไดรบั สรุปไดดังตาราง 10 
 
ตาราง 10 คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู        
 ที่ไดรับของผูเขารับการศึกษาอบรมหลังจากการศึกษาอบรมเสร็จสิ้น 
 

รายการ Χ  SD ระดับ
ความรูที่
ไดรับ 

ระดับความรูที่ไดจากการศึกษาอบรมในหัวขอวิชา
ภาคทฤษฎี 

  
 

1. ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตนและภาวะฉุกเฉิน 4.76 0.71 มากที่สุด 

2. วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นตน 4.74 0.69 มากที่สุด 

3. วิชาการรักษาโรคเบื้องตนและการใชยา 4.72 0.67 มากที่สุด 

4. วิชาการดูแลผูปวยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ และการผาตัดเล็ก 4.67 0.63 มากที่สุด 

5. วิชานโยบายสุขภาพและการพยาบาล 4.64 0.60 มากที่สุด 

6. วิชาการพยาบาลผูปวยเรื้อรัง 4.62 0.68 มากที่สุด 

7. ปฏิบัติการพยาบาลผูปวยเรื้อรัง 4.61 0.62 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.66 มากที่สุด

ระดับความรูที่ไดรับจากการศึกษาอบรมในหัวขอวิชา 
ภาคปฏิบัต ิ

  
 

1. การใหบริการบุคคล ครอบครัว ชุมชนไดอยาง
ครอบคลุมตามปญหาสุขภาพและความตองการดูแล
อยางตอเน่ืองของผูรับบริการ ทุกเพศทุกวัย ตลอดจน
โรคเรื้อรังและ/หรือระยะสุดทายของชีวติ 

4.78 0.65 มากที่สุด 

2. การรักษาโรคเบื้องตน การใหภูมิคุมกันโรคตามที่
กําหนด 

4.77 0.71 มากที่สุด 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

รายการ Χ  SD ระดับ
ความรูที่
ไดรับ 

ระดับความรูที่ไดรับจากการศึกษาอบรมในหัวขอวิชา 
ภาคปฏิบัต ิ(ตอ) 

  
 

3. การบนัทึกประวตัิ การตรวจรางกาย การใหการชวยเหลอื
โดยเฉพาะอยางยิ่งทีเ่กี่ยวของกับนติิเวชและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

4.75 0.73 มากที่สุด 

4. การประเมินสขุภาพทั้ง 4 มิติ โดยสัมภาษณประวตัิ 
ตรวจรางกายอยางเปนระบบ ประเมินปญหาและคัด
กรองผูปวย 

4.75 0.64 มากที่สุด 

5. บทบาทพยาบาลในการใหบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 4.73 0.60 มากที่สุด 

6. การใชหลักฐานเชิงประจักษในการพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผูรับบริการอยางครอบคลุม 

4.69 0.68 มากที่สุด 

7. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสุขภาพ และบทบาท
พยาบาล 

4.67 0.68 มากที่สุด 

8. การใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินและตดัสินใจสงตอ
ผูปวย 

4.56 0.69 มากที่สุด 

รวม 4.71 0.67 มากที่สุด

เฉลีย่รวมทั้ง 2 ดาน 4.70 0.67 มากที่สุด

 
 ตาราง 10 ผลการประเมินโครงการดานผลผลติ ในดานความรูทีไ่ดรับของผูเขารบัการศกึษา

อบรมหลังจากการศึกษาอบรมเสร็จสิ้นเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.70 ซึ่ง
เม่ือวิเคราะหเปนรายดานพบวา 

 ในดานเนื้อหาความรูที่ไดจากการศึกษาอบรมในหัวขอวิชาภาคทฤษฎีมีคาสูงสุด คือ 
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตนและภาวะฉกุเฉิน มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.76 และคาต่ําทีสุ่ดคือ ปฏิบตักิาร
พยาบาลผูปวยเร้ือรัง มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.61 ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ย 4.68   
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 ในดานระดับความรูที่ไดรบัจากการศึกษาอบรมในหวัขอวชิาภาคปฏิบัติมีคาสูงสุด คือ   
การใหบริการบุคคล ครอบครัว ชุมชนไดอยางครอบคลุมตามปญหาสุขภาพ และความตองการดูแล
อยางตอเน่ืองของผูรับบริการทุกเพศทุกวัย ตลอดจนโรคเรื้อรังและ/หรือระยะสุดทายของชีวติ        
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 และคาต่ําที่สุดคือ การใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินและตดัสินใจสงตอ
ผูปวย มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.56 ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.71   
 นอกจากนี้ผลการประเมินดานผลผลติ ประกอบดวย ระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ดานความรู
ของผูเขารับการศึกษาอบรม สรุปไดดังตาราง 11 
 
ตาราง 11   จํานวน และรอยละ ของผลสัมฤทธิ์ดานความรูของผูเขารับการศึกษาอบรม  
 

ระดับคะแนนเฉลีย่รวมทุกวิชา จํานวนผูเขารับการศึกษาอบรม รอยละ
ต่ํากวา 1.49 2 1.87 
1.50 – 2.49 1 0.93 
2.50 - 2.49 83 77.57 
3.50– 4.00 21 19.63 

รวม 107 100 

 
 ตาราง 11 ระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ดานความรูของผูเขารับการศึกษาอบรม พบวาผูที่สอบ
ผานระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 2.50 จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 97.20 และผูที่สอบไมผาน
ระดบัคะแนน ดังกลาวจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.80 ของจํานวนผูเขารบัการศึกษาอบรมทั้งหมด 
  

2. การประเมินดานการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 
 ผลการประเมนิดานการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินตนเอง
ของผูเขารับการศึกษาอบรม  ผูบังคับบญัชาของผูเขารับการศึกษาอบรม และผูรวมงาน กับการ
สอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยมีคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปไดดัง
ตาราง 12 และตาราง 13 
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ตาราง 12 ระดับความคิดเห็นของผูเขารับการศึกษาอบรม เกี่ยวกับการนําความรูไปใชในการ 
 ปฏิบัติงานของผูเขารับการศึกษาอบรม   
 

รายการ Χ  SD ระดับความ
คิดเห็น 

การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน    

1. การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 4.85 0.61 มากที่สุด 

2. การรวมจัดประชุมวิชาการ 4.78 0.71 มากที่สุด 

3. การบันทึกขอมูลสุขภาพ 4.77 0.67 มากที่สุด 

4. การจําแนกผูปวย/ผูใชบริการ 4.76 0.72 มากที่สุด 

5. การรักษาโรคเบื้องตน 4.74 0.75 มากที่สุด 

6. การดูแลตอเน่ืองในผูปวยเรื้อรัง 4.73 0.74 มากที่สุด 

7. การใชยาในการรักษาโรคเบื้องตน 4.65 0.63 มากที่สุด 

8. การปฏิบัติในคลินิกเฉพาะโรค 4.62 0.72 มากที่สุด 

9. การสรางนวัตกรรมใหม 4.61 0.69 มากที่สุด 

10. การประสานงานกับหนวยงานในชุมชน 4.60 0.73 มากที่สุด 

11. การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 4.59 0.67 มากที่สุด 

12. การทําหัตถการเล็ก 4.59 0.61 มากที่สุด 

13. การทําวิจัย 4.55 0.64 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.68 มากที่สุด

 
ตาราง 12 ผลการประเมินโครงการดานการนําความรูไปใชในการปฏบิัติงาน พบวาในดาน

การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน มีคาสูงสุด คือ การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.85 และคาต่ําที่สดุ คือ การทําวิจัย มีคาเฉลีย่เทากับ 4.55 ในภาพรวมมีผลการประเมนิอยู
ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.68   
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ตาราง 13  ระดับความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาของผูเขารับการศึกษาอบรม และผูรวมงาน  
 เกี่ยวกับการนําความรูไปใชในการปฏิบตังิานของผูเขารับการศึกษาอบรม   
 

รายการ 
ผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน รวม ระดับความ

คิดเห็น Χ  SD Χ SD Χ SD 

1. การนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับ
ไปใชในการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 

4.68 0.72 4.66 0.67 4.67 0.70 มากที่สุด

2. การนําความรูและ
ประสบการณไดรับ
ไปถายทอดกบั
ผูรวมงาน 

4.63 0.69 4.63 0.66 4.63 0.66 มากที่สุด

3. การนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับ
ไปใชในการ
แกปญหา 

4.62 0.68 4.63 0.67 4.62 0.68 มากที่สุด

เฉลีย่รวมทั้งหมด 4.65 0.69 4.65 0.67 4.65 0.68 มากที่สุด

 
ตาราง 13   ผลการประเมินโครงการดานการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน ในดานการ

นําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชนั้น เปนการนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานมากที่สุด 
โดยมีคาเฉลี่ย 4.68 รองลงมาคือการนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปถายทอดกับผูรวมงาน       
มีคาเฉลี่ย 4.63   และลําดับทายสุด คือ การนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการแกปญหา 
มีคาเฉลี่ย 4.62  

