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49253904 : สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน 
ค าส าคญั :  เคร่ืองมือประเมิน/การน าหลกัสตูรสูก่ารปฎิบตัิ/หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง/สาขาเวชปฏิบตัิ 
                  ทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 
             พรภิรมย์  หลงทรัพย์ : การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติส าหรับ
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น).  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : 
ผศ.ดร.มาเรียม  นิลพนัธุ์, ศ.ดร.สวุิมล วอ่งวาณิช และ ผศ.ดร.วนัทนา มณีศรีวงศ์กลู. 275 หน้า. 
 
 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจยัและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์และก าหนดกระบวนการน าหลกัสูตรสู ่     
การปฏิบตัิตามแนวคิดและหลกัการท่ีควรจะเป็น  2) พฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิส าหรับ
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น) 3) ศกึษาสภาพการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิใน
หลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  และ 4) ตรวจสอบความเหมาะสมของ
เคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิ   เคร่ืองมือวิจยัประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ 
และแบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ  ผู้ ให้ข้อมูลเป็นผู้ เ ก่ียวข้องในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ จาก
สถาบนัการศกึษาพยาบาล 19 แห่ง  จ านวน 121 คน และมีการทดลองใช้เคร่ืองมือประเมินกบักรณีศกึษาในโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผู้บริหารหลกัสตูร จ านวน 13 
คน อาจารย์ผู้ สอนและอาจารย์พ่ีเลีย้ง จ านวน 47 คน  และนักศึกษา  จ านวน 40   คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติภาค
บรรยาย ได้แก่ ความถ่ี  ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สมัประสทิธ์ิความแปรปรวน และการวิเคราะห์เนือ้หา   
 สรุปผลการวิจยั 
 1. องค์ประกอบของกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิ
ทั่วไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)  มี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านปัจจัยป้อน ประกอบด้วย ด้านผู้ เรียน  ด้านผู้สอน              
ด้านสถานท่ี  อุปกรณ์  และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน  และการจัดท าหลักสูตร  องค์ประกอบด้าน
กระบวนการ ประกอบด้วย การจดักิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ระบบประเมินผล  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการเรียนการสอน  และการประกันคุณภาพการศึกษา   และองค์ประกอบด้านผลผลิต ประกอบด้วย ความรู้และ          
ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่หลกัสตูร โดยภาพรวมผู้ทรงคณุวฒุิเห็นวา่องค์ประกอบท่ีพฒันาขึน้มีความเหมาะสม 
 2.  เคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสูก่ารปฏิบตัิมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 
และมีความเช่ือมัน่อยูร่ะหว่าง 0.64 – 0.96  ผลการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญพบวา่เคร่ืองมือมีคณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ท่ีรับได้     
 3.  สภาพการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบัติของสถาบันการศึกษาพยาบาลพบว่าการด าเนินงานในองค์ประกอบ   
ด้านปัจจัยป้อนอยู่ในระดับดี โดยต้องให้ความส าคัญกับอัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา  ส่วนองค์ประกอบ                   
ด้านกระบวนการอยูใ่นระดบัพอใช้ โดยต้องให้ความส าคญักบักิจกรรมการเรียนการสอน  การประเมินผล  และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการเรียนการสอน และองค์ประกอบด้านผลผลติอยูใ่นระดบัดี 
 4.  ผู้บริหารและผู้สอนท่ีเป็นกรณีศึกษาเห็นว่าเคร่ืองมือประเมินมีความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติระดับ        
ปานกลาง  โดยยอมรับว่าเคร่ืองมือประเมินสามารถให้ข้อมลูท่ีชีจุ้ดแข็งจุดอ่อนของกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิได้ 
และมีประโยชน์ตอ่การปรับระบบบริหารหลกัสตูร 
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The study was a research and development. The purposes of the research 
were to: 1) analyze and determine the curriculum implementation process, based on 
reliable perspectives and principles, 2) develop assessment tools for the 
implementation process of nursing specialty curriculum in nurse practitioner (primary 
medical care), 3) study the state of the implementation of nursing specialty 
curriculum (primary medical care), and 4) examine the appropriateness of 
assessment tools toward the implementation process. The research instruments 
were questionnaire, checklist form, and 3-rating scale evaluation form. There were 
121 stakeholders from 19 nursing institutes.  The assessment tools were 
implemented at the School of Nursing, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, 
Mahidol University. The samples were 13 curriculum executives, 47 instructors, and 
40 students. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, 
coefficient of variation (CV.) and content analysis. 

The results of the study were as follows:  
1. Components of the curriculum implementation process consisted of 3  

factors namely: 1) input components: students, instructors, places of study, 
instructional materials and facilities, and curriculum design, 2) process components: 
management of instructional activities, teaching medias, assessment system, 
learning sharing and educational quality assurance, 3) output components: students’ 
knowledge and satisfaction. Overall, the experts agreed with the components 
developed as appropriate. 

