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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาในการนําความรูดานการประเมินผล 
ท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติจริง ซ่ึงไดนําโมเดลซิปป (CIPP Model) มาใชเปนกรอบในการวิจัย โดยศึกษาตามชวงระยะเวลา
ของการเรียนการสอน ไดแก (1) ระยะเวลากอนท่ีนักศึกษาจะนําความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติจริง (ดานบริบท และ
ดานปจจัยนําเขาหรือทรัพยากร) (2) ระยะเวลาขณะท่ีนักศึกษานําความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติจริง (ดานกระบวนการ) 
และ (3) ระยะเวลาหลังจากท่ีนักศึกษานําความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติจริง (ดานผลผลิต) ใชกลุมตัวอยางจากนักศึกษา 
จํานวน 111 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม คํานวณหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความเห็นโดยรวมท้ังหมดอยูในระดับมากทุกดาน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา นักศึกษามีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานกระบวนการ รองลงมา ไดแก  
ดานผลผลิต ดานบริบท และดานปจจัยนําเขาหรือทรัพยากร ตามลําดับ สําหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีตอง
ปรับปรุง ไดแก การลงพ้ืนท่ีเรียนรูจริงภาคสนาม การเพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับแนวคิดการจัดทําโครงการ และการเพ่ิม
แบบฝกหัดเก่ียวกับกระบวนการประเมินผลโครงการ เพ่ือนําไปสูการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป 
คําสําคัญ:  การประเมินผลโครงการ, โมเดลซิปป, ความรูปฏิบัติการจริง 

 
ABSTRACT 
 This research aimed to study the students’ opinions level when applied knowledge of 
evaluation in learning practice situation,  by using the results from the evaluation model. The CIPP 
Model used as a research framework, according to study by the duration of the course, include  
(1 )  Before the students will apply knowledge get to use in learning practice (Context and Input) ,  
(2) While the students apply knowledge get to use in learning practice (Process), and (3) After the 
students applied knowledge get to use in learning practice (Product). The sample people were 111 
students that collected by a questionnaire to find frequency, percentage, average, and standard 
deviation. The findings revealed that students showed the high mean scores in all aspects of the CIPP 
model. Considering it was found that the students' opinions in all aspects, process was the highest 
mean, followed by product, context, and input respectively. The improved teaching guideline include 
field study, to increase content of the concept of the project, adding exercises about the evaluation 
process, for improve teaching in the next academic year. 
Keywords:  Program Evaluation , CIPP Model , Learning Practice 
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บทนํา 
การเรียนการสอนทางดานรัฐประศาสนศาสตร เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการบูรณาการ 

องคความรูใหแกนักศึกษาไดเกิดความรูความเขาใจในศาสตรท่ีหลากหลาย ซึ่งองคความรูทางดานนโยบายสาธารณะ 
ถือไดวาเปนองคความรูท่ีสําคัญและเปนแกนของการศึกษาทางดานรัฐประศาสนศาสตรท่ีนักศึกษาตองเขาใจ 
ถึงกระบวนการตั้งแต (1) การกําหนดนโยบาย (2) การนํานโยบายไปปฏิบัติ ในลักษณะของการจัดทําและบริหาร
โครงการ และ (3) การประเมินผลนโยบาย หรือการประเมินผลโครงการ เปนสําคัญ 

สําหรับการประเมินผลโครงการนับเปนกระบวนการสุดทายท่ีมีความสําคัญในการตัดสินวาโครงการท่ีได
ดําเนินการไปน้ันเกิดผลสําเร็จหรือไม อยางไร และควรดําเนินการตอ ยุติ หรือปรับปรุงการดําเนินการในอนาคต
(สมคิด  พรมจุย, 2552) ทําใหการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการประเมินผลโครงการทางดานรัฐประศาสน
ศาสตรจึงเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหนักศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎีทางการประเมินไปใชในการ
ประเมินผลโครงการท่ีไดดําเนินการขึ้นจริงของหนวยงานภาครัฐวาผลท่ีเกิดขึ้นเปนอยางไร และควรท่ีจะดําเนินการ
ตอไปอยางไรในอนาคต อันจะเปนการสอดคลองกับแนวคิดท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ในลักษณะของการนําความรู
ทางดานการประเมินท่ีไดจากในหองเรียนไปสูการประเมินผลโครงการท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคมภายนอก 