นอกจากนี้การประเมินดานการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานยังพิจารณาจากความ      
พึงพอใจของผูรับบริการเกีย่วกับการใหบริการของผูเขารับการศึกษาอบรม โดยมีคาเฉลี่ย คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ สรุปไดดังตาราง 14 
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ตาราง 14   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

รายการ Χ  SD ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ 4.76 0.71 มากที่สุด 

2. การตรวจรางกาย 4.75 0.72 มากที่สุด 

3. การใหคําแนะนําปรึกษา 4.73 0.66 มากที่สุด 

4. การสัมภาษณประวตั ิ 4.71 0.67 มากที่สุด 

5. การใหการดูแลอยางตอเน่ือง / การสงตอไปรักษา 4.68 0.65 มากที่สุด 

6. การใหความชวยเหลือขณะเขารับการรักษา 4.67 0.68 มากที่สุด 

7. การติดตามผลการรักษาอยางตอเน่ือง 4.66 0.71 มากที่สุด 

8. การใหบริการในภาพรวม 4.65 0.62 มากที่สุด 

9. การใชภูมิปญญาทองในการแลสุขภาพของชุมชน 4.63 0.72 มากที่สุด 

10. การวินิจฉัยโรคเบื้องตน 4.59 0.66 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.68 มากที่สุด

 
ตาราง 14 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเกี่ยวกับการใหบริการของผูเขารับ

พบวาในภาพรวมมคีวามพึงพอใจในระดบัมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.68 ซึ่งเม่ือวิเคราะหเปนรายดาน
พบวา   

สิ่งที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การใหความรูเกี่ยวกับสขุภาพ  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.76 และคาต่ําที่สดุคือ การวินิจฉัยโรคเบื้องตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59  
 
ตอนที่ 5  ขอเสนอแนะ 
 ผูเขารับการศกึษาอบรม ผูบังคับบญัชาของผูเขารับการศึกษาอบรม ผูรวมงาน ผูรับบริการ 

และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ ฯ มีขอเสนอแนะอื่นๆ ดังนี้ 

 1.  ดานแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก ควรมีการจัดหาแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก 

เน่ืองจากบางครั้งไมไดฝกปฏิบัตใินหนวยงานที่ตนสังกดัอยู ทําใหเกิดความยุงยากในการหา        

แพทยพ่ีเลี้ยง  

 2.  ดานวัสดุอุปกรณ  ควรมีการใชสื่อการสอนจริงบางรายวิชา เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่

ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น   
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 3.  ดานระยะในการฝกอบรม ควรมีการเพิ่มระยะเวลาการฝกอบรมใหมากขึ้น โดยเฉพาะ

วิชาในภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการฝกปฏิบัติ และตาราง เวลาการฝกอบรมไมควร

เปลี่ยนบอยๆ  เนื่องจากทําใหเกิดความสบัสนแกผูเขารบัการศึกษาอบรม  
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บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการประเมินโครงการศึกษาอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  
สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประกอบดวย ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลติ  
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป 
(การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ โดยใชการประเมิน
รูปแบบซิป (CIPP model) ของ สตัฟเฟลบีม และคนอื่นๆ (Stufflebeam; et al. n.d.) ประเมินใน    
4 ดาน คือ  
 1.  ดานบริบท หมายถึง วัตถุประสงคของการจัดศึกษาอบรมสอดคลองกับนโยบาย    
ดานสาธารณสุข  ความตองการของบุคลากรทางการพยาบาล และปญหา และสภาพสังคมปจจุบัน 
อันนําไปสูความจําเปนของการดาํเนินโครงการ 
 2.  ดานปจจัยนําเขา หมายถึง ปจจัยดานทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอบรม 
ไดแก คุณลักษณะของอาจารยพิเศษ คณุลักษณะของแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก คุณสมบัตขิอง     
ผูเขารับการศกึษาอบรม ระยะเวลา วัสดอุุปกรณ  และสถานที่ศึกษาอบรม  
 3.  ดานกระบวนการ หมายถึง  ขั้นตอนของการจัดดําเนินงานศึกษาอบรม ไดแก          
การจัดกิจกรรมศึกษาอบรม และการประสานงาน 
 4.  ดานผลผลิต หมายถึง  ความรูความสามารถที่ไดรับจากการศึกษาอบรม ไดแก ความรู
ที่ไดรับหลังจากการศึกษาอบรมเสร็จสิ้น และการนําความรูความสามารถไปใชในการปฏิบัติงาน  

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้เปนประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง        
สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ            
โดยการดําเนินการวิจัยตามลําดับและขัน้ตอน ดังนี้ 

1. แหลงขอมูลทีใ่ชในการวิจัย 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
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แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
 แหลงขอมูลทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  

 1.  ผูเขารับการศึกษาอบรม  ไดแก พยาบาลวชิาชีพที่มีใบอนุญาตการประกอบวชิาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้น 1 มีประสบการณการทํางานอยางนอย 2 ป ซึ่งเปนผูเขารับ
การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัตทิัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2552) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุนที่ 16    
จํานวน 107 คน 
 2.  ผูบังคับบญัชาของผูเขารับการศึกษาอบรม ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาล       
หัวหนาสถานอีนามัย  ผูอํานวยการศูนยการแพทยชุมชน ผูอํานวยการศูนยสาธารณสุขมูลฐาน  
นายกเทศมนตรี  จํานวน 100 คน 

 3. ผูรวมงานในสถานที่ทํางานของผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 107 คน 
 4.  ผูรับบริการที่ใชบรกิารในสถานที่ทํางานของผูเขารบัการศึกษาอบรมหลักสูตร         
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัทิั่วไป (การรกัษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 107 คน 
 5. คณะกรรมการดําเนินงานโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง     
สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน 14 คน   

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี มีทั้งหมด 5 ฉบับ ดังนี้ 

 ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ เรื่อง การประเมินโครงการศึกษาอบรมหลกัสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (สําหรับคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ) 

 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความเห็นตอโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(สําหรับผูเขารับการศึกษาอบรม) 

 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามการติดตามผลการศึกษาอบรม เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับการนํา
ความรูไปใชในการปฏิบัติงาน  

 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ ที่มีตอผูเขารบัการศึกษาอบรม
หลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัตทิัว่ไป (การรกัษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 ฉบับที่ 5 แบบวิเคราะหเอกสารใชวเิคราะหรายละเอียดเก่ียวกับบรบิท ปจจัยนําเขา          
จากเอกสาร รายงาน ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลมีแนวทางในการดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1. ใชเทคนิคการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) หรือวิเคราะหความถี่ (Frequency) 
สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสํารวจเอกสาร และการสัมภาษณ 
 2. ใชวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) หาคารอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) 
และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจาก
แบบสอบถาม จากนั้นจึงนําคาเฉลี่ย ทีไ่ดไปเปรียบเทียบกับเกณฑทีต่ั้งไว 

 3. นําแบบสอบถาม มาจัดทําทะเบียนขอมูลลงรหัส และวเิคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการประเมินผลโครงการศกึษาอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัติทัว่ไป 
(การรกัษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดประเมิน 4 ดาน 
ตามแนวคิดของ สตัฟเฟลบมี และคนอื่นๆ (Stufflebeam; et al. n.d.) ประกอบดวย ดานบริบท  
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลติ ผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 
 

1. การประเมินดานบริบท 
 การศึกษาดานบริบทของโครงการในดานวัตถปุระสงคของการจัดการศึกษาอบรม พบวา
ในภาพรวมสอดคลองกับนโยบายสาธารณสุข ความตองการของผูเขารับการศึกษาอบรม และ
สอดคลองกับ ปญหาและสภาพสังคมปจจุบัน อันนําไปสูความจําเปนของการดําเนินโครงการ        
โดยมีความสอดคลองอยูในระดับมาก 

 จากการวิเคราะหเอกสารคูมือผูเขารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา        
เวชปฏิบตัิทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) และเอกสารนโยบายสาธารณสุข มีความสอดคลองกัน 

 ผูเขารับการศกึษาอบรม  มีความตองการฝกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง      
สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) อยูในระดับมากที่สุด   

 คณะกรรมการดําเนินโครงการ มีความคิดเห็นวาวตัถปุระสงคของการจัดโครงการ
การศึกษาอบรม มีความสอดคลองกับปญหาและสภาพสังคมปจจุบัน อันนําไปสูความจําเปนของ 
การดําเนินโครงการในระดับมาก  
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2. การประเมินดานปจจัยนําเขา 
 การประเมินความพรอมและความเหมาะสมดานปจจัยนําเขา ไดแก คุณลักษณะของ
อาจารยพิเศษ  คุณลักษณะของแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก คุณสมบัติของผูเขารบัการศึกษาอบรม 
ระยะเวลา วสัดุอุปกรณ และสถานทีศ่ึกษาอบรม พบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สรุปไดดังนี้ 

2.1   คุณลักษณะของอาจารยพิเศษ  
2.1.1 คณะกรรมการดําเนินโครงการ มีความคิดเห็นวา อาจารยพิเศษควรมี

ระดับการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีตําแหนงความเชี่ยวชาญพเิศษ เพราะอาจารยจะมี
ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

2.1.2 ผูเขารับการศกึษาอบรม มีความคิดเห็นวา คุณลักษณะของอาจารยพิเศษ
ที่เหมาะสมและมีคาสูงสุด คือ อาจารยพิเศษเปดโอกาสใหซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
มีคาต่ําสุด คือ จํานวนอาจารยพิเศษมีความเหมาะสม โดยในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับ
มาก  

2.1.3 จากการวิเคราะหเอกสาร สรุปไดวา อาจารยพิเศษ มีความรูในระดับ
ปริญญาตรีขึน้ไป และความชํานาญเกี่ยวกับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาเวชปฏบิัติ
ทั่วไป (การรกัษาโรคเบื้องตน)  และเคยทําหนาที่เปนอาจารยพิเศษหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาวิชาเวชปฏิบัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) ในรุนกอนๆ ที่ผานมา 

2.2 คุณลักษณะของแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก  
2.2.1 คณะกรรมการดําเนินโครงการ มีความคิดเห็นวา แพทยพ่ีเลี้ยงประจํา

แหลงฝก จําเปนตองมีใบอนุญาตการประกอบโรคศลิปะ หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
และตองมีความรูและประสบการณ  ควรจะมีบุคลกิภาพ ที่ใจเย็นและมีความเมตตาในการใหคําปรกึษา
หรือคําแนะนํากับผูเขารบัการศึกษาอบรม ควรมีเทคนคิในการจูงใจใหผูเขารับการศึกษาอบรมเกิด
การเรียนรู และสามารถลงมอืปฏิบัติจริงในการดูแลรักษาผูที่มารับการรักษาไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

2.2.2 ผูเขารับการศกึษาอบรม มีความคิดเห็นวา คุณลักษณะของแพทยพ่ีเลี้ยง
ประจําแหลงฝกที่เหมาะสม มีคาสูงสุด คือ แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝกเปนผูตรงตอเวลา และมีคา
ต่ําที่สุด คือแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝกเปดโอกาสใหซักถามและแลกเปลีย่นความคิดเห็น โดยใน
ภาพรวมมีผลการประเมินในระดับมาก  

2.2.3 จากการวเิคราะหเอกสาร สรปุไดวา แพทยพ่ีเลีย้งประจําแหลงฝก มีความรู
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และความชํานาญเกี่ยวกับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา          
เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน)  และเคยทําหนาที่เปนแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก         
ในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัตทิัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) ในรุนกอนๆ        
ที่ผานมา 
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2.3 คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาอบรม พบวา คณะกรรมการดําเนินโครงการ   
มีความคิดเห็นวาผูเขารบัการศึกษาอบรม ควรเปนพยาบาลวชิาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ       
การพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้น 1 ตองมีประสบการณในการทํางานพยาบาลวิชาชีพ อยางนอย 
2 ป มีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการเรียน 

2.4 ระยะเวลา พบวา ผูเขารบัการศึกษาอบรมมีความคิดเห็นวาระยะเวลามคีวาม
เหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาสูงสุด คือ ระยะเวลาเหมะสมกับการบรรยายของอาจารยพิเศษ    
แตละหัวขอของวิชาการ  และมีคาต่ําที่สดุ คือ จํานวนวันเวลาทีใ่ชในการฝกภาคปฏิบัตเิพียงพอ  

2.5 วัสดุอุปกรณ พบวา ผูเขารบัการศึกษาอบรม มีความคดิเห็นวาวัสดุอุปกรณมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาสูงสุด คือ ไมโครโฟนแบบไมมีสายนาํสัญญาณเหมาะสม
กับการเรียนการสอน และคาต่ําที่สุด คือสือ่การสอนมีคุณภาพและทนัสมัย  

2.6 สถานที่ศึกษาอบรม พบวา ผูเขารับการศกึษาอบรม มีความคิดเห็นวาสถานที่
ศึกษาอบรม มีความเหมาะสมอยูในในระดับมากซึ่งมีคาสูงสุด คือ แสงสวางภายในหองศึกษาอบรม
เพียงพอ และคาต่ําที่สุด คือ สถานทีศ่ึกษาอบรม (ภาคปฏิบตัิ) มีหองสําหรับศึกษาดวยตนเองเพียงพอ  

 
3. การประเมินดานกระบวนการ 

 การประเมินดานกระบวนการ ในดานการจัดกิจกรรมการศึกษาอบรม ตามความคดิเห็น
ของผูเขารับการศึกษาอบรม ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด สรุปไดดังนี้ 

 ดานการจัดกิจกรรมการศึกษา ในระดับความคิดเห็นทีมี่คาสูงสุดคือ เน้ือหาสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรการประเมินผล และมีคาต่ําที่สุด คือ มีการปฏิบัติการศกึษาอบรมตาม
กําหนดเวลาตามตารางที่วางไว ในภาพรวมมีผลการประเมิน  อยูในระดับมาก  

 ดานการประสานงาน ในระดับความคิดเห็นที่มีคาสูงสุด คือ คณะกรรมการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการ และมีคาต่ําที่สุดคอื คณะกรรมการประสานงานระหวางผูเขารับ
การอบรม ในภาพรวมมีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด  

 
4. การประเมินดานผลผลิต 

 การประเมินดานผลผลติ ดานความรูที่ไดรบัหลังการศึกษาอบรมเสร็จสิ้น และดานการนํา
ความรูไปใชในการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของ ผูเขารับการศึกษาอบรม ผูบงัคับบัญชาของผู
เขารับการศึกษาอบรม ผูรวมงาน ผูรับบริการ  และการวิเคราะหจากเอกสาร สรุปไดดังนี้ 
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4.1 การประเมินดานความรูที่ไดรับหลังจากการศึกษาอบรมเสร็จสิน้ 
  การประเมินดานความรูที่ไดรับหลังการศึกษาอบรมเสร็จสิ้น ตามความคิดเห็นของ     
ผูเขารับการศกึษาอบรม และการวเิคราะหจากเอกสาร ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ที่สุด สรุปไดดังนี้ 
  ผูเขารับการศึกษาอบรมมีความคิดเห็นวา ในดานความรูที่ไดรับของผูเขารับการศึกษา
อบรมหลังจากการศึกษาอบรมเสร็จสิ้นเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งเม่ือวิเคราะหเปน
รายดานพบวา ในดานเนื้อหาความรูที่ไดจากการศึกษาอบรมในหวัขอวชิาภาคทฤษฎี มีคาสูงสุด คือ 
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตนและภาวะฉกุเฉิน และคาต่ําที่สุดคือ ปฏิบัติการพยาบาลผูปวยเรื้อรัง  
ในดานระดับความรูที่ไดรบัจากการศึกษาอบรมในหวัขอวชิาภาคปฏิบัติ มีคาสงูสุด คือ การใหบริการ
บุคคล ครอบครัว ชุมชนไดอยางครอบคลุมตามปญหาสุขภาพ และความตองการดแูลอยางตอเน่ือง
ของผูรับบริการ ทุกเพศทุกวัย ตลอดจน โรคเรื้อรังและ/หรือระยะสุดทายของชีวติ และคาต่ําที่สดุคือ 
การใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินและตดัสินใจสงตอผูปวย  
  จากการวิเคราะหเอกสาร สรุปไดวา ผูเขารับการศึกษาอบรมสอบผานระดับคะแนน
เฉลี่ยรวมทุกวชิา 2.50 เกินรอยละ 80 ของจํานวนผูเขารับการศึกษาอบรมทั้งหมด 

 
4.2 การประเมินดานการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 

  การประเมินดานการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของผูเขารับ
การศึกษาอบรม ผูบังคับบญัชาของผูเขารับการศึกษาอบรม ผูรวมงาน และผูรับบริการ สรุปไดดังนี้ 
  ผูเขารับการศึกษาอบรม มีความคิดเห็นวา ในดานการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
มีคาสูงสุด คือ การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค และคาต่ําที่สุด คือ การทําวิจัย ในภาพรวม      
มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด  
  ผูบังคับบญัชาของผูเขารับการศึกษาอบรม และผูรวมงาน มีความคิดเห็นวาการนํา
ความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานสงูสุด รองลงมาคือการนําความรู
และประสบการณที่ไดรับไปถายทอดกับผูรวมงาน  และลาํดับทายสุด คือ การนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับไปใชในการแกปญหา  
  ผูรับบริการมคีวามพึงพอใจตอการใหบรกิารของผูเขารับการศึกษาอบรมสูงสุด คือ 
การใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ และต่ําที่สดุคือ การวินิจฉัยโรคเบื้องตน  

 
5. ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะของผูเขารับการศึกษาอบรม ผูบังคับบญัชาของผูเขารับการศึกษาอบรม 
ผูรวมงาน ผูรับบริการ และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ มีขอเสนอแนะอื่นๆ ดังนี้ 

1. ดานแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก ควรมีการจัดหาแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก 
เน่ืองจากบางครั้งไมไดฝกปฏิบัตใินหนวยงานที่ตนสังกดัอยู ทําใหเกิดความ  ยุงยากในการหาแพทย
พ่ีเลี้ยง 
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2. ดานวัสดุอุปกรณ  ควรมีการใชสื่อการสอนจริงในบางรายวิชา เพ่ือใหเกิดความเขาใจ    
ที่ลึกซึ้งมากยิง่ขึ้น   

3. ดานระยะในการฝกอบรม ควรมีการเพิ่มระยะเวลาการฝกอบรมใหมากขึ้น โดยวิชาใน
ภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการฝกปฏิบตัิ และตารางเวลาการฝกอบรมไมควรเปลีย่น
บอยๆ  เน่ืองจากทําใหเกิดความสับสนแกผูเขารับการศึกษาอบรม  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร            
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัทิั่วไป (การรกัษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งประยุกตใชรูปแบบการประเมินในภาพรวมตามรูปแบบการ
ประเมินแบบ CIPP โดยอาศัยการรวบรวมขอมูลหลายมิติ จากคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  
ผูเขารับการศกึษาอบรม ผูบังคับบญัชาของผูเขารับการศึกษาอบรม ผูรวมงาน และผูรับบริการ 
ตลอดจนการวิเคราะหตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ เพ่ือศึกษาดานบริบท ดานปจจัยนําเขา          
ดานกระบวนการ และดานผลผลติ มีดานที่ควรอภิปรายดังตอไปน้ี  

1. ดานบริบท  
 ผลการประเมนิดานบริบทของโครงการพบวา การดําเนินโครงการศึกษาอบรมหลกัสูตร        
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ  จากการวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณของคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ แบบสอบถามของผูเขารบัการศึกษาอบรม และการวเิคราะหตรวจสอบเอกสารที่เกีย่วของ  
มีความสอดคลองอยูในระดับมาก ไดแก วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรมมีความสอดคลอง
กับนโยบายดานสาธารณสุข ความตองการของผูเขารบัการศึกษาอบรม และปญหา และสภาพสังคม
ปจจุบัน อันนําไปสูความจําเปนของการดําเนินโครงการ เพราะในปจจุบันสถานพยาบาลในแตละแหง  
มีผูเขารับการรักษาตัวเปนจํานวนมาก ในบางแหงบุคลากรที่ใหการรักษาในเบื้องตน ซึ่งก็คือ 
พยาบาลจะตองเปนผูคัดกรองผูปวยเพื่อสงตอใหแพทยรักษา หรือในบางครั้งมีผูมาใชบริการจาํนวน
มาก อาจมีปญหาในเรื่องการใหบริการแกผูปวยภาวะฉุกเฉนิซ่ึงไมสามารถรอการจัดลําดับควิพยาบาล
ซึ่งเปนผูที่ตองพบกับผูเขารับการรักษาในขั้นตน จึงมีความจําเปนอยางมากที่จะตองรูจักการวินิจฉัย
และรักษาโรคในเบื้องตน ซึ่งเปนสิ่งที่ควรสนับสนุนใหเกิดการจัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร   
การพยาบาล เพ่ือพัฒนาใหบุคลากรทางการพยาบาลที่ไดเขาอบรมเกิดการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น       
และนําความรูที่ไดรับไปสรางประโยชนใหเกิดขึ้นในขณะปฏิบตัิงานพยาบาลไดเปนอยางดี และใน
ปจจุบันนโยบายดานสาธารณสุขน้ัน คือการเสริมสรางความรวมมือ เพื่อยกระดับการใหบริการ
สาธารณสุขกบัประชาชนอยางทั่วถึง และมีการดําเนินการยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบล  ดังนั้นจากความจําเปนดังกลาวขางตน จึงพบวาการดําเนินโครงการ
ศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ เปนโครงการที่มีความจําเปนและสอดคลองกับความ
ตองการของบุคคลและสังคมโดยรวม   
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2. ดานปจจัยนําเขา 
 ผลการประเมนิดานปจจัยนําเขา ไดแกคุณลักษณะของอาจารยพิเศษ คุณลักษณะของ
แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ และสถานที่ศึกษาอบรม ในภาพรวมของ
โครงการศึกษาอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน)  
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ จากการวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณของ
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ แบบสอบถามของผูเขารับการศกึษาอบรม และการวเิคราะห
ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ สรุปผลไดดังน้ี 

2.1 คุณลักษณะของอาจารยพิเศษ จากการวเิคราะหแบบสมัภาษณคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการ และจากการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการศึกษาอบรม 
เพราะวาคณะกรรมการดําเนินโครงการ มีความคิดเห็นวา อาจารยพิเศษควรมีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หรือมีตําแหนงความเชี่ยวชาญพิเศษ เพราะอาจารยจะมีประสบการณและความเชีย่วชาญ
เปนอยางมาก ผูเขารับการศกึษาอบรม มีความคิดเห็นวา คุณลักษณะของอาจารยพิเศษควรเปดโอกาส
ใหซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจากการวเิคราะหเอกสาร สรุปไดวา อาจารยพิเศษ      
มีความรูในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และความชํานาญเกี่ยวกับหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง   
สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรกัษาโรคเบื้องตน)และเคยทาํหนาที่เปนอาจารยพิเศษหลกัสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) ในรุนกอนๆ ที่ผานมา  

2.2 คุณลักษณะของแพทยพ่ีเลีย้งประจําแหลงฝก จากการวิเคราะหแบบสัมภาษณ
คณะกรรมการดําเนินโครงการ และจากการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับ
การศึกษาอบรม คณะกรรมการดําเนินโครงการ มีความคิดเห็นวา แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก 
จําเปนตองมีใบอนุญาตการประกอบโรคศลิปะ หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตองมี
ความรูและประสบการณ  ควรจะมีบุคลิกภาพที่ใจเย็นและมีความเมตตาในการใหคําปรึกษาหรอื
คําแนะนํากับผูเขารับการศกึษาอบรม ควรมีเทคนคิใน การจูงใจใหผูเขารับการศึกษาอบรมเกิด   
การเรียนรู และสามารถลงมอืปฏิบัติจริงในการดูแลรักษาผูที่มารับการรักษาไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม ขณะที่ผูเขารบัการศึกษาอบรม มีความคิดเห็นวา คุณลักษณะของแพทยพ่ีเลี้ยงประจํา
แหลงฝก ควรเปนผูตรงตอเวลา และจากการวเิคราะหเอกสารสรุปไดวา แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก 
มีความรูในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และความชํานาญเกี่ยวกับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาวชิาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) และเคยทาํหนาที่เปนแพทยพ่ีเลีย้งประจําแหลงฝก 
ในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัตทิัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) ในรุนกอนๆ        
ที่ผานมา 
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  2.3  คุณสมบัติของผูเขารบัการศึกษาอบรม จากการวิเคราะหแบบสมัภาษณ
คณะกรรมการดําเนินโครงการ พบวาผูเขารับการศึกษาอบรม ควรเปนพยาบาลวิชาชีพที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้น 1 ตองมีประสบการณในการทํางาน
พยาบาลวิชาชีพ อยางนอย 2 ป  มีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรค          
ตอการเรียน 
  2.4  ระยะเวลา จากการวิเคราะหแบบสอบถามความคดิเห็นของผูเขารับการศึกษา
อบรม พบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เพราะวาในการจัดกิจกรรมการศึกษาอบรมระยะเวลา
ควรมีความเหมาะสมกับการบรรยายของอาจารยพิเศษแตละหัวขอของวิชาการ เพ่ือใหเกิดความรู
ความเขาใจในเนื้อหาวิชาความรูนั้นๆ อยางลึกซึ้งและถองแท   
  2.5  วัสดุอุปกรณ จากการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการศึกษา
อบรม พบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด เพราะวาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น
การใชวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย และอํานวยความสะดวกกับการศึกษาอบรมนั้น ก็จะทําใหการจัด
กิจกรรมนั้น ๆ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และมีความเห็นวาการใชไมโครโฟนแบบไมมีสายนํา
สัญญาณเหมาะสมกบัการเรยีนการสอนเพราะจะชวยใหการบรรยายของอาจารยพิเศษ มีความสะดวก 
และเอ้ือตอการจัดกิจกรรมแบบกลุม 
  2.6  สถานทีศ่กึษาอบรม จากการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับ
การศึกษาอบรม พบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  มีความคิดเห็นวาแสงสวางภายในหอง
ศึกษาอบรมเพียงพอ ทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน เปนผลดีตอสขุภาพของผูเขารับ
การศึกษาอบรม 
 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา  จันทรไทย และคนอื่นๆ (2548: 61-63) ไดประเมิน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏบิัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) วทิยาลัยพยาบาล
พระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี โดยใช CIPP Model เปนแนวทางในการประเมิน ผลการวิจัย      
ดานบริบท พบวา โครงสรางของหลักสูตร จําแนกตามหัวขอรายวชิา พบวา ผูอบรมและอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชาเห็นวาเหมาะสม อยูในระดับดีมาก ดานปจจัยนําเขา พบวา อาจารยผูสอน  
สวนใหญเปนแพทยประจําโรงพยาบาลทัว่ไปและโรงพยาบาลชุมชน  และแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลง
ฝก ดานทรัพยากรสนับสนนุการเรียนรูคะแนนสูงสุดไดแกโสตทัศนปูกรณ สําหรับการประเมินดาน 
แหลงฝก อยูในระดับดีถึงดีมาก มีจํานวนผูมารับบริการเพียงพอตอการฝกภาคปฏบิัติและไดรับ
ความรวมมือในการฝกภาคปฏิบัติดีถึงดีมาก ดานกระบวนการ ไดแก การประเมินการสอนของ
อาจารยผูสอน พบวา สวนใหญอยูในระดับดีถึงดมีาก และการประเมินการจัดการเรียนการสอน   
ตามความคิดเห็นของผูอบรม สวนใหญเห็นวาเหมาะสม  รายการที่เห็นวาเหมาะสมมากที่สุด       
คือ ผูอบรมมีโอกาสประเมินผลการสอนของอาจารย สวนอาจารยผูรับผิดชอบวชิาสวนใหญ       
เห็นวาเหมาะสม ดานผลผลิต การประเมินผลผลิตพบวาสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร          
ผลการประเมนิในภาพรวมแตละขอตามความคิดเห็นของผูอบรม พบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
สําหรับความคิดเห็นของแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก พบวา อยูในระดับปานกลางถึงมาก 
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3. ดานกระบวนการดําเนินงาน 
 ผลการประเมนิดานกระบวนการดําเนินงาน ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการศึกษา และ               
การประสานงาน  ในภาพรวมของโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา       
เวชปฏิบตัิทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ  
จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามของผูเขารับการศึกษาอบรม และการวเิคราะหตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวของ  มีความสอดคลองอยูในระดับมากที่สุด 
 ดานการจัดกิจกรรมการศึกษา จากการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับ
การศึกษาอบรม มีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นวา ดานการจัดกิจกรรมการศึกษา  
เน้ือหาสอดคลองกับวตัถุประสงคของหลกัสูตรการประเมินผล และทาํใหเกิดการเรียนรูตรงกับ
วัตถุประสงคที่วางไว  
 ดานการประสานงาน  จากการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการศึกษา
อบรม ผูเขารบัการศกึษาอบรมมคีวามคดิเห็นวา คณะกรรมการดําเนินงานตามขัน้ตอนการดําเนินงาน
ของโครงการ ทําใหผูเขารบัการศึกษาอบรมไมเกิดความสับสน แตในกรณีที่เกิดการสับเปลีย่นเวลา
ของอาจารยพิเศษ และแพทยพ่ีเลี้ยงเนื่องจากติดภารกิจดวน ทําใหเกิดความสับสนกับผูเขารบั
การศึกษาอบรม แตแนวทางในการแกไขปญหาเบื้องตน ทางคณะทาํงานจะทําการติดตอเพ่ือแจง
ขอมูลใหผูเขารับการศึกษาอบรมทราบ แตเน่ืองจากบางครั้งไมสามารถติดตอได ผูเขารับการศึกษา
จึงพลาดขอมูลและเกิดความไมสะดวกขึน้แตในสวนของการประสานงานนั้น คณะทํางานทุกทาน      
ที่ดําเนินโครงการ มีความพรอม ความตั้งใจ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก  
ซึ่งทําใหผูเขารับการศึกษาอบรมพึงพอใจ  