 2. The content validity of the assessment tools of the curriculum 
implementation process ranged between 0.80 – 1.00, and the reliabilities were 
between 0.64 – 0.96. According to the expert verification, the assessment tools were 
effective at an acceptable level.  

3. The state of the curriculum implementation in the nursing institutes 
revealed that the operation on the input components were at a good level but 
necessary to emphasize an importance to the ratio between instructors and students. 
Regarding the process components, they were at a fair level but necessary to 
emphasize an importance to instructional activities and assessment. The output 
components were at a good level.  

4. According to the opinions towards the assessment tools of the 
stakeholders from the case study, the assessment tools were at a fair level of 
appropriateness. They accepted that the assessment tool provided information 
signifying strengths and weaknesses of curriculum implementation and were of 
usefulness in curriculum administrative system.   
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์  เร่ือง “การพฒันาเคร่ืองมือประเมินกระบวนการน าหลกัสตูรสู่การปฏิบตัิ
ส าหรับหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบตัิทัว่ไป (การรักษาโรคเบือ้งต้น)” ฉบบันี ้
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยกรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างดียิ่ง จากผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม       
นิลพนัธุ์  ศาสตราจารย์ ดร.สวุิมล ว่องวาณิช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัทนา มณีศรีวงศ์กลู    
ผู้ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ตัง้แต่เร่ิมต้นจนส าเร็จเรียบร้อย ผู้ วิจัยขอกราบ
ขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 
 ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชัรา  เล่าเรียนดี  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.สมจิต  หนเุจริญกลุ  ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีกรุณา
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ  รวมทัง้ให้ความกระจ่างในเชิงวิชาการ  และแนะน าแก้ไข
ข้อบกพร่องเพื่อความถกูต้องและสมบรูณ์และรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชยั สมบรูณ์ ท่ีให้ค าปรึกษา 
 ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ เช่ียวชาญทกุท่านในการพิจารณาตรวจแก้ไขเคร่ืองมือทกุฉบบั
เพื่อให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ขนบดี อาจารย์ ดร.เสริมศรี  
สนัตติ รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ และอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  วณิชวฒันวรชยั 
 ขอขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์  ทิพย์สวุรรณกุล ประธานหลกัสตูรและ
อาจารย์ผู้สอนของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และขอขอบคณุ อาจารย์เพ็ญจิต งามนิธิพร และ
อาจารย์พจนี  รอดจินดา อาจารย์นิตยา  ทรัพย์วงศ์เจริญ รวมทัง้คณุทิพวลัย์ ขาวส าอางค์ คณุเรณ ู
ช่างประดบั คณุปราณี คอ่งสกลุ และคณุอจัฉรา เทียนทอง คณุทศันีย ประทมุนอก ดแูลผู้วิจยัเป็น
อย่างดี  ขอขอบพระคณุท่านเลขาธิการศราวุธ และคณุพรรณี เมนะเศวตและรองศาสตราจารย์
สนุทรี ภานทุตั ผู้อ านวยการโครงการพญาไท-ม.แมฟ้่าหลวงผู้ให้การสนบัสนนุเงินทนุด้านการวิจยั 
 ขอขอบคุณอาจารย์โชติมา ผศ.ปัญญา อาจารย์ชนสิทธ์ิ อ.ดร.โสภณ เพื่อน ๆ  
ปริญญาเอก รุ่น 1 ทกุท่าน และขอขอบคณุอาจารย์ ดร.มนต์ชยั พงศกรนฤวงษ์ ท่ีช่วยเหลือเป็น
อย่างดีส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ตัง้แต่เร่ิมต้นจนส าเร็จเป็นวิทยานิพนธ์ท่ีสมบูรณ์จนส าเร็จ 
ขอขอบคณุอาจารย์พนชักร  สิมะขจรบุญ และคณุชยนัต์ ฐานอรุณโรจน์ ผู้ รับส่งให้ผู้วิจยัเดินทาง
ท าวิทยานิพนธ์ และขอขอบคณุอาจารย์กนิษฐ์  ศรีเคลือบ ท่ีช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ขอกราบเท้าพระคณุบิดามารดา คือ คณุพ่อบญุญรักษ์และคณุแม่ละม้าย หลงทรัพย์
และพ่ีน้องทกุคนในครอบครัวและลกูชายคือน้องช็อบเปอร์ตลอดจนคณุอนนัต์ รองกลดั คณุโอฬาร 
แซล่อ และคณุวิรัช-อรวรรณ บญุรัตนกรกิจ ซึง่เป็นผู้ให้ก าลงัใจแก่ผู้วิจยัจนส าเร็จการศกึษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