นักศึกษาท่ีจะประเมินผลโครงการใหเกิดผลสําเร็จไดน้ัน ตองมีความรูความเขาใจในเร่ืองของโครงการ อาทิ 
การเขียนโครงการ การจัดทําและการบริหารโครงการ เปนตน และการประเมินผล อาทิ แนวคิดการประเมิน และ 
ตัวแบบการประเมิน เปนตน เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญกอน จากน้ันจึงเขาสูกระบวนการประเมินผล โดยมีขั้นตอนดังน้ี  
(1) กระบวนการกอนการประเมินผล น่ันคือ การศึกษาขอมูลท่ัวไปของโครงการ การจัดเตรียมประเด็นในการประเมิน 
ตัวบงชี้ เกณฑ และการสรางเคร่ืองมือในการประเมิน (2) กระบวนการระหวางประเมินผล น่ันคือ การเก็บรวบรวม
ขอมูล และการวิเคราะหผล และ (3) กระบวนการหลังการประเมิน น่ันคือ การอภิปรายผล และการสรุปจัดทํา 
เปนรายงาน เพ่ือเสนอใหผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจพิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไรตอไป ซ่ึงท้ังหมด 
ถือเปนบทบาทท่ีสําคัญของผูสอนในการถายทอดความรูใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําไป
ประเมินผลโครงการไดจริง โดยถือเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอน และเปนสวนหน่ึงของการวัดผลความรู 
ความเขาใจของนักศึกษาในวิชาการประเมินผลโครงการเปนประการสําคัญ   
 ผูวิจัยในฐานะผูสอนในรายวิชาการประเมินผลโครงการจึงมีความสนใจและไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ 
ของการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหนักศึกษาไดนําความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติไดจริง จึงไดทําการศึกษา 
ในลักษณะของประเมินผลเพ่ือมุงหาคําตอบในขอคําถามท่ีวา “นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการนําความรู 
ความเขาใจในการประเมินไปใชในการประเมินผลโครงการจริงไดมากนอยเพียงใด” โดยไดนําโมเดลซิปป  
(CIPP Model) มาเปนเคร่ืองมือในการศึกษาในคร้ังน้ี ซึ่งผลจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ
รายวิชาในปการศึกษาถัดไปใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาในการนําความรูดานการประเมินผล 

ท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติจริง 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การวิจัยนี้ใชโมเดลซิปป (CIPP Model) ท่ีถือเปนเคร่ืองมือท่ีใชในกระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีมีประโยชนในการนําไปใชเปนทางเลือกประกอบการตัดสินใจ (เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี, 
2553) ซ่ึงสามารถไดแบงออกเปน 4 ประเภทจําแนกตามชวงเวลาของการดําเนินงาน (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, 2553) 
ไดแก (ก) การประเมินกอนเร่ิมโครงการ ประกอบดวย (1) การประเมินสภาพแวดลอมหรือการประเมินบริบท 
(Context Evaluation) และ (2) การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากร (Input Evaluation) (ข) การประเมิน
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ขณะดําเนินโครงการ ประกอบไปดวย (3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และ (ค) การประเมิน
หลังสิ้นสุดโครงการ ประกอบไปดวย (4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  