 
4. ดานผลผลิต  

 ผลการประเมนิดานผลผลิต ไดแกดานความรูที่ไดรับหลังการศึกษาอบรมเสร็จสิ้น และ 
การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมของโครงการศึกษาอบรมหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาเวชปฏิบัตทิั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ 
จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามของผูเขารับการศึกษาอบรม ผูบังคับบญัชาของผูเขารับ
การศึกษาอบรม ผูรวมงาน ผูรับบริการ และการวเิคราะหจากเอกสาร  

4.1 การประเมินดานความรูที่ไดรับหลังจากการศึกษาอบรมเสร็จสิน้ 
  การประเมินดานความรูที่ไดรับหลังการศึกษาอบรมเสร็จสิ้น ตามความคิดเห็นของผู
เขารับการศึกษาอบรม และการวิเคราะหจากเอกสาร พบวาผูเขารับการศึกษาอบรมมีความรูอยูใน
ระดับมากที่สดุ โดยเฉพาะเนื้อหาความรูที่ไดจากการศกึษาอบรมในหัวขอวิชาภาคทฤษฎี ในหัวขอ
วิชาปฏบิัติการรักษาโรคเบือ้งตนและภาวะฉุกเฉิน และเน้ือหาความรูที่ไดรับจากการศึกษาอบรมใน
หัวขอวิชาภาคปฏิบตัิ ในหัวขอวชิาการใหบริการบุคคล ครอบครวั ชุมชนไดอยางครอบคลุมตาม
ปญหาสุขภาพ และความตองการดูแลอยางตอเน่ืองของผูรับบริการ ทุกเพศทกุวัย ตลอดจนโรค
เรื้อรังและ/หรือระยะสุดทายของชีวิต  
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  จากการวิเคราะหเอกสาร สรุปไดวา ระดับคะแนนผลสมัฤทธิ์ดานความรูของผูเขารับ
การศึกษาอบรม พบวาสอบผานระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 2.50 เกินรอยละ 80 ของจํานวน           
ผูเขารับการศกึษาอบรมทั้งหมด 

 
4.2 การประเมินดานการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 

  การประเมินดานการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของผูเขารับ
การศึกษาอบรม ผูบังคับบญัชาของผูเขารับการศึกษาอบรม ผูรวมงาน ผูรับบริการ ในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ผูเขารับการศึกษาอบรมเห็นวา รายวิชาการสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค เปนรายวิชาที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติมากที่สุด สวนผูบังคบับัญชาของผูเขา
รับการศึกษาอบรม และผูรวมงาน เห็นวาในการนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานนั้น  การนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปถายทอดกบัผูรวมงานนัน้      
ผูเขารบัการศกึษาอบรมสามารถนาํความรูและประสบการณที่ไดรบัไปถายทอดกบัผูรวมงานมากที่สุด 
เน่ืองมาจากในการจัดกิจกรรมการศึกษาอบรมนั้น มีการฝกประสบการณใหแก ผูเขารับการศกึษา
อบรมทั้งในวชิาภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิัติ จึงทําใหเกิด ความชํานาญ ความเขาใจในเนื้อหาวชิา 
ขณะที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของผูเขารับการศึกษาอบรม การใหความรู
เกี่ยวกับสุขภาพ แกผูรับบริการของผูเขารับการศึกษาอบรมนั้น เปนประโยชนแกผูรับบริการ ทําให
ผูรับบริการมคีวามเขาใจในการรักษาสขุภาพได 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะเพื่อเปนทางเลอืกในการตัดสินใจสําหรับผูบริหารโครงการ 

1.1 ดานบริบท จากการสัมภาษณคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ และความคิดเห็น
ของผูเขารับการศึกษาอบรม พบวามีความเห็นสอดคลองระดับมาก  นั่นยอมหมายถึงจุดเริ่มตนของ
โครงการที่มีความถูกตอง เหมาะสม อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของแตละขอ  
ในดานวัตถุประสงคของหลกัสูตรสอดคลองกับสภาพปญหาและสังคมในปจจุบัน แตสื่อใหเห็นวา 
ผูบริหารโครงการควรพิจารณาในดานวัตถุประสงคในขอน้ีใหมากขึ้น และควรมีการปรึกษารวมกนั
ถึงผลการประเมิน เพ่ือนํามาปรับใชใหเหมาะสมในการจัดโครงการครั้งตอไป  

1.2 ดานปจจัยนําเขา ผูบริหารโครงการควรมกีารปรับนโยบายในดานความพรอมความ
เหมาะสมของระยะเวลา คือควรมีการปรบัเปลี่ยนระยะเวลาการศึกษาอบรมทั้งในภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ และสถานที่ศึกษาอบรมในสวนของภาคปฏิบัติ เพราะจะพบวาระดับคาเฉลี่ยแมจะสูงกวา
เกณฑที่ตั้งไว แตเม่ือเทียบกับดานอ่ืน ๆ พบวาคอนขางไดรับคะแนนนอย 
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1.3 ดานกระบวนการ ผูบริหารโครงการควรมีการปรับนโยบายในดานการจัดกิจกรรม
การศึกษา ดานการปฏิบัติการศึกษาอบรมตามกําหนดเวลาตามตารางที่วางไวไมเปนไปตามแผน
เน่ืองจากความจําเปนของอาจารยพิเศษ ควรมีการจัดกิจกรรมทดแทนที่เปนประโยชนตอผูเขารบั
การศึกษาอบรม และหากมีการรับเปลี่ยนตารางการเรียนการสอนควรมีการติดตอประสานงานกับ
เขาเขารบัการศึกษาเพื่อสรางความเขาใจอันดีทั้ง 2 ฝาย 

