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เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่ เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
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การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบตั ทิ วไป
ั ่ (การรักษาโรคเบือ้ งต้น) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้การประเมินรูปแบบซิป (CIPP
model) ประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปจั จัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรม รุน่ ที่ 16 จํานวน 107 คน
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรม จํานวน 100 คน ผูร้ ว่ มงาน จํานวน 107 คน
ผูร้ บั บริการ จํานวน 107 คน และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ จํานวน 14 คน เครือ่ งมือที่
ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ มีทงั ้ หมด 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ (สําหรับคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ) ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความเห็นต่อโครงการศึกษาอบรม (สําหรับผูเ้ ข้ารับ
การศึกษาอบรม) ฉบับที่ 3 แบบสอบถามการติดตามผลการศึกษาอบรม ฉบับที่ 4 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ ฉบับที่ 5 แบบวิเคราะห์เอกสาร สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ด้านบริบท ได้แก่วตั ถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม พบว่า สอดคล้องกับ
นโยบายสาธารณสุข ความต้องการของผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรม และปญั หาและสภาพสังคม
ปจั จุบนั ซึง่ นําไปสูค่ วามจําเป็ นของการดําเนินโครงการอยูใ่ นระดับมาก
2. ด้านปจั จัยนําเข้า ได้แก่คุณลักษณะของอาจารย์พเิ ศษ คุณลักษณะของแพทย์พเ่ี ลีย้ ง
ประจําแหล่งฝึก คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรม ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ และสถานทีศ่ กึ ษา
อบรม มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
3. ด้านกระบวนการ ได้แก่การจัดกิจกรรมการศึกษาอบรม และการประสานงาน มีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
4. ด้านผลผลิต ได้แก่ความรูท้ ไ่ี ด้รบั หลังการศึกษาอบรมเสร็จสิน้ และการนําความรูไ้ ปใช้
ในการปฏิบตั งิ าน มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
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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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