ผูวิจัยไดนําโมเดลซิปป (CIPP Model) มาใชเปนกรอบในการวิจัย เน่ืองจากเปนตัวแบบท่ีมีความเหมาะสม
กับการประเมินระหวางสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับสิ่งท่ีควรจะเปน เพ่ือใหไดซึ่งสารสนเทศท่ีสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน
คร้ังตอ ๆ ไป (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2554) โดยศึกษาตามชวงระยะเวลาของการเรียนการสอน ไดแก (1) ระยะเวลา
กอนท่ีนักศึกษาจะนําความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติจริง โดยเปนการศึกษาดานบริบท และดานปจจัยนําเขาหรือ
ทรัพยากร ตามกระบวนการของโมเดลซิปป (CIPP Model) (2) ระยะเวลาขณะท่ีนักศึกษานําความรูท่ีไดรับไปใช 
ในการปฏิบัติจริง โดยเปนการศึกษาดานกระบวนการตามกระบวนการของโมเดลซิปป (CIPP Model) และ  
(3) ระยะเวลาหลังจากท่ีนักศึกษานําความรู ท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติจริง โดยเปนการศึกษาดานผลผลิต 
ตามกระบวนการของโมเดลซิปป (CIPP Model)  

นอกจากผลการประเมินตามโมเดลซิปป สามารถนําไปชวยในการตัดสินใจเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในดานตาง ๆ (เชาว  อินใย, 2553) อาทิ การวางแผนดําเนินงาน การกําหนดโครงสรางของการดําเนินงาน  
การปฏิบัติงาน และการทบทวนการดําเนินงาน เปนตน แลวน้ัน ในท่ีน้ี ยังสามารถชวยในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการประเมินผลโครงการไดอีกดวย ซึ่งสามารถแสดงดังในภาพ 1 

 

 
 

ภาพ 1 แผนภาพกระบวนการใชโมเดลซิปป (CIPP Model) ในการประเมิน 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ ชวงเวลาประเมิน 

 

การประเมินสภาพแวดลอม
หรือการประเมินบริบท 

การประเมินปจจัยนําเขา
หรือทรัพยากร 

การประเมิน 
กระบวนการ 

การประเมิน 
ผลผลติ 

 
 
 
 
 
 

การตัดสินใจเพ่ือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาการประเมินผล

โครงการ 

 
 

ชวงเวลากอนนักศึกษา 
นําความรูท่ีไดรับไปใช 

ในการปฏิบัติจริง 

ชวงเวลาขณะท่ีนักศึกษา 
นําความรูท่ีไดรับไปใช 

ในการปฏิบัติจริง 

ชวงเวลาหลังนักศึกษา 
นําความรูท่ีไดรับไปใช 

ในการปฏิบัติจริง 
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วิธดีําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูเขียนไดใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) และนํามาวิเคราะหผล ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย   
ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการประเมินผลโครงการ ภาคเรียนท่ี 2/2556 

ของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท้ังภาคปกติ 
และภาคการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (ภาค กศ.บป.) และไดทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธียกท้ังหอง 
(Cluster Sampling) ของจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ซ่ึงนักศึกษาท้ังหมดน้ีไดลงพ้ืนท่ีทําการประเมินผล
โครงการจริง หลังจากท่ีไดรับความรูจากการเรียนในหองกอนหนา จึงเปนผูท่ีสามารถตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
ไดทุกขอทุกกระบวนการ ตั้งแตชวงเวลากอนนักศึกษานําความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติจริง ชวงเวลาขณะท่ี
นักศึกษานําความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติจริง และชวงเวลาหลังนักศึกษานําความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติจริง 
จํานวนท้ังหมด 154 คน (ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
เดือนมกราคม 2557) โดยใชการคํานวณกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane (1970 อางถึงใน ศิริรัตน   
ชุณหคลาย, 2546)  ซึ่งไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 111 คน จากน้ันจึงนํากลุมตัวอยางท่ีไดไปเก็บขอมูลดวยวิธีการ
แบงกลุม โดยใชสัดสวนตามกลุมนักศึกษาท้ังภาคปกติ และภาค กศ.บป. ออกเปน 53 และ 58 คน ตามลําดับ  
ดังรายละเอียดในตาราง 1 