1.4 ดานผลผลิต จากผลการประเมินดานความรูที่ไดรับหลงัจากการศึกษาอบรมเสร็จสิ้น 
และการประเมนิดานการนําความรูไปใชในการปฏิบตัิงาน สะทอนชัดเจนวาผูเขารับการศึกษาอบรมนั้น 
ไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากการจัดโครงการศึกษาอบรม ดังนั้น ผูบริหารโครงการควรสงเสรมิ
เกี่ยวกบัการดาํเนินโครงการในดานตางๆ และประโยชนจากโครงการใหชัดเจนเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
อันจะเปนสิ่งหนึ่งที่จะสะทอนไดชัดเจนวาการดําเนินโครงการไดรับความสําเร็จเปนอยางดี 

1.5 ควรมีการพัฒนาโครงการการจัดการศึกษาอบรมตามผลการวิจัย เพ่ือแกไขปรับปรุง 
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้จากการดําเนินโครงการ 

 
2. ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการประเมินผลโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง                 
สาขาอื่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงของสังคม 
และความตองการของผูเรียน รวมทั้งบริบททางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการใชโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
แบบบูรณาการที่เนนการใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู เพ่ือใหเขาถึงประชาชนอยางแทจริง 

2.3 ควรมีการนําผลการวิจัยในทัง้นี้ไปพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอบรม 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาเครือ่งมือวิจัย 
เร่ือง การประเมินการประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารยพัชรินทร   ขวัญชยั   คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ฉบับที่ 1 

(สําหรับคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ) 
แบบสัมภาษณ 

เร่ือง การประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  
สาขาเวชปฏบิัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน)  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
 

 
ตอนที่ 1    ขอมูลเบื้องตน 
ชื่อผูใหสัมภาษณ.......................................................................................................................... 
ตําแหนง............................................................สังกัด................................................................... 
ชื่อผูสัมภาษณ......................................................วัน เดือน ป ที่สัมภาษณ..................................... 
สถานที่สัมภาษณ......................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2  รายการสัมภาษณ 
1. ดานบริบท –  

1.1.  วัตถุประสงคของโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (การรกัษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสอด
สอดคลองกับปญหาและสภาพของสังคมปจจุบัน นําไปสูความจําเปนของการดําเนินโครงการ 
หรือไมอยางไร  และเพราะอะไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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2. ดานปจจัยนําเขา  - คุณลกัษณะของอาจารยพิเศษ คณุลักษณะแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก 
คุณลักษณะของผูเขารับการศึกษาอบรม  
2.1. ตามทัศนะของทานคุณลักษณะของอาจารยพิเศษ  ควรมีคุณลักษณะอยางไรในดานตาง ๆ

ตอไปน้ี  เพราะอะไร 
2.1.1.   ระดับการศกึษา 

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

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

.....................................................................................................................................................  
เพราะวา

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

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

..................................................................................................................................................... 
2.1.2. ความเชี่ยวชาญในหัวขอวิชาที่อบรม   

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

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

..................................................................................................................................................... 
เพราะวา

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

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

..................................................................................................................................................... 
2.1.3. หนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับใหบริการการรักษาโรคขั้นตน  การตรวจรักษา

และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระบบสุขภาพ 
.....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

เพราะวา
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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2.1.4. ความรูความสามารถในหัวขอวิชา 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
เพราะวา
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

2.1.5. บุคลิกภาพในการสอน  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
เพราะวา
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

2.1.6. เทคนิคในการจูงใจผูเรียน 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
เพราะวา
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

3.1. ตามทัศนะของทานคุณลักษณะของแพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝก   ควรมีคุณลกัษณะ
อยางไรในดาน ตาง ๆ ตอไปน้ี เพราะอะไร 
3.1.1. จําเปนตองมีใบอนุญาตการประกอบโรคศลิปหรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ ชั้น 1 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
เพราะวา
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

3.1.2. ตองมีประสบการณในการถายทอดหรอืการสอน 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
เพราะวา
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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3.1.3. ความเชี่ยวชาญดานหัวขอการฝกปฏิบตั ิ
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
เพราะวา
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

3.1.4. ความเชี่ยวชาญในเฉพาะสาขาวิชา ฯ  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
เพราะวา
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

3.1.5. ความรูความสามารถ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
เพราะวา
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

3.1.6.  บุคลิกภาพ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
เพราะวา
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

3.2.   เทคนิคในการจูงใจ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
เพราะวา
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



95 
 

4.1. ทานเห็นดวยหรือไมในขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาอบรม และเพราะอะไร 
4.1.1. พยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้น 1 

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

..................................................................................................................................................... 
เพราะวา
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

4.1.2. ประสบการณการทํางานพยาบาลวิชาชพี อยางนอย 2 ป 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
เพราะวา
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

4.1.3. มีอาจารยพ่ีเลี้ยง 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
เพราะวา
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

4.1.4. มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาอบรม 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
เพราะวา
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

 
แบบบันทึกเพิ่มเติมสําหรับผูสัมภาษณ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ฉบับที่ 2 

(สําหรับผูเขารับการศึกษาอบรม) 
แบบสอบถามความคิดเห็นตอโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  

สาขาเวชปฏบิัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน)   
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 

----------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของทานตอโครงการศึกษา

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) ที่
ระบุไว เปน 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด แบบสอบถามนี้ไมมี
ขอใดถูกหรือผิด ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้จะไมกอใหเกิดผลเสียหายตอทานแตอยางใด 
หากแตจะกลับเปนประโยชนตอการจัดเตรียมและปรังปรุงโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน)ในครั้งตอไปใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอใหทานไดโปรดตอบคําถามทุกๆ ขอ ในแบบสอบถามให
ครบถวน  

  
2. แบบสอบถามสภาพการจัดศึกษาอบรม  แบงออกเปน  5 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1  สอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2  ความเหมาะสม/ความพรอม ของปจจัยที่เกี่ยวกับการจดัศึกษา

อบรม  
ตอนที่ 3   ระดับความรูที่ไดรับจากการศึกษาอบรม 
ตอนที่ 4 การนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาอบรมไปใช 
ตอนที่ 5  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
 

ขอขอบพระคณุในความกรณุาของทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
นางสาวพัชนี  สมพงษ 

นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูวิจัย 
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ตอนที่ 1   สอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  

 
 
 
 
 

1. เพศ            ชาย   หญิง 
2. อายุปจจุบัน............ป 
3. ปที่สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี/เทียบเทาทางการพยาบาล พ.ศ.............................

หลักสูตร................................................ 
4. การศึกษาสูงสุด 
   ปริญญาตร ี   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก   อ่ืนๆ ระบ.ุ........................................................ 
5. สถานที่ปฏบิตัิงานปจจุบัน 

  สถานีอนามัย/PCU   ศูนยการแพทยชุมชน/CMU 
  โรงพยาบาลชุมชน   โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ   
  โรงพยาบาลทัว่ไป   โรงพยาบาลศูนย 
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น(เทศบาล/อบต.)   อ่ืนๆ (ระบุ)................................ 

6. ตําแหนงที่ปฏบิัติงานในปจจุบัน 
  พยาบาลวิชาชีพ   นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
  นักวิชาการสาธารณสุข   ผูบริหาร/หัวหนางาน 
  อาจารยพยาบาล   อ่ืนๆ(ระบุ)....................................... 

7. ทานไดปฏิบัติบทบาทการรักษาโรคเบือ้งตนในกรณีตอไปน้ีหรือไม 
 7.1 การตรวจรักษาโรคเบื้องตน     
  7.1.1 ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติเปนประจํา  ใช             ไมใช 
  7.1.2 ปฏิบัตกิรณีแพทยไมอยู    ใช             ไมใช 

 7.1.3 ปฏิบัติในเวลาราชการ    ใช             ไมใช 
 7.1.4 ปฏิบัตนิอกเวลาราชการ   ใช             ไมใช 

 7.2  การสอน/การใหคําแนะนํา/การใหคําปรึกษาแกผูปวยหรือผูรับบริการ  
  ปฏิบัตเิปนประจํา    ปฏิบัติเปนบางครั้ง    ไมปฏิบตั ิ
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ตอนที่ 2    ความเหมาะสม/ความพรอม ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ  
คําชี้แจง    

1. ในแตละขอคําถามเปนการสอบถามความเห็นที่มีตอความเหมาะสม/ความพรอม ดาน
ปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ ของโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบตัิทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) ที่ทานไดผานการศึกษาอบรม 

2. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 
    5     หมายถึง   ความคิดเห็นในระดับมากทีสุ่ด 
    4     หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก 
    3     หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
    2     หมายถึง ความคิดเห็นในระดับนอย 
    1     หมายถึง ความคิดเห็นในระดับนอยทีสุ่ด 
 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น

5 4 3 2 1

ประเด็นดานบริบท    
1. วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความตองการของผู
เขารับการศึกษาอบรม 

  

2. วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับปญหาและสภาพสังคม
ในปจจุบัน อันนําไปสูความจําเปนของการดําเนินโครงการ 

  

ประเด็นดานปจจัยนําเขา   
3. จํานวนผูเรียนมีความเหมาะสม    

4. จํานวนอาจารยพิเศษมคีวามเหมาะสม   
5. อาจารยพิเศษมีความรูความเขาใจในหัวขอที่สอน   
6. อาจารยพิเศษเปนผูตรงตอเวลา   
7. อาจารยพิเศษมีน้ําเสียงและทาทางในการบรรยายสภุาพ
เหมาะสม 

  

8. อาจารยพิเศษมีความสามารถในการนําเสนอกอนเร่ิมหัวขอ
วิชาที่สอน 

  

9. อาจารยพิเศษพรอมจะใหความชวยเหลือผูเขารับการศึกษา
อบรม 
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ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น

5 4 3 2 1

10. อาจารยพิเศษเปดโอกาสใหซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

  

11. แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝกมีความรูความเขาใจในหัวขอที่
สอน 

  

12. แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝกเปนผูตรงตอเวลา   
13. แพทยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝกมีน้ําเสียงและทาทางในการ
บรรยายเหมาะสม 

  

14.แพทยพ่ีเลีย้งประจําแหลงฝกมีความสามารถในการนําเขาสู
บทเรียน 

  

15.แพทยพ่ีเลีย้งประจําแหลงฝกพรอมจะใหความชวยเหลือผูเขา
รับการศึกษาอบรม 

  

16.แพทยพ่ีเลีย้งประจําแหลงฝกเปดโอกาสใหซักถามและ
แลกเปลีย่นความคิดเห็น 

  

17. จํานวนวนัที่ใชในการศกึษาอบรม ตลอดหลักสูตร มีความ
เหมาะสม 

  

18.ระยะเวลาเหมาะสมกับการบรรยายของอาจารยพิเศษแตละ
หัวขอของวิชาการ 

  

19. จํานวนวนัเวลาที่ใชในการฝกภาคปฏิบัติเพียงพอ   
20.เอกสารมีครบตามหวัขอวิชาที่สอน   
21.สื่อการสอนเหมาะสมกับหัวขอวิชา   
22.สื่อการสอนมีคุณภาพและทันสมัย   
23.จอภาพมีขนาดเหมาะสมกับเครื่องฉายภาพขามศีรษะ   
24.ระบบเสียงภายในหองศึกษาอบรมมีความเหมาะสม ชัดเจน   
25.ไมโครโฟนแบบไมมีสายนําสัญญาณเหมาะสมกับการเรียน      
การสอน 

  

26.ไมโครโฟนแบบมีสายนาํสัญญาณเหมาะสมกับการเรียนการ
สอน 

  

27. สถานที่ศกึษาอบรม (ภาคทฤษฎี) มีความสะดวกในการ
เดินทาง 

  

28. หองศึกษาอบรม (ภาคทฤษฎี) มีขนาดเหมาะสม   



100 
 

ขอคําถาม 
ระดับความคิดเห็น

5 4 3 2 1

29. แสงสวางภายในหองศึกษาอบรมเพยีงพอ   
30. ความสะดวกในการจัดและการเคลื่อนยายโตะเกาอ้ี ในหอง
ศึกษาอบรม (ภาคทฤษฎี) ตามกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

  

31. สถานที่ศกึษาอบรม (ภาคปฏิบตัิ) มีความสะดวกในการ
เดินทาง 

  

32. สถานที่ศกึษาอบรม (ภาคปฏิบตัิ)  มีหองสําหรับศึกษาดวย
ตนเองเพียงพอ 

  

33. สถานที่ศกึษาอบรม (ภาคปฏิบตัิ)  มีหองปฏิบัติการเพียงพอ   
34. สถานที่ศกึษาอบรม (ภาคปฏิบตัิ)  มีจํานวนผูปวยเพียงพอ   
35. มีขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) เพียงพอ   

ประเด็นดานกระบวนการ   
36. มีการปฏิบัติการศึกษาอบรมตามกําหนดเวลาตามตารางที่
วางไว 

  

37. มีการจัดลําดับขั้นตอนของเนื้อหาวิชาที่สอนไดอยาง
เหมาะสม 

  

38. เนื้อหาสอดคลองกับวตัถุประสงคของหลักสูตรการ
ประเมินผล 

  

39. คณะทํางานมีมนุษยสัมพันธที่ดี   
40. คณะทํางานมีความกระตือรือรนในการใหการชวยเหลือและ
แนะนํา 

  

41. คณะทํางานปฏิบัติงานตรงตอเวลา   

42. คณะทํางานดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงานของ
โครงการ 

  

43. คณะทํางานมีกระบวนการในการบรหิารจัดการที่ดี   
44. คณะทํางานชวยประสานงานระหวางผูเขาอบรมกบัอาจารย
ผูสอนเปนอยางดี 

  

45. คณะทํางานประสานงานระหวางผูเขาอบรมดวยกันเปนอยาง
ดี 

  

46. คณะทํางานชวยแกไขปญหาอุปสรรคระหวางการจัดอบรมได
เปนอยางดี 
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ตอนที่ 3  ระดับความรูทีไ่ดรับจากการศึกษาอบรม 
คําชี้แจง   ขอใหทานพิจารณารายการเกี่ยวกับเน้ือหาความรูที่ไดเสนอไววาแตละรายการขอความ

นั้น  ทานคิดวาตนเองไดรับจากการศึกษาอบรมครั้งนี้ไปในระดับใด  แลวไปทําเครือ่งหมาย √ ลงใน
ชองระดับความรูที่ไดรับใหตรงกับรายการขอความนั้น ๆ  
 
3.1. ระดับความรูที่ไดจากการศึกษาอบรมในหัวขอวิชา ภาคทฤษฎี 

เน้ือหาความรู 
ระดับความรูที่ไดรับ

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

47. วิชานโยบายสุขภาพและการพยาบาล   
48. วิชาการประเมินภาวะสขุภาพขั้นตน   
49. วิชาการรกัษาโรคเบื้องตนและการใชยา   
50. วิชาการดูแลผูปวยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ และการผาตัดเล็ก   
51 วิชาการพยาบาลผูปวยเรื้อรัง   
52. ปฏิบัติการรักษาโรคเบือ้งตนและภาวะฉุกเฉิน   

53. ปฏิบัติการพยาบาลผูปวยเรื้อรัง   

3.2.  ระดับความรูที่ไดรับจากการศึกษาอบรมในหัวขอวิชา ภาคปฏิบัต ิ

เน้ือหาความรู 
ระดับความรูที่ไดรับ

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

54. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสุขภาพ และบทบาทพยาบาล   
55. บทบาทพยาบาลในการใหบริการสุขภาพระดับ ปฐมภูมิ   
56. การประเมินสุขภาพทั้ง 4 มิติ โดยสัมภาษณประวตั ิตรวจ

รางกายอยางเปนระบบ ประเมินปญหาและคัดกรองผูปวย 
  

57. การใหความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินและตัดสินใจสงตอผูปวย   
58. การรักษาโรคเบื้องตน การใหภูมิคุมกันโรคตามทีก่ําหนด   
59. การใหบริการบุคคล ครอบครัว ชุมชนไดอยางครอบคลุมตาม

ปญหาสุขภาพและความตองการดูแลอยางตอเน่ืองของ
ผูรับบริการ ทกุเพศทุกวัย ตลอดจนโรคเรื้อรังและ/หรือระยะ
สุดทายของชวีิต 

  

60. การบันทึกประวตัิ การตรวจรางกาย การใหการชวยเหลือ
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับนิติเวชและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
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เน้ือหาความรู 
ระดับความรูที่ไดรับ

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

61. การใชหลกัฐานเชิงประจักษในการพฒันาคุณภาพการดูแล
ผูรับบริการอยางครอบคลมุ 

  

ตอนที่ 4     การนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาอบรมไปใช 
คําชี้แจง  หลงัจากการศึกษาอบรมทานไดนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาอบรม
ไปใชในดานตางๆ  ตอไปน้ีมากนอยเพียงใด โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับการ
นําไปใชของทาน  

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกบัระดับความคิดเห็นของทาน 
    5     หมายถึง   การนําไปใชในระดับมากทีสุ่ด 
    4     หมายถึง การนําไปใชในระดับมาก 
    3     หมายถึง การนําไปใชในระดับปานกลาง 
    2     หมายถึง การนําไปใชในระดับนอย 
    1     หมายถึง การนําไปใชในระดับนอยทีสุ่ด 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น

5 4 3 2 1
62. การจําแนกผูปวย/ผูใชบริการ   

63. การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค   
64. การรักษาโรคเบื้องตน   
65. การใชยาในการรักษาโรคเบื้องตน   
66. การดูแลตอเน่ืองในผูปวยเร้ือรัง   
67. การปฏิบัติในคลินิกเฉพาะโรค   
68. การทําหัตถการเล็ก   
69. การบันทึกขอมูลสุขภาพ   
70. การสรางนวัตกรรมใหม   

