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การวจิยัครัง้น้ีเป็นการประเมนิโครงการศกึษาอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาเวชปฏบิตัทิ ัว่ไป (การรกัษาโรคเบือ้งตน้) (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2552)                         
คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยใชก้ารประเมนิรปูแบบซปิ (CIPP 
model) ประเมนิใน 4 ดา้น คอื ดา้นบรบิท ดา้นปจัจยันําเขา้  ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลติ 
แหล่งขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรม รุน่ที ่16  จาํนวน 107 คน 
ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรม จาํนวน 100 คน  ผูร้ว่มงาน จาํนวน 107 คน  
ผูร้บับรกิาร จาํนวน 107 คน และคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ จาํนวน 14 คน  เครือ่งมอืที่
ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี มทีัง้หมด 5 ฉบบั ไดแ้ก่ ฉบบัที ่1 แบบสมัภาษณ์ (สาํหรบัคณะกรรมการ
ดาํเนินงานโครงการ) ฉบบัที ่2 แบบสอบถามความเหน็ต่อโครงการศกึษาอบรม (สาํหรบัผูเ้ขา้รบั
การศกึษาอบรม) ฉบบัที ่3 แบบสอบถามการตดิตามผลการศกึษาอบรม ฉบบัที ่4 แบบสอบถาม
ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  ฉบบัที ่5 แบบวเิคราะหเ์อกสาร สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื 
คา่ความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ดา้นบรบิท ไดแ้ก่วตัถุประสงคข์องการจดัการศกึษาอบรม พบวา่ สอดคลอ้งกบั

นโยบายสาธารณสขุ ความตอ้งการของผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรม และปญัหาและสภาพสงัคม
ปจัจุบนั ซึง่นําไปสูค่วามจาํเป็นของการดาํเนินโครงการอยูใ่นระดบัมาก  

2. ดา้นปจัจยันําเขา้ ไดแ้ก่คุณลกัษณะของอาจารยพ์เิศษ คุณลกัษณะของแพทยพ์ีเ่ลีย้ง
ประจาํแหล่งฝึก คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรม ระยะเวลา วสัดุอุปกรณ์ และสถานทีศ่กึษา
อบรม มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  

3. ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่การจดักจิกรรมการศกึษาอบรม และการประสานงาน มคีวาม
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  

4. ดา้นผลผลติ ไดแ้ก่ความรูท้ีไ่ดร้บัหลงัการศกึษาอบรมเสรจ็สิน้ และการนําความรูไ้ปใช้
ในการปฏบิตังิาน มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ   
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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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