 
ตาราง 1  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

กลุมนักศึกษา ประชากร (คน) 
กลุมตวัอยาง 

ท่ีคํานวณได (คน) 
ภาคปกต ิ 74 53 

ภาค กศ.บป. 80 58 

รวม 154 111 
 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี ได ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสรางขึ้นจากการนําโมเดลซิปป มาจําแนก 

เปนชวงเวลาและประเด็นในการประเมิน และนําเน้ือหาวิชา กระบวนการเรียนการสอนและทรัพยากรท่ีใชในการเรียน 
การสอน มากําหนดเปนตัวบงชี้ในการประเมิน รวมท้ังกําหนดเกณฑในการประเมินออกเปน 5 ระดับ ตั้งแต มากท่ีสุด 
ไปจนถึงนอยท่ีสุดในทุกตัวบงชี้ในการประเมิน ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดไดในตาราง 2 ดังน้ี 
 
ตาราง 2 รายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ชวงระยะเวลา 
ประเด็นใน
การศึกษา 

ตวับงชีใ้นการประเมิน เกณฑในการประเมิน 

ช ว ง เ ว ล า ก อ น
นักศึกษานําความรู
ท่ีไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติจริง 
 

สภาพแวดลอม 
หรือบริบท 

 

เอกสารประกอบการสอนและตัวอยาง 5 หมายถึง ประเมินในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ประเมินในระดับมาก 
3 หมายถึง ประเมินในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ประเมินในระดับนอย 
1 หมายถึง ประเมินในระดับนอยท่ีสุด 

วัสดุ สื่อ อุปกรณ 
สภาพหองเรียน 
ระยะเวลา 
ความรูเกี่ยวกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีจะประเมิน 
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ตาราง 2 รายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย (ตอ) 

ชวงระยะเวลา 
ประเด็นใน
การศึกษา 

ตวับงชีใ้นการประเมิน เกณฑในการประเมิน 

ช ว ง เ ว ล า ก อ น
นักศึกษานําความรู
ท่ีไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติจริง 

ปจจัยนําเขา
หรือทรัพยากร 

ความรูเกี่ยวกับการกระบวนการ/ขั้นตอน
การจัดทําโครงการ 

5 หมายถึง ประเมินในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ประเมินในระดับมาก 
3 หมายถึง ประเมินในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ประเมินในระดับนอย 
1 หมายถึง ประเมินในระดับนอยท่ีสุด 

ความรูเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ 
ความรูเกี่ยวกับโมเดลซิปป 
ความรูเกี่ยวกับโครงการท่ีจะประเมิน 

ช ว ง เ ว ล าข ณะ ท่ี
นักศึกษานําความรู
ท่ีไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติจริง 
 

กระบวนการ 
 

การถายทอดของผูสอน 5 หมายถึง ประเมินในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ประเมินในระดับมาก 
3 หมายถึง ประเมินในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ประเมินในระดับนอย 
1 หมายถึง ประเมินในระดับนอยท่ีสุด 

การกําหนดประเด็นการประเมิน ตัวบงชี้ 
และเกณฑ 
การสรางเคร่ืองมือ 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหผลและสรุปผล 

ช ว ง เ ว ล า ห ลั ง
นักศึกษานําความรู
ท่ีไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติจริง 
 

ผลผลติ 
 

ประเด็นการประเมิน ตัวบงชี้ และเกณฑ
มีความสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ในการลงพ้ืนท่ี 

5 หมายถึง ประเมินในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ประเมินในระดับมาก 
3 หมายถึง ประเมินในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ประเมินในระดับนอย 
1 หมายถึง ประเมินในระดับนอยท่ีสุด 