71. การประสานงานกับหนวยงานในชุมชน   
72. การทําวิจัย   
73. การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น   
74. การรวมจัดประชุมวิชาการ   
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ตอนที่ 5  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
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ฉบับที่  3 

แบบสอบถามการติดตามผลการศึกษาอบรม 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป  

(การรักษาโรคเบื้องตน)   
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 

----------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง 

1. โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การ
รักษาโรคเบื้องตน) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มีวัตถปุระสงคเพ่ือพัฒนา
บุคลากรทางการพยาบาล ใหมีความรู ความสามารถในการประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองผูปวย ให
การชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งใหการรักษาโรคเบื้องตน และการใหภูมิคุมกันโรคตามที่กําหนดได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถตัดสินใจสงตอไดอยางเหมาะสม และสามารถใหคาํปรึกษาทางดานที่
เกี่ยวของกับสขุภาพได  ตลอดจนใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นซ่ึงกันและกนั และ
หนวยงานของทานไดจัดสงบุคลากรเขารบัการศึกษาอบรมเพื่อนําความรูและทักษะมาใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ 

2. แบบสอบนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของทานวา ผูเขารับการศึกษาอบรม
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการศึกษา
อบรมไปใชในการปฏิบัติงานในหนาที่เพียงไร คือ ไดนําไปใชมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยที่สุด  แบบสอบถามนี้ไมมีขอใดถูกหรือผิด ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้จะไมกอใหเกิดผล
เสียหายตอทานแตอยางใด หากแตจะกลับเปนประโยชนตอการจัดเตรียมและปรังปรุงการจัด
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน)
ในครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงใครขอใหทานไดตอบคําถามทุก ๆ ขอในแบบสอบถามให
ครบถวน  

3. แบบสอบถามสภาพการจัดศึกษาอบรม  แบงออกเปน  3 สวน คือ 
  ตอนที่ 1  สอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2  ขอคําถามเกี่ยวกับการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน  
ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ขอขอบพระคณุในความกรณุาของทานที่ใหความรวมมือในการสอบแบบสอบถาม 
นางสาวพัชนี  สมพงษ 

นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูวิจัย 
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ตอนที่ 1  สอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2   ขอคําถามเก่ียวกับการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน  
คําชี้แจง  

ขอใหทานพิจารณารายการเกี่ยวกับสภาพการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  
ของผูผานการศึกษาอบรมโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิ
ทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) ที่ระบไุว แลวทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับการนําไปใช 

สภาพการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน ระดับการนําไปใช 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด 

1. นําความรูเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพและการ
จัดการพยาบาลไปแกปญหา 

  

2.นําความรูเกี่ยวกับการประเมินภาวะสขุภาพไป
แกปญหา 

  

3. นําความรูเกี่ยวกับการรกัษาโรคเบื้องตนไป
แกปญหา 

  

4. นําความรูเกี่ยวกับการดแูลผูปวยในภาวะ
ฉุกเฉินไปแกปญหา 

  

5. นําความรูเกี่ยวกับการดแูลสุขภาพในระดับ
ปฐมภูมิไปแกปญหา 

  

6. นําความรูเกี่ยวกับการการปฏิบัติการรักษาโรค
เบื้องตนไปแกปญหา 

  

7. นําความรูเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพและการ
จัดการพยาบาลปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

  

8. นําความรูเกี่ยวกับการประเมินภาวะสขุภาพไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

  

 

1. เพศ            ชาย   หญิง 
2. ระดับการศึกษา........................................................................ 
3. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน.................................................................................................... 
4. สถานที่ปฏบิตัิงานปจจุบัน......................................................................................... 
5. ประสบการณการทํางาน..........................ป 
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สภาพการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน ระดับการนําไปใช 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด 

9. นําความรูเกี่ยวกับการรกัษาโรคเบื้องตนไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

  

10. นําความรูเกี่ยวกับการดูแลผูปวยในภาวะ
ฉุกเฉินไปปรับปรุงการปฏบิัติงาน 

  

11. นําความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในระดับ
ปฐมภูมิไปปรบัปรุงการปฏบิัติงาน 

  

12. นําความรูเกี่ยวกับการการปฏิบัติการรักษา
โรคเบื้องตนไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

  

13. นําความรูเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพและการ
จัดการพยาบาลไปถายทอดกับผูรวมงาน 

  

14. นําความรูเกี่ยวกับการประเมินภาวะสขุภาพ
ไปถายทอดกบัผูรวมงาน 

  

15. นําความรูเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องตนไป
ถายทอดกับผูรวมงาน 

  

16. นําความรูเกี่ยวกับการดูแลผูปวยในภาวะ
ฉุกเฉินไปถายทอดกับผูรวมงาน 

  

17. นําความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในระดับ
ปฐมภูมิไปถายทอดกับผูรวมงาน 

  

18. นําความรูเกี่ยวกับการการปฏิบัติการรักษา
โรคเบื้องตนไปถายทอดกับผูรวมงาน 

  

 
ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  



107 
 

ฉบับที่ 4 

(สําหรับผูรับบริการ) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ที่มีตอผูเขารับการศึกษาอบรมโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  
สาขาเวชปฏบิัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน)   

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
----------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง 
1.  แบบสอบถามสภาพการจัดศึกษาอบรม  แบงออกเปน  3  ตอน คือ 

  ตอนที่ 1  สอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการใหบรกิารของผูเขารับการศึกษาอบรม  
ตอนที่ 3  สอบถามความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

2.  โปรดอานขอความและทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมาก
ที่สุด โดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจแตละขอดังนี้ 

 คะแนน  5     หมายถึง   พึงพอใจมากที่สุด 
     คะแนน  4     หมายถึง พึงพอใจมาก 
     คะแนน  3     หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
     คะแนน  2     หมายถึง พึงพอใจนอย 
     คะแนน  1     หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 

 
 
 
 
 

ขอขอบพระคณุในความกรณุาของทานที่ใหความรวมมือในการสอบแบบสอบถาม 
นางสาวพัชนี  สมพงษ 

นิสติปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูวิจัย 
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ตอนที่ 1  สอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 ขอคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการใหบริการของผูเขารับการศึกษาอบรม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ

5 4 3 2 1
1. การสัมภาษณประวตั ิ   
2. การตรวจรางกาย   
3. การวินิจฉัยโรคเบื้องตน   
4. การใหความชวยเหลือขณะเขารับการรักษา   
5. การใหคําแนะนําปรึกษา   

6. การใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ   
7. การใหการดูแลอยางตอเน่ือง / การสงตอไปรักษา   
8. การใชภูมิปญญาทองในการแลสุขภาพของชุมชน   
9. การติดตามผลการรักษาอยางตอเน่ือง   
10. การใหบริการในภาพรวม   
 
ตอนที่ 3    ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
 
 

1. เพศ            ชาย   หญิง 
1. อายุปจจุบัน............ป 

2. อาชีพ..................................................................................................................... 
3. ระดับการศึกษา....................................................................................................... 
4. โรคที่เขารับการรักษา.............................................................................................. 
5. จํานวนครั้งที่เขารับการรักษา................................................................................... 
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ฉบับที่  5 

แบบวิเคราะหเอกสาร 
 

ประเด็นการประเมิน     ประเมินความสอดคลองของวัตถุประสงคของการจัดศึกษาอบรมกับ
นโยบายสาธารณสุข ความตองการของบุคลากรทางการพยาบาล และ
ปญหา และสภาพสังคมปจจุบัน อันนําไปสูความจําเปนของการดําเนิน
โครงการ 

 
ผูประเมิน  นางสาวพัชนี สมพงษ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน มศว 
วันที่เกบ็ขอมูล............................................................................................................................ 
 

หัวขอ เนื้อหา ชื่อเอกสาร 

ดานสภาพแวดลอม 
-  วัตถุประสงคของการจัดศึกษา
อบรม 

 
เพื่อใหผูเขารับการศึกษาอบรมมี
ความรู ความสามารถในการ
ประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรอง
ผูปวย ใหการชวยเหลือกรณี
ฉุกเฉิน รวมทั้งใหการรักษาโรค
เบ้ืองตน และการใหภูมิคุมกันโรค
ตามที่กําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถตัดสินใจสง
ตอไดอยางเหมาะสม และ
สามารถใหคําปรึกษาทางดานที่
เกี่ยวของกับสุขภาพได 
 
 
 
 
 
 

 
1.หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การ
รักษาโรคเบื้องตน) 
2.คูมือผูเขารับการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวช
ปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรค
เบ้ืองตน) 
3. เอกสารนโยบายสาธารณสุข 
 
 
 

 
 
 
 



110 
 

ประเด็น สภาพที่เปนจริง 
ผลการประเมนิ

สอด
คลอง 

ไม
สอดคลอง 

คะแนน

ประเด็นดานบริบท  
1. นโยบายสาธารณสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ความตองการของ
บุคลากรทางการพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ปญหา และสภาพสังคม
ปจจุบัน อันนําไปสูความจําเปน
ของการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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