เคร่ืองมือท่ีสรางขึ้นสามารถนําไปใชไดจริง 
ความรูความเขาใจในการลงพ้ืนท่ีเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีเพ่ิมขึ้น 
ความรูความเขาใจในการวิเคราะหผล
และสรุปผลท่ีเพ่ิมขึ้น 
ความรูความเขาใจในการประเมินผล
โครงการท่ีเพ่ิมขึ้น 
การใชโมเดลซิปปมีความเหมาะสมกับ
การประเมินผลโครงการท่ีเกิดขึ้นจริง 
ความสามารถในการนําผลการประเมิน
โครงการไปใชไดจริงในอนาคต 

 
3. การวิเคราะหขอมูล   
การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ จากการเก็บแบบสอบถามกลุมตัวอยาง และนําไป

ประมวลผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งเปนการพรรณนาลักษณะขอมูลท่ัวไปของกลุม
ตัวอยาง และผลการศึกษา โดยนําเสนอในรูปของความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยไดนํา
แนวคิดของ Best (1997 อางถึงใน ศิริรัตน  ชุณหคลาย, 2546) มาใชเปนเกณฑในการแปลผล ดังน้ี 
 

      คาเฉลี่ย             ระดับ 
   4.51 – 5.00           มากท่ีสุด 
   3.51 – 4.50     มาก 
   2.51 – 3.50           ปานกลาง 
   1.51 – 2.50   นอย 
   1.00 – 1.50           นอยท่ีสุด 
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สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 73 คน หรือคิดเปนรอยละ 65.8  

มีชวงอายุ 21-30 ป จํานวน 103 คน หรือคิดเปนรอยละ 92.8 เปนกลุมนักศึกษาภาค กศ.บป. จํานวน 58 คน หรือ
คิดเปนรอยละ 52.3 ไมมีงานประจําท่ีทําอยู จํานวน 72 คน หรือคิดเปนรอยละ 64.9 ขาดเรียนในรายวิชาการ
ประเมินผลโครงการ 1 – 2 คร้ัง จํานวน 58 คน หรือคิดเปนรอยละ 52.3 และมีความสนใจในเร่ืองการจัดทํา
โครงการอยูในระดับมาก จํานวน 59 คน หรือคิดเปนรอยละ 53.2 

ผลการวิจัยเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของนักศึกษาในการนําความรูดานการประเมินผลท่ีไดรับไปใชใน
การปฏิบัติจริง พบวา ความคิดเห็นโดยรวมท้ังหมดอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
สภาพแวดลอมหรือบริบท ดานปจจัยนําเขาหรือทรัพยากร ดานกระบวนการ และดานผลผลิต มีระดับความคิดเห็น
โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดไดในตาราง 3 ดังน้ี 

 
ตาราง 3 ผลการศึกษาจําแนกรายประเด็นในการประเมิน 

ชวงระยะเวลา 
ประเด็น 
ในการ
ประเมิน 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
คา 

เฉลี่ย 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ช ว ง เ ว ล า ก อ น
นักศึกษานําความรู
ท่ีไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติจริง 

 

สภาพ 
แวดลอม 

หรือบริบท 
 

เอกสารประกอบการสอนและตัวอยาง 4.18 0.59 มาก 

วัสดุ สื่อ อุปกรณ 4.09 0.67 มาก 

สภาพหองเรียน 3.61 0.91 มาก 

ระยะเวลา 3.96 0.84 มาก 

ความรูเก่ียวกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีจะประเมิน 3.78 0.77 มาก 

โดยรวม 3.92 0.75 มาก 
ปจจัย

นําเขาหรือ
ทรัพยากร 

 
 
 

ความรูเก่ียวกับการกระบวนการ/ขั้นตอน
การจัดทําโครงการ 

3.64 0.65 มาก 

ความรูเก่ียวกับการประเมินผลโครงการ 3.68 0.66 มาก 
ความรูเก่ียวกับโมเดลซิปป 3.70 0.92 มาก 
ความรูเก่ียวกับโครงการท่ีจะประเมิน 3.76 0.76 มาก 

โดยรวม 3.69 0.74 มาก 
ช วง เ วลาขณะ ท่ี
นักศึกษานําความรู
ท่ีไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติจริง 
 

กระบวนการ 
 

การถายทอดของผูสอน 4.33 0.66 มาก 
การกําหนดประเด็นการประเมิน ตัวบงชี้ 
และเกณฑ 

4.03 0.71 มาก 

การสรางเคร่ืองมือ 4.11 0.62 มาก 
การเก็บรวบรวมขอมูล 4.14 0.67 มาก 
การวิเคราะหผลและสรุปผล 4.18 0.63 มาก 

โดยรวม 4.15 0.49 มาก 
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ตาราง 3 ผลการศึกษาจําแนกรายประเด็นในการประเมิน (ตอ) 

ชวงระยะเวลา 
ประเด็น 
ในการ
ประเมิน 

เร่ืองท่ีพิจารณา 
คา 

เฉลีย่ 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ช ว ง เ ว ล า ห ลั ง
นักศึกษานําความรู
ท่ีไดรับไปใชในการ
ปฏิบัติจริง  

ผลผลติ 
 

ประเด็นการประเมิน ตัวบงชี้  และเกณฑ 
มีความสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

4.02 0.63 มาก 

เคร่ืองมือท่ีสรางขึ้นสามารถนําไปใชไดจริง 4.19 0.65 มาก 
ความรู ความเข า ใจในการลง พ้ืน ท่ี เก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีเพ่ิมขึ้น 

4.08 0.64 มาก 

ความรูความเขาใจในการวิเคราะหผลและ
สรุปผลท่ีเพ่ิมขึ้น 

4.00 0.68 มาก 

ความ รู ความเข า ใ จในการประเมินผล
โครงการท่ีเพ่ิมขึ้น 

4.19 0.68 มาก 

การใชโมเดลซิปปมีความเหมาะสมกับการ
ประเมินผลโครงการท่ีเกิดขึ้นจริง 

4.13 0.63 มาก 

ความสามารถในการนําผลการประเมิน
โครงการไปใชไดจริงในอนาคต 

4.24 0.75 มาก 

โดยรวม 4.12 0.66 มาก 
โดยรวมท้ังหมด 3.97 0.66 มาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย น่ันคือ ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาในการ

นําความรูดานการประเมินผลท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติจริง ซ่ึงจากผลการวิเคราะหขอมูล จะเห็นไดวา ระดับความ
คิดเห็นโดยรวมท้ังหมดอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีระดับความคิดเห็นโดยรวม
อยูในระดับมากทุกดาน ซ่ึงดานการนําความรูท่ีนักศึกษาไดรับไปใชในการปฏิบัติจริงในรายวิชาการประเมินผล
โครงการ (ดานกระบวนการ) มีระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับดานอื่น ท่ีเปนเชนน้ี
เพราะนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูและสรางเสริมประสบการณการทํางานจริงในทุกขั้นตอนควบคูกับการไดรับความรู
ในหองเรียน และการใหคําปรึกษาของผูสอนอยางสม่ําเสมอ ในลักษณะของการใหเขาพบเปนรายกลุม เน่ืองจากวา
แตละกลุมมีโครงการท่ีตองประเมินแตกตางกัน ทําใหสามารถพูดคุยถึงรายละเอียด และแนวทางของการประเมิน
เฉพาะกลุมในเชิงลึกได ผานทางการพูดคุยในหองเรียน นอกหองเรียน และสังคมออนไลน รวมท้ังผูสอนจะทําการ
ตรวจสอบความกาวหนาของงานและชี้แนะแนวทางแกไขใหแกนักศึกษาไปเร่ือย ๆ จนกวาจะมั่นใจไดวานักศึกษา
เกิดความเขาใจ จึงสามารถลงพ้ืนท่ีประเมินผลโครงการได และกํากับดูแลการประเมินผลของนักศึกษาจนเสร็จสิ้น
กระบวนการ สอดคลองกับงานวิจัยของอมรรัตน  อัครเศรษฐสกุล (2555, บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาเร่ือง การประเมินผล
วิชาการปฏิบัติการบริหารการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี อุดรธานี ตามแนวคิดของ CIPP Model ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นโดยรวมท้ัง 4 ดานอยูในระดับ
มาก ( x = 3.92) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานกระบวนการ ( x = 4.00) ในเร่ืองของผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง
อยูสม่ําเสมอ และอาจารยพ่ีเลี้ยงใสใจและใหความสําคัญกับตรวจงานและสงงานกลับตรงตามเวลา  

นอกจากน้ี ถึงแมวาผลการประเมินจะอยูในระดับมากทุกดาน แตยังคงมีประเด็นท่ีปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้น  
ในเร่ืองของปจจัยนําเขาหรือทรัพยากร ซ่ึงระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยูในระดับต่ําท่ีสุดเมื่อเทียบกับดานอื่น 
โดยเฉพาะองคความรูทางดานการประเมินผลโครงการท่ีตองนําไปใช สําหรับการเรียนการสอนท่ีเกิดขึ้นน้ัน ผูสอน
เนนอธิบายและยกตัวอยางประกอบเพียงอยางเดียว แตไมไดมีแบบฝกหัดหรือสื่อเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ
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แยกแยะประเด็นตาง ๆ ตามตัวแบบโมเดลซิปป ทําใหนักศึกษาขาดความรูความเขาใจในการกําหนดประเด็นการ
ประเมิน ตัวบงชี้ และเกณฑ ซึ่งถือเปนกระบวนการขั้นตอไปในการประเมินผลโครงการ สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุบิน  ยุระรัช (บทคัดยอ: 2555) ท่ีไดศึกษาเร่ือง การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา ED 712 สถิติขั้นสูงสําหรับ
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา ผลการวิจัย พบวา ควรพิจารณาปรับปรุงตัวแปรดานปจจัยนําเขาใหดียิ่งขึ้น ซ่ึงมี 
ในเร่ืองของการจัดเตรียมสื่อท่ีใชประกอบการสอนรวมอยูดวย ท้ังหมดน้ีจึงนาจะเปนประโยชนสําหรับการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนใหผูเรียนเกิดการปฏิบัติจริงและสามารถนําไปใชสําหรับการทํางานจริงตอไปในอนาคตได 
 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัยดวยกัน 2 ประเด็นหลัก ดังน้ี 
1. ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน ไดแก 

1.1 สรางสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมกับการนําความรูไปใชในการปฏิบัติจริง อาทิ การศึกษา 
นอกสถานท่ี และการลงสนามในสภาพพ้ืนท่ีจริง เปนตน 

1.2 ควรเพ่ิมระยะเวลาในการสอนทางดานองคความรูและแบบฝกหัดใหมากขึ้นกอนท่ีนักศึกษา 
จะลงพ้ืนท่ีปฏิบัติจริง 

1.3 ควรเชื่อมโยงเน้ือหาการสอนเขากับรายวิชาท่ีเก่ียวของในหลักสูตรของนักศึกษา อาทิ วิชา 
การวิเคราะหโครงการและบริหารโครงการ และวิชาสถิติทางสังคมศาสตร เปนตน เพ่ือชวยเติมเต็มองคความรู 
ท่ีเก่ียวของ 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป ไดแก 
2.1 ควรมีการนําตัวแบบการประเมินผลโครงการตัวแบบอื่น ๆ มาใชเปนกรอบในการศึกษาวิจัยเพ่ิมขึ้น 
2.2 ควรมีการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยกับกลุมตัวอยางท่ีนักศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินผลโครงการ

เพ่ือใหทราบถึงความครบถวน ความสมบูรณ และความเหมาะสมของประเด็นท่ีใชในการประเมินผลโครงการ